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នៅថ្ងៃនៃះកាលពី៣០ឆ្នាំមុនកា-
សៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍តៃូវបានបង្កើត
ឡើង។៣ទសវតៃសរ៍កៃយមកកា-
សៃតមួយនៃះនៅតៃបន្តផ្តល់ជូនព័ត៌-
មានបៃកបដោយគុណភាពនិងបាន
រួមចំណៃកយ៉ាងចៃើនដល់ការ-
កសាងសង្គមជាតិ និងជួយពងៃឹង 
វិជា្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យមួយនៃះ។
ដចូដៃលយើងបានដងឹសៃប់ហើយ

ថាកាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍បានខិតខំ
បៃឹងបៃងតស៊ូ អត់ធ្មត់ និងកៃញ-
ននៀលក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
នៅគៃប់កាលៈទៃសៈមិនថាអំឡុង
ពៃលសងៃ្គាមសុីវិលក្នុងទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ
១៩៩០ពៃលមានវបិត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសុី
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨អំឡុងពៃលជំងឺរាត-
តៃបាតក្នុងរយៈពៃល២ឆ្នាំចុងកៃយ
នៃះនោះឡើយ។
វាគឺជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញអំពី

គុណតម្លៃ និងគោលការណ៍ស្នូល
របស់យើងដើមៃបីធ្វើឱៃយបៃកដថាការ
ផៃសព្វផៃសាយពីបៃទៃសជាតិនៅតៃតៃូវ
បានធ្វើឡើងទោះស្ថតិនៅក្នងុកាលៈ-
ទៃសៈណាក៏ដោយ។ដូច្នៃះនៃះហើយ
ជាមូលហៃតុដៃលយើងអាចនិយយ
បានដោយមោទនភាពថាយើងនៅ 
ទីនៃះដើមៃបីរាយការណ៍និងចងកៃង
ឯកសារអពំីសមយ័កាលនងិការ-
វិវឌៃឍរបស់បៃទៃសកម្ពុជា។
ពួកយើងរាយការណ៍ព័ត៌-
មានដោយមនិមានការភយ័-
ខ្លាចឬលម្អៀងឡើយ។
យើងបានធ្វើឱៃយបៃកដ

ថារាល់ពត័ម៌ានដៃលយើង
លើកយកមកបង្ហាញគឺជា
ព័ត៌មានពិតបៃកដចៃបាស់-
លាស់និងគួរជាទីទុកចិត្ត
ដោយមិនបៃើភាពរវើរវាយ
នៃអារម្មណ៍។ រហូតមក
ដល់សព្វថ្ងៃយើងនៅតៃ
បន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
ចំពោះមិត្តអ្នកអានដៃល
ពឹងផ្អៃកលើព័ត៌មាន-
ចៃបាស់លាស់និងមិន
លម្អៀងរបស់យើង។
របាយការណ៍របស់យើង

បានគៃបដណ្តប់លើពៃឹត្តិ-
ការណ៍សំខន់ៗជាចៃើននៅ
កម្ពុជាក្នុងនោះមានដូចជា
គោលនយោបាយសខំន់ៗ ការ
សមៃចចតិ្តនងិអនសុាសន៍របស់
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃន
នងិរដា្ឋាភបិាលក៏ដចូជាធរុកចិ្ចផល-
បៃយោជន៍សាធារណៈបរិសា្ថាន
សុខភាពសាធារណៈសមិទ្ធផល
ជាតិសោកនាដកម្មរហូតដល់ព័ត៌-

មានកឡីានងិពត័ម៌ានកមៃសាន្តជាចៃើន
ទៀត។

ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ តាម ពៃល វៃលា

ខណៈសៃដ្ឋកចិ្ចបានចាប់ផ្តើមងើប-
ឡើងវិញបនា្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺកូវើដ១៩,
ភាគចៃើននៃទិដ្ឋភាពបៃព័ន្ធផៃសព្វ-
ផៃសាយក៏បានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពៃល-
វៃលាផងដៃរ។គៃមនិតៃមឹតៃអាចអាន
ពត័៌មានលើកៃដាសកាសៃតបោះពមុ្ព
ប៉ុណ្ណោះទៃប៉ុន្តៃគៃក៏អាចអានបាន
តាមរយៈបៃពន័្ធឌជីីថលផងដៃរដោយ-
សារតៃសម្ទុះនៃកំណើនបៃព័ន្ធបច្ចៃក-
វិទៃយាហើយគៃអាចអាន
ព័ត៌មានបាន
ដោយឥត- 
គិតថ្លៃនិង
ទាន់ហៃតុ-
ការណ៍។
ទោះជាយ៉ាង
ណាក៏ដោយ
ដូចអ្វីៗផៃសៃង
ទៀតដៃរការ
ផ្លាស់ប្តូរនឹងមក
ដល់។
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

បានបន្តវិវឌៃឍទៅតាមសម័យកាល
ហើយបានស្វៃងរកគៃប់វធិីសាស្តៃនងិ
មធៃយាបាយថ្មីៗ ដើមៃបីផ្តល់ជនូនវូពត័-៌
មានឱៃយកាន់តៃទូលំទូលាយមិនថា
តាមរយៈបៃពន័្ធឌជីីថលបណា្តាញផៃសព្វ- 
ផៃសាយសង្គមឬតាមតូបលក់កាសៃត
នោះទៃ។
យើងបន្តបៃកាន់ខ្ជាប់នវូកៃមសលី-

ធម៌វជិា្ជាជវីៈនងិសៃរើភាពសារពត័ម៌ាន
និងបន្តខិតខំទាក់ទាញមិត្តអ្នកអាន
របស់យើងជាមួយនឹងអត្ថបទដៃល
ពោរពៃញដោយការបំផុសគំនិតនិង
ការយល់ដឹងសុីជមៃរាប់ចាប់តាំងពី

វិស័យសាធារណៈឯកជន 
អង្គទូតអង្គការកៃរដា្ឋា-
ភិបាលផ្នៃកសិកៃសា- 
អប់រំដើមៃបីជាវៃទិកា
ចៃករំលៃកទសៃសនៈ
របស់ពួកគៃ និង 
ធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះនៃ
សង្គមជាដើម។
និយយដោយ-

សោ្មោះតៃង់ទៅ រយៈ-
ពៃល២ឆ្នាំចុងកៃយ
នៃះយើងបានបៃឈម

នឹងការលំបាកជាចៃើន

មិនតៃឹមតៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជ-
កម្ម និងបៃជាជនប៉ុណ្ណោះទៃប៉ុន្តៃ
សមៃប់បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយក៏ដូចគ្នា
ដៃរ។ប៉ុន្តៃយើងបានបន្តបៃសកកម្ម
របស់យើងដោយបៃឈមមខុនងឹរាល់
បញ្ហាលំបាកនានាក្នុងការនាំយក 
ពត័៌មានមកជនូអ្នកអានឱៃយបានទាន-់
ពៃលវៃលានិងគៃប់ជៃុងជៃយយើង
បានផ្តោតលើការនាំយកព័ត៌មានទៅ
កាន់បៃជាជននងិរាយការណ៍ពីពៃតឹ្ត-ិ
ការណ៍នានាដើមៃបីតាមឱៃយទាន់ពី
ដំណើរការផ្លាស់ប្តូររបស់បៃទៃស-
កម្ពុជាក៏ដូចជាបៃជាជនដៃល
បៃឈមមុខនឹងការរាតតៃបាតនៃជំងឺ-
កូវើដ១៩។
នៃះបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់

យើងដៃលនៅតៃដំណើរការអស់ 
រយៈពៃល៣ទសវតៃសរ៍មកនៃះ ហើយ
សងៃឃឹមថាយើងនឹងនៅបន្តដំណើរ 
វៃងឆ្ងាយទៅមុខទៀត។

ចៃបាស់ លាស់, សុី ជមៃ និង ឯក រាជៃយ 

ខណៈធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខយើង
បានសមៃបខ្លនួដើមៃបីឆ្លើយតបទៅនងឹ
បរិបទបៃកួតបៃជៃងនិងទិដ្ឋភាពបៃ
ព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយបច្ចុបៃបន្នដើមៃបីធានាថា
អ្នកអានរបស់យើងទទួលបាននូវ
របាយការណ៍និងព័ត៌មានពិតនិងគួរ
ឱៃយទុកចិត្ត។
ការផ្តល់ព័ត៌មានតៃូវបានពងៃីកទៅ

កាន់វៃទិកាឌីជីថលដើមៃបីតាមឱៃយទាន់
ការវិវឌៃឍនាពៃលបច្ចុបៃបន្នខណៈគៃហ-
ទំព័របៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមរបស់
យើងដូចជាFacebook,Twitter,
LinkedIn, Instagramនិង Tel-
egramផ្តល់ឱៃយអ្នកអានជាបៃចាំអំពី
ព័ត៌មានទាន់ហៃតុការណ៍ដ៏សមៃបូរ-
បៃបទាន់ហៃតុការណ៍បច្ចុបៃបន្នក៏ដូច-
ជាពិភពព័ត៌មានអាជីវកម្ម។
បច្ចុបៃបន្នយើងមានអ្នកមើលនិងគំទៃ

ជាង៩លាននាក់នៅលើគៃហទំព័របៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយសង្គមក្នុងនោះជាង៧លាន
នាក់នៅលើfacebook ដៃលធ្វើឱៃយយើង
កា្លាយជាបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយមយួក្នងុចណំម   
កាសៃតបោះពមុ្ពផៃសាយជាខៃមរភាសានងិ
ភាសាអង់គ្លៃសដៃលមានគៃមើលចៃើន
បំផុតនៅក្នុងវៃទិកាឌីជីថលកម្ពុជា។
ដោយមើលឃើញពីចំនួនដ៏ចៃើន

នៃះយើងសងៃឃឹមថានឹងបន្តវិវឌៃឍ
ដើមៃបីបមៃើមិត្តអ្នកអានរបស់យើង
និងរកៃសាឈ្មោះជា«កាសៃតរបស់
បៃជាជន»ឱៃយបានយរូអង្វៃងដចូដៃល
យើងមានកាលពីអតីតកាល។
ដចូ្នៃះយើងសនៃយានងឹបន្តបពំៃញ-

កាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នងុនាមជាអ្នក-
សារព័ត៌មានដើមៃបីនាំយកព័ត៌មាន

ចៃបាស់លាស់សុីជមៃនិងឯករាជៃយ
ជូនបៃទៃសជាតិតាមបាវចនារបស់
យើង។

ថ្លៃង អំណរ គុណ និង ដឹង គុណ

ផ្លូវខងមុខគឺមិនបៃកដបៃជានោះ
ទៃ។ពៃលវៃលាកំពុងផ្លាស់ប្តូរហើយ
យើងក៏តៃូវតៃផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះ
ដៃរប៉ុន្តៃរឿងមួយដៃលស្ថិតស្ថៃរ 
ជានិច្ចគឺអ្នកអានរបស់យើង។ដូច្នៃះ
យើងសូមថ្លៃងអំណរគុណយ៉ាង
ជៃលជៃចំពោះមិត្តអ្នកអានដៃល
តៃងតៃនៅជាមួយយើងនិងធ្វើឱៃយ
យើងមានអាយុកាលរហូតដល់
៣០ឆ្នាំនៃះ។
យើងខ្ញុំជាថា្នាក់ដឹកនំា និងបុគ្គលិក 

កាសៃតភ្នពំៃញបុ៉ស្ដិ៍ទំាងអស់សូមថ្លៃង
អំណរគុណចំពោះរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាជាពិសៃសកៃសួងព័ត៌មាន
ដៃលបានសមៃលួដល់យើងខ្ញុំដើមៃបី
បៃតិបត្តកិារផៃសព្វផៃសាយបៃកបដោយ
សុវត្ថភិាពវិជា្ជាជីវៈនិងឯករាជៃយ។
ទន្ទឹមនឹងនៃះយើងក៏សូមអរគុណ

ចំពោះកៃុមហ៊ុនផៃសព្វផៃសាយពាណិជ្ជ-
កម្ម និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង 
ទាំងអស់ចំពោះការគំទៃការសហ-
ការនិងទំនុកចិត្តមកលើផលិតផល
របស់យើង។
ជាចុងកៃយខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរ-

គុណចំពោះបុគ្គលិកទាំងបុគ្គលិកពី
អតីតកាលនិងបច្ចុបៃបន្នគៃប់ផ្នៃក 
ទាំងអស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃង
ឥតឈប់ឈរបំពៃញភារកិច្ចនាពៃល
កន្លងមកក៏ដូចជាស្វៃងរកព័ត៌មាន
សមៃបូរបៃបដើមៃបីធ្វើឱៃយកាសៃតរបស់
យើងមានអាយុកាលជាចៃើនឆ្នាំមក
នៃះ។កាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍នឹងមិន
អាចសមៃចបាននូវអ្វីដូចយើងមាន
ពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះទៃបៃសិនបើគ្មោន
ការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។
ដូច្នៃះនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសៃស-

វសិាលនៃការបៃរព្ធខបួរបស់កាសៃត
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍នៃះយើងខ្ញុំពិតជាសូម
ថ្លៃងអំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃ
ដៃលធ្វើឱៃយយើងធ្វើដំណើរមកដល់
ពៃលនៃះ។ទោះបីអនាគតមិនចៃបាស់-
លាស់ក្តីកយ៏ើងនៅតៃសងៃឃមឹថាអ្នក-
ទាំងអស់គ្នានឹងនៅតៃបន្តនៅជាមួយ
យើងខណៈយើងកពំុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះ
ទៅមុខ។

ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សូម ឱៃយ 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ គៃប់ ភារ កិច្ច! 

