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០២ ព័ត៌មានសង្គម

ព័ត៌មានសង្គម ០៣

កម្ពុជាប្រកាសបោសសំអាតមីនឲ្យអស់នៅ ឆ្នាំ២០២៥
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្មភាព ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នេះរហូតឈាន

ចាត់តាំងខាងនយោបាយ

មីនឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ដើម្បីបោសសំ-

ដល់ការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អប្រសើរនូវ របស់កម្ពជា
ុ ប្រជាធប
ិ តេយ្យ

ប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី១៧

ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងការអប់រំកាត់បន្ថយ មកវិញនូវសុខសន្តិភាព

អាតមីននៅក្នុងប្រទេសឲ្យអស់ ត្រូវបាន
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានសន្តិភាព។

ផែនការនេះត្រូវបានប្រកាសដោយ

និងយោ

ធា


ត្រូវបា ន

ការងារបោសសម្អាតមីននិងសំណល់ រំលាយ ហើយប្រទេសជាតិក៏ទទួលបាន
ឯកភាពជាតិ

គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនដែលបានទាញ ឯកភាពទឹកដីដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រ-
ឲ្យចំនួនគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ចុះជាប្រចាំ។   វត្តិសាស្ត្រជាង ៥០០ ឆ្នាំ នៅកម្ពុជា។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាក់ស្តែងជនរងគ្រោះបានថយចុះយ៉ាង

បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបាន

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីបិទ ខ្លាំងពី ៤.៣២០នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការអភិវឌ្ឍសង្គម

ឡើងថា "គ្រាប់មីននៅកម្ពុជាស្អុយអស់

ហើយ"។ សម្តេចតេជោ សូមកុឲ
ំ ្យមាន
ការលើកឡើងបែបនេះ ពីព្រោះការនិ-

យាយបែបនេះធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ
និងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នពីប្រជាពលរដ្ឋ

ពីព្រោះគ្រាប់មីនមិនស្អុយនោះទេ វាអាច
បង្កគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលា។

គួររំលឹកថារយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ

សន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ក្រោម មកនៅចំនួនប្រហែល១០០នាក់ក្នុងមួយ ជាតិ ការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែល

១៩៩២ដល់២០១៧ ប្រតិបត្តិការដោះ

គ្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥"។

ឆាំងមនុស្សចំនួន ១,០៣ លានគ្រាប់

ប្រធានបទ "ឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាមួយ ដែល ឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយ កើតចេញពីគុណតម្លៃនៃសុខសន្តិភាព
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមាន

នេះ។

នេះ។

ក្នុងន័យនេះ

បានបង្ហាញថា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗ បានយល់ច្បាស់

ប្រសាសន៍ថា កេរដំណែលគ្រាប់មីន និង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ចាប់ពីក្រោយ ណាស់ពីមហាវិនាសកម្ មដោយសារ
សំណល់ជាតិផ្ទុះនៅកម្ពុជា

ត្រូវបាន

ថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ក្នុងនាមជា សង្គ្រាមដូចមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់

បន្សល់ទ
 ុកពីសម័យសង្គ្រាម និងជម្លោះ ថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូប សម្តេចបានខិតខំពុះ- ខ្លួនថ
 ្មីៗនេះ ហើយតែងតែបានប្តេជ្ញាចិត្ត

មីននៅកម្ពុជាបានបោសសំអាតមីនប្រ-
មីនប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន

២៤.២៥១  

និង គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន ប្រមាណជា
២,៦៦ លានគ្រាប់ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញា-

ផ្ទៃក្នុងរាប់ទសវត្សរ៍បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លា
 យ ពារយ៉ាងលំបាកជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ដើម្បី ខ្ពស់ទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមិនឲ្យ

ធរមីន និងសកម្មភាពជួយជនរងគ្រោះ

ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងមានជន និងបញ្ចប់សង្គ្រាមជូនប្រទេស និងប្រជា- ភាពនេះ ពីព្រោះលទ្ធផលនៃសន្តិភាព

លុបបំបាត់គ្រាប់មីននៅកម្ពុជា សកម្ម-

ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស

បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ

រងគ្រោះដោ
 យសារគ្រាប់មីន

ជនកម្ពុជា

និងសំ-

រកសន្តិភាព

ដែលក្នុងពេលនោះដៃម្ខាង

ណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមច្រើនជាងគេបំ- ត្រូវប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ មិនឲ្យរបបប៉ុលពត

បាត់បង់ទៅវិញជាដាច់ខាតនូវសុខសន្តិ-
នេះ

បានរួមចំណែកយ
 ៉ាងខ្លាំងក្លា
 ដល់

ការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន និង

ផុតក្នុងពិភពលោក។ សម្តេចតេជោបាន វិលមកវិញ ហើយដៃម្ខាងទៀតខិតខំស
 ្តារ គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ កិច្ចដំណើរការពង្រឹង
មានប្រសាសន៍ទៀតថា តាមរយៈប្រព័ន្ធ

សង្គម សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាព ដែលប្រ-

សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា

នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅយ៉ាង វឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជា។

មានជនរងគ្រោះចំនន
ួ ៦៤.៦៨៨នាក់។

វត្តនយោបាយ"ឈ្នះ-ឈ្នះ" កម្ពុជាទទួល សែន

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការគោរពសិទ្ធ និង

ព័ត៌មានជនរងគ្រោះដោយសារមីន និង ទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហ៊ុមព័ទ្ធខាង សេចក្តថ
ី ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស និងកា
 រអភិចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៧

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា

កម្ពុជាតែងបានខិតខំរិះរកមធ្យោបាយ

អយុត្តិធម៌ទៀតផង។ តាមរយៈការអនុ-
បានសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេស

នៅថ្ងៃនោះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន
បានមានប្រសាសន៍

បដិសេធ

ចំពោះការលើកឡើងពីអ្នកបកស្រាយ

បញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរាប់ទសវត្សរ៍ អង្គការ ឬសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលើក

ដោយមីនកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា

ដើម្បី

ភាពនេះបានចំណាយប្រាក់៦៣៣លាន
ដុល្លារអាមេរិក

(១៦០លានដុល្លារជា

ថវិកាជាតិ និង ៤៧ លានដុល្លារជាជំនយ
ួ 
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានា) ។ ជាមួយ
នឹងទឹកប្រាក់នេះកម្ពុជាបានបោសសំអាត

ផ្ទៃដីមីនប្រមាណជា១.៧០០គីឡូម៉ែត្រ
ក្រឡា ហើយរំពឹងថានឹងអាចរំដោះផ្ទៃដី
ដែលមានមីន និងគ្រាប់មិនទាន់ផ
 ្ទុះប
 ្រ-

មាណជា២.០០០គីឡូម៉ែតក
្រ ្រឡាទៀត
នៅមុនឆ្នាំ២០២៥៕   ដោយអរិយបុត្រ

០៤

សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋាភិបាលបែងចែកឆ្នេរជា៥ប្រភេទ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាជារឿងមិនសំខាន់
ក្រសង
ួ ទេសចរណ៍បានប្រកាសកាល

ពីពេលថ្មីៗនេះថា

សំដៅធានាឲយ្ ឆរេ ្ន សមុទ្រ កម្ពុជាកាន់តែ ចេញនូវចលនាប្រឡងប្រណាំង "ទីក្រុង ចាប់អារម្មណ៍មុនគេនោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន ស្រស់ស្អាត មានអនាម័យ និងស
 ណ្តាប់- ស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ និង

សម្រេចបែងចែកឆ្នរេ សមុទនៅ
្រ ក្នង
ុ ប្រទស
េ  ធ្នាប់ ប្រកបដោយភាពទាក់ទា
 ញ ដើម្បី បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ" ជាដើម។
ជា៥មានឆរេ្ន អភិរក្សស្នល
ូ ឆ្នរេ អេកទ
ូ ស
េ - ឆ្លើយតបនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ អំពី
ចរណ៍ ឆ្នេរកម្សាន្តពិសេស ឆ្នេរកម្សាន្ត ទស្សនាទានបៃតងនៅកម្ពុជា។
សាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ និងកម្រិតមធ្យម

ទាក់ទន
ិ នឹងការអភិវឌ្ឈឆ្នរេ នេះ

លោក

ប៉ន
ុ ទោ
ែ្ត ះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពលរដ្ឋ ប្រយ
៊ុ ណូ បូដាត បានធ្វកា
ើ រវាយតម្លខ
ៃ ស
្ព ់
ថា

ទាកទ
់ ន
ិ នង
ឹ ការអភិវឌ្ឈតប
ំ ន់ឆរេ ្ន នេះដែរ

គឺឆ្នេរយើង

ស្អាត គ្មានសំរាម មានបរិស្ថានល្អ ហើយ
ជាពិសេសរឿងតម្លៃសេវាកម្មផ
 ្សេងៗ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ចង់ថាឆ្នេរនោះ

លោក ថោង ខុន ក៏បានស្នស
ើ ក
ំុ ច
ិ ស
្ច ហការ ជាឆ្នេរអ្វីមិនសំខាន់ទេ។ ខ្ញុំមិនសូវចាប់

ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តជាប់ឆេរ្ន សមុទ្រទាំង អារម្មណ៍ទេ  អ្វីដែលសំខាន់គឺថា យើង
៤ ឲ្យមានសួនទេសចរណ៍ឲយ្ បានយ៉ាងហោច

អាចទៅលេងបានអត់ ហើយបើទៅ ថា

វាមិនសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទេ។   ចំពោះការខិតខំរបស់ខត
េ ត
្ត ប
ំ ន់ឆរេ្ន ដែល ណាស់មយ
ួ នៅក្នង
ុ មួយខេត។
្ត លោកបាន តើតម្លៃតូប តម្លៃអាហារ ហើយរៀបរយ

អ្វីសំខាន់អាជ្ញាធរត្រូវតែធានារឿងបរិស្ថាន មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួមមាន
ល្អ ការគ្របគ
់ ង
្រ ល្អ ហើយជាពស
ិ ស
េ គរ
ឺ ឿង ហេដ្ឋារចនាសម្ពនផ
្ធ វូ្ល ថ្នល់ សំណង់អាគារ

តម្លន
ៃ ស
ៃ វា
េ កម្មនៅតាមតប
ំ ន់ឆរេ ្ន ទាង
ំ នះេ    សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងស
 ម្បទារ

បន្តថា កម្ពុជាក៏មានស្តង់ដារ "សួនទេស បរិស្ថានល្អយ៉ាងណា បានវាសំខាន់"។

លោក ទេព សុផាន់ ដែលជាប្រជា-

ចរណ៍" រួចហើយដែរ។

លោកក៏បានសង្កតធ
់ ន
្ង ់ លើការងាររៀប ពលរដ្ឋអាយុ៤២ឆ្នាំមួយរូប បានឲ្យដឹង

ហើយថា តើពលរដ្ឋអាចទៅលេងនៅទី

ផ្សង
េ ទៀតជាច្រន
ើ ពិសស
េ ការរក្សាបាន

ចំក្រុមការងារទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងឆ្នេរ ថា បែងចែកនេះក៏វាល្អដែរ ប៉ុន្តែសួរថា

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ ទេស-

សោភ័ណភាព បរិសន
្ថា អនាម័យ និងការ

ព្រមទាំងគ
 ុណភា
 ពទឹកស
 មុទ្រ   ការថែ អាចមានសិទ្ធិទៅលេងកម្សាន្តនៅតាម

នោះបានដោយសេរីឬយ៉ាងណា?

នូវការការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរ

ចរណ៍បានថ្លែងបែបនេះ នៅក្នុងសិក-្ខា  លើកកម្ពសជ
់ វី ភាពប្រជាពលរដ្ឋមល
ូ ដ្ឋាន
សាលាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍឆ្នេរ
សមុទក
្រ ម្ពជា
ុ
ក្នង
ុ នាមជាសមាជិកក្លប
ិ ឆ្នរេ

ជាដើម។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួង

សមុទ្រ  ការគ្រប់គ្រងសំណង់រឹងនិងរាវ

ក្រោយពេលបែងចែកហើយ តើពលរដ្ឋ

រក្សាភាពស្អាត ការបំពាក់ធុងសំរាមដែល ឆ្នេរទាំងនេះដោយសេរី
មានការបែងចែកនិងការទុកដាក់សំរាម

ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្ម

ដោយមិនអស់

លុយអស់់កាក់ទិញសំបុត្របានឬអត់?

ព្រោះល្បីថា ឆ្នេរសាធារណៈមួយចំនួន

សមុទ្រស្អាតបំផុតលើសកលលោក នា ទេសចរណ៍ លោក ប្រយ
៊ ុ ណូ បូដាត ក៏បា ន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ ដូចជាក្លាយជារបស់សណ្ឋាគារ ក្លាយជា
ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តនៅតំបន់

ឆ្នេរប្រកបដោយនរិ ន្តរភាព

ដោយលោកប្រុ៊យណូ បូដាត អគ្គនាយក ០៥ ខែឧសភា។ បន្ទាបព
់ ទ
ី ស្សនកច
ិ នោ
្ច ះ

និងស
 ង្គមជាតិទាំងមូលផង។

ការធានា

នៅឆ្នាំ២០១៧កម្ពុជា មានទេសចរ

សណ្ឋាគារឆ្នេរឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ

ឆ្នេរទាំងបួនរបស់កម្ពុជា ពីថ្ងៃទី០១ ដល់

ក្លប
ិ ឆរេ ្ន សមុទ្រ សត
្អា បផ
ំ ត
ុ លើ សកលលោក

លោក ក៏បានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះ

ឆ្នរេ ទាំង៤ រួមនិងមន្ទរី ពាក់ពន
័ ក
្ធ ង
ុ ្ន ខេតជា
្ត ប់

បុណយ្ សមុទ្រ នាពល
េ កន្លងមកទទួលបាន គមន៍ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា ពួកគាត់ ប្រមាណ ១៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុក

និងមានការចូលរួមពីអភិបាលខេតត
្ត ប
ំ ន់

ជុំវិញការបែងចែកតំបន់ឆ្នេ រជាប្រាំ

អន្តរជាតិជាង
១១.៨%

៥.៦លាននាក់

កើន

ដែលបានប្រាក់ចំណូលប្រ-

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ
ដែលបានរៀបចំពធ
ី ី ប្រភេទនេះ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្វា- មាណ ៣,៤០០លានដុល្លារ រួមចំណែក

សមុទទា
្រ ង
ំ ៤ មានខេតព
្ត ះ
្រ សីហនុ ខេត្ត ជោគជ័យ និងទទួលបាននូវការគាំទ្រពី
កំពត ខេត្តកែប និងខេត្តកោះកុង។

ដល់ការរីកចម្រើនធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនផង

រីសតអស់ហើយ។

សំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ

សុំឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវតែធានាឲ្យបានបរិស្ថាន សរុប(GDP)និងផ្តល់ការងារដោយផ្ទាល់

ល្អ ការគ្រប់គ្រងល្អ ហើយជាពិសេស ជាង ៦២ម៉ឺននាក់ និងដោយប្រយោល

លោករដ្ឋមន្តបា
ី ្រ នលើកឡើងពីការគ្រប់ មកទស្សនាតំបន់ឆរេ ្ន សមុទក
្រ ម្ពជា
ុ ឲ្យមាន គឺរឿងតម្លៃនៃសេវាកម្មនៅតាមតំបន់ឆ្នេរ រាប់សិបម៉ឺននាក់ទៀត។ ក្នុងរយៈពេល
២ខែដើមឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាទទួលបាន

គ្រងឆ្នេរខ្សាច់កម្សាន្តថា ស្របតា
 មអនុ-  ចំនួនកាន់តែច្រើនឡើង។ លោក ក៏បាន ទាំងនេះ ។
សាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្តន
ី្រ ក
ៃ ម្ពជា
ុ ដែលបានស្នឱ
ើ យ្

បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយម

ចំពោះគម្រោង

អភិវឌ្ឍនានា ដែលបានដាក់ចេញដោយ

ក្រសង
ួ ទេសចរណ៍រៀបចំឆរេ្ន ដើមប្ ធា
ី នា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ពិសេសគម្រោង

លោក រិន វាសនា ជាប្រជាពលរដ្ឋ ទេសចរអន្តរជាតិ ១.១លាននាក់ កើន

វ័យ៤៥ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថា នេះគឺជាការល្អ ១១%។ តាមការព្យាករណ៍ កម្ពុជានឹង
ដែរ ដើម្បីធានាឲ្យឆ្នេរយើងស្អាត ប៉ុន្តែ ទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ

ឱ្យសកម្មភាពទេសចរណ៍ តាមបណ្តោយ សាងសង់ផវូ្ល ថ្នលល
់ ប្ ឿនលឿនភ្ជាបព
់ រា
ី ជ- បែងចែកយ៉ាងណានោះ គឺជាកិច្ចការអា- ៦.១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៨
ឆ្នេរសមុទ្រ  គោរពតាមបទដ
 ន
្ឋា បរិសន
្ថា

ធានីភព
ំ ្ន ញ
េ មកកាន់តប
ំ ន់ឆរេ ្ន និងការដាក់ ជ្ញាធរ តែអ្វីដែលពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋ

និងប
 ្រ-

មាណ ១០លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥។
នៅឆ្នាំ២០៣០

កម្ពុជានឹងទទួលបាន

ទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ១៥លាននាក់

ជាមួយនឹងការផ្តល់ចំណូលប្រមាណ១០
ពាន់លានដុល្លារ និងផ្តល់ឱកាសការងារ

ដោយផ្ទាលប
់ ្រមាណ២លាននាក់ និងប្រ-
យោលរាប់លាននាក់បន្ថែមទៀត។

ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ២០១៧ តំបន់ឆ្នេរ

សមុទ្រកម្ពុជា ទទួលបានទេសចរអន្តរ-
ជាតិប្រមាណ៧៤ម៉ឺននាក់កើន ១៥%។

ក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ២០១៨ តំបន់
ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ

២.៣៨៥.៧៥៣នាក់ ដែលក្នុងនោះភ្ញៀវ
ទេសចរជាតិមាន ២.០៥២.៣១៧នាក់

និងអន្តរជាតិមាន៣៣៣.៤៣៦នាក់

កើនបាន ១៦,៣៧%។ តាមការព្យា-
ករណ៍ តំបន់ឆ្នេរសមុទក
្រ ម្ពុជាទាំងមូល
អាចទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិ២លាននាក់

និងភ្ញៀវជាតិប្រមាណ៦លាននាក់នៅឆ្នាំ
២០២០។
ថតដោយៈ សុធីរិទ្ធ

ដោយអរិយបុត្រ

យុវជន

០៥

តើបណ្ណាការថ្លៃ ពិតជាជួយលើកកិត្ដិយសពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេ?
ប្រាក់ថ្លៃបណ្ណាការ បានក្លាយជារឿង

ដែលយុវជនភាគច្រើនមានកង្វល់ខណៈ

ចូលស្ដីដណ្ដឹងយុវនារីមកធ្វើជាភរិយា
នោះ

នាយិកាអង្គការសង្គមស
 ៊ីវិលមួយ

រូបមិនគា
 ំទ្រនោះទេ  ហើយចាត់ទុកថា

ការបង្គាប់ថ្លៃបណ្ណាការខ្ពស់ពេក គឺប្រៀប
បាននឹងការលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅវិញ។

លោកស្រីរស់ សុភាព នាយិកាអង្គ- 

ការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា

មានប្រសាសន៍ថា លោកស្រីទទួលស្គាល់

ថា ក្នុងពិធីមង្គលការមួយ គឺត្រូវចំណាយ
ប្រាក់អស់ច្រើន ក៏ប៉ុន្ដែការទារថ្លៃបណ្ណាការកប់មេឃទៅខាងប្រុស

វានឹងធ្វឲ
ើ ្យ

ស្ដ្រីក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹង

ខ្លួន។ លោកស្រីចាត់ទុកថា ការបង្គាប់
ថ្លៃបណ្ណាការខ្ពស់ គឺសន
្មើ ឹងកា
 រលក់ក
 ូន
ស្រី ហើយវាជារឿងដែលអាម៉ាសប
់ ផ
ំ ត
ុ ។

លោកស្រីបញ្ជាក់ថា "ជីវិតរបស់ស្ដ្រី និង

ថតដោយៈ សម្បត្តិ

ខ្លួនរបស់ស្ដ្រី គឺមានតម្លៃណាស់មិនអាច

កាត់ថ្លៃបានទេ  ហើយបើយកបណ្ណាការ មួយសមរម្យជាជាងប្រឹងរៀបចំអធិក- និយាយថា សុភមង្គលរបស់ប្ដីប្រពន្ធម
 ិន ប្រាកដថា

យើងយកបណ្ណាការគេមក

មកធ្វើខែល សម្រាប់លក់ដូរ វាគឺជារឿង អធមថ្ងៃការ ហើយក្រោយរៀបការរួច កូន អាស្រ័យទៅលើថ្លៃបណ្ណាការតិចឬច្រើន

ច្រើន ធ្វើឲ្យអធិក ប៉ុន្ដែលទ្ធផល គឺនៅ

ឲ្យស្ដ្រីហ្នឹង គាត់នៅទទួលរងដូចថា តួ- មង្គលការ។

នោះស្រឡាញ់គ្នានិងយល់ចិត្ដគ្នាប៉ុណ្ណា។

យើងអត់គិតថា ត្រូវចំណាយអីៗផ្សេង

ឌីជេ  ណាណា ដែលត
 ្រូវបានស្រទាប ឃើញថា ការបង្គាប់ថ្លៃបណ្ណាការ ក៏មិន

ពេលយើងរៀបចំមួយល្មមអីចឹងទៅ យើង

មួយគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំង

ហើយវានឹងធ្វើ ចៅត្រូវរកស៊ីដោះបំណុលថ្លៃចំណាយ

នាទីរបស់គាត់ត្រូវតែជាអ្នកផ្ដល់សេវា
សម្រាប់ប្ដីដែលជាដៃគូរបស់គាត់"។

លោកស្រី សុភាព បន្ដថា ការបង្គាប់

ទាក់ទិនបញ្ហាថ្លៃបណ្ណាការនេះដែរ

ទេ  តែវាអាស្រ័យទៅលើគូស្វាមីភរិយា ខាងក្រោយពេលដែលយើងរៀបចំរួច។

បន្ថែមពីនេះ កញ្ញាឃុណណាង យល់ ហ្នឹង វានៅបានអី! ខ្ញុំគិតថា សំខាន់នៅ
 

យុវវ័យ និងអ្នកវ័យកណ្ដាលមួយចំនួនធំ

អាស្រ័យទៅលើកត្ដាជីវភាពគ្រួសារខាង

មានប្រជាប្រិយមួយរូប ត្រូវបានកាសែត

ថា"យើងមើលទៅលើស្ថានភាពយើងដែរ

យ៉ាងណាជុំវិញថ្លៃបណ្ណាការនេះ នារី

រដ្ឋសភាអនុម័តនាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ក៏ប៉ុន្ដែវាមិនមែន បណ្ណាការគេខ្ពស់ ឬក៏មានយើងត្រូវទារ

