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ព័ត៌មានសង្គម០២

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ថា កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្ប្សើរ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ហៅកាត់ថា 
ADB) បានព្យាករណ៍ថា ផលិតផលក្នងុ 
ស្៊ក សរ៊ប (ផ.ស.ស) របស់ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា នឹងបន្តរក្សាកំណើនរឹងមាំ ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៨ ជាមួយនឹងការរំពឹងទ៊កថា ការ 
នំា ច្ញ និងការប្ើប្ស់ក្នងុស៊្កនឹង មាន 
លទ្ធផលល្អប្សើរ។ 

ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍ 
ពិស្ស របស់ខ្លួន  ដ្លមានឈ្មោះថា 
ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ (ADO) ឆ្នាំ 
២០១៨  ADB ព្យាករណ៍ថា ប្ទ្សកម្ពជុា
នឹងមានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចប្មាណ ៧,០% 
សម្ប់ឆ្នា ំ២០១៨ និង២០១៩ ខណៈ
ព្លដ្លស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកំព៊ង
អភិវឌ្ឍភាគច្ើននៅអាសី៊ នៅបន្ត កំណើន  
ថ្រ ហើយប្ទ្សឧស្សាហកម្មធំៗមាន
ភាពរឹងមាំកម្ិតមធ្យម។ 

លោកស្ី សានីញ៉ា ដូរ៉ានី ចាមា៉ាល់  
នាយក ADB ប្ចាំប្ទ្សកម្ពុជា មាន 
ប្សាសន៍ថា "ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា បន្តកើនឡើង ក្នុងល្បឿនដ៏រឹងមាំ 
ដោយសារត្មានការជំរ៊ញពីកំណើនការនំា
ច្ញដ៏រឹងមាំ ការ កើន ឡើង ន្ ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទ្សចរណ៍ តមូ្វការក្នងុស៊្កមានសន្ទះុ
ខ្លាងំកា្លា និងការពងី្ក គោល នយោ បាយ 
សារពើពន្ធ។ ប៉៊ន្ត្កំណើន ប្ក់ ឈ្នលួ ដ៏ 
ឆប រហ័ស ដោយពំ៊មានក  ំណើន ផលិត ភាព 

អាចបង្កឱ្យមានហានិភ័យក្នងុស៊្កចម្បង
មួយ ដ្លអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាព
ប្កួតប្ជ្ងរបស់ប្ទ្សកម្ពជុាជា មួយ 
នឹងប្ទ្សដទ្ទៀត ដ្លបន្តពឹងអាស័្យ 
លើកកមា្លាំងពលកម្ម ដ្លមាន ថ្ល្ឈ្នួល 
ទាប"។ 

ការនំាច្ញទំនិញ កើនឡើង ១៣,៣% 
ហើយការនាំចូលទំនិញ កើនឡើង 
២៥,៧% ដោយសារតម្ូវការក្នុងស្៊ក
ខ្ពស់ក្នុងឆមាសទីមួយ ន្ឆ្នាំ២០១៨។ 
ឱនភាពគណនីចរន្ត ដោយមិនរប់ បញ្ចលូ 
ជំនួយឥតសំណងពីបរទ្ស តូ្វបាន រំពឹង 
ថានឹងកើនឡើងដល់ ១២,១% ន្ ផ.ស. ស 
នៅឆ្នាន្ំះ ពោលគឺកើនពី ១០,៩%  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៧ ប៊៉ន្តគ្្រំពឹងថា ឱនភាពន្ះ នឹង 
ថយច៊ះមកវិញ នៅឆ្នាក្ំយ។ ទោះ យ៉ាង 
ណា ការព្យាករណ៍ច៊ងក្យន្ះ នៅត្
លើសកម្ិតព្យាករណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ 
ADO កាលពីខ្ម្សា ដ្ល បាន បា៉ាន់ 
ប្មាណ  ឱនភាពគណនីចរន្ត ក្នងុ កមិ្ត 
១១,១% ន្ ផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ 
និង១០,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ វិស័យ 
ទ្សចរណ៍  បានបន្តកើនឡើង ដ្លមួយ
ផ្នក្ធំដោយសារកំណើនចំនួនភ្ញៀវទ្សចរ
មកពីសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន។ 

ជញ្ជីងទូទាត់ជារួម នឹងនៅ បន្តរក្សា 
អតិរ្ក ដោយសារត្លំហូររឹងមាំន្ការ

វិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទ្ស ដ្លនំា
ឱ្យមានការបន្តការកើនឡើងនូវទ៊នបម៊្ង
បរទ្សបន្ថ្មទៀត គឺពី៩,១ពាន់ លាន 
ដ៊លា្លារក្នុងខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ រហូត 
ដល់ ប្មាណជា ១០ ពាន់លានដ៊លា្លារ នៅ 
ច៊ងឆ្នា២ំ០១៨ ដ្លអាចរ៉ាប់រងចំណាយ
សម្ប់ការនំាចូលបានរយៈព្ល ៦ ខ្។ 

បើទោះជាកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹង
មំាក៏ដោយ អត្អតិផរណា បាន ថម ថយ 
មកវិញ ដោយគិតជា មធ្យម ស្ថតិ ក្នងុ កមិ្ត 
២,៤% នៅក្នងុរយៈព្ល ៦ ដំបូង ក្នងុឆ្នាំ 
២០១៨ គឺថយច៊ះពី ៣,៤% រយៈ ព្ល 
ដូច គា្នាកាលពីឆ្នាម៊ំន ដោយសារត្កំណើន
ក្នងុកមិ្តទាបន្តម្លស្្បៀងអាហារ។ មាន 
ការព្យាករណ៍ថា   អត្ អតិ ផរ ណា គិតជា    
មធ្យម នឹងមានកមិ្ត ២,៦% នៅ ឆ្នា ំន្ះ 
ហើយនឹង កើន ឡើង ដល់ប្មាណ ៣,០% 
នៅឆ្នាំក្យ។ 

ការកើនឡើងន្ចំណាយ របស់ រដា្ឋា ភិ - 
បា ល ដោយសារ ការបង្កើនការវិនិយោគ       
សាធារណៈ និងបៀវត្សរ៍ សម្ប់ វិស័យ 
សា ធារណៈ ក៏បានជួយរ៊ញច្នកំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ចក្នងុឆ្នា ំ២០១៨ផងដ្រ។ ចំណូល 
ក្នុងរយៈព្ល  ្របាំមួយខ្ដំបូង ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៨ ស្មើនឹង ៥៣,៣% ន្ផ្ន ការ 
ថវិកា សម្ប់ឆ្នាន្ំះ។ ក្នងុ ព្លជាមួយ គា្នា  
ចំណាយមានត្ឹមត្ ៣៤,៥% ត្ 

ប៊៉ណ្ណោះ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បទ ពិសោធ 
កន្លងមកបង្ហាញថា ចំណាយមានការ កើន 
ឡើងនៅច៊ងឆ្នាំ។ គ្រំពឹងថា ឱនភាព 
សារ ពើពន្ធនៅឆ្នាំន្ះ នឹងកៀក ទៅនឹង 
ផ្នការថវិកា ពោលគឺប្ហាក់ប្ហ្ល 
នឹង ៥,១% ន្ ផ.ស.ស។ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ប្តជ្ា្ញានំាមកនូវ 
វិប៊លភាព បរិយប័ន្ន ភាពធន់ និង និរន្តរ ភាព 
សម្ប់តំបន់អាសី៊ និងបា៉ាសី៊ហ្វកិ ហើយ  
ក្នងុព្លជាមួយគា្នា នឹងបន្តរក្សាចីរភាព
ន្កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់ខ្លនួ ក្នងុ ការ ល៊ប 
បំបាត់ភាពកី្ក្ធ្ងន់ធ្ងរ។ បង្កើត ឡើង  ក្នងុ 
ឆ្នា ំ១៩៦៦ ធនាគារន្ះ គឺជាកម្មសិទ្ធរិបស់ 
ប្ទ្សជាសមាជិកចំនួន៦៨ ដ្ល ក្នងុ នោះ 
មាន ៤៩ប្ទ្ស មក ពី តំបន់ ន្ះ ។ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ ប្តិបត្តិការ របស់ធនា គារ  
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ មានទឹក ប្ក់សរ៊ប ៣២,២  
ពាន់លានដ៊លា្លារ ដ្ល ក្នងុ នោះ មាន ១១ ,៩ 
ពាន ់លាន ដ៊លា្លារ ជា សហ ហិរ ញ្ញ បប្ ទាន។

កាលពីដើមខ្ កញ្ញា កន្លងទៅន្ះ 
សា្ថាប័នវាយតម្ល្ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន បូកបី 
ដ្លមានមូលដា្ឋាន នៅប្ទ្សសិង្ហប៊រី 
បានវាយតម្លថ្ា កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពជុា 
នៅក្នុងឆ្នាំន្ះ គឺនៅក្នុងរង្វង់ ៧,២ 
ភាគរយ។  

ដោយ អរិយបុត្រ

ថតដោយៈ លី សុវណ្ណា



ព័ត៌មានសុខភាព ០៣

ទម្លាប់ទាំង ៦ បំផ្លាញប្ះដូងរបស់យើង
មានការសិក្សាមួយដ្លផ្សព្វផ្សាយនៅ

ថ្ង្ទី២៦ ខ្ម្សា ឆ្នាំ២០១០ នៅក្នុង 
ឯក សារន្ វ្ជ្ជសាស្្តផ្ទក្្នងុនៅប្ទ្ស
បារំង ដ្លដកពិសោធន៍លើប៊រស និង ស្្តី 
ចំនួន ៤៩០០នាក់ នៅចក ភ្ព អង់ គ្លស្  ។ 
អ្នកសិក្សាស្វជ្វបានធ្វើជំរឿនអំពីទមា្លាប់
យ៉ាងហោចណាស់ទាំង៤ ដ៏អាក្ក់ ដូច 
ជា  ការជក់បារី បរិភោគបន្លផ្្លឈ្ើ តិច តួច 
ធ្វើសកម្មភាពរងកាយតិចតួច និង បរិ ភោគ 
គ្ឿងស្វឹងលើសល៊ប ដ្ល អាច បំផ្លាញ 
ប្ះដូង។ បើប្ៀប ធៀប នឹង អ្នក ចូលរួម 
ដ្លមិនមាន ទមា្លាប់ ន្ះ ណា មួយ អ្នក ដ្ល 
មានទមា្លាប់ន្ះ សូម្បីត្មួយ គឺងយ សា្លាប់ 
ដល់ទៅ ៨៥% នៅអំឡុង ព្លន្ ការ សិក្សា 
ដ្លមានរយៈព្ល ២០ឆ្នាំ នៅ ខណៈ 
ដ្លការកើនឡើងនូវការប្ឈមម៊ខ គឺ 
មាន ៣៤៩% សម្ប់អ្នកដ្លមានទមា្លាប់
អាក្ក់ទាំងន្ះចំនួន ៤។

យើងបង្កឲ្យមានការខូចខតជាច្ើន
ចំពោះប្ះដូង ដោយប្ព្ឹត្តនូវទមា្លាប់
អាក្ក់ចង្ៗ ដ្លអាចនឹងមានគ្ះ
ថា្នាក់ខ្ពស់បំផ៊តសម្ប់ខ្លនួឯងផ្ទាល់ មាន 
ដូចជា ការបរិភោគអាហារមិនល្អ របៀប 
របប រស់នៅទំន្រព្ក ការជក់បារី បរិ ភោគ  
ជាតិអំបិលច្ើន ពិសារ  គ្ឿង ស្វឹង ច្ើន 
ព្មទាំងលើសទម្ងន់ និងជំងឺធាត់។

ទីមួយ ការបរិភោគចំណី អាហារមិន ល្អ ។  
នំបី៊ឃ្វតីឧស្សាហកម្ម សាច់ក្ក ដំឡូង 
បារំងចៀន និងក្ម ដ្លមានផ្ទុកនូវ
បរិមាណដ៏ច្ើនន្ខ្លាញ់ក្ច្ន ្អំបិល និង 
ស្ករ ទំាងន្ះមិនគ្ន់ត្អាចប៉ះពាល់ដល់
ប្ះដូងប៊៉ណ្ណោះទ្។ ប៊៉ន្តពួ្កវាក៏បន្ថម្
គីឡូឲ្យរងកាយផងដ្រ។ យើង គួរ ជំនួស 
ពួកវាដោយបន្ល្ និងផ្ល្ឈើ និង គ្ប ់ - 
ធញ្ញជាតិ ខ្លាញ់មិនឆ្អត្ បូ្ត្អី៊នល្អ ដ្ល 
មានប្ភពពីសណ្ត្ក សាច់ដូង ត្ី និង 
ពពួកបក្សី ព្មទំាងពពួកស្មោ ហើយ  និង 
គ្ឿងទ្ស។ យើងគួរល៊បបំបាត់ផងដ្រ
នូវចំណីអាហារក្ច្ន្ និងនំប៊័ងស អង្ករ 
សមិ្ត ព្ក ដំឡូងបារំងចៀន សាច់ 
ក្ហម និងភ្សជ្ជៈមានជាតិហា្គាស 
ឬភ្ស ជ្ជៈ មានជាតិស្ករដទ្ៗ ទៀត។

ទី២ មានរបៀបរបបរស់ នៅទំន្រ ព្ក ។ 
ប្សិនបើការងរបស់យើងទាមទារឲ្យយើង
នៅអង្គយុព្ញមួយថ្ង ្ចូរដើរ ៥នាទី នៅ 
រៀងរល់ម៉ាង។ កាយវិការ ដ៏តិច តួច ន្ះ 
អាចថ្រក ស្ាសរស្ឈាម អាកទ្រ របស់  យើង 
ឲ្យមានភាពបត់ប្ន និងធានាឲ្យយើងមាន
ចរចរណ៍ដ៏ល្អន្ឈាម។ ន្ះបើយោង
តាមការសិក្សាមួយន្សកលវិទ្យាល័យ 
អ៊ីនឌីយ៉ាណា នៅសហរដ្ឋអាម៉្រិក នៅ 

ខ្ សីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងដ្លច៊ះផ្សាយ
នៅក្នងុពឹ្ត្តបិត្វ្ជ្ជសាស្្ត និង វិទ្យា សាស្្ត ។

មន៊ស្សដ្លមាននិនា្នាការអង្គយុ ៥ ម៉ាង 
និងច្ើនជាងន្ះ នៅក្នងុមួយថ្ង ្មានការ
ប្ឈមម៊ខនឹងជំងឺខ្សាយប្ះដូងពីរដង
ច្ើនជាងអ្នកដ្លសកម្ម។ ន្ះបើយោង
តាមការសិក្សាមួយដ្លផ្សព្វផ្សាយកាល
ពីខ្មករ ឆ្នា២ំ០១៤ នៅក្នងុសារព័ត៌មាន
ន្សមាគមប្ះដូងអាម៉្កាំង។

ទី៣ ការជក់បារី។ យោងតាមសមាគម 
ប្ះដូងជាតិ នៅវិទ្យាសា្ថានប្ះ សួត និង 
ឈាម នៅសហរដ្ឋអាម្៉រិក បាន ឲ្យ ដឹង ថា 
សារធាត៊គីមីដ្លមាននៅក្នុងផ្ស្ងបារី 
បំផ្លាញដល់កោសិកាឈាម។ ម៊ខងររបស់
ប្ះដូងក៏អាចតូ្វបានបំផ្លាញ បំផ្លា ញ   ទំាង  
រចនាសម្ពន័្ធ និង ម៊ខ ងរ របស់ សរ ស  ្ឈាម ។ 
ការខូតខតទាំងន្ះ បង្កើនហានិភ័យន្ 
ការឡើងរឹងន្សរស្ឈាមអាកទ្រ។ ការ
ឡើងរឹងន្សរស្ឈាមអាកទ្រគឺជាជំងឺ
មួយដ្លនៅក្នងុនោះសារធាត៊ដ្លមាន
លក្ខណៈជាបន្ទះៗ ត្ូវបានបង្កើតឡើង
នៅក្នុងសរស្អាកទ្រ។ ឆ្លង កាត់ តាម 
ព្ល វ្លា បន្ទះទំាងន្ះរឹងឡើងៗ នឹង ធ្វើ 
ឲ្យ សរស្ឈាមឡើងរួញ ដ្លទំាង ន្ះ 
កមិ្ត ឲ្យមានលំហូរឈាម ទៅកាន់ សរីរង្គ 
និងផ្ន្កដទ្ទៀតន្រងកាយ។ ប្សិន 
បើបន្ទះទំាងន្ះគរផ្តុនំៅក្នងុសរស្ឈាម

អាកទ្រប្ះដូង ជំងឺសរស្ ឈាម ប្ះ ដូង 
ក៏កើតមានឡើង។ ជំងឺសរស្ឈាមប្ះ ដូង 
ន្ះអាចបង្កបានជាការ ឈឺ ចាប់ នៅ ក្នងុ ទូ្ង 
ការគំាងប្ះដូង ការ ខ្សាយប្ះដូង ចង្វាក់ 
ប្ះដូងមិនទៀងទាត់ ឬក៏ស្ច ក្តី សា្លាប់ 
ផង ដ្រ។

ការញៀនបារី គឺជាកតា្តាមួយន្ការ
ប្ឈមម៊ខដ៏សំខន់ន្ជំងឺប្ះដូង ជា
ពិស្សនៅព្លដ្លវាពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តា
ប្ឈមម៊ខដទ្ទៀត ដូចជា អត្ដ៏ខ្ពស់
ន្កូឡ្ស្តរូ៉្លនៅក្នងុឈាម សំពាធ សរស្ 
ឈាមដ៏ខ្ពស់ ការលើសទម្ងន់ និង ភាព ធាត់។

ទី៤ ការបរិភោគអំបិលច្ើន។ ការបរិ- 
ភោគសារធាត៊សូដ្យូមច្ើនព្កអាចធ្វើឲ្យ
កើតរោគទាស់នោម និងការឡើង សំពាធ 
សរស្ឈាមអាកទ្រ។ ទោះបីជាយើង
មិនបានដាក់ចំណីអាហារច្ើននៅក្នងុម្ហបូ
អាហាររបស់យើងក៏ដោយ យើងក៏អាច
ស្ូបយកសារធាត៊អំបិលច្ើនព្កផង
ដ្រ។ វិទ្យាសា្ថានប្ះដូង សួត និងឈាម 
អាម៉្រិកាំង បានរយការណ៍ថា អាហារ 
ក ្ច្ន្ រួមមាន បន្ល្កំប៉៊ង ទឹកស៊៊ប សាច់ 
ត្ជាក់ អាហារព្លលា្ងាចបង្កក និង អាហារ  
សម្ន់ប្ដទ្ទៀតៗ មាននផ្ទកុនូវសារ
ធាត៊អំបិលជាច្ើន។

ទី៥ ការលើសទម្ងន់ ឬធាត់។ ការលើស 
ឈាម មានទំនាក់ទំនង នឹង ការ លើស ទម្ងន់ 

និងភាពធាត់តាមរបៀបជាច្ើន។ លើស 
ទម្ងន់ ឬធាត់ជ៊្ល អាច បង្កឲ្យ មាន សំពាធ 
សរស្ឈាមអាកទ្រ ដោយសារត្ប្ះដូង
របស់យើងតូ្វការសប់ឈាមកាន់ត្ខ្លាងំ
ដើម្បីផ្គត់ឈាមឲ្យបានទៅគ្ប់កោសិការ។ 
ការលើសជាតិខ្លាញ់ក៏អាចបង្ករឲ្យខូចខត
តម្ងនោម ដ្លតាមធម្មតាជាអ្នកជួយ
តម្តម្ង់សំពាធឈាម។

ទី៦ ការបរិភោគគ្ឿងស្វឹងច្ើន។ 
យោងតាមសមាគមស៊ខភាពអាម៉្កាំង 
ការពិសារគ្ឿងស្វឹងច្ើនព្ក អាចបង្កើន
កម្ិតន្ជាតិខ្លាញ់ខ្លះនៅក្នុងឈាមដូច
ជា ខ្លាញ់ទី្គ្លស្ីរីត។ គ្ឿង ស្វឹង ក៏ អាច 
បង្ករឲ្យសំពាធ សរស្ ឈាម អាក ទ្រ ការ 
ខ្សាយប្ះដូង និង ការកើនឡើង ន្ ការ 
សូ្ប យកកាឡូរី។ ការពិសាលើសល៊បន្
គ្ឿងស្វឹងអាចបង្កគ្ះថា្នាក់ដល់សរស្ 
ឈាមខួរក្បាល ព្មទាំងបញ្ហាប្ះដូង
ធ្ងន់ធ្ងរដទ្ៗទៀត។

ជាច៊ងក្យ ជំងឺប្ះដូង គឺជា បញ្ហា 
ដ្ល  យើងមិនគួរមើលរំលង ប្សិន បើ 
មាន ការសង្ស័យ ណាមួយ ទាក់ទង ទៅ នឹង 
បញ្ហាប្ះដូង សូមយើងទៅពិគ្ះយោ- 
បល់ជាមួយគ្ូព្ទ្យជំនាញជាបនា្ទាន់។

ដោយ ផាត សំភី



សេដ្ឋកិច្ច០៤

លោក ថោង ខ៊ន រដ្ឋមន្ត្ក្ីសួងទ្ស-
ចរណ៍បានប្កាសកាលពីព្លថ្មីៗន្ះ
ឲ្យបន្តអន៊វត្តយ៊ទ្ធនាការអនាម័យបង្គន់
សាធារណៈ និងភោជនីយដា្ឋាន-អាហារដា្ឋាន
គា្មោនសំរមក្មត៊នៅទូទាំងប្ទ្ស។ 

លោក ថោង ខ៊ន បានប្កាសឱ្យ 
ថា្នាក់ដឹកនំា និងមន្ត្ពីាក់ព័ន្ធក្មឱវាទ
ក្សួងទាំងអស់ ត្ូវបន្តសហការរួមគា្នា
ជាមួយផ្ន្កឯកជន ផ្ន្ក ពាក់ ព័ន្ធនានា 
អន៊វត្ត "យ៊ទ្ធនាការអនាម័យ បង្គន់ សា - 
ធារ ណៈ និងភោជនីយដា្ឋាន-អាហារដា្ឋាន
គា្មោនសំរមក្មត៊នៅទូទំាងប្ទ្ស" បន្ត 
ចាប់ពីច៊ងឆ្នាំ២០១៨ ដល់ព្ញ មួយ ឆ្នាំ 
២០១៩ ដាច់ខតត្ូវធ្វើឱ្យមានប្សិទ្ធ
ភាពបំផ៊ត ដើម្បីពង្ឹកការលើកកម្ពស់ 
វិស័យទ្សចរណ៍កម្ពុជា ឱ្យមានភាពល្អ
ប្សើរមួយកម្ិតទៀតនោះ។

ការណ្នំាអន៊សាសន៍យ៉ាងដូច្នះ្ តូ្វ
បានលើកឡើងក្នងុកិច្ចប្ជំ៊បូកសរ៊បការងរ
ក្នុងឆមាសទី៣ ន្ឆ្នាំ២០១៨ និងលើក 
ទិស ដៅ អន៊វត្តបន្ត នៅ ឆមាស ទី  ៤ ន្ឆ្នាំ 
២០១៨ និងឆ្នាបំន្តបនា្ទាប់ ដ្លកិច្ចប្ជំ៊
ន្ះបានធ្វើឡើងនាថ្ងទី្១៤ ខ្ កញ្ញា ឆ្នាំ 
២០១៨ នៅ ទីស្ដ ីការក្សួង ទ្ស ចរណ៍ ។

ក្នុងឱកាសនោះ លោក រដ្ឋមន្ត្ីបាន 
ណ្នាំថា "ត្ូវធ្វើឲ្យបង្គន់អនាម័យទំាង
សាធារណៈ ទំាង នៅ គ្ប់ ភោជនីយ ដា្ឋាន 

ក្សួងទ្សចរណ៍ប្កាសបន្តយុទ្ធនាបង្គន់សា្អាតនិងភោជនីយដ្ឋាន

គា្មានសំរាមក្មតុ
សណា្ឋាគារ និងគ្ប់ទីកន្លង្ នៅទូ ទំាង    
ប្ទ្សត្ូវមានអនាម័យសា្អាត មានទឹក 
សាបូ៊ កន្ស្ងក្ដាស មានអ្នកសមា្អាតប្ចំា
ការទៅតាមស្តង់ដាអាសា៊ាន និង អន្តរ ជាតិ "។

លោករដ្ឋមន្ត្ីបានបន្តទៀតថា គ្ប់ 
ភោ ជនីយ   ដា្ឋាន អាហាដា្ឋាន និង អាជីវ កម្ម 
ទ្សចរណ៍ទំាងអស់ តូ្វត្បន្តយកចិត្តទ៊ក 
ដាក់ចំពោះបញ្ហាគ៊ណភាពស្វាកម្ម ម្ហបូ 
អាហារតូ្វមានអនាម័យល្អ តម្ល ្សមរម្យ 
ពិស្សកំ៊ឱ្យមានសំរមក្មត៊ជាដាច់ខត 
ឬអាច ជំនួសដោយកន្ស្ងត្ជាក់វិញ ក៏ 
ជា  ការប្សើរដ្រ។

មួយទៀតសោត លោករដ្ឋមន្ត្ក៏ី បាន  
បន្តដាស់តឿន និងណ្នំា បន្ថម្ ដល់ ថា្នាក់  
ដឹកនាំ មន្ត្ីរជការ ដ្ល ចំណុះ ក្ម 
កស្ងួទស្ចរណ ៍ត្វូបន្តអនវ៊ត្តការងរ 
តាមតួនាទីរៀងៗខ្លួន ដោយសហការ ជា 
មួយ សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្នក្ជកជន ដើម្បី
សម្ចផ្នការយ៊ទ្ធសាស្តក្ារងរទ្ស- 
ចរណ៍ ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និង ប្សិទ្ធ 
ផល សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យវិស័យទ្ស-
ចរណ៍កម្ពជុា មានការអភិវឌ្ឍឈានឡើង
ប្កបដោយគ៊ណភាព ភាពទាក់ទាញ 
និងផ្តល់ភាពកក់ក្តាដល់ភ្ញៀវទ្សចរ។ 

ក្នុងរយៈព្ល៧ខ្ ឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវ
ទ្សចរអន្តរជាតិដ្លមកទស្សនាកម្ពជុា
មានចំនួន ៣,៤៥៥,៧១៦នាក់ កើន ឡើង 