សូម អប អរ សាទរ ខួប គមៃប់៣០ ឆ្នាំ 
របស់ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍! 

៣ទសវត្សរ៍នៃខួបរបស់កាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
និងដំណើរបន្តឆ្ពោះទៅមុខ

លោក លី តៃសៃង ចាងហ្វាង 
និងអគ្គនាយក កាសៃតភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍។  



ចំណាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋាននានាជំុវិញដំណើរការកាស្តភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍រយៈព្ល៣០ឆ្នាំ
មុំ គ ន្ធា និងនៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈសារព័ត៌មានភ្នពំេញ-
បុ៉ស្តិ៍គឺជាសា្ថាប័នផេសព្វផេសាយឯក-
រាជេយមួយនៅកម្ពុជាដេលមាន
វ័យ៣០ឆ្នាំមកហើយដេល
កាសេតនេះនៅតេបន្តបេកាន់-
ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ស្នលូដើមេបី
នាំមកនូវព័ត៌មានបេកបដោយ
គុណភាពដល់មិត្តអ្នកអានទំាង
ខ្មេរនិងបរទេសនិងបានរួមចំ-
ណេកក្នងុវិជា្ជាជីវៈដល់ការកសាង
បេទេសជាតិជាអ្វដីេលសា្ថាបន័
មួយនេះបានខិតខំបេឹងបេង
កន្លងមកនេះ។
ក្នងុខួប៣០ឆ្នាំនេះដេរមន្តេី

ជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល
អ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគសង្គម-
សេដ្ឋកិច្ច រួមនឹងសាស្តេចារេយ
ផ្នេកសារព័ត៌មានបានផ្តល់នូវ
ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនពី
ដំណើរការនេកាសេតភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍តាងំពីដបំងូរហតូមកដល់
បច្ចបុេបន្ននេះដេលមានខ្លមឹសារ
ដូចខងកេម៖
លោកជិនមា៉ាលីនរដ្ឋលេខ-

ធិការនិងជាអ្នកនាំពាកេយកេសួង-
យុត្តិធម៌៖កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ជាកាសេតមួយបេកបដោយ
វិជា្ជាជីវៈដេលបានដើរតួនាទី
សំខន់ក្នុងការផេសព្វផេសាយនូវ
ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹង
ជូនដល់សាធារណជនបាន
ចេើននិងមានបេយោជន៍ដល់
សង្គមជាតិ។ជាពិសេសកាសេត
នេះបានផេសាយព័ត៌មានជា២
ភាសាគឺភាសាខ្មេរនងិអង់គ្លេស
ហើយវាក៏ជាកាសេតមយួដេល
មានទនំាក់ទំនងល្អជាមយួនងឹ
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
មានន័យថាកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍
អាចធ្វើការនិងមានកិច្ចសហ-
ការពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នងុការ-
បញ្ជូននូវព័ត៌មានពិតព័ត៌មាន
បេកបដោយវិជា្ជាជីវៈក៏ដូចជា
ការចេករំលេកនូវចំណេះដឹង
ផេសេង ៗដេលមានសារបេយោជន៍
ដល់សង្គមជាតិ។
លោកថា៖«ខ្ញុំសមូលើកទកឹ-

ចិត្តឱេយបន្តនូវសកម្មភាពការ-
ផេសព្វផេសាយព័ត៌មានការចេក-
រំលេកចំណេះដឹងបេកបដោយ
វិជា្ជាជីវៈនេះបន្តទៀតដើមេបីជា
បេយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនងិ
បេជាពលរដ្ឋរបស់យើង»។
រឯីលោកបា៉ាចន្ទរឿនបេធាន

វិទេយាសា្ថានបេជាធិបតេយេយកម្ពជុា៖
សមេប់ខ្ញុំផ្ទាល់កាសេតភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍ដេលមានទាំងភាសាខ្មេរ
នងិភាសាអង់គ្លេសជាសា្ថាបន័-
សារព័តម៌ានមយួដេលមានវយ័
ចណំាស់ក្នងុចណំោមសារពត័-៌
មានមយួចនំនួដេលបានបង្កើត

ឡើងតំាងពីកំណើតទី២នេពេះ-
រាជាណាចកេកម្ពុជាកេយកិច្ច-
ពេមពេៀងសន្តិភាពទីកេងុបា៉ារីស
និងការបោះឆ្នាតដេលរៀបចំ
ដោយអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ១៩៩៣។
លោកថា៖«ខ្ញុំមើលឃើញថា

កាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បានដើរត-ួ
នាទីយ៉ាងសំខន់ក្នងុការលើក-
កម្ពស់ដំណើរការបេជាធិប-
តេយេយជាពិសេសការផ្តល់នូវ
ពត័៌មានតេមឹតេវូដេលអាចយក
ជាការបានពីពេះក្នុងសង្គម-
បេជាធិបតេយេយ ព័ត៌មានមាន
សារៈសំខន់ណាស់។ខ្ញុំនៅតេ
ជឿថាសារព័តម៌ានភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
នៅតេមានតួនាទីដ៏សំខន់ក្នុង
ការជួយឱេយដំណើរការបេជា-
ធិបតេយេយនៅកម្ពុជាមានភាព-
កាន់តេល្អបេសើរ»។
លោកបន្ថេមថា៖«ទោះបីជា

សា្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាន
នៅកម្ពុជាមានការធា្លាក់ចុះជា
បន្តបនា្ទាប់ប៉ុនា្មានឆ្នាំមកក្តីតេ
កាសេតភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍នៅបេកាន់
ជំហរអពេយាកេឹតឯករាជេយ និង
អត្ថបទមានបេភពចមេុះទាំង
គណបកេយកាន់អំណាចគណ-
បកេសបេឆំងអង្គការសង្គម-
សុីវិលទាំងវិស័យឯកជន»។
ចណំេកលោកឆយសផុល

សាស្តេចារេយផ្នេកសារព័ត៌មាន
នងិជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមើល-
ឃើញថាកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
គឺជាកាសេតមួយដេលមានអា-
ជពីវជិា្ជាជវីៈក្នងុការងាររបស់ខ្លនួ
តាំងពីយូរមកហើយហើយជា
សារពត័៌មានមយួមាន២ភាសា
និងដេលអាចនៅបន្តបោះពុម្ព
រហូតមកទល់សព្វថ្ងេ ខណៈ
ដេលកាសេតក្នងុសេកុដទេទៀត
ភាគចេើនលេងបោះពុម្ពហើយ។
ដូច្នេះកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នៅតេ
កេញននៀលស្វតិសា្វាញធ្វើ-
ការបោះពុម្ពហើយក្នុងនោះ
ក៏មានអនឡាញផងដេរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំអានកា-

សេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយក៏ធា្លាប់

យកអត្ថបទខ្លះធ្វើជាគន្ថនិទ្ទេស
ជាឯកសារយោងផងដេរ។ខ្ញុំ
សូមលើកទឹកចិត្តឱេយសា្ថាប័នកា-
សេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បន្តនងិលើក-
ទឹកចិត្តឱេយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់
យើងខិតខំបេឹងបេងបន្តកិច្ច-
ការងារក្នងុបេសកកម្មសេរីភាព
សារព័ត៌មានក្នងុបេទេសកម្ពជុា»។
 លោកផេសុីផនអ្នកនាំ-
ពាកេយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាថ្លេង
ថា៖ខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្តល់
សេវាកម្មផ្នេកព័ត៌មានល្អក្នុង
ន័យជាសារព័ត៌មានអង់គ្លេស
ដេលជាការរមួចណំេកមួយដ៏ធំ
ហើយខ្ញុំឃើញមានការយកចតិ្ត-
ទុកដក់ និងយក(បេភព)ពី
កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេើនទៅ
បេើបេស់ទូទាំងពិភពលោក។
ក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាកេយរាជ-

រដ្ឋាភិបាល«យើងសូមថ្លេង
អំណរគុណចំពោះការខិតខំ
បេឹងបេងបេកបដោយវិជា្ជាជីវៈ
របស់កាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ហើយ
ខ្ញុំតាមមើលជារៀងរាល់ពេល
ផងដេរ។ចំណេកការរាយការណ៍
គអឺាចទទលួយកបានការរាយ-
ការណ៍បេកបដោយវិជា្ជាជីវៈមិន
មានការខ្វះចនោ្លាះនោះទេ»។
លោកគីសិរីវឌេឍអ្នកសេវ-

ជេវសេដ្ឋកិច្ចនេរាជបណ្ឌិតេយ-
សភាកម្ពុជា៖ខ្ញុំចូលចិត្តអាន
សា្តប់និងតាមដនព័ត៌មានដើមេបី
ស្វេងរកព័ត៌មានបានទទួលនូវ
ចំណេះដឹងទូទៅបន្ថេមនិងជា
រឿងជាក់ស្តេងមួយនៅក្នុង
បេទេសសមេប់ធ្វើការសមេច-
ចិត្តសមេប់ឱេយយើងរៀបចំយុទ្ធ-
សាស្តេនិងតាក់ទិចក្នងុការអនុ-
វត្តការងារ។
លោកថា៖«ខ្ញុំយល់ថាកា-

សេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ជាកាសេតមួយ
ដេលបានសរសេរនូវរឿងរា៉ាវ
ដេលមានភាពពិតចេើនហើយ
បានយកគំនិតរបស់អ្នកសេវ-
ជេវទៅផេសព្វផេសាយដើមេបីជូន
បេជាពលរដ្ឋឱេយបានជេបបាន
ដឹងហើយការជេើសរីសអ្នក

ដេលផ្តល់បទសមា្ភាសមិន
លម្អៀងដោយបានជេើសរីស
បេភពជាអ្នកដេលមានននិា្នាការ
ឯករាជេយនៅក្នុងការវិភាគនៅ
ក្នុងការផ្តល់បទសមា្ភាសជា-
ជាងការសមា្ភាសទៅលើអ្នក
ដេលមានការផ្អៀងឬលម្អៀង
ទៅខងគាំទេរដ្ឋាភិបាលឬ
បេឆំងរដ្ឋាភិបាល។
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋ-

លេខធិការនងិជាអ្នកនាំពាកេយ
កេសងួពត័ម៌ាន៖ខ្ញុំសមូចលូរមួ
អបអរសាទរចពំោះខបួ៣០ឆ្នាំ
នេការបង្កើតអង្គភាពសារព័ត៌-
មានភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍នងិសមូជនូពរ
ឱេយអង្គភាពសារព័ត៌មានភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍កាន់តេរីកចមេើននិងទទួល-
បានជោគជ័យថ្មីៗ បន្ថេមទៀត។
លោកលើកឡើងថានៅកម្ពជុា

សារពត័ម៌ានបាននងិកពំងុបំពេញ
តួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងសំខន់នងិយ៉ាង
សកម្មក្នុងការផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន
ជូនដល់បេជាជនកម្ពុជានៅគេប់
ទិសទីទាំងក្នុងនិងកេបេទេស។
ក្នុងនោះសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ក៏ជាអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយ
ដេលបានចូលរួមចំណេកយ៉ាង-
សកម្មក្នុងការផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន
ពិតនិងបេកបដោយវិជា្ជាជីវៈផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«អង្គភាពសារ-

ព័ត៌មាននេះក៏អាចនិយយបានថា
ជាអង្គភាពសារពត័៌មានដ៏ចំណាស់
និងពោរពេញទៅដោយបទពិ-
សោធមួយក្នុងការលើកស្ទួយ
វិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
និងក៏បានចូលរួមចំណេកក្នងុការ-
បណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌-
មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយ
ចំនួននៅកម្ពុជាផងដេរ»។
ចំណេកលោកគិនភាបេធាន-

វទិេយាសា្ថានទនំាក់ទនំងអន្តរជាតិ
នេរាជបណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុាបាន
លើកឡើងថាភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បាន
និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់
ក្នងុការផ្តល់ព័ត៌មាននិងជាភា្នាក់-
ងារនំាបញ្ហាសង្គមនយោបាយ
និងសេដ្ឋកិច្ចជូនបេជាពលរដ្ឋ

ខ្មេរបេកបដោយវិជា្ជាជីវៈដេល
ធ្វើឱេយបេជាពលរដ្ឋមានមូលដ្ឋាន
ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្ត
បានតេឹមតេូវតាមរយៈព័ត៌មាន
ពីកាសេតនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«ក្នងុរយៈពេល