ថា ម៉ា ឆី បានសរសេរលើបណ្ណាញសង្គម

ថ្លៃបណ្ណាការនេះគឺបានផ្ទុយឹនឹងច្បាប់ស្ដី បានស្គាល់ថាជ
ា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ ណានោះដែរ។
ពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

រៀបការទៅសំខាន់ គឺអ្វីជាលទ្ធផលក្រោយ

កញ្ញាបានលើកឡើង យើងនៅជាមួយគ្នាទេ"។

និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវបាន ក្នុងស្រុកមួយស្រង់សម្តីថា ថ្លៃបណ្ណាការ មិនម
 ន
ែ ថា គ្រសា
ួ រយើងក្រលម
្ម យើងទារ ម្នាក់ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះ
២០០៥ និងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនិងទទួល សំខាន់សម្រាប់តែកូនស្រីនោះ ពោលគឺ គេឲ្យច្រើនក៏អត់ត្រូវតាមហ្នឹងដែរ"។
ស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី២៩ខែឆ្នាំដដែល ដែល វាសខា
ំ ន់សម្រាប់ទាំងកូនស្រី

និងកូន

របស់នាងថា

មានមនុស្សជាច្រើនបាន

ជុំវិញទស្សនៈថ្លៃបណ្ណាការនេះ មជ្ឈ- សួរនាងពីថ្លៃបណ្ណាការ

បានចែងថា ការរៀបអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍រវាង ប្រុស។ តែយ៉ាងណាអ្នកប្រឹក្សាយោប
 ល់ ដ្ឋានខ្លះ គឺចាំតែតាមដាននិងរិះគន់តែ

ដែលនា
 ងបាន

ទទួលព
 ីគូដណ្ដឹងរបស់នាង

ហើយពួក

ស្ដ្រីនិងបុរស គឺធ្វើឡើងដោ
 យគ្មានការ- រូបនេះ មិនគាំទ្រទេចំពោះការចំណាយ

ប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសអ្នកជិតខាង។ អ្នក គេម្នាក់ៗ សុទ្ធតែបោះពាក្យសម្ដីប្រហាក់

សាមីខ្លួនទាំងពីរ។

បណ្ណាការតិចតួចពីខាងប្រុស ព្រោះតែ

បង្ខិតបង្ខំ ហើយជាការសម្រេចចិត្ដដោយ លុយដ៏ច្រើនសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ខ្លះថា មូលហេតុដែលកូនស្រីទទួលបាន ប្រហែលគ្នាថា
លោកស្រីបន្ថែមថា

នោះ ព្រោះកញ្ញាយល់ថា កិត្ដិយសស្ដ្រី

ការស់នៅចុះសម្រុងគ្នា មិនមែនទាល់ត
 ែ មិនមែនទាល់តែបានថ្លៃបណ្ណាការច្រើន ស្ដ្រីរូបនោះអាចមានទំនាក់ទំនងដល់រូប
ការរៀបការនោះ ចំណាយអស់លុយរាប់ ឬក៏ការរៀបចំពិធីមង្គលការធំដុំនោះទេ។

កាយ

ថ្លៃបណ្ណាការរបស់នាង

ហេតុអ្វីក៏បានតិចម្លេ៉ះ។ លើសព
 ីនេះអ្នក
ទាំងនោះ

ចំអកថាថ្លៃបណ្ណាការរបស់

ទើបឪពុកម្ដាយរបស់នាងយល់ នាងជាស្រីក្រមុំមិនស្មើនិងមេម៉ាយផង។

លាននោះទេ។ លោកស្រី រស់ សុភាព

កញ្ញាបានលើកឡើងថា "ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជា ព្រមលើកកូនស្រីឲ្យទាំងដែលទទួលបាន កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា

ខាងប្រុសច្រើនរបស់ឪពុកម្ដាយខាងស្រី

របស់ខ្ញុំមិនមែនបានមកពីបណ្ណាការច្រើន

ប៉ុណ្ណោះ។

របស់ខ្ញុំបានមកពីអំពើល្អ បានមកពីភាព- ព្រោះនាងគិតថាគឺជារឿងសាមញ្ញទៅ សោះបានច្រើនជាងហ្នឹងផង"។

ចាត់ទុកការទារថ្លៃបណ្ណាការទៅគ្រួសារ មនុស្សស្រី ប៉ុន្ដែខ្ញុំនឹងឆ្លើយថា កិត្ដិយស ថ្លៃបណ្ណាការទាប។

ត្រង់ចំណុចនេះ កញ្ញាឃុណណាង

គឺជាលេសចង់បានមុខមាត់ខ្លួនគាត់តែ ធ្វើពិធីបែបធំដុំទេ។ ខ្ញុំគិតថា កិត្ដិយស មិនចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យសម្ដី
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា "គាត់(ឪ- ត្រឹមត្រូវ បានមកពីភាពជាសុភាពបុរស

ពុកម្តាយ)ក៏ត្រូវគិតដែរថា

ដែលគេសួរខ្ញុំថា

"មិនតិចនាក់ទេ 

បង្គាប់បានប៉ុន្មាន?

បាន១ម៉ឺនដុល្លារអត់? ម៉េចក៏ថោកម្លេ៉ះ?

នេះទេ  យ៉ាប់ជាងគេមេម៉ាយទៀត។ គេមេម៉ាយ

ហើយដែលអ្នកជិតខាងតែងតែបេះបោច

ពិធីការធំដុំ ឬក៏ការស្រឡាញ់ភរិយាពីមនុស្សដែលខ្ញុំ រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃ។ តែចំណុចសខា
ំ ន់

កញ្ញា ម៉ា ឆី បន្ដទៀតថា នាងមិនខឹង

ក៏មិនអន់ចិត្ដអ្វីដែរ ចំពោះការចោទសួរ

នេះ តើទៅថ្ងៃអនាគតកូន បើសិនជាគាត់ អាចរៀបការជាមួយបានហៅថាស្វាមី។ គឺមានតែសាមីដើមការប៉ុណ្ណោះ ដែល ដូច្នេះ។ ប៉ុន្ដែស្ដ្រីរូបនេះ សូមឲ
 ្យមនុស្ស
រៀបចំការហើយជំពាក់បណ
ំ ុលគេឬមួយ ខ្ញុំគិតថា នោះទើបជាកិត្ដិយសពិតប្រាកដ
ក៏កូនរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នា តើមុខមាត់ ក៏ប៉ុន្ដែម្ដងទៀត
គាត់យ៉ាងម៉េច?"។

វាអាស្រ័យទៅនិយម-

នេះ។

ការធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ដូនតា

គឺមិនខុសទេ  ក៏ប៉ុន្ដែគួររៀបចំត្រឹមល្មម

គ្រប់គ្នាគិតជាថ្មីពីការបង្គាប់ថ្លៃបណ្ណាការ

កញ្ញាបានបន្តថា "និយាយចំទៅ អ្នក- ច្រើនម៉ឺនដុល្លារ

ន័យរបស់មនុស្សរៀងៗខ្លួន។ តែបើសួរ ជិតខាង តែយើងធ្វើទៅវាឃើញធំដុំគាត់

លោកស្រីសុភាពសំណូមពរឲ្យឪពុក ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាអត់ទេ"។

ម្ដាយគ្រប់រូបគួរគិតឡើងវិញពីករណី

ដឹងរ
 ឿងផ្ទៃក្នុង។

ដូចគ្នានិងអ្នកប្រឹកសា
្ យោបល់នេះដែរ

កញ្ញា រស់ ឃុណណាងអាយុ២៤ឆ្នាំ ជា

ទាំងដែលខ្លួនមិនមែន

ជាអ្នករកលុយនោះផង

ហើយមិនតែ   

ថាល្អហើយ តែយើងធ្វើមកតិចតួច គាត់ ប៉ុណ្ណោះតើអ្នកអាចយកលុយដែលគេខំ

មើលមកលក្ខណៈថាតាមតែមាត់គាត់ រកយ៉ាងលំបាកមកចាយដោយស្រួលបាន
និយាយ។ តែសំខាន់គឺសាមីខ្លួនពួកយើង យ៉ាងដូចម្ដេច៕

គ្រូបង្រៀនកម្រិតវិទ្យាល័យមួយរូប បាន ទើបដឹងច្បាស់។

ហើយមួយទៀតមិន

ដោយ សុផានិត

០៦

កម្មករ

កម្មករនិងកម្មការិន៖ី ត្រវូ តែទៅបោះឆ្នោតពីពះ្រោ នេះជាសិទរិ្ធ បស់ពលរដ្ឋ
បណ្តាកម្មករនិងកម្មការនីមួយ បាន ដែលកំពុងតែដើររករថយន្តដើម្បីត្រឡប់ បានអះអាងប្រាប់ឈ្មោះថាស្រី ទិន អាយុ

អះអាងថា ពួកគេនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅ ទៅផ្ទះ ក្រោយពីបញ្ចប់ពីការងាររោងចក្រ ១៩ឆ្នាំ បានអះអាង ទាំងអៀនប្រៀនថា
ថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាង នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមួយ នាងនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
មុខនេះ ដោយអះអាងថា នេះគឺជាសិទ្ធិ

រូបឈ្មោះជ័យ

សុជាតិបានអះអាងថា

ជាពិបាកអ្វីសម្រាប់ពួកគេដែរ ។

ក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោត ដោយសារតែ

លោកបានបញ្ជាក់ថា "កម្មការនីឥឡូវ

នេះ រឿងទៅបោះឆ្នោតដូចជាមិនពិបាក
ទេ គ្រាន់តែភ្ញាក់ភ្លាមលុបតែមុខ ស្លៀក-

ដោយសារតែនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើក ពាក់ទៅបោះតែហ្មងបានហើយ"។

របស់ពក
ួ គេ ហយ
ើ ការទៅបោះឆ្នោតក៏មន
ិ  ឥឡូវគ្មានអ្វីពិបាកទេ  សម្រាប់នាងនៅ ទីមួយរបស់កញ្ញា។

លោកបានបន្តទៀតថា " ឥឡូវនេះ

ស្រី ទិន បានអះអាងបញ្ជាក់ថា" មិន ស្រួលហើយបានប៉ុណ្ណឹង ពីមុន មិនមែន

យុវកម្មការិនី សេត សុបច្ចានី ដែល បច្ចុប្បន្នអ្នកនាងលែងស្នាក់នៅផ្ទះជួល ដឹងយ៉ាងម៉េចទេ  តែខ្ញុំនឹងទៅបោះ។ ខ្ញុំ អីចឹងទេ  កម្មការទៅបោះបានច្រើនតែ

មានវ័យ២៤ឆ្នាំ កំពុងតែបម្រើការងារនៅ ទៀតហើយ ។
រោងចក្រម្តុំផ្លូវជាតិលខ
េ ៤ម្តុំអង្គស្នួលបាន
ឲ្យដឹងថា

នៅក្នុងវ័យដែលសុជាតិ

ចុះឈ្មោះរួចហើយ

ហើយក៏មានអត្ត-

បានរៀប សញ្ញាណបណ្ណរួចរាល់ហើយដែរ "។

វាដូចជាមិនមានអ្វីលំបាកទេ  រាប់ថា
 មានអាយុជាង៣០ឆ្នាំ គឺបានចូល

នៅពេលដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដោយ- រួមការបោះឆ្នោតនោះ ៤ទៅ៥ដងដែរ

បច្ចនី

បានអះអាងថា

ពិបាកអីសោះ

លោក សួន ប្រាជ្ញ ដែលជាអ្នកបើក

គ្រាន់តែទៅមើលឃើញ ជួល ហើយដើម្បីទៅបោះឆ្នោតបាន គឺ រថយន្តដឹកកម្មករដាក់ខែមួយរូប

ឈ្មោះ ហើយឈរតម្រង់ជួរកាន់តែកាត
ហើយចូលទៅបោះទៅវាចប់ហើយ "។

ត្រូវរៀបឥវ៉ាន់ ហើយរកឡានជិះទៅផ្ទះ

ដើម្បីទៅយកឯកសារដើម្បីទៅបោះឆ្នោត

អះអាងថា

បាន

មានអ្វីលំបាកទេ  គឺគ្រាន់តែប្រឡាក់ដៃ  បានចូលរួមហើយនោះទេ ។

តាមខ្ញុំចាំដូចជា

ជាប្រចាំនៅលើបណ្តាញសង្គមផ្លូវការ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹក

អ្នកនាងសុជាតិ បានអះអាងថា "ដូច ឆ្នោត ប្រហែលជាជាង១០ឆ្នាំមុនអី គឺ គឺកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅតែ

ពាក់ចេញទៅតម្រង់ជួរបោះឆ្នោតតែម្តង
ពីព្រោះកន្លែងខ្ញុំបោះឆ្នោត

ទាក់ទិននឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ គឺនៅសាលាក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្មង"។

ដែរស្រ្តីជាកម្មការនីកាត់ដេរមួយរូបទៀត

ទាក់ទិននឹងរឿងបោះឆ្នោតនេះសម្តេច

គឺពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះ សម្តេចក៏បានរំលឹករឿងនេះផងដែរ។

លំបាកមែន ដោយសារតែពួកគេនៅផ្ទះ ជាង២ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ!

បានចូលរ ួមការបោះ មានទៅពិបាកស្អីដឹងតែពីងូតទឹកស្លៀក- ជួល។ ដូច្នេះ ដើម្បីចេញទៅបោះឆ្នោត

និង ដូចជាកាលពី ១ឆ្នាំមុនម្តង"។

បើកតែភ្នែកទៅបោះឆ្នោតបាន"។

លោកបានបន្តថា កាលពីពេលបោះ- ថា ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

"បើ កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំប៉ុន្មានខែមុននេះ

ឆ្នោតពីរដងហើយគឺនៅឆ្នាំ២០១៣ ម្តង

មានទៅពិបាកស្អី!   សឹងតែនិយាយថា

ពួកគេឈប់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលហើយ។   ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ

រាល់ពេលដែលកញ្ញាបានចូលរួម គឺមិន ដូចជា ការបោះឆ្នោតដំបូងដែលអ្នកនាង របស់ពួកគេផ្ទាល់ ។

បានបញ្ជាក់ថា

ចឹង

ជាពិសេសគឺកម្មករនិងកម្មការនី   កម្ពុជា តែងតែរំលឹករឿងបោះឆ្នោតនេះ

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ម្តងហើយ ដូច្នេះវាមិនមានអ្វីលំបាក ប្រញឹកប្រញាប់ ពួកគ
 េភាគច្រើន

យុវតីរូបនោះ

ពួកគ
 េមកផ្ទះវិញមួយជើងទៀត។

ដល់ពេលចេញពី លេខ៤
 និងលេខ៣ ពីព្រោះភាគច្រើន ផ្ទាល់ របស់សម្តេច។   ជាក់ស្តែងកាល

ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ២០១៣ម្តង និងការបោះ- ធ្វើការមានឡានមកដឹកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

និង ឈររាងរោយជើងបន្តិច។

ដល់ល្ងាចដឹក

វាពិតជាគ្មានអ្វីលំបាកទេ តេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាប្រធានគណ-

ដល់ព
 េលនេះ កញ្ញា បានចូលរួមការបោះ នៅផ្ទះជួលទៀតហើយ។ ព្រលឹមឡើង ដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រម្តុំផ្លូវជាតិ

ឆ្នោត

តែឥឡូវ

សម្រាប់កម្មករភាគច្រើន នាពេលបច្ចុប្បន្ន បក្សកាន់អំណាច គឺ គណបក្សប្រជាជន

កម្មការនីរូបនេះបានរៀបរាប់ថា មក ប៉ុន្តែឥឡូវមានស្អី បើអ្នកនាងលែងស្នាក់ នេះ

ឆ្នោតប្រហែលជា២ដងហើយ គឺការបោះ- មានឡានគេមកដឹក

តាក់ស៊ីជិះមកផ្ទះពេលយប់។

ដឹងស្អីអំពីការបោះឆ្នោតនេះទេ ប៉ុន្តែកញ្ញា ពួកគេទៅមួយជើងទៅ

បោះឆ្នោត ពីរទៅបីដំបូងដ
 ែលនាងបាន គេទៅបោះ ពេលបោះឆ្នោតម្តងៗ។

"ដូចអត់អី ចូលរួម ដោយសារតែពេលនោះនៅផ្ទះ

ពីព្រោះវាពិបាករកឡាន

ស្រីទិន បានអះអាងថា កញ្ញាមិនបាន ខ្ញុំអីមានឡានដឹកអស់ហើយ។ ព្រឹកដឹក

សារតែនេះគឺជាពេលសម្រាក ហើយគ្រប់ ហើយកាលដែលលំបាកជាងគេ  គឺការ ចង់ដង
ឹ ចង់ចល
ូ រួម  ពព
ី
្រោះធ្លាប់តឃ
ែ ញ
ើ
រោងចក្រនឹងឲ្យឈប់ហើយនៅថ្ងៃនោះ។

ពេលរ សៀល

កាលនោះ

យុវតីជាកម្មការនីម
 ្នាក់ទៀត

អ្នកខ្លះត្រូវរកឡានជិះទៅផ្ទះទាំងយប់

ទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ។
្នា 
គ.ជ.ប

សូមក្មួយៗ

បានសម្រេចទទួលស្គាល់

ប្រសេចប្រសាចណាស់ តែឥឡូវអត់ទេ  គណបក្សនយោបាយចំនួន ២០ឲ្យចូល
ភាគច្រើនកម្មករនិងកម្មការនីគេស្នាក់នៅ រួមប្រកួតប្រជែង ក្នុងកា
 របោះឆ្នោតថ្នាក់             

ដែល ផ្ទះគេ ហូបបាយនៅផ្ទះរបស់គេស្រាប់ៗ។

ជាតិឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ថតដោយៈ កល្បប្រឹក្ស

ព័ត៌មានសង្គម ០៧

ពិធីអភិបូជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជីម នូណាន់ នៃក្រុមម៉ារីណុល
ពិធរី ល
ំ ក
ឹ វញ
ិ ណ
្ញា ក្ខនន
្ធ ះេ បរ្រា ព្ធឡង
ើ  បានចូលរួមស្ដារព្រមទាំងអភិវឌ្ឍន៍ សង្គម

ក្រោម អធិបតភា
ី ពរបស់លោកអភិបាល

កម្ពុជា ក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍

នីសាមី ស៊ស
ូ រា
ៃ ជ្យ នាថ្ងទ
ៃ ០
ី ២ មិថនា
ុ

ពីរទសវត្សនៅ
 កម្ពុជា លោកបានបង្កើត

អូលវី យ
ី េ  ជ្មត
ី អីសែ៊្ល រ និងអភិបាលអន់ត-ូ

ប៉ុលពត ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់។ ជិត

២០១៨នៅព្រះវិហារសន្តយស
ូ៉ ប
ែ ផ្សារ- កម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្ទុកមេ
តូចរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ។

រោគនិងជំងអ
ឺ ដ
េ ស៍ ទាំងកុមារ និង មនុសស្ុ 

ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា

គេឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ដង្ហើមចុង

លោកបូជាចារ្យជីម នូណាន់ បាន ពេញវ័យ ព្រមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តពួក

ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងជន្មាយុ៨៣ឆ្នាំ។ លោក ក្រោយ។ លោកបានបង្កត
ើ កម្មវធ
ិ ី ផ្សង
េ ៗ

បំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាច្រើន ទៀតជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជា-
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ រហូតដល់ ឆ្នាំ២០០៩។
ថតដោយៈ សុវណ្ណា

ជនកម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះជាយោបល់

នៅកម្ពុជា លោកបានបម្រើប្រជាជន និង

អស់បងប្អូនដែលស្គាល់លោក៖........

លោកបូជាចារ្យ រ៉ូប៊ឺត ពិសេ  (ប៊ប់) ៖ ខ្ញុំស្គាល់លោកជីមតាំងពីឆ្នាំ១៩៧០នៅប្រទេសភីលីពីនដែលយើងបានជួបគ្នានៅទី

នោះ និងខ្ញុំឃើញគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមែនទែន។ គាត់មិនដែលមានឡាន មិនដែលមានម៉ូតូ គាត់ធ្លាប់តែជិះម៉ូតូឌុប

តុកតុក ឡានក្រុងដោយមិនដែលមានឡានផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ ហើយសម្លៀកបំពាក់គាត់ធម្មតា។ គាត់ជាមនុស្សមានរបៀបមិន
ស្មុគស្មាញទេ 

តែជាមនសុ្សស្រួលនិយាយ។ គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការ

តែងតែចង់ជួយគេ 

ដូចនៅទីនេះ នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយជួយកូនកំព្រា និងជួយព្រមទាំងថែរក្សាមនុស្សដែលមានជំងឺអេដស៍ ទៅតាមសេចក្តីត្រូវ

ការដែលលោកបានឃើញ។ ក្រៅពីសង្គមគាត់ក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពព្រះសហគមន៍ជាច្រើនដែរ និងជាបូជាចារ្យដែល
មានចិត្តសប្បុរស សាមញ្ញ និងមានជំនឿមាំមួន រស់នៅរបៀបត្រឹមត្រូវ និងជាសាក្សីពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

បងស្រី

រីជីណា

(ម៉ារីណុល)៖

លោកឪពុកជីមពកា
ី លអឡ
ំ ង
ុ ឆ១
ំ្នា ៩៨៧

ដែលជាពេលដល
ែ ពបា
ិ កបផ
ំ ត
ុ នៅទីកង
ុ្រ

គាត់មានបេសកកម្ម ដោយអត់ធត
្ម ់ជា-មួយអ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលគ្មាននរណាជួយនិងថែរក្សា។ ខ្ញុំជឿថាទាំងលោកឪពុកជីម
និងបងស្រច
ី យ(Joyce)បានចល
ូ ទៅក្នង
ុ ស្ថានបរមសុខដូចអ្វដ
ី ល
ែ លោកឪពុកឆាលី

និងលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍នៅ
 

ក្នុងអ
 ភិបូជា។ កាលដល
ែ លោកឪពុកជីមនៅបំពញ
េ បស
េ កកម្ម គាត់បានឃើញអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាន គឺគាត់ធ្វើ។ ពួកយ
 ើង
ពិតនឹកគាត់!