១១.១% ធៀបនឹងរយៈ ព្លដ ូច គា្នា ឆ្នាំ 
២០  ១៧ ក្នងុនោះពួកគ្បានទៅទស្សនា 
តំបន់អាទិភាពនានារបស់កម្ពុជា រួម មាន 
សៀមរបអង្គរ ទទួលបាន ទ្សចរអន្តរ ជាតិ 
១,៥៤២,៨៣៩នាក់ កើនឡើង ៩%។ 
តំបន់ភ្នព្ំញ ទទួលបាន ទ្សចរ អន្តរ ជាតិ 
១,៩១២,៨៦៧នាក់ កើនឡើង ១៣% ។ 
តំបន់ឆ្ន្រសម៊ទ្ ទទួល បាន ទ្សចរ   
អន្តរ  ជាតិ ៥៨៩,៤១៣នាក់ កើនឡើង 
៣៤. ៥ %។ តំបន់អ្កូទ្ស ចរណ៍ ភូមិ 
ភាគ ឦសាន្ត ទទួល បាន ទ្សចរ អន្តរ ជាតិ 
៤៧,៩៤១នាក់ កើនឡើង ១០.៦%។

រីឯទ្សចរកម្ពុជាដ្លច្ញទៅក្
ប្ទ្ស រយៈព្ល៧ខ្ ឆ្នាំ២០១៨ន្ះ 
មានចំនួន ១,១០៥,០០០នាក់ កើន ឡើង 
១០.៦% ធៀបនឹងរយៈព្លដូច គា្នាឆ្នាំ 
២០ ១៧។

នាឆ្នា២ំ០១៨ កម្ពជុាគ្ងនឹងទទួល
ទ្សចរអន្តរជាតិប្មាណ ៦.២ លាន 
នាក់ ។ ខណៈដ្លក្សួងបាន ព្យា ករណ៍ ថា 
ឆ្នា២ំ០២០ កម្ពជុាគ្ងនឹងទទួល ទ្សចរ  
អន្តរជាតិ ៧លាននាក់ និង ចំណូល ទ្ស - 
ចរណ៍ប្មាណ ៥ពាន់លាន ដ៊លា្លារ អាម រិ្ក 
ហើយសង្ឃឹមថា វិស័យន្ះនឹង បង្កើត 
ការ ងរ និងម៊ខរបរដោយផ្ទាល់ ប្មាណ ជិត 
១លាននាក់។ រហូតដល់ ឆ្នា២ំ០២៥ កម្ពជុា 
គ្ង នឹងទទួលទ្សចរអន្តរជាតិ ១០ 

លាន នាក់។ រីឯដល់ ឆ្នាំ២០៣០ កម្ពុជា
គ្ងនឹងទទួលទ្សចរអន្តរជាតិ ១៤ 
លាននាក់។

ចំណ្កឯកម្មវិធីការងរជាអាទិភាព
វិញ គឺត្ូវផ្តាតលើម៊ំចំនួន៤ រួមមាន ម៊ំ 
ទី ១៖ ការអភិវឌ្ឍផលិត ផលទ្សចរណ៍ 
ប្កបដោយភាពទាក់ទាញ និងភាព ច្ន្ 
ប្ឌិត។ ម៊ំទី២៖ ការពង្ឹងគ៊ណភាព 
ឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ តាមរយៈ ការ ដាក់ 
ច្ញ និងការអន៊វត្តស្តង់ដាប្តងសម្ប់
ផលិតផល និងស្វាទ្សចរណ៍ "ស្វា 
មួយ ស្តង់ដាមួយ" ទំាងនៅ កមិ្ត ថា្នាក  ់ជាតិ 
និងថា្នាក់តំបន់អាសា៊ាន ការពងឹ្ងធនធាន
មន៊ស្សក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ "ប៊គ្គ  លិក  
មា្នាក់ ជំនាញមួយ" ពិស្សការបណ្តុះ 
បណា្តាល អ្នកជំនាញវិជា្ជាជីវៈទ្សចរណ៍ 
ស្ប តាមស្តង់ដាអាសា៊ាន និងការ គ្ប់ គ្ង 
តាមប្ព័ន្ធ Online។ មំ៊ទី៣៖ ការពងឹ្ង
ការផ្សព្វផ្សាយទ្សចរណ៍តាមគ្ប់មធ្យា - 
បាយ ។ ម៊ំទី៤៖ ការប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធ 
បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យទ្ស-
ចរណ៍ (Smart Tourism)។

ក្ពីន្ះ គម្ងថ្មីៗដ្លក្សួង
ទ្សចរណ៍កំព៊ងត្លើកទឹកចិត្តដើម្បីបម្ើ 
ដល់វិស័យទ្សចរណ៍នោះ គឺរួមមាន 
ទីក្៊ងទ្សចរណ៍វ័យឆ្លាត, គោល ដៅ 
ទ្ស ចរណ៍វ័យឆ្លាត សា្អាតនិង ប្តង,  
តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនៅតំបន់
ឆ្ន្រ-កោះ មជ្ឈមណ្ឌលវិស្សមកាល និង 
កីឡាទ្សចរណ៍, តំបន់ ទ្សចរណ៍ ផ្ទះ 
ទី២, ទ្សចរណ៍វ័យចំណាស់, ទ្ស ចរណ៍ 
ស៊ខភាព, សួនកម្សាន្តរបស់ក៊មារនៅតំ
បន់ទ្សចរណ៍, ទ្សចរណ៍សត្វព្, 
សណា្ឋាគារប្ណីតៗលំដាប់ផ្កាយ៤ និង  
ផ្កាយ៥ ហាងលក់ទំនិញទំនើបៗ ភោ ជ- 
នីយដា្ឋានលំដាប់ខ្ពស់ និងការវិនិយោគ លើ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្លូវថ្នល់ កំពង់ ផ្ 
ទ្សចរណ៍ និងអាកាសយនដា្ឋាន) នៅ 
ត បំន់ គោល ដៅទ្សចរណ៍ មួយ ចំនួន។

រហូតដល់ឆ្នា២ំ០៣០ កម្ពជុាតមូ្វឱ្យ
មានបន្ទប់សណា្ឋាគារ ១០ម៊ឺនបន្ទប់ ក្នុង
នោះបន្ទប់សណា្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៤ និង 
ផ្កាយ៥ ប្មាណ៦០% ខណៈបច្ចប្ុបន្ននៅ  
ទូទំាងប្ទ្សកម្ពជុាមានបន្ទប់សណា្ឋាគារ
ប្មាណ ៤មឺ៊ន៥ពាន់បន្ទប់រួចហើយ ក្នងុ 
នោះបន្ទប់សណា្ឋាគារផ្កាយ៤ និង ផ្កាយ ៥ 
មានត្ ២ម៊ឺន៥ពាន់បន្ទប់ប៉៊ណ្ណោះ៕

ដោយ អរិយបុត្រថតដោយៈ លីហៀង



យុវជន ០៥

យុវនិស្សិតមួយក្ុមចងក្ងគា្នាបង្កើតមុខរបរជួយដល់វិស័យកសិកម្ម

យ៊វនិស្សិតជាស្ដ្មួីយក៊្ម បានចងក្ង
គា្នាបង្កើតជាផ្សារសហគមន៍ខ្មរ្ ដើម្បីផ្ដល់
ទីផ្សារសម្ប់កសិកផលិតកសិផលធម្ម- 
ជាតិ ដើម្បីជួយខ្លនួឯងផង និងជួយ កសិ ករ 
ក៏ដូចជា ប្ជាពលរដ្ឋដ្លតូ្វការ ផលិត
ផលសរីរង្គសម្ប់ការហូបច៊កផង។ 

ផ្សារសហគមន៍ខ្មរ្ តូ្វបាន បង្កើត ឡើង 
កាលពីថ្ងទី្០៩ ខ្វិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០ ១៥ ដោយ 
កញ្ញា សា៊ាយ ស៊មា៉ាលី ជាអ្នកផ្ដចួផ្ដើម និង 
មានការចូលរួមពីយ៊វនិស្សិតជាស្ី្តភាគ
ច្ើន ដើម្បីជួយ រកទីផ្សារ សម្ប់ កសិ ផល 
របស់កសិករខ្មរ្ ដ្ល មិន ប្ើ ប្ស់ ជី គីមី 
និងផ្ដល់ជាទីជម្កសម្ប់និស្សិតស្ដ្ ីកី្ ក្ 
ដ្លមកបន្ដការសិក្សានៅរជធានីភ្នពំ ញ្។

កញ្ញា សា៊ាយ ស៊មា៉ាលី បានឲ្យដឹងថា  
ដោយមើលឃើញ ការលំបាក របស់ យ៊វ តី  
ខ្មរ្ ដ្លចាកច្ញពីស៊្កកំណើតមកបន្ដ
ការសិក្សានៅភ្នព្ំញ  ក៏ដូចជាហានិភ័យ
ពីការប្ើប្ស់ជីគីមីទៅលើដំណំា និងផល  
លំបាករបស់កសិករខ្ម្រ ដ្ល ដាំ ដំ ណាំ 
ដោយ មិនប្ើជីគីមី លំបាក រក ទីផ្សារ ក ញ្ញា 
បានស្វង្រកយ៊វនិស្សិតស្ដ្ ី ដ្លកី្ក្មក 
សិក្សានៅភ្នព្ំញ ដើម្បីចងក្ងគា្នាបង្កើត
ជាផ្សារសហគមន៍ខ្ម្រន្ះឡើង។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថា "យើងបង្កើត ជា 
ហាង តូចមួយ  ហើយយើងមានបន្ទប់ច្ើន
ដ្លយើងបានជួលផ្ទះមួយល្វង្សម្ប់
លក់ ក៏ប៊៉ន្ដន្ៅខងលើៗ គឺមានកន្លង្សា្នាក់
នៅសម្ប់និស្សិតដ្លគាត់មកពីបណា្តា
ខ្ត្ដ ហើយនិស្សិតទំាងអស់នោះជានិស្សិត
ស្ដ្ី។ ព្ះយើងយល់ឃើញថា ស្ដ្ីគាត់
ប្ឈមនឹងបញ្ហាច្ើនព្លដ្លគាត់មក 

រៀននៅភ្នព្ំញ ទី១ គាត់កី្ក្ គាត់មិនមាន 
លទ្ធភាពជួលបន្ទប់សម្ប់សា្នាក់នៅ ទី២ 
គាត់មកសិក្សានៅទីក៊្ងភ្នព្ំញ ឪព៊ក មា្ដាយ 
មានស្ចក្ដីព្ួយបារម្ភ ដូច្ន្ះអ្នក ដ្ល 
មកសិក្សានៅភ្នំព្ញ អ្នកដ្ល គាត់ ចូល 
រួម  ជាមួយ ក៊្មចងក្ង សហគមន៍ នោះ គាត់ 
អាច មករស់ នៅក្នងុហាងផ្សារ សហ គម ន៍ 
ហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគា្នាក្នុងការសិក្សា"។

ផ្សារសហគមន៍ខ្ម្រ ម៊ន ព្ល ទទួល 
យក បន្ល ្ផ្លឈ្ើ តី្ សាច់ ពីកសិករ គឺ តូ្វ 
ច៊ះទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាពីបច្ចក្ទ្ស 
ដាំដ៊ះ និងធ្វើកំណត់សមា្គាល់ឲ្យច្បាស់ថា 
តើកសិករ ពិតជាមិនបានប្ើប្ស់ជីគីមី
ពិតប្កដម្ន ឬយ៉ាងណា ទើ ប ផ្សារ 
សហគមន៍ខ្មរ្ន្ះ ផ្ដល់ទី ផ្សារសម្ប់ លក់ 
ជូនកសិករ។ បន្ល ្តី្ សាច់ ធម្មជាតិ របស់ 
កសិករខ្ម្រ ភាគច្ើន នាំយក ពី ខ្ត្ដ ជាង 
១០ មាននៅ ខ្ត្ដ តាក្វ កំពង់ស្ព ឺសៀម រប 
បាត់ដំបង ប៉្លិន កោះក៊ង កំពត 
បនា្ទាយ មានជ័យ ឧត្ដរមានជ័យ រតនគិរី 
និង ខ្ត្ដផ្ស្ងៗមួយចំនួនទៀត។

កញ្ញា ឃិន ធារី ជានិស្សិតកំព៊ង បន ្ដ ការ   
សិក្សា និងជាសមាជិកមា្នាក់របស់ផ្សារ 
សគមន៍ខ្ម្រ បានប្ប់ឲ្យដឹងថា កញ្ញា
សប្បាយចិត្ដដ្លបានចូលរួមចងក្ងជា 
ផ្សារសហគមន៍ន្ះឡើង។ កញ្ញាបន្ដថា 
ផ្សារសហគមន៍ន្ះកើតឡើងពីទឹកចិត្ដ
និស្សិតស្ដ្ ីដ្លចង់ជួយស្ដ្ ីឲ្យបានបន្ដ
ការសិក្សាខ្ពស់ដូចកូនប៊្ស និងជាពិស្ស
ជួយប្ជាកសិករខ្ម្រឲ្យមានទីផ្សារលក់
កសិផលធម្មជាតិ ដោយមិនចំបាច់ធ្វើ 
ចំណាកស្៊កទៅក្ប្ទ្ស។

កញ្ញា ឃិន ធារី បានបញ្ជាក់ថា "ពួក
យើងស៊ទ្ធត្អ្នកនៅខ្ត្ដផ្ស្ងៗគា្នា ហើយ 
អត់ដ្លសា្គាល់គា្នាទៀត  ប៉៊ន្ដ្ពួកយើង
អាចបានសា្គាល់គា្នារស់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹង 
ហើយ យើងបានជួយដល់សហគមន៍ ហើយ 
ជួយដល់ខ្លួនយើង ហើយជួយ ដល់ ក្៊ម 
និស្សិត ដ្លក្ីក្ ដូចជាពួកគាត់យើង
អាចឲ្យគាត់បានសា្នាក់នៅយើងអាចឲ្យគាត់
បានរៀន បើសិនជាពួក គាត់ ជួយ ការ ងរ 
យើងច្ើន យើងមានប្ក់ ឧបត្ថមឲ្យ គាត់  
តិចតូច ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាព 
ទៅរៀនទៀត ព្ះធម្មតា ពួក គាត់ ដ្ល 
មករៀនន្ះ គឺក្ីក្គាត់ អត់មាន លទ្ធ 
ភាពទ្"។

ចំណ្កកញ្ញា ហឿក ស៊ខួន សមាជិក
របស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មរ្មួយរូបទៀត បាន 
ឲ្យដឹងថា កញ្ញាមានស៊្កកំណើតនៅខ្ត្ដ
ឧត្ដរមានជ័យ បានមកបន្ដការសិក្សានៅ
រជធានីភ្នំព្ញ និងបានចូលរួមក្នុងផ្សារ
សហគមន៍ខ្មរ្ន្ះ បានរយៈ មួយ ឆ្នា ំហើយ ។ 
កញ្ញាប្ប់ថា ជីវភាពគ្ួសារកញ្ញាក្ីក្ 
ដ្លមានបងប្អនូចំនួន ៧នាក់ ហើយបាន
ចូលរៀនត្ឹមត្ពីរនាក់ប៉៊ណ្ណោះ គឺ រូប 
កញ្ញា និងប្អនូប៊្សរបស់កញ្ញាមា្នាក់។ កញ្ញា  
បន្ដថា ការចូលរួមក្នងុផ្សារ សហ គមន៍ ន្ះ 
បានជួយដល់នាងឲ្យទទួលបានកន្ល្ង
សា្នាក់នៅ នឹងអាចបន្ដការសិក្សាបានដោយ
មិនព្ួយបារម្ភពីស៊វត្ថភាព។

កញ្ញា ហឿក ស៊ខួនបានបញ្ជា ក់ ថា 
"ការសា្នាក់នៅគឺពិបាក ហើយ យើង គឺ ត្ូវ 
ចំណាយ លើទឹកភ្លើង ផ្ទះ គ្ប់យ៉ាង អាហារ 
ហូបច៊ក ត្បើនៅទីហ្នងឹ និយយរួមទៅគឺ 

ផ្សារសហគមន៍ជួយខ្ញុបំានច្ើន និយយ 
ទៅផ្ទះក៏មិនពិបាកអស់ ថ្ល ្ចាយវា យ ម្ហបូ 
អាហារ ក៏មិនពិបាកអស់ ព្ះអីនៅហ្នងឹ
គាត់ជួយខ្ញុគ្ំប់យ៉ាង និយយរួមទៅ នៅ 
ផ្សារសហគមន៍គាត់ជួយនិស្សិតស្ដ្កី្ីក្
អញ្ចឹង"។

អតិថិជនមា្នាក់របស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មរ្ 
លោក អ៊ិន ដារវ៊ធ ដ្លសព្វថ្ង្ជាគ្ូ 
បង្ៀនមួយរូបមានប្សាសន៍ថា គាត់មាន
ក្ដីបារម្ភជាខ្លាំងពីស៊វត្ថិភាពចំណីអាហារ 
សម្ប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ ក៏ដូច ជា កូនៗ 
របស់លោក ដោយសារ ត្ លោក មើល ឃើញ 
ថា នៅលើទីផ្សារមានបន្ល ្តី្ សាច់ ជា ច្ើន 
ដ្លនាំចូលពីបរទ្ស។ លោក បន្ដថា 
ការបរិភោគបន្ល្ធម្មជាតិ គឺមានអត្ថ 
ប្យោជន៍ណាស់សម្ប់ស៊ខភាព ព្ះ 
បន្ល្ធម្មជាតិអាចប្ឆំងនឹងជំងឺផ្ស្ងៗ 
ក៏ប៊៉ន្ដប្ើបន្លន្ោះមានសារធាត៊គីមី វានឹង
ធ្វើមន៊ស្សមា្នាក់ងយនឹងកើតជំងឺដ្លពិ
បាកព្យាបាល ហើយក៏អាចកើតជំងឺដ្ល
មិនអាចព្យាបាលបានផងដ្រ។

លោក អ៊ិន ដារវ៊ធ ៖ "ធម្មតាបន្ល្គឺ
អាចប្ឆំងនឹងជំងឺផ្ស្ងៗទៀតបាន បើ 
សិនយើងបរិភោគបន្លតូ្្វ ត្បើយើង ហូប 
បន្ល្ខ៊សវិញ គឺនឹងធ្វើឲ្យយើង មាន ជំងឺ 
មហារីក មានម្រោគអី រោគអីផ្ស្ងៗធ្វើ 
ឲ្យស៊ខ ភាពយើងកាន់ត្ទន់ ខ្សាយ ទៅ ៗ  
បាទការហូបបន្ល្ត្ឹមត្ូវ បន្ល្ធ ម្មជា ត ិ 
ន្ះ វាល្អណាស់សម្ប់ស៊ខភាពយើង 
អញ្ចឹងស៊ំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគាំទ្
បន្ល្ធម្មជាតិយើង"។

ដោយ សុផានិត

ថតដោយៈ សុផានិត



កម្មករ០៦

រជរដា្ឋាភិបាលនៅក្នងុអណត្តទីិ៦ក្ម
ការដឹកនំាដោយ សម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន 
នៅត្បន្តការយកចិត្តទ៊កដាក់ លើកម្មករ
និងកម្មការិនីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម
កាត់ដ្រ និងវាយនភណ្ឌ។

កាលពីថ្ង្ទី១៩ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ 
ក្យ ព្លដ្លរជរដា្ឋាភិបាល អណត្តិ 
ទី៦ ត្ូវបានបង្កើតជាផ្លូវការ និងបញ្ចប់ 
ដំណើរប្សកម្មនៅក្ប្ទ្ស សម្តច្  
ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន បានអញ្ជើញ ជួប សំណ្ះ 
សំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ប្មា ណ 
២៧,៤៤៤នាក់ មកពីរោងចក្ សហ គ្ស  
ចំនួន២៤ ដ្លកិច្ចសំណ្ះសំណាល
ន្ះបានធ្វើឡើងនៅភូមិសា្វាយទាប ឃ៊ំ 
អង្គពព្ល ស៊្កគងពិសី ខ្ត្តកំពង់ស្ព។ឺ 

ម្តច្ត្ជោនាយករដ្ឋមន្ត្បីានអះអាង
ថានឹងបន្តកិច្ចការដ្លតូ្វជួបជាមួយនឹង
កម្មករ/ការិនី ឲ្យអស់ហើយ បនា្ទាប់ពីការ
ជួបអស់ហើយសម្តច្និងជួបវិលជំ៊ ហើយ
ន្ះជាដំណើរន្ការអន៊វត្តនូវគោលនយោ-  
បាយឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ 
ជាមួយនឹងការចូលរួមចំណ្ក និងការ 
ដោះស្យបញ្ហាកង្វល់នានា ឬក៏បញ្ហា

កម្មករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រនៅត្ទទួលបានការយក
ចិត្តទុកដក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល

ប្ឈមនានាដ្លនៅស្សសល់ជំរ៊ញ
ដំណើរទៅម៊ខទំាងអស់គា្នាលើការអភិវឌ្ឍ
ស្ដ្ឋកិច្ច-សង្គមសម្ប់ ប្ទ្ស ក ម្ព ុជា ។ 

សូមបញ្ជាក់ថាសម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន 
បានចាប់ផ្តើមច៊ះជួបសំណ្ះសំណាល 
ជា មួយកម្មករ កម្ម ការិនីមកពីតាមរោង ចក្ 
សហគ្ស និងគឹ្ះសា្ថាននានាតំាងពីថ្ង្
អាទិត្យ ទី២០ ខ្សីហា ឆ្នាំ២០១៧ 
មក  ម្្ល៉ះ។ ជំនួបសំណ្ះសំណាលរវាង
សម្ត្ចត្ជោហ៊៊នស្ន និងកម្មករ 
កម្មការិនីមានចំនួន ៥៥ លើកមកហើយ។  
ជំនួប ៥៥ លើកន្ះ មានកម្មករ និង 
កម្ម ការិនីសរ៊ប ៧៦៦.៣៣៩នាក់។

តាមរយៈដំណើរច៊ះជួបនឹងសំណ្ះ  
សំណា  ល ជាបន្តបនា្ទាប់ នោះសម្តច្ ត្ ជោ 
ហ៊៊ន ស្ន បានផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ជា
ច្ើនដល់កម្មករកម្មការិនី ហើយក៏ធ្វើឲ្យ
មានស៊ខដ៊មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម
កាត់ដ្រ  សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្ក ជើង ។

យោងតាមឯកសារមួយរបស់គណរដ្ឋ
មន្ត្ីបានបង្ហាញ ពីព្លន្ះ រហូតដល់ 
ខ្ក៊ម្ភៈ ឆ្នាំក្យ សម្ត្ចត្ជោ ហ៊៊ន 
ស្ន មានកម្មវិធីជាមួយនឹងកម្មករ និង

កម្មការិនីរោងចក្កាត់ដ្រចំនួនយ៉ាងហោច
ណាស់ ៩ទៀត នៅកន្លង្ផ្ស្ងៗគា្នា ដូច 
ជានៅខ្ត្តកណា្តាល តាក្វ  កំពង់ស្ព ឺកំពត 
កោះក៊ងជាដើម។ 

បើ តាម ការ អះអាងរបស់ ក្សួង ការ ងរ 
វិស័យការងរនៅកម្ពុជា បន្តអភិវឌ្ឍរីក 
ចម្ើន ក្នងុអត្មានការងរធ្វើ ៩៩,៣ %     
ជា មួយនឹង បរិមាណ ការងារ សរ៊បមាន 
ប្មាណជិត ១០លាននាក់។ សហគ្ស
គឹ្ះសា្ថានស្ដ្ឋកិច្ចក្នងុប្ព័ន្ធដ្លបានច៊ះ 
បញ្ជនីៅក្សួងការងរ និងបណ្តះុបណា្តាល
វិជា្ជាជីវៈមានចំនួនសរ៊បជាង ១២.០០០ 
គឹ្ះសា្ថាន សហគ្សគឹ្ះសា្ថានស្ដ្ឋកិច្ច
ក្ប្ព័ន្ធសរ៊បមានចំនួនជិត ៦ ស្ន 
មានកម្មករចំនួនជាង ២,៤លាន  នាក់, 
វិស័យក សិកម្មប្មាណ ជាង ៤ លាន  នាក់, 
ពលករធ្វើការនៅក្ប្ទ្សមានចំនួន
ប្មាណ១,២លាននាក់ និង មន្ត្ី សា-
ធារ ណៈ    ចំនួនប្មាណជាង ៥ ស្ន នាក់ ។

បច្ចប្ុបន្នរជធានីភ្នព្ំញមានរោងចក្
សហគ្សគឹ្ះសា្ថានសរ៊បចំនួន ៤.៤៥៣ 
មានកម្មករ និយោជិតចំនួន ៧៧២.៨៣៦ 
នាក់ ដ្លមានប្ក់ឈ្នួលសរ៊បជាង 

១.៨៥៥លានដ៊លា្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុង
នោះរោងចក្កាត់ដ្រសម្លៀកបំពាក់ និង 
ផលិតស្ប្កជើងមានចំនួន ៦៨៨ មាន 
កម្មករនិយោជិតចំនួន ៤០៨.២៣៤នាក់
ដ្លមានប្ក់ឈ្នួលសរ៊បជាង ៩៧៩ 
លានដ៊លា្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

កម្មការិនី នាង ចិនា្តា ដ្លជាកម្មការិនីមក 
ពីរោងចក្មួយនៅក្នងុចំណមរោងចក្
ទំាង២៤ ដ្លសម្តច្ត្ជោ បានអញ្ជើញ
ច៊ះទៅសាកសួរស៊ខទ៊ក្ខកាលពីថ្ងទី្១៩ 
ខ្កញ្ញានោះ បាន បង្ហាញ នូវ ក្ត ីរំពឹងថា នាង 
នឹងទទួលបានប្ក់ខ្បន្ថ្មទៀត។ 

ចិនា្តា អះអាងថា តាមប្សាសន៍ របស់  
សម្តច្ត្ជោ ខ្ញុសំង្ឃឹមថា ប្ក់ខ្ គោល  
ខ្ញុនឹំងបានច្ើនជាង ឥឡូវនៅឆ្នា ំក្យ ។ 

កញ្ញា បានបន្តថា វាពិត ជា រីក រយ នៅ 
ព្ល ដ្លសម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន និយយ 
រឿងប្ក់ខ្ប្បន្ះ ហើយបន្ត យក  ចិត្ត
ទ៊កដាក់នឹងស៊ខទ៊ក្ខរបស់ពួកយើង។

កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា "វាពិតជា អសា្ចារ្យ 
ដ្លយើងជាកម្មករ បានជួប បានថត 
រូប ស្លហ្វី ស្ួលៗជាមួយនឹងនាយក 
រដ្ឋមន្ត្ីប្បន្ះ"។       ដោយ អរិយបុត្រ

រូបភាពពីហ្វ្រសបុក សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន



ព៌ត័មានសង្គម ០៧

ឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាពិគ្ះ និងផ្តល់
យោបល់តូ្វបានព្ះមហាក្សត្ច៊ះហត្ថ- 
ល្ខលើព្ះរជក្ឹត្យរួចរល់ ហើយ 
កាលពីថ្ងទី្០៦ ខ្កញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៨ ខណៈ 
ដ្លប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា បាន បញ្ច្ញ 
ទស្សនៈ និងយោបល់ផ្ស្ងៗគា្នា ជំ៊វិញ ការ 
បង្កើតឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាមួយន្ះឡើង។ 