៣០ឆ្នាំកន្លងមកនេះបេជា-
ពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានចេើន
សមូេបតីេក្នងុការសេវជេវរបស់
ខ្ញុំ ទិន្នន័យព័ត៌មានមួយចំនួន
ក៏ខ្ញុំទទួលបានពីភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ដេរ
ខ្ញុំយោងបានចេើនដោយសារ
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍មានវិស័យចេើន»។
 ចំពោះលោកសុខឥសាន
អ្នកនាពំាកេយគណបកេសបេជាជន-
កម្ពុជាវិញបានឱេយដឹងដេរថា
កាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បើបេៀប-
ធៀបជាមយួសារពត័៌មានផេសេង
ទៀតជាពិសេសបេព័ន្ធផេសព្វ-
ផេសាយអេឡិចតេូនិកឃើញថា
មានលក្ខណៈបេកបដោយកេម-
សីលធម៌ និងវិជា្ជាជីវៈល្អបង្គួរ
សមេប់ជាទីទុកចិត្តដល់មហា-
ជនក្នងុការទទួលបានព័ត៌មាន។
 លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំយល់ថា
ភាគចេើនភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍នយិយ
ពតិនិយយតេង់ចេើនមនិមាន
ការបំផ្លើសមិនមានការពងេកីឬ
បបំោ៉ាងឬមួយបេឌតិពត័ម៌ានអី
ទេ។នេះខ្ញុំនយិយដោយសទុ្ធ-
ចិត្តពីពេះភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍មិនដេល
សកូបា៉ាន់អីខ្ញុំទេ។ក្នុងនាមយើង
ជាអ្នកព័ត៌មានយើងមិនបាច់
អួតខ្លួនឯងថាល្អនិងមានវិជា្ជា-
ជីវៈ និងកេមសីលធម៌អីទេបញ្ហា
សំខន់គឺខ្លមឹសារអត្ថបទរបស់
យើងដេលផេសាយទៅផេសារភា្ជាប់
នឹងការពិតជាក់ស្តេងពេតឹ្តកិារណ៍
ដេលកើតឡើងដេរឬទេ»។
លោកបន្តថា៖«បើយើងមិន

ផេសារភា្ជាប់នូវពេឹត្តិការណ៍ដេល
កើតឡើងណាមួយទេហើយ
យើងទៅសេកថាយើងមាន
កេមសីលធម៌ អាហ្នឹងក៏គា្មាន
អ្នកណាជឿដេរហើយវាបាត់-
បង់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លេថ្នូរ
ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មាះរបស់កាសេត
យើងដេរ។ខ្ញុំយល់ថាដើមេបីឱេយ
មហាជននិងបេជាជនមានការ-
ទុកចិត្តមានតេបេកាន់ខ្ជាប់នូវ
កេមសីលធម៌បេកបដោយសា្មារតី
ទទលួខសុតេវូខ្ពស់ហើយសរ-
សេរព័ត៌មានមកតាមពេតឹ្តិការណ៍
ដេលកើតឡើងយើងកុំបេឌិត
អាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទេ»។
លោកថាច់សេដ្ឋាអនុបេ-

ធានគណបកេសភ្លើងទៀនក៏បាន
លើកឡើងដេរថាលោកបាន
គាទំេកាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍តាងំ-
ពីដើមរៀងមក។
លោកថ្លេងថា៖«ពីមុនយើង

ឃើញព័ត៌មានទាំងអស់ដេល
ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍ចុះផេសាយយើងទកុ-

ចតិ្តនងិយកជាការបានពេះ
មានមូលដ្ឋានគេប់គេន់និងមាន
វជិា្ជាជវីៈតេមឹតេវូដោយមនិគតិពី
និនា្នាការនយោបាយ»។
ជាមយួគា្នានេះលោកបានស្នើ

ឱេយកាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍បន្តចុះ-
ផេសាយនូវព័ត៌មានពិតនិងមិន
លម្អៀងបេកបដោយវិជា្ជាជីវៈ
ក្នងុការផ្តល់ឱេយបេជាពលរដ្ឋនងិ
អ្នកនយោបាយក្នងុការសមេច-
ចិត្តនិងបេើបេស់ជាមូលដ្ឋាន
ផេសេងឱេយបានតេឹមតេូវ។
ដោយឡេកលោកឡឹកសុធារ

អ្នកនំាពាកេយគណបកេសបេជាធិប-
តេយេយមូលដ្ឋានបានកោតសរ-
សើរកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដេល
បានបងា្ហាញនូវជំហរអពេយាកេឹត
និងវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់ដេលមិនលម្អៀង
ទៅគណបកេសនយោបាយណា
មួយហើយតេងតេបេើបេស់
ព័ត៌មានគេប់បេភពនិងគេប់-
ជេុងជេយដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មាន
ដល់បេជាពលរដ្ឋ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំពតិជារកី-

រាយខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់កាសេត
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅកម្ពុជាគឺជួយ
បានយ៉ាងធំធេងទៅដល់ការ-
កសាងនូវលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ
និងសេរីភាពក្នងុការបញ្ចេញមតិ
របស់បេជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិទទួល-
បានព័ត៌មានផងដេរ»។
រឯីលោកអំសអំាតនាយក-

រងអង្គការលីកាដូបានថ្លេងថា
កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខន់ក្នងុការចេករលំេក
ព័ត៌មានទៅបេជាពលរដ្ឋគេប់-
សេទាប់វណ្ណៈ។ទោះបីជាមាន
ការផ្លាស់ប្តូរថា្នាក់ដឹកនំាកេមុហុ៊ន
ក៏ដោយក៏បុ៉ន្តេភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នៅ-
តេដើរតួនាទីដ៏សំខន់ក្នងុនាម
កាសេតអន្តរជាតិក្នងុសេកុ។
លោកថា៖«ព័ត៌មានភ្នពំេញ-

បុ៉ស្តិ៍ខ្ញុំឃើញថាគេចូលចិត្ត
មើលចេើនហើយបើនិយយ
ពីមុនមកគេចាត់ទុកថាកាសេត
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នេះជាកាសេត-
ឯករាជេយបុ៉ន្តេបនា្ទាប់ពីមានការ-
ផ្លាស់ប្តរូកេមុហុ៊នមកក៏ទទួលរង
នូវការរិះគន់ខ្លះបុ៉ន្តេយ៉ាងណាក៏
ដោយភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នៅតេដើរតួ-
នាទីសំខន់ដេរសមេប់សារព័ត៌-
មានអន្តរជាតិក្នុងសេកុ»។
លោកឯមសុវណា្ណារា៉ាអ្នក-

វិភាគ និងអ្នកតាមដនបញ្ហា
នយោបាយនៅកម្ពជុាបានឱេយ
ដឹងដេរថាលោកគឺជាអ្នកតាម-
ដនសារព័ត៌មានជាពិសេស
ឧសេសាហ៍អានព័ត៌មានពីកា-
សេតភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍ដើមេបីជាមូល-
ដ្ឋានក្នងុការវិភាគ និងក៏ដូចជា
សេវជេវពេះកាសេតនេះ
ផ្តល់នូវព័ត៌មានពិត និងគេប់
ជេងុជេយ៕

បេជាពលរដ្ឋ  អានកាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ។ រូបថតហេងជីវ័ន
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អ្នកហាត់ការនៅភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍បង្ហាញភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ
មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ  ជា ស្ថាប័ន សរ ព័ត៌ មាន- 
ឯក រាជ្យ មួយ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ដ្ល 
ត្ូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ខ្ កក្កដា  ឆ្នាំ  
១៩៩២  ដ្ល មក ទល់ ព្ល ន្ះ  
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍  មាន អាយុ  ៣០ ឆ្នាំ គត់  
ដ្ល មាន ភាស អង់គ្ល្ស  និង ភាស - 
ខ្មរ្ បោះ ពុម្ព តាម ក្យ ក្នងុ អំ ឡុង ឆ្នាំ 
២០០៩  និង ត្ូវ បាន ប្ជា ពលរដ្ឋ ជា-  
ច្ើន ស្គាល់ ។  

ក ្ព ីផ្តល ់ពត័ ៌មាន បក្ប ដោយ វិជា្ជា- 
ជីវៈ  និង ឯក រាជ្យ  ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏ ជា 
កន្ល្ង បណ្តុះ បណ្តាល មួយ ផង ដ្រ  
ដ្ល បាន កំ ពុងត្ ផ្តល់ ឱកាស ដល់ 
យវុជន  សសិ្ស នសិស្តិ ដ្ល ចង ់ស្វង្- 
យល ់ព ីការ ងារ សរ ពត័ ៌មាន ន្ះ  ដើមប្ ី
អន ុវត្ត ការ ងារ ផ្ទាល ់ ក ៏ដចូ ជា រៀន សតូ ្
យក បទ ពិ សោធពី អ្នក យក ព័ត៌ មាន 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ អា ជីព ផង ដ្រ ។ 

 លោក  រ៉ូ  គឹម ឡុង  និស្សិត ន្ ដ្ បា៉ា តឺ-   
ម៉ ង់ ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ  និង សរ គម នា-  
គមន ៍(DMC)  ន ្សកល វទិយ្ា លយ័- 
ភមូនិ្ទ ភ្នពំញ្ បាន ចណំយ ពល្ វល្ា 
របស់ លោក រយៈ ព្ល ៦ ខ្  នា ឆ្នាំ 
២០២១ កន្ល ង ទៅ ន្ះ  មក ធ្វើ ជា អ្នក- 
ហាត់ ការ នៅ កាស្ត ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ។  

 លោក បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
លោកមាន ចំណប់ អារម្មណ៍ មក ហាត់- 
ការ នៅ កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍  ដោយ- 
សរ ស្ថាប័ន ន្ះ ជា ស្ថាប័ន កា ស្ត ដ៏ 
មាន វ័យ ចំ ណស់ មួយ ដ្ល មាន បទ-  
ពិសោធ  រាប់ ទស វត្សរ៍  លើ ការ រាយ- 
ការណ ៍ព្តឹ្ត ិការណ ៍នា នា ទាងំ ក្នងុ  នងិ 
ក្ ប្ទ្ ស និ ង ព័ត៌ មាន ជា ច្ើន 
ប្កប ដោយ ក្ម សីល ធម៌  និង វិជា្ជា ជីវ :  
ដ្ល មាន ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ព័ត៌ មាន ច្បា ស ់- 
លាស់ ពី ប្ភព ពាក់ ព័ន្ធ  ហើ យ ក៏ មាន 
សរៈ សំខាន់ ដល់ សង្គម កម្ពុជា  និង  
អ្នក អាន គ្ប់ វ័យ ផង ដ្រ ។

  លោក  គមឹ ឡងុ  ថ្លង្  ថា៖ « មយ្ា៉ាង វញិ 
ទៀត  ខ្ញុំ គិត ថា  នៅ ព្ល បច្ចុប្បន្ន ន្ះ  
មាន ស្ថាប័ន សរ ព័ត៌ មាន តិច ណស់ 
ដ្ល ផលិត  និង ច្ញ ផ្សាយ អត្ថបទ 
របស់ ខ្លួន ត្ឹម ត្ូវ គ្ប់ ជ្ុង ជ្យ 
តាម សីល ធម៌ ក្ម វិជា្ជាជីវៈ  ហើយ ន្ះ 
ក៏ ជា កតា្តា ជំរុញ ឱ្យ ខ្ញុំ មក ហាត់ ការ នៅ  
ទ ីន្ះ  ដោយ សរ តម្ល ្ន ្ការ ងារ របស ់
អត្ថ បទ ច្ញ ផ្សាយ របស់ ស្ថា ប័ន  
ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ » ។  

 ក្នុង រយៈ ព្ល  ៦  ខ្  ដ្ល លោក 
បាន ហាត់ ការ នៅ ផ្ន្ក ព័ត៌ មាន ជាតិ  
លោក បាន រៀន សូត្ យ៉ាង ច្ើន អំពី 
ដណំើរ ការ ក្នងុ ស្ថាបន័ ស្តង ់ដា មយួ ក្នងុ 
ការ ផលិត អត្ថ បទ ព័ត៌ មាន ប្ចាំ ថ្ង្  
កម្ ស ីល ធម ៌វជិា្ជា ជវីៈ អ្នក សរពត័ ៌មាន  
ដំណើរ ន្ ការ ផលិត អត្ថ បទ  របៀប សរ ស្រ  
និង ទំនាក់ ទំនង ប្ភព ផង ដ្រ ។   

លោក  រ៉ូ  គឹម ឡុង  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  
« ខ្ញុ ំជឿ ជាក ់ថា  ការ ងារ នោះ បាន បភំ្ល ឺឱយ្ 
ខ្ញុំ ស្គាល់ ថា  អ្វី ទៅ ជា ព័ត៌ មាន ដ្ល 
មាន ស្តង់ ដា  និង ក្ម វិជា្ជា ជីវៈ មាន 