លោកយាយលីក៖
េ

សម្រាប់ខ្ញុំ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត គៀង វុទ្ធី អតីត

អ្នកស្រី

ងួន

ផល្លា  ជាបុគ្គលិក

បងប្រុស ធារី   ជាសមាជិកបព្វជិត

បុគ្គលិកម៉ារីណុល៖ លោកឪពុក ជីម

អង្គការម៉ារីណុល៖   ខ្ញុំធ្វើការជាមួយ

ក្នុងក្រុមម៉ារីស

ណាមនៅពេលដល
ែ មិនទានមា
់ នរដ្ឋាភបា
ិ ល ការតស៊ូ ព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំមាន

ដល់លោកវិលត្រលប់ទៅវិញ មិនដែល

នៅសាលាឡាវ៉ាឡា ជាមួយក
 ុមារពិការ៖

លោកឪពុកជីម គឺមានគំនិតតែមួយក្នុង
ការចាប់ផម
ើ ្ត ជួយសហគមន៍ជនជាតិវៀត
មិនទាន់ន
 រណាធ្វើកិច្ចការនេះ។
យើងបានចាប់ផ្តើម

ពួក

ដោយមានសាលា

តែងតែលើកទឹកចិត្ត

្គ ក
ិ ណា តែលោក
ការរីកចម្រើន ដោយឲ្យរៀនទាំងភាសា ឃើញលោកខឹងបុគល
និ ង រៀ ន អំ ពី រ បៀ ប ទំ នា ក់ ទំ ន ង តា ម លើកលែងទោសឲ្យគេជានិច្ចទាំងពាក្យ

មត្តយ
េ យ្ ដល
ែ មានបន
ួ សហគមន៍ផ្សេងៗ ម៉ែល(២០០១)។
គ្នា

ថា

ហើយលោកឪពុកជីមបា
 ននិយាយ ចម្រើន
ប្រសន
ិ បើមាននរណាម្នាក់គិតអំពី

 ីម ពីឆ្នាំ២០០២ រហូត
និងជួយខ្ញុំឲ្យមាន លោកឪពុកជ

អ្វីដែលខ្ញុំបានរីក សម្តី ទាំងកាយវិការ ហើយរបៀប ដែល

និងអាចជួយប្រជាជនក្រីក្រជា គាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគឺ

ច្រើនក៏ដោយសារតែបានការជម្រុញ

ឲ្យភាគីណា មានការឈឺចាប់នោះទេ។

សហគមន៍នេះគឺពិតជាល្អ។ គាត់បាន និងល
 ើកទឹកចិត្តពីគាត់។ រហូតមកដល់ ពេលខ្លះ
ជំរុញយើង និងអ្វីដែលគា
 ត់បានសន្ទនា បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំនៅតែមានគំនិតជួយអ្នកក
 ្រី- លោក
គឺចេញមកក្នុងនាមជាបុត្រ ធីតារបស់
ព្រះជាម្ចាស់។

ខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺវាយក្បាល

តែលោកមិនខឹងថម
ែ ទាង
ំ អា-

ក្រ  និងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នក- ណិតអាសូរគេ
ដទៃ  ហើយគំនិតនេះត្រូវបានលោកឪពុកជីមបណ្តុះឲ្យខ្ញុំបន្តិចម្តងៗ។

មិនបានធ្វើ

ទោះបីលោកឈឺក៏

ដោយ។ លោកឪពុកជីម គឺជាគំរដ
ូ ល់

គ្រីសបរិ
្ត ស័ទ និងបុគ្គលិកគ្រប់រូប។ ខ្ញុំ
តែងតែអធិដន
្ឋា សម្រាបលោ
់
កជានិច។
្ច

ដែលមានមករស់ប្រទេ

សកម្ពជា
ុ យូរឆ្នាំ ហើយកំពង
ុ បម្រកា
ើ រងារ
ការចងចាំរបស់ខ្ញុំ

អំពីលោកឪពុកជីម

គឺមានច្រើនជា
 ពិសេសណា

ស់ នៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ

ម៉ារីណុល។ គាត់ជាមនុស្សដែលមាន
យោបល់ល្អនៅក្នុងការងារសង្គមជាមួយ

បណ្តាញអង្គកា រឯទៀតៗ។លោកឪពុក
គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដ
 ៏ល្អ។ នៅមានអនុសសា
្
វរីយម
៍ យ
ួ ទៀត

គឺយើងជាមិតល
្ត ្អនឹងគ
 ្នា

លោកឪពុកពូកែដោះស្រាយបញ្ហា។

០៨

ព៌ត័មានតំបន់អាស៊ាន

អាស៊ានអា ចមានសមាជិកលើសពី១០
សព្វថ្ងៃនេះ

អាស៊ានដែលគេដឹងថា

គឺជាអង្គការអន្តរតំបន់មួយប្រមូលផ្តុំដោយ

រដ្ឋចំនួន១០ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ដែលគេស្គាល់ថា

ជាប់នឹងទីម័ខាងលិច

ឥណ្ឌូនេស៊ី។ ប្រទេសទីម័ខាងកើត គឺជា ជំហរគាំទ្របេក្ខភាពអូស្រ្តាលីឲ្យក្លាយជា

អតីតដែនដីមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេ- សមាជិ ក អាស៊ា នយ៉ា ងពេញទំ ហឹ ង និ ង

សមាគមប្រជាជាតិ ស៊ី

អាស៊អា
ី គ្នយ
េ ៍ មានផ្ទដ
ៃ ស
ី រុបប្រមាណជា

នៅក្នុងប្រទេស ធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ជូកូ វីដូដូ បានបង្ហាញ អាចនឹងពង្រឹងឥទ្ធិពលនយោបាយ និង
យោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ ដោយ
សារតែ អូស្រ្តាលីក៏មានវិស័យការពារជាតិ

ដោយបានប្រកាសឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ ផ្លូវការនៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំ ខ្លាំងមួយផងដែរ។ ដូច្នេះ ការចូលរួម

២០០២។ ប្រទេសនេះមានប្រជាពលរដ្ឋ អាស៊ានទាំង១០និងអូស្រ្តាលី។ ដោយ របស់អូស្រ្តាលីក្នុងអាស៊ាន

 ប្រទេស
៤.៤៧៩.២១០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងមាន ត្រឹមតែ១.១៦លាននាក់ និងជា

គឺអាចនឹង

ឡែកលោកលី ស៊ានឡុង នាយករដ្ឋមន្រ្តី ពង្រឹងឥ
 ទ្ធិពលយោធា និងសេដ្ឋកិច្ច ប្រ-

ប្រជាជនប្រមាណជា ៦៤៣ លាននាក់   ដែលមានភាសាព័ទុយហ្គាល់ជាភាសា សិង្ហបុរី

ក៏ដូចជាមានទំនោរគាំទ្រផង ឆាំងនឹងប្រទេសនៅខាងក្រៅមួយចំនួន

គឺអាចមានសមាជិកលើសពី១០ ។

ផ្លូវការ។

សមាជិកទាំងស៊ានទាំង១០

អាស៊ានទាំងពីរនេះ ប្រទេសទ
 ីម័រខា
 ង- ទស្សនវិស័យនយោបាយនេះផងដែរ។   គឺជាដៃគូរមួយដ៏មានសក្តានុពល ដោយ

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេស
គឺរួមមាន

កម្ពុជា ឡាវ ភូមា វៀតណាម ហ្វីលីពិន
ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ ម៉ាឡេស៊ី ថៃ និង
សិង្ហបុរី

ប៉ុន្តែជាផ្លូវការគេដឹងថា

ប្រទេសពីរ

ដែរ។  នៅមុននេះ វិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្រ្ត ជាពិសស
េ ការកើនឡើងនូវឥទ្ធព
ិ លរបស់

ក្នុងចំណោមប្រទេសសង្កេតការណ៍ នយោបាយអូស្រ្តាលី ក៏បានត្រស
ួ ត្រាយនូវ ចិននៅក្នុងតំបន់។ អាស៊ាននិងអូស្រ្តាលី

កើតជាប្រទេសដែលកំពុងតែខ្នះខ្នែងទាំង តាមការគិតគូររបស់វិទ្យាស្ថាននេះ ទីក្រុង បច្ចុប្បន្ននេះ អាស៊ានមានអត្រាផលិតការទូតនិងកិច្ចការផ្សេងៗ ដើម្បីទទួល កង់បេវ៉ា (អូស្រ្តាលី) បានចេញរបាយ- ផលក្នុងស្រុកសរុបមិនអន់នោះទេ 

មាន ស មា ជិ ក ភា ព ជា ស មា ជិ ក អា ស៊ា ន

កំពុងតែសស
្នើ ុំជាសមាជិក ហើយនៅក្នុងនោះ បណ្តាមេដឹកនាំអា-

អាស៊ាន ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងស្ថិត ស៊ានជាច្រើនក៏បានគាំទ្រ  ជាពិសេសគឺ
នៅក្នុងឋានៈជាប្រទេសសង្កេតការណ៍ កម្ពុជា។

ការណ៍មួយថា អូស្រ្តាលីគួរស្វែងរកសមា- ៧.៩៣២ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយប្រាក់ចំជិកភាពអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ

២០២៤

ខាងមុខ ពោលគឺពេលនោះគឺជាខួប៥០

ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅ
 មិនទាន់ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអូស្រ្តាលីនិងអាស៊ាន។

ដឹងថា តើពេលណាច្បាស់លាស់ទើបអាច

នៅឡើយទេ។

គឺ

ទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់អូស្រ្តាលី

ណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ានវិញ
ទោះបីជាមិនច្រើនដល់អូស្រ្តាលី

ក៏គួរ

សមដែរ គឺនៅក្នុងរង្វង់៤.២៩១ ដុល្លារ

នៅក្នុងមួយឆ្នាំ។   ដោយឡែក មតិមួយ

ប្រទេសទាំងពីរនេះ ត្រូវបានគេដឹង ក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានបានទេខណៈ នេះ មតិមួយចំនួនបានស្វាគមន៍ដោយ- ទៀតបានលើកឡើងថា វាអាចជួបបញ្ហា
និង

ក៏មានព័ត៌មានថាមានប្រទេសមួយចំនួន

សារតែគេដឹងថា អូស្រ្តាលីគឺជាប្រទេស ដោយសារតែអាស៊ានគឺអនុវត្តតាមគោល-

ញូវហ្គេណេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រ-

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។

ជាធនធានមនុស្ស ដូច្នេះការចាប់ដៃគូរ ភាពរបស់អូស្រ្តាលីត្រូវបានប្រទេសមួយ

ថា

គឺប្រទេសប៉ាពួញូវហ្គេណេ 

ប្រទេសទ
 ីម័ខាងកើត។

ប្រទេសប៉ាពួរ

មាណជា ៨ លាននាក់ និង មានផ្ទៃដី
៤៦២.៨៤០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ ប្រទេនេះ

គឺជាប្រទេសមួយ ដែលទទួលបានឯក-

បានទាមទារឲ្យប្រទេសនេះខិតខំបំពេញ ដែលមានទាំងធនធានសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូច ការណ៍កុងសង់ស៊ីស ដូច្នេះប្រសិនបេក្ខ-
ក្រៅពីប្រទេសទាំងពីរ

អូស្រ្តាលី

ដែលគ
 េដឹងថា គឺជាប្រទេសម
 ួយនៅទ្វីប មួយដ៏ប្រពៃ  សម្រាប់វឌ្ឈនភាពរវាងអា- ហើយនេះគឺជាចំណ
 ុចមួយ។ ម្យ៉ាងវ ិញ
អូសេអានី ដែលនៅកណ្តាលមហាសមុទ្រ  ស៊ានន
 ិងអូស្រ្តាលី។

រាជ្យពីប្រទេសអូស្រ្តាលីនៅឆ្នាំ ១៩៤៩។   ដូចជាមានទំនោរនៅក្នុងការចូលរួមជា
ប្រទេសនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ សមាជិករបស់អាស៊ានផងដែរ។ ថ្មីៗនេះ
និរតីនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក   ហើយ
ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី។

រវាងអូស្រ្តាលី និង អាស៊ាន គឺជាឱកាស ច្រានចោល គឺដាច់ខា
 តមិនបាននោះទេ 

ព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយថា
ហាក់បង្ហាញជំហរ

អូស្រ្តាលី

នៅក្នុងការក្លាយជា

និយាយអំពីអាស៊ាននីមួយៗ

បើនិយាយអំពីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត

គឺមិន គឺថា អូស្រ្តាលីមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អា-

អាចមានសក្តានុពលដល់អូស្រ្តាលីទេ  ស៊អា
ី គ្នយ
េ នោ
៍ ះទេ  ខណៈដែលតំបន់នេះ
ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីអាស៊ានទាំងមូល គឺ ត្រូវបានកំណត់ទៅតាម
ជាទីផ្សារដ៏មានតម្លៃមួយសម្រាប់អូស្រ្តាលី

ដោយឡែកប្រទេសទីម័រខាងកើតត្រូវ សមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងអាស៊ាន។ ទាក់ ហើយ ក៏មានទស្សនវិស័យថា ការទទួល

បានគេដឹងថា

ទៀត

គឺប្រទេសតូចមួយដែល ទងនឹងទស្សនវិស័យនេះ លោកប្រធានា- អូស្រ្តាលី ឲ្យក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានក៏

ភូមិសាស្រ្ត

នយោបាយមួយច្បាស់លាស់។

ដោយអរិយបុត្រ

ASEAN SECRETARIAT, FB

ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ

០៩

ថតរូបក៏ជាអាជីពមួយដែលយុវជនគួរតែពិចារណា !

មានប័ណ្ណសារព័តមា
៌ ន ឬប័ណស
្ណ ំគាល់កន្លែងការងារ

តែសួរថាយើងបោះបង់ចោលអត់ទេ? ទេ! គឺតែងត
 ែ
ជំនះដោយសារយើងគិតថា ដំណោះស្រាយវាមានពេល

ណាដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ធ្វើ។ ហើយខ្ញុំធ្លាប់
ជួបជាមួយបញ្ហាធំៗច្រើន

ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំប្រ-

ឈមមុខជាមួយបញ្ហាមួយគឺវាជួយយើង។   យើងអា
 ច

បត់បែនតាមកាលៈទេសៈ ឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់
ខ្លួន

ហើយបានរូបភាពដែលលស
្អ ម្រាប់ស្ថាប័នរបស់

យើង។ ជាទូទៅអ្នកខ្លះបានមើលគាត់មិនដឹងថា នៅពី
ក្រោយខ្នងរូបថតមួយសន្លឹកហ្នឹងតើអ្វីដែលកើតឡើង?

ចឹងអ្វីដែលបានធ្វើអោយរូបភាពមួយនេះ ផ្តិតយ
 កបាន
ហើយអាចបង្ហាញបាន។

អ្នកនាំសារ៖ តើអាចជម្រាបបានទេ  តើលោកធ្លាប់

ជួបបញ្ហាដែរឬទេនៅក្នុងអាជីពថតរូបរបស់លោក ?

សុវណ្ណ ភីឡុង៖ បាទខ្ញុំមានច្រើន ឧទាហរណ៍គេ

មានបាតុកម្មជាមួយអ្នកភូមិនៅបឹងកក់។ ចឹងខ្ញុំទៅថត

ពេលដែលគេប៉ះទង្គិចនឹងការរើផ្ទះ។ ចឹងពេលដែលកំby Soun Sayon

លេខនេះ អ្នកនាំសារសូមណែនាំមិត្តអ្នកអានឲ្យជួ

បជាមួយនឹងលោក សុវណ្ណ ភីឡុង ដែលជាអ្នកថតរូប
អាជីពមួយរូប ។

សារៈសំខាន់មែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ។ បើ

ពុងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរ ប៉ូលីស ពេលនោះ
គាត់មានដកកាមេរ៉ា ពេលនោះមានការប៉ះទង្គិចខ្លះ ប៉ុន្តែ
ខាងស្ថាប័នរបស់យើងគាត់ក៏បានទៅសម្របសម្រួល។

យើងក្រឡេកមើលទៅឃើញមានច្រើនទម្រង់ ដូចជា យើងបានទទួលកាមេរ៉ាមកវិញ តែខ្ញុំរងការប៉ះទង្គិចខ្លះ
សារព៌ត័មាន នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដែលប្រជាជនខ្មែរពួក ទៅលើរាងកាយ ប៉ុន្តែការងារមួយនេះ ក៏បានរួមចំណែក

ផ្តើមតាំងពីណាមក?

គាត់កំពុងតែចាប់យកមកប្រើប្រាស់ជាអាជីព ជាវិជ្ជា- ឲ្យខ្ញុំទទួលបានពានរង្វន់ផងដែរ។
អ្នកនាំសារ៖ តើនៅក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំមកនេះ
ជីវៈមួយ។ អាចនិយាយបានថាវាជាអាជីពមួយច្បាស់

ពេលនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាន គឺនៅពេល

ទិសដៅមួយណា។ បើសិនជាគាត់គិតថា ត្រឹមតែយក

អ្នកនាំសារ៖ តើអាជីពជាអ្នកថតរូបរបស់លោកចាប់
លោក សុវណ្ណភីឡុង៖ ប្រហែលជា១០ឆ្នាំមុន នៅ

ដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ
ព៌ត័មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ដែលបានចំណាយ

ពេលវេលាជាច្រើន នៅពេលដែលយើងគ្មានអីសោះ។

ពេលនោះ ខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានក្រៅពីមានគំនិត

លាស់ នៅពេលណាដែលគាត់ដឹងថាទំរង់នោះនៅក្នុង

លោកបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណា?

សុវណ្ណ ភីឡុង៖ សម្រាប់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់មែន

មកដើម្បីកម្សាន្តវាជារឿងមួយផ្សេងទៀត។ ដោយសារ ទែន នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមវាដំបូង។ បើយើងក្រ ែន
ហេតុអីគ្រប់គ្នាតែងតែមានទិសដៅផ្សេងៗគ្នា។ជួនកាល ឡេកមើលនៅទីនេះ គឺយើងមានព័ត៌មានតិចតួចម
គាត់ចូលចិត្តដែរ ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចាប់ជាអាជីពបាន។
អ្នកខ្លះគឺគាត់បានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងដើម្បីចាប់យកជា

ទែនទាក់ទងជាមួយនឹងរូបថត ឬក៏សៀវភៅឯកសារ

ផ្សេងៗ។ យើងនិយាយឲ្យចំទៅ យើងអត់មានសាលា

អាជីពសម្រាប់គាត់រស់នៅ និងសម្រាប់ការងារ។ ដោយ ត្រឹមត្រូវ ឬក៏សាលាដែលបង្រៀនឲ្យយើងក្លាយទៅជា
ដ
 ើម្បីឲ្យរីកចម្រើនបានយើងត្រូវ
់ ្ញុំកាលពីឆ្នាំ២០០៩ ខ្ញុំចង់ប្រឡូកក្នុង អ្នកថតរូបអាជីព។
ឆន្ទៈរបស់ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព៌ត័មានព្រះសហ- ឡែកសម្រាបខ
្នាំ ០០៩ដល់ បណ្តុះអ្នកជំនាន់ក្រោយឬក៏បង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលស្រ
គមន៍កាតូលិកចង់ឲយ្ មានការវិវឌ្ឍនល្អក្នុងវិស័យថតរូប វិស័យរូបថតសារព័ត៌មាន។ ចន្លោះពីឆ២
មួយថាអាចបម្រើការងារណាក៏បាន ប៉ុន្តែដោយសារតែ

នៅលើព្រឹតិ្តបត្រសារព៌ត័មាន

អីចឹងខាងការិយាល័យ

បានអញ្ជើញអ្នកអាជីពថតរូប ដែលមានលោក ម៉ក់ រ៉េ

មីសាមកបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ហើយខ្ញុំក៏បានចូល
រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិតផ្សេងទៀតនៅទីនោះ។
នោះគឺតាមពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេ 
រូបថតហេតុអីយើងត្រូវការរៀន

ពេល

ដោយសារខ្ញុំគិតថា

ដោយគ្រាន់តែមាន

កាមេរ៉ា ចាំបាច់អីទៅរៀននាំតខា
ែ តពេល។ ជាក់ស្តែង

សម្រាបខ
់ ្ញុំមានសារៈ
ឆ្នាំ២០១១ ខ្ញុំបានផ្លាស់ប
 ្តូរបន្តិច គឺទាក់ទងនឹងផ
 ្នែក លាញ់វិស័យថតរូបឲ្យចំទិស។
សិល្បៈ។ អីចឹងខ្ញុំថតរូបប
 ែបសិល្បៈច្រើន តែផ្នែកនេះ សំខាន់មែនទែន ដែលអាចចែករំលែកបទពិសោធនៃ 
ទាំងមូលអត់អាចជួយយើងទាំងស្រុងក្នុងជីវិតរស់នៅ វិស័យថតរូប ដោយសាររូបថតវាមានច្រើនដែលទូលំ-
្ញុំ ចចែករំលែកបទពសោ
ិ
ធ
ងាយស្រួលទេ។ ក្រៅពីការថតរូបបែបសិល្បៈ ខ្ញុំក៏ទទួល ទូលាយមែនទែន។ ចឹងខអា
ថតរូបបែបឯកសារ និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចគ្នា អ្វីដែល នេះ តាមរយៈការបង្រៀន ជាមួយអ្នកថតរូបផ្សេងទៀត
សំខាន់គឺយើងដឹងថា គោលដៅរបស់យើងនៅកន្លែង ជាអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែន។ ហើយវានឹង
ណា អីចឹងយើងអាចធ្វើការងារបន្ទាប់បន្សំបានជាច្រើន

ធ្វើអោយវិស័យថតរូបនេះរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេស

 ិតថាចំណេះមួយនេះ យើង
នៅពេលនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីវីដេអូ ដែលថត   ដើម្បីអោយសម្រេចនូវគោលដៅមួយដែលយើងត្រូវការ កម្ពុជា។ បើសិនជាយើងគ
បានខំប្រឹងប
 ្រែងដោយលំបាក ហើយមិនអា
 ចចែករ ំ-
វីដេអូនឹងកាត់តវីដេអូ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្លាស់ប
 ្តូរទាំង សម្រាប់ខ្លួនឯង។
ស្រុង គឺក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងដំបូង ក្រោយពីស
 ្តាប់
ការពន្យល់ពីស្អីគេជារូបថត តម្លៃនៃរូបភាព បានធ្វើឲ្យ

អ្នកនាំសារ៖ នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកថតរូប ទាំងសារ- លែកឲ្យគេបាន វាជារឿងអាត្មានិយមបន្តិច ព្រោះចំណេះ
ព័តមា
៌ ន ទាំងសិល្បៈ តើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែល មួយនេះ យើងត្រូវការរួមគ្នា។ បើសិនជាយើងចែក

ខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង ដូច្នេះខ្ញុំក៏សុំផ្តាំទៅថា ពេលខ
 ្លះ លោកត្រូវប្រឈមមុខ ហើយលោកត្រូវដោះស្រាយដូច
យើងមិអាចមើលស្រាលទៅលើអី្វដែលយើងមិនបាន ម្តេចខ្លះ?