ក្យព្ល ដ្លឧត្តមក្៊មបឹ្ក្សា 
ពិគ្ះ និងផ្តល់ យោបល់ន្ះ បាន បង្កើត 
ឡើង ហើយសមាជិកឧត្តម ក៊្ម បឹ្ក្សា ន្ះ 
ទំាងអស់ប្មាណជា ៣០នាក់ បានទទួល 
ការត្ងតាំងឋានៈស្មើនឹងទ្សរដ្ឋមន្ត្ី 
និងរដ្ឋមន្ត្ ីប្ជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ក៏ គំា ទ្ 
ខ្លះក៏សម្ដង្មតិជំទាស់ ទៅតាម ការ យល់ 
ឃើញរបស់ពួកគ្រងៗខ្លួន។ 

នៅក្នងុចំណមអ្នកទំាងនោះ អ្នកខ្លះក៏
បានសរស្របញ្ចញ្យោបល់តាមបណា្តាញ
សង្គម ថ្មទៀត ផងក្យព្លដ្ល 
ឧត្តមក៊្មបឹ្ក្សាពិគ្ះ និងផ្តល់ យោប ល់ 
បានបង្កើតឡើង ហើយតំណាង គណបក្ស 
នយោយបាយដ្លធា្លាក់ឆ្នាតទាំងនោះ 
បានទទួលការត្ងតាំងពី ព្ះមហក្សត្ 
ដោយសារនោះថា "វាគា្មោន ជាប់ សាច់ ញតិ  
អីសោះ ហ្ត៊ខ្ញុតូ្ំវចិញ្ចមឹ ឯក ឧត្ដម លោក 
ជំទាវ ទំាងខ្លនួ ខ្ញុ ំមិនម្នជាឧកញ៉ា "សា្ដាយ  
ល៊យបង់ពន្ធ" អ្នកខ្លះក៏ថា  "ឯកឧត្តម និង 
លោកជំទាវព្ងព្ត ថវិកាជាតិ គរ 
បន្ទុក លើពលរដ្ឋ" ។ ដោយឡ្កអ្នកខ្លះ
ក៏បញ្ចញ្នូវគំនិតគំាទ្ "ការបង្កើត ឧត្តម 

ពលរដ្ឋយល់ឃើញខុសៗគា្នាចំពោះការបង្កើតឧត្តមកុ្មបឹ្ក្សាពិគ្ះ 
និងផ្តល់យោបល់

ក៊្មបឹ្ក្សាពិគ្ះ និងផ្តល់យោបល់ន្ះ 
គឺដើម្បីចូលរួមចំណ្ក រក្សាសន្តិភាព 
ការពារថ្រក្សាមាត៊ភូមិកម្ពជុាន្យើង និង
បន្តចូលរួមចំណ្កការអភិវឌ្ឍប្ទ្ស
កម្ពុជាក្នុងនាមជាកូនខ្ម្រ ទាំងអស់គា្នា ។ 
អ្នកខ្លះទៀតក៏ថា " ឧត្តមក៊្មបឹ្ក្សា ពិ គ្ះ 
និងផ្ដល់យោបល់ ន្ះជាការបើកទំព័រប្វត្ត-ិ 
សាស្្តថ្មមួីយ សម្ប់ ប្ជា ជាតិ កម្ពជុា ក្នុង 
អាណត្តិទី៦"។ អ្នកខ្លះទៀតក៏ថា "ការ 
បង្កើតឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាពិគ្ះ និងផ្តល់ 
យោបល់ន្ះជាផ្ន្កមួយន្នយោ បាយ  
ឈ្នះឈ្នះ ដ៏ថ្មីស្ឡាង និងជាសា្មោរតី 
ផ្សះ ផ្សារជាតិមួយថ្មី" ។

ទំាងន្ះគឺជាគំនិតនឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លនួ 
មួយចំនួន ដ្ល គ ប្ានច្ករំល្ក នៅ លើ 
បណា្តាញសង្គម ប៉៊ន្ត្ដោយឡ្ក លោក 
លី សំណាង ដ្លជាអាជីវករវ័យ ៤៧ ឆ្នាំ 
មួយរូប បានឲ្យដឹងថា លោកមិនគាំទ្ 
ការ បង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាន្ះ
ឡើងទ្ ប៉៊ន្ត្បើថា្នាក់ដឹកនាំសម្ចចិត្ត
ហើយក៏មិនជាថាអ្វីដ្រ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ជាទស្សនៈ ខ្ញុំ 
ចាញ់ហើយចាញ់ទៅ នៅចង់បានងរ 
ឯក ឧត្តម លោកជំទាវ ស្អីដ្រ អស់លោក 
និងលោកសី្ ប្ធាន និង អគ្គ ល្ខ ធិ ការ 
គណបក្សនយោបាយទាំងនោះ  ប៉៊ន្ត្ ក៏ 
មិន ដឹងជាទៅថាម៉្ចទ្ បើថា្នាក់ដឹកនាំ 
ប្ទ្ស គ្ត្ូវការអញ្ចឹងហើយនោះ"។

លោក គីម ស៊វណា្ណោ ដ្លជាប្ជា - 

ពលរដ្ឋ  អាយ៊ ៣៩ឆ្នា ំបាន ចូល រួម បញ្ចញ្ 
ទស្សនៈរបស់លោកថា វាពិបាក និយយ 
ថា គាំទ្ និងមិនគាំទ្។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា " ពិបាក និយយ  
ថា គំាទ្ ឬមិនគំាទ្! ខ្ញុដូំចជាវិលវ៊ល  ប៊៉ន្ត្ 
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើជ្៊ល ជា 
សម្ចបង្កើតហើយ គួរត្រួមគា្នាធ្វើការ ឲ្យ 
វាមានប្យោជន៍ ហើយឯកឧត្តម និង 
លោកជំទាវទំាងនោះ គួរត្ខំធ្វើការ ដើម្បី  
ជា តិទៅ កំ៊យកត្ងរ និងប្ក់ខ្ ដ្ល
រស្្តខំបង់ពន្ធជូនរល់ព្លនោះ អត់ 
ប្យោជន៍"។ 

លោកម្ធាវីមួយរូបដ្លមិនបញ្ចញ្
ឈ្មោះ បានមានប្សាសន៍ថា សង្គម យើង 
ហើយ លទ្ធប្ិជាធិបត្យ្យ នៅ ស៊្រក យើង 
វល់ត្ម្តង។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា  "ឲ្យត្ បាន បង្កើត 
គណបក្សនយោបាយ ហើយបានចូល រួម 
បោះឆ្នាត ទោះចាញ់ក៏មានប្ក់ខ្ មាន 
តួនាទី មានងរ កិត្តិយសដ្រហ៊ឺ..."។

តាមព្ះរជក្ិត្យ គោលដៅន្ការ 
បង្កើត នូវឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាពិគ្ះ និង 
ផ្តល់  យោបល់ន្ះឡើងគឺ នៅក្នងុគោល-  
បំណងលើកស្ទយួរបបនយោបាយប្ជា-
ធិបត្យ្យស្រីពហ៊បក្ស ដើម្បី ប្មូល ធាត៊ 
ចូលន្ទស្សនៈ ពហ៊គំនិត ជា ប ្ យោជន៍ 
ដល់ ការ សា្ថាបនាជាតិ។ ឧត្តម ក្៊ម ប្ឹក្សា 
ន្ះ ត្ូវ បានបង្កើតឡើង ដោយ មាន ការ 
ចូល រួម ពី គណបក្ស នយោ បាយ ទំាង ឡាយ 

ដ្ល បានចូលរួមក្នងុការបោះឆ្នាត ជ្ើស 
តាំង តំណាងរស្្តនីតិកាលទី៦ ន្ រដ្ឋ - 
សភា ។ ការចូលរួមរបស់គណបក្សនយោ - 
បាយ គឺអន៊លោម ដោយឈរនៅលើ 
គោលការណ៍ស្ម័គ្ចិត្តរបស់សាមីគណ - 
បក្ស នី មួយ ៗ ។ 

រហូតមកដល់ព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ នៅ 
ក្នងុចំណម គណបក្សទំាង២០ ដ្ល បាន  
ចូល រួមការបោះឆ្នាត  កាល ពីថ្ង្ទ ី ២៩ 
កក្កដា ២០១៨ គឺមានត្ ១៦គណ បក្ស  
ប៉៊ណ្ណោះ ដ្លបានចូលរួមជា ផ្លូវការ។

កិច្ចការរបស់ឧត្តមក្៊មប្ឹក្សាន្ះ គឺ 
ជួប ប្ជ៊ំពិគ្ះ និងផ្លាស់ ប្តូរយោបល់ 
រៀង រល់ មួយខ្ម្តង តាមការ កោះ ប្ជំ៊ព ី 
ប្ធានឧត្តម ក្៊មប្ឹក្សាដ្លអន៊វត្តតាម 
ការផ្លាស់ប្តរូមួយខ្ម្តង។ ឧត្តម ក៊្ម បឹ្ក្សា 
ន្ះគឺ នឹង ជួបពិគ្ះ និង ផ្លាស់ ប្តរូ យោបល់ 
ជាមួយ នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្ី រៀងរល់៦ 
ខ្ម្តង តាម ការកោះប្ជ៊ំរបស់នាយករដ្ឋ 
មន្ត្ី។ ក្នុង ករណីចាំបាច់ ក្នុងចនោ្លាះ ៦ ខ ្
ឧត្តម ក៊្ម  បឹ្ក្សាន្ះ អាចជួបប្ជំ៊ ពិគ្ះ 
និង ផ្លាស់ប្តូយោបល់ ជាវិសាមញ្ញជាមួយ
នាយករដ្ឋមន្ត្តីាមការស្នើសំ៊ពី ប្តិភូ គណ  - 
បក្ស ចំនួន ១/៣យ៉ាងតិច។ ក្នុង ករណី  
មា ន ធ៊រៈ នាយករដ្ឋមន្ត្អីាចចាត់តំាងឧប - 
នាយករដ្ឋមន្ត្ីមួយរូប ជា តំណាងដឹកនាំ 
កិច្ចប្ជ ៊ំ វិសាមញ្ញន្ះ។

ដោយ អរិយបុត្រ

រូបភាពពីហ្វ្រសបុក សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

ពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន គឺជាច្កពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្បងមួយរវាងចិននិងអាសា៊ាន
ពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន តូ្វ បាន គ្ ដឹង ថា 

គឺជាគំនិតផ្តចួផ្តើមមួយរវាងម្ដឹកនំា ចិន 
និងអាសា៊ាន ទាំង១០ នៅក្នុង ការជំរ៊ញ 
ពាណិជ្ជកម្ម ពង្ឹងការវិនិយោគ និង   
ស មា ហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចរវាងទីផ្សារដ៏ធំ
ទាំងពីរ។ 

ពិព័ណ៌អាសា៊ាន-ចិន តូ្វបាន គ្ដឹង ថា 
តូ្វបានម្ដឹកនំាចិនរៀបចំជារៀងរល់ឆ្នាំ
នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងតាំង 
ពិព័រណ៍មួយ ដ្លមានទីតំាងនៅក្នងុទីក៊្ង
ណាន់នីងន្តំបន់ស្វយ័ កា្វាងសី៊ ឈួន ន្ 
ប្ទ្ស ចិន តាំងពីឆ្នាំ២០០៣មក រហូត 
ដល់ ព្លបច្ចុប្បន្ន។ ការដ្រចិនកំណត់ 
យ កទីតំាងសម្ប់រៀបចំ នៅទី ក៊្ង ណាន  -  
នីងន្ះ គឺដោយ សារត្នៅទីនោះ ត្ូវ 
បាន គ្ដឹងថា គឺជាកន្ល្ងដ្ល មាន ភូមិ - 
សា ស្្ត ជាប់នឹងអាសា៊ានជាពិស្ស គឺ 
វៀត ណាម និងឈូងសម៊ទ្ត៊ងកឹង។

កម្មវិធីន្ះ ត្ូវបានរៀបចំក្មកិច្ច
សហការដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ឬក៏ 
ឧស្សាហកម្មចិន និងសមភាគី អាសា៊ាន ទំាង 
១០ ដ្លរួមមាន កម្ពជុា វៀតណាម ឡាវ 
ភូមា ថ្ ប្៊យណ្ ឥណ្ឌូន្ស៊ី មា៉ា ឡ្ ស៊ី 
ហ្វីលីពិន និងល្ខធិការដា្ឋាន អា សា៊ា ន។ 

ម្ដឹកនំាអាសា៊ានទំាងអស់គឺត្ងត្ឲ្យ 
តម្ល ្និងបានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ន្ះជា 
បន្តបនា្ទាប់ ប៊៉ន្តន្ៅក្នងុចំណមម្ដឹកនំា
អាសា៊ាន សម្ត្ចត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន គឺជា 
ម ដឹ្ក នំាអាសា៊ានមួយរូប ដ្លត្ងត្ ផ្តល់  
តម្ល ្និងចូលរួមជាបន្តបនា្ទាប់ពោ ល គឺ សឹង 

ត្បង្ហាញម៊ខនៅក្នងុ កម្ម វិធី ន្ះ ជា រៀង រល់ 
ឆ្នា ំដោយ សារ ត ន្្ះគឺ ជា ច្ក ពាណិ ជ្ជ កម្ម 
វិនិយោគ និងជំរ៊ញកិច្ចសហ ប្តិ បត្តិ ការ 
មួយរវាងកម្ពុជា និងចិន ព្មទំាង ដ្ គូ 
ស្ដ្ឋ  កិច្ចនានា។ ដោយឡ្ងក្នុងឆ្នាំន្ះ 
សម្ត្ច  ត្ ជោ ហ៊៊ន ស្ន ក៏បាន ចូល រួម 
ដូច សព្វ  មួយដង។ 

ឆ្នាន្ំះកម្មវិធីពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន គឺ 
ជា កម្មវិធី លើកទី១៥ ហើយ ពឹ្ត្ត កិារណ៍ 
សំខន់ គឺផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចសហប្តិ-
បត្តិការជាមិត្តភាពរវាង ចិន និងអាសា៊ាន 
និងជំរ៊ញបើកផ្លវូទៅរកការសា្ថាបនានូវគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមផ្លូវសូត្សម៊ទ្សតវត្សរ៍ទី២១  
ដោយបង្ហាញអំពី គំនិតច្នប្្ឌិតលើប ច្ចក្ - 
វិទ្យាព័ត៌មាន ជាពិស្ស គឺ បច្ចក្ វិទ្យា វ័យ 
ឆ្លាត ពងឹ្ងកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ ទ្វរ្ភា គី 
លើផ្ន្កឧស្សាហកម្ម និងផលិតកម្ម។ 

កម្មវិធីន្ះ ក៏ជាឱកាស ដ្ល ផលិត ករ 
លើគ្ប់វិស័យន្ប្ទ្សចិន និងបណា្តា 
ប្ទ្ស អាសា៊ាន នំាយកនូវគម្ងផលិត 
កម្ម ផលិតផល មកតំាងបង្ហាញ ដើម្បី លក់ 
និងដើម្បីស្វ្ងរកដ្គូ សហប្តិបត្តិការ 
វិនិយោគ ពងី្កអាជីវកម្ម។ល។  សម្ប់ 
កម្ពជុា ក៏ដូចជាពាណិជ្ជករមក ពី ប្ទ្ស 
អាសា៊ានទំាងអស់ គឺត្ងត្តូ្វបានចូលរួម
នៅក្នងុកម្មវិធីន្ះជាបន្តបនា្ទាប់ ដោយអ្នក 
ដ្លចូលរួម មានតំាង ពីក៊្មហ៊៊ន វិនិ យោគ 
ធំៗ ដ្លកំព៊ងត្បណា្តាក់ទ៊នលើផ្ន្ក 
សំណង់ សា្ថាបត្យកម្ម កសិកម្ម... រហូត 
ដល់ ពាណិជ្ជករតូចៗ ដ្លមាន សា្នាដ្ យ ក  

ផលិ ត   ផលទៅលក់ នៅក្នុងពិព័រណ៍ ន្ះ 
ផង ដ្រ។ 

ក្ពីពាណិជ្ជករ អ្នកសារព័ត៌មាន និង 
មន្ត្រីជរដា្ឋាភិបាល ជាច្ើនសា្ថាប័នក៏ តូ្វ 
បានអញ្ជើញ ចូលរួមសិក្សាស្វង្យល់ អំពី
កម្មវិធីន្ះជារៀងរល់ឆ្នាំផងដ្រ។

នាឆ្នាន្ំះកម្មវិធីពិព័រណ៍អាសា៊ាន-ចិន 
លើក ទី១៥ន្ះ គឺបាន ប្រព្ធ ឡើង រយៈ ព្ល 
៤ថ្ង ្ដូចសព្វមួយដង ពោលគឺពីថ្ងទី្ ១២ 
ដល់ថ្ង្ទី១៥ ខ្កញ្ញា នៅមជ្ឈមណ្ឌល 
តំាង ពិព័រណ៍ និងសន្នសីិទអន្តរជាតិ  ដ្ល 
ប្ទ្ស ចិនបានកសាង ឡើងមាន ទំហំ ដ៏ ធំ 
នៅលើផ្ទដី្សរ៊បចំនួន ១០០.៤០០ម្៉ត្ -  
ការ៉្ ដោយមានសាលពិព័រណ៍ដ៏ធំ និង 
មាន កន្ល្ងរៀបចំព្ះពនា្លាចំនួនដល់ ទៅ 
៥ កន្ល្ង។ 

ព្ះពនា្លាទាំងនោះ គឺរួមមាន ទីមួយ 
ព្ះពនា្លាសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មលក់រយ ដ្ល 
មានតំាងពី អាហារ ភ្សជ្ជៈរបស់ ប្ើ ប្ស់ 
វត្ថុធាត៊ដើម ផលិតផលគ្ឿងមា៉ាស៊ីន 
យនយន្ត... សមា្ភារអគ្គសិនី និងអ្ឡិច - 
តូ្និចជាដើម។ ព្ះពនា្លាទីពីរ គឺ ព្ះ ពនា្លា
កិច្ចសហប្តិបត្តិការវិនិយោគជាសាល 
សម្ប់ស្វ្ងរកកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 
កសាង សមត្ថភាពឧស្សាហកម្ម និងស្ដ្ឋ - 
កិច្ច។ កន្ល្ងនោះ គឺជាកន្ល្ង ដ្ល ច៊ះ 
ហត្ថល្ខ រៀបចំសន្នសីិទធំៗ លើ ផ្នក្ 
គម្ងក៊ងត្អន្តរជាតិតំបន់ ហើយជា
មជ្ឈមណ្ឌលតំាងពិព័រណ៍ផលិតផលរបស់
ចិនមកពីខ្ត្តចំនួន១៥។ ព្ះពនា្លាទី ៣ 

ត្ូវបានគ្ដឹងថា គឺជាព្ះពនា្លា សម្ប់
វិស័យបច្ចក្វិទ្យាជាន់ខ្ពស់ ដ្លមានតំាង ពី 
វិទ្យាសាស្្ត កម្មវិធីច្នប្្ឌិតទីក៊្ងវ័យឆ្លាត 
កម្មវិធីសហគ្ស់បច្ចក្វិទ្យាឧស្សា  ហ កម្ម 
និង ស្វាកម្មស៊ខភាព រហូតដល់បច្ច្ក
វិទ្យាគ្ប់គ្ងអាកាសធាត៊ និងការក្ច្ន្ 
កាកសំណល់ឡើងទៅ។ ទីបួន គឺព្ះពនា្លា
សម្ប់ពាណិជ្ជកម្មស្វាកម្ម ដ្ល មាន 
តាំងពី ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ធានារ៉ាប់រង 
ស្ វាកម្មទ្សចរណ៍ ស្វា កម្ម ជា ច្ើន 
ទៀត។ និងទី៥ គឺព្ះពនា្លាសម្ប់ទីក៊្ង
ដ្លស្ស់សា្អាត ដ្លនោះក្នងុនោះ គឺ ជា 
កន្ល្ងសម្ប់ ប្ទ្សចិន និង អាសា៊ាន 
ទំាង ១០ រៀបចំរចនា ដើម្បីយកទីក៊្ង ណា  
មួយនៅក្នងុប្ទ្សរបស់គ្រៀងៗខ្លនួយក
មកតំាងបង្ហាញបង្អតួអ្នកចូលរួមទំាងអស់ 
នៅក្នុងគោលបំណង ជំរ៊ញផ្ស ព្វ ផ្សាយ  
ទី ក៊្ងនោះ ទៅដល់ភ្ញៀវទ្សចរនានា ។

តាមរយៈកម្មវិធីន្ះ យើងឃើញថា 
កម្ពុជា បានកសាងក្រ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អ ទី ផ្សារ 
ទ្សចរ និងវិនិយោគទ៊នចិន ដោយ មក 
ដល់ព្លន្ះ ប្ទ្សកម្ពជុាបាន ទាក់ ទាញ   
គម្ងវិនិយោគពីចិន គិតតឹ្ម ឆ្នា ំ២០ ១ ៧ 
គឺប្មាណជាជាង ១២ពាន់លានដ៊លា្លារ។ 
ន្ះបើតាមតួល្ខ លោក ស៊ង ប៊័ ឯង 
អគ្គរដ្ឋ ទូតចិនប្ប់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ
កាលពីព្លថ្មីៗកន្លងទៅន្ះ៕

ដោយ អរិយបុត្រ  



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន ស្ន បញ្ជាក់អំពីដំណើរទៅទីក្ុងញូវយ៉ក និងបរទ្ស នៅ 
ខ្កញ្ញា និងតុលា

សម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន នាយករដ្ឋមន្ត្កីម្ពជុាបានមាន
ប្សាសន៍ក្នុងពិធីជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយកម្មករ 
និយោជិត ជិត៣ម៊ឺន នាក់នៅខ្ត្តកំពង់ស្ពឺនាព្ឹកថ្ង្
ទី១៩ ខ្កញ្ញា  បញ្ជាក់អំពីដំណើរទៅទីក៊្ងញូវយ៉ក និង 
បរទ្សជាច្ើនគោលដៅ និងច្ើនកម្មវិធី ពីខ្កញ្ញា 
ដល់ខ្ត៊លា ឆ្នាំ២០១៨។

នាអំឡុងព្លអញ្ជើញជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីប្មាណ ២៧,៤៤៤នាក់ មកពីរោងចក្ 
សហគ្សចំនួន២៤ ដ្លកិច្ចសំណ្ះសំណាលន្ះ
បានធ្វើឡើងនៅភូមិសា្វាយទាប ឃ៊ំអង្គពព្ល ស្៊ក 
គង ពិសី ខ្ត្តកំពង់ស្ព ឺសម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន បាន មាន 
ប្សាសន៍ថា នាថ្ង្ទី២៧ ខ្កញ្ញា សម្ត្ចនឹងហោះ
ទៅកាន់ទីក៊្ងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្ជំ៊អង្គការសហ
ប្ជាជាតិ។ ហើយនៅថ្ង្ទី២៨ នឹងជួបជាមួយនឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី ២ប្ទ្ស បនា្ទាប់ម ក នឹងថ្ល្ង 

ស៊ន្ទរកថា នៅអង្គការសហប្ជាជាតិ ហើយនៅម៉ាង 
៥លា្ងាច គឺនឹងជួបជាមួយនឹងអគ្គល្ខធិការអង្គការ 
សហប្ជាជាតិ ។

សម្តច្ត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន បានមាន ប្សាសន៍ បន ្ត ទៀត 
ថា តមកសម្តច្នឹងជួបជាមួយបងប្អនូខ្មរ្នៅអាម្រិក។ 
ហើយនៅខ្ត៊លា សម្តច្នឹងច្ញទៅជប៊៉ន ចូល កិច្ច ប្ជំ៊ 
កំពូលម្គង្គ ជប៉៊ន ហើយហោះទៅចូលរួមប្ជ៊ំមួយ
នៅឥណ្ឌូន្ស៊ី ហើយនឹងបន្តទៅទីក្៊ង ប្៊៊ចស្ល 
ប្ទ្សប៊្លហ្សិក ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្ជ៊ំកំពូលអឺរ៉៊ប-
អាសា៊ាន ។

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន បញ្ជាក់ថា " ខ្ញុំទៅអង្គការ
សហប្ជាជាតិលើកន្ះមិនម្នចង់និយយពីបញ្ហាអ្វី
ទ្ខ្ញុនឹំងនិយយពីបញ្ហាពិភពលោកត្ប៊៉ណ្ណោះ។ ខ្ញុមិំន
និយយអំពីបញ្ហាផ្ទក្្នងុរបស់កម្ពជុានោះទ្។ ខ្ញុក៏ំចង់ ប្ប់ 
ផងដ្រថា កម្ពជុាក៏មានកមា្លាងំអាចជួយដល់អង្គការសហ

កម្ពជុានៅត្ជាប្ទ្សមនធនធានធម្មជាតិច្ើនជាងគ្នៅលើពិភពលោក

កម្ពជុានៅតូ្វការសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណក់ ១០០.០០០ បន្ទប់ទៀត

សម្ត្ចបា៉ាបស្នើឲ្យមន្ត្ីប៉ូលីស អុីតាលីទាំងអស់បំព្ញការងារប្កបដោយអំពើល្អ

យោងតាមអង្គការសត្វនិងរ៊ក្ខជាតិព្អន្តរជាតិ (FFI) 
ដ្លជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយកំព៊ងធ្វើការ
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាអស់រយៈព្លជាង ២០ឆ្នាំ មក 
ហើយ នោះ បានឲ្យដឹងថា ប្ទ្សកម្ពុជាគឺជាប្ទ្ស 
មួយ ក្នងុចំណមបណា្តាប្ទ្សដ្លសំបូរជីវៈចម៊្ះនៅ 
ក្នងុពិភពលោកជាពិស្សនៅក្នងុតំបន់អាសី៊អាគ្នយ៍្។

ប្ទ្សកម្ពុជាតូ្វបានគ្ជឿជាក់ថាជាជម្ករបស់
ជីវចម្៊ះប្មាណជា ៨.២៦០ប្ភ្ទ  រួមជាមួយ សត្វ 
ផ្សាត និងសត្វល្មនូជាង២៥០ប្ភ្ទ, ប្ភ្ទ តី្ ចំនួន 

ប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វការយ៉ាងហោចណាស់សណា្ឋាគារ
និងផ្ទះសំណាក់ប្មាណជា ១០០.០០០ទៀត នៅ តឹ្ម 
ឆ្នា២ំ០២៥  ដើម្បីបំព្ញតាមនិនា្នាការកើនឡើងន្ភ្ញៀវ
ទ្សចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ការព្យាករន្ះតូ្វបានច្ករំល្កកាលពីព្លថ្មីៗ ន្ះ
ដោយរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងទ្សចរណ៍ លោក ថោង ខ៊ន។ 
លោក រដ្ឋមន្ត្ីបានអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគបន្ថ្ម