ទម្ង់ ប្ប ណ ។  ការ ធ្វើ ការ ងារ នៅ  
ទី នោះ គឺ ជា ឱកាស មួយ ដ្ល ពង្ឹង 
ជំនាញ រឹង  និង ជំ នាញ ទន់ ក្នុង ផ្ន្ក 
សរព័ត៌ មាន បន្ថ្ម ពី ការ សិក្សា នៅ 
ក្នុង ថា្នាក់ រៀន កន្លង មក » ។  

 ច ំណក្ អ្នក ថត របូ វយ័ ក្មង្ ១ របូ ក្នងុ 
ប្ទ្ស កម្ពជុា  លោក សុវណ្ណ  ភី ឡុង  
បាន ចលូ បឡ្កូ ការ ងារ ជា អ្នក ផ្គតផ់្គង ់
រូប ភាព (stringer) ក្នុង ស្ថាប័ន 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០០៨  ដ្ល 
លោក គិត ថា  ព្ល នោះ គឺ ជា ព្ល- 
វ្លា មួយ ដ្ល មាន តម្ល្ ខា្លាំង ម្ន- 
ទ្ន  ដោយ សរ អំឡុង ព្ល នោះ  
លោក គន្ ់ត ្ជា អ្នក ទើប ត ្រៀន ថត- 
របូ  ស្គាល ់ព ីការ ថត របូ ទទូៅ បន្តចិ បន្តចួ  
បុ៉ន្ត ្លោក  មិន ដ្ល មាន បទ ពិ សោធ  
ក្នងុ ការ ថត របូ ផ្នក្ សរ ពត័ ៌មាន ទាល-់ 
ត្ សោះ ។  

 លោក  សុវណ្ណ  ភី ឡុង  ដ្ល សព្វ ថ្ង្ 
ជា អនុ ប្ធាន សមា គម រូ ប ថត ភ្នំព្ញ  
បាន ឱយ្ ដងឹ ថា  លោក បាន ចលូ បឡ្កូ 
អាជីព ជា អ្នក ថត រូប ផ្ន្ក សរព័ត៌ មាន 

ជា មួយ នឹង កាស្ត ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ គឺ ជា 
បទ ពិ សោធថ្មី ដ្ល លោក ធ្វើ ការ  
ផង  និង រៀន សូត្ ផង  ដ្ល ខុស ពី អ្នក- 
 ថត រូប ផ្ស្ងៗ ទៀត ដ្ល ពួកគ្ មាន 
 បទពិ សោធលើ ការ ងារ ន្ះ ហើយ ។  

 លោក បាន ថ្ល្ង ថា៖  « សម្ប់ ខ្ញុំ ការ - 
ចូល មក ក្នុង ស្ថាប័ន សរ ព័ត៌ មាន 
 ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ន្ះ  គឺ ទទួល បាន បទ ពិ- 
សោធ ថ្មី ផង  និង ធ្វើ ការងារ ផង ។  អ៊ីចឹ ង 
វា បាន ធ្វើ ឱ្យ ខ្ញុំ រៀន សូត្ បាន ច្ើន ពី 
ស្ថាប័ន មួយ  ន្ះ  » ។  

 ក្នុង រយៈ ព្ល ៣ ឆ្នាំ  ដ្ល លោក 
ភឡីងុ បាន ធ្វើ ការ នៅ កាសត្ ភ្នពំញ្- 
ប៉សុ្តិ៍ បាន ធ្វើ ឱយ្ លោក អាច ស្វង្ យល ់
នងិ ទទលួ បាន បទ ព ិសោធ ច្ើន  ដល្ 
មនិ នកឹ ស្មាន  តាងំ ព ីរបៀប ធ្វើ ការ ការ- 
ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ មិត្ត រួម ការ ងារ  ជា- 
ពិស្ស គឺ បាន រៀន សូត្ អភិ វឌ្ឍ ខ្លួន- 
ឯង នៅ ក្នុង ការ ប្ើ ប្ស់ ភា ស ។  

លោក  សុវណ្ណ  ភី ឡុង  បាន ថ្ល្ង ថា 
ស្ថា ប័ន ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ បាន បញ្ជូន  លោក 
ទៅ ធ្វើ ការ ជា មួយ នឹង តារា ហូលី វូដ ដ៏ 
ល្បី គឺ លោក  Jacky  Chan  ឬ ឈិន 
ឡុង  និង អ្នក ល្បី ល្បាញ មួយ ចំនួន 
ទៀត  នៅ ក្នុង គម្ង ដ្ល មាន ការ- 
សហ ការ ជា មួយ នឹង កា ស្ត ភ្នំ ព្ញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្ញ។  

 អ្នក ថត រូប ដដ្ល ន្ះ បាន សង្កត់ 
ធ្ងន់ ថា៖« សម្ប់ ខ្ញុំ  គឺ ខ្ញុំ មាន មោទ  ន-  
ភាព ដ្ល បាន ធ្វើ ការ នៅ កាស្ត 
ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ពី ឆ្នា ំ២០០៩  ដល់ ២០១១ ។  
កា ស្ត ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ជួយ ខ្ញុំ ឱ្យ 
មាន គនំតិ ថ្មីៗ  ច្ើន  ដល្ ធ្វើ ឱយ្ ខ្ញុ ំមាន 
ឱ កាស ដើម្បី បាន ចូល រួម នូវ វគ្គ បណ្តុះ- 
បណ្តាល សិកា្ខា ស លា ជា មួយ នឹង អ្នក- 
ថត រូប បរ ទ្ស  និង អ្នក ផ្ស្ងៗ មួយ 
ចំនួន ទៀត » ។  

 នា យក ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ ន្ មជ្ឈ- 
មណ្ឌល កម្ពជុា  ដើមបី្ បព្ន័្ធ ផស្ព្វ ផស្ាយ 
ឯក រាជ្យ  (CCIM)  លោក  អុិត  សូ ធឿ ត  

បាន ប្ប់ ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  សម្ប់ 
ស្ថាប័ន សរ ព័ត៌ មាន ដ្ល លោក បាន 
ចូល ប្ឡូក ការ ងារ មុន គ្  គឺ ស្ថាប័ន 
កាសត្ ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍  ដោយ លោក បាន 
ចា ប ់ផ្តើម ត្មឹ ជា អ្នក ហាត ់ការ ប៉ណុ្ណោះ  
និង មាន  រយៈ ព្ល ២ ខ្ ក្នុង ព្ល វិស្ស - 
ម កាល បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ ការ សិក្សា ឆ្នាំ ទី  
២ នៅ ដ្ បា៉ា តឺ ម៉ ង់ ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ  
និង សរ គម នា គមន៍ (DMC)  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៩-២០១០។   

លោក បាន ប្ប់ ថា៖  « ក្នុង អំឡុង- 
ពល្ នោះ  ខ្ញុ ំបាន រៀន សតូ ្បាន ច្ើន 
ដោ យ ទទួ ល បាន បទ ពិសោធផ្ទាល់ 
នៅ ក្នុង ការ សរ ស្រ ព័ត៌ មា ន  ចុះ យក 
ពត័ ៌មាន  ជបួ បភ្ព ពត័ ៌មាន ផ្ទាល ់ទាងំ 
មន្ត្ី តូច - ធំ  និង ប្ជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ 
ផងដ្រ ។  ខ្ញុំ ក៏ បាន បន្ត ធ្វើ ការ នៅ កា- 
ស្ត ន្ះ ទៀត ក្នុង នាម ជា អ្នក ហាត់- 
ការ ព្ញ មោ៉ាង (fellowship)  រយៈ- 
ព្ល ជិត ១ ឆ្នាំ  ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ ខ្ញុំ អាច បន្ត 
ជីវិត ក្នុង វិស័យ សរ ព័ត៌ មាន បន្ថ្ម 
ទៀត »   ។   លោកបាន បញ្ជាក់  ថា  ទាំង- 
ន្ះ គឺ ជា មូល ដា្ឋាន មួយ ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ 
លោក បន្ត ការ ងារ ផ្នក្ វសិយ័ សរ ពត័-៌ 
មាន ជា បន្ត បនា្ទាប់ រហូត មក ដល់ ព្ល 
បច្ចុ ប្ប ន្ន ន្ះ ។  

 រដ្ឋ ល្ខា ធិការ  និង ជា ម ន្ត្ី នាំ ពាក្យ 
ក្សួង បរិស្ថាន លោក  ន្ត្ ភក្ត្  
បាន ចូល បម្ើ ការងារ នៅ កាស្ត 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ខ្ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨  
រហូត ដល់ ថ្ង្ទី ៣១  ខ្ ឧសភា  ឆ្នាំ  
២០១១ ក្នងុ ឋានៈ ជា អន ុបធ្ាន ក្មុ 
អ្នក យក ព័ត៌ មាន  និង បនា្ទាប់ មក ជា 
នាយក គ្ប់ គ្ង ការី និពន្ធ កាស្ត- 
 ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ភាស ខ្ម្រ  មុន នឹង លោក 
ចាប ់អាជពី ថ្ម ីជា ម ន្ត្ ីនា ំពាកយ្ នៅ តលុា- 
ការ ខ្មរ្ កហ្ម នៅ ថ្ងទ្ ី១  ខ ្មថិនុា  ឆ្នា ំ 
២០១១  ។  

 លោក  ន្ត្  ភក្ត្  បាន  ប្ប់ ថា ៖  
«  កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍  ជា ទី ដ្ល បាន 

ធ្វើ ឱ្យ ខ្ញុំ កាន់ ត្ មាន ភាព រឹង មាំ ក្នុង 
អាជីព សរ ព័ត៌ មា ន ផ្តល់ បទ ពិ សោធ 
ការ ងារ  និង មាន ឱកាស យក ទ្ឹស្តី 
សិក្សា នៅ ស លា ផ្ន្ក សរ ព័ត៌ មាន  
បទ ពិ សោធ ពី កម្ម សិក្សា នៅ ប្ទ្ស- 
បារាំង មក អនុ វត្ត ទាំង ជំនាញ សរស្រ  
និង ជំ នាញ គ្ប់ គ្ង ក្នុង វិស័យ សរ- 
ព័ត៌ មាន »  ។ 

 ជា អ្នក ដ្ល បាន រួម ចំណ្ក ដ ៏ធំ ក្នងុ 
ការ បង្កើត កូន ដោយ ផ្ទាល់ ដ្ ១ រូប  គឺ 
« កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ភាស ខ្ម្រ » ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០០៩ លោក  ន្ត្  ភក្ត្  បាន 
លើក ឡើង ថា  រយៈ ព្ល ដ្ល លោក 
បាន បំព្ញ ការ ងារ  នៅ កា ស្ត ន្ះ   
អ្វី ដ្ល លោក មិន បាន បំភ្ល្ច បាន គឺ  
កា ស្ត ន្ះ  បាន ដើរ តួនា ទី យ៉ាង- 
សំខាន់ ជា សំឡ្ង កម្ពុជា អំឡុង ព្ល 
ជមោ្លាះ រវាងកម្ពុជា  និង ថ្ នៅ តំបន់  
ប ្សទ ព្ះ វហិារ  នងិ ជា មធយ្ា បាយ 
ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ពិត អំពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
សធារ  ណ ជន ។   លោក ថា ៖ «  អ្វី ដ្ល 
សបប្ាយ ចតិ្ត ពល្ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ ពសិស្ 
សម្ត្ច ត្ ជោ នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី មាន  
ប្ សសន៍  លើក ពី ឈ្មាះកាស្ត 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង សុន្ទ រ ក ថា និង ព្ល 
ខ្លះ លើក បងា្ហាញ រូប ភាព កាស្ត ជា 
សធារ ណៈ  ដូច ជា ព័ត៌ មាន ទាក់ ទង 
នងឹ លោក តា  រមួ រតឹ  មតិ្ត ភក្ត ិរបស ់ព្ះ- 
បរម រតន កោដ្ឋ ជា ដើម » ។  

 សរ ព័ត៌ មាន បាន ដើរ តួ នាទី យ៉ាង 
សំ ខាន់ ចូល រួម គ្ប់គ្ង សភាព- 
ការណ ៍បទ្ស្ ជាត ិ ចលូ រមួ ធ្វើ ឱយ្ មាន 
ស្ថិរ ភាព ជាតិ  និង ការ យល់ ដឹង របស់ 
ប្ជា ពលរដ្ឋ ដោយ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ពិត  
រហស័  នងិ ទកុ ចតិ្ត ដោយ ឈរ លើ មលូ- 
ដា្ឋាន ប្ភព ព័ត៌ មាន ច្បាស់ លាស់  ៕

   លោក  Eli Lillis  អតតី អ្នក ហាត ់ការ 
ផ្ន្ក ថត រូប នៅ  កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍   
រយៈ ព្ល ៧  ខ្   គឺ ចាប់ ពី ចុង ឆ្នាំ  
២០១៦  ដល់ ពាក់ កណ្តាល ឆ្នា២ំ០ ១៧ ។ 

 លោក បាន ប្ប់ ឱ្យ ដឹង ថា ក ម្ម- 
សិក្សា នៅ កា ស្ត ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ គឺ ជា 
មខុ តណំង្ ដបំងូ របស ់លោក   បនា្ទាប-់ 
ពី លោក បាន បញ្ចប់ ការ សិក្សា នៅ 
សកល វិទ្យា ល័យ   ដ្ល  ចំណ្ះ ដឹង 
ដល្ លោក ទទលួ បាន ព ីការ ងារ ន្ះ គ ឺ
ទូលំ ទូលាយ សម្ប់ លោក ។ 

 លោក  Eli Lillis  បញ្ជាក ់ថា៖  «ការ- 
រៀន ពី ការ ពិត ប្ចាំ ថ្ង្ របស់ អ្នក សរ- 
ព័ត៌ មាន  ទាំង ល្អ  និ ង អាក្ ក់   គឺ ជា 
មរ្ៀន ដ ៏ធបំ ំផតុ។  អត្ថ បយ្ោជន ៍ដធ៏ ំ
បំផុត ដ្ល ខ្ញុំ ទទួល បាន ពី ការ ងារ នៅ 
ទី នោះ  គឺ ខ្ញុំ ដឹង ពី អ្វី ដ្ល ខ្ញុំ ចាប់- 
អារម្មណ ៍  ហើយ ធ្វើ ឱយ្  ការ ថត របូ ខ្ញុ ំមាន 
ការ រីក ចម្ើន ផង ដ្រ » ។

 លោក  Eli Lillis   ថា  លោក នឹង នៅ 
ត្នឹ ក រឭក នូវការ ដឹង គុណ ជា រៀង- 
រហូត សម្ប់ ព្ល វ្លា របស់ លោក 
នៅ កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ន្ះ   ហើយ 
លោក ក៏  សង្ឃឹម ផង ដ្រ ថា កា ស្ត 
ន្ះ នឹង នៅ ត្ មាន វ ត្ត មាន   យូរ អង្វ្ង 
ត ទៅ មុខ ទៀត ៕

លោកអិុតសូធឿតទី៥(ពីឆ្វេងមកស្ដា)ំនិងលោកសុវណ្ណភីឡុងទី៦(ពីឆ្វេងមកស្ដា)ំ។ រូបថត ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍

លោករូ៉គឹមឡុងអតីតអ្នកហាត់ការ
សរព័ត៌មាននៅកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍។ 

រូបថត សហ ការី
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កម្ពជុាបានប្រែក្លាយវិស័យ
កសិកម្មពីករពឹងផ្អ្រែក
លើករនំាចូលទំាងស្រែងុ
មកជាប្រែទ្រែសនំាច្រែញ

ហំ ផានិត

 ភ្នពំេញ ៈ  កណំើននៃតម្លៃបន្ថៃមសរបុ
របស់វិស័យកសិកម្មបានកើនឡើងពី
១៥៩៣៨ពាន់លានរៀលឬស្មើនឹង
ជាង៣៩០៩លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ
២០១០ដល់២២៧៨៦ពាន់លាន
រៀលឬស្មើនឹង៥៥៨៣លានដុលា្លារ
នៅឆ្នាំ២០១៩មុនពៃលមានវិបត្តិកូវីដ
១៩ដោយបានកើនក្នងុអតៃបៃមាណ
៤%ក្នុង១ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពៃល១០ឆ្នាំ
មកនៃះ។
របាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌៃឍវិស័យ

កសកិម្មកម្ពជុានៅក្នងុរយៈពៃល១០ឆ្នាំ
របស់កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់និង
នៃសាទបង្ហាញថាកំណើននៃវិស័យ
កសិកម្មមានបៃមាណ១,៧%នៅឆ្នាំ
២០១៧និង១,១%នៅឆ្នាំ២០១៨។ 
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២០ដោយសារវិបត្តិ
នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់កំណើន
សៃដ្ឋកិច្ច រីឯកំណើននៃវិស័យកសិកម្ម
ស្ថតិក្នងុរង្វង់០,៦%តៃប៉ណុ្ណោះហើយ
កំណើននៃះតៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា 
នឹងកើនបៃហៃល១,១%នៅឆ្នាំ
២០២១។ចពំោះការចលូរមួចណំៃកនៃ
អនុវិស័យក្នុងវិស័យនៃះបង្ហាញឱៃយ
ឃើញថាផលិតកម្មដំណាំបានរួម-
ចំណៃកធំជាងគៃគឺបៃមាណពី៥៧%
ទៅ៥៩%នៃផលិតផលកសិកម្មសរុប
ខណៈដៃលផលិតផលជលផលមាន
បៃមាណពី២២%ទៅ២៤%ផលិត-
ផលសត្វមានក្នុងរង្វង់ជាង១១%និង

ពៃឈើមានក្នុងចន្លាះពី៦,៧%ទៅ
៧%ប៉ុណ្ណោះ។
ចំពោះអនុវិស័យដំណាំក្នុងរយៈ-

ពៃល១០ឆ្នាំកន្លងមកនៃះផលតិផល- 
សៃវូបានកើនឡើងពី៨,២លានតោន
នៅឆ្នាំ២០១០ដល់១០,៨លាន
តោននៅឆ្នាំ២០១៩(មានកំណើន
ជាមធៃយមបៃចាំឆ្នាំបៃមាណ៣,១%)
ហើយនៅឆ្នាំ២០២១សមៃចបាន
១២,២១លានតោន។នៅក្នុងនះ
អតិរៃកសៃូវបានកើនពី៣,៩លាន
តោននៅឆ្នាំ២០១០ដល់៥,៧៥
លានតោននៅឆ្នាំ២០១៩និង៦,៩
លានតោននៅឆ្នាំ២០២១នៃះ។
ដោយឡៃកផលិតផលដំណាំរួមផៃសំ
និងដំណាំឧសៃសាហកម្មបានកើនពី
៦,១៤លានតោននៅឆ្នាំ២០១០នងិ
នៅឆ្នាំ២០២១សមៃចបានជាង១៩
លានតោន។ចពំោះផលតិផលកៅស៊ូ
សមៃចបានជាង៤២ពាន់តោននៅ
ឆ្នាំ២០១០និងកើនដល់២៨៧ពាន់
តោននៅឆ្នាំ២០១៩និងនៅឆ្នាំ
២០២១សមៃចបានជាង៣៦៨
ពាន់តោន។ការនាំចៃញផលិតផល
កៅស៊ូមានការកើនឡើងពី៤២ពាន់
តោននៅឆ្នាំ២០១០ដល់៣៦៦
ពាន់តោននៅឆ្នាំ២០២១។

 សមៃប់អនុវិស័យផលិតកម្មសត្វ 
(លក្ខណៈគៃួសារនិងលក្ខណៈពាណិជ្ជ-
កម្ម)មានកំណើន៥,៥៣%ជាមធៃយម
បៃចាំឆ្នាំ។នៅឆ្នាំ២០១០ការចិញ្ចឹម
សត្វមានចំនួន២៧លានកៃបាលនិង
កើនដល់ជាង៤៥លានកៃបាលនៅឆ្នាំ

២០១៩(បើគិតជាតម្លៃគឺកើនពី១៤៥
៨លានដុលា្លារអាមៃរិកដល់១៨២៧
លានដុលា្លារអាមៃរិក)ហើយនៅឆ្នាំ
២០២១ចិញ្ចឹមបានជាង៥៩លាន
កៃបាល។ ផ្នៃកជលផលវិញក្នុងរយៈ-
ពៃល១០ឆ្នាំកន្លងទៅនៃះបរិមាណ
ផលនៃសាទសរុប(ទឹកសាបសមុទៃ
នងិវារីវបៃបកម្ម)បានកើនឡើងបៃមាណ
៥,៧%ជាមធៃយមក្នុង១ឆ្នាំៗគឺ ៥៥០
ពាន់តោននៅឆ្នាំ២០១០ដល់៨៥៦
ពាន់តោននៅឆ្នាំ២០២១។ ផល-
នៃសាទទឹកសាបកើនពី៤០៥ពាន់
តោននៅឆ្នាំ២០១០ដល់៤៧៩ពាន់
តោននៅឆ្នាំ២០១៩(បៃមាណ១,៩%
ជាមធៃយមបៃចាំឆ្នាំ)និង៣៨៣ពាន់
តោននៅឆ្នាំ២០២១។បរិមាណផល-
នៃសាទសមុទៃបានកើនឡើងដូចគ្នាពី
៨៥ពាន់តោននៅឆ្នាំ២០១០ដល់ជាង
១២២ពាន់តោននៅឆ្នាំ២០១៩
(បៃមាណ៤,១%ជាមធៃយមបៃចាំឆ្នាំ)
និងនៅឆ្នាំ២០២១មានចំនួន១២៥
ពាន់តោន។ ចំណៃកផលវារីវបៃបកម្ម
បានកើនឡើងពី៦០ពាន់តោនដល់
ជាង៣០៧ពាន់តោនក្នុងចន្លាះឆ្នាំ
២០១០និងឆ្នាំ២០១៩(បៃមាណ
១៩,៩%ជាមធៃយមបៃចាឆំ្នាំ)នងិនៅឆ្នាំ
២០២១នៃះសមៃចបាន៣៤៨ពាន់
តោន។

 ចំពោះវិស័យពៃឈើវិញក្នុងរយៈ-
ពៃល១០ឆ្នាំកន្លងទៅនៃះការដាំឈើ
ឡើងវិញទាំងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន
សមៃចបានសរុបចំនួន៤០៨ពាន់
ហិកតានិងការបង្កើតសហគមន៍ពៃឈើ
គិតតៃឹមឆ្នាំ២០១៩មានសរុបចំនួន
៦៣៦សហគមន៍និងកើនដល់៦៤៣
សហគមន៍តៃឹមឆ្នាំ២០២១នៃះ។

 ទន្ទឹមនឹងភាពរីកចមៃើនដូចដៃល
មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នៃះ វិស័យ
កសិកម្មក៏នៅជួបបៃទះបញ្ហាបៃឈម
មួយចំនួនដៃលទាក់ទងផ្នៃកវារីវបៃប- 
កម្មផ្នៃកដំណាំទីផៃសារដៃលធ្វើឱៃយ
ការនាំចៃញផលិតកម្មរបស់កម្ពុជា
នៅមានកមៃតិ។នៃះបើតាមការបញ្ជាក់
បន្ថៃមពីលោកវៃងសាខុន រដ្ឋមន្តៃី
កៃសួងកសិកម្ម។

 លោកសាខនុបានបន្ថៃមថាផលតិ-

ភាពកសកិម្មនៅកម្ពុជាមានកមៃតិទាប
បើធៀបជាមួយបៃទៃសដទៃទៀតក្នុង
តំបន់ដោយហៃតុថាការធ្វើទំនើបកម្ម
បៃព័ន្ធផលិតកម្មទើបតៃចាប់ផ្តើមនិង
ក្នុងលៃបឿនយឺត,យន្ដកម្មកសិកម្មនិង
ការបៃើបៃស់ធាតុចូលកសិកម្មសម-
សៃបដៃលតមៃវូឱៃយមានការលើកកម្ពស់
ការយលដ់ងឹបន្ថៃមទៀតនងិសមត្ថភាព
ក្នុងការផៃសព្វផៃសាយបច្ចៃកទៃសកសិកម្ម
ទំនើបនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈគៃប់-
គៃន់នៅឡើយ។

  លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«កម្ពជុាពបិាក
ក្នងុការបៃកតួបៃជៃងតម្លៃនៅលើទផីៃសារ
ដោយសារតៃបៃទៃសជិតខាងកម្ពុជា
ចំណាយថ្លៃដើមលើផលិតផលកសិកម្ម
នៃះតិចជាងយើង ដូចនៃះគៃអាច
លក់បានក្នុងតម្លៃទាបជាងយើង»។
លោកបានបន្តថាការនាំចៃញ

ទៅកាន់ទីផៃសារអន្តរជាតិជាពិសៃស
តំបន់អឺរ៉ុបកៃពីសៃូវអង្ករកម្ពុជាអាច
នាំទៅបានតៃឹម១៥០តោនប៉ុណ្ណោះ
ក្នុង១ឆ្នាំដោយសារតៃជួបការលំបាក
ចៃើនរឿងបញ្ហាដកឹជញ្ជនូប៉នុ្តៃបើនាមំក
កាន់បៃទៃសជតិខាងវញិពបិាកក្នងុការ- 
បៃកួតបៃជៃងជាមួយផលិតផលក្នុង
សៃកុរបសគ់ៃ។មៃយ៉ាងវញិទៀតបើសនិ-
ជានាំចៃញទៅចិនជប៉ុនកូរ៉ៃ ក៏មាន
ការលំបាកចៃើនដៃរដោយសារតៃ
នៅមានរបាំងភូតគមអនាម័យដោយ
តៃូវចំណាយចៃើន និងចំណៃញតិច
ជាពសិៃសផលតិផលផ្លៃឈើដៃលមាន
សកា្តានុពលដូចសា្វាយនិងចៃកជាដើម
កំពុងជួបបញ្ហាចៃើនក្នុងការនាំចៃញ
ទៅកាន់បៃទៃសចិន។

 ទាក់ទងនឹងការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទៃយ
នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញតៃូវបាន
លោករដ្ឋមន្តៃីគូសបញ្ជាក់ថាបានជួយ
កាត់បន្ថយការបៃើបៃស់កមា្លាំងពល-
កម្មចៃើនទទលួបានផលនងិគណុភាព
ល្អបៃសើរជាងមុនខណៈកំណើននៃ
ការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទៃយក្នុងវិស័យ
កសិកម្មមានកាន់តៃចៃើនពី១ឆ្នាំ 
ទៅ១ឆ្នាំ។

  អគ្គលៃខាធិការសហព័ន្ធសៃូវអង្ករ-
កម្ពុជាលោកលន់យ៉ៃងបានមាន
បៃសាសន៍ថាក្នុងរយៈពៃល១០ឆ្នាំ

ចុងកៃយតាមរយៈការដាក់ចៃញនូវ
គោលនយោបាយផលិតកម្មសៃូវ និង
ជំរុញការនាំចៃញរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
នៅឆ្នាំ២០១០។  លោកថាកម្ពុជាពី
បៃទៃសដៃលសមៃប់តៃធ្វើផលិតកម្ម
សៃូវសមៃប់សន្តិសុខសៃបៀងក្នុងសៃុក
រហូតដល់ការនាំចៃញសៃូវបានជាង
៣,៥លានតោនសៃវូនៅក្នងុឆ្នាំ២០២១
ហើយបានចាប់ផ្តើមនាំចៃញអង្ករតៃឹម
ចនំនួបៃមាណជាង១មុនឺតោននៅឆ្នាំ
២០០៩និងកើនដល់ជាង៦១មុឺន
តោននៅឆ្នាំ២០២១។
អ្នកជំនាញផ្នៃកកសិកម្មនៅកម្ពុជា

លោកយ៉ងសំាងកុមារបានមើល-
ឃើញថាការវិវឌៃឍនៃវិស័យកសិកម្ម-
កម្ពុជាមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈ
ដៃលការកង្វះទីផៃសារនិងទុននៅតៃ
ជាកង្វល់ និងបញ្ហាសមៃប់កសិករ
មិនទាន់មានការដោះសៃយឱៃយបាន
ល្អបៃសើរនៅឡើយ។
លោកបានថ្លៃងបញ្ជាក់ថា៖«យើង

សង្កៃតឃើញថាមិនមានការវិវឌៃឍជា
វិជ្ជមានចៃើនទៃសមៃប់វិស័យកសិកម្ម-
កម្ពុជាដោយសារតៃបញ្ហាបំណុល
របស់កសិករនៅតៃមានចៃើនការ-
បៃកា្លាយដីកសិកម្មទៅជាដីឡូត៍ និង
ការសៃវជៃវលើបច្ចៃកទៃសកសកិម្ម
ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់មូលដា្ឋាន
នៅមានកមៃិតនៅឡើយ។ទោះជា
យ៉ាងណាយើងក៏ឃើញមានការវិវឌៃឍ
ល្អបៃសើរខ្លះដៃរ គឺផ្ទៃដីដាំដំឡូងមី
និងសា្វាយចន្ទីមានការកើនឡើង
គួរសមប៉ុន្តៃនៅតៃមានបញ្ហាទីផៃសារ
ដដៃល»។
ដើមៃបីជំរុញកំណើនផលិតភាព

កសិកម្មកម្ពុជារាជរដា្ឋាភិបាលតាម-
រយៈកៃសងួកសកិម្មបានរៀបចំគោល-
នយោបាយអភិវឌៃឍន៍វិស័យកសិកម្ម
កម្ពុជាឆ្នាំ២០២២-២០៣០ដើមៃបី
បៃកា្លាយកសិកម្មកម្ពុជាជាកសិកម្ម
ទំនើបមានលក្ខណៈបៃកួតបៃជៃង
បរិយប័ន្ន ធន់នឹងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុនងិនរិន្តរភាពដៃលនងឹ
ធ្វើឱៃយកើនឡើងបៃក់ចំណូលគៃួសារ
កសកិរវបិលុភាពនងិសខុមុាលភាព
របស់បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា៕

កសិករកំពុងលើកកសិផលរបស់ខ្លនួ ដើមេបីលក់ឱេយឈ្មញួនៅទឹកដីនេខេត្តពេះវិហារនាពេលកន្លងមក។ រូបថតរា៉ាស់ហុីម

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមនេ្តកីេសួងកសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ  ។ រូបថតជីវ័ន
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បេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរណ៍នៅតេបន្តក្នុងបរិបទវិបត្តិកូវីដសកល
ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : អស់រយៈពេលជាចេើន ឆ្នាំ មក 
ហើយ សារព័ត៌មាន ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  បាន  ចុះ 
រកុរក នងិ ផេសព្វផេសាយ  ពតីបំន ់ដ ៏សេស ស់ា្អាតដ ៏ 
មាន សក្ដានពុល នៅ កម្ពជុា  ដើមេបី លើក កម្ព ស ់
វិស័យ ទេសចរណ៍ និង   ពលរដ្ឋ សហ គមន៍ ។

ទោះជា ឆ្លង កត់ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា 
សកល ក្ដី ក៏ បេសកកម្ម នេះ  នៅ តេ បន្ត  ដោយ 
សមេប   តាម របត់ សកល  និង វិធានករ សុវត្ថិ- 
ភាព ដចូជា ករ បង្វេរ ទសិដៅ ទៅ រកបច្ចេកវទិេយា  
ទេសចរណ៍ ពិភព និម្មិត អំឡុងពេល បិទខ្ទប់ 
ករ ណេនាំ តំបន់ទេសចរណ៍  បេប ផេសង ពេង     
ដោយ មានករ ចូលរួម ពី ស្តេី និង ករ បំបេក 
ឯតទគ្គកម្ម សា្ដារ អេកូទេសចរណ៍នៅ កម្ពុជា ។

 ពិភពនិម្មិត ក្នុង វិស័យទេសចរណ៍ 
អំឡុងពេល ផ្ទុះ ករ ឆ្លង ក្នុង សហគមន៍  

នៅកម្ពជុា បេជាជន មនិ តេវូ បាន លើក  ទកឹ- 
ចិត្ដ ឱេយ ធ្វើ ដំណើរ  ចៀសវាង ករ  ជួបជុំ 
មនុសេស ចេើន ខណៈ អាជីវកម្ម កមេសាន្ត 
ជា ចេើន តេូវបានបិទទ្វារ។

យ៉ាងណា មិញ ក្នុង កលៈទេសៈ នេះ 
បច្ចេកវិទេយា  VR អាច ជួយ និង នាំ យក 
ទិដ្ឋភាព ទំង នោះ មក ដល់ ក្នុង បន្ទប់   
សមេប់ អ្នក តេូវ សំងំ ក្នុង ផ្ទះ រយៈពេល  
ចេើន ថ្ងេ   សបា្ដាហ៍ ឬ រហូត ដល់ ខេ។

លោក អៀ សារ៉ាបុតេ ជា សា្ថាបនិក 
Virtual Reality Cambodia និង  ជា 
នាយក គេប់គេង  Hiverlab Cambodia 

បាន ឱេយ ដងឹ ថា ៖« យើង អាច  ទៅ លេង អង្គរវត្ដ 
យើង  ទៅ សមទុេ  ទៅ កោះ ទៅ សេកុ អ ីផេសេង 
ទៀត ដចូជា កេងុ បា៉ារសី អសូ្ដាេល ីនងិ គេប ់
កន្លេង រួម ទំង ទិដ្ឋភាព បាត សមុទេ នៅ ក្នុង 
កមេិត  រូប ៣៦០ដឺកេ» ។

បទពិសោធ បច្ចេកវិទេយា ទំនើប ក្នុង វិស័យ 
ទេសចរណ៍ នេះ ក៏ តេវូបាន បេើបេស់ ដោយ- 
សារមន្ទីរ អន្ដរជាតិ នានា ដោយរំលេច  
ពិព័រណ៍ ដ៏ រស់រវីក   ទក់ទញ  អ្នក ទសេសនា 
វិល ទៅកន់ ពេល  វេលា ណាមួយ និង កន្លេង 
ណា មួយ ស្ដេងៗ   នឹង ភ្នេក ។

អង្គរ រស់ រវីក មាន ន័យ ថា ភ្ញៀវ អាច ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅកន់ អតីត កល  ដើមេបី មើល  ពី 
ករ កសាង បេង្គបេសាទ ក្នុង រជ្ជកល- 
អាណាចកេ ខ្មេរ ដ៏ រុងរឿង ផ្ទាល់  នឹង ភ្នេក  
ដោយ គេន់តេ  ឈាន ជើង ចូល ក្នុង សាល 
បន្ទប់ ធំមួយ នោះ  រូបភាព ពី ករ កសាង 
បេង្គ បេសាទ បាន ផសុ ឡើង នៅ គេប ់ជេងុ 
នេ ជញ្ជាំង ទំង ៨ទិស  ពេញ ៣៦០ ដឺកេ ។

លោក សូរស្មី កេ ប៊ីន ជា អគ្គនាយក 
កេុមហ៊ុន Confluences ដេល រួម - 
ចំណេក ក្នុង ករ បង្កើត សារមន្ទីរ រស់រវីក  
បាន នយិយថា ៖ « ក្នងុ ករ ផ្ដល ់បទ ពសិោ ធ  
សមេប់ ទំង ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្ដរជាតិ  
សារមន្ទីរ អង្គរ រស់ រវីក នឹង បេើ បច្ចេកវិទេយា 
ទំនើប ដេល អនុញ្ញាត ឱេយ អ្នក ទសេសនា បាន 
ឃើញនូវ  បេង្គបេសាទ តេូវ បាន កសាង 
ឡើង វិញ តាម  រូបភាព  3D»។

ស្តេី កាន់តេចេើន ហ៊ាន ផេសងពេង

នៅពេល រដ្ឋាភិបាល ចាប់ផ្ដើម ដក ករ- 
រឹតបន្តឹង សនេសឹម ៗ  កញ្ញា ថូ ភារមេយ បាន 
សមេច ចិត្ត  សាកលេបង  ដំណើរ  បេប 
ផេសងពេង  លើក ដបំងូ  កលព ីខេ កក្កដ ឆ្នា ំ
២០២១ ឡើង ភ្នំខ្នង ផេសារ ។

កេយ ដំណើរ ថ្មើរជើង ៥ម៉ាង តប ស្នង  
ដោយទេសភាព វាលស្មៅ លើ ភ្នំ រលក- 
រលេញ បំពេញ ដោយពពក អ័ព្ទ សកេបុស  
កញ្ញា   និយយថា៖«ខ្ញុំ ចង់ សាកថ្មឱេយ ជីវិត » ។

ប៉ុនា្មៅនឆ្នាំចុងកេយ នេះ ស្តេី កន់តេ 
ចេើនហ៊ាន ផេសងពេងធ្វើដំណើរ   កមេសាន្ត 
ផេសារភា្ជាប់  ខ្លួន ជិត ស្និទ្ធ នឹង សហគមន៍-  
ទេសចរណ៍ ធម្មជាតិ។ 

ដូចជា កញ្ញា ផេង សេីស   សកម្មជន 
បរិសា្ថាន ១រូប  ដេលបាន ធ្វើដំណើរ ជុំ វិញ 
បេទេស កម្ពុជា ជាពិសេស តំបន់  ពេ ភ្នំ  នា 
រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចុងកេយ នេះ។

កេពី ភ្នំ ខ្ពស់ បំផុត ទំង៣ នៅ កម្ពុជា 
ដូចជា  ភ្នំ ឱរ៉ាល់ កម្ពស់ ១ ៨ ១ ៣ ម៉េតេ  
ខេត្ដ កំពង់ស្ពឺ  ភ្នំ សំកុស  កម្ពស់ ១ ៧១៧  
ម៉េតេ  ខេត្ដ ពោធិ៍សាត់ និង ភ្នំ ទំព័រ កម្ពស់  
១  ២៥០ម៉េតេ ក្នុង ខេត្ដ ពោធិ៍សាត់  យុវតី- 
ខ្មេរ រូប នេះ បាន ធ្វើ ដំណើរ ចូល  ពេ ភ្នំ 
ជាចេើន កន្លេង។ កញ្ញា សេីស បាន 
ចំណាយ ពេល ១០ ថ្ងេ  ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន់  
ឆយ ១០០ ឬ ជេះ មរណៈ  ស្ថិត នៅ 
កណា្ដាល ពេ ជេ នេ តបំន ់ជរួ ភ្ន ំកេវាញ  ពេ-ំ 
បេទល់ ខេត្ដ  កោះកុង និង ពោធិ៍សាត់  
ជាទីមាន  ទឹក    ធា្លាក់ ខ្ពស់ ជាង គេ   ទេសភាព 

ជេលង  ភ្នំ ខ្ពស់ៗ  និង ស្ទឹង ធំៗ ។
កញ្ញាវ័យ ២៦ ឆ្នាំ    នេះបា នបេប់ថា៖ 

«កមា្លាំង យើង ជា មនុសេស សេី បេហេល ជា  
មិនខ្លាំង  ដូច បុរស ទេ ប៉ុន្តេ កមា្លាំង   ចេញពី   
ចិត្ត និង ក្ដីសេឡាញ់ធម្មជាតិ អាច ធ្វើ ឱេយ 
យើង ជម្នះ ឧបសគ្គបាន »។

ទំនោរ ទេសចរណ៍ ធម្មជាតិ 
បន្ថេមពីករ ផេសព្វផេសាយ ពី ទំនោរ កមេសាន្ត     

បេបផេសងពេង ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ក៏ ពេយាយម 
រំលេច សក្ដានុពលសកម្មភាព កមេសាន្ត 
បេកបដោយសុវត្ថិភាព និង បណ្ដុះគេប់- 
ពូជ អ្នកស្នេហបរិសា្ថាន។

កុមារី វ័យ ៤ឆ្នាំ ភិរមេយ រស្មី ភាណុ ទើប  
បញ្ចប់ ដំណើរ ទៅកន់ វាល ខ្នង ផេសារ និង    
បង បេុស វីលៀម ស៍ អាយុ ៨ ឆ្នាំ ក៏បាន 
ទទលួជោគជយ័ ក្នងុ ករ ឡើង  ភ្ន ំខ្ពសប់ផំតុ 
នៅ កម្ពុជា ផងដេរ ។

កមុារទងំ២ ជា  កនូ របស ់លោក ជនួ ភរិមេយ  
បគុ្គល លេបី ខង ពកូេ លកុលយុ ពេភ្ន ំស្វេងរក 
ទីឋាន ធម្មជាតិ សេស់តេកល ដោយ  រមេង 
ចេក  រំលេក ចំណេះដឹង ស្ដីពី បទពិសោធ 
ដើរ ផេសងពេង និង សមា្អាត បរិសា្ថាន។

 លោក បេប់ថា ៖ « ដំណើរ កមេសាន្ដ បេប 
ផេសងពេង នេះ ផ្ដល់ អត្ថបេយោជន៍ ដល់ 
ក្មេងៗ ក្នុងករ  បង្កើន ទំនុក ចិ ត្ដ លើ ខ្លួនឯង 
និង ជា ឱកស ឱេយ គាត់ ផេសារភា្ជាប់ ជាមួយ 
ធម្មជាតិ ហ្វឹកហ្វឺន រងកយ បាន យ៉ាង ល្អ 
និង ជាករ អប់រំ មួយបេប នៅពេល គាត់ 
ឡើង ភ្ន ំគាត ់អាច ឮ សឡំេង ក្លនិ នងិ ឃើញ 

នូវ អ្វី ប្លេកៗ » ។ លោកបន្ត   ថា ៖ « អំឡុង- 
ពេល  ដើរ នោះ យើង អាច ពនេយល់ គាត់ ពី 
សា រៈ សំខន់  នេ បរិសា្ថាន និង អាច បងេៀន 
គាត ់ អពំ ីចណំេះដងឹ មលូដ្ឋាន នេ កររសន់ៅ 
ក្នងុពេ ពេមទងំ អនវុត្ដ គោលករណ«៍ ដើរ   
មិន ទុក ដន » ផង ដេរ»។

កំណត់តេស្ដារអេកូទេសចរណ៍ 
ក្នងុ គោលបណំង សា្ដារ អេក ូទេស ចរណ ៍ឱេយ 

រស់ ឡើងវិញ កេយ ញំាញី ដោយកូវីដ 
អង្គករ កេ រដ្ឋាភិបាលវ័យ សាម បា្លាយជា      
ជនជាតិ អាមេរិក  លោក Jacob Sims និង 
អូស្តេលី  Julien Brewster  បាន  បំបេក 
កំណត់តេ ឡើង ភ្នំឱរ៉ាល់  ក្នុង ថិរវេលា ២  
ម៉ាង ២៦នាទី និង ៣៦ វិនាទី  នៅ ថ្ងេទី ៣ 
ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ហើយ លោក បាន 
លើក ទឹកចិត្ត ឱេយ អ ត្ដព លិ ក ខ្មេរ  ចូលរួម បំបេក  
កំណត់តេ របស់ លោក ។

កេយពី បានឃើញ ព័ត៌មាន នេះ លើ  
កសេត  ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ពលីោក គមី សារឿន 
ហៅ គីម កុក អាយុ   ៥៣ឆ្នាំ រូបនេះ បាន 
ឡើង ដល់កំពូលភ្នំ ឱរ៉ាល់ ដោយ បេើបេស់ 
ថិរវេលា ចំនួន ២ម៉ាង ២៦ នាទី និង ៨វិនា ទី  
កលពី ថ្ងេ សរ៍ទី៤ មិថុនា ២០ ២ ២ ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ «នេះ  មិនមេនជាករ-  
អំពាវនាវ ឱេយ មាន ករបេកួតបេជេង គា្នា ឡើយ 
ប៉ុន្តេ ជា ករ លើកទឹកចិត្ត ឱេយមក បំបេក 
កំណត់ តេ របស់ ខ្លួន ឯង និង លើក  កម្ពស់  
វសិយ័ ទេសចរណ ៍បង្កើន ជវីភាព  សហគមន ៍
ឱេយ កន់តេ រីកចមេើន »៕

www.postkhmer.com   ថ្ងេសុកេ ទី៨  ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២២   អបអរសាទរគម្រប់ខួប ៣០ឆ្ន្រំ ៧



   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ជា ប្រទ្រសមួយដ្រលបាន 
ទទួលរង នូវការ  ដាក់ អាណានិគម ពី 
បរទ្រស រួច កើត មាន  សង្រ្គាម រ៉ាំរ៉្រ ក្នុង 
ស្រុក ជាបន្ត បន្ទាប់ គ្នា អស់ ជា ច្រើន 
សម័យ  កាល នោះ កម្ពុជា បានខំប្រឹង 
រើ បម្រះ ពី របបសម័យ កាល ដ៏ជូរ ចត់ 
និង ខ្មៅងងឹត ទាំង នោះ រហូតអាច 
វិវឌ្រឍខ្លួនកា្លាយជា រដ្ឋ មួយ ដ្រល ទទួល 
បាន ស្ររើភាព ព្រញល្រញ និងមាន 
សុខសន្តិភាព ដូចបច្ចុប្របន្ន។ 

ជាមយួគ្នា ន្រះ  វសិយ័ កឡីា កត៏្រវូបាន 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ពីរជរដា្ឋា ភិបាល 
ដើម្រប  ីបង្កើត បានជា សហពន័្ធ កឡីាជាត ិ
ជាបន្ត បន្ទាប់ ដើម្របី ធ្វើការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល  នូវធនធានកីឡា ទាំង ក្រុម- 
អត្តពលកិ នងិ មន្រ្ត ីបច្ច្រកទ្រស ហើយ 
ក្នងុរយៈព្រល ជតិ ៤០ ឆ្នា ំចងុ ក្រយមក 
ន្រះ កម្ពុជា បានបញ្ជូនប្រតិភូកីឡា 
ច្រញ ទៅប្រកួត ប្រជ្រង នៅលើឆក- 
អន្តរជាតិ ជា បន្ត បន្ទាប់ និង ដណ្តើម  
បានម្រដាយជូនជាតិ ជាហូរហ្រ ជា-
ពិស្រស នៅក្នុង ការ ប្រកួត សុីហ្គ្រម 
ដ្រលជា ព្រតឹ្តកិារណ ៍ដធ៏ ំប្រចា ំនៅតបំន ់
អាស៊ាន។

យ៉ាងណា ក៏ដោយ ចាប់តាំង ពីការ- 
ប្រកតួសុហី្គ្រម ត្រវូបាន បង្កើតឱ្រយមាន 
ការ ប្រកួតជា លើកដំបូង នៅទីក្រុង 
បាងកក ប្រទ្រស ថ្រ ឆ្នា ំ១៩៥៩ រហតូ 
មក  ដល ់ព្រលន្រះ កម្ពជុា មនិ ធា្លាបប់ាន 
ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះសុីហ្គ្រមនៅឡើយ  ទ្រ 
ខណៈ ថ្រ និង មា៉ាឡ្រសុី ធា្លាប់ ធ្វើ មា្ចាស់- 
ផ្ទះ  ៦ ដង ដូចគ្នា ហើយ ឥណ្ឌូន្រសុី 
សងិ្ហបរុើ នងិ ហ្វលីពីនី  បាន ៤ដង ដចូគ្នា 
រើឯ មីយ៉ាន់មា៉ា បាន ៣ ដង វៀតណាម 
បាន ២ ដង ហើយ ប្រ៊ុយណ្រ និងឡាវ 
បាន ធ្វើមា្ចាស ់ផ្ទះ ១ ដង ដចូគ្នា ត្រ ទមីរ័- 
ខាងកើត នៅ មិនទាន់ ធា្លាប់  បានធ្វើ 
ដូចកម្ពុជា ដ្ររ។

ត្រទោះបជីា យ៉ាងណា ដោយ មើល- 
ឃើញព ីភាពរើកចម្រើន នងិសកា្តានពុល 
ន្រ វិស័យកីឡា នៅកម្ពុជា ដ្រល អាច 
ដណ្តើមបានម្រដាយ គ្របក់ម្រតិ ទាងំ 
ការ  ប្រកួតជើងឯក ពិភពលោក   អាសុី 
និងអាស៊ាន ជាពិស្រស ការ បំប្រក 
កំណត់ត្រ ន្រ ការ ឈ្នះម្រដាយមាស 
កឡីា អាសុ ីជាបន្ត បន្ទាប ់គ្នា របស ់អត្ត- 
ពលិក កម្ពជុា និងការ កើន ឡើងន្រ ការ- 
ប្រមាញ់ បាន ម្រដាយមាស ក្នុង ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍សុីហ្គ្រម ស្របព្រល កម្ពុជា 
មានសខុសន្តភិាព ផង នោះបាន ជរំញុ 
ឱ្រយ ប្រមខុ ដកឹន ំប្រទ្រស លោកនយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន សម្រច និង 
អនុញ្ញាត ឱ្រយកម្ពុជា  ទទួល  សិទ្ធិ ធ្វើជា 
មា្ចាស ់ផ្ទះ សុហី្គ្រម ជា ប្រវត្តសិស្រ្ត លើក 
ដំបូង នៅឆ្នាំ ២០២៣។ 

យ៉ាង ណា កដ៏ោយ ចពំោះការ ទទលួ 
ធ្វើមា្ចាស ់ផ្ទះ សុហី្គ្រម ន្រះ លោក នយក- 

រដ្ឋមន្រ្ត ីហ៊នុ ស្រន បានប្របទ់ៅ ក្រមុ 
មន្រ្ត ីជនំញ នងិអ្នកពាកព់ន័្ធ ទាងំអស ់
កន្លងមក ថា៖   «យើង ត្រវូចង ចា ំឱ្រយ   ច្របាស ់
ថា  យើងមាន តនួទ ីជា មា្ចាស ់ផ្ទះ ដចូ្ន្រះ  
យើង ត្រវូ ធ្វើជាមា្ចាស ់ផ្ទះ ដ្រល មានការ- 
ទទួល ខុស ត្រូវ ហើយ ការ  ប្រកួត  ត្រូវ 
ប្រព្រតឹ្ត ទៅ ឱ្រយ រលនូ  ព ីដើម ដល ់ចប ់មនិ 
ធ្វើ ឱ្រយ  កឡីាករ កឡីាការនិ ីនងិ អ្នក ដកឹន ំ
ន្រ ប្រទ្រស ននដ្រល ចូល រួមប្រកួត  
បាក់ទឹក ចិត្ត ហើយ ធ្វើ ឱ្រយ ខូចនូវមុខ- 
 មាត់ ប្រទ្រ ស យើង នោះ ទ្រ»។

ប្រមុខ ដឹកនំ ប្រទ្រស កម្ពុជា រូបន្រះ 
បាន បន្ថ្រម  ថា៖  «ការ ដណ្តើម ម្រដាយ 
ជា រឿងទី ២ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ រឿង ធានរ៉ាប់ រង 

ក្នុង ឋានៈ ជាសមាជិក អាស៊ាន ដ្រល  
មានការ ទទលួ ខសុ ត្រវូ គ ឺត្រវូ ធ្វើ  ការងារ  
ន្រះឱ្រយ   ច្របាស់ ដោយ មិន ត្រូវ ធ្វើ ឱ្រយ   
អត្តពលិក មកពី ប្រទ្រស នន បាក់ទឹក- 
ចតិ្ត ហើយ ត្រឡប ់ទៅវញិ នយិយ ដើម 
ព ីកម្ពជុា ថា ទទលួ មនិបាន ល្អ ដ្រក មនិ 
បាន គ្រប់គ្រន់ ក្តា នោះទ្រ ព្រះ ព្រល- 
បើក យើងបើក ចំ ព្រល ក្តា ទៅ ទៀត 
ដោយ យើងកំណត់ យក ថ្ង្រ សុក្រ ទី ៥ 
ខ្រ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣»។