រំលែកដល់អ្នកដទៃ  ចឹងយើងគិតថាវិស័យថតរូបនេះ
នៅថ្ងៃណាមួយ

វា
 នឹងបានរីកធំធាត់ទូលំទូលាយ ឲ្យ

 ្ថាប័នផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់ថា យើង
សុវណ្ណ ភីឡុង: ខ្ញុំនៅចាំបានថាពេលដែលនៅបម្រើ អន្តរជាតិឬក៏ស
 នទទួលជា ក៏មានអ្នកថតរូបច្រើន ហើយបានបង្កើតស្នាដៃទទួល
នេះ ខ្ញុំបន្តអាជីពនេះរហូតដល់ជាង១០ឆ្នាំ។ បើគិតទៅ ការ នៅសារព័ត៌មាន បទពិសោធយើងបា
តាំងពី២០០៦ ដែលយើងចាប់ផ្តើមរៀនថតរូបរហូត រៀងរាល់ថ្ងៃ  ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងជួបអ្វីដែល ស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ នេះហើយជាចំណុចសំ
ថ្ម។
ី ពេលខ្ញចា
ុំ ប់ផម
្តើ ដំបង
ូ គឺមានការលំបាកទាក់ទងជា- ខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ។ ពេលណាដែលអ្នកថតរូបអាជីពគាត់
ដល់ពេលនេះគឺវា១២ឆ្នាំ។
ជួបប្រទះ ឬក៏យើងមិនទាន់បានគិតដល់។ ដូចសព្វថ្ងៃ

អ្នកនាំសារ៖ តើលោកមានទស្សនវិស័យផ្ទាល់ខ្លួន

យ៉ាងណាចំពោះអាជីពថតរូបនេះ?

មួយនឹងការទៅចូលរួមកម្មវិធីធំៗដែលគេមិនអនុញ្ញាត បង្កើតស្នាដៃ គាត់បានចូលរួមគាំទ្រមែនទែន ហើយ
(ព្រោះ)គេមិនដែលស្គាល់យើងសោះ។ហើយពេលខ្លះ វាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលស្រលាញ់ការថតរូប ដែល

សុវណ្ណ ភីឡុង៖សម្រាប់វិស័យថតរូបខ្ញុំគិតថាវាមាន យើងពិបាកនៅក្នុងការសុំអនុញ្ញាត

 ្យទៅជាអ្នកអាជីព។ ដោយកល្បប្រឹក្ស
ទោះបីជាយើង ចង់វ ិវឌ្ឍនខ្លួនឲ

១០

បទយកការណ៍សង្គម

ពលរដ្ឋថា បើមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាព
ខណៈដែលដំណរើ ការបោះឆ្នោត នៅ

កម្ពជា
ុ កំពង
ុ តែវវិ ត្តនទៅ
៍ មុខ សង្គមក៏លច
េ 
ចេញនូវយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយមួយថី្មនះេ

គឺចលនាតាមបណ្តាញសង្គមជំរញ
ុ មិនឲ្យ

ពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះ ពល
រដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថា យុទ្ធនាការ

បែបនេះ គឺជាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបំបាត់
នូវសិទ្ធិ សេរីភាពខ្លួនឯង ។

ជុំវិញសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការបែប

នោះពលរដ្ឋមួយចំនួននោះបានបញ្ចេញ
នូវទស្សនៈយោបល់ថា សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

ពីព្រោះ វាជាសកម្មភាពដែលអាចមាន
ទោស

ហើយបានស្នើរឲ្យមានការប្រុង

ប្រយត
័ ្ន នៅក្នង
ុ ការធ្លាក់ខន
ួ្ល ជាអ្នកបម្រន
ើ

យោបាយឲ្យគេ  ដោយមិនបានដឹងអ
 ្វីឲ្យ
ស៊ីជម្រៅ។

លោក លឹម សម្បត្តិ ជាប្រជាពលរដវ្ឋ យ
័

៤៣ឆ្នាំ មួយរូប បានឲ្យដឹងថា នាដណា
ំ
ក់
កាល ដែលការ បោះឆ្នោតកំពុងតែបោះ

ជំហានមកដល់បន្តច
ិ ម្តងៗដូចជាបច្ចប
ុ ប្ ន្ន

នេះ សូមមានការប្រង
ុ ប្រយត
័ រ
្ន ឿងការធ្លាក់
ខ្លន
ួ ឲ្យក្លាយជាឈ្នានន
់ យោបាយរបស់គ។
េ

លោកបានបញ្ជាក់ថា "គេអ្នកនយោ-

បាយហ្មង មិនចេះអីទេ តយ
ែ ង
ើ ជាឈន
្នា ់
នយោបាយគេនះេ គឺតវូ ្រ តែបយ
្រ ត
័ ខ
្ន ន
ួ ្ល "។

តាមការរៀបរាប់របស់លោក សម្បត្តិ

បានឲ្យដឹងថា អ្នកនយោបាយគគ
ឺ រេ ស់រវើក

ណាស់ ហើយគេបត់បែនវិញ ក៏លឿន
ណាស់ណាដែរ ដូចះេ្ន បើយ
 ង
ើ តាមគម
េ ន
ិ 
ទាន់ទេ គឺយង
ើ អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដូចជា
ជាប់គក
ុ គ្រោះថ្នាកន
់ ះេ គ្រោះថ្នាកនោ
់ ះ...។

ពិធីចាប់លេខរៀងនៅលើសន្លឹកឆ្នោត នៃគណបក្សនយោបាយទាំង២០ ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោ

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "យើងជា

ពលរដ្ឋបានត្រម
ឹ តែតាមដាន និងសំដង
ែ មតិ

លោកបន្តទៀតថា មិនថាតក
ែ ង
ុ ្ន បទ
្រ ស
េ  តាមឆន្ទៈរបស់ យើងពេលបោះឆ្នោតគឺជា

ទេ នៅទីណាក៏ដច
ូ ជាទណា
ី
ដរែ មើលនៅថៃ  រឿងត្រឹមត្រូវបំផុត"។
នៅបទ
្រ ស
េ ម៉ាឡស
េ ី ៊ ហ្វល
ី ព
ី ន
ិ ជាដើម ឲ្យតែ

អាជីវករវ័យប្រមាណជាក្រោម ៤០ឆ្នាំ

ពេលបោះឆ្នោត មកដល់ពលរដ្ឋសាមញគ
្ញា ឺ មួយរូបបានឲ្យដឹងថា លោកមិនចង់ពា ក់
អាចនឹងរងគ្រោះ ដោយសារតែ ការក្លាយខន
ួ ្ល  ព័ន្ធនឹងរឿង នយោបាយនោះទេ  ។
ជាឈ្នាន់នយោបាយរបស់គេ ។

លោក បានឲ្យដឹងដោយខ្លថា
ី អ្នករកសុី

គ្រានត
់ ដ
ែ ង
ឹ ៗ (អំពន
ី យោបាយ)ទៅបាន អីទេ ដោយសារតែគេដឹងក
 ្តៅត្រជាក់ តែ
ហើយ មិនបាច់ស៊ី ជម្រៅ ដូចគេទេ ។

លោកបានបញ្ជាកថា
់
"ខ្ញអ
ំុ ក
្ន រកស៊ម
ី ន
ិ  ចង់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគេ  ចង់ទៅបម្រើ

ចង់ពាក់ព័ន្ធស្អីទេ រឿងនយោបាយ គឺជា នយោបាយនឹងគេសម
ូ ប្រង
ុ ប្រយត
័ ។
្ន លោក
រឿងអ្នកនយោបាយ ខ្ញុំដឹងតែដល់ពេល
ខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតទៅបានហើយ"។

បាយគេធើ្វ នយោបាយ គេអត់មានបញ្ហា ន័យសំដង
ែ ឆន្ទៈរបស់យង
ើ ផ្ទាល់ យើងក៏

ដោយសម្តេចសង្ឃរាជទាំង២គណបក្សជាអ្នកចាប់

អាចនឹងមានទោសដែរ។

លោក សុបញ្ញា បានផ្តាផ
ំ ថា
ើ ្ញ " បើយង
ើ

មិនមែនអក
្ន នយោបា យកច
ំ ុ ង់មកលង
េ ហ្គម
េ 

ដោយពិធីនេះមានការចូលរួម

ដោយអ្នកការទូត អ្នកជំនាញការបរទេស មន្រ្តីគណបក្សនយោបាយទាំង២០ និងអ្នកសារព័តមានជាតិនិងអន្តរជាតិ ។
លេខរៀងទី១គឺគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ,

ណាស់ យើងជាពលរដ្ឋសាមញ្ញកម្រចះេ 

មួយវ័យ ៣៩ឆ្នាំ បានឲ្យដឹងថា អ្នកនយោ- ចូលរួម ឬសម្តង
ែ នូវទស្សនៈមួយ នៅក្នង
ុ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភាបានរៀបចំកំណត់ លំដាប់លេខរៀងគណបក្ស

នៅលើសន្លឹកឆ្នោត

បានបន្ត ទៀតថា ច្បាប់ឥឡូវនះេ មានចន
ើ្រ 

លោក សែម សុបញ្ញា ជាប្រជាពលរដ្ឋ ច្បាប់អស់ណាស់ ដូចះ
េ្ន ពេលដល
ែ យង
ើ 

គណបក្សចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា មាន ២០
នៅលើសន្លឹកបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយ

យើងជាជនសាមញ្ញ ដែលអត់ដង
ឹ អី សោះ

ទី២គណបក្សមាតុភូមិយើង,

ទី៣គណបក្សពន្លឺថ្មី,

ទី៤គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា, ទី៥គណបក្សខ្មែរក្រោក, ទី៦គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ, ទី៧គណបក្សប
 ្រជា-
ធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន, ទី៨គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ, ទី៩គណបក្សរស្មីខេមរា, ទី១០គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ, ទី១១គណបក្សខ្មែរសាធារណរដ្ឋ, ទី១២គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ, ទី១៣គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច, ទី១៤គណប
ក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច, ទី១៥គណបក្សយុវជនកម្ពុជា, ទី១៦គណបក្សធម្មាធិបតេយ្យ, ទី១៧គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ, ទី១៨
គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា, ទី១៩ គណបក្សខ្មែរតែមួយ និងទី២០គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ហ្នង
ឹ ប្រយត
័ ។
្ន   គអ
េ ក
្ន នយោបាយមិនអីទេ 

តែយើងត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន ពេល
មានរឿង មានទុកមា
្ខ នទោស បានអក
្ន ណា
ចិញ្ចឹមកូន មើលថែទាំងប្រពន្ធទៅ"។

លោកបានបន្តទៀតថា ច្បាប់ឥឡូវមាន

ច្រន
ើ ណាស់ តែយង
ើ មិនប្រយត
័  ធ្លា
្ន ក់នៅ
ក្នុងការអូសទាញ របស់អ
 ្នកន
 យោបាយ
យើងអាចមានទុកទោ
្ខ សនឹងគេ ពីពះ្រោ ថា

អ្វៗ
ី ទាំងអស់គត
ឺ វូ្រ តែសត
ិ្ថ នៅក្នង
ុ ច្បាប់។

លោកបានបន្តទៀតថា យើងមានសិទិ ្ធ យើង
មានភារកិច្ច យើងមានកាតព្វកិច្ចសម្តែង

បទយកការណ៍សង្គម

១១

ពខ្លួនឯង
ហៅយុទនា
្ធ ការរបស់លោក សម រង្សី ៊ និង

លោកបានបន្តថា ក្រសង
ួ មហាផ្ទៃ និង

ក្រម
ុ សកម្មជនរបស់លោកថា គឺជាសកម្ម- គ.ជ.ប កំពង
ុ តែសក
ិ សា
្ ផ្លវូ ច្បាប់ហយ
ើ
ក៏
ភាពខុសច្បាប់ខណៈ ដែលពេលនេះ ដំណរើ  ចង់ទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរ។

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ ប៉ុន្តែ គ.ជ.ប មិនចង់ឲយ្ មានការដាក់ទោស
នីតិកាលទី ៦ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ទណ្ឌដល់អក
្ន នេះដល់អក
្ន នោះ

ពីពះ
្រោ

២០១៨នេះ កំពុងតែរៀបចំដោយរលូន

តែរឿងបោះឆ្នោតទេ។

រហូតដល់ទៅ ២០ គណបក្ស ។

គ.ជ.ប

នយោបាយទាំងនេះ លោក ស៊ក
ិ ប៊ន
ុ ហក
ុ

រិតផ្សេងៗ គ.ជ.ប ក៏ត្រូវតែមានការចាត់

បោះឆ្នោតថ្មៗ
ី នេះបានដាក់លខ
ិ ត
ិ ស្នស
ើ ឲ
ំ ុ យ្

ផងដែរ។

និងមានគណបក្សចូលរួមប្រកួត ប្រជែង

លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀត ថា  
មានបេះដង
ូ ទូលាយ

ទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការរបស់កុម
្រ អ្នក ដែលធ្វើឡើង

ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ  មានវិធានការផ្លូវ

ប៉ុន្តែអ្វី

ដោយមធ្យោបាយទុច្ច

ចែងរៀបចំហើយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ជុវំ ញ
ិ បញ្ហានះេ សម្តច
េ ស ខេង ឧប

ច្បាប់ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្តក
្រី ្រសួងម
 ហា-

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

ស្តីពីលទ្ធផលការពារ

ធ្វព
ើ ហិការក្នង
ុ ការបោះឆ្នោត នៅថទ
ៃ ្ង ២
ី ៩

ផ្ទៃ បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
និង

ការត្រៀម  

លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈ លក្ខណៈសម្បត្តដ
ិ ម
ើ ប្ ី ការពារសុវត្ថភា
ិ ព

កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាន

ដំណរើ ការ បោះឆ្នោតកាលពីពក
ឹ្រ ថ្ងទ
ៃ ២
ី ៨

ពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ថា ការឃោ-

រដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោត

ថ្លង
ែ បញ្ជាកនៅ
់ ក្នង
ុ សន្នស
ិ ទ
ី កាសែតកាល

សនាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺ

ជាការឃោសនាតាមរបៀបបំបែកបំបាក់
ជាតិ។
ជា

ខែឧសភា ថា អ្នកដែលរារាំងប្រជាពល -
ហើយ

គឺមានកំហស
ុ

ច្បាប់បានចែងច្បាស់

សម្រេចទៅបោះឆ្នោត

ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រ

ឬមិនទៅជាសិទិ្ធ

របស់បជា
្រ ពលរដ្ឋ នេះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា នេះគឺ និងច្បាប់បោះឆ្នោត។
ទង្វផ
ើ យ
ុ្ទ ច្បាប់ដរើ ច្រាសជាមួយនឹង

សម្តច
េ បានបន្តថា ចំពោះអ្នករារាំង បើ

ច្បាប់ ដើរច្រាសជាមួយចរន្តសង្គមដែល សិនណាអាជ្ញាធរឃើញថាមានការរារាំង

បោះជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៨។ ថតដោយៈ ឡុងសម្ផស្ស

ឆន្ទៈនយោបាយរបស់យើង ប៉ុន្តែកុំភ្លេច រំលាយគណបក្សចោល ដោយសារតកា
ែ រ
ថា សិទទា
ិ្ធ ង
ំ អស់គត
ឺ វូ្រ តែសត
ិ្ថ នៅក្នង
ុ ដែន
កំណត់នៃច្បាប់។

ចោទបកា
្រ ន់នង
ឹ ករណីគប់គត
ិ បរទស
េ កព
ំ ង
ុ 
តែធយ
ើ ្វ ទ
ុ នា
្ធ ការ និងចលនាមិនឲ្យប្រជា

ទាក់ទន
ិ នឹងយុទនា
្ធ ការក៏ដច
ូ ជាសកម្ម- ពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត។

ភាពដែលមានបុគ្គលមួយចំនួនកំពុងតែ

លោកសម រង្ស៊ី ដែលជា
 អតីតប
 ្រធាន

ចែករំលក
ែ និងផ្សព្វផសា
្ យនូវខ្លម
ឹ សារថា ខ្លន
ួ  គណបក្សនេះ ហើយបានកំពង
ុ តរែ ស់នៅ

មិនទៅបោះឆ្នោតតាមបណ្តាញសង្គម ជា និរទេសខ្លួនពីបណ្តឹងរបស់អាជ្ញាធរមាន
ពិសស
េ គឺហស
េ ្វ បុកនោះ លោក លឹម សម្បត្តិ

សមត្ថកច
ិ ្ច និងសាលក្រមជាច្រន
ើ ករណីពី

តាមព័តមា
៌ នឮថា ខាងគណៈកម្មាធកា
ិ រជាតិ

ការនះេ យ៉ាងផុលផុសនៅលើបណ្តាញ

បានឲ្យដឹងថា នេះអាចជាសទ
ិ រិ ្ធ បស់គេ ប៉ន
ុ ែ្ត ស្ថាបន
័ តុលាការកម្ពជា
ុ កំពង
ុ តែធយ
ើ្វ ទ
ុ នា
្ធ -
រៀបចំការបោះឆ្នោត និងក្រសួងមហាផ្ទៃ  សង្គម ជាពិសេសគឺហ្វេសបុក។
កំពុងតែសិក្សាអំពីវិធានការណ៍ផ្លូវច្បាប់

លោក សម រង្ស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយថា

ហើយ។

"ពលរដ្ឋមក
្នា ៗ
់ មានសទ
ិ មា
ិ្ធ នយោបលថា
់

ទទួលខុសត្រវូ ហើយ ប៉ន
ុ អា
ែ ្ត ណិតៗចំពោះ

បោះឆ្នោតក្លង
ែ ក្លាយ ពីពះ្រោ ពលរដ្ឋ យ៉ាង

ដោយមិនដឹង ខ្យល់ អីនោះ"។

គាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ តាំងពីឆ្នាំ

គណបក្សនយោបាយចំនួន២០ជឿជាក់
លើការបោះឆ្នោត និងបានចុះឈ្មោះហើយ

ប្រជាពលរដ្ឋជាង៨០ភាគរយបានត្រៀម
លក្ខណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ គឺជា

ភាពផ្តាចម
់ ខ
ុ មួយដែលមិនមែនជាធាតុពត
ិ

មានភស្តុតាង
ទោស។

ជាក់ស្តែងត្រូវតែទទួល

សូមរំលឹកជាថ្មីថា

ការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើស តំណាងរាស្ត្រ្តនីតិកាលទី ៦
នឹងប្រពឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៩ ខែ

នៃលទ្ធប
ិ ជា
្រ ធិបតេយយ្ ដែលសកលលោក កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។
ចង់បាននោះទេ។

ការបោះឆ្នោតនេះ មានការចូលរ ួម ពី

លោកបានម
ា នប្រសាសន៍បញ្ជាក់ គណបក្សទាំងអស់ ២០ ខណៈដែល

ទៀតថា
 លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺ មន
ិ មាន កាលពីអាណត្តិមុនមានតែ ៨ គណបក្ស  
ភាពផ្តាចម
់ ខ
ុ

ណាមួយទេ។

ខាងគណបក្សនយោបា
 យ ប៉ុណ្ណោះបានចូលរួម។


គ.ជប.ថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោត៨,៣៨ លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)បានប្រកាសថា កម្ពុជាមាន

ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៨,៣៨ លាន
លោក បញ្ជាក់ថា "មិនដ
 ឹងក
 រណីនេះ ការបោះឆ្នោតថ្ង២
ៃ ៩ កក្កដា ខាងមុខ មិន នាក់ ដែលពួកគេនឹងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន
ដែរ តែខថា
ំ ុ ្ញ តែគេហ៊ានធ្វប
ើ ប
ែ នេះគេហ៊ាន មែនជាការបោះឆ្នោតមែនទែនទេ គជា
ឺ ការ ២២.៩៦៧ ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត។
អ្នកដែលអត់ដង
ឹ អីសោះ

ទៅធតា
ើ ្វ មគេ  តិចពាក់កណ្តាលនគរ ដែលស្រលាញ់នង
ិ

ប្រភពដដែលបានអះអាង កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ថា អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ

និងអន្តរជាតិចំនួន២៨៤នាក់មកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន៣៥ ត្រូវបានទទួល

ស្គាល់ ដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ហើយក្រៅពីនេះនៅ
គួរល
ំ ក
ឹ ដែរថា ថ្មៗ
ី នេះក្រម
ុ អ្នកនយោ- ២០១៣ មក មិន អាចជស
ើ ្រ រស
ើ គណបក្ស មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន១៩៦នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងពិនិត្យ។
បាយមួយចំនន
ួ ដែលកំពង
ុ តែនរិ ទេសខ្លន
ួ
នេះបានទេ ដោយសារតម
ែ ន
ិ មានឈះ
្មោ 
ប្រភពដដែលបានបន្តថា ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនសមាគម
ៃ
នៅក្រៅបទ
្រ ស
េ ក្រោយពេលដល
ែ គណ- គណបក្សនេះ លើសន្លឹក ឆ្នោតឡើយ..."