សម្តច្បា៉ាប ្រហ្វង់សី៊ស្ក ូកាលពីថ្ងទី្២៩ ខ្កញ្ញា បាន 
ជួបជាមួយនឹងមន្ត្បូ៉ីលីស ដ្លតំណាងសមាគមបូ៉លីស
ជាតិរបស់អ៊ីតាលី ដ្លមាន ចំនួន សរ៊បទា ំង អស់ រហូត 
ដល ់ទៅ ៧០០០នាក់។

យោងទៅតាមវិទ្យុវា៉ាទីកង់ បានឲ្យដឹងថា នៅ ក្នងុ ជំនួប 
នោះ សម្តច្បា៉ាបបានជំរ៊ញឲ្យមន្ត្បូ៉ីលីស អី៊តាលីទា ងំ អស់ 
ប្តជ្ា្ញាបំព្ញភារកិច្ចប្កបដោយឆន្ទះនិងសកម្មភាព ល្អ។

សម្តច្បា៉ាប បានស្នើឲ្យមន្ត្បូ៉ីលីសទំាងអស់ឲ្យពងី្ក
ការងរទទួលខ៊សត្ូវសម្ប់ពលរដ្ឋ ហើយក៏ត្ូវយក
ចិត្តទ៊កដាក់ជួយយកអាសារប្ជាពលរដ្ឋសាសន៍ដ៏ទ្ 
ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងច្ករំល្ងនូវ ភាពស្បច្បាប់ ការ 
គោរព និងសន្តិស៊ខសណា្តាប់ធា្នាប់ល្អតាមការប្ត្ជា្ញាចិត្ត 

៨៧៤ ប្ភ្ទ និងប្ភ្ទបក្សីជាង ៥០០ ប្ភ្ទ  ។
ការចាប់អារម្មណ៍ជាពិស្សចំពោះអ្នកអភិរក្សគឺមាន

ផ្ទ្ដីទំហំ ១០.០០០គីឡូម៉្ត្ការ៉្ នៅភាគនិរតីន្  
ប្ទ្សដ្លគ្សា្គាល់ថាជាទ្សភាពភ្នក្ំវាញដ្លមាន
សត្វជាច្ើនប្ភ្ទដ្លរួមមានសត្វដំរី ខ្លាឃ្មុ ំជា ដើម ។

អង្គការន្ះ បានអះអាងថា វានៅមិនទាន់តូ្វបាន គ្ 
រកឃើញអស់នៅឡើយទ្នូវទ្សភាព និងអាថ៌ កំបំាង ជា 
ច្ើន នៅក្នុងប្ព័ន្ធជីវៈចម្៊ះនៅកម្ពុជា។

ប្ទ្សកម្ពជុាក៏មានបរិសា្ថានសម៊ទ្ដ៏សម្បូរប្បផង

ទៀតនៅក្នុងវិស័យន្ះ។
លោករដ្ឋមន្ត្ីបាននិយយថា "ក្នុងចំណមបន្ទប់

ដ្លតូ្វការប្ហ្ល ៦0.000 តូ្វជាសណា្ឋាគារលំដាប់
ខ្ពស់រួមទាំងសណា្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ ៤ និងផ្កាយ ៥"។

នៅឆ្នាំ២០៣០ កម្ពុជារំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទ្សចរ
បរទ្សប្ហ្ល ១៥លាននាក់ហើយប្ទ្សន្ះនឹង
ទទួលបានប្មាណ ៦,២លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ 

ថា និងអន៊វត្តភារកិច្ចតាមបទបញ្ជានិងការប្តជ្ា្ញាចិត្តរបស់
មន្ត្ីប៉ូលីស ដ្លបានចូលរួមនៅក្នុងសមាគមន្ះ។

រហូតមកដល់ព្លន្ះ គ្ដឹងថា សមាគម ប៉ូលីស 
ជាតិ អី៊តាលីន្ះ តូ្វបានគ្ដឹងថា មានទំាងមន្ត្បូ៉ីលីស
នៅក្នុងតំណ្ង និងការទទួលខ៊សត្ូវ និងមន្ត្ី ប៉ូលីស 
ដ្លបានចូលនិវត្តន៍ ដើម្បីច្ករំល្កនូវមនោគមវិជា្ជា និង 
ប្ព្ណី របៀបរបបការងររបស់មន្ត្ីប៉ូលីសរដ្ឋ និង 
ជាតិអ៊ីតាលី។

សម្តច្បា៉ាបបានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្បូ៉ីលីសនៅក្នងុ
សមាគមទំាងអស់ តូ្វជួយសម្បសមួ្ល ក៏ដូចជា យក 
ចិត្តទ៊កដាក់នឹងស៊ខទ៊ក្ខរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ។

សម្ត្ចបា៉ាបក៏បានលើកទឹកចិត្តពួកគ្ ឲ្យបើកចំហរ 

ដ្រ ដោយថ្មប៉ប្ះទឹក ផ្កាថ្មជំ៊វិញកោះស្ទើរត្ទំាងអស់។ 
ប្ហ្ល ៧០ប្ភ្ទសត្វផ្កាថ្មត្ូវបានគ្រកឃើញនៅ
ទីន្ះហើយប្ទ្សក៏មានវាលស្មោសម៊ទ្ធំៗ និង 
ជម្ក ព្កោងកាងផងដ្រ។

ដូចបណា្តាប្ទ្សដទ្ទៀតនៅក្នងុតំបន់ដ្រប្ទ្ស 
កម្ពជុាប្ឈមម៊ខនឹងបញ្ហាប្ឈមក្នងុការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋ- 
កិច្ចរបស់ខ្លនួនិងកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ដោយគា្មោនការបំផ្លចិ
បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដ្លជាធនធាន ត្ មួយ គត់រ បស់ 
ខ្លួន៕

និង ៧លាននាក់នៅត្ឹមឆ្នាំ ២០២០ ។
ចនោ្លាះពីខ្មករដល់ខ្កក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ ប្ទ្ស 

កម្ពជុាបានសា្វាគមន៍ភ្ញៀវទ្សចរអន្តរជាតិចំនួន ៣,៤៥  
លាននាក់កើនឡើង ១១,១ ភាគរយបើប្ៀបធៀបទៅ 
នឹងរយៈព្លដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំម៊ន៕

នឹងប្តជ្ា្ញាចិត្តនៅក្នងុការធ្វើអ្វដ្ីលមានប្យោជន៍ ការ ពារ 
គោលការណ៍មូលដា្ឋានរបស់សមាគម និងប្ជាពលរដ្ឋ 
ក៏ដូចជាជនជាតិនានា។

សម្តច្បា៉ាបបានថ្លង្ថា សមាគមន្ះ គឺដូច ជា គួ្សារ 
មួយ ដ្លជាបណ្តុំន្គ្ប់សាសន៍ ដ្លអាច នឹង ស្ថិត 
ស្ថរ្ បាន ដោយសារត្ផលប្យោជន៍ របស់មន៊ស្ស ទំាង 
អស់មានការគោរពគា្នាទៅវិញទៅមក។ល។

សម្តច្បា៉ាបបានថ្លង្ទៀតថា សង្គមដ្លល្អ គឺ សង្គម 
ដ្លមានការសា្វាគមន៍ គ្ប់ជាតិសាសន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ 
នូវវប្បធម៌ន្ភាពស្បច្បាប់ និងសណា្តាប់ធា្នាប់៕

ប្ជាជាតិក្នុងការថ្រក្សាសន្តិភាពនៅលើពិភពលោក ។ 
យើង ក៏នឹងបើកចំហរឲ្យប្ទ្សនៅលើពិភពលោកមក
រៀននៅកម្ពជុាអំពីការដោះមីន។ យើងមានមជ្ឈមណ្ឌល
មីនអាសា៊ានមួយនៅកម្ពជុា ដូចន្ះប្ទ្សផ្ស្ងៗអាច
មកសិក្សានៅទីន្ះបាន"។ សម្តច្ត្ជោ នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី 
បានថ្លង្ទៀតថា "ខ្ញុទំៅអង្គការសហប្ជាជាតិមិនម្ន
ដើម្បីនិយយបញ្ហាកម្ពុជាទ្ត្និយយអំពីបញ្ហាពិភព
លោក"។

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊៊ន ស្ន បានបន្តថា គា្មោនអ្នកណា 
អាចដាក់គំនាបមកលើកម្ពុជាបាននោះទ្ ដោយសារ
ប្ទ្សន្ះមានច្បាប់មានអធិបត្យ្យភាព។ ដូច្ន្ះ 
ប្ទ្ស គឺតូ្វត្អន៊វត្តតាមច្បាប់របស់ប្ទ្សមិនអាច
ទៅតាមច្បាប់របស់ប្ទ្សណាមួយនោះទ្៕
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ខណៈដ្លវិនិយោគគិន និងទ្សចរ
ជនជាតិចិននៅត្បន្តមានការកើនឡើង
នៅក្នុងទីផ្សារវិនិយោគ និងទ្សចរណ៍ 
នៅកម្ពជុា ប្ជាពលរដ្ឋកម្ពជុាសាមញ្ញខ្លះ
ហាក់មានអារម្មណ៍សា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការ
សា្វាគមន៍ ពួកគ្ ប៉៊ន្ត្អ្នកខ្លះថា ន្ះគឺជា 
និនា្នាការសាកល ដោយសារកំណើនន្ 
ការ  ហូរចូលន្ជនជាតិចិន គឺកើនឡើង 
សឹង  ត្គ្ប់ទីកន្ល្ង។ 

លោក វិន ចិនា្តា ជាអ្នកទ្សចរ នៅ ក្នងុ  
ស៊្រក មួយរូប បានឲ្យដឹង នៅខ្ត្ត សៀម រប 
ខណៈនំាគួ្សារមក កម្សាន្ត ល្ង    នៅខ្ត្ត 
សៀម រប កាលពីព្ល ថ្មីៗ   ន្ះ បាន អះ អាង  
ថា លោក មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល នឹងវ ត្ត មាន 
ជន ជាតិ ចិន នៅកម្ពុជា។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា " ដំបូងខ្ញុំគិតថា 
ជនជាតិចិនទៅត្កំពង់សោម (ខ្ត្ត 
ព្ះ  សីហន៊) ទ្ មើលទៅ ប៉៊ន្ត្សូម្បីត្ 
សៀមរប ក៏សំបូរដ្រ"។ 

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា " នៅ ម៊ខ អង្គរ 
ម៊ខប្សាទបាយ័ន ម៊ខប្សាទ បនា្ទាយ - 

សី្ ហើយសូម្បីត្នៅសណា្ឋា គារ ខ្ញុំ សា្នាក់  
នៅ ហើយនៅ ផប់ស្្ទីត ដ្លជា កន្ល្ង 
ព្ញនិយមសម្ប់ពួក លោកខង លិច 
នោះ ក៏គឺស៊ទ្ធត្ចិនត្ម្តង។ ពួក លោក 

ខងលិច និងសាសន៍ដ៏ទ្ គឺមិន សូវ ឃើញ 
ទ្ឥឡូវ"។

តាមប្សាសន៍របស់លោកចិនា្តា ពី ដំបូង 
លោក និងគ្ួសារមិនទាន់មានចំណាប់

អារម្មណ៍នឹងមកខ្ត្តសៀមរបនៅ ឡើយ 
ទ្ ។ គោលដៅន្ទ្សចរណ៍លក្ខណៈ
គួ្សាររបស់លោក គឺនៅខ្ត្ត ព្ះ សីហន៊ 
ឯណះទ្ ដោយសារ ត្ កូនៗ របស់ លោក 

ពលរដ្ឋសាមញ្ញាសា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសា្វាគមន៍ការហូរចូលន្វិនិយោគិនចិន ខណៈវិនិយោគិននិងទ្សចរចិនមនការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក

តាមការរំពឹងទុករបស់មន្តែកីែសួងទែសចរណ៍បានអះអាងថា នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៨ នែះកម្ពជុានឹងបន្តទាក់ទាញកំណើន 
ភ្ញៀវទែសចរពីបែទែសចិនថែមទៀត ពោលគឺបែមាណជាជិត ២លាននាក់  កែយពែលដែលរយៈពែល ៦ខែដើមឆ្នានំែះ 
នៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិជាង ៣លាននាក់ គឺកម្ពុជាបានទាក់ទាញចិន បានជិត ១លាននាក់ហើយនោះ ។

តាមសែចក្តីបែកាសរបស់កែសួងទែសចរណ៍ កាលពីពែលថ្មីៗនែះ បានឲ្យដឹងថា ទន្ទឹមនឹងកំណើននែ ភ្ញៀវទែសចរចិន 
កម្ពុជាកំពុងតែបែឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះនែភ្ញៀវទែសចរមកពីទីផ្សារផ្សែងៗនៅក្នុងតំបន់  ដូចជា អាស៊ាន កូរ៉ែ ជប៉ុន និង 
អ្នកទែសចរណ៍មកពីបច្ចឹមបែទែស ។ 

ដើម្ីបស្វែងរកដំណោះសែយចំពោះបញ្ហាបែឈមនែះលោកថោងខុនរដ្ឋមន្តែកីែសួងទែសចរណ៍បានជំរុញឲ្យមន្តែរីបស់
កែសួងសហការជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យនិងរកវិធីសសែ្តដើម្បីបន្តទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរចមែុះជាតិសសែ្ត
ដើម្បីនិរន្តរភាពនែវិស័យទែសចរដែលគែដឹងថាគឺជាសសរស្តម្ភមួយដ៏រឹងមាំនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

ធនាគារអភិវឌ្ឈន៍អាសុីបានព្យាករណ៍ថាបែទែសកម្ពុជានឹងមានកំណើនសែដ្ឋកិច្ចបែមាណ៧,០% សមែប់ឆ្នាំ២០១៨ 
និង២០១៩ដោយឡែកវិស័យទែសចរណ៍កម្ពុជាកំពុងតែបានបន្តកើនឡើងដែលមួយផ្នែកធំដោយសរកំណើនចំនួនភ្ញៀវ 
ទែសចរមកពីចិន។

បច្ចុប្បន្ននែះកែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនចំនួន ១៦ កែុមហ៊ុនកំពុងបែតិបត្តិការហោះហើរតែង់ពីចិនទៅកម្ពុជា ហើយ 
កែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ AirChinaនឹងបើកជើងហោះហើរតែង់ពីប៉ែកាំងទៅភ្នំពែញ ដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងែទី០១ ខែវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនែះបន្ថែមទៀត៕

អ្នកទេសចរណ៍ចិនរំពឹងថា នឹងបន្តមកកម្ពជុាបន្ថេមទៀត
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ពលរដ្ឋសាមញ្ញាសា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសា្វាគមន៍ការហូរចូលន្វិនិយោគិនចិន ខណៈវិនិយោគិននិងទ្សចរចិនមនការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក

ចូលចិត្តល្ងទឹក ប៊៉ន្តដ្ោយសារត្ទីនោះ
ល្បីល្បាញថាសម្បូរជនជាតិចិន ហើយ 
របស់របរហូបច៊ក ជាពិស្សគឺ កន្លង្ សា្នាក់ 
នៅវាថ្ល្ ហើយមនិសវូចលូចតិ្តឥរយិបទ 

របស់ភ្ញៀវទ្សចរជន ជាតិចិន ខ្លះ ផង នោះ 
ក៏ស៊្ះសួ្លគា្នាថា មក ខ្ត្ត សៀម រប ន្ះ 
វ ិញ ប៉៊ន្ត្លោកបានអះអាងថា គឺនៅត្ 
ឃើញ និងជួបភ្ញៀវទ្សចរជនជាតិចិន ជា 
ច្ើនដដ្ល។ 

លោកបន្តទៀតថា សម្ប់អារម្មណ៍
របស់លោកវាមិនជាស្អទ្ី ប៊៉ន្ត ្គ្ន់ ត្ ថា 
មិនសូវចូលចិត្តចរិត និងឥរិយបទរ ប ស់ 
ជនជាតិចិនមួយចំនួន ដោយសារត្ពួក
គ្រងច្ង្ងច្ងងបន្តិច ។ 

លោក ទ្ស សារឹម ជាអ្នកបើករថយន្ត 
ដឹកភ្ញៀវទ្សចរមួយរូប បានឲ្យដឹងថា 
ភ្ញៀវទ្សចរចិន មកច្ើនម្នទ្នឆ្នា ំន្ះ ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "នៅភ្នព្ំញ នៅ 
ខ្ត្តសៀមរប នៅកំពង់សោម គឺចិន ច៊ះ 
មក ទាំងឡានៗ។ ព្លខ្លះ ក្៊មហ៊៊នឲ្យ
ខ្ញុទំៅទទួលនៅព្លានយន្តហោះ ពីរ ឡាន 
ក៊្ងក៏មានដ្រ។ ដើរច្ញពីព្ លាន យន្ត 
ហោះមក ឃើញចិនឡើងព្ត"។

លោកបានបន្តទៀតថា សព្វថ្ង្ន ្ះ 
លោកបានបើករថយន្តន្ះ សឹងត្ ៧០ 
ភាគរយហើយ គឺដឹកត្ជនជាតិចិនត្ 
ប៉៊ណ្ណោះ សាសន៍ដ៏ទ្ ដូចជា បារំង 
អាម្រិក អង់គ្ល្ស ជប៉៊ន កូរ៉្អី គឺមិន សូវ 
ជា មានច្ើនទ្  ហើយលោកដឹក ឡើង វិល ជំ៊ 
រវាងភ្នព្ំញ សៀមរប និងខ្ត្ត ព្ះ សី  ហន៊ 
ហើយខ្លះក៏ទៅដល់ភូមិ ភាគ ឥ សាន្តថ្ម 
ទៀតផង។

ទាក់ទិននឹងឥរិយបទរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ
ជនជាតិចិន និងជនជាតិដ៏ទ្ លោក សា រឹម 
ហាក់សា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នងុ ការអះអាងថា ពួក  
គ្យ៉ាងម៉្ច ដោយគ្ន់ត្ និយយ ខ្លថីា 
"បងដឹងស្ប់ហើយ ថាវាយ៉ាងម្៉ច ប៊៉ន្ត ្ 
យើងជាអ្នកផ្តល់ស្វាកម្មឲ្យគ្ វា មិន ជា 

នៅក្នុងដំណើររបស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនែ្តីទៅចូលរួម បើកពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើទី១៥ កែម 
បែធន  បទ "រួមគា្នាកសងវិធីសូតែសមុទែសតវត្សរ៍ទី២១ បង្កើតសមាគមន៍ចិន-អាស៊ានបែកបដោយនវានុវត្តន៍" កាល ពី ពាក់ 
កណ្តាល ខែកញ្ញា កែុមហ៊ុនចិនជាចែើនបានស្វះស្វែងទទួលព័ត៌មានពីទីផ្សារនៅកម្ពុជា។ 

តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាសធរណៈពីបណ្តាញសង្គមផ្លវូការរបស់សម្តែចតែជោ បានឲ្យដឹងថា អំឡុងពែលនែការ ស្នាក់  នៅ
ទីកែងុណន់នីងនែតំបន់ស្វយ័តជនជាតិជ័ងកា្វាងសីុ សម្តែចបានទទួលជួបសវនាការ ជាមួយនឹងបែធន និងតំណង កែមុ ហ៊ុន 
ចិនជាចែើន ។

តាម សែចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្តាញសង្គមរបស់សម្តែចផ្ទាល់ បានឲ្យដឹងថា សម្តែចតែជោ បានជួបពិភាក្សា ជាមួយនឹង 
តំណង  កែុមហ៊ុនចិនធំៗ ចំនួនជាង ១០កែុមហ៊ុន ដែលខ្លះកំពុងតែវិនិយោគនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាសែប់ និងខ្លះកំពុងតែ
ស្វែងរកចែកសមែប់វិនិយោគ លើវិស័យកសិកម្ម កំពង់ផែ ថាមពលវារីអគ្គីសនី។ ល។

បែភពដដែលបានបន្តថា ដោយឡែកពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីរវាងកម្ពជុា និងចិនក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នងុរយៈ 
ពែលមួយទសវត្សរ៍ចុងកែយនែះ ដោយបានកើនឡើងដល់ ៥,៨ ប៊ីលានដុលា្លារអាមែរិក តាមស្ថិតិឆ្នាំ២០១៧ គឺកើន ឡើង 
បែមាណ ២២% ធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅ។ សមែប់ការវិនិយោគពីបែទែសចិនក្នុងរយៈពែលបីឆ្នាំកន្លងទៅនែះបាន កើន ឡើង 
ពី បែមាណ ៩០០លានដុលា្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ១,៦ ប៊ីលានដុលា្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ ២០១៧ និង ក្នុងរយៈពែល ៧ 
ខែដើមឆ្នាំ ២០១៨ នែះបានកើនដល់ ២,៨ ប៊ីលានដុលា្លារអាមែរិក៕

វិនិយោគគិនចិនក៏តេវូបានគេរំពឹងថា នឹងបន្តកើនឡើងផងដេរ

ស្អីទ្"។ 
លោកបានបន្តទៀតថា បណា្តា ភ្ញៀវ 

ទ្សចរចិនដ្លលោកបានដឹក ភាគ ច្ើន 
គឺចាយល៊យខ្លាំងគួរសម ហើយព្ល ខ្លះ 
លោកមានអារម្មណ៍ថា ដូចជាច្ើនជាង 
ពួកលោកខងលិច ដ្លធា្លាប់ដឹកផង។ 
ពួកគ្ មកដ្កស៊ទ្ធត្សណា្ឋាគារផ្កាយ 
ដូចជាស៊ខ ជាដើម ហើយហូបច៊កវិញ 
ក៏នៅហាងល្អៗដ្រ ហើយបើចូលហាង 
លក់វត្ថុអន៊ស្សាវរីយវិញ គឺដូចជា មាន 
អារម្មណ៍ថា ព្លខ្លះពួកគ្ចាយល៊យ 
ដូច ជាអត់សូវសា្តាយម៉្ចទ្។ 

មគ្គុទ្ទ្សក៍៍ទ្សចរមួយរូប ដ្លមិន 
បញ្ចញ្អត្តសញ្ញាណ បានឲ្យដឹងថា ភ្ញៀវ 
ទ្សចរចិន ភាគច្ើនគឺមកជាក្៊មៗ 
ពោល គឺមិនដ្លក្មមួយឡានទ្ ហើយ 
កម្ដើរទ្សចរណ៍ជារបៀបផ្សងព្ង
ដូចជាពួកលោកខងលិច ដ្ល ដើរ ជា 
ឯកជនមា្នាក់ ឬពីរនាក់សា្ពាយត្សាក់កាដូ
មា្នាក់មួយដើរព្ញប្ទ្សណាស់។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា  "រឿងទ្សចរណ៍
សាក់កាដូសម្ប់ភ្ញៀវចិន គឺគា្មោនត្ម្តង 
ពួកគ្មកទំាងក៊្មៗ សា្នាក់ នៅ សណា្ឋា គារ 
ល្អៗ ត្ជួនកាលវាឆូងឆង ប្ឡាំបា៉ាម 
បា៉ាកបន្តិច"។

មគ្គទុ្ទស្ក៍៍ទ្សចររូបនោះ បាន អះ អាង 
ថា ភ្ញៀវទ្សចរចិនភាគច្ើនមិនពិបាក
រឿងល៊យរឿងកាក់ទ្ ប៉៊ន្ត្លំបាក រឿង 
ស៊ជីវធម៌ ហើយឆ្វឆវ ហើយបើដើរជា
មួយពួកគ្គឺត្ូវធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់បន្តិច។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "កំព៊ង ត្ បាយៗ 
អីហ្នងឹព្លខ្លះ ទាស់សម្ដគីា្នា ត្បន្តចិ អី ហ្នងឹ 
គប់ចាន គប់សា្លាបព្ដាក់គា្នាក៏មានដ្រ " ។ 

ដោយឡ្ក លោក ជាង ស៊ខហួរ ជា 

អាជីវករ និងជាអ្នកដ្លជាប់នឹងខ្ស្ 
ស្ឡាយចិនមួយរូប បានឲ្យដឹងថា ឥវិយ - 
បទ ជនជាតិចិនមួយចំនួន គឺភាគ ច្ើន 
មិន ដូចជាគ្ល្បីចឹងទ្ ដោយសារ ត្ ពួក 
គ្ចូលចិត្តនិយយឭ និយយរង ច្ង្ង  
ច្ងង មិន សូវជាច្ះស៊ជីវធម៌ទ្ ប៉៊ន្ត្ 
ពួក គ្មិនអាក្ក់នោះទ្។ 

លោកបានបន្តទៀតថា គ្ប់ជនជាតិ
ទាំងអស់នរណាក៏មានអាក្ក់មានល្អដ្រ 
ដូច្ន្ះក៊ំវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ៗ ហើយ នាំ គា្នា 
មិន សូវចូលចិត្តចិននោះ។ លោក បាន 
បញ្ជាក់ថា "បើគ្ មក យក ល៊យ មក ល្ង 
ស៊្កយើង ហើយចាយនៅស៊្កយើង មក 
រកសី៊នៅស៊្កយើងសា្វាគមន៍គ្ទៅ ហើយ 
បើពួកអាក្ក់ៗ ច្ង្ងច្ងងដាក់ ទោស 
ទៅ ស្៊កយើងមានច្បាប់តាស់"។

ទាក់ទិននឹងការកើនឡើងនូវវត្តមាន
ជនជាតិចិន ទំាងទ្សចរ និងវិនិ យោ គិន   
បច្ចុប្បន្នន្ះ គឺជាព័ត៌មានក្តាគគ៊កមួយ
នៅតាមបណា្តាញព័ត៌មាននានា ជា ពិស្ស 
នៅលើបណា្តាញសង្គម។ មានការ ពិភា ក្សា 
និងបញ្ចញ្ទស្សនៈផ្ស្ងៗគា្នាជាច្ើន ប៊៉ន្ត្ 
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នក វិភាគ  ឯក - 
រជ្យមួយរូប បាន មាន ប្សាសន៍ ថា  វត្ត មាន 
របស់ជនជាតិចិននៅកម្ពជុា គឺមិន ម្ន ជា 
រឿងកម្ពុជាត្មួយទ្ន្ះ គឺជារឿង របស់ 
ពិភពលោក។ 

លោកបានអះអាងថា វត្តមានន្កំណើន 
ភ្ញៀវទ្សចរ និងវិនិយោគិនចិន គឺមាន 
ការ កើន ឡើងគ្ប់កន្ល្ងមិនថា ត្ កម្ពុជា 
ប្ទ្សអាសា៊ានមានថ្ មា៉ាឡ្សី៊ វៀត - 
ណាម ឡាវ ភូមា... សូម្បីត្ទ ផ្ីសារ នៅ អឺរ៊៉ប 
អាម្រិក អា្រហ្វកិ អូស្្តាលី នូវ្ ល ហ្ស្ ឡង់  
អីគឺស៊ទ្ធត្ចិន។ 

 លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា សូម្បីត ្ 
ទី ផ្សារទ្សចរណ៍នៅបារំង និង អឺរ៊៉ប មួយ 
ចំនួនក៏តូ្វបានគ្តមូ្វឲ្យមាន ការ រៀប ចំ 
ភាសា និងស្វាកម្មផ្ស្ងៗ ដើម្បី ទាក់ ទាញ 
ចិនដ្រ នោះមិនរួម បញ្ចូល នៅ អាម្រិក 
ដ្ល មាន ជាសហគមន៍ ចិនដ៏ ល្បី ល្បាញ 
ឆយ ណា ថោន នៅតាមរដ្ឋសំខន់ៗធំៗ
នៅអាម្រិកផងនោះទ្។ 

កាលពីឆ្នា២ំ០១៧ អង្គការពាណិជ្ជកម្ម
ពិភពលោកបានអះអាងថា ប្ជាពលរដ្ឋ ចិន 
ចំនួន ១៤២ លាននាក់ បានចំណាយ ល៊យ 
របស់ពួកគ្ ២៥៨ ពាន់លានដ៊លា្លារដើរ
ល្ងជំ៊វិញពិភពលោក។ ការចំណាយ របស់ 
ពួកគ្ គឺខ្ពស់ជាង ជន ជាតិ អាម្រិក ទៅ ទៀត 
ដោយពលរដ្ឋអាម្រិក គឺចំណា យ ល៊យ 
តឹ្ម ត្ ១៣៥ពាន់លានដ៊លា្លារ ប៊៉ណ្ណោះ៕ 

ដោយ អរិយបុត្រ

Photo :  Supply



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១២

យ៊វជន យ៊វនារី ចំនួនប្មាណជាង 
៣០០នាក់ មកពីព្ះសហគមន៍កាតូលិក
ភូមិភាគទំាងបីបានជួបជំ៊គា្នាក្នងុកម្មវិធីបោះ 
ជំរំសម្ប់ការត្ស់ហៅ លើក ទី បំ្ មួយ 
ក្មប្ធានបទ "ព្ះជាមា្ចាស់ ត្ូវ ការ 
កូន "។ កម្មវិធីន្ះ បានធ្វើនៅព្ះសហគមន៍ 
សន្តមីកាអ្ល ក្៊ងព្ះសីហន៊ កាល ពី 
ថ្ង្ទី០៦ ដល់ថ្ង្ទី០៩ កញ្ញា  ២០ ១ ៨។

នៅក្នងុការអប់រំលោកអភិបាល អូល  ីវ យ្ី 
ជាអភិបាលព្ះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិ 
ភាគ ភ្នព្ំញ លោកបាន លើក យក ចំណុច  
សំខន់ ៗ  មួយចំនួន ដើម្បី បំភ្លដឺល់យ៊វជន
យ៊វនារីក្នងុការរិះគិតអំពីជីវិតជាអ្នកបួ ស ។ 
លោក អភិបាលបាន លើក ចំណុច ដូចជា 
"តើអ្នកមករកអ្វ?ី" មាន ន័យឲ្យ យើង ដឹង 
ថា ព្ះយ្ស៊ូណ្នាំ ឲ្យ យើង ដើរតាម ផ្លូវ 
ន្ ស្ចក្តស៊ីខ និង ស៊ភ មង្គល ។ "ខ្ញុ ំស្ក  
ទឹក" គឺព្ះយ្សូ៊ ណ្ នំា ឲ្យ យើង យល់ ថា 
យើងតូ្វការចូលនៅក្នងុដួងចិត្តរបស់យើង
យ៉ាងជ្ដើម្បីគិតអំពីអនាគត។ លោក 
ក៏ បានលើកដ្រនូវចំណុច "កំ៊ ខ្លាច អី!" គឺ 
ព្ះយ្សូ៊គង់ នៅជាមួយ យើង ជា និច្ច យើង 
ធ្វើដំណើរទៅម៊ខបាន ដោយ សារ យើង 
មាន ទីពឹងមួយយ៉ាងពិស្ស គឺព្ះ យ្ សូ៊  
ផ្ទាល់។ "តើរូបខ្ញុមំានឋានៈអ្វ?ី" ព្ះយ្សូ៊
ណ្នំាឲ្យយើងទទួលសា្គាល់ខ្លនួឯងឲ្យច្បាស់ 

យ៊វនារីពីររូបន្ ព្ះសហគមន៍ កោះ រការ 
ស្ម័គ្ចិត្តចូលក្នុងក្៊មដូនជីកាតូលិក ន្ 
ក្៊មគ្ួសារ អ្នក ស្ឡាញ់ ព្ះឈើ ឆ្កាង 
ដើម្បីទទួលអប់រំអំពីជីវិតអ្នកបួសក្នងុក៊្ម
ន្ះ។ ពិធីអរព្ះគ៊ណព្ះជាមា្ចាស់ និង
ទទួលប្ក្ខនារីទំាងពីរបានប្រព្ធទៅកាល
ពីថ្ង្ទី២៤ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្ ម 
អធិ បតីភាពរបស់ លោក អន់តូនីសាមី 
សូ៊ស្ រជ អភិបាលព្ះសហគមន៍កាតូលិក 

បោះជំរំសម្ប់ការត្ស់ហៅ

យុវនារីចំនួនពីររូបស្មគ្័ចិត្ត ចូលក្នងុកុ្មអ្នកបួស អ្នកស្លាញ់ព្ះឈើឆ្កាងនៅកំពង់ចាម 

និងសួរខ្លួនឯងថា តើព្ះ ជាមា្ចាស់ ត្ស់ 
ហៅ ឲ្យយើងបម្ើព្ះសហគមន៍ តាម របៀប   
ណា? "ឲ្យគ្ឮដូចម្ត្ចកើត បើគា្មោន 
នរណា  ប្កាស?" ព្ះយ្សូ៊បានចាត់ឲ្យ
យើងធ្វើជាអ្នក ដ្លប្កាសដំណឹងល្អ 
សម្ប់ បងប្អនូឯទៀតៗ ដើម្បីឲ្យគ្បាន
ឮព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។ លោក 
អភិ បាល ក៏ បាន លើកយក ចំណុច មួយ ទៀត 
មកបញ្ជាក់ដ្រគឺ "ខ្ញុំជាអ្នកបម្ើ" ដោយ 
យកព្ះនាង មា៉ារី ជាគំរូដ្លបាន ឆ្លើយ ទៅ  
ទ្វទូត កា ពី្ អ្លថា "នាង ខ្ញុជំា អ្នក បម្ើ  
រ បស់ ព្ះ ជា អមា្ចាស់" ព្ះនាងមា៉ារីបានយក
ចិត្តទ៊កដាក់ដោយចិត្តបម្ើជានិច្ច។ ក្នងុ
ព្លនោះលោកអភិបាលក៏បានដាក់សំណួរ
ឲ្យយ៊វជនយ៊វនារីរិះគិតថា តើខ្ញុ ំមាន ស៊បិន 
អ្វ ីមានអគ្គទស្សនៈអ្វ ីដ្លជាគម្ងការ
ដ៏អសា្ចារ្យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ សម្ប់ 
ព្ះសហគមន៍ និងពិភពលោក?

លោក មួង រស់ ជាបូជាចារ្យមក ពីភូមិ 
ភាគ បាត់ដំបង ជាសមាជិកគណៈ កម្ម ការ 
រៀបចំកម្មវិធី បានលើកយកជីវិតជា ការ 
ត្ស់ ហៅ ជាប្ធានបទដើម្បីអប់រំក្នុង
កម្មវិធីបោះជំរំសម្ប់ការត្ស់ន្ះដ្រ។ 
លោកបាននិយយថា ការត្ស់ហៅ គឺជា
ពាក្យដ្លនំាឲ្យយើងយល់អំពីការសម្តង្
អាថ៌កំបាំងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ការ គិត ថា 

ភូមិភាគកំពង់ចាម។ 
តាមបងសី្ អាញ៉្ ស ស្ីស៊ជាតិ ជា  

ដូនជីកាតូលិកមួយរូបដ្លក្នងុគួ្សារអ្នក
ស្ ឡាញ់ ព្ះឈើឆ្កាង បាន ឲ្យ ដឹងថា យ៊វ - 
នារីទំាងពីរនោះ គឺសី្ ឡ្ និង កញ្ញា ។ អ្នក  
ទំាង ពីរមកពីព្ះសហគមន៍កាតូលិកកោះ 
រការ។ ដូនជីរូបន្ះបន្តថា ពួកគាត់ចូល ក្នងុ 
ជំហានទី១ គឺជា អាស្ពឡ្ីន ដើម្បី ទទួល 
ការអប់រំ និងឈ្វ្ងយល់ពីជីវិតអ្នកបួស 

ជីវិត ជាការត្ស់ហៅ ជួយនំាឲ្យយើងមាន
ស្រីភាពនៅក្នងុដួងចិត្ត ហ្ត៊ន្ះហើយ
យើងតូ្វធ្វើជាសាក្សីន្ជំនឿរបស់យើង ។

លោកបូជាចារ្យរូបន្ះបានបន្តថា ការ 
ណ្នំាខងផ្លវូវិញ្ញាណ គឺមាន តម្លខ្្ពស់ បំផ៊ត 
ដើម្បីជួយឲ្យយើងឃើញវត្តមានរបស់ព្ះ 
ជាមា្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង។ រល់ព្ល 
ដ្លយើងបានសា្តាប់ ឮព្ ះបន្ទូល របស់ 
ព្ះ ជាមា្ចាស់ គឺជាព្លសម្ប់យើងទទួល 
ការត្ស់ហៅ។

យ៊វជនយ៊វនារី ដ្លបានចូលរូមកម្មវិធី
បោះជំរំសម្ប់ការត្សហៅន្ះ មាន ការ 

ជាដូនជីកាតូលិក។ 
បងស្ី ស៊ជាតិ បន្តថា ម៊នទទួល ឬ 

ថា្វាយពាក្យសចា្ចាជាដូនជីកាតូលិកក្នងុក៊្ម 
ន្ះ យ៊វនារីត្ូវទទួលការអប់រំ ១ឆ្នាំជា 
អា ស្ពឡ្ីន បនា្ទាប់មក១ឆ្នាជំា ប៊៉សស្ទ ូឡ្ន 
និង២ឆ្នាជំាណូវីស ហើយគឺថា្វាយពាក្យសចា្ចា
ប្ណិធានលើកទី១។ ក្នុងរយៈ ព្ល ៤ 
ឆ្នា ំន្ះគ្តូ្វសិក្សា ប្មាណ ជាង ១០ ម៊ខ 
វិទ្យា បូករួមជាពិស្សអំពីជីវិតរស់នៅជា 
ក៊្ម។  ចំពោះការអប់រំនឹងធ្វើនៅកម្ពជុា មាន  
សាស្តាច្ារ្យ ជាបូជាចារ្យ និងដូនជី កាតូ - 
លិក ។ បងស្ី ស៊ជាតិ ក៏បាន អធិដា្ឋាន 
សម្ប់ យ៊វនារីទាំងពីរ សូមព្ះវិញ្ញាណ 
ជួយណ្នំាប្អនូទំាងពីរ ឲ្យមានកមា្លាងំ ធ្វើ 
ដំណើរ តាមមាគ៌ារបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ដោយ 
អំណរសប្បាយ និងស្ចក្ត ីស្ឡាញ់ ផង ។ 

ក៊្មដូនជីកាតូលិក គួ្សារ អ្នក ស្ឡាញ់ 
ព្ះឈើឆ្កាង បានចូលមកក្នងុព្ះរជាណា- 
ចក្កម្ពុជា ក្នុងកំឡុង ទសវត្សរ៍ទី ៩០ 
ដោយមានដូនជីនកាតូលិកក្៊មគ្ួសារ
អ្នកស្ឡាញ់ព្ះឈើឆ្កាងមកពី ប្ទ្ស  
ថ្ មកតំាងនៅក្នងុព្ះសហ គមន៍ កាត  ូលិក 
ភូមិភាគកំពង់ចាម គឺលោកយយ សាវី យ៉្ 

យល់ឃើញស្ដៀងគា្នាថា កម្មវិធីមានសារ 
សំខន់ព្ះបានជួយឲ្យយ៊វជនយ៊វ នារី ច្ះ
សា្តាប់ការត្ស់ហៅរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។ 
ម្យា៉ាងទៀត កម្មវិធីន្ះបានណ្នំាឲ្យយ៊វ ជន 
យ៊វនារីអាចរកឃើញផ្លវូ ដ្លយើងជា យ៊វ - 
ជនយ៊វនារីជ្ើសរីសតាមការត្ស់ហៅ 
របស់ព្ះជាមា្ចាស់។ ជាពិស្សម្ រៀន របស់ 
លោកអភិបាល លោក បូជាចារ្យ និង  សក្ខី - 
ភាព ទំាងអស់ បានជួយដល់យ៊វជន យ៊វ នារី 
ដ្លចង់ឈ្វង្យល់អំពី ការ ត្ស់   ហៅ បាន 
សា្គាល់ និងបានឆ្លើយតបតាមតមូ្វការតាម
ព្ះអំណយទានរបស់ព្ះជាមា្ចាស់៕           

និងលោកយយប៉្ឡាជី។ ក្យមក
មានយ៊វនារីចំនួនពីររូបបានចូលក្នុងក៊្ម
ន្ះដើម្បីឈ្វ្ងយល់អំពីជិវិតអ្នកបួសន្  
ក៊្មគួ្សារ អ្នក ស្ឡាញ់ ព្ះ ឈើ ឆ្កាងន្ះ 
គឺបងសី្ អាង សង្វាត និងបងសី្សួន ប៊៊ន  
ថារីន បានថា្វាយពាក្យសចា្ចាប្ណិធាន 
លើក ដំបូង នៅថ្ង្ទី២១ មីនា ២០០៤។ 

បនា្ទាប់មកមាន បងសី្ សី្ ស៊ជាតិ បាន
ថា្វាយពាក្យសចា្ចាលើកដំបូងនៅថ្ង្ទី២៥ 
ខ្មីនា ឆ្នាំ២០០៧។ ក្យមកមាន 
បងសី្ ស៊ខនី ថា្វាយ ពាក្យ សចា្ចា ប្ណិ ធាន 
នៅថ្ង្ទី0១ ខ្ឧសភា ឆ្នាំ២០១២។ 
បនា្ទាប់ មក បងស្ី ហ៊ីល និងបងស្ី រដា្ឋា 
បានថា្វាយពាក្យសចា្ចាប្ណិធាន ក្នងុក៊្ម
អ្នកស្លាញ់ព្ះឈើឆ្កាង ថ្ងទី្0៥  ឧសភា 
២០១៨។ ព្លន្ះមានយ៊វនារីចំនួនពីរ
រូបសំ៊ចូលឈ្វង្យល់ និងទទួលការអប់រំ
ពីជីវិតអ្នកបួសកាតូលិកក្នុងន្ះទៀត។ 

ចំពោះដូនជីពីររូបដ្លមក ពី ប្ទ្ស 
ថ្នាទសវត្សរ៍ទី៩០ លោកយយ 
សាវីយ៉្ និងលោកយយប្៉ឡាជី បាន វិល 
ត្លប់ទៅប្ទ្សថ្វិញ នៅថ្ង្ទី១២ 
ខ្មិថ៊នា ឆ្នាំ២០១៨៕

ថតដោយៈ សុវណ្ណភូមិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

ជារងរល់ឆ្នាំ កំឡុងព្លវិសមកាល 
(វា៉ាកងធំ) ព្ះសហគមន៍តំបន់កំពង់ធំ
ត្ងត្រៀបចំកម្មវិធីសិកា្ខាសាលាអប់រំជំនឿ 
រយៈព្លពីរសបា្តាហ៍ ដើម្បីបំប៉នផ្នក្ជំនឿ 
ដល់ក៊មារដ្លមកពីព្ះសហគមន៍នានា
ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ។

ដោយឡ្កក្នងុឆ្នាន្ំះប្ធានបទដ្ល
លើកឡើងនៅក្នងុវគ្គបំប៉នអប់រំជំនឿ នោះ 
គឺ"ព្ះយ្ស៊ូស្ឡាញ់យើង" ដ្ល មាន 
ក៊មារចំនួនប្មាណជា៨០នាក់ ចូលរួម 
មកពីព្ះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិបា៉ាង 
មា្នាវ ព្កស្បូវ និងកំពង់រទ្ះ។

កម្មវិធីអប់រំជំនឿន្ះគឺធ្វើឡើងកាល
ពីថ្ងទី្១៧ ដល់ថ្ង ្ទី៣០ ខ្ញ្ញា ឆ្នា ំ២០ ១ ៨ 
នៅព្ះវិហារគង្វាលដ៏សប្បុរសកំពង់រទ្ះ 
ក្៊ងស្ទឹងស្ន ខ្ត្តកំពង់ធំ។

កញ្ញា ធា ចន្នីជាគ្ូរអប់រំជំនឿមា្នាក់
ដ្លបានចូលរួម ណ្នំាក្នងុកម្មវិធីបំប៉ន
អប់រំជំនឿន្ះបានឲ្យដឹងថា ៖ កម្មវិធីន្ះ 
ត្ូវបានប្ងច្កក៊មារជា៦ក្៊មផ្ស្ងៗ
គា្នាទៅតាមអាយ៊ និងកមិ្ត របស់ ពួក គ្ ។ 
ចន្នីបន្តរថា៖ ក៊មារ ៩០ភាគរយ ជា កូន 
គ្ីស្ត បរិស័ទ និងកំព៊ងទទួលអប់រំជនឿ
ក្នុងព្ះសហគមន៍កាតូលិក។ តាមចន្នី 
បានបន្ថម្ថា ក៊មារដ្លមកចូលរួមទទួល

ការអប់រំគឺមានភាពសប្បាយរីករយ បើ
ទោះបីជាពួកគ្ត្ូវចំណាយព្លវ្លា
ព្ញមួយថ្ង្ក៏ដោយត្អ្វីដ្លសំខន់
នោះ គឺក៊មារចូលចិត្តសា្តាប់អំពីព្ះយ្សូ៊។

អ្នកគ្ូអប់រំជំនឿរូបន្ះបន្ថ្មថា ៖ 
កម្មវិធីន្ះ គឺមិនគ្ន់ត្ណ្នាំក៊មារ
ឈ្វ្ងយល់អំពីជំនឿត្មួយម៊ខនោះទ្ 
គឺមានអប់រំក៊មារ អំពីការការពារ និង តម្ល្ 
ន្ បរិសា្ថានផងដ្រ ដើម្បីឲ្យពួកគ្ច្ះ 
ស្ឡាញ់ និងថ្រក្សាបរិសា្ថានដ្លនៅ 
ជំ៊វិញខ្លនួគ្ ដូចព្ះយ្សូ៊ស្ឡាញ់ យើង ។

ចំណ្កលោកបូជាចារ្យ មា៉ាក ភីធឺ 
ឡូប៉្ស ជាបូជាចារ្យទទួលខ៊សត្ូវនៅ
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ
បានឲ្យដឹងថា៖ ព្លវ្លាវា៉ាកងធំ គឺក៊មារ
ទំន្រច្ើនព្ះគ្មិនទៅសាលា។ ហ្ត៊
ន្ះព្ះសហគមន៍រៀបចំកម្មវិធីន្ះឡើង
គឺដើម្បីទាញក៊មារកំ៊ឲ្យគ្ភ្លច្សៀវភៅ គ្ 
មកជួបជំ៊គា្នាដើម្បីសា្តាប់  និងរៀនម្រៀន 
ផ្ស្ងៗអំពីព្ះយ្ស៊ូ ជួបជ៊ំមិត្តថ្មីៗ ញំ៊ 
អាហាររួមគា្នា គ្សិក្សាជាក្៊ម ការធ្វើ 
អនាម័យខ្លួនប្ណ ការចូល រួម សមា្អាត 
បរិសា្ថាន និងមានម្រៀនជាច្ើនទៀត
ដ្លមានប្យោជន៍សម្ប់ពួកគ្។

លោកបូជាចារ្យបានបន្តទៀតថា ៖ 

ព្លវ្លាពីរសបា្តាហ៍ គឺមានប្យោជន៍
ខ្លាំងសម្ប់ក៊មារទាំងផ្ន្កជំនឿ ទាំង 
សកម្មភាពទូទៅ និងការ អប់រំ ចិត្ត ផង ដ្រ។ 
លោកបន្ថ្មទៀតថា ៖ ព្លខ្លះយើង
មា្នាក់ៗចូលចិត្តប្ើពាក្យថា ព្ះយ្ស៊ូ 
ស្ឡាញ់ យើង ត្ព្លខ្លួនយើង មិន 
ដឹង  ច្បាស់អំពីឫសគល់ន្ស្ចក្តស្ីឡាញ់ 
នោះវាធំកម្ិតណាឡើយ។ ហ្ត៊ ន្ះ 
តាម រយៈប្ធានបទខងលើ គឺ  ចង់បង្ហាញ
ប្ប់ឲ្យក៊មារទំាងអស់ដឹងថា អ្វីៗ ទំាងអស់
គឺស៊ទ្ធត្ជាសា្នាមព្ះហស្តរបស់ព្ះជា-
មា្ចាស់។ លោកបូជាចារ្យបន្តថា ព្ះ យ្ សូ៊  
ស្ឡាញ់ ដោយ ស៊ខចិត្ត ល ស់ បាប មន៊ស្ស 

លោកគឺ ស៊ខចិត្តបូជាព្ះជន្មដោយមិនហារ
ស្ត។ី ព្ះយ្សូ៊ក៏បានប្ៀនប្ដៅមន៊ស្ស
អំពីស្ចក្តស្ីឡាញ់ជាច្ើន។ ហ្ត៊ន្ះ
យើងបង្ៀនឲ្យក៊មារច្ះយកគំរូតាមព្ះ 
យ្ស៊ូ គឺរស់នៅ ជាមន៊ស្សសាមញ្ញ ដាក់ 
ខ្លួន សា្តាប់បង្គាប់ លើក  ល្ងទោស និង 
មាន ស្ចក្តី ស្ឡាញ់  ចំពោះអ្នកដទ្។

កម្មវិធីបំប៉នអប់រំជំនឿន្ះគឺមានការ
ជួយសមួ្លពីលោកបូជាចារ្យទទួលបន្ទកុ
ក្នុងតំបន់កំពង់ធំ ដូនជីកាតូលិក ២នាក់ 
ក៊្មដូនជីកាតូលិកមកពីប្ទ្សថ្៤នាក់ 
និងគូ្អប់រំជំនឿមកពីព្ះសហគមន៍ ផ្ស្ង ៗ   
ជាច្ើននាក់ផងដ្រ៕     ដោយ រឿន ស្រមី៉ាច

បំប៉នអប់រំជំនឿនៅព្ះសហគមន៍កំពង់រទ្ះ

សន្និបាតកុមរនៅប៊ូស្ស្តីអំពី "ការសា្តាប់បងា្គាប់"
ពាក្យថា "សា្តាប់បង្គាប់" បើនិយយចំពោះ

ក៊មារតូចៗគឺអាចឲ្យពួកគ្យល់ច្ឡំអំពី 
អត្ថន័យ ព្ះគ្អាចនឹងប្ពឹ្ត្តអំពើទ៊ច្ចរិត 
ឬអំពើស៊ចរិតអាស័្យទៅលើការពន្យល់
និង ណ្នំាពីសំណាក់មន៊ស្សចាស់ទំ៊ដ្ល
នៅជ៊ំវិញខ្លួនរបស់ពួកគ្។

ដើម្បីបញ្្ជាបអំពីបញ្ហាន្ះព្ះវិហារ
ព្ះយ្សូ៊ប្សូតជាមន៊ស្សនៅបូ៊ស្ដ្ល
ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឡាំម៉្ះ ឃ៊ំ ប៊ូស្ ស្៊ក 
ព្ជ្ដា ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀប ចំ កម្ម វិធី   
សន្នបិាត សម្ប់ ក៊មារ កមិ្ ត បឋម សិក្សា ។ 
កម្មវិធ ីន្ះមានក៊មារចូលរួម ប្មាណ  ជា 
៦០នាក់ មកពីព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក 
ចំនួនបីកន្លង្គឺ ព្ះស ហ គមន៍  កា តូលិក 

ក្វសី៊មា ដាក់ដំា និង ព្ះសហ គមន៍ កាតូ - 
លិក បូ៊ស្  កាលពីថ្ងទី្ ១៩ ដល់ ថ្ង្ទី២១ 
ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

លោក  ្រហ្វង់  ស័្វរ ហ្ម្ល្សដាល ជា 
បូជាចារ្យ ទទួលខ៊សតូ្វព្ះហគមន៍កាតូ- 
លិកតំបន់មណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថា ៖ 
ទិសដៅសំខន់ក្នងុ កម្មវិធីសន្នបិាតន្ះ គឺ 
ដើម្បីតម្ង់ទិសឲ្យក៊មារតូចៗន្ះមាន
ការ រិះគិត ឲ្យបានត្ឹមត្ូវ នៅព្ល ដ្ល 
មាន នរណាមា្នាក់បញ្ជា ឬប្ប់ ឲ្យគ្ធ្វើ អ្វី 
មួយ។ លោកបូជាចារ្យរូបន្ះបាន បន្ថម្ 
ទៀតថា ៖ ក៊មារមានភាពសោ្មោះត្ង់គឺ ប្ៀប 
ដូចជា ក្ដាសស ហ្ត៊ន្ះប្សិនបើ 
យើងជាមន៊ស្សធំបង្ហាញអ្វ ីឬប្ប់អ្វដីល់

ពួកគ្នឹងសា្តាប់តាមដោយមិនវិនិច្ឆ័យថា
ល្អ ឬអាក្ក់នោះទ្។ លោក ្រហ្វង់ស្វ័រក៏ 
បាន លើក ឧទាហរណ៍យ៉ាង សាមញ ្ញថា " ការ 
បញ្ជាឲ្យក្ម្ង ទៅស៊ំទាន ឬ ទៅលួច របស់ 
នរណាមា្នាក់ គឺផ្ទយុពីការបញ្ជា ឬ ប្ប់ ឲ្យ 
ខិតខំរៀនសូត្  និងធ្វើ ជា កូន ល្អ" ។

កម្មវិធីសន្និបាតន្ះ មាន កម្ម វិធីជា  
ច្ើនដូចជា ការល្ងល្ប្ងកម្សាន្ត កា រ 
រិះគិតអំពីព្ះបន្ទលូ ការ សា្តាប រ់ឿង និទាន 
អំពីព្ះយ្សូ៊ ការមើល រឿង សន្តនិង សន្តី   
ណ្នាំអំពីការសា្តាប់បង្គាប់  និងការទៅ 
កម្សាន្តនៅទឹកជ្ះជាក្៊មជាដើម។