ជាមួយការ សម្រច ឱ្រយ រៀបចំការ- 
ប្រកតួសុហី្គ្រម លើក ទ ី៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ 
ជា លើក ដំបូង ន្រះ កម្ពុជា បានឈាន 
ដល់ ការ បង្កើតឱ្រយមាននូវគណៈកមា្មៅធិ-
ការជាតិរៀបចំការ ប្រកួត កីឡា អាសុី- 

អាគ្ន្រយ៍ លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ 
(CAMSOC) កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ 
ដើម្របី ទទួល ខុស ត្រូវ រួម និង  រៀបចំ       
ផ្រន ការ ម្រឆ្ពោះ ទៅសុីហ្គ្រមន្រះ។

ជាមួយគ្នា នោះ កម្ពុជា បាន បង្កើត 
ឱ្រយ មាន នូវ ហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធកីឡា  
ទីលាន ព្រមទាំង ជួសជុល ទីលាន 
នៅតាមបណា្តារជធានី-ខ្រត្ត ដើម្របី 
បម្រើ ដល ់ការ រៀបច ំសុហី្គ្រមន្រះ ហើយ 
វិមាន ពហុកីឡ ដា្ឋាន ជាតិ មរតក ត្រជោ 
ដ្រល ត្រូវបាន សង សង់ ឡើង អស់ 
ប្រមាណ  ១៥០ លាន ដលុា្លារ ជា ជនំយួ 
ឥតស ំណង របសម់តិ្ត ចនិ នោះ ជា ទតីាងំ 
ដ៏សំខាន់ សម្រប់ ទ្រទ្រង់ ដល់  ការ-  

ប្រកួត ន្រះ ព្រមទាំង សម្រប់ រៀបចំ 
ពិធីបើក-បិទ សុីហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣ 
ន្រះត្រម្តង។

ទន្ទឹម  នឹង ន្រះ ធនធាន អត្តពលិក 
និងមន្រ្តីបច្ច្រ កទ្រស នៅ លើ ប្រភ្រទ 
កឡីានមីយួៗ កត៏្រវូបាន បណ្តុះ បណា្តាល 
ឱ្រយកានត់្រមាន គណុ  ភាពផងដ្ររ ដើម្រប ី
សម្រច ទិសដៅឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ការ- 
ប្រកួតសុីហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣  ដ្រល 
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ កម្ពុជា បានរង់ចាំ 
អស់រយៈព្រល ៦៤ ឆ្នាំ ហើយ។

លោក ឧបនយក រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី 
ក្រសួង ការពារជាតិ ទៀ បាញ់ ជា 
ប្រធាន CAMSOC បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នុង 
កិច្ច ប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្រសា សហព័ន្ធ កីឡា 

អាសុអីាគ្ន្រយ ៍ក្នងុនមជា មា្ចាស ់ផ្ទះ នៅ 
ខ្រត្ត សៀមរប កាលព ីថ្ង្រទ ី៩ ខ្រម្រស 
ឆ្នា ំ២០២២  ថា៖  «ព្រលន្រះ ជា ឱកាស 
ដវ៏សិ្រស វសិល មយួ ដ្រលខ្ញុ ំសមូរឭំក 
ឡើង វញិ ថា កម្ពជុា បាន រងច់ា ំរយៈព្រល 
៦៤ ឆ្នា ំទើបអាច មាន លទ្ធភាពទទលួ 
ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះសុីហ្គ្រមដ៏ធំ ន្រះ ក្រម 
គតិ បណ្ឌិត ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ និង បុិន ប្រ សប់ 
របស ់សម្ត្រច អគ្គមហាស្រន បតតី្រជោ 
ហ៊ុន ស្រន ស្របព្រលដ្រល កម្ពុជា 
កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ដំបូល សន្តិភាព និង 
កិច្ច ប្រឹង ប្រងស្តារស្ថាន ភាព សង្គម 
ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ លើកស្ទយួ នវូ វបិលុ ភាព 
សម្រប់ ទាំង អស់ គ្នា ក្រយ ពីវិបត្តិ 
ជំងឺកូវើដ១៩»។

លោក  បាន បន្ថ្រម ថា៖  «បច្ចុប្របន្ន 
រជរដា្ឋាភិបាល បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់- 
ខ្ពស់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ វិស័យ កីឡា និង 
ចលន អូឡាំពិក ក្នុងដំណើរ ឆ្ពោះទៅ 
រៀបចំ ធ្វើ មា្ចាស់ផ្ទះ ការ ប្រកួត សុីហ្គ្រម 
ឆ្នាំ ២០២៣ ឱ្រយ ទទួលបានកិត្តិយស 
ស្រចក្តថី្ល្រថ្នរូ នងិជោគជយ័។ រជរដា្ឋា- 
ភិបាល បាន វិនិយោគ ធនធាន ថវិកា 
កមា្លាងំ កាយចតិ្ត ក្នងុការ កសង ហ្រដា្ឋា- 
រចន សម្ពន័្ធកឡីា ទលីាន ប្រកតួ កឡីា 
ពសិ្រស ពហកុឡីដា្ឋានជាត ិដើម្របបីម្រើ 
ឱ្រយការ ប្រកួតជាអន្តរជាតិផង និង 
សម្រប់ ការហ្វឹកហ្វឺន ជំនញ កីឡា 
គ្រប់ប្រភ្រទ ផង»។

ប្រធាន CAMSOC របូន្រះ បានឱ្រយដងឹ 
ទៀត ថា ការអភិវឌ្រឍ ធនធាន មនុស្រស 
ជំនញ កីឡា គឺ កីឡាករ កីឡាការិនី 
គ្រូ បង្វឹក មន្រ្តី បច្ច្រក ទ្រស កីឡា ក៏ត្រូវ 
បាន ដាកច់្រញ នវូការ ឧបត្ថម្ភគំ ទ្រ នងិ  
ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ ក្រុមជម្រើសជាតិ ដើម្របី 
បំប៉ន ការ ហាត់ ហ្វឹក ហ្វឺន ឈាន ទៅ 

រកគុណ ផល កីឡា កម្រតិខ្ពស់ និងស្វ្រង- 
រក កម្រិតស្តង់ដាបច្ច្រកទ្រស កីឡា 
ក្នុងតំបន់ និងលើឆកអន្តរជាតិ។ 

ជាមយួគ្នា ន្រះ កម្ពុជា ក៏បានទទួល 
ជោគជយ័ ផងដ្ររ ក្នងុការ ដាកប់្រភ្រទ 
កីឡា ប្រព្រណី «គុនល្របុក្កតោ» ទៅ 
ក្នងុការ ប្រកតួសុហី្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣ ន្រះ 
នៅក្នងុកចិ្ច ប្រជុ ំ ក្រមុប្រកឹ្រសា កឡីា អាសុ-ី 
អាគ្ន្រយ ៍កាលព ីខ្រ ម្រស ឆ្នា ំ២០២២ 
ហើយ អង្គ ប្រជុំ ក៏បានឯក ភាព ដាក់ 
ប្រភ្រទ កីឡា ចំនួន ៣៩ ទៀតផងដ្ររ 
ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយការ ប្រកួតសុីហ្គ្រម ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅកម្ពជុា មានចនំនួ ប្រភ្រទ 
កីឡា ច្រើន បំផុត។

លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គល្រខាធិការ 
CAMSOC បាន ថ្ល្រង ថា៖  «ការ ដាក់- 
គុនល្របុក្កតោ ចូល   ទៅ ក្នុង ការ ប្រកួត 
សុហី្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣ វជាគោលបណំង 
របស់យើងយូរមក ហើយ ហើយ វជា 
កតិ្តយិស របស ់យើង ក្នងុនមជា មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ ដ្រលបាន ដាក ់ក្របាច ់គនុ ជា ប្រព្រណ ី
វប្របធម ៌  របសយ់ើង ចលូ ទៅ ក្នងុ សុហី្គ្រម 
អ៊ីចឹង ផ្រនការ របស់យើងទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ ដោយសរ ប្រទ្រស ទំាង អស់ 
បាន គំ ទ្រ ដាក់ឱ្រយ បញ្ចលូ ជា ផ្លវូ ការ កាលពី 
ព្រកឹ មិញ ន្រះ ហ្រតុ ន្រះ   វជា មហាកិត្តយិស 
មួយ ហើយ សម្រប់ យើង»។

ទន្ទមឹនងឹន្រះ ថា្នាកដ់កឹន ំCAMSOC 
ក៏ បានប្រកាស ប្រប់ ប្រជាជន នៅ 
ទទូាងំ  ប្រទ្រស កម្ពជុា ពកីារ ឈានមក 
ដល់ របស់សុីហ្គ្រមនៅ កម្ពុជាផងដ្ររ 
នៅ ព្រល ប្រតិភូ កីឡា កម្ពុជា ដឹកនំ 
ដោយ លោក ទៀ បាញ ់ ផ្ទាល ់បានរៀបច ំ
ដង្ហ្រទង់សុីហ្គ្រម និងមា្ចាស់ជយលាភី 
ម្រដាយ មាស ពីការ ប្រកួតសុីហ្គ្រម 
នៅប្រទ្រស វៀតណាម មក ដល់ មាតុ- 
ប្រទ្រស កាលពី ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រឧសភា 
កន្លង មក ន្រះ។

នៅក្នងុ ឱកាស នោះ លោក ទៀ បាញ ់
បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ថ្ង្រន្រះ ប្រជា ពល រដ្ឋ 
ទទូាងំ ប្រទ្រស ពតិ ជា មាន សោមនស្រស- 
រើករយ នងិ មោទនភាពដ្រល ព្រះរជា- 
ណាចក្រកម្ពុជា បាន បើក ទំព័រ ប្រវត្តិ- 
សស្ត្រ ថ្មី មួយ ទៀត ទស្រសនទាន ការ- 
 ទូត កីឡា និង កិត្រយានុភាព ជាតិ ក្នងុ ការ- 
នំមក នូវ ទង់ សហព័ន្ធ កីឡា សុីហ្គ្រម 
លើកទី៣២ នៅកម្ពុជា។ ហ្រតុ ន្រះ 
សមូ បង ប្អនូ ជន រមួជាត ិដ្រលរសន់ៅក្នងុ 
នងិក្រប្រទ្រស សមូ ត្រៀម រៀបច ំគ្រប ់
លក្ខណសម្របត្ត ិក្នងុ នម មា្ចាស ់ផ្ទះ ដោយ 
រង់ចាំ ទទួល ស្វាគមន៍ប្រតិភូកីឡា 
អាសុអីាគ្ន្រយ ៍នងិភ្ញៀវអន្តរជាត ិមកព ី
គ្រប់ ទិស ទី  ជុំវិញ ពិភពលោក ដើម្របី 
ទទួលយក នូវ ស្នាមញញឹម រួសរយ 
រកទ់ាក ់ជាមយួ នងឹ ឥរយិប ថ ស្លតូបតូ 
សុភាពរបស ថ្ល ្រថ្នូររបស់ប្រជាជន 
កម្ពុជាយើង ដ្រលកំពុងរស់នៅក្នុង 
សន្តិភាព ព្រញ ល្រ ញ និង ការ អភិវឌ្រឍ 
លើគ្រប់វិស័យ»៕

កម្ពជុា  បានឱកាស ធ្វើ   ម្ចាស់ ផ្ទះ សី៊ហ្គេម ជាបេវត្តសិាស េ្ត  លើ ក  ដំបូង 
នៅ ឆ្នា២ំ០២៣  បន្ទាប់ពី បាន ឆ្លងកាត់សង្គេម សី៊វិលជាបន្តបន្ទាប់ 

លោក ទៀ បាញ់ បាន បង្ហាញ ទង់សី៊ហ្គេម បន្ទាប់ពី លោក និង បេតិភូ កីឡាកម្ពជុា បាននំ យក មកដល់  បេទេស កម្ពជុា។ រូប ហ្រង ជីវ័ន

www.postkhmer.com   ថ្ងេស៊កេ ទី៨  ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២២   អបអរសាទរគម្រប់ខួប ៣០ឆ្ន្រំ៨

ពេលនេះ ជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាល មួយ ដេល ខ្ញុំ សូមរំឭក ឡើង- 
វិញ ថា កម្ពុជា បានរង់ចាំរយៈពេល ៦៤ ឆ្នាំ ទើប អាចមាន លទ្ធ ភាព ទទួល 
ធ្វើ ជាមា្ចាស់ផ្ទះ ស៊ីហ្គេម  ដ៏ ធំ នេះ កេមគតិបណ្ឌិតដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ និង ប៊ិន- 
បេសប់ របស់ សម្ដេច អគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊៊ន សេន ...


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