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន២១៧៨នាក់ ត្រូវបានគ.ជ.បអនុញ្ញាតឲ
 ្យចូលរួម
ប៉ន
ុ ទោ
ែ ្ត ះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខាងគណៈ សង្កេតមើលការបោះឆ្នោតរួចហើយ កាលពីថ្ងៃទី១៧ខែឧសភា ហើយអ្នកសង្កេត
ត្រវូ បានតុលាការកំពល
ូ ប្រកាសសាលដីកា កម្មាធកា
ិ រជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បាន ការណ៍ជាតិ១.៥៥៥នាក់និងអន្តរជាតិ៣នាក់ផ្សេងទៀត គ.ជ.បកំពុងព
 ិនិត្យ៕
បក្សសង្គះ្រោ ជាតិ ដែលជាគណបក្សប្រឆាំង

១២ ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ឡូនលីទ្រីកាហ្វេ ផ្តល់ការងារដល់នារីពិការ

ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយ
ការបាក់ទឹកចិត្តបានកាត់បន្ថយ
សប្បាយបានកើនឡើងខ្លះៗ"។

ការ

ឡូនលីទ្រីកាហ្វេ  ជាហាងលក់វត្ថុអនុ-

ស្សាវរីយ៍ និងជាអាហារដ្ឋាន បង្កើតឡើង

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយលោកអភិបាល

អេនរីគេ  ហ្វីការេដូស្ថិតនៅក្នុងគម្រោង
នៃសហគ្រិនសង្គមរបស់ព្រះសហគ-

មន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង ដោយ

មានជំនួយពីអង្គការសាវអូសេពីអេស្ប៉ាញ

និងអង្គការកាតូលិកបេសកកម្មអូស្ត្រាលី
ក្នុងទិសដៅបង្កើតការងារដល់យុវជន-
នារី និងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីជួយ
ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងភូមិភាគ។

លោកអភិបាលអេនរីគេ  ហ្វីការេដូ

ជាស្ថាបនិកបានមានប្រសាសន៍អំពី
គោលបំណងនៃការបង្កើតអាហារដ្ឋាន

នេះថា នៅក្នុងឡូនលីទ្រីកាហេ្វនេះ គឺ
មានទិសដៅបីសំខាន់ៗ គឺដើម្បីរកទីផ្សារ
សម្រាប់សិប្បកម្មរបស់ព្រះសហគមន៍
ថតដោយ សុវណ្ណា

និងច
 ង់បង្ហាញថា ជនពិការមានសមត្ថ-

ភាពច្រើនក្នុងបំពេញការងារ។ មួយទៀត

អង្គុយនៅលើរទេះរុញក្នុងភោជនីយ- មកហើយ។ នាងជាអតីតសិស្សទទួល ទេស ហើយខ្ញុំបានអនុវត្តភាសាអង់គ្លេស ដើមប្ ី អប់រដ
ំ ល់យវុ ជនយុវនារីដល
ែ ធ្វកា
ើ រ-

ដ្ឋានជាន់ផ្ទាល់ដី ដែលផ្ទុកដោយខោអាវ

អាហារូបករណ៍ពីមណ្ឌលអរូ៉ពេ ដែលជា ខ្ញុំដែរ

ដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយ

មួយចំនួនរៀបយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ

រៀនសូត្រ។

គមន៍ភ្ញៀវដោយរាក់ទាក់និងញញឹមផង។

តែលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូ- ពេលនាងទៅចំការដើម្បីធ្វើការងារស៊ី ដ្ឋាន ឲ្យមានប្រាក់ខែសមរម្យ និងលើស

ព្យួររណេងរណោង និងមានគ្រឿងលង្ការ កន្លែងទទួលកុមារពិការឲ្យស្នាក់នៅនឹង អង់គ្លេសទេ"។
យុវតីដដែលនេះរំលឹកថា

យុវនារី រិទ្ធ សំ បានធ្លាក់ខ្លួនពិការ

ងារនៅក្នុងហាង

រៀនអំពីរបៀបនៃការ

ទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គម។ មួយទៀត

គឺដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលខ្លះសម្រាប់ អ្នក

នារីពិការជើងទាំងសងខាងទទួលស្វា- នាងបានទទួលជីវិតបែបនេះ ដោយសារ តាំងពីអាយុ៩ឆ្នាំដោយសារគ្រា ប់មីន បម្រើការងារក្នុង រោងសិប្បកម្ម អាហារ-
វឿន សៃហ្វុងបានរៀបរាប់ថា "នៅនេះ លិកភូមិភាគបាត់ដំបង អេនរីគេ ហ្វីការេ- ឈ្នួលឲ្យគេ។ អង្គុយនៅតុអាហារ បន្ទាប់ ពីនេះ គឺមានប្រាក់សម្រាប់បន្តគម្រោង
យើងអាចទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ព្រោះ ដូ

ដែលបានទទួលនាងដើម្បីឲ្យបាន

ពីមុនហ្នឹង ខ្ញុំអត់មកធ្វើការនៅនេះ ខ្ញុំ ទទួលការសិក្សារៀនសូត្រតាំងតែពីនាង

ពីស្បើយភ្ញៀវបន្តិច សំបានបន្តទៀតថា

ក្រុមការងាររបស់លោកអភិបាលភូមិ-

នានាតទៅទៀត។ លោកអភិបាល "ទី១
គឺយើងឲ្យសិប្បកម្មមានកន្លែងលក់ ប៉ុន្តែ

អត់ស
 ូវចេះធ្វើអីទេ។ ឧទាហរណ៍ ការ នៅវ័យកុមារ។ សៃហ្វុង "ពេលដែលខ្ញុំ ភាគបាត់ដំបងនាំនាងពីភូមិ ឲ្យមករស់ អត់មាន(ត្រឹម)តែលក់ (គឺ)ឲ្យយើងផ្សព្វ
និយាយជាមួយភ្ញៀវអីចឹង។

ខ្ញុំអត់ច
 េះ ស្គាល់គាត់ ខ្ញុំអាចចូលសាលារៀនបាន នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារ ផ្សាយ

ធ្វើអីមួយអីចឹង មេរបស់ខ្ញុំគាត់បង្រៀន"។

ខ្ញុំអាចស្គាល់អ្វីខាងក្រៅ(សង្គម)ម៉េចៗ ពិការឈ្មោះអរ៉ូពេយូរឆ្នាំហើយ

និយាយបណ្តើរឆ្លើយតបនឹងភ្ញៀវទិញ អីចឹង។ ពីមុនខ្ញុំជាអ្នករាំរបាំនៅក្នុងអរ៉ូ-

ហើយ ច្រើន។ ទីពីរឲ្យយើងអប់រំឲ្យកូនៗដែល

លោកអភិបាលបានផ្តល់ការងារធ្វើនៅក្នុង ធ្វើការនៅទីនេះ។

សំលៀកបំពាក់របស់ខ្លួនបណ្តើរ នារីព-ិ  ពេ។ ខ្ញុំអាចរាំបាន ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាព ហាងមួយនេះ
ការរូបនេះបាននិយាយថា ទោះបីជានាង ចេញទៅក្រៅប្រទេស។

ដែលជនពិការមានសមត្ថភាព

ខ្ញុំអាចធ្វើការ ហើយ

ហាងដែលមានម្ហូប

ប្រមាណជិត៤ឆ្នាំមក និងមានសិប្បកម្ម ឲ្យគេរៀនរបៀបទំនាក់

បន្ទាប់ពីនាងបានរៀនចប់ទៀត ទំនង និងឲ្យសង្គម ឬភ្ញៀវដែលមករៀន

ពិការជិះលើរទេះរុញ ក៏នាងនៅតែអាច នៅនេះ ខ្ញុំអាចរៀនអង់គ្លេស ខ្ញុំអាចបញ្ចប់ គឺបានផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ជីវិត

(ពីព
 ួកគេ)។ ទីបី Social Enterprise

ភាពរបស់នាង ដែលជាការអនុគ្រោះពី

លុយខ្លះៗ។ យើងមានប្រាក់ខែសមរម្យ

ធ្វើការងារបានតាមលទ្ធភាព និងសមត្ថ- ថ្នាក់ទី១២"។

របស់នាង និងឲ្យនាងអាចចូលរួមនៅក្នុង (សហគ្រាសសង្គម) (បង្កើត)ឲ្យមាន

នៅជាន់ទី១នៃអាហារដ្ឋានមានកន្លែង សង្គមបាន។   រិទ្ធ សំ "មានអារម្មណ៍ថា

កន្លែងធ្វើការ។  សៃហ្វុង "ប៉ូរីយ៉ូ។ ខ្ញុំដើរ ទទួលភ្ញៀវដែលមានរៀបចំតាមបែបទំ- តក់ស្លុតខ្លាំងណាស់! ហើយគិតថាប្រ- យើងផ្តល់ឲ្យអ្នកធ្វើសិប្បកម្មទទួលតម្លៃ
បានតិចៗ តែដើរឆ្ងាយអត់បាន។ ប្រ- នើបនិងសាមញ្ញ មានតុ និងកន្លែងអង្គុយ ហែលមិនអាចមានជីវិតរស់នៅទេ។ ជា ត្រឹមត្រូវ។
សិនប
 ើមានអីទប់ ខ្ញុំអាចដើរបាន។ ជិះ ទទួលទានអាហារ។ យុវនារី៣នាក់កំពុង ពិសេស
រទេះរុញ
តើ"។

ខ្ញុំស្រឡាញ់ដៃខ្ញុំ

អាហ្នឹងលុយដែលយើងរក

ព្រោះដៃខ្ញុំ ឲ្យយើងមានដំណាក់កាលទៅខាងមុខ

(ការងារលក់)ខ្ញុំអាចធ្វើបាន ទទួលភ្ញៀវដែលបានមកទទួលទានអា- ធ្លាប់សរសេរអក្សរ ដល់ពេលឃើញអីចឹង ហើយលុយដែលសល់ខ្លះ
ហារនៅទីនោះ។ និយាយភាសាអង់គ្លេស ទៅតក់ស្លុតមែនទែន! ត្រូវកន្លែងផ្សេង សកម្មភា
 ពផ្សេងៗ"។

វឿន សៃហ្វុង ពេលនេះអាយុ២៧ឆ្នាំ បន្តិចបន្តួចប្រកបដោយស្នាមញញឹមយ៉ាង ទៀតអត់ខ្វល់ទេ តែឃើញម្រាមដៃអីចឹង

ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងហាងមួយ រួសរាយរាក់ទាក់ យុវនារីឈ្មោះរិទ្ធ សំ
ឈ្មោះឡូនលីទ្រីកាហេ្វ ដែលជាអាហារ-

តក់ស្លុត។

យើងមាន

លោកអភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថា

ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមក ហាងកាហ្វេនេះបានជួយដល់សកម្មភាព

អាយុ២៩ឆ្នាំ បាននិយាយថា"ធ្វើការនៅ ខ្ញុំដូចពិបាកដែរ។ ដូចថាយើងធ្លាប់រៀន របស់ព្រះសហគមន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុង

ដ្ឋានមួយនៃគម្រោងសហគ្រិនសង្គម   នេះ និយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយ ពូកែចឹង ក្រោយមកអត់សូវទទួលបា
 ន។ វិស័យសង្គមកិច្ច

ជាពិសេសក្នុងកម្មវិធី

របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ ដែរ ណាមួយជិតផ្ទះ ណាមួយយ
 ើងធ្លាប់ ហើយទឹកចិត្តពេលខ្លះវាបាក់តិចៗដែរ អភិវឌ្ឍសហគមន៍និងអប់រំ គឺកម្មវិធីប្រ-
ដំបង ដែលស្ថិតនៅកំណាត់ផ្លូវលេខ២ នៅមណ្ឌល លោកពុកធ្លា
 ប់ជួយមករហូត ដោយសារយើងវាពិបាកដើរ យើងព
 ិបាក ព័នទ
្ធ ឹកស្អាត និងកសាងបង្គន់អនាម័យ
កន្លះ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។ សៃហ្វុងបាន ហើយធ្វើការនៅនេះ
មកធ្វើការងារនៅទីនោះបានជាង៤ឆ្នាំ

ដែរ។

យើងសប្បាយ ចូលចំណោមគេ។

ខ្ញុំស្គាល់ភ្ញៀវច្រើនមកពីគ្រប់ប្រ- នៅមណ្ឌល

តែពេលយ
 ើងមក តាមសាលារៀនជាដើម។

យើងឃើញគេពិការច្រើន

ដោយកែវ កញ្ញា

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ និងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម របបប៉ុលពត

ថតដោយ សម្បត្តិ

គ្រីស្តបរិស័ទជា២០០០នាក់

មកពី

ព្រះសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសបានម
កជួបជុំគ្នា

ដើម្បីប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់

ភាពជាងរាប់លាននាក់

នៅក្នុងសម័យ ក៏សូមឲ្យគ្រីស្តបរិស័ទអធិដ្ឋាន សម្រាប់

ប៉ុលព
 ត ដែលណែនាំឲ្យ យើងនឹកឃើញ

ដល់អំពើបាប ដែលជាប់នៅក
 ្នុងដួងចិត្ត

អស់អ្នកដែលបាន ស្លាប់នៅក្នុងពិភព
លោកនេះ

តែក៏ជាឱកាសមួយ

ដើម្បី

វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះ និងការឈឺចាប់ យ៉ាងជ្រៅរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យយើង សំលឹងមើលជំនឿ ការអស្ចារ្យនៃជំនឿ។
ពីឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរ បបប៉ុលពត

ពីឆ្នាំ ប៉ុន្មាន លើកប៉ុន្មានសារបាត់បង់សេចក្តី

១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ កាលពីជាង សង្ឃឹម"។
៤០ឆ្នាំកន្លងទៅ។

ក្នុងរដូវបុណ្យ ចម្លងនេះ ជាពេលដែល

យើង នឹកដល់ជីវិតដែលព្រះយេស៊ូមាន

ម៉ងខាណេឃូន

លូវីសម៉ារីលីង

ជាអភិបាលព្រះសហ-

គមន៍កាតូលិកភូមិភាគវៀងច័ន្ទនៃ ប្រទេសឡាវ

ឱកាសដើម្បីចាកចេញ។

ទោះបីគេមាន

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកអភិបាល

ចោលជីវិត បូជាជីវិតដើម្បីឲ្យយើងមាន នោះ ដែលមា
 នលោកអភិបាលយ៉ូសែប

អូលីវីយេ  ជ្មីតអីស្លែ៊រ ជាអភិបាលព្រះស

នាឱកាសនោះលោក

កាឌីណាល់

កាឌីណាល់បានពន្យល់ទៀតថា ទុកល
្ខ ំ-

ដែលបានមរណពី នៅពេលមានសង្គ្រាម

ណាល់

លោកអភិបាល

យើង"។

សម័យប៉ុលពត ហើយជាពិសេស ដើម្បី

បងប្អូនទាំងអស់

ដែលជាតំណាងរបស់ សូមឲ្យបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទ ស្តាប់សំឡេង

នៅពេលចាប់ផ្តើមកម្មវិធី លោកកាឌី គ្រីសប
្ត រិស័ទ ដែលបានសុខចិត្ត លះបង់ របស់អស់អ្នក

ទៅកាន់ទីសក្ការៈ។

កូនចៅរបស់យើង សម្រាបប
់ ងប្អូនរបស់

ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីវត្តមានរបស់ព្រះ

មរណសាក្សី

បូជាចារ្យ បានដង្ហែ ដោយរបាំត្រុដិឆ្ពោះ

បង្កើតពិភពថ្មីដែលល្អជាងថ្ងៃនេះសម្រាប់

រួម ដើម្បីនឹករលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខនរ្ធ បស់ ឡាវបានសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងប្រទេស

ភាគ និងបូជាចារ្យជា
 ច្រើននាក់ទៀត។

និងលោក

ដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាអាច

លីវីស ម៉ារីលីង ម៉ងខាណេឃូន មាន

លោកអភិបាលទាំងបីភ
 ូមិ ព្រះសហគមន៍យើង និងជាពិសេសដល់

លោកអភិបាល

យ៉ាងពិសេស

និងកំលាំង

លោកអភិបាលមានប្រ សាសន៍ថា     ព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែលនេះ ជាផ្លូវដែល

ពិធីនេះរៀបចំកម
្រោ អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ "ពិតមែននៅថ្ងៃនេះ ព្រះសហគមន៍ច
 ូល មរណសាក្សីនៃព្រះសហគមន៍កម្ពុជា និង

របស់លោ
 កកាឌីណាល់

ណែនាំឲ្យយើងទទួលជីវិត

ឆ្មារ សាឡាស លោកបូជាចារ្យឆ្មារ សា-

បទពិសោធន៍របស់លោកកាឌីណាល់ដែល

គំរូនិងពាក្យលើកទឹកចិត្តជាច្រើនសម្រាប់

ហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ ភ្នំពេញ មាន បានលះបង់ និងថ្វាយជីវិតរបស់លោក

ឡឹម

យេស៊ូដែលប្រទានជីវិតឲ្យយើង។ លោក
បាកនៃជំនឿដែលគ្រីស្តបរិស័ទជួយយើង

គឺឲ្យយើងចូលទៅក្នុងមហាគ្រួសារនៃព្រះ

ដែលបានស្លាប់ក្នុងរបប សហគមន៍

ជីវិត"។

លោកអភិបាលអូលីវីយេ  បានលើក

ប្រសាសន៍ លើកទឹកចិតដ
្ត ល់គស
្រី ប
្ត រិសទ
័

និងបងស្រីលីឌីដែលបានផ្តល់នូវ

ព្រះសហគមន៍បច្ចុប្បន្ន។  លោកអភិបាល

ដោយសារពិធីជ្រមុជទឹក

ទោះបីជាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយ។

ក្នុងសម័យប៉ុលពត ព្រះសហគមន៍

កាតូលិកក៏ដូចជាសាសនាដទៃទៀតដែល
មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានទទួល

រងគ្រោះជាខ្លាំងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ

និង

ប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ លោកកាឌីណាល់ ក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំង។ លោកអភិបាល

បានលើកទឹកចិត្តដោយលើកពីលិខិត ធនធានមនុស្សបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុង

ប៉ាបមកដល់ទឹកដីមរណសាក្សីនៅ ហេតុអីខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំង ខ្ញុំបានធ្វើអីខុស?