លោក ្រហ្វង់ស្វរ័បានបន្តថា ៖ ដើម្បីជា  
អំណះអំណាងលោកបានលើកយករឿង
ព្ះយ្ស៊ូអធិដា្ឋាន នៅក្នុងសួនច្បារ 
ក្តស្មា៉ានី  និងរឿងព្ះនាងមា៉ារីជាមាតា
ព្ះយ្សូ៊មកពន្យល់ដល់ក៊មារទំាង នោះ 
ស្តីពីការសា្តាប់បង្គាប់។ លើសពីនោះ ទៅ 
ទ ៀតលោកក៏បានលើក យករឿងរ៉ាវ ដ្ល  
ម និ ល្អមួយចំនួននៅក្នងុសង្គមដូចជាការ
ប្ើប្ស់គ្ឿងញៀន ការបញ្ឈប់ក៊មារពី
ការសិក្សាដើម្បីទៅរកល៊យ និងការលួច 
ប្លន់គ្ជាដើម។ លោកបន្ថម្ថា កា រ លើក 
យករឿងទំាងអស់ន្ះមកពន្យល់ គឺ គ្ន់ 
ត្ចង់ឲ្យក្មង្ៗច្ះគិតពិចា រណាឲ្យបាន 

ត្ឹមត្ូវ នៅព្លដ្លមាននរណាមា្នាក់
ប្ប់គ្ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ និងគ្ប់ កាយ វិការ 
ទំាង អស់ ដូចជាការលួងលោម បញ្ចះុ បញ្ចលូ 
ឬការស្តីបនោ្ទាសផងដ្រ។

អ្នករៀបចំកម្មវិធីរូបន្ះមានការសង្ឃឹម
ថា បនា្ទាប់ពីក្មង្ៗទទួលការអប់រំអំពីការ
សា្តាប់ បង្គាប់រួចពួកគ្ច្ះគិត និងយល់ 
ច្បាស់អំពីអ្វីដ្លល្អ និងអ្វីដ្លអាក្ក់ 
អ្វ ីដ្លគួរធ្វើ  និងអ្វ ីដ្លមិនគួរធ្វើ។ ចំពោះ
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកនឹងព្យាយមណ្នំា
ទំាងអំពីជំនឿ និងអំពីជីវិតក្នងុសង្គមខង
ក្ឲ្យកាន់ត្ច្ើនតាមត្អាចធ្វើ បាន ។ 
លោកបូជាចារ្យក៏សូមឲ្យអាណាព្យាបាល
ទំាងអស់ព្យាយមណ្នំា និងជំរ៊ញកូនៗឲ្យ
មើលឃើញអំពីភាពសោ្មោះត្ង់ និង អំពើ ល្អ 
ដើម្បីឲ្យគ្កា្លាយជាក្ម្ងល្អ កូនល្អ កា្លាយ 
ជាយ៊វជនល្អ ពលរដ្ឋល្អ និង ជា គី្ ស្ត បរិ ស័ទ 
ល្អទាំងនៅក្នុង សង្គម  និង ព្ះ សហ គមន៍ 
នៅថ្ង្អនាគត់។

សព្វថ្ងព្្ះសហគមន៍បូ៊ស្មានគី្ស្ត- 
បរស័ទប្មាណជា៩០នាក់ ដ្ល ជ្ម៊ជ 
ទឹករួចហើយ មានក៊មារ យ៊វជន ព្ម ទាំង
មន៊ស្សព្ញវ័យមកទទួលការរៀនអប់រំ
ជំនឿចំនួនប្មាណជា៨០នាក់៕
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សក្ខីភាព១៤

អានព្ះគម្ពីការ អធិ ដា្ឋាន ។ នាងថា តាម 
រយៈការងរ ខ្ញុំមានឱ កាស បើក គម្ពីរ 
អានរិះគិត។ មានថ្ង្ខ្លះព្ះបន្ទូលបាន
លើកទឹកចិត្តខ្ញុំ ថ្ង្ខ្លះខ្ញុំអធិដា្ឋាន ហើយ 
ព្លខ្លះខ្ញុំក៏ខនដ្រ។ ព្លខ្លះទៀត 
ជាមួយអ្នករួមការងរជាមួយគា្នា យើង 
បាន ច្ករំល្ក គា្នាអំពីជំនឿ យើង រិះគិត 
រួម គា្នា។ ប៉៊ន្ត្ក្ពីសកម្មភាពទំាងន្ះ
គឺនាងមិនដ្លភ្ល្ចទៅព្ះវិហារនៅ ថ្ង្ 
អាទិត្យដើម្បីចូលរួមថា្វាយអភិបូជា។ នាង  
ថា "ការចូលរួមអភិបូជាបានជួយឲ្យខ្ញុមំាន
អារម្មរណ៍ថាកក់ក្តាព្ះមានវត្តមានរបស់
ព្ះជាមា្ចាស់នៅក្នងុជីវិតខ្ញុជំានិច្ច និងរក្សា
ជំនឿខ្ញុមិំនឲ្យភ្លច្ព្ះជាមា្ចាស់"។ សី្ នាង 
បានបន្ថ្ម ថា ៖  អ្វីដ្លធ្វើឲ្យនាង រឹត ត្ 
សប្បាយចិត្តខ្លាងំនោះ  គឺព្ះ ជាមា្ចាស់ បាន 
ត្ស់ហៅឲ្យ ក៊្មគួ្សារ ដ្លមាន មា្តាយ   
ឪព៊ក និងប្អូន ប្៊សប្អូនស្ីរបស់ខ្លួនបាន 
កា្លាយជាគ្ី ស្តបរិស័ទ ជាបន្តបនា្ទាប់។

យ៊វនារីមកពីភូមិភាគកំពង់ចាមរូបន្ះ 
មានសកម្មភាពផ្ស្ងៗជាច្ើនក្នុងព្ះ-
សហគមន៍ ដូចជា អប់រំជំនឿតាមព្ះសហ- 
គមន៍ផ្ស្ងៗក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាម និង 
ភ្នព្ំញ ចូលរូមសកម្ម ភាពជាមួយ យ៊វ ជន 
និងក៊មារ រៀបចំកម្មវិធីនានាក្នងុព្ះវិហារ
ជាដើម។

សី្នាងបានមើលឃើញកម្មភាពព្ះ
សហគមន៍នៅប្ទ្សកម្ពជុាដោយលើក
ឡើងថា " ព្ះសហគន៍ខ្មរ្ យើង កំព៊ង ឈាន  
ទៅម៊ខពីមួយជំហាន ទៅមួយ ជំហាន ព្ះ   
ព្ះជាសគមន៍កម្ពជុានៅ ស  ភាព ក្មង្ ខ្ច ីនៅ 
ឡើយ។ យើងតូ្វការធនធានជាច្ើនទៀត
សម្ប់ដឹកនំាព្ះសហគមន៍។ ព្ះ ស ហ - 
គមន៍យើង មានយ៊វ ជន យ៊វ នារី ជា ច្ើន  ខ្ញុំ 
មានក្តីសង្ឃឹមលើពួកគ្។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា 
ព្ះសហគមន៍ នឹងផ្តល់ ឱកាស ឲ្យកាន់ ត ្ 
ច្ើនទៀត ឲ្យយ៊វជនយ៊វនារី ទៅ សិក្សា 
ស្វ្ង យល់អំពីឬសគល់ន្ជំនឿ ដើម្បី 
ពង្ឹង សមត្ថភាពពួកគ្បន្ថ្ម ដើម្បីឲ្យ
គ្អាចបម្ើព្ះសហគមន៍ឲ្យរីកចម្ើន
ទៅម៊ខបាន"។

កញ្ញាសី្នាងបានឲ្យដឹងបន្តថា  ជា ទូ ទៅ 
យើងមា្នាក់ៗត្ងត្ភ្ល្ច ព្ះជាមា្ចាស់នៅ
ព្លដ្លយើងសប្បាយត្យើងត្ងត្
នឹកឃើញព្ះអង្គនៅព្លដ្លយើងមាន
ទ៊ក្ខកង្វល់។ ហ្ត៊ន្ះនាងសំ៊ឲ្យគី្ស្តបរិស័ទ
ទាំងអស់កំភ្ល្ចព្ះជាមា្ចាស់បើទោះបីជា
មានរឿងអ្វី កើតឡើងក៏ដោយ៕
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តាមរយៈសក្ខភីាពន្ជំនឿរបស់គី្ស្ត 
បរិស័ទមា្នាក់ៗគឺស៊ទ្ធ ត្ មាន បទ ពិសោ ធ 
និងទស្សនៈខ៊សគា្ៗនា ត្អ្វ ីដ្លដូចគា្នានោះ
គឺការមានជំនឿទៅលើព្ះគី្ស្តត្មួយ។

យ៉ាងណាមិញកញ្ញា ណន  ស្ីនាង 
មានវ័យ៣០ឆ្នាំ ជាគ្ីស្តបរិស័ទ មក ពី 
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកកោះរការ បាន 
ឲ្យ ដឹងថា ៖  រល់ព្លដ្លនាងអធិដា្ឋាន 
គឺជាព្លវ្លាមួយយ៉ាងពិស្ស ហាក់ បី 
ដូចជាខ្លួនកំពង់ជួប  និងសន្ទនាជា មួយ 
ព្ះជាមា្ចាស់ផ្ទាល់។

ស្ីនាង ជាយ៊វនារីដ្លមានស្៊ក 
កំណើតនៅក្នុងភូមិកោះរការក្ ឃ៊ំ 
កោះរការ ស៊្កកំពង់សៀម ខ្ត្ត កំពង់ ចាម 
នាងជាកូនទីពីរ ក្នងុចំណប បង ប្អនូ ៤ នាក់  
ក្នុងគ្ួសារជាព៊ទ្ធបរិស័ទ។

កំព៊ងអង្គយុផ្តល់សក្ខភីាពនៅក្នងុបន្ទប់
តូចមួយ ដោយទឹកម៊ខញញឹមរួសរយ 
កញ្ញា សី្នាងបាន រំលឹក ពី អតីត កាល ថា៖  
នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ១៩៩៩ ស្ីនាង  បាន 
សា្គាល់ ព្ះសហគមន៍ តាមរយៈសកម្មភាព
តូចៗរបស់គ្ីស្តបរិស័ទដ្លជាអ្នកជិត
ខងខ្លូន។ កាលនោះមានគ្ូអប់រំជំនឿ 
ឬបងស្ី ដ្លត្ងត្ជួបជ៊ំគា្នានៅផ្ទះ
គី្ស្តបរិស័ទ ដោយសារនៅកោះរការមិន
ទាន់មានព្ះវិហារនៅឡើយ។

សី្នាងបន្តថា នាងចូលចិត្ត ទៅ អង្គយុ 
មើលគ្  ហើយបងស្ីច្កស្ករគ្ប់ ឲ្យ 

កញ្ញា ណន ស្ីនាង ៖ការអធិដ្ឋានគឺជាព្លវ្លាសន្ទនាផ្ទាល់ 
ជាមួយព្ះជាម្ចាស់

ញុំ។ ហើយក្យៗមកទៀត មាន កម្ម 
វិធី ហាត់របំា កម្មវិធីអនាម័យក្មង្ៗ សា្តាប់ 
រឿងនិទាន  និងល្ងល្ប្ង ផ្ស្ងៗ ។ល។

ដំបូងនាងទៅជាមួយគ្ គ្ន់ត  ្ដើម្បី  
សប្បាយ បានញ៊ំ ដូចក្មង្ៗ ដ៏ ទ្ ទៀត ដ្រ។  
ត្បន្តចិម្តងៗនាងមានអារម្មរណ៍ថា     ហាក់ 
ដូចជា ព្ះសូសៀង របស់ ព្ះ ជាមា្ចាស់ លាន់ 
ឮឡើង ហើយជំរ៊ញចិត្តខ្លួនឲ្យកាន់ត្ ចង់  
ែឈ្វងយល់ អំពីព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក ធ្វើ 
ថ្មទៀត។

យ៊វនារីសម្បុរស្អ្មសក់រួញប្ះសា្មោរ 
រូបន្ះបានឲ្យដឹងទៀតថា ៖  កញ្ញា មាន   
មា្តាយ ឪព៊កជាកសិករ និងជាព៊ទ្ធ បរិ ស័ទ ។ 
ហើយអ្វីដ្លជារនាំងនោះ គឺ លោក ទាំង 
ពីរ មិនអន៊ ញ្ញាតឲ្យនាងទៅទទួលការអប់រំ
ជំនឿក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្ស្ងៗទៀតក្នងុ
ព្ះវិហារឡើយ។

ដោយក្តីស្ឡាញ់ និងចង់កា្លាយជា
គី្ស្តបរិស័ទសី្នាងបានសំ៊ទៅឪព៊កមា្តាយ
ដោយលើកហ្ត៊ផលផ្ស្ងៗតាមការយល់
ឃើញរបស់ខ្លួន។ ក្នុងព្លវ្លានោះ 
សី្នាងប្ប់ថា នាងច្ះអធិដា្ឋានដោយ 
មិនដឹងខ្លនួ គឺនាងសំ៊ព្ះជាមា្ចាស់ឲ្យបើក
ចិត្តឪព៊កមា្តាយដើម្បីយល់ព្ម តាម ការ 
ស្នើរស៊ំរបស់ខ្លួន។ ដោយស្ចក្តីប្ណី
សនោ្តាសរបស់ព្ះជាមា្ចាស់នាងបានទទួល
អប់រំជំនឿក្មការអន៊ញ្ញាតរបស់ឪព៊ក
មា្តាយ និងលោកបូជាចារ្យដ្លមានបន្ទកុ

ដឹកនាំព្ះសហគមន៍ផង។
និយយបណ្តើរញញឹមបណ្តើរ កញ្ញា 

ណន សី្នាង បានបន្ថម្ថា  នាង តូ្វ រង ចំ់ា 
រយៈព្ល៦ឆ្នា ំបនា្ទាប់ពីការសា្គាល់ ព្ះ ស ហ - 
គមន៍ និង ទទួលអប់រំជំនឿ គឺនាង  បាន ទទួល 
អគ្គ សញ្ញាជ្ម៊ជទឹកនៅក្នងុឆ្នា២ំ០០៦ នៅ 
ព្ះវិហារកំពង់ចាមក្៊ង។

សី្នាង បាបញ្ជាក់អំពីជំនឿរបស់ខ្លនួ 
ទៀតថា ៖ សាសនាទំាងអស់ គឺអប់រំ មន៊ស្ស 
ទៅរកពន្ល ឺ ដោយស្វង្រកទិសដៅ មួយ ឲ្យ 
ជីវិតទៅតាមមាគា៌របស់គ្។ ទាំងអ្នក 
ប្តិបត្ត ិសាសនា និងអ្នកដ្លមិន ជឿ លើ 
សាសនាណាមួយ ក៏ច្ះ ប្ព្ឹត្ត      អំព ើល្អ 
សន្សំប៊ណ្យក៊សល ទៅតាមការជឿ និង 
ការគិតរបស់គ្រៀងៗខ្លួន។

សី្នាងនិយយដោយទឹកម៊ខពោរព្ញ
ដោយមទនភាពថា៖ " ខ្ញុំសប្បាយ ចិត្ត 
ណាស់! ដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានត្ស់ហៅ 
ខ្ញុឲ្ំយសា្គាល់ព្ះអង្គ។ តាមជំនឿរបស់ខ្ញុ ំខ្ញុ ំរស់ 
នៅដោយស្ចក្តសីង្ឃឹម ចិត្តខ្ញុមំានស្រី - 
ភាព មិនគឹតអំពីប៊ណ្យបាប ទំាង ឡាយ " ។

នាងលើកអំណះអំណាងថា៖ ព្ះគី្ស្ត
ផ្ទាល់ដ្លជាប៊ត្របស់ព្ះជាមា្ចាស់បាន
យងមកសង្គាះ្យើង ដោយបូជាព្ះជន្ម
ព្ះអង្គដើម្បីសង្គាះ្មន៊ស្សលោក ហើយ
ព្ះអង្គទ្ង់មានព្ះជន្មរស់ឡើងវិញដោយ
សារព្ះវិញ្ញាណដ៏វិស៊ទ្ធ"។

កញ្ញា ណន ស្ីនាង ជា យ៊វ នារី មា្នាក់ 
ក្នុងចំណម ពីរនាក់ផ្ស្ងទៀត គឺមាន 
លោក កាន់ប៊៊យ និងបងសី្ សី្ ស៊ខ ជាតិ 
ដ្លបានទៅបំព្ញទ្វវិទ្យា អំពី   ព្ះ សហ - 
គមន៍នៅប្ទ្សបារំង ពីឆ្នាំ ២០១៣ 
ដល់ ២០១៨។

តាមរយៈបទពិសោធការសិក្សាអំពី
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកជាច្ើនសី្នាង
លើកឡើងថា សាសនាកាតូលិក គឺបាន 
សម្តង្ធម៌ម្តា្តាករ៊ណាជាច្ើន តាម រយៈ 
សកម្មភាពផ្ស្ងៗក្នងុសង្គម  និង ព្ះ ស ហ - 
គ មន៍ ត្យើងធ្វើមិនម្នយើងចង់សន្សំ
ប៊ណ្យក៊សល ឬរំពឹងចង់ បាន អ្វពីីមក វិញ ទ្ 
គឺ  យើងធ្វើដោយសារយើង ជឿ ព្ះ យ្ សូ៊    
គ្ីស្ត គឺព្ះគ្ីស្តបង្ហាញយើងឲ្យសា្គាល់
ថា ជីវិត មន៊ស្សទំាង អស់ មាន តម្ល ្ណាស់  
ហើយតម្ល្នោះគឺស្មើៗគា្នា។

សព្វថ្ងក្ញ្ញា ណនសី្នាងកំពង់បម្ើ 
ការងរនៅមណ្ឌលអប់រំជំនឿន្ ព្ះ ស ហ   - 
គមន៍ កាតូលិកកម្ពុជា និងជាជំនួយការ
នៅមណ្ឌលនិស្សិតកាតូលិកកម្ពជុាផងដ្រ។ 
សី្នាងបានប្ប់អំពីរបៀបដ្លនាងត្ង 
ត្ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយព្ះ ជា មា្ចាស់ គឺ ការ 

កញ្ញា ណន សាីនាង



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

កិច្ចប្ជុំសភាលោកអភិបាលឡាវ-កម្ពុជា

ជនក្ីក្ ១២៥គ្ួសារទទួលអំណោយពីព្ះវិហរសន្ត យ៉ូស្ប

ក៊្មសភាលោកអភិបាលន្ព្ះ សហ      - 
គ   មន៍កាតូលិក ឡាវ កម្ពជុា បានជួនគា្នាកិច្ច 
បជ្៊បំច្ាឆំ្នា ំដល្បព្្តឹ្តទៅពថី្ងទ្១ី៧ 
ដល ់ថ្ង្ទី២០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ
ព្ះសហគមន៍ព្ះជាមា្ចាស់លើកព្ះនាង 
មា៉ារី ឡើងសា្ថានបរមស៊ខ (ព្ទ្យ យយ ជី ) 
ខ្ត្តបាត់ដំបង។

 ក្៊មលោកអភិបាលព្ះសហគមន៍
កាតូលិកឡាវ-កម្ពុជាទាំងប្ំពីររូប បាន 
ប្ជ៊ំ ពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ និង 
សា្ថានភាពន្ការប្កាស ដំណឹងល្អរ នៅ ក្នងុ 
ប្ទ្សទាំងពីរ ដើម្បីលើក ទឹក ចិត្ត គា្នា 
ទៅ វិញទៅមក និងបង្កើនភាពរឹង មំាទ នំាក់  - 
ទំនង មិត្តភាពរវាងព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក 
ទា ំងពីរប្ទ្ស។

បនា្ទាប់ពីប្ជំ៊ជាងមួយថ្ងក្ន្លះរួចហើយ 
ក្៊ម លោក អភិបាល ទាំង អស់ ក៏ បាន  ធ្វើ 
ទស្សនកិច្ចកន្ល្ងមួយចំនួន ដ្លជា 
សកម្មភាពរបស់ព្ះសហគមន៍នៅក្នងុខ្ត្ត 
បាត់ដំបង មានអង្គការ ករ៊ណាបាត់ដំបង 
រោង ចក្ តម្បាញន្ ព្ះសហគមន៍ តា ហ្ន 
កម្មវិធីសហគ្ិនភាពសង្គមរបស់ព្ះស
ហគ មន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបងជាដើម។

 ក្យពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច 

ជនកី្ក្ ចំនួន ១២៥គួ្សារ  ដ្ល រស់ 
នៅក្នុងទីក៊្ង ភ្នំព្ញ បាន ទទួលសមា្ភារ ជា 
គ្ឿងបរិភោគពីព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក 
ព្ះ   វិហារ  សន្តយូ៉ស្ប(ផ្សារតូច) កាលពី  
ថ្ង្ទី ៣ ត៊លា  ២០១៨ ក្ម ការ ដឹកនា  ំ 
ដោយ លោក បូជាចារ្យ ប៉ូល រឿង  ឆ័ត ្ 
សិរី ដ្លទទួលបន្ទកុ មណ្ឌល សកម្ម ភាព  
ព្ះសហគមន៍ កាតូលិក ភ្នព្ំញ  ខង  ជើង 

ព្ះសហគមន៍ព្ះជាមា្ចាស់លើក ព្ះ នាង 
មា៉ារី ឡើង សា្ថានបរមស៊ខ បានរៀបចំពិធី
អរព្ះគ៊ណព្ះជាមា្ចាស់ ជាមួយ ក៊្ម លោក 
អភិបាល ឡាវ-កម្ពុជា  កាលពី ថ្ង្ទី១៩ 
ខ្ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

 ដើម្បីបិទកិច្ចប្ជំ៊សភាលោកអភិបាល
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកឡាវ-កម្ពជុា នា ពឹ្ក 
ថ្ង្ទី២០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្៊ម 

រួមជាមួយ គណៈកម្មការ ព្ះ ស ហ គ ម ន៍  ។
តាម ប្សាសន៍ លោក បូជាចារ្យ ឆ័ត្ សិរី 

បាន  ឲ្យ ដឹង ថា ជាជាធម្មតា   ព្ះ សហ គមន៍  
ផ្សារតូច ត្ងត្ ច្ករំល្កនូវ អំណរ 
សប្បាយ  ស្ចក្តីសង្ឃឹម  ដ្លមកពី 
ស្ចក្តស្ីឡាញ់ របស់ ព្ះ ជាមា្ចាស់    ទៅ ដល់ 
បងប្អូន ដ្លខ្វះខត។ លោក បន្ត ថា ជា 
ពិស្ស ក្នងុឱកាស ប៊ណ្យ ប្ព្ណី    ជាតិ ខ្មរ្ 

លោក អភិបាលឡាវ-កម្ពជុាបាន ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅថា្វាយអភិបូជា អរព្ះគ៊ណ ព្ះ ជា មា្ចាស់ 
នៅព្ះវិហារ សន្តីត្រ្សា ន្ព្ះ សហ - 
គមន៍ កាតូលិកចំណម ជាព្ះសហ គមន៍  
កាតូលិក ដ៏ចំណាស់មួយ ដ្លបាន បង្កើត 
ឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៣៣ ដោយលោក 
បូជា ចារ្យ អ័រម៉ង់  ដ្លស្ថិតនៅក្នុង ស្៊ក 
មង្គលបូរី ខ្ត្តបនា្ទាយ មានជ័យ ផង ដ្រ។

ដូចជា ប៊ណ្យ ចូលឆ្នា ំប៊ណ្យ ភ្ជុ ំប្ជាពល រដ្ឋ 
ខ្ម្រ នាំ គា្នា ធ្វើប៊ណ្យ ឧទ្ទិសក៊សល  ដោយ  
ដាក់ទាន ដល់ អ្នក ខ្វះខត ដើម្បី ក៊ំ ឲ្យ កើត 
ជាប្ត។ លោក បញ្ជាក់ ថា  ផ្ទុយមកវិញ  
គ្ីស្ត បរិស័ទ កាតូលិក   យើង រួមគា្នា ជា  
ព្ះ សហគមន៍  បាន យក កិច្ចការ ន្ ធម៌ 
ម្តា្តា ករ៊ណា  ដ្លជា ស្ចក្តី  ស្ឡាញ់ 
របស់ព្ះជាមា្ចាស់   ដ្ល ព្ះយ្ស៊ូ បាន 

បនា្ទាប់ពីរអង្គប្ជំ៊បានបញ្ចប់ ក៊្ម លោក 
អភិបាលឡាវ ដឹកនាំដោយ លោក គាឌី - 
ណាស់ លូវីស មា៉ារីលីង បានធ្វើ ទស្សន កិច្ច 
នៅតា មកន្លង្មួយចំនួន ដ្ល ជា មណ្ឌល 
សកម្មភាពរបស់អង្គការការី តាស់ កម្ពុជា 
នៅក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង៕

ដោយ សុវណ្ណភូមិ

បង្ៀន និងជាឱកាស ដើម្បី ប្កាស ដំណឹង 
ល្អ និង ធ្វើជាសាក្សីន្ ធម៌ម្តា្តាករ៊ណា 
របស់ព្ះជាមា្ចាស់ផងដ្រ។ 

លោក ឆ័ត្សិរី បន្ថម្ថា កិច្ចការ ច្ក  
រំល្ក ក្នងុឱកាសពិធីប៊ណ្យ ប្ព្ ណី ជាតិ  
ន្ះ ជាទំនៀមទមា្លាប់ របស់ ព្ះ សហ គមន៍  
ដ្ល មាន តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៣មកម្្លះ៉ គឺ ចាប់ 
តាំងពី ចាប់ ផ្តើមព្ះសហគមន៍ ក្យ    
សម័ យ  ប៉៊លពត។  បរិយកាស ពី ម៊ន និង 
ព្លន្ះ ខ៊សគា្នា ដោយ  មាន បងប្អនូ ខ្លះ មាន  
ជីវភាព គ្ន់បើ ជាង ម៊ន ប៉៊ន្ត្ នៅ ត្ មាន 
អ្នក ខ្វះខតដដ្ល។ លោក បាន សង្កត់ ធ្ងន់  
ដោយ លើក យក អត្ថបទ ព្ះគម្ពរី " ប្សិន  
បើ គា្មោន ការប្ព្ឹត្ត អំពើ ល្អទ្ ជំនឿ នោះ 
សា្លាប់ត្ម្តង" (យក២,១៤-២៦)។

ជនកី្ក្ដ្ល មកទទួលអំណយ ថ្ង្ 
ន្ះ មាន ចំនួន ១២០ គួ្សារ និង ៥ គួ្សារ 
ទៀត ដ្ល អវត្តមាន  ព្ះសហគមន៍ នៅត្
រក្សាទ៊កប្គល់ជូនពួកគាត់តាមក្យ។ 
ជន ទំាងនោះ បានទទួល គ្ឿងបរិភោគ ដូ ច  
ជា អង្ករ ទឹកត្ី មី ។ល។

រីឯថវិកាសម្ប់ ធ្វើ កិច្ចការ ទំាង ន្ះ បាន  
មក ពី ការចូលរួម របស់គ្ីស្ត បរិស័ទ ទូទៅ 
ន្ ព្ះវិហារសន្តយ៉ូស្ប៕

ដោយ ដាលីស

ថតដោយៈ សុវណ្ណភូមិ

ថតដោយៈ លីហៀង



ព៌ត័មានពេះសហគមន៍១៦

បញ្ជីរាយនាម លោកអភិបាលព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំព្ញ

ដំណឹងល្អបានមកដល់ទឹកដីន្ព្ះរជា  -  
ណាចក្កម្ពជុាតំាងពីឆ្នា១ំ៥៥៥ មក ម្ល្ះ៉ 
ដោយបព្វជិតកាតូលិកន្ក៊្មដូមីនិកូ ជាតិ 
ព័រទ៊យហា្គាល់ នាម ហា្គាស្បា៉ាដាគូ្សលោក
សា្នាក់នៅក្នុងព្ះបរមរជវាំង រជធានី  
ល ង្វក្។  នៅឆ្នា១ំ៥៧៤ មានបព្វជិត ជា 
ព័រទ៊យហា្គាល់ មា្នាក់ទៀតបានមកដល់ លោក 
សា្នាក់នៅកម្ពជុា២០ឆ្នា ំលោកបាន កសាង 
ព្ះវិហារម៊នគ្។

ជាបន្តបនា្ទាប់ព្ះសហគមន៍កាតូលិក
បានរីកចម្ើនបន្តិចម្តងៗរហូតមក និង
បានចូលរួមក្នុងប្វត្តិសាស្ត្កម្ពុជាយ៉ាង
ជិតស្នទិ្ធ ទំាងអំណរសប្បាយ ទំាង ក្នងុ គ្ 
ទ៊ក្ខលំបាក ភ្លើងសង្គា្ម ភាពវឹកវរក្នុង 
ស៊្ក...។ល។ ជាពិស្ស ក្នងុ ទសវត្ស រ៍ច៊ង 
ក្យន្ះ គឺ១៩៧០ដល់ ១៩៧៩ អ្វ ីតូ្វ 
បំផ្លាញទំាងស៊្ង បព្វជិតបព្វជិតា តូ្វ បាន 
សា្លាប់ និងសមា្លាប់ចោល គ្ីស្ត បរិ ស័ទ 
ប្កខ្ញក្ខ្ចាត់ខ្ចាយ ខ្លះក៏តូ្វបានគ្សមា្លាប់
ចោលផងដ្រព្ះជំនឿ។ សំណង់ អា គារ 
ព្ះវិហារទំាងឡាយតូ្វបំផ្លាញខ្ទ្ចគា្មោន
សល់។ ព្ះសហគមន៍រស់ឡើងវិញនៅ
ព្លប្ទ្សមានសន្តភិាពព្ញល្ញ ក្នងុ 
ទសវត្សរ៍ច៊ងក្យន្ះ។  

ទោះបីជាយ៉ាងន្ះក្តី ព្ះសហគមន៍ 
កាតូលិក នៅកម្ពជុា ឬភូមិភាគភ្នព្ំញ មាន 
អ្នកដឹកនាំ និងណ្នាំ គឺលោកអភិបាល
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ 
១៦ ៥៨មក។ តើមានលោកអភិបាល
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំព្ញ
មាននាមអ្វីខ្លះ? 

លោកឡំាប្៊រត៍ ដឺឡាម៊៉ត៍ ពីឆ្នា១ំ៦ ៥ ៨ 
ដល់ឆ្នាំ ១៦៧៩។ លោក មា៉ាហូត ពីឆ្នាំ 
១៦៧៩ ដល់ឆ្នា ំ១៦៨២។ លោកឡា ណូ 
ពីឆ្នាំ ១៦៨២ ដល់ឆ្នាំ ១៦៩១។ លោក 
ប៉្រ្ស ពីឆ្នាំ ១៦៩១ ដល់ឆ្នាំ ១៧២៨។ 
លោក ឌឺ អាឡិចហ្សង់          ្រឌីស ពីឆ្នា ំ១៧ ២៨ 
ដល់ឆ្នាំ១៧៣៨។ លោកឡឺ ែ្រហ្វប ពីឆ្នាំ 
១៧៤១ ដល់ឆ្នា១ំ៧៦០។ លោក ពី គ្ល 
ពីឆ្នាំ១៧៦០ ដល់ឆ្នាំ១៧៧១។ លោក 
ពីញ៉ូ ដឺ ប្ហ្ន ពីឆ្នាំ១៧៧១ ដល់ ឆ្នាំ 
១៧៩៩។ លោកឡាប័រឡ្ត៍ ពីឆ្នា ំ១៧ ៩៩ 
ដល់ឆ្នាំ១៨២៣។ លោក តាប្រ ដ៍ ពីឆ្នាំ 
១៨២៧ ដល់ឆ្នា១ំ៨៤០។ លោក ស្តផ្ ន 
គូរ្ណូ បីឆ្នា១ំ៨៤០ ដល់ ឆ្នាំ១៨៤៤។ 
លោកដូមីនីក ឡ ឺែ្រហ្វប ពី ឆ្នា១ំ៨៤៤ ដល់   
ឆ្នាំ១៨៥០។ លោក យ៉ូហាន ក្លូដមីស្ស 
ពីឆ្នា១ំ៨៥០ ដល់ ១៨៦៩។ ជាអភិបាល

កាតូលិកមួយរូបដ្លបានជួយព្ះបាទ
អង្គឌួង ឲ្យមានទំនាក់ទំនង ជាមួយ បារំង ។ 

ពីឆ្នា១ំ៨៦៩ ដល់ឆ្នា១ំ៨៨២ រយៈ ព្ល 
១៣ឆ្នាំ ព្ះសហគមន៍កាតូលិក ភ្នំព្ញ 
គា្មោនអភិបាលទ្ គឺមានលោកបូជាចារ្យ 
អូស៊ូល្ និងលោកបូជាចារ្យ គ័រឌីយ្ 
បំព្ញម៊ខងរជំនួស។ 

លោក គ័រឌឺយ្ ពីឆ្នា១ំ៨៨២ ដល់ ឆ្នាំ 
១៨៩៥។ លោក យូ៉ហាន បាទីស្ទកូ្ ចចស៍ 
ពីឆ្នាំ១៨៩៦ ដល់ឆ្នាំ១៩០២។ លោក 
យ៉ូហាន ក្លូដប៊ូស៊ូ ពីឆ្នាំ១៩០២ ដល់ ឆ្នាំ 
១៩២៨។ លោក វា៉ាឡង់ទីន ហ្រក៊ត 
ពីឆ្នាំ១៩២៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៣៦។ លោក 
យូ៉ហាន បាទីស្ទ សាបាលីយ្ ពីឆ្នា១ំ៩ ៣៧  
ដល់ឆ្នា១ំ៩៥៥។ លោក ហ្គសូា្តាវ រ៉ាបា ឡំាង 
ពីឆ្នាំ១៩៥៦ ដល់ឆ្នាំ១៩៦២។ លោក 
អី៊វ រ៉ាមូស ពីឆ្នា១ំ៩៦៣ ដល់ឆ្នា ំ១៩ ៧៥ ។ 
លោក យូ៉ស្ប ឆ្មោរ សាឡាស់ ពីឆ្នា ំ១៩ ៧៥ 
ដល់ឆ្នា១ំ៩៧៧ លោកទទួលមរណភាពក្នងុ
របបកម្ពុជាប្ជាធិបត្យ្យ(ប៉៊ល ពត) 
ដោយ ការស្កឃ្លាន និងធ្វើការ ជា ទម្ងន់ ។ 
លោក អី៊វ រ៉ាមូស ឆ្នា១ំ៩៩២ ដល់២០ ០ ១។ 
លោកអ្មីល ដ្តម្ប ពីឆ្នា២ំ០០១ ដល់ 
ឆ្នាំ២០១០។ លោក អូលីវីយ្ ជ្មីត អីស្ល្៊ រ 

២០១០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។  
នៅឆ្នា១ំ៩៦៨ សន្តអសនៈ បានប្ង

ច្កព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភ្នំព្ញ
ជាបី មានដូចជា៖ ភូមិភាគភ្នំព្ញ គ្ប 
ដណ្តប់លើ រជធានីភ្នព្ំញ ខ្ត្ត កណា្តាល 
ខ្ត្តតាក្វ ខ្ត្តកំពត ខ្ត្ត កំពង់ ស្ព ឺខ្ត្ត 
ក្ប ខ្ត្តព្ះសីហន៊ និង ខ្ត្ត កោះ ក៊ង។   
ភូមិភាគបាត់ដំបង គ្ប ដណ្តប់ ខ្ត្ត បាត់ - 
ដំបង ខ្ត្តប៉្លិន ខ្ត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ 
ខ្ត្តឧត្តមានជ័យ ខ្ត្ត សៀម រប ខ្ត្ត 
ព្ះវិហារ ខ្ត្តកំពង់ធំ ខ្ត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ និង 
ខ្ត្តពោធិសាត់។ ព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក 
ភូមិភាគកំពង់ចាម គ្បដណ្តប់ ខ្ត្ត 
កំពង់ចាម ខ្ត្តត្បូងឃ្មុ ំខ្ត្តព្វ្ង ខ្ត្ត 
សា្វាយរៀង ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី ខ្ត្ត រតនៈគិរ ី
ខ្ត្តស្ទឹងត្ង និងខ្ត្តក្ច្ះ។ សព ្វ 
ថ្ង្មានលោក អូលីវីយ្ ជ្មីត អីស្ល្៊ រ ជា 
អភិបាលព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ
ភ្នំព្ញ លោក អ្នរីក្ ហ្វីការ្ដូជា 
អភិបាលភូមិភាគបាត់ដំបង និងលោក 
អន់តូនី ស៊ូស្រជ្យ ជាអភិបាល ភូមិ ភាគ 
កំពង ់ចា ម៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

គ្ួសារជាគ្ឹះន្ព្ះសហគមន៍ និង 
សង្គម គឺជាប្ធានបទន្មហាសន្និបាត
យ៊វជនកាតូលិកទូទំាងប្ទ្សកម្ពជុា ដ្ល 
បានធ្វើនៅព្ះសហគមន៍ព្ះជាមា្ចាស់លើក
ព្ះនាងមា៉ារីឡើងសា្ថានបរមស៊ខ (ព្ទ្យ 
យយជី) ខ្ត្តបាត់ដំបង ពីថ្ង្ទី១៣ 
ដល់ថ្ង្ទី១៦ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។ 

ក្នងុមហាសន្នបិាតន្ះមានការចូលរួម
ពីតំណាងយ៊វជនយ៊វនារីទាំងបីភូមិភាគ
ចំនួនប្មាណជាង៤០០នាក់ និង មាន 
វត្ត មាន លោកអភិបាល លោកបូជាចារ្យ 
បងប្៊ស និងបងស្ីផងដ្រ។

អង្គសន្នបិាតមានកម្មវិធីសំខន់ៗដូច
ជា ទទួលការអប់រំពីវាគ្មនីមកពីភូមិភាគទំាង 
បី ការរិះគិតជាក៊្ម ចូល រួម ថា្វាយ អភិ បូ ជា 
ការអធិដា្ឋាន និងច៊ងក្យការរៀបចំផ្ន
ការអន៊វត្តតាមភូមិភាគនីមួយជាក់ស្តង្។

ក្នុងធម្មទ្សនាន្អភិបូជាបើកមហា
សន្នបិាត លោកអភិបាល អ្នរីគ្ ហ្វ ីការ្ ដូ 
ជាអភិបាលព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ
បាត់ដំបង និងក្នុងនាមជាមា្ចាស់ផ្ទះ បាន 
ថ្លង្ថា យើងមាន ប្ធានបទ ន្ អង្គ សន្ន ិ- 
បាត គឺ"ក្៊មគ្ួសារដ្លជាគ្ឹះសម្ប់
ព្ះសហគមន៍និងសង្គម" ដូច្នះ្ ក៊្ម គួ្សារ  
នឹងជួយយើងកសាង ព្ះ សហ គមន៍ និង 
សង្គម មួយដ្លមានវត្តមានរបស់ ព្ះ  ជា - 
មា្ចាស់។ លោក អភិបាល ក៏បាន លើក យក 
បី ចំណុច ដើម្បីឲ្យ យ៊វជន យ៊វនារីរិះគិត គឺសូម 
យ៊វជនយកគំរូរបស់ព្ះជាមា្ចាស់សម្ប់ 
ជីវិតរបស់យើង ដោយបង្ហាញស្ចក្តី 
ស្ឡាញ់ ពីព្ះជាមា្ចាស់សម្ប់មន៊ស្ស
ទាំងអស់។  ម្យា៉ាងទៀត យ៊វជន ត្ូវត្ 

យុវជនឈ្វ្ងយល់ ពីតួនាទីគ្ួសារជាគ្ឹះន្ព្ះសហគមន៍ និងសង្គម

អធិដា្ឋាន និងទូលអង្វរព្ះជាមា្ចាស់ប្ទាន
ស្ចក្តីស្ឡាញ់ឲ្យយើងមានស្ចក្តី
ស្ ឡាញ់ដូចព្ះជាមា្ចាស់។ ច៊ងក្យ 
គឺសូមឲ្យយ៊វជនមានទំនាក់ទំនងល្អរវាង
គា្នានឹងគា្នា ឲ្យមានចិត្តម្តា្តាករ៊ណា ដូចព្ះ
ជាមា្ចាស់មានព្ះហឫទ័យម្តា្តាករ៊ណា។

លោកបូជាចារ្យ អា្រដីយ៉ាន ប្នីត្ស  
ហ្គសូា្តាវូ៉ ជាប្ធានគណកម្មការយ៊វជនអន្តរ 
ភូមិភាគ បានពន្យល់ពីប្ធានបទថា "ក៊្ម
គួ្សារដ្លជាគឹ្ះសម្ប់ព្ះសហគមន៍ 
និងសង្គម" វាមាន លក្ខណៈជាមន៊ស្ស។ 
គួ្សារជាកន្លង្ដ្លយើងទទួលការអប់រំ 
គួ្សារជាគំរូដ៏តូចមួយន្សង្គម។ គួ្សារ
ជាព្ះសហគមន៍ដ៏តូចក្នងុផ្ទះ។ លោក ថា 
យើងតូ្វការទទួលការអប់រំ និងត្ៀមខ្លនួ
ដើម្បីទទួលខ៊សតូ្វគួ្សារមួយ។ លោក បន្ត 
ថា យ៊វជនយ៊វនារី នឹង បានរៀន និង ទទួល
ពីប្ធានបទក្នងុអង្គសន្នបិាតន្ះគឺ ការ អប់រំ  
អំពីស្ចក្តស្ីទ្បាញ់ ជីវិត ជា គូ ស្ក រ  និង  
គ្ួសារថ្មី ការអប់រំរបស់ព្ះសហគមន៍
តាមរយៈព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

លោកបូជាចារ្យ ផន បូរី និងសហការី
តំណាងឲ្យព្ះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់-
ចាម បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្ធានបទ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបចំដោយឪព៊កមា្តាយ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ើសរីសដោយខ្លួនឯង 
និងគ្ួសារសន្តិភាព។ ក្នុងនោះដ្រវាគ្មិន 
លោកផន បូរ៉ា បានលើកឡើងពីអំពីការ
ដោះស្យទំនាស់នៅក្នងុក៊្មគួ្សារផង 
ដ្រ ដើម្បីកសាងគួ្សារមួយប្កបដោយ 
ស៊ភមង្គល។ នៅច៊ង បញ្ចប់ ន្ ការ ធ្វើ បទ 
បង្ហាញ លោកបូជាចារ្យ បូ៉ល ឡាយ បាន 

ដាក់ចំណុចបីដល់អង្គសន្និបាត គឺទីមួយ 
តើគូស្ករតូ្វទទួលចំណុចល្អអ្វខី្លះពី ឪព៊ក 
មា្តាយ? តើបងប្អូនបានត្ៀមខ្លួនអ្វីខ្លះពី
ឪព៊កមា្តាយ? ទីពីរ តើការជ្ើសរីសគូស្ករ
ដោយខ្លួនឯងមានចំណុចល្អអ្វីខ្លះ? តើ
បងប្អនូបានត្ៀមអ្វខី្លះសម្ប់ខ្លនួឯង? 
ទីបី តើយ៊វជនយ៊វនារី បានត្ៀមធនធាន
អ្វីដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍? 

លោក ឆ្ង មា៉ាប់ តំណាងឲ្យព្ះសហ- 
គមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង បាន លើក យក 
ប្ធានបទ អំពីស្ចក្តីស្ឡាញ់ ស្ច ក្តី  
ស្នហ្ា មកពន្យល់ ក្នងុ មហា សន្ន ិបាត ។ 
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស្ចក្តស្ីឡាញ់
មានបំ្ដំណាក់កាលគឺ ស្ ឡាញ់ ខ្លនួ ឯង 
ស្ឡាញ់គ្ដើម្បីខ្លួនឯង ស្ឡាញ់ គ្ 
ដើម្បី គ្ ស្ឡាញ់ គា្នាហើយ ច្ក រំល្ក ទៅ  
អ្នកដទ្ និងស្ចក្តីស្ឡាញ់របស់ព្ះ
ជាមា្ចាស់។ លោកក៏បានដាក់សំណួរពីរ ដើម្បី
ឲ្យអង្គសន្នបិាតទំាងមូលរិះគិត គឺ ទី មួយ តើ
ស្ចក្តស្ីឡាញ់របស់បងប្អនូមា្នាក់ៗស្ថតិ
ក្នុងដំណាក់កាលមួយណាក្នុងដំណាក់
កាលទាំងប្ំ? ទីពីរ ដើម្បីពងឹ្កស្ច
ក្តីស្ឡាញ់របស់បងប្អូនឲ្យកាន់ត្ធំតើ
យើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

លោកអភិបាល អូលីវីយ្ ជាអភិបាល
ព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំព្ញ 
បានអប់រំអំពីប្ធានបទ គ្ួសារដ៏ស៊ខ-
សា ន្ត ។ លោកអភិបាល បានលើក យក 
ចំណុច ពីរសំខន់ៗ គឺទីមួយគួ្សារនៅ
ក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន ដ្លត្ូវគិតអំពីគំរូ
ន្ក៊្មគួ្សារ ភាពកី្ក្ ពលករ ចំណាក 
ស៊្ក និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ អន្តរ សា ស នា ។ 

ទីពីរ អំពីគួ្សារដ៏វិស៊ទ្ធ ដ្លបាន បង្ហាញ 
អំពីការស្ឡាញ់ និងការយក ចិត្តទ៊ក ដាក់ 
ធ្វើតាមព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់  ការ 
គោរព តាមប្ព្ណី ស្ចក្ត ីស្ឡាញ់ រ បស់ 
ឪព៊កមា្តាយ និងការអប់រំណ្នំា កូន ដ៏ តឹ្ម  
តូ្វ ដើម្បីឲ្យមាន ស្ចក្តស៊ីខ សាន្ត ។ បនា្ទាប់ 
មក លោកអភិបាលក៏ បានដាក់ទីពីរ សំណួរ 
ដើម្បីឲ្យអង្គសន្នបិាតទំាងមូលរិះគិត គឺ ទី មួយ 
តើបងប្អូនយល់ និងគិតយ៉ាងណាអំពី
គួ្សារនៅក្នងុសង្គមបច្ចប្ុបន្នន្ះ? ទី ពីរ 
តើគួ្សារដ៏ស៊ខសាន្តគឺជាអ្វសីម្ប់ខ្ញុ?ំ

ក្នុងធម្មទ្សនាន្អភិបូជាបិទមហា
សន្និបាត លោកអភិបាល អូលីវីយ្ បាន
ផ្តាផំ្ញើដល់យ៊វជនយ៊វនារីនិងគី្ស្តបរិស័ទ
ទាំងអស់ថា សូមយកចិត្តទ៊កដាក់សា្តាប់ 
ព្ះ សូរសៀងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ដ្ល មាន 
សំឡ្ងស្លៗមកយើង។ ឲ្យយើង  
លះ បង់ ខ្លួនឯងចោល ហើយលីឈើឆ្កាង
របស់ខ្លួនដើរតាមព្ះយ្ស៊ូ ដោយ សួរ 
ខ្លនួ ឯងថា តើព្ះយ្សូ៊ជា នរណា សម្ប់ 
យើង? លោក អភិបាលក៏បាន បន ្តថា ឲ្យ 
យើង បង្កើតមហាគួ្សារន្ព្ះសហគមន៍
កាតូលិកនៅកម្ពុជា ដ្លពោរព្ញដោ
យកមា្លាំងដើម្បីបង្ហាញថា យើងជា គ្ីស្ត - 
បរិស័ទ យើង មា នសមត្ថភាព ដោយ សារ 
ព្ះ យ្ ស៊ូ ដើម្បីបង្កើតសង្គមថ្មី។

ថ្ង្ច៊ងក្យន្អង្គសន្និបាត ក្៊ម 
យ៊វ ជន តាមភូមិភាគនីមួយៗ បានរៀបចំ 
ផ្ន ការសកម្មភាព អន៊វត្តជាក់ស្ត្ងនៅ
តាមកន្លង្ន្ព្ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ
ភាគនីមួយ ស្បតាមសា្មោរតីន្ខ្លឹមសារ
អង្គសន្និបាត៕             ដោយ សុវណ្ណភូមិ

ថតដោយ  ៈ សុវណ្ណភូមិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៨

ប្ជាពលរដ្ឋ៥៣២គ្ួសារ ក្នុងស្ុកពីរន្ខ្ត្តកណ្តាលទទួលអំណោយ
ពីអភិបាលព្ះសហគមន៍កាតូលិក

លោក អូលីវីយ្ ជ្មតីអីស្្លរ៊ អភិ បាល 
ព្ះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភាគ ភ្នំព្ញ 
បាន អញ្ជើញ ច្ក សមា្ភារ និង គ្ឿង បរិ ភោគ   
ដល់ បងប្អនូ ដ្លរងគ្ះ ដោយ ទឹក ជំនន់  
នៅតាម ដងទន្ល ្ម្គង្គចំនួន ៥៣២ គួ្ សារ 
ដ្លមកពី ភូមិ រោងចក្ ភូមិ សំរោង ធំ 
ស៊្កកៀនសា្វាយ  ភូមិកំពង់ចម្លង និង ភូមិ 
ព្ក ដាច់ ស៊្ក លើកដ្ក ខ្ត្ត កណា្តាល 
នាថ្ង្ទី ៤ ខ្ត៊លា ឆ្នាំ២០១៨។

ក្៊ម  គ្ួសារ  ប្ជារងគ្ះទាំង នោះ 
ទទួ ល   បា ន សមា្ភារ និង គ្ឿងបរិភោគ មាន  
ដូចជា ៖ អង្ករ២៥គ.ក មី១ក្ស 
ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកត្ី ប្ងឆ អំបិល ស្ករស 
ស្ករគ្ប់ និងម៉៊ង១ ដ្លបានមកពី ការ 
រួម ស ហការ រវាង ព្ះ ស ហ គមន៍ កាតូ លិក 
ភូមិភាគភ្នព្ំញ ព្ះសហគមន៍កាតូលិក
ភូមិភាគបាត់ដំបង ជាមួួយ នឹងអង្គការ 
ការី តាស  កម្ពុជា ។ 

ក្នុងឱកាសនោះលោក វីរជ័យ ជា 
បូជាចារ្យទទួលខ៊សត្ូវ ព្ះសហគមន៍ 
មណ្ឌលសកម្មភាពម្គង្គ បានសា្វាគមន៍
យ៉ាងកក់ក្ដាចំពោះវត្តមានរបស់ លោក 
អភិបាល អូលីវីយ្ និងនាយកប្តិបត្តិ 

អង្គការការីតាស កម្ពជុា  ដ្លបាន អញ្ជ ើញ 
មកសួរស៊ខទ៊ក្ខ និងនំា យកសមា្ភារ ប្ើ ប្ស់ 
គ្ឿងបរិភោគ ច្កជួនបងប្អូនដ្លរង-
គ្ះដោយទឹកជំនន់តាមដងទន្លម្្គង្គ
ចំនួន ៥៣២គ្ួសារនាព្លន្ះ។

ក្នុងព្លសំណ្ះសំណាលជាមួយ 
ប្ជា ពលរដ្ឋ លោកគីម រតនា នាយក 
ប្តិបត្ត ិអង្គការការីតាស កម្ពជុា បាន បញ្ជាក់ 
ថាអង្គការការីតាស កម្ពជុា ជាអង្គការមន៊ស្ស 
ធម៌ន្ព្ះសហគមន៍កាតូលិកដ្លមាន
ប្សកកម្មបង្ហាញធម៌ម្តា្តាករ៊ណារបស់
ព្ះជាមា្ចាស់ដល់មន៊ស្សទំាងអស់ ជា ពិស្ស 
ប្ជាជនក្ីក្ ជនងយរងគ្ះ និង ជន  
រ ង គ្ះ ពីការរំលោភបំពាន និង គ្ះ  
ធម្ម ជាតិ។  លោកបន្តថា អង្គ ការ ការី តាស 
មាន សមាជិក ចំនួន  ១៦៨ប្ទ្ស  លើ 
ពិភព លោ ក ។  ចំពោះសមា្ភារ ដ្លយក 
មក  ប្គល់ជូនបងប្អូននៅព្លន្ះ គឺ
បានមកពីថវិកាន្ការចូលរួមរបស់ប្ជា - 
ជន  ពី  ប្ទ្ស នា នា លើសាកលលោក។ 
ចាប់ តាំង ពី មាន ទឹក ជំនន់ រហូតមក ព្ល 
ន្ះ អង្គការការី តាស   កម្ពុជាបាននាំយក 
សមា្ភារ ជាជំនួយមន៊ស្សធម៌ ទៅ ប្គល់ 

ជូនជន រង គ្ះ ដោ យ ទឹក ជំនន់ និង គ្ះ 
ធម្មជាតិនានា បា ន ចំនួន ប្មាណ ជិត 
៥០០០គ្ួសារ។ លោក នាយក ប្តិ បត្តិ 
អង្គការការីតាស ក៏មិនភ្លច្រំលឹកដាស់តឿន
ប្ជាពលរដ្ឋដ្លរងគ្ះដោយ ទឹកជំនន់ 
ឲ្យយកច តិ្ត ទ៊ក ដាក់ ថ្រក្សា ស៊ខ ភាព រស់ នៅ 
ប្កប ដោយ អនា ម័យ និងចូល រួម ថ្ រក្សា  
បរិសា្ថាន។ 