សាឡាស់ បានសរសេរមុនពេល លោក និងបងស្រី រួមនិងគ្រីស្តបរិស័ទ។


លូវីស ម៉ារីលីង ដែលជាតំណាងសម្តេច "លោកកាឌីណាល់សួរពួកគេថា
កម្ពុជា។
 លោកអភិបាលបន្តថា "ថ្ងៃនេះ
យើងពោរពេញដោយអំណរសប្បាយជា

មូល ដែលលោកអភិបាល

យ៉ូសែប

ឆ្មារ

គេឆ្លើយថា មកពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយ ចាកចេញពីប្រទេសបារាំងត្រលប់មក

ដោយមាន លោកអភិបាល បូជាចារ្យ
ព្រះសហគមន៍នៅកម្ពុជា

សាសនាយេស៊ូ។ ក្រោយមកគាត់ប្រាប់ កម្ពុជាវិញ មុនថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ១៩ ឡើងវិញ ក្នុងទសវត្ស១៩៩០ បច្ចុប្បន្ន

មួយលោកកាឌីណាល់។ យើងអរព្រះ- ថា ខ្ញុំអត់ដែលផ្សព្វផ្សាយ តែគេថា វត្ត-

៧៥ថា

ដែលបានសាបព្រោះសម្រាប់ព្រះសហ-

លើផ្លូវអស់់កល្បជានិច្ច"។ លោកអភិបាល កំពុងបម្រើព្រះសហគមន៍

គុណព
 ្រះជាម្ចាស់ សម្រាប់មរណសាក្សី
គមន៍ឡាវនិងកម្ពុជា

ហើយក៏រំភើបដែរ

និង ព្រួយចិត្តដែរ ដោយនឹករលឹកដល់

បានរស់

"ខ្ញុំសូមផ្ញើអនាគតរបស់ខ្ញុំទៅ

មានបូជាចារ្យជាតិខ្មែរចំនួន៩នាក់ ក្នុង

មានរបស់លោកបីដូចវត្ត មានរបស់ព្រះ ព្រះជា
 ម្ចាស់ សូមឲ្យអនាគតរបស់ខ្ញុំដើរ ចំណោមសាសនទូតជិត២០០នាក់ ដែល
យេស៊ូ"។

លោកអភិបាលបន្តថា ដូច្នេះវត្តមាន

របស់លោកបូជាចារ្យ

អូលីវិយេបន្ថែមថា "ពេលយ
 ើង កំពុងជួប គ្រីសប
្ត រិស័ទជាងពីរម៉ឺននាក់៕

ប្រៀបដូចជាវត្ត ទុកល
្ខ ំបាក ពេលយើងកំពុងរ ងទុក្ខវេទ-

បងប្អូន ខ្មែរយើងដែលបានទទួលមរណ- មានរបស់ព្រះយេស៊ូ។ លោកអភិបាល

នា។

នៅពេលនោះជំនឿទៅជាកម្លាំង

និងមាន


ដោយ កែវ កញ្ញា

១៤

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ពិធីសចានិរន្តន៍ និងដំបូងរបស់ដូនជីក្រុមស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូ
ចម្រៀងតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ និងការ

ប្រកាសការថ្វាយខ្លួនរបស់ក្រុមបព្វជិតា

ខ្លួន

ដោយសុភាពរាបសារ

នាងម៉ារីនិងព្រះយេស៊ូ

ដែលបានបន្លឺឡើងក្នុងពិធីអរព្រះគុណ ព្រះជាម្ចាស់។
ព្រះជាម្ចាស់

នៃការថ្វាយពាក្យសច្ចា

ដូចព្រះ ផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នក គម្រោងការណ៍របស់ព្រ ះជាម្ចាស់។

តាមមាគ៌ារ បស់ ផ្តល់ឲ្យ"។ នៅទីបំផុតឪពុកម្តាយនិងបង ហេតុនេះ

បន្ទាបព
់ ីធម្មទេសនា លោកអភិបាល

ចំពោះយុវជនយុវនារីដែល

ប្អូនបានយល់ព្រម តាមការស្នើសុំរបស់ មានបំណងចង់ឈ្វេងយល់អំពីជីវិតអ្នក
បងស្រី

គឺជាផលផ្លែនៃការអធិដ្ឋាននិង

បួសនេះ សូមកុំខ្លាច ត្រូវក្លាហានឆ្លើយ

ប្រណិធានជានិរន្តរ៍ និងដំបូងរបស់ដូន

បានហៅបងស្រីទាំងអស់ដែលនឹងថ្វាយ

នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក កំពង់ចាមក្រុង

ដើម្បីបង្ហាញខ្លួន និងប្រកាសពាក្យសន្យា ការរៀនបួសរយៈពេល៤ឆ្នាំមានការលំ- ហើយដែលដើរផ្លូវនេះ ហេតុនេះសូមកុំ

ជីក្រុមបងស្រីស្រឡាញ់ ឆ្កាងព្រះយេស៊ូ
ដោយមានលោកកាឌីណាល់

លូវីស

ម៉ារីលីង ម៉ងខាណេឃូន ជាអភិបាល

ពាក្យសច្ចា ឲ្យមកខាងមុខព្រះសហគមន៍
របស់ខ្លួន។

បងស្រីហ៊ីលបេក្ខនារី

នៃភូមិភាគវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ   រួមនឹង សច្ចាប្រណិធានដំបូង

មានប្រសាសន៍៍

និងគ្រីស្តបរិស័ទជា
 ច្រើនកុះករ នាព្រឹក ការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់គឺ ជារឿងសំខាន់
ព្រោះព្រះជាម្ចាស់

កម្មវិធីបានចាប់ផ្តើមដោយមានក្បួន គ្រងរហូត។

ដង្ហែនាំមុខដោយរបាំក្ងោកពត់ពេនតាម

គង់នៅជាមួយនឹងឃុំ

បងស្រព
ី ន
េ ហ៊ល
ី គឺជាកូនស្រក
ី ង
្នុ គ្រ-ួ

ចង្វាក់ភ្លេងជា
 ពីរជួរ ដែលតាមពីក្រោយ សារគ្រីស្តបរិស័ទ ដែលមានដើមកំណើត
ដោយក្បួនបងស្រី ក្រុមលោកបូចារ្យជា ជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណង។ បងស្រី
ច្រើននាក់និងអភិបាល ដោយមានលោក បន្ថែមថា

ការជ្រើសរើសផ្លូវនេះបងស្រី

កាឌីណាល់ លូវីស ម៉ារីលីង នៅខ
ា ង បានទទួលការបដិសេធពីសំណាក់ក្រុម
ក្រោយ។

បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទគម្ពីររួច គ្រួសារជាខ្លាំង នេះដោយសារតែម្តាយឪ

មក លោកអភិបាល អេនរីគេ  ហ្វីការេដូ ពុកមានការភ័យខ្លាច។ ម្យ៉ាងទៀតតាម

អភិ បាលនៃព្ រះសហគមន៍កាតូ លិ ក ទម្លាប់បងប្អូនជនជាតិគឺមិនមាននរណា
ភូមិភាគបាត់ដំបងបានធ្វើធម្មទេសនា ចូលបូសទេ។តែដោយការពន្យល់ពីបង
នាឱកាសនោះថា បងស្រីបានជ្រើស
 រើស ស្រីផ្ទាល់

ពិតប្រាកដ។ បងស្រីបានប
 ន្តថាទោះបី ដឹងថា
បាកបន្តិចក៏ដោយ តែដោយសេចក្តស
ី ្រ-

ខ្លាចអី សូមព្យាយាមអធិដ្ឋាននោះ ព្រះ

នេះ។

ពេល។

គឺសូមឲ្យម្តាយឪពុកទុកចិត្ត

ចំណែកបងស្រីម៉ារីម៉ាដាឡា

ញឹប

គឺអស់មួយជីវិត។

ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានការត្រាស់ គឺ
ឲ្យមានភក្តី

ឪពុកជាអ្នកបង្កើតពិតមែន តែជីវិតខាង

ពាក្យសច្ចាប្រណិ

ធាននេះ បងស្រីជាតិខ្មែរដែលបានថ្វាយ

អ្នកបួសនេះគឺមានការលំបាកខ្លះៗតែខ្ញុំ

ឆ្នាំមុន ក៏បានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួន

បានឲ្យដឹងថា

ទោះបីជាក្នុងផ្លូវជីវិតជា

នៅតែអាចបន្តរទៅមុខទៀតបានដោយ
សារតែការអធិដ្ឋាន។

ពេលខ្លះខ្ញុំអស់

កម្លាំងក្នុងការបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗ តែ

ការអធិដ្ឋាន បានផ្លល់កម្លាំងខាងផ្លូវវិញ្ញាណ

ពាក្យសច្ចាប្រណិធាននិរន្តរ៍កាលពីប៉ុន្មាន
ក្នុងការរក្សាចិត្តស្មោះត្រង់ ភក្តីភាពចំពោះ
ការថ្វាយខ្លួននេះ

នៅចំពោះព្រះសហ-

គមន៍របស់ព្រះជាម្ចាស់

ដោយរស់នៅ

លីវអស់មួយជីវិត រក្សាព្រហ្មចារីធម៌ និង

ឲ្យខ្ញុំក្រោកឡើងហើយបន្តរដំណើរទៅ ស្តាប់បង្គាប់ប្រធានក្រុមគ្រួសារ។

ក្រុម

មុខទ
 ៀត។ បងស្រីបន្តថា
 "ខ្ញុំមិនដែល បងស្រីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូដែលបានបូ-
មានអារម្មរណ៍ថាឯកោនោះទេ ដោយសារ ជាព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងបង្កើតឡើង

តែផ្លូវនេះមិនមែនមាន តែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេ  ដោយដោយលោកអភិបាល ឡាំប៊ែរដឺ-
គឺមានបងស្រីជាច្រើន ទៀតកំពុងរួមដំណើរជាមួយដែរ។

បងស្រីបន្ថែមថា៖

ឡាមុតក្នុងឆ
 ្នាំ ១៦៧០។ មានវត្តមាន
នៅប្រទេសកម្ពុជា

ដែលខ្ញុំសម្រចចិត្តប្រកាស ឆោម។

លោកអភិបាលបានបន្តថា ពាក្យមួយឃ្លាថា "រូបកាយរបស់ខ្ញុំ ម្តាយ ពាក្យសច្ចាជានិរន្តរន
៍ េះ គឺមានន័យថាខ្ញុំ

ការត្រាស់ហៅនេះ

នៅក្នុងពិធីថ្វាយ

សុខន
 ី ដែលបានថ្វាយពាក្យសច្ចាជានិរន៍្ត

ស្រឡាញ់ ព្រះយេស៊ូដោយបានចូលរួម ទៅលើព្រះជាម្ចាស់។ បងស្រីបាននិយាយ មូលហេតុ
ក្នុងក្រុម។

មានរៀមច្បងជាច្រើននាក់រួច

ថ្វាយពាក្យ ឡាញ់បងស្រីអាចបន្តមកដល់ជំហាន ជាម្ចាស់និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងគ្រប់

លោកអភិបាលទាំងបីភូមិភាគ បូជាចារ្យ ថា ជីវិតជាអ្នកបួសមិនងាយស្រួល ប៉ុន្តែ
ថ្ងៃទី៣ឧសភាឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ជាអំណរសប្បាយមកពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាង តបចំពោះការត្រាស់ហៅនេះ។ យើងត្រូវ

១៧៧២នៅប្រាំបី

ប៉ុន្តែអ្វីត្រូវបានបំផ្លូវគ្មានសល់

ដោយពួ ក អាវខ្មៅ ប៉ុ ល ពត១ ៩៧៥ដ ល់

បានផ្ញើ ជី វិ ត និ ង អ្វី ៗ គ្រ ប់ យ៉ា ង ទៅតាម ១៩៧៩។    ដោយកល្បប្រឹក្ស

ភាពចំពោះព្រះអង្គដែល

បានបូជាជីវិតនៅ
 លើឈើឆ្កាង។ ក្នុងព
 ិធី

នេះ មានការសច្ចាប្រណិធាននិរន្តរ៍ គឺ
បងស្រី ម៉ារី ម៉ាដាឡា ញឹប សុខនី
និងការសច្ចា ប្រណិធានដំបូង គឺបងស្រី

ថេរេសា ចាន់រដ្ឋា និងបងស្រីក្លារ៉ា ពេន
ហ៊ីល។    លោកអភិបាលអេនរីគេបន្តថា

ដើម្បីឲ្យការត្រាស់ហៅនេះបានជាប់រហូត
បងស្រីទាំងអស់ត្រូវអ
 ធិដ្ឋាន

អានគម្ពីរ

និងត្រូវអនុវត្តតាមព្រះហឫទ័យព្រះជា-
ម្ចាស់

ដោយស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូ

មានចិតទ
្ត ូលំលាយ មានមេត្តាករុណានិង
អាណិតអាសូរ។ លោកអភិបាលក៏សូម

ឲ្យបងស្រីយកគំរូរបស់សន្តីបុគ្គលដែល

ជាឧបការីរបស់បងស្រីទាំងអស់ និងយក
គំរូ របស់ព្រះនាងម
 ៉ារីដែលជាមាតារបស់
ព្រះសហគមន៍ដែលណែនាំជាគំរូសម្រាប់
គ្រីស្តបរិស័ទ។

លោកក៏បានផ្តាំផ្ញើដល់

បងស្រីឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជា ម្ចាស់រហូត
ដល់ឈឺ។ នេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែល

អស់ពីចិត្ត ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព
 ្រះ
យេស៊ូ។ ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូ ដោយ
បម្រើអ្នកដទៃ  លើកទឹកចិត្តគេ  និយាយ

ពាក្យពីរោះៗ បម្រើបងប្អូន ដោយបន្ទាប

ថតដោយ សម្បត្តិ

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

សន្ត បុគ្គល

លោកសិលា ក្លាវឺរ

ជនជាតិអេស្ប៉ាញ

ជាបព្វជិត

១៥

សិលានឹងទៅទទួលស្វាគមន៍ពួកគេ ច្រើនជួយពួកទាសករ។ លោកសិលា

ក្នុងក្រុមគ
 ្រួសារ ភ្លាម ហើយជួយសម្រាល ទុក្ខទាសករ បានប្រកាស ដំណឹងល្អដល់ទាសករ

សហជីវិនព
 ្រះយេស៊ូ (Jesuit)។ គេ ទាំងអស់នោះ។ គាត់បានឲ្យចំណី ជាអ្នកក្រីក្របំផុតនៅក្នុងសង្គម ដោយ

បញ្ជូនគាត់ទៅអាមេរិកខាងត្បូង ជា អាហារ និងសម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគេ  យកឋានៈធ្វើជាទាសករដែរ ដូចព្រះ
កន្លែង

ដែលគាត់ចំណាយពេល៤០ ហើយជួយថែរក្សាពួកគេឲ្យរួចផុតពី យេស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនបានលះបង់ឋានៈ

ឆ្នាំ ដើម្បីជួយរំដោះជនជាតិអា្រហ្វិក ជំងឺ។ គាត់បានធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យ
ក្នុងភាពជាទាសកររបស់ពួកគេ។

ទាសករ ៤០០០នាក់។ លោកសិលា ជាមនុស្ស។

គាត់ធ្វើជាគ្រីស្តទូត ឪពុក គ្រូពេទ្យ

ទាសករច្រើនជាងនិយាយអំពីភាព លោកបានក្លាយជាឧបការីនៃទាសករ

គាត់ហៅខ្លួនឯងថា   ខ្ញុំនៃទាស
 ករ។
និងមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកគេទាំងអស់

មានប្រសាសន៍ថា៖ យើងត្រូវតែជួយ
ធ្វើជាទាសករ។

ដឹកទាសករ

ជិតមកដលក
់ ំពង់ផែ អភិជនដែរ

ដោយសារសកម្មភាពរបស់លោក

លោកមិនប្រកាន់ នៃសាធារណរដ្ឋប្រទេសកូឡុំប៊ី

គ្នា។ ពេលទទួលដំណឹងថា មាននាវា អ្នកមា
 ន ហើយគាត់សុំជំនួយពីពួក

សន្ត សិលា ក្លាវឺរ

របស់ខ្លួនជាព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីប្រសូត្រ

ដើម្បីបង្កើតអង្គកា
 រជា

និង

ក្រសួងជ
 នជាតិអាមេរិកអា្រហ្វិក៕

ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី
មាត្រា ៤២

អ្នកកាន់បណ្ណបើកបរគ្រប់ប្រភេទមានសិទ្ធិបើកបរយានយន្តរហូតដល់អាយុ

៦៥

(ហុកសិបប្រាំ) ឆ្នាំ។ ចាប់ពីអាយុ ៦៥(ហុកសិបប្រាំ) ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកកាន់បណ្ណបើកបរ

អាចអនុញ្ញតឲ្យបើកបរបាន ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យសុខភាពនិងប្តូរបណ្ណបើកបរដែលមានសុពល-
ភាពរយៈពេល ២(ពីរ)ឆ្នាំម្តង ។

សុពលភាពនៃប្រភេទបណ្ណបើកបរ ក ខ គ ឃ និង ង មានរយៈពេល ដូចខាងក្រោម៖
១.បណ្ណបើកបរប្រភេទ ក និងប្រភេទ ខ មានសុពលភាពរយៈពេល ១០ (ដប់) ឆ្នាំ ។
២.បណ្ណបើកបរប្រភេទ គ ឃ និង ង មានសុពលភាពរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ។

៣.អ្នកកាន់បណ្ណបើកបរត្រូវសុំប្តូរបណ្ណបើកបរមុនអស់សុពលភាព ដោយភ្ជាបម
់ កជា

មួយនូវលិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាអាចបើកបរបាន។ ការមិន បានប្តូរបណ្ណបើ
កបរថ្មីត្រូវទទួលការពិន័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ។

ការពិនិត្យសុខភាពត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថា អាចបើកបរបានពីគ្រូពេទ្យនៅតាមមន្ទីរ

ពេទ្យ ឬ មណ្ឌលសុខភាពដែលត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

គ្រប់បណ្ណបើកបរត្រូវមានបណ្ណពិន្ទុដែលមានពិន្ទុសរុបចំនួន១២(ដប់់ពីរ) ពិន្ទុ ហើយ

ចំនួនពិន្ទុនេះត្រូវកាត់បន្ថយនៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍ ដូចខា
 ងក្រោម ៖
ក.ត្រូវកាត់បន្ថយ ១ (មួយ) ពិន្ទុ ៖

មិនពាក់ខ្សែក្រវាត់ ឬមួកសុវត្ថិភាព

-

បើកបរជាន់តាមខ្សែគំនូសបង្ហូតកណ្តាលទ្រូងផ្លូវ

-

បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី១(មួយ)ទៅ១៩(ដប់ប្រាំបួន)

ក្នុងមួយម៉ោង

ផ្ទុកមនុស្សលើសកំណត់ ។

-

បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី

-

បើកបរបង្កើនល្បឿននៅពេលគេកំពុងជែងខ្លួន

-

បត់ត្រឡប់ក្រោយនៅកន្លែងហាមឃាត់

ខ.ត្រូវកាត់បន្ថយ ២ (ពីរ) ពិន្ទុ ៖
គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
-

គីឡូម៉ែត្រ

២០

(ម្ភៃ)

ទៅ

២៩

(ម្ភៃប្រាំបួន)

បត់ឆ្វេង ស្តាំ មិនបានត្រឹមត្រូវ

មិនគោរពលក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណបើកបរ

បត់ឆ្វេង ស្តាំ ឬឈប់មិនបានឲ្យសញ្ញាជាដំណឹង
ជែង ឬជៀសមិនបានត្រឹមត្រូវ

បើកបរដោយគ្មានទុកចន្លោះសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់
បើកបរដោយធ្វេសប្រហែស ធ្វើឲ្យរំខានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដទៃទៀត
មិនបាឲ្យសញ្ញាជាដំណឹងត្រឹមត្រូវនៅពេលចេញដំណើរ

-

ផ្ទុកទំនិញមិនបានត្រឹមត្រូវ

-

ឈប់ ឬចតនៅលើគំនូសតម្រឹមទ្រូងផ្លូវ

-

-

ឈប់ ឬចតនៅកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់

-

បើកបរជែងគ្នានៅកន្លែងហាមឃាត់

គ.ត្រូវកាត់បន្ថយ ៣ (បី) ពិន្ទុ ៖
-

ជែងដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ប្តូរទិសគ្មានឲ្យសញ្ញាជាដំណឹង

បើកបរឆ្លងកាត់គំនូសបង្ហូតជាប់កណ្តាលទ្រូងផ្លូវ

បើកបរលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី៣០(សាមសិប)ទៅ៣៩(សាមសិបប្រាំបួន)

គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
-

បើកបរក្នុងពេលមានអត្រាជាតិស្រវឹងចាប់ពី ០,២៥ (សូន្យក្បៀសម្ភៃប្រាំ) ទៅ

-

បើកបរប្រណាំងគ្នាតាមផ្លូវដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

-

មិនគោរពស្លាកសញ្ញាឈប់ ឬសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាព

០,៣៩ (សូន្យក្បៀសហាមសិប្រាំបួន) ក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាម

-

កំហុសនៃការឈប់ ឬការមិនផ្តល់សិទិ្ធអាទិភាពនៅកន្លែងថ្មើរជើងឆ្លងកាត់

មិនគោរពសញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍

ឃ.ត្រូវថកាត់បន្ថយ ៤ (បួន) ពិន្ទុ ៖
-

បើកបថរលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី ៤០ (សែសិប) ទៅ ៤៩ (សែសិបប្រាំបួន)

-

បើកបរមិនគោរពសិទិ្ធអាទិភាពនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ

-

ធ្វើឲ្យស្ទះចរន្តចរាចរណ៍

-

-	យានមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនត្រឹមត្រូវ
-

គេចពីមន្រ្តីនគរបាលរាចរណ៍ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

ទៅ ៤៩ (សែសិបប្រាំបួន) គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

ប្រើភ្លើងហ្វានៅពេលជួបនឹងយានមកពីទិសផ្ទុយ

-

-

-

មាត្រា ៤៣

-

ឬ ដេកក្នុងរថយន្ត

ចតយាននៅលើគំនូសសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់
ដាក់កុមារអាយុ ១០(ដប់)ឆ្នាំ ឲ្យអង្គុយនៅកៅអីផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្ត

មិនបានដាក់កុមារអាយុក្រោម៥(ប្រាំ)ឆ្នាំឲ្យអង្គុយក្នុងកៅអីសម្រាប់កុមារអង្គុយ

-

បើកបរទន្ទឹមគ្នា

មិនបានផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពឲ្យយានយន្តមានសិទ្ធិអាទិភាព
ទំនិញធ្លាក់ពីលើយានពេលកំពុងបបើកបរ
បើកបរបញ្រ្ចាសទិសចរាចរណ៍

បើកបរង្ហោះ រេចុះឡើង ឆាបឬកៀរ ។

ង.ត្រូវបន្ថយ ៦ (ប្រាំមួយ) ពិន្ទុ ៖
-

-

បើកបថរលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ព៥
ី ០(ហាសិប)គីឡូម៉ែត្រក
 ង
្នុ មយ
ួ ម៉ោងឡើង

បើកបរក្នុងពេលមានអត្រាជាតោស្រវឹងចាប់ពី ០,៤០ (សូន្យក្បៀសសែសិប)

មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្យល់ ឬចាប់ពី ០.៨០ (សូន្យក្បៀសប៉ែតសិប) ក្រាមក្នុងម
 ួយ
លីត្រឈាមឡើងទៅ ឬមានឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀន
-

រត់គេចខ្លួនពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

-

បើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបង្កឲ្យមានរបួសដល់អ្នកដទៃដោយអចេត-

-

ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខ និងបណ្ណសម្គាល់យានយន្តក្លែងក្លាយ

នា ហើយបណ្តោលឲ្យអ្នករងគ្រោះអ
 សមត្ថភាពធ្វើការងារក្នុងរយៈពេលស្មើ ឬលើសពី ៨
(ប្រាំបី) ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃកើតហេតុ ឬស្លាប់
-

កំហុកមិងរាងចាលនៃការប្រើប្រាស់បណ្ណបើកបរហួសសុពលភាព ឬមិនត្រឹមត្រូវ

-

បដិសេធមិនឲ្យធ្វើតេស្តជាតិអាល់កុល ឬសារធាតុញៀន

តាមប្រភេទយាន
-

ផ្ទុកមនុស្សលើទំនិញ ។

ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្តង ការកាត់ពិន្ទុមិនត្រូវឲ្យលើសពី៨(ប្រាំបី)ពិន្ទុឡើយ៕

១៦

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

២៥ឆ្នាំបេសកកម្មក
 ្នុងក្រុមបព្វជិតម
 េត្តាករុណា
ថា

ជីវិតរបស់យើងមិនអាចមានសុភ-

មង្គលត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍តែ

នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបងប្រុសបាន
ចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងសង្គម

ប៉ណ្ណោ
ុ
ះ តែមានសុភមង្គលនៅពេលដែល ដូចជាជួយអ្នកក្រីក្រឲ្យមានអំណរ-
យើងបានរកឃើញអត្ថន័យនៃជីវិត

គឺ សប្បាយ

សួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តអ្នក

 ្នក
លែងមានចិត្តអាត្មានិយមដែលនាំឲ្យអ្នក អស់សង្ឃឹម និងចែកអំណោយដល់អ
ដទៃមានសុភមង្គល។

លោកអភិបាល ក្រីក្រ  សួរសុខទុក្ខថែទាំអ្នកជំងឺនិងចែក

បញ្ជាក់ថា សេចក្តីស្រឡាញ់ជាផ្លូវ ដើម្បី ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺ

ឧបត្ថម្ភការសិក្សាដ
 ល់

នាំឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលនិងរកឃើញ កុមារកំព្រា  ជាពិសេសទៅសួរសុខទុក្ខ

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ

អស់រយៈកាល២៥ឆ្នាំដែលបងប្រុស អភិបូជាលើកតម្កើងសិរីរីរុងរឿង

មេត្តាករុណា២រូបបានបន្តពាក្យសច្ចា អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់។
របស់ខ្លួនក្នុងក្រុមបព្វជិតមេត្តាករុណា

ព្រះជាម្ចាស់។

ជនជាប់ឃុំឃាំង ជារៀងរាល់ព
 ីរសប្តាហ៍

រយៈបទសម្ភាសអំពីបទពិសោធន៍នៃ

ស៊ូ និងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់បង

បងប្រុសយ៉ូទី(ពន្លឺ)បានឲ្យដឹងតាម ម្តង ដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះយេ-

និង អំណរសប្បាយដែលបានសច្ចាជាបង-

ប្រុសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមេត្តាករុណា ស្រឡាញ់។

លោកអភិបាល អូលីវីយេ  បានមាន រយៈពេល២៥ឆ្នាំនេះគឺការជួយអ្នកក្រីក្រ 

ដែលត្រូវបានប្រកាសជាថ្មីម្តងទៀត កាល ប្រសាសន៍នៅក្នុងធម្មទេសនានៃពិធី រស់នៅជាមួយអ្នកក្រីក្រដែលជាអំណរ
ពីថ្ងៃទ១
ី ៩

ឧសភា

២០១៨

ដោយ បុណ្យអភិបូជាថា អ្នកមានក្តី អ្នកក្រក្តី សប្បាយជាងគេនៅក្នុងជីវិត។

មានលោក អភិបាលអូលីវីយេ ជ្មីតអីស្លែ៊រ

តែងតែចង់បានក្តីសុខ

តែខុសគ្នាត្រង់  

ជាអធិបតី និងមានតំណាងគ្រីស្តបរិស័ទ មធ្យោបាយដែលជ្រើសរើសក្នុងជីវិត។

មួយចំនួនផង នៅគ្រឹះស្ថានបងប្រុសមេ- លោកបន្តថា ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបង
ត្តាករុណា

ក្នុងសង្កាត់ពងទឹក

ដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។

ខណ្ឌ ប្រុសមានផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យជីវិតមានក្តី

បងប្រុស ហាម៉ាន់ (Br. Herman

Soreng)និង បងប្រុស យ៉ូទី(Br.Jyo-

ប្អូនឯទៀត ព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជា សេចក្តី

សុខ។

បងប្រុស ហាម៉ាន់ និងបងប្រុស យ៉ូទី

ជាបព្វជិតកាតូលិក បានបង្កើតឡើងក្នុង
ឆ្នាំ១៩៦៣

ដោយអ្នកម្តាយតេរេសានៃ

ក្រុងកាល់គូថា

បន្ទាប់ពីអ្នកម្តាយបាន

បានថ្វាយពាក្យសច្ចាក្នុងក្រុមគ្រួសារមេ- បង្កើតក្រុមបព្វជិតាមេត្តាករុណា ក្នុងឆ្នាំ

ត្តាករុណា នៅឆ្នាំ១៩៩៣ នៅប្រទេស ១៩៥០។ ក្រុមគ្រួសារបងប្រុស រស់តាម
ផ្លូវវិញ្ញាណនៃអ្នកម្តាយតេរេសានៃក្រុង

ឥណ្ឌា។

ក្រុមបងប្រុសមេត្តាករុណា បានចូល

លោកអភិបាលបន្ថែមទៀតថា ថ្ងៃនេះ មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល១២ឆ្នាំ

យើងមានគំរូពិសេសសម្រាប់យើងគឺបង

ក្រុមគ្រួសារបងប្រុសមេត្តករុណា គឺ

មកហើយ

ដើម្បីបម្រើព្រះសហគមន៍

កាល់គូថាប្រទេសឥណ្ឌា។  សមាជិកទាំង
អស់ប្រកាសពាក្យសច្ចាដោយប្រកាន់

យកជីវិត៖ រស់ជាអ្នកក្រីក្រ  កាន់ព្រហ្ម-

ប្រុសបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាបព្វជិត ដោយ បម្រើអ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយ ចារីធម៌ ស្តាប់បង្គាប់ និងបម្រើអស់ពីដួង
ដើម ដែលតំណាងឲ្យរយៈពេលនៃបេស- មានគោលបំណងតែមួយ ដើម្បីស្វែងរ ក នេះជាឆ្នាំទី៧របស់បងប្រុសទាំងពីររូប ចិត្តនិងឥតគិតថ្លៃចំពោះអ្នកក្រីក្របំផុត។
ដោយដាលីស
កកម្មរបស់បងប្រុសដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណយ្  សុភមង្គល គឺព្រះជាម្ចាស់។ លោកបន្ត ដែលពួកគាត់បានមកបំពេញបេសកកម្ម
tiNinj)

បានឡើងអុជទៀនចំនួន២៥

ព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមាតាព្រះអម្ចាស់ និងជាមាតាព្រះសហគមន៍
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចប៉ាប ្រហ្វង់

ស៊ីស្កូ

បានប្រកាសដាក់បញ្ចូលបុណ្យ

គោរពព្រះនាងម៉ារី  ជាមាតា នៃព្រះសហគមន៍
ទៅក្នុងប្រតិទិន

របស់ព្រះសហគមន៍

ដោយកំណត់ យកមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបុណ្យ
ព្រះវិញ្ញាណយាងមក ជារៀងរាល់ ឆ្នាំ។

ក្នុងនោះដែរ ព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ភូមិភាគភ្នំពេញ ប្រារព្ធពិធីបុណ្យគោរព

ព្រះយេស៊ូ ហើយព្រះនាងជាម្តាយរបស់

ព្រះហឫទ័យ នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់

ព្រះជាម្ចាស់។

នៅលើឈើឆ្កាង។

ព្រះអង្គបានផ្តាំទៅ

ព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខទាំងរូប

អស់

តំណាងក្រុមគ្រីស្តទូត និងជាព្រះសហគមន៍

បង្ហាញថា ព្រះនាងម៉ារីនៅកណ្តាលរវាង

សូមឲ្យមនុស្ស លោកទាំងអស់ ជាពិសេស

ព្រះសហគមន៍គឺនៅពេលដែល ព្រះយេស៊ូ   ព្រះជាម្ចាស់ ដោយព្រះជាម្ចាស់បានលើក
ព្រះនាងម៉ារី ឲ្យទទួលលោកយ៉ូហានដែល
ធ្វើជាកូន ហើយបានផ្តាំទៅលោកយ៉ូហាន
ឲ្យទទួលព្រះនាងម៉ារីជាម្តាយ។

លោកអភិបាលបានបន្ថែមទៀតថា៖

ព្រះនាងម៉ារី ជាព្រះមាតានៃព្រះសហគមន៍

"ព្រះសហគមន៍ត្រូវការមាតា ដែលថែរក្សា

ព្រះមាតានៃសន្តិភាព

របស់កូន និងចាប់អារម្មណ៍ពក
ី ូនម្នាក់ៗ

កាតូលិកយ៉ាងឱឡារិក

នៅព្រះវិហារ

(អរិយក្សត្រ)

និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ 

ដឹងពីទុក្ខលំបាក   

ក្រោយអភិបូជា

គ្រីស្តបរិស័ទទាំង

បានច្រៀងកោតសើសើរព្រះនាង

កាយ និងវិញ្ញាណ។ លោកថា៖ នេះ ម៉ារី និងអធិដ្ឋាន នៅលើភ្នំព្រះនាងម៉ារី
ស្ថានបរមសុខ និងពិភពលោក ព្រមទាំង

ម្តាយទាំងអស់

ការធ្វើដំណើរ បន្តិចម្តងៗ ដើម្បីចូលទៅ

ព្រះសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចាប់ដៃយើង ឲ្យមានភាពកក់ក្តៅ  ក្នុង
ក្នុងព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់

ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់

និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយ ព្រមទាំង
ទទួលបានសេខក្តីសុខសាន្ត៕

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ឧសភា ២០១៨ ក្រោម ដោយមិនបោះបង់ចោលកូន ទោះបីជា
អធិបតីភាពលោកអូលីវីយេ  ជ្មីតអីស្លែ៊រ អភិ

កូនធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយ"។

ពេញ និងមានគ្រីស្តបរិស័ទ មកពីព្រះ-

ជាម្តាយមិនគ្រប់ទឹក"។ ប៉ុន្តែព្រះនាងម៉ារី

បាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំ
សហគមន៍នានាចូលរួមជាច្រើនកុះករ។

លោកអភិបាលអូលីវីយេ  ជ្មីតអីសែ្ល៊រ

បានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះនាងម៉ារីជា
មាតារបស់ព្រះអម្ចាស់

ទេវទូតមកប្រាប់ដំណឹង

នៅពេលដែល

អំពីកំណើត

លោកសង្កត់

ធ្ងន់ថា "ម្តាយដែលបោះបង់ចោលកូនគឺ
មិនដែលបោះបង់ចោលយើង
ព្រះសហគមន៍នោះទេ។
លោកអូលីវីយេ 

ដែលជា

ក៏មានប្រសាសន៍

លើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់
ទៀតថា

ព្រះនាងម៉ារីបានចូលនៅក្នុង

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

លោកអភិបាលជំរុញឲ្យបេក្ខជនលាបថ្ងាសចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដោយ
អនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ថតដោយៈ សម្បត្តិ

គ្រីស្តបរិស័ទ៣០នាក់មកពីសហគមន៍

ដោយសេចក្តីពិត មានយុត្តិធម៌ គោរព ព្រះយេស៊ូ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សេចក្តី ក្រោយពេលទទួល ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។

កាតូលិកនិយាយភាសាអង់គ្លេស សហ បរិស្ថាន គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ព្រោះ ស្រឡាញ់ អំណរសប្បាយ សេចក្តីពិត
គមន៍កាតូលិកនិយាយភាសាកូរ៉េ 
ព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប

និង ព្រះជាម្ចាស់

បានទទួលអគ្គ

សញ្ញាលាបថ្ងាស ក្នុងពិធីបុណ្យព្រះវិញ្ញាណ
យាងមក។

ព្រឹកថ្ងៃទី១៩

ពិធីនេះប្រារព្ធទៅកាលពី
ខែឧសភា

ជាសេចក្តីស្រឡាញ់។

លោកអភិបាលក៏មានប្រសាសន៍ទៀតថា

ប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមនេះ នោះប្រៀប
ដូចមេឃងងឹតដែលអាចភ្លឺបាន

ឆ្នាំ២០១៨   ពន្លឺផ្កាយ

ដោយ

ហើយផ្កាយនីមួយៗមាន

ក្រោមវត្តមាន លោកអភិបាល អូលីវីយេ   ឈ្មោះ របស់វា គឺ "ខ្ញុំ"។
ជ្មីតអី ែស្ល៊រនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ

នៅក្នុងធម្មទេសនាដដែលនេះលោក

ភាគភ្នំពេញជាអធិបតី នៅព្រះវិហារសន្ត អភិបាលបានលើកឡើងថា ព្រះវិញ្ញាណ
យ៉ូសែបផ្សារតូចភ្នំពេញ និងមានគ្រីស្ត- ដ៏វិសុទ្ធ ដែលយើងទទួល គឺជាព្រះវិញ្ញាណ
បរិស័ទ

ចូលរួមប្រមាណមួយពាន់នាក់

នៃសេចក្តីពិត ដែលណែនាំឲ្យយើងជួប

ខ្មែរ កូរ៉េ បារាំង អាមេរិក ឥណ្ឌា ហ្វីលីពីន

សេចក្តីពិតដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញ ដល់

ដែលមានជាតិសាសន៍ផ្សេងមានដូចជា

ថៃ ប៉ាគីស្ថាន អា ្រហ្វិក ចិន ជប៉ុន
វៀតណាម។ល។

លោកអភិបាលអូលីវីយេ មាន ប្រសាសន៍

ទៅកាន់ បេក្ខជនទាំង៣០នាក់ឲ្យខិតខំ

ធ្វើជាគ្រីស្តបរិស័ទសកម្ម ដោយការអធិ- 

សេចក្តីពិតពេញលក្ខណៈ និងជាពន្លឺនៃ
ប្រវត្តិសាស្ត្រ(អតីតកាល)

និងអាច

មើលឃើញពីអនាគត ដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុង

ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅកាន់អនាគតកាល
ដោយសេចក្តីពិត។

ដែលបំផ្លាញនូវរាល់អំពើអាក្រក់ទាំង- ថា "សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថា ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិ-
ឡាយ

និងសង្គ្រាម

ដើម្បីរស់នៅក្នុង សុទ្ធនឹងជួយឲ្យខ្ញុំមានយោបល់ល្អ

ជីវិតថ្មី (ក្នុងព្រះជាម្ចាស់)។

មានសេចក្តក្លា
ី ហាន

្ត រិស័ទព
 េញលេញ ដោយធ្វើតាម
គមន៍ បានប្រកាសឲ្យបេក្ខជន ត្រៀម គ្រីសប
ខ្លួននឹងទ
 ទួលអគ្គសញ្ញា ដោយប្រកាស

ការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណ ព្រមទាំងឲ្យ

ពីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួននៅចំពោះមុខព្រះសហ- ខ្ញុំចេះគិតពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវ"។

គមន៍ និងក្រាបខ្លួនអធិដ្ឋាន រួមជាមួយ កញ្ញាបន្តថា ការទទួលព្រះវិញ្ញាណនៅ
លោកអភិបាល

ដើម្បីទូលអង្វរព្រះជា- ថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ និងជួយ

ម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។
បេក្ខជនទាំង៣០រូប

ឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានប្រកាសដំណឹងល្អ

បានឡើងទទួល ដោយចូលរួមជាមួយក្រុមយុវជនរបស់

អគ្គសញ្ញាលា
 បថ្ងាស ពីលោកអភិបាល ព្រះសហគមន៍

ដើម្បីជួយដល់សង្គម

អូលីវីយេ  ដោយយកប្រេងគ្រីស្មាគូសជា ជាពិសេសជនពិការ និងអ្នកក្រីក្រ  ព្រម
ឺ ក្នង
ុ ព្រះសហគ
 មន៍ផល
្ទា ។
់
សញ្ញាឈើឆ្កាងតាមប្រពៃណីព្រះសហ- ទាំងអ្នកជំងនៅ
គមន៍កាតូលិក។

ពិធីលាបថ្ងាសធ្វើឲ្យព្រះអំណោយ-

បន្ទាប់មកតំណាងគ្រីស្តបរិស័ទក៏បាន ទាននៃពិធីជ្រមុជទឹកបានពេញលក្ខណៈ

លោកបន្តថា ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនាំ ទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈធម៌សកល គឺអគ្គសញ្ញានេះ ផ្តលព
់ ្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ

ឲ្យយើងនឹកឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិ- ជាភាសាផ្សេងៗពីគ្នា មានដូចជា ខ្មែរ

ទទួលអគ្គសញ្ញានានា

ដោយអំណរសប្បាយ

ជាពិសេសសូម

អំណរសប្បាយ

មាន

ក្រោយបញ្ចប់ធម្មទេសនា ព្រះសហ- គោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ និងធ្វើជា

ដ្ឋាន និង ចូលរួមសកម្មភាពតាមក្រុម

នីមួយៗរបស់ព្រះសហគមន៍ ព្រមទាំង

យុវនារី ម៉ារី ហោ ផល្លីកា បាននិយាយ

ដើម្បីឲ្យយើងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងពូជ

ភពលោកទា ំងមូលដែលបានធ្វើឡើង កូរ៉េ  វៀតណាម បារំាង អង់គ្លេស ឥណ្ឌា  ពង្សជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់

ឲ្យ

និងការអស្ចារ្យ ចិន ប៉ាគីស្ថាន ហ្វីលីពីន ថៃ  ជាដើម     គ្រីស្តបរិស័ទរួមជាមួយព្រះគ្រីស្តនិងព្រះ

ចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដោយអនុវត្តតាម តាមរយៈការអភិវឌ្ឍពីមួយជំនាន់ទៅមួយ ដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សលោកទាំងអស់គឺ សហគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមាំមួន ចូល
ព្រះបន្ទូល "សូមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅ ជំនាន់។ លោកបន្ថែមថា ថ្ងៃនេះទី២០
មក ដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ"។

លោកបន្តថា ការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូល

ខែឧសភា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធ

ជាមហាគ្រួសារតែមួយ ជាព្រះសហគមន៍ រួមក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះសហគមន៍
តែមួយ ទោះបីមានជាតិ សាសន៍ខុសគ្នា ច្រើនជាងមុន

ទិវាចងចាំ ហើយសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ត- ក៏ដោយ ហើយក៏ស្របតាមអត្ថបទព្រះ

នឹងណែនាំឲ្យយើងអាច ចូលរួមនៅក្នុង បរិស័ទ គឺជាពេលវេលាមួយឲ្យយើងរួម គម្ពីរដំណឹងល្អដែលមានគ្រីស្តទូត ចេញ
សង្គម ដោយមានសកម្មភាពប្រកបទៅ

គ្នា ដើម្បីប្រកាសថាយើងជាសាវ័ករបស់ ទៅប្រកាសដំណឹងល្អជាភាសាផ្សេងៗគ្នា

ដោយធ្វើជាសាក្សីតាម

ពាក្យសំដីផងនិងកិច្ចការផង។
         

ដោយដាលីស

១៨

ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក

សម្តេចប៉ាប៖ សេចក្តីស្រលាញ់អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺនិងសេចក្តីស្លាប់
សម្តេចប៉ាប ្រហ្វង់ស៊ីស្កូ បានឲ្យដឹង

ថា សេចក្តីស្រលាញ់ជាទូទៅអាចជាឱសថ

គឺសេចក្តស
ី ្រលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺ

រឹតតែមានតម្លៃសម្រាប់គ្រីស្តិបរិស័ទទាំង

ដែលអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខ អស់។
ភាព ជាពិសេសគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភយ
័
នៃជំងឺនិងសេចក្តីភ័យខ្លាចនៃសេចក្តី
ស្លាប់ដែលមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាត្រូវតែជួប។

យោងទៅតាមទី ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន

ចំពោះអ្នកដទៃ  គឺមិនអាចបម្រុងទុកបាន ការពារឲ្យខានតែបាន។

សម្តេចប៉ាប

ទាំងអស់ទេសម្រាប់មនុស្សជាតិ ប៉ុនព
្តែ ្រះ បានថ្លែងថា គ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់ គឺត្រូវ

់ អា
ឺ ចជួយ បំពញ
េ សម្រាបគ
់ ស
្រី ្ត តែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់សកម្មភាពទាំង
សម្តេចប៉ាបបានថ្លែងថា នៅដំណាក់ ជាម្ចាសគ

កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់មនុស្ស បរិស័ទទាំងអស់ ។
ម្នាក់ៗនៅលើលោកនេះ ជាទូទៅសេចក្តី
ស្រលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់

កាតូលិក សម្តេចប៉ាបបានថ្លែងថា នៅ ន័យបំផុតសម្រាប់ពួកគេ ។
ក្នុងចំណោម សេចក្តីស្រលាញ់ទាំងនោះ

ទី០៦ ខែឧសភាថា សេចក្តីស្រលាញ់ ជាពិសេស គឺសេចក្តស
ី ្រលាញ់ គឺត្រូវតែ

អស់ ដើម្បីទទួលបាននូវក្តីស្រលាញ់ពីព្រះ

លោកបន្តថាមនុស្សម្នាក់ ប្រសិនបើ ជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដ។  សម្តេចប៉ាបបាន

គឺមានអត្ថ- មានស្ថានភាពដល់ដំណាក់កាលចុង ថ្លែងទៀតថា
ក្រោយហើយនោះ

សេចក្តស
ី ្រលាញ់គឺជាឱ
 -

គឺត្រូវតែរិះគិតគ្រប់ សថសម្រាបកា
់ រពារចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ និង

សម្តេចប៉ាបបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃ វិធីសាស្រ្តទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេ លើកទឹកចិត្តបណ្តុះក្តីស្រលាញ់របស់គេ៕

ព្រះសហគមន៍នៅវៀតណាមរៀបចំរំលឹកការតែងតាំងមរណសាក្សី
បណ្តាញព័ត៌មានយូខេនញូវ

បាន ដែលត្រូវបាន បុរីវ៉ាទីកង់ទទួលស្គាល់ថា

អះអាងថា ក្រុមសភាលោកអគ្គអភិបាល

គឺជាអ្នកដែលបាន

បាត់បង់ជីវិតដោយ

នៃព្រះសហគមន៍នៅវៀតណាមបានរៀប សារការបៀតបៀនព្រោះតែជំនឿ ។
ចំ ពិ ធី រំ លឹ ក ដ ល់ ការលះប ង់ រ បស់ អ ស់ 
បងប្អូន ដែលត្រូវបានតែងតាំង ជាមរណសាក្សី ។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា វៀតណាម

មានមរណសាក្សីប្រមាណជា ១១៧នាក់

ប្រភពដដែលបានបន្តថា នេះគឺជាខួប

សហគមន៍វៀតណាម

បានអះអាងថា

នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ ជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់

ព្រះសហគមន៍នៅវៀតណាម ។
លោកបានបន្តថា

ដើម្បីរំលក
ឹ ដល់

វៀតណាមក៏បានថ្លែងទៀតថា សូមគ្រីស្ត-
បរិស័ទវៀតណាមទាំងអស់រស់នៅក្នុង

ជំនឿតាមគំរូរបស់មរណសាក្សីទាំងអស់

ដោយលើកទឹកចិត្តគ្រីស្តបរិស័ទ សួរសុខ

លើកទី៣០ឆ្នាំនកា
ៃ របាត់បង់ជីវិតគ្រីស្ត- បណ្តាមរណសាក្សីទាំងនេះ ព្រះសហ- ទុក្ខដល់ទុគ៌តជន អ្នកជំងឺ ជនងាយរង
បរិស័ទនៅ
 វៀតណាមទាំង១១៧នាក់។


លោកអគ្គអភិបាល យ៉ូសែប ឃ្វៀន

ជីលិញ ប្រធានសភាលោកអភិបាលព្រះ-

គមន៍វៀតណាម នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
នៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្រ្តបីកន្លែង ។   

លោកអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគម៍ នៅ

គ្រោះ អ្នកទោស និងចាស់ជ
 រា ដែលគ្មាន
សាច់ញាតិ៕

សម្តេចប៉ាបពន្យាអាណត្តិដល់បេសកជនបុរីវ៉ាទីកង់ ប្រចាំនៅ ម៉ាលតា
សម្តេចប៉ាប ្រហ្វង់ស៊ីស្កូ ត្រូវបានទី ពន្យាពេល១៥ខែ បន្ថែមទៀតនៅក្នុង

សម្តេចប៉ាបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះ

នៅប្រទេសនេះ ពីឆ្នាំ២០១១ នៅក្នុង

ភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិករាយការណ៍ ការសម្រេចចិត្តមួយរបស់សម្តេចប៉ាប

ប្រសិទ្ធិភាព

បេសកជនរបស់បុរីវ៉ាទីកង់ ប្រចាំនៅប្រ-

ការសម្រេចចិត្ត   ឲ្យលោកអគ្គអភិបាល ព្រះសហគមន៍ ក៏ដូចជាបញ្ហាស
 ង្គមនៅ
 

នៅសប្តាហ៍មុនថា បានសម្រេចចិត្តពន្យា កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ទេសម៉ាល់តា។

ប្រភពដដែលបានអះអាងថា សម្តេច

ប៉ាបបានសម្រេចពន្យាពេល ជូនលោក

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិក បានអះ អគ្គអភិបាលក្រោយពេលដែល

លោក

អាងថា លោកអគ្គអភិបាល ជីអូវានី អេន- អគ្គអភិបាល សម្រេចទទួលការស្នស
ើ ព
ុំ ន្យា 
ជីឡូ បេឃ្យូ ត្រូវបានសម្តេចប៉ាបសម្រេច ពេលពីសម្តេចប៉ាប ។

អគ្គអភិបាល

និងទម្រង់ការរបស់លោក
ដូច្នេះហើយបានជាមាន

នាមជាបេសកជនពិសេស

ដើម្បីជួយ

កិច្ចការកំណែទម្រង់មួយចំនួននៅក្នុង

បន្តការងារជាតំណាងរបស់បុរីវ៉ាទីកង់បន្ត ក្នុងប្រទេសនេះ។
ថែមទៀត។

ប្រទេសម៉ាលតាគឺជាដែនដីកោះដ៏

លោកអគ្គអភិបាលបានទទួលការតែង តូចមួយ

តាំង ជាបេសកជនរបស់បុរីវ៉ាទីកង់ប្រចាំ

មានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់មួយ

លាននាក់ផង៕

ដូនជីជាតិអូស្ត្រាលី នឹងតស៊ូប្រឈមនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន
បងស្រី ប៉ាទ្រីសា ហ្វក ដែលត្រូវបាន

រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពិន លោក រ៉ូ

ដែល មានរហូតដល់ទី២៥ទំព័រ សម្រាប់ អំពីព្រំដែន ឬកំណត់ទំហំកិច្ចការ មនុស្ស ជ្ញាធរ ជាពិសេស គឺទាក់ទងនឹងសេរី-
ដាក់ជូន

្រឌីហ្គោ ដូតឺតេ  បណ្តេញចេញពីប្រទេស ហ្វីលីពីន។
ដោយសារតែសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់

ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ ធម៌

ឬបេសកកម្មរបស់ព
 ្រះសហគមន៍ ភាព សាសនា និងជំនឿផ្សេងៗ។

បាននោះទេ។ អាជ្ញាធរហ្វីលីពីន គួរតែ

បងស្រី ប៉ាទ្រីសា ហ្វក ត្រូវបានគេ មានការពិភាក្សាជាមួយ នឹងថ្នាក់ដឹកនាំ

បងស្រី ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបងស្រី

ដឹងថា បានរស់នៅនិងបម្រើព្រះសហគមន៍ ព្រះសហគមន៍។  

តវ៉ានឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាល

ដល់ទៅ២៧ឆ្នាំ។

បានអះអាងថា បងស្រី នឹងប្រឈមមុខ
ហ្វីលីពីន ។

បងស្រីនឹងត្រៀមប្រ មូលឯកសារ

កាតូលិក នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូត

ដូនជី ប៉ាទ្រីសា ហ្វក មានអាយុ

៧១ឆ្នាំ បានអះអាងថា អាជ្ញាធរគួរតែមាន

ការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ បូជាចារ្យ បព្វ-

អាជ្ញាធរហ្វីលីពីន បានចោទប្រកាន់ ជិត-ជិតា សម្រាប់កិច្ចការមនុស្សធម៌នានា។

បងស្រី ប៉ាទ្រីសា ហ្វក ពីបទថាបាន ប្រឹង ដោយសារតែការចោទប្រកាន់នេះ បងស្រី

បងស្រីបានអះអាងថា អាជ្ញាធរហ្វីលី ប្រែងបកស្រាយ ចំណុចមួយចំនួន ដែល ត្រូវបានអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនលុបចោលទិដ្ឋា-

ពីន គឺមិនមានសិទ្ធិកំណត់ ឬមិនកំណត់ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ ឬរំលោភកិច្ចការអា- ការនាថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា មកម្លេ៉ះ៕

សម្តេចប៉ាបប្រកាសឈ្មោះកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ១៤ រូប
សម្តេចប៉ាប ្រហ្វង់ស៊ីស្កូ កាលពីថ្ងៃ ក្នុងពេលដែល

សម្តេចស្វាគមន៍គ្រីស្ត ជូនគ្រីស្តបរិស័ទ ដោយសម្តេចប៉ាបបាន ដែលនឹងទទួលនូវមួកពណ៌ក្រហម

ទី២០ ខែ ឧសភា បានប្រកាសឈ្មោះ បរិស័ទដែលបានមកចូលរួម ធម្មយាត្រា  ប្រកាសថា ការតែងតាំងនេះ គឺដើម្បីធ្វើ សម្តេចប
 ៉ាប
កាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ១៤ រូប តែងតាំង ហើយបានប្រមូលផ្តុំគ្នា

នៅខាងមុខទ
 ី ឲ្យព្រះសហគមន៍កាតូលិក

នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ខាងមុខ លានវិសាលវិហារសន្តសិលា កាលពីថ្ងៃ សកម្ម
នេះ។

វ៉ាទីកង់ញូវ

បានរាយការណ៍ថា

អាទិត្យ កន្លងទៅនេះ ។

នេះគឺជាការប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយ

សម្តេចប៉ាប បានប្រកាសបែបនេះ គឺនៅ បន្ទាប់ពីសម្តេចប៉ាបបានថ្លែងអប់រំជំនឿ

គឺរួមមាន

ពី

អភិបាលនៃ

កាន់តែ ព្រះសហគមន៍មកពីអុីរ៉ាក់ ប៉ាគីស្ថាន

ដើម្បីបន្តមាគា៌ផ្សព្វផ្សាយអំពី

សេចក្តីស្រលាញ់ និង ប្រកាសដំណឹងល្អ
ទៅដល់បងប្អូននៅលើពិភពលោកនេះ ។

ព័រទុយហ្គាល់ ប៉េរូ ម៉ាដាហ្គាស្កា និង

ពីជប៉ុន។ ក្រៅពីនោះ ក៏មានលោកអគ្គ
អភិបាលជនជាតិប៉ូឡូញ

ប្រភពដដែលបានបន្តថា បណ្តាអភិបាល បីរូបផងដែរ៕

និងអុីតាលី

ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក

១៩

សម្តេចប៉ាបសុំឲ្យសភាលោកអភិបាលផ្អាកការទទួលព្រះកាយរបស់អ
 ្នករៀបការអន្តជ
 ំនឿ
លិខត
ិ មួយពីកស
្រ ង
ួ សម្រាបគោ
់ លលទ្ធិ មានការសិកសា
្ បន្ថម
ែ ។

នៃជន
ំ ឿកាតូលក
ិ បានបង្ហាញពន្លនៅ
ឺ លើ

សារពត៌មានវ៉ាទក
ី ង់ញវូ បានឲយ្ ដង
ឹ ថា

Marx)។ លិខត
ិ នេះគូសបញ្ជាកអ
់ ព
ំ ត
ី ម្រវូ  ប្រត
ូ ស
េ ង
្ត ដ
់ ល
ែ បានរៀបការជាមួយគស
ី្រ ្ត-
ការចាំបាច់ដម
ើ ប្ ីវាយតម្លដោ
ៃ យប្រង
ុ ប្រ- បរិសទ
័ កាតូលក
ិ

ជំហររបស់សម្តច
េ ប៉ាប្រហ្វងស
់ ស
ី៊ ូ្ក ទាក់ទង សម្តច
េ ប៉ាប ្រហ្វងស
់ ស
ី៊ បា
ូ្ក នសម
ូ ឲយ្ លោក យ័តន
្ន វូ ផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់ ដែល ព្រះលោកហិត

ហើយពេលខ្លះក៏មាន

ព្រះគ្រស
ី ដ
្ត ល
ែ បានប-្រ 

នឹងការទទួលពះ
្រ កាយពះ
្រ គីស
្រ ្តរបស់

អភិបាលអាល្លម
ឺ ង
៉ រង់ចាច
ំ បា
្ ប់ ដែលអាច កើតឡើងពីការសម្រេចចិត្តណាមួយ   សិទព
ិ្ធ ររច
ួ ផងដែរ៕

ពិធីអភិបូជាសម្រាប់អគ្គសញ្ញាអាពាហ៍-

ការអនុញ្ញាតឱ្យពួកប្រូតេស្ដង់ដែលបាន អន្តរជំនឿ។

គ្រស
ី ប
្ត រិសទ
័ ពីកម
ុ្រ ជំនប
ំុ ត
ូ្រ ស
េ ង
្ត ់ នៅកង
ុ្ន  អនុវត្តជាសកល ដែលបានចោទសរួ កង
ុ្ន  អាចមានសមភាពកុ្នងការសន្ទនាគ្នាជា
ពិពាហ៍អន្តរជំនឿរវាងគ្រីស្តបរិស័ទកាតូ-

រៀបការជាមួយកាតូលិកទទួលបានព្រះ

នៅកុ្នងពិធីបុណ្យរបស់ពះ
្រ សហ-

លិក និងប្រត
ូ ស
េ ង
្ត ។
់ បញ្ហានះ
េ តវូ្រ បាន កាយព្រះគ្រីស្តកុង
្ន ពិធីអភិបូជារបស់ពះ
្រ  គមន៍កាតូលក
ិ
ការទទួលព្រះកាយព្រះ
លើកឡើងដោយសភាលោកអភិបាល សហគមន៍កាតូលក
ិ ។

ការលើកឡើង គ្រស
ី គ
្ត ជា
ឺ អគ្គសញ្ញាមយ
ួ ដ៏វស
ិ ទ
ុ ្ធ សម្រាប់

អាល្លម
ឺ ង
៉ ់ គឺបានលើកឡើងអំពប
ី ធា
្រ នបទ បែបនះ
េ នៅកុង
្ន លិខិតមួយរបស់ក្រសួង តែអក
្ន ដែលបានទទួលពិធជ
ី ម
្រ ជ
ុ ទឹកក្នង
ុ
រួមគ្នារះ
ិ គិតអំពព
ី ះ
្រ សហគមន៍សកល។
ក្នង
ុ លិខត
ិ នោះ

គោលលទ្ធន
ិ ជ
ៃ ន
ំ ឿកាតូលក
ិ ដោយលោក ព្រះវិហារកាតូលក
ិ ប៉ណ្ណោ
ុ
ះ។

សម្តច
េ បប
៉ា បានឲយ្  អគ្គរាជទូតលូវស
ី ឡាដារៀ ក្នង
ុ នាមសម្តច
េ 

តាមសារពត៌មានដដែលនះ
េ បាន

ដឹងថា ការទទួលព្រះកាយព្រះគ្រស
ី រ្ត បស់ ប៉ាប ផ្ញទៅ
ើ កាន់បធា
្រ នក្រម
ុ លោកអភិ- បង្ហាញថា ក្រម
ុ លោកអភិបាលកាតូលក
ិ 
គ្រស
ី ប
្ត រិសទ
័ ប្រត
ូ ស
េ ង
្ត ដ
់ ល
ែ បានរៀបការ

បាលនៃបទ
្រ ស
េ អាល្លម
ឺ ង
៉ ់ គលោ
ឺ
កកាឌី- អាល្លម
ឺ ង
៉ ់ ហាក់មានជហ
ំ រវិជមា
្ជ នកង
ុ្ន ការ

ជាមួយគ្រស
ី ប
្ត រិសទ
័ កាតូលក
ិ ទាមទា រឲយ្  ណាល់ រ៉ន
េ ហាដ ម៉ាកស្ស៍ (Reinhard

ផ្តល់ពះ
្រ កាយព្រះគ្រស
ី ដ
្ត ល់គស
ី្រ ប
្ត រិសទ
័ 

ពាក្យអធិដ្ឋានរ បស់ស
 ម្តេចប៉ាប សម្រាបខ
់ ែមិថុនា
សម្តច
េ ប៉ាប ្រហ្វងស
់ ស
ី៊ ូ្ក ក្នង
ុ ខែមថ
ិ នា
ុ  នានះ
េ ។

នេះ

បានផ្ញសា
ើ រជាវីដអ
េ ម
ូ យ
ួ

ស្តអ
ី ព
ំ ី

បណ្តាញទំនាក់ទន
ំ ងសង្គម អាចធ្វកា
ើ រ
ឆ្ពោះទៅរកការរួបរួមគ្នា ដោយគោរពអ្នក
ដទៃទោះបីគមា
េ នគំនត
ិ ខុសគ្នា។

សម្តច
េ បប
៉ា មានប្រសាសន៍ថា

សូមឲយ្ បណ្តាញឌជ
ី ថ
ី លនេះ

អុីនធឺណែតគឺជាអំណោយទានមួយរបស់ ជាកន្លង
ែ ផ
 ច
្តា ខ
់ ន
ួ្ល នោះទ។
េ

មិនមែន

សូមឱ្យវា

ព្រះជា
 ម
 ស
្ចា ់ ប៉ន
ុ វា
ែ្ត ក៏ជាការទទួលខុសត្រវូ  ក្លាយជាកន្លង
ែ ជាក់លាក់មយ
ួ
និងពោរ-
ដ៏ខស
្ព ម
់ យ
ួ ផងដែរ។

បច្ចក
េ វិទ្យាទនា
ំ ក់ ពេញដោយសេចក្តថ
ី ថ
ៃ្ល រូ្ន នៃមនុសស្ ជាតិ។

ទំនង កន្លង
ែ របស់វា ឧបករណ៍របស់វា

ចូរយើងអធិសន
្ឋា ជាមួយគ្នា

សូមឲ្យ

នៅលើទព
ំ រ័ សារពត៌មានរបស់វទ
៉ា ក
ី ង់ បាននាំមកនវូ ចណ
ំ
ះ
េ ដឹង និងការពង្រក
ី  បណ្តាញសង្គមអាចធើ្វ ការឆះ
្ពោ ទៅរក

ញូវ ចុះកាលពីថទ
ៃ្ង ៥
ី មិថនា
ុ នេះ បាន ដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់មនុស្សជា ការរម
ួ បញ្ចល
ូ គ្នា
បង្ហោះវីដេអូឃី្លបមួយរបស់សម្តេចប៉ាប

ច្រន
ើ ។

វាអាចផ្តលន
់ វូ លទ្ធភាពធំធង
េ

ដែលនះេ ជាសារអធិដ
 ន
្ឋា សម្រាបខ
់ ម
ែ ថ
ិ -ុ  សមប
្រា ជ
់ ន
ំ ប
ួ នានា និងសាមគភា
ី្គ ព។

ដែលគោរពគ្នាទៅវញ
ិ 

ទៅមកទោះបីមានគំនត
ិ ខុសគ្នា៕

ក្រសួងបីប្រកាសចាត់វិធានការអ្នកប្រើប្រាសអ
់ ុីនធឺណែតណាដែលល្មើសច្បាប់
នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សារជាអក្សរ សំលេង រូបភាព វីដេអូ ឬ

ថ្មីៗនេះ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ  ទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ដែលមានចេតនាបង្ក
និងក្រសួងប្រៃសនីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ជាចលាចល បណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់

បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយស្តីពី វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខជាតិ ទំនាក់
ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ការរើសអើង
ការតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណែត នៅក្នុងព្រះ- និងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិ។ ចំពោះវិធាន
រាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សេចក្តីប្រកាស ផ្លូវច្បាប់គឺសាមីក្រសួងនីមួយៗនឹងចាត់

នេះបានលើកឡើងពីគោលបំណងដូច
មានចែងនៅក្នុងប្រការទី១ថា

វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបទល្មើស

ប្រកាស ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន គឺក្រសួង

នេះ មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការផ្សព្វ- ព័ត៌មានចាត់វិធានការផ្លូវច្ បាប់ចំពោះ
ផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័តមា
៌ ន

ឬសារជា ស្ថានប័ននានា ដែលទទួលការអនុញ្ញាត

អក្សរ សំលេង រូបភាព វីដេអូ និងឬ

ពីក្រសួងព័ត៌មាន។ ព្រមទាំងផ្តល់ព័ត៌មាន

ទម្រង់ផ្សេងៗទៀត តាមគេហទំព័រ និង ទៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរ ដើម្បីបិទគេហទំព័រ ឬ pageបណ្តាញ
ការលើប្រព័ន្ធអុីនធើណែតនៅក្នុងព្រះរា- សង្គមនោះ។  ចំពោះក្រសួងប្រៃសណីយ៍

ជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមអនុក្រឹត្យស្តី ត្រូវគ្រប់គ្រង និងចាត់វិធានការចំពោះបទ បណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារ បញ្ជាក់យ៉ាងច្ បាស់នូវកាលបរិច្ឆេ ទ
ពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួង លើ្មសនោះ បើក្រុមហ៊ុននៅក្រោមក្រសួង ជាតិ សន្តិសុខជាតិ ទំនាក់ទំនងជាមួយ សម្រាប់អនុវត្ត គឺចាប់ពីពេលចុះហត្ថលេ-
ព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន។

នេះ។ ចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃមានតួនាទី

ប្រការទី២បានចែងថា ប្រកាសនេះមាន ធ្វើការសិក្សា

ស្វែងរកប្រភពគេហទំព័រ

ប្រទេសដទៃ  សេដ្ឋកិច្ចជាតិ សណ្តាប់ ខានេះតទៅ៕
ធ្នាប់សាធារណៈ ការរើសអើង និងវប្ប-

គោលដៅប្រឆាំងទប់ស្កាត់ រាល់ការផ្សព្វ- និងបណ្តាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយល្មើស ធម៌ប្រពៃណីជាតិ ដើម្បីចាត់វិធានការតាម

ផ្សាយ ឬចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មាន ឬ ច្បាប់ ដែលមានចេតនាបង្កជា
 ចលាចល និតិវិធីច្បាប់។ សេចក្តីប្រកាសនេះ បាន

ដោយលី សុវណ្ណា

សកម្មភាពកីឡាពានរង្វាន់ លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ

សកម្មភាពកីឡាពានរង្វាន់ លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង

វិទយ្ វ
ុ រឺ តា
ី ស់អាស៊ី ជាខេមរភាសា ផ្សាយរៀងរាល់ថៃ្ង លើសន
្ថា យ
ី វិ
៍ ទយ្ ុ

FM នៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន តាមពេលវេលាដូច
ខាងក្រោម៖

ភ្នំពេញ			

ៈ FM 103 Mhz 		

មោ៉ង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់

បាត់ដំបង			

ៈ FM 91 Mhz 		

មោ៉ង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់

ក្រុងសៀមរាប			

ៈ FM 100.5 Mhz

មោ៉ង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល

ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ៈ FM 103.5 Mhz

មោ៉ង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់

ក្រុងកំពង់ចាម 		

ៈ FM 100.5 Mhz

មោ៉ង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់

ព្រះសីហនុ			

ៈ FM 100.5 Mhz

មោ៉ង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់

ក្រុងកំពត			

ៈ FM 93.25 Mhz

មោ៉ង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល

t   តាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណ

ែត២៤ម៉ោង

លោកអ្នកអាចស្តាបក
់ ម្មវធ
ិ វី ទ
ិ យ្ វុ រឺ តា
ី ស់អាស៊ជា
ី ភាសា

ខ្មែរ ២៤ម៉ោង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដែល

ប្រើប្រព័ន្ធ Android  ឬប្រព័ន្ធ IOS ដោយគ្រាន់តែចូល
ទៅកាន់ Play Store ឬ App Store  វាយពាក្យ Radio

Varitas Asia រួច Download កម្មវិធនោ
ី ះដោយស្វែង
រកប៊ូតុង (Khmer Live Audio)។

- លោកអ្នកក៏អាចស្តាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យាវើរីតាស់អាស៊ី ខេមរភាសានៅលើគេហទំព័រ
www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org
- លោកអ្នក ក៏អាច Follow face book ផ្លវូ ការរបស់យង
ើ https://www.facebook.com/RVAKHMER/

  ឬ តាមរយៈវេបសាយ៖ http://rvakhmer.com