នៅក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យ លោក 
អភិបាល អូលីវីយ្ បានបញ្ជា ក់ បន្ថម្ អំពី 
អត្តសញ្ញាណរបស់ អង្គការការីតាសជា អង្គ  - 
ការន្ព្ះសហគមន៍កាតូលិក មាន ប្ ស ក- 
កម្មជួយជនរងគ្ះទាំង នៅ កម្ពុ ជា និង 
នៅប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀត ជាក់ស្ត្ងថ្មីៗ
ន្ះព្លមានទឹកជំនន់ពីការបាក់ទំនប់វារី 
អគ្គសីនី នៅប្ទ្សឡាវ អង្គ ការ ការី តាស  
កម្ពជុាក៏បានជួយជនរងគ្ះនៅប្ទ្ស
ឡាវ ក៏ដូចនៅកម្ពុជាយើងដ្រ។  លោក
អភិបាលក៏បានបញ្ជាក់អំពីនិមិត្តសញ្ញា 
របស់អង្គការន្ះ ដ្លរូប សញ ្ញាឈើ ឆ្កាង 
ពណ៌ក្ហម និង ពាក្យការីតាស ជា ភាសា  
បរទ្ស ដ្លមានន័យខ្មរ្ថា ករ៊ណា ជា
ស្ចក្តស្ីឡាញ់ដ្លមកព្ីពះជាមា្ចាស់ ។  

បងប្អូនជ៊ំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជា
មួយគា្នាក្នងុស្ចក្តស្ីឡាញ់ន្ះ។  ព្ល
យើងអង្គុយនៅទីន្ះដូចអង្គុយជាមួយ 
បង ប្អនូទំាងនោះដ្រ។  លោកក៏លើកទឹក
ចិត្តឲ្យបងប្អូនច្ះច្ករំល្ក និង គិត គូរ 
ដល់អ្នក ដទ្ផង ព្ល បងប្អនូបាន ទទួល 
ច្ើន ហើយនោះ។ 

លោកអភិបាលក៏បានជំរ៊ញឲ្យបងប្អនូ
យកចិត្តទ៊កដាក់ថ្រក្សាកូនៗក៊ំឲ្យមាន
ជំងឺ ឬលង់ទឹកសា្លាប់។  ជាពិស្សត្ូវ   
ជំរ៊ញកូនៗឲ្យច៊ះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបាន
គ្ប់ៗ គា ្នា។ ក៊ំឲ្យកូន ឈប់រៀន ដើម្បីរក 
ល៊យ ឡើ យ ។ លោកថាជាគ្ីស្តបរិស័ទ 
បើ មិន  ឲ្យកូនៗបានរៀនសូត្ទ្គឺ ជា 
អំពើ បាប។

ព្ះសហគមន៍កាតូលិក នៅ ភូមិ ភាគ 
ភ្នំព្ញ ក៏ដូចជាអង្គការការីតាស់កម្ពុជា 
បានយកចិត្តទ៊កខិតខំបំព្ញប្សកកម្ម
របស់ខ្លួន បម្ើប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ កិច្ចការមន៊ស្សធម៌ ស៊ខ ភិបា ល 
កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជួយជនពិការ 
ចាស់ជរ ក៊មារកំព្ជាដើម។ ល។



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៩

ពលរដ្ឋទាំង២០០គ្ួសារ ទទួលសម្ភារ គ្ឿងបរិភាគពីអង្គការការីតាសកម្ពុជា

ពលរដ្ឋខ្ត្តក្ច្ះ និងស្ទឹងត្ង ជាង១០០០ គ្ួសារ ទទួល 
ជំនួយមនុស្សធម៌ពីការីតាស

អង្គការបរីសតាស់កម្ពុជា បាន បន្ត 
ដំណើរ ទៅខ្ត្តស្ទងឹត្ង និងក្ច្ះ ដើម្បី
នំាយកអំណយមន៊ស្សធម៌សង្គាះ្ បនា្ទាន់ 
ប្គល់ជូនបងប្អូនប្ជាពលរដ្ឋ ដ្ល រង 

លោកអន់តូនី ជាអភិបាលព្ះសហ - 
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគ កំពង់ចាមរួម ជា 
មួយ  លោកបូជាចារ្យ លោកនាយកប្តិបត្តិ
អង្គការការីតាសកម្ពជុា បានអញ្ជើញ ទៅ 

គ្ះដោយសារទឹកជំនន់ ចំនួន ៧៦០ 
គ្ួសារ ក្នុងខ្ត្តក្ច្ះ និង ចំនួន ៦១៩ 
គ្ួសារ ក្នុងស្ទឹងត្ង កាលពីថ្ង្ទី២៤ 
ខ្ កញ ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្ម អធិបតី ភាព 

សួរស៊ខទ៊ក្ខបងប្អនូ និងបាននំាយកសមា្ភារ
ប្ើប្ស់និងគ្ឿងបរិភោគ ទៅប្គល់
ជូនបងប្អនូរង់គ្ះដោយទឹកជំនន់នៅតាម
វាលទំនាប ន្ដងទន្ល្ម្គង្គក្ម នៅ 

របស់លោក ញឹម វណ្ណដា ទ្សរដ្ឋមន្ត្ី 
និងជាអន៊ប្ធានទី១ ន្គណៈកមា្មោ ធិ ការ   
ជាតិគ្ប់គ្ងគ្ះមហន្តរយ។ 

អង្គការការីតាស់កម្ពុជា ជាង អង្គ ការ 

ភូម ិកន្លើ និងកោះសំពៅ ក្នុងស្៊ងពាមជរ 
ខ្ត្តព្វ្ង នៅថ្ងទី្៥ ខ្ត៊លាន្ះ ដ្ល  
រងគ្ះដោយទឹកជំនន់ ចំនួន ជាង ២០០ 
គ្ួសារ។ 

ក្ រដ្ឋភិបាល ន្ព្ះ សហកមន៍ កាតូ លិក 
ដ្លបានបំព្ញកិច្ចយ៉ាងសកម្មក្នុងការ
ចូលរួមការអភិវឌ្ឍ និងជួយកាត់ បន្ថយ ភាព 
កី្កី្របស់ប្ជាពលរដ្ឋ រួម ជា មួយ រជ រដា្ឋា 
ភិបាលកម្ពជុា។ ចំពោះ កិច្ច ការសង្គាះ្ 
បនា្ទាន់ជួយជនរង់គ្ះដោយទឹកជំនន់បាន
ធ្វើការយ៉ាងជិតស្នតិជាមួយគណៈ កម្មការ
ជាតិគ្ប់គ្ងគ្ះមហន្តរយ ក៏ ដូច ជា 
កាកកាបាតក្ហមកម្ពុជា។

កាលពីម្សិលមិញអង្គការការីតាស់ កម្ពជុា 
បាននាំយកជំនួយជាសមា្ភារ និងគ្ឿង 
បរិភោគ ប្គល់ជូនប្ជាពលរដ្ឋរងគ្ះ
ដោយទឹកជំនន់ក្នុងខ្ត្តត្បូង ឃ្មុំ ចំនួន 
១០២០គួ្សារ ក្នងុ នោះ មាន គួ្សារ ខ្មរ្ 
ឥសា្លាម ចំនួនប្មាណ ៥០០គ្ួសារ ។ 

អង្គការការីតាស់កម្ពជុាក៏នឹងបន្តសកម្ម-
ភាពប្គល់អំណយមន៊ស្សធម៌ជួនប្ជា- 
ពលរដ្ឋរងគ្ះដោយសារទឹកជំនន់ នៅ 
ខ្ត្តព្វ្ង និងខ្ត្តកណា្តាល ជា បន្ត ទៀត  ។ 

គួ្សារ នីមួយៗទទួល បាន អង្ករ ចំនួន 
២៥ គីឡូក្ម មី ១ក្ស និងតង់ ១ 
ទំហំ ៤x ៥ ម៉្ត្៕

លោកឡាយ បូ៉ល បូជាចារ្យទទួលខ៊ស
តូ្វព្ះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់ន្ះ មាន 
ប្សាសន៍ ថាបងប្អនូរស់នៅតំបន់ន្ះជា
តំបន់ទំនាប ទឹកលិច ជារៀងរល់ រដូវ វស្សា ។  
ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នងុតំបន់ន្ះមានការ
លំបាក ទាំងការធ្វដំណើរ និងប្កប រប រ 
ចិញ្ចមឹ ជិវិត។ នៅរដូវទឹកស្កពលរដ្ឋទំាង
នោះអាចប្កបរបរ ធ្វើស្ប្ំង និង រក 
ត្ី ក្នុងរដូវបើកន្សាទ។ 

លោកបានផ្តចួផ្តើមគំនិតនំាយកសមា្ភារ
មកប្គល់ជូនបងប្អូនដើម្បីបានរួចមួយ
គ្ ខណៈព្លដ្លបងប្អនូរកអីមិន បាន 
នាព្លន្ះ។ 

សមា្ភារទាំងនោះរួមមាន អង្ករ២៥ 
គីឡូ  ក្ម មី១ក្ះ ម្សៅសាបូ៊ សាបូ៊ ដ៊ះ ខ្លនួ 
ប្ងឆ ស្ករស ទឹកដោះគោ តី្ខ ថា្នា ំដ៊ស 
ធ្មញ្ជាដើម ដ្លបាន មកពី អង ្គ កា រ ការ  ី- 
តាស កម្ពុជា រួមជាមួយលោក អភិបាល 
ភូមិ ភាគបាត់ដំបង និងលោកបូជា ចារ្យ 
ជាតិ ខ្ម្រ។ ល។ 

ក្នងុឱកាសនោះលោកអន់តូនី បានមាន 
ប្សាសន៍លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទំាងអស់ 
សូមឲ្យមានស្ចក្តស៊ីខ និងមានការតសូ៊
ឆ្លងផ៊តនូវការលំបាកនានា៕



គ្រីស្តបរិស័ទកាតូលិកប្ររព្ធបុណ្រយភ្ជុំ ឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធមរណៈបុគ្គលទាំងឡាយ



គ្រីស្តបរិស័ទកាតូលិកប្ររព្ធបុណ្រយភ្ជុំ ឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធមរណៈបុគ្គលទាំងឡាយ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក២២

ក្បាះក្បាយជាងម៊នតាមអ្វីដ្លលោក
ទទួលបានសិកា្ខាសាលាន្ះ។

លោកដាមូ៉បន្ថម្ទៀតថា ៖ ប្សិនបើ
កម្មវិធីសិកា្ខាសាលាផ្ន្កតារសាស្្តន្ះ
ជោគ ជ័យ ខងលាសាជ្ស្វីតនឹងរៀបចំ 
គម្ង   បង្កើតជាសមាគមន៍តារសាស្្តដូច
នៅបទ្ស្ករូ៉ដ្រ្ គដឺើមប្បីង្កើនចណំ្ះ  
ដឹងន្ះទៅដល់ក៊មារ និងយ៊វជនឲ្យកាន់ 
ត្ ល្អប្សើថ្មទៀត។

សព្វថ្ងស្ាលាជ្ស្វតីសន្តសាវីយ្៉ខ្ត្ត
បនា្ទាយមានជ័យមានសិស្សសរ៊ប ៤៤០ 
នាក់ក្នងុនោះ គឺមាន កមិ្ត មត្យ្យ សិក្សា 
៣កមិ្ត បឋមសិក្សា ពី ទី១ដល់ ថា្នាក់ ទី៤ ។ 
កមិ្តអន៊វិទ្យាល័យពីថា្នាក់ទី៧ និងទី៨ ។ 
ដោយឡ្កនៅខ្វះថា្នាក់ទី៥ និងថា្នាក់ទី៦ 
នៅឡើយទ្ ព្ះខងសាលាមានបញ្ហា
ខ្លះៗត្នៅឆ្នាក្ំយសាលាន្ះនឹងធ្វើការ
ពងី្ករហូតដល់ទី១២៕ ដោយ៖ រឿន ស្រមី៉ាច

គមន៍ ដ្លបានរៀបចំវគ្គអប់រំន្ះ។
ព្ះវិហារគួ្សារដ៏វិស៊ទ្ធន្ព្ះសហ- 

គមមន៍កាតូលិកអ្នកលឿង ស្ថិតនៅ ក្នុង 
ភូមិ  ភាគកំពង់ចាម ដ្លមាន គី្ស្ត បរិស័ទ 
ប្មាណជាង៣០០គ្ួសារ៕

ដោយ ៖ រឿន ស្រីម៉ាច

តារសាស្្ត គឺជាវិទ្យាមួយដ្លគ្  ប្ើ
សម្ប់សិក្សាអំពីផ្កាយនៅក្នុងចក្វា ល 
មើល  ពីព្លវ្លា ដំណើ រគោច រ របស់ ផ្កាយ 
ដោយទាក់ទងទៅនឹងទិស រដូវ ព្ល និង 
ម៉ាង។ វិទ្យាន្ះត្ូវបានមន៊ស្សយកមក
ប្ើប្ស់ និងឈ្វ្ងយល់ ជា យូរ មក 
ហើយ ជាពិស្សអ្ន ក ដំណើរ នៅ តាម សម៊ទ្ 
និងវាលខ្សាច់ ដ្លពឹងលើវិទ្យាមួយន្ះជា 
ចាំបាច់សម្ប់រកទិសតំបន់។ ដោយ
ឡ្កសម្ប់កម្មវិធីសិក្សាកមិ្តបឋមរហូត
ដល់វិទ្យាល័យក៏មានម៊ខវិទ្យាមួយនិយយ 
អំពីដារសាស្្តន្ះដ្រ គឺផ្នដីវិទ្យា។

ដើម្បីជួយលោកគូ្ ឲ្យមាន មូល ដា្ឋាន គឹ្ះ 
កាន់ត្ច្បាស់លាស់អំពីផ្ន្កតារសាស្្ត
ន្ះសាលាជ្ស្វតីសន្តសាវីយ្៉ ដ្ល មាន 
ទីតំាង ស្ថតិនៅក្នងុភូមិ ភ្នបំាក់ សង្កាត់ ទឹក ថា្លា 
ស៊្កសិរីសោភ័ណ ខ្ត្តបនា្ទាយ មាន ជ័យ 
បានរៀបចំសិកា្ខាសាលាមួយស្តីអំពីតារ-
សាស្្ត ដ្លមានការបង្ហាត់បង្ហាញដោយ
ក៊្មសមាគមន៍តារសាស្្តមកពីប្ទ្ស
កូរ្៉ប្មាណជា៦នាក់ពីថ្ងទី្១៧ ដល់ ២១ 
ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដ្លមានសិកា្ខាកាម 
ជា លោកគ្ូរអ្នកគ្ូ របស់សាលា ផ្ទាល់ 
ប្មាណ ជា២០នាក់។

បើតាមប្សាសន៍របស់លោកប្ធាន
ផ្នក្រដ្ឋបាលនិងសហគមន៍សិក្សាន្សាលា
ជ្ស្វតីបងប៊្សជួដាមូ៉បានឲ្យដឹងថា ៖ ការ 
សិក្សាអំពីតារសាស្្ត គឺមិនមានភាពងយ 
ស្ួលនោះទ្ប្សិនបើមិនបានអន៊វត្ត

យ៊វជន យ៊វនារីចំនួន៣០នាក់បាន 
ចំណាយព្លវ្លាចំនួន១០ព្លរៀង 
រល់  ថ្ង្អាទិត្យក្យអភិបូជា ដើម្បី 
ឈ្វង្យល់អំពីអគ្គសញ្ញា អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 
ដ្លរៀបចំដោយ ព្ះវិហារ គួ្សារ ដ៏វិ ស៊ទ្ធ 
ន្ព្ះសហគមន៍កាតូលិក អ្នកលឿង។ 

វគ្គអប់រំន្ះ ណ្នំា ដោយ លោក បូជា - 
ចារ្យ ស្រ៉ាល់ វូ៉ហ្សំាង ជាបូជាចារ្យទទួលខ ស៊ 
តូ្វព្ះសហគមន៍កាតូលិកមួយន្ះ និង 
សហការជាមួយអង្គការ Karol  &Se tha  
ចាប់ពីថ្ង្ទី១៧ ខ្ឧសភា ដល់ថ្ង្ទី ៩ 
ខ្កញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៨ន្ះ។ សិកា្ខាកាមទំាង
អស់បានទទួលវិញ្ញាបណ្ណបត្ បញ្ជាក់កា រ 
សិក្សា នៅថ្ងទី្២៣ ខ្កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០ ១៨ 
កន្លងទៅន្ះ។

បើតាមគណៈកម្មការរៀបចំន្វគ្គអប់រំ
ន្ះបានឲ្យដឹងថា វគ្គន្ះ មាន គោល បំណង 
យ៉ាងពិស្ស គឺអប់រំយ៊វជន ម៊នពួកគ្ 
រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឲ្យគ្ច្ះត្ៀមខ្លួន 
ទទួលយកគូរស្ករ ដ្ល គ្ នឹង រៀប ការ 

សិកា្ខាសាលាអំពីតារាសាស្្តសម្ប់គ្ូន្សាលាជ្ស្វីតបនា្ទាយមនជ័យ

ព្ះសហគមន៍អ្នកលឿងអប់រំយុវជនអំពីអគ្គសញ្ញាអាពាហ៍ពិពាហ៍

ជាក់ស្ត្ង ព្ះវាពិបាកយល់ប្សិនបើ
មិនមានការពន្យល់ និងបង្ហាញ ឲ្យ បាន 
ល្អិតល្អន់នោះទ្។ លោកដាម៉ូបន្ថ្មថា  
សាលាចង់ឲ្យលោកគ្ូរអ្នកគ្ូរទាំងអស់ 
មា នបទពិសោធថ្មីៗក្នុងការសិក្សាផ្ន្ក 
តារសាស្្តន្ះ ដោយមាន ការ អន៊វត្ត ផង 
និងរៀនទឹ្ស្តផីងដើម្បីងយសួ្លក្នងុការ
បង្ៀនសិស្សាន៊សិស្សរបស់ខ្លនួព្ះគូ្ 
មានមូលដា្ឋានគ្ឹះស្ប់។

អ្នកសម្បសមូ្លកម្មវិធីរូបន្ះបាន
បន្ថម្ទៀតថា៖ការសិក្សាន្ះ គឺមានសារៈ
សំខន់ណាស់ព្ះនៅប្ទ្សកម្ពជុា គឺ 
មិនមានច្ើនទ្កម្មវិធីសិក្សាតារសាស្្ត 
ដ្លមានឧបករណ៍គ្ប់គ្ន់ សម្ប់ ការ 
ពិសោធប្បន្ះ។ វាខ៊សគា្នានិងការ 
សិក្សាដោយគ្ន់ត្អាន និង មើល រូប ភាព  
តាមសៀវភៅផ្ស្ងៗ។

ចំណ្កលោក ជឿង វ្៉ត វ័យ៣០ឆ្នាជំា 
គូ្ផ្នក្ផ្នដីវិទ្យាន្សាលាជ្ស្វតី សន្ត 
សាវីយ្៉ន្ះ បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មរណ៍ 
របស់ខ្លនួថា ៖ លោកសប្បាយ ចិត្តព្ះ វា  
ហាក់បីដូចជាប្ល្កខ្លាំងសម្ប់លោក។ 
ព្ះ លោកធា្លាប់ត្ធ្វើការ បង្ៀន សិស្ស 
ដោ យការស្វង្រក ម្រៀន ទៅតាម Google 
ឬតាមសៀវភៅរបស់ក្សួង និងឯកសារ
ផ្ស្ងៗហ្ត៊ន្ះធ្វើឲ្យលោកមានការស្
ពិចស្រពិលចំពោះការពន្យល់ដល់សិ
ស្ស។ លោកវ្៉តបន្ថម្ទៀតថា ៖ ក្យ
ព្លដ្លលោកបានចូលរួមសិកា្ខាសាលា 

ជាមួយ។  ច្ះរៀបចំផ្នការគួ្សារ ដ្ល 
អា ចរស់នៅ ប្កប ដោយ ស្ច ក្ត ីស៊ខ សា ន  ្ត 
និងសភមង្គលក្នងុគួ្សារ។ ព្ះថា តំបន់ 
អ្នក លឿង ភាគច្ើនយ៊វជន ដ្លរៀបការ
គឺមាតាបិតាជាអ្នកជ្ើសរីសគូរស្ករឲ្យ 
និងតម្ូវឲ្យគ្រៀបការជាមួយ មន៊ស្ស 
ដ្ល គ្មិនដ្លសា្គាល់។ គូរស្ករភាគ 
ច្ើន បានល្ងលះគា្នា។ 

ក្នងុរយៈព្ឡ១០ព្លន្ះសិកា្ខាកាម
ទាំងអស់បានសិក្សាលើប្ធានបទ ៖ 
ឈ្វង្  យល់អំពី អគ្គ សញ្ញា អាពាហ៍ ពិ ពា ហ៍ 
ក្នងុ ព្ះសហគមន៍ កាតូ លិក ឈ្វង្ យល់ 
អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់រដ្ឋ និងតាម 
ច្បាប់ព្ះសហគមន៍កាតូលិក អំពីគួ្សារ ជា 
កោសិកាក្នងុសង្គម  កំហឹង និង ការ គ្ប់ គ្ង 
កំហឹង ជីវិតតាមផ្លវូវិញ្ញាណរបស់ក៊្មគួ្សារ 
ក្នងុ ជំនឿ កាតូលិក វិធី សាស្ត ្ អប់រំកូន ការ 
ត្ៀម ខ្លនួ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង អំពី ជីវិត 
ផ្លវូភ្ទ និងការពន្យាកំណើត ទំាងន្ះ ដ្ល 
អប់រំដោយអង្គការ Karol & Setha។ 

ន ះ្ គឺហាក់ដូចជាភ្លស្ឺឡះជាងពីម៊នដ្ល
លោកធា្លាប់ត្ធ្វើការស្ម្៉រូបភាពផ្ស្ងៗ
ទៅតាមម្រៀន ត្មិនដ្លបានឃើញ
ផ្ទាល់តាមរយៈឧបករណ៍មីកូ្ទស្សន៍ប្ប
ន្ះ។ លោកបានរៀនច្ើនដូចជាការ 
ប្ើ ប្ស់ត្ល្ទស្សន៍  ការតំឡើង ត្ ល្ - 
ទស្សន៍  ការបញ្ជារោបត ការកំណត់ ទី តំាង   
ភូមិ សាស្្ត និងការមើលផ្នទី តារជា 
ដើម ។ លោក វ៉្តបន្ថ្មថា វាពិបាកក្នុង
ការសិក្សាខ្លះៗព្ះត្យើងមានភាសា
ផ្ស្ងគា្នា ហើយ ពាក្យប្ើក្នុងម្រៀន គឺ 
ស៊ទ្ធ ត  ្ជា ពាក្យ បច្ចក្ទ្ស ត្ដោយមាន 
ការជួយបកប្ពីបងប៊្សនៅទីនោះ និង 
ការខិតខំ ព្យាយមតាមដានម្រៀន ដ្ល  
គ្ូ កូរ៉្ បង្ហាញធ្វើឲ្យមាន ភាពល្អប្សើរ 
ឡើង វិញ ។

លោកគូ្ររូបន្ះសង្ឃឹមថាខ្លនួនឹងមាន
ទំន៊កចិត្ត និងមានការពន្យល់កឲ្យបាន

លូ វា៉ានធី សិកា្ខាមមួយរូបដ្លបានចូល
ទទួលការអប់រំរយៈ១០ព្លន្ះមក គ្ 
បាន ចាប់អារម្មណ៍ថា គ្បានរៀនច្ើន 
និង យល់ដឹងអំពីការត្ៀមខ្លនួ ម៊នរៀប ការ 
ព្មទំាងយល់ដឹងអំពីការរៀបចំផ្នការ 
គ្ួសារនាព្លខងម៊ខផងដ្រ។ លោក 
អរគ៊ណដល់លោកបូជាចារ្យ និង ព្ះស ហ- 



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ២៣



 t   តាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណ្ត២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចសា្តាប់កម្មវិធីវិទ្យុវឺរីតាស់អាសី៊ជា ភាសា 

ខ្ម្រ  ២៤ ម៉ាង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដ្ល 
ប្ើ ប្ព័ន្ធ Android  ឬប្ព័ន្ធ IOS ដោយ គ្ន់ ត ្ ចូល  
ទៅ កាន់  Play Store ឬ App Store  វាយ ពាក្យ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្មវិធី នោះ ដោយ ស្វ្ង 
រក ប៊ូត៊ង (Khmer Live Audio)។

វិទ្យុវឺរីតាស់អាសីុជាខ្មរភាសាផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង្លើសា្ថានីយ៍វិទ្យុ
FMនៅភ្នំព្ញនិងតាមបណ្តាខ្ត្តមួយចំនួនតាមព្លវ្លាដូច
ខាងក្ម៖

ភ្នំព្ញ   ៈ FM 103 Mhz   មោ៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បាត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្ុងសៀមរាប   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
ក្ុងស្ទឹងស្ន ខ្ត្តកំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្ុងកំពង់ចាម   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ព្ះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
ក្ុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

- លោកអ្នកក៏អាចសា្តាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យាវីរីតាស់អាស៊ី ខ្មរភាសានៅលើគ្ហទំព័រ 

www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org

- លោកអ្នក ក៏អាច Follow face book ផ្លវូការរបស់យើង https://www.facebook.com/RVAKHMER/
  ឬ តាម រយៈ វ្បសាយ៖ http://rvakhmer.com 

រូបភាពព្រះសហគមន៍ប្រចាំខ្រ

កម្មវិធីអធិដ្ឋានសូតាផ្គាំតាមមាលាតាមផ្ទះតាមផ្ទះរបស់
គាីស្តបរិស័ទនាពាះសហគមន៍កាតូលិកសន្តមីកាអាលកំពង់សោមកាុមលោកបូជាចារាយបមាើពាះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង់ កាុមលោកបូជាចារាយជាតិកម្ពុជាទាំងបីភូមិភាគ

អធិដ្ឋានសូតាផ្គាំតាមមាលាថ្វាយពាះនាងមា៉ារីនៅពាះសហគមន៍កាតូលិកតាាងតាយឹងសិកា្ខាសាលាពាះគម្ពីរសមាាប់ពន្លកថ្មីដាលរៀបចំដោយគណៈកម្មការពាះគម្ពីរកាតូលិកកម្ពុជានៅកំពង់ចាមកាុង

លោកអភិបាលអានរីកាហ្វីការាដូបាតិភូនាកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលោកអភិបាលឆ្នាំ២០១៨
កាាមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តាចបា៉ាបហ្វាង់សុីស្កូនៅទីកាុងរ៉ូមថ្ងាទី០២-២៩ខាតុលាឆ្នាំ២០១៨ សិកា្ខាសាលាបំប៉នសមត្ថភាពគាូមាត្តយាយនាពាះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពាញ


