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 ខ្ញុំ ពិតជា មាន មោទនភាព ខ្លាំងណាស់ ដៃល 
បាន ចៃករំលៃក ទសៃសនៈ របស់ ខ្ញុំ នៅក្នុង ថ្ងៃ 
បៃរព្ធ ខបួ ដ ៏សខំន ់ខណៈ កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
បាន ឈានចូល ខួប ២៩ ឆ្នាំ នៅក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។ 

 កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បន្ត បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ 
គោលការណ ៍ស្នលូ នៃ សារពត័ម៌ាន  ដើមៃប ីនាមំក 
នូវ ព័ត៌មាន បៃកបដោយ គុណភាព ដល់ មិត្ត- 
អ្នកអាន របស់ យើង និង ចូលរួមចំណៃក ក្នុង 
វជិា្ជាជវីៈ  ដល ់ការកសាង បៃទៃសជាត ិជា អ្វដីៃល 
យើង បាន ខតិខ ំបៃងឹបៃង អស ់រយៈពៃល ជតិ ៣ 
ទសវតៃស រ៍កន្លងមកនៃះ ចាប់តាំងពី កាសៃត តៃូវ 
បាន បោះពុម្ពផៃសាយ ជា លើកដំបូង ។ 

 ការទទួលបាន ជោគជ័យ នៃះ គឺ ដោយសារ 
យើង ជឿជាក់ លើ សុចរិត ភាព នៃ អត្ថបទ 
សារព័ត៌មាន របស់ យើង ដៃលមាន តមា្លាភាព 
មិន លម្អៀ ង និង គួរ ឱៃយទុកចិត្ត យើង នៅតៃ ជា 
កញ្ចក់ សមៃប់ សង្គម នោះ ហើយ ដៃល ធ្វើឱៃយ 
យើង លៃចធ្លា ជាង គូបៃជៃង របស់ យើង ។ 

 រយៈពៃល ២៩ ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ យើង តៃងតៃ 
រៀនសូតៃ និង រិះរក វិធីសាស្តៃ ថ្មីៗ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ 
បៃសើរឡើង នូវ អត្ថបទ និង ការ ចៃកចាយ 
ព័ត៌មាន របស់ យើង ខណៈ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
បាន បន្ត ផ្លាស់ប្តូ រហើយ អ្នកអាន មាន ជមៃើស 
កាន់តៃចៃើន ដើមៃបី ទទួលបាន ព័ត៌មាន ។ 

ព្រតឹ្តកិារណ៍ឥតគ្រងទុកបានកើតឡើង
 គ្មាន ការសងៃស័យ ទៃ ថា ឆ្នាំ ២០២០ គឺជា ឆ្នាំ 

សាកលៃបង ដ ៏តានតងឹ ។ ជវីតិ រសន់ៅ ទមា្លាប ់ នងិ 
របៀប ធ្វើ អាជីវកម្ម របស់ យើង បាន ផ្លាស់ប្តូរ 
យ៉ាងខ្លាងំ បនា្ទាបព់ ីការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
នៅ ដើមឆ្នាំ នោះ ហើយក៏ បានបង្ហាញ អំពី 
ភាពខ្លាំង ភាព ខៃសាយ និង ភាព ងយ រងគៃះ 
របស់ យើង  ចំពោះ ហានិភ័យ ដៃល បាន កើត- 
ឡើង ដោយ ឥត ពៃងទុក នៃះ ។ 

 បរយិកាស ថ្ម ីដៃល យើង កពំងុ រសន់ៅ បង្ខ ំឱៃយ 
យើង មិន តៃឹមតៃ កំណត់ រចនាសម្ព័ន្ធ អាជីវកម្ម 
របស ់យើង ឡើងវញិ ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ យើង កត៏ៃវូ 
ពិនិតៃយ ដោយ យកចិត្តទុកដាក់ ពី របៀប ដៃល 
យើង ផ្តល់ព័ត៌មាន ទៅដល់ មិត្ត អ្នកអាន របស់ 
យើង ។ វា ជា បញ្ហា បៃឈម ថ្មី សមៃប់ រូបខ្ញុំ និង 
សហការ ីរបសខ់្ញុ ំ។   ការរៀបច ំរចនាសម្ពន័្ធ របស ់
សា្ថាប័ន ឡើងវិញ តៃូវបាន ធ្វើឡើង នៅ ទាំង ផ្នៃក 
សរសៃរ ព័ត៌មាន និង ផ្នៃក ផៃសៃងទៀត ពីពៃះ 
ពួកគៃ តៃូវការ ពៃលវៃលា ដើមៃបី បំពៃញការងរ 
នៅក្នុង « បទដា្ឋាន ថ្មី » ។ 

 កាលវិភាគ បំពៃញការងរ រប ស់បុ គ្គ លិ ក តៃូវ 
ប្តូរ វៃន ដោយ តមៃូវឱៃយ ធ្វើការ ពី ផ្ទះ ដើមៃបី រកៃសា 

គមា្លាត សង្គម ដៃល តៃូវបាន អនុវត្ត យ៉ាង 
ឆប់រហ័ស ខណៈ ថា្នាក់ដឹកនាំ យកចិត្តទុកដាក់ 
ខ្ពស់  ចំពោះ ការការពារ សុខ ភា ពបុ គ្គ លិ ក ។ 
ដូច្នៃះហើយ ទើប ធ្វើឱៃយ យើង អាច បន្ត ការចៃញ 
ផៃសាយអត្ថបទ ព័ត៌មាន បៃចាំថ្ងៃ បាន សមៃប់ 
មិត្ត អ្នកអាន ទាំង ក្នុង  និង កៃបៃទៃស ដោយ 
គ្មាន ការអាក់ខន ។ 
 
សម្លឹងហួសឆ្នាំ២០២១

 យើង កពំងុ កៃលម្អ នងិ ច្នៃបៃឌតិ ដើមៃប ីនាមំក 
នូវ ព័ត៌មាន ដៃលមាន ការបៃកួតបៃជៃង ជា 
ព័ត៌មាន ពិត និង គួរឱៃយ ជឿទុកចិត្ត ទាន់ 
ហៃតុការណ៍ និង មិន លម្អៀង ដល់ អ្នកអាន 
របស់ យើង ទាំង សមៃប់ កាសៃត បោះពុម្ព និង 
តាម បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ។   ដើមៃបី រកៃសាការ ផ្តល់-
ព័ត៌មាន នៅក្នុង បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា ដៃល កំពុង-
មាន ការផ្លាស់ ប្តូរ ជាពិសៃស អំឡុងពៃល មាន 
ជំងឺ រាតតៃបាត កាសៃត  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន បង្កើន 
សមត្ថភាព បៃកួត បៃជៃង ឌីជីថល របស់ខ្លួន 
តាម រយៈ ការបៃើបៃស់ វៃទកិា បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
សង្គម ដូចជា  តៃ ឡៃ កៃម  និង ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ដើមៃបីទាក់ទាញ     អ្នកអាន កាន់តៃចៃើន ។ 

 យើង តៃងតៃ ពងៃងឹ ជំនាញ របស ់យើង ជានិច្ច 

ដើមៃបី បន្ត ស្វៃងយល់ ពី តមៃូវការ របស់ សង្គម 
ដៃលមាន ការផ្លាស់ប្តូ រយ៉ា ង ឆប់រហ័ស ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃូវការ របស់ អ្នក ផៃសព្វផៃសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម  ហើយ សំខន់ ជាងនៃះទៅទៀត 
នោះ គឺ មិត្ត អ្នកអាន ដ៏ ស្មាះស្ម័គៃ របស់ យើង 
ដៃល តៃងតៃ ចង់បាន ព័ត៌មាន ដៃលមាន 
គុណភាព និង បំពៃញ មុខងរ ជា កាសៃត ឈាន- 
មុខ គួរឱៃយ ទុកចិត្ត នៅក្នុង បរិសា្ថាន ថាមវន្ត ។  

កាស្រតរបស់ប្រជាជន
 នៅថ្ងៃនៃះ យើង បាន ឈានដល់ ចំណុច ដ៏ 

សំខន់ មួយទៀត នៅក្នុង វិស័យ សារព័ត៌- 
មាននៅ កម្ពុជា  ខណៈ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ជា 
ភាសា អង់គ្លៃស និង ខៃមរភាសា រួមបញ្ចូល គ្នា 
មាន អ្នកអាន បៃមាណ ៩លាន នាក ់នៅលើ   
ហ្វៃ ស ប៊ ុក ធ្វើឱៃយ យើង ឈានមខុ គៃ មយួ នៅក្នងុ 
កាសៃត បោះពុម្ព និង ឌីជីថល ។ យើង កំពុង 
វិវឌៃឍដោយ បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ តម្លៃ ស្នូល របស់ 
យើង  ហើយ យើង នៅតៃ ជា « កាសៃត របស់ 
បៃជាជន » ។   កៃមុការងរ ផ្នៃក សារពត័ ៌មានរ បស់ 
យើង បន្ត លើកឡើង អំពី បញ្ហា សង្គម រាប់ 
ចាប់តាំងពី ការបៃបៃួល អាកាសធាតុ  បញ្ហា 
ការងរ និង ការលំបាក របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 

ក្នុងអំឡុងពៃល ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺកូ វីដ ១៩ 
រហូតដល់ ភាពកៃីកៃ  និង បញ្ហា សិទ្ធិមនុសៃស 
នៅក្នុង ចំណម បញ្ហា ដទៃ ជាចៃើន ទៀត ។ 

 យើង បាន កា្លាយជា ផ្នៃក មយួ នៃ ការផ្លាសប់្តរូ ជា 
បៃវត្តសិាស្តៃ ដៃល ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា បាន 
ឆ្លងកាត់ ហើយ យើង នឹង បន្ត ធ្វើជា ឧបករណ៍ 
មយួ សមៃប ់ការផ្លាសប់្តរូ ដើមៃបី សង្គមជាត ិយើង 
បានល្អ បៃសើរ ។ យើង មាន ជំនឿ ចិត្ត នៅក្នុង 
ការបន្ត ដំណើរ ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ ពីពៃះ យើង 
ជឿជាក់ថា  យើង កំពុង ជម្នះ បញ្ហា បៃឈម 
ហើយ តួលៃខ ក៏បាន បញ្ជាក់ ដូច្នៃះ !

 វា មិន តៃមឹតៃ ជា ចំនួន និង ពានរង្វាន់ ជាចៃើន 
ដៃល យើង បានទទួល ដៃល ធ្វើឱៃយ យើង មាន 
មោទនភាព ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ វា ក ៏ជា ផ្នៃក មយួ នៃ 
ដំណើរ ដៃល យើង បាន មើលឃើញ អំពី ភាព- 
រីករាយ  និង ជោគជ័យ ក៏ដូចជា ទុក្ខលំបាក ខណៈ 
បៃទៃសជាតិ បាន រីកចមៃើន ឆ្ពោះទៅមុខ ។ 

 សមិទ្ធផល ទាំងនៃះ នឹង មិនអាច សមៃច 
ទៅបាន នោះទៃ បៃសិនបើ គ្មាន ទំនុកចិត្ត  និង 
ការ គទំៃ ដ ៏ឥត ងករៃ ព ីបគុ្គលកិ កៃមុហ៊នុ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ដៃគូ អាជីវកម្ម និង មិត្ត អ្នកអាន របស់ 
យើង  ក្នុង រយៈពៃល នៃ ភាពជោគជ័យ ជាចៃើន 
ឆ្នា ំ  កន្លងមកនៃះ ។ ខ្ញុ ំសមូ ថ្លៃងអណំរគណុ យ៉ាង 
ជៃលជៃ ចំពោះ ទំាងអស់គ្នា ដៃល បាន គំទៃ ។ 

 នៅ ក្នុងន័យនៃះ ខ្ញុំ សូម កោតសរសើរ ចំពោះ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ជាពិសៃស កៃសួង 
ព័ត៌មាន ដៃល បាន បង្កើត បរិយកាសដ៏ អំ - 
ណ យ ផល ដល់ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ និង 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ទាំង បៃប បុរាណ និង ទំនើប 
ដទៃទៀត ដើមៃបី បៃតិបត្តិការ ដោយ សៃរី នៅ 
កៃម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និង ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ នៃ ពៃះរាជា-
ណាចកៃ កម្ពុជា ។ 

 ខណៈដៃល យើង អបអរ សាទរ ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ 
សំខន់ នៃះ យើង ក៏ នឹក ចាំ ដល់ មិត្ត ភក្តិរបស់ 
យើង ជាពសិៃស កៃមុគៃសួារ របស ់ពកួគៃ ដៃល 
បាន រងគៃះ  និង បាត់ បង់ជីវិត ដោយសារ ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ហើយ យើង ក៏ សូម ថ្លៃងអំណរគុណ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ដល ់បគុ្គលកិ សខុភបិាល នងិ 
មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ ដៃល បាន ខិតខំ បៃឹងបៃង ធ្វើការ 
ដោយ មិន ខ្លាច នឿយហត់ អស់ រយៈពៃល ជា-
ចៃើន ខៃ កន្លងមកនៃះ ដើមៃបី ថៃទាំ អ្នក ដៃល 
តៃូវការ ជំនួយ ក្នុងអំឡុងពៃល មាន វិបត្តិ សុខ - 
ភាព ដៃល មិន ធា្លាប់មាន ពីមុន មកនៃះ ។  ខ្ញុំ សូម 
គោរពជូនពរ គៃប់គ្នាឱៃយមាន សុខភាព   ល្អ និង 
ជោគជ័យគៃប់ភារកិច្ច៕   

អបអរសាទរខួបគម្រប់២៩ឆ្នាំ!

១. �រកំណត់��� លក់ មូល ប �� �ម 
រយៈ �រ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង (Book 
Building)

 ប��ប់ពី ទទួល�ន �រអនុ��ត 
��ល�រណ៍ �ើ សំ�ើសំុ �ះ-
ផ��យ  លក់ មូល ប �� កម�សិទ� ិ� ��-
រណៈ ពី និយ័ត ករ មូល ប �� កម��� ( ន . ម 
. ក .) ��មុហុ៊ន �ះផ��យ មូល ប �� 
�យ�ន ជំនួយ ពី ��មុ ហុ៊ន �� ទិញ 
មូល ប �� ���វ��ើ �រកំណត់��� លក់   
មូល ប ���� ល�ច ��ើ�ើង �មរយៈ 
�រ ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង ឬ �ម �រស��ច 
����ង ពី��ះ �យ អគ��យក �� ន . ម . 
ក . �ម �រ��ើសំុ របស់ ��មុហុ៊ន �ះ-
ផ��យ មូល ប �� ។  

 �រ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង � ដំ�ក់�ល 
��បស�ង់ ��� ��ល ��ើ�ើង រ�ង ��មុ 
ហុ៊ន �ះផ��យ មូល ប �� និង វ�និ�-
គិន  ��ល ស�តិ��ម ជំនួយ ពី ��មុហុ៊ន 
�� ទិញ មូល ប �� ។ �លបំណង 
សំ�ន់ �� �រ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង គឺ �ើម��ី 
���ន នូវ ��� មួយ ��ល�ន ត��-
�ព និង �ើម��ី ��� ��� មូល ប �� 
កម�សិទ� ិ�ន ឆ��ះប��ងំ ពី ត���វ�រ 
ទីផ��រ ។ មូល ប �� ��ល ���វ�ក់ ឱ����ើ   
បុ៊ ក  �ៀ ល ឌី ង �ន ចំនួន ៧០ % �� 
មូល- ប �� កម�សិទ� ិសរុប  ��ល �សល់ 
ប��ប់ពី � រ�� ប��ងុ ទុក ស��ប់ 
បុគ�លិក ( ក��ងករណី ��មុហុ៊ន �ន 
�លន��យ �ើកទឹកចិត� �ម 

រយៈ �រលក់ ជូន បុគ�លិក ) និង ៣០% 
�ៀត���វ �� ប��ងុ ទុក ស��ប់ �រ��ើ 
បរ�វ�សកម� �យ វ�និ�គិន ��ល មិន 
ទទួល�ន �គជ័យ ក��ង បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង 
និង វ�និ�គិន ��ល មិន�ន ចូលរួម 
ក��ង បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង ។ 

 វ�និ�គិន ��ល�ន បំណង ចូលរួម 
ក��ងដំ�ក់�ល បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង ���វ 
បំ��ញ �ក����ើសំុ ចូលរួម បុ៊ ក �ៀ ល - 
ឌី ង ��ល កំណត់�យ ន . ម . ក . និង ���វ 
តម�ល់ ��ក់ កក់ ��ងតិច ��ើនឹង១០% 
�� ��� មូល ប �� កម�សិទ� ិសរុប ។ វ�និ�-
គិន ���វ ��ើស��ស ��� មួយ ក��ង ច��ះ ��� 
�� ��� មូល ប �� កម�សិទ� ិក��ង ឯក�រ 
ផ�ល់ព័ត៌�ន ��ល ទទួល�ន �រ-
អនុ��ត ពី ន . ម . ក . ��ម�ំង ចំនួន 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល�ន បំណង ចង់ 
��ើបរ�វ�សកម� ។ ប��ប់ពី �រ��ើ បុ៊ ក -   
�ៀ ល  ឌី ង ���វ�ន ប��ប់ ��មុហុ៊ន 
�ះផ��យ មូល ប �� �យ�ន ជំនួយ 
ពី ��មុ ហុ៊ន �� ទិញ មូល ប �� ���វ 
កំណត់ ��� មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល ���វ 
��ើសំ�ើ លក់ �យ ��ើ��ស់ ប���ក-
��ស ថ�ងឹ រក មធ��ម�គ (Weighted-
Average) �ើ មូល��ន ��� និង ចំនួន 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល វ�និ�គិន �ន 
បំ��ញ ក��ង �ក����ើសំុ ចូលរួម បុ៊ក-
�ៀល ឌី ង ។ �ើយ ��� មូល ប ��កម�-
សិទ� ិ��ល ���វ��ើ សំ�ើ លក់ ��ះ ���វ 
�ន �រប��ក់ យល់ ��ម ពី ��តិបត� ិករ 
ទីផ��រ មូល ប �� �ើម��ី ��ើសំុ �រស��ច 

ពី ន . ម . ក . �យ ��ប់ មក� មួយ ប��ី 
��ះ វ�និ�គិន ��ល �ន ចូលរួម ។ 
វ�និ�គិន ��ល ទទួល�គជ័យ ក��ង   
បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង សំ� ដល់ វ�និ�គិន 
��ល �ន�ក់ ��� ខ�ស់�ង ឬ ��ើ ��� 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល ���វ��ើ សំ�ើ 
លក់ ។ 

 � ចុង��យ ��មុហុ៊ន �ះផ��យ 
មូល ប �� �យ�ន ជំនួយ ពី ��មុហុ៊ន 
�� ទិញ មូល ប �� ���វ��ើ �រជូន 
ដំណឹង ��ម ដល់ វ�និ�គិន ��ល 
ទទួល�ន �គជ័យ និង មិន ទទួល 
�ន �គជ័យ ប��ប់ពី ន . ម . ក . �ន 
ផ�ល់ �រអនុ��ត និង ចុះប�� ីឯក�រ 
ផ�ល់ព័ត៌�ន ។ ��មុហុ៊ន �ះផ��យ 
មូល ប �� �យ�ន ជំនួយ ពី ��មុហុ៊ន 
�� ទិញ មូល ប �� ���វ ���រ��ក់ កក់ 
១០%  ជូន វ�និ�គិន ��ល មិន ទទួល 
�ន  �គជ័យ ក��ង�រ ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង 
វ�ញ ឬ រក��ទុក ក��ងករណី វ�និ�គិន មិន 
ទទួល�ន �គជ័យ ក��ង�រ ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល  
ឌី ង �នបំណង បន���ើ បរ�វ�សកម� ។ 

២. �រ��ើ បរ�វ�សកម� មូល ប �� (Sub-
scription)

 ប��ប់ពី ទទួល�ន �រអនុ��ត និង 
ចុះប�� ីឯក�រ ផ�ល់ព័ត៌�ន ��មុហុ៊ន 

�ះផ��យ មូល ប �� �យ�ន ជំនួយ 
ពី ��មុហុ៊ន �� ទិញ មូល ប �� ���វ �ប់ 
��ើម ដំ�ើរ �រ��ើ បរ�វ�សកម� មូល ប �� 
កម�សិទ� ិ។ �រ��ើ បរ�វ�សកម� មូល ប �� 
សំ� ដល់ ដំ�ើរ�រ �� �រ��ើសំុ ទិញ 
មូល ប �� កម�សិទ� ិរបស់ ��មុហុ៊ន �ះ - 
ផ��យ មូល ប �� ។ ស��ប់ វ�និ�គិន 
��ល ទទួល�ន �គជ័យ និង មិន 
ទទួល�ន �គជ័យ ក��ងដំ�ក់�ល 
បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង ���វ�ក់ �ក����ើសំុ ��ើ 
បរ�វ�សកម� �យ ���វ តម�ល់ ��ក់ ប���ម 
�ើម��ី ប���ប់ ��ម ទំហំ �� បរ�វ�សកម� 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ។ ចំ��ក វ�និ�គិន 
��ល មិន�ន ចូលរួម ក��ង ដំ�ើរ�រ      
បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង �ច ចូលរួម ��ើ បរ�វ�សកម� 
មូល ប �� �ន �យ ���វ តម�ល់ ��ក់ កក់ 
��ងតិច ១០០%�� ទំហំ មូល ប��- 
កម�សិទ� ិសរុប ��ល ���វ��ើ បរ�វ�សកម� ។ 

 ករណី ចំនួន មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល 
�ន ��ើសំុ ��ើ បរ�វ�សកម� �ើសពី ចំនួន 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល �ន�� ប��ងុ 
ទុក ស��ប់��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង និង / ឬ 
ស��ប់ �រ��ើ បរ�វ�សកម� �យ វ�និ�- 
គិន ��ល មិន ទទួល�ន �គជ័យ ក��ង 
បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង និង វ�និ�គិន ��ល 
មិន�ន ចូលរួម ក��ង បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង 
��មុហុ៊ន �ះផ��យ មូល ប �� �យ 
�ន ជំនួយ ពី ��ក់�រ ប���ិ មូល ប �� 

���វ��ើ �រ��ង��ក មូ លប �� កម�សិទ�ិ 
�ម វ��ន ��� �� � (Pro-Rata) ។ 

 ករណី ចំនួន មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល 
�ន ��ើសំុ ��ើ បរ�វ�សកម� តិច�ង ចំនួន 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល �ន�� ប��ងុ 
ទុក ស��ប់��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង និង / ឬ 
ស��ប់ �រ��ើ បរ�វ�សកម� �យ វ�និ�-
គិន ��ល មិន ទទួល�ន �គជ័យ ក��ង 
បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង និង វ�និ�គិន ��ល 
មិន�ន ចូលរួម ក��ង បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង 
��មុហុ៊ន �ះ  ផ��យ មូល ប �� �យ 
�ន ជំនួយ ពី ��ក់�រ ប���ិ មូល ប �� 
���វ��ើ �រ��ង��ក មូ លប �� កម�សិទ�ិ 
ជូន វ�និ�គិន �ម �រ��ើសំុ ��ើ 
បរ�វ�សកម� ។ 

 ករណី �ន ចំនួនមូល ប �� កម�សិទ�ិ 
��ល �សល់ ប��ប់ពី �រ��ើ បរ�វ�សកម� 
��មុហុ៊ន �� ទិញ មូល ប �� ���វទិញ 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��ល �សល់ �ំង 
អស់ ឬ �ម �រ��ម��ៀង �មួយ ��មុ-
ហុ៊ន �ះផ��យ មូល ប �� ។  

 ��យពី �នប��ប់ �រ��ើ បរ�វ�សកម� 
មូល ប �� កម�សិទ� ិ��មុហុ៊ន �ះផ��យ 
មូល ប �� �យ�ន ជំនួយ ពី ��មុហុ៊ន 
�� ទិញ មូល ប �� ���វ �ៀបចំ រ�យ-
�រណ៍ លទ� ផល �� �រ��ើ បរ�វ�សកម� 
�ើយ �ក់ជូន ន . ម . ក . ��ម �ើម��ី 
��ើសំុ �រពិនិត�� និង ស��ច ។ 

 ប��ប់ពី �នប��ប់ សព���ប់ នូវ 
ដំ�ើរ�រ ��ើ បុ៊ ក �ៀ ល ឌី ង និង 
បរ�វ�សកម� ��មុហុ៊ន �ះផ��យ មូល-   
ប �� នឹង��ើ �រចុះប�� ី និង ជួញដូរ  
មូល ប �� កម�សិទ� ិរបស់ខ��ន � ��មុ-
ហុ៊ន  ផ��រ មូល ប �� កម��� �ម �ល 
កំណត់ ��ល �ន��ើ សំុ ៕ 

អ�ី �� �រ��ើ ប៊ុ ក �ៀ ល ឌី ងនិង �រ��ើ បរ�វ�សកម� មូល ប �� ?
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ប៉ុស��  មូល ប �� ចំ��ះដឹង មូល��ន

�ៀបចំ�យ៖ និយ័តករមូលប��កម���
�យក��ន��ប់��ង�រ�ះផ��យ 
លក់មូលប��
អីុ��ល៖ issuance@secc.gov.kh  
ទូរស័ព�៖ 023  885 611

�ទូ� �ើម�� ីទទួល�ន នូវ ត��� �គហ៊នុ �ក�់ក ់មួយ 
��ុមហ៊ុន �ះផ��យ មូល ប �� ���វ ��ើ�រ ��បស�ង់ ��� 
�មនុសិន  �មរយៈ �រ ��ើ ប៊ ុក �ៀ ល ឌ ីង �យ�ន �រ 
ចលូរមួ ��ល ់ព ីវ�ន�ិគនិ ��ល� អ�ក�ន �ច�់�ក ់ចង់ 
ទិញ �គហ៊ុន និង វ�និ�គ �មួយ ��ុមហ៊ុន �ះផ��យ 
មូល ប �� �ះ ។ 

 �រ��ើប ៊កុ�ៀលឌីងរបស់ធ��រ��សីុលី��លពី��មី� ��២ំ០២០ ��មអធិបតី�ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ឯកឧត�ម សូ៊ សុ�តិ ��តិភូរ�ជរ��ភិ�លទទួលបន��ក�អគ��យក��និយ័តករមូលប��កម���។ រូបថត ន.ម.ក.  

 �រ��ើស��ស �គហ៊ុន ឱ���ន ល� 
ស��ប់ វ�និ�គ មិន ពិ�ក �ះ�� 
��សិន�ើ វ�និ�គិន ដឹង អំពី រ�ៀប 
��ើស��ស ��ល ��ឹម���វ ។ �ន ក�� 
���ើន ��ល វ�ន�ិគនិ គរួ ព�ិរ� 
ក��ង�ះ រមួ�ន បនួ ចណំ�ច ស�ំន់ៗ  ៖ 
(១) ស��នុពល រ�កច��ើន របស់ 
��មុហ៊នុ (២) គណុ�ព �� �ជវីកម�  
(៣) ��� ទីផ��រ របស់ �គហ៊ុន និង 
(៤) សន�នីយ �ព របស់ �គហ៊ុន ។ 

១. ស��នុពល រ�កច��ើន របស់ 
��ុមហ៊ុន 

 ��ុមហ៊ុន ��ល ��កប�យ ស��-
នុពល គឺ� ��ុមហ៊ុន ��ល�ន 
ឱ�ស ខ�ស់ ក��ង�រ រ�កច��ើន �មុខ 
។ �ព រ�កច��ើន ក��ងនយ័��ះ ស�ំ-
�ើ ចីរ�ព របស់ ��ុមហ៊ុន ក��ង រយៈ-
��ល ��ង �ព ��កួត����ង ខ�ស់ និង 
លទ��ព រក��ក់ ចំ��ញ �ន ��ើន 
របស់ ��ុមហ៊ុន ។  

 �ើម��ី ដឹង� ��ុមហ៊ុន � �ន 
ស��នុពល រ�កច��ើន ខ�ស់ �� �ើល 
��ើ ����ទ �ជីវកម� ក៏ដូច� 
រ�ៀប �� �រ��ើ �ជវីកម� �ះ ��ល � 
� ក��ក ់ឆ��ះប��ងំ នវូ �ព យរូអ���ង 
��ល ��ុមហ៊ុន �ច ដំ�ើរ�រ � 
�ន ។ ឧ�ហរណ៍ �រ�ំ��ញ - 
�ចំលូ គ�ឺ វ�សយ័ ��ល�ន ត���វ�រ 
ខ�ស់ និង ����ំ ��ះ ����ស 
នីមួយៗ  �ន ត���វ�រ ��ស់ប��រ ទំនិញ 
និង ផលិតផល ដូច��ះ �ជីវកម� 
កពំង�់� ��កដ� ស�តិ�ក��ង ����ទ 
វ�ស័យ  ��ល�ន ស��នុពល មួយ ។ 
ឧ�ហរណ៍ ����ង មួយ�ៀត ��ុមហ៊ុន 
� ��ល �ច បត់��ន និង ស��ប 
ខ��ន �ន �ឿន �នឹង ទំ�រ ឧស��-
ហកម� ���ល បច��ប��ន� ��ល�ន 
និ���រ �����ល �ប់រហ័ស ដូច� 
��ុមហ៊ុន ��ល ��ើ��ស់ ប���កវ�ទ�� 
គឺ� ��ុមហ៊ុន ��ល�ន �ព ��កួត-
����ង ខ�ស់ និង លទ��ព ទទួល�ន 
�គជ័យ ខ�ស់ ��ើ ទីផ��រ �យ-
�រ �ន ����ើម �ប ���ន ផលិត-
�ព និង ��សិទ��ព ខ�ស់ ក៏ដូច� 
ទីផ��រ ធំ �ៀប នឹង ��ប័ន ����ង ក��ង 
វ�ស័យ ដូច�� ។ 
 រ�ៀប �ើល �ម�� មួយ�ៀត គឺ�ើ- 
ល��ើ ចំណ�ច មួយចំនួន �ច�- 
ចំនួន អតិថិជន ��ក់ចំណ�ល និង / ឬ 
��ក់ចំ��ញ របស់ ��ុមហ៊ុន ��ះ � 
�ើ កំពុងស�ិត ក��ង កំ�ើន ����ំ ��រ 
ឬ�� ឬ �ឿន ក��ិត� ក��ង រយៈ��- 
លប៉ុ��ន �� / ��ំ ចុង��យ ក៏ � ���ក 
មួយ ��ល ប��ញឱ���ើញ នូវ ស��    នុ- 
ពល របស់ ��ុមហ៊ុន ក៏ដូច� រ��ស់ 
��ន់ ��ន � ��ុមហ៊ុន �ះ �ច 

ដំ�ើរ �រ ��ន យូរអ���ង 
ផង��រ។ 

២. គុណ�ព �� �ជីវកម� 
 �រវ�និ�គ �គហ៊ុន គឺ មិន ខុសពី 

�រប��កទ់នុ រកសុ ី�ះ�� �លគ ឺ
វ�និ�គិន ���វ ពិនិត�� �ើ ចំណ�ច 
ស�ំន់ៗ  ��ល ឆ��ះប��ងំ ព ីគណុ�ព 
របស់ ��ុមហ៊ុន ដូច� ស�ស�ព 
គណៈ ��ប់��ង ��ុមហ៊ុន អភិ�ល-
កចិ� �ជវីកម� លទ�ផល រ�យ �រ ណ៏ 
ហិរ�� វុ ត�� និង អនុ �ត �� ។ 

 ��ុមហ៊ុន ��ល�ន គណៈ ��ប់��ង 
រ�ង� ំនងិ �ន��រ����ះ ល� នងឹ ដកឹ� ំ
��ុមហ៊ុន ��កប�យ ��សិទ�ិ�ព 
�រ�រ ខ�ស ់�ើម�� ីស��ច �ល� រមួ 
�យ រលនូ ។ អភ�ិលកចិ� �ជវីកម� 
ល� ក៏ � ���ក មួយ ដ៏ សំ�ន់ ��ល �ច 

ជយួ ��មុហ៊នុ �តប់ន�យ �នភិយ័ �� 
អំ�ើពុករលួយ �រ��ងបន�ំ បក��ពួក-
និយម ទំ�ស់ ផល���ជន៍ ក��ង 
��ុមហ៊ុន និង �រពឹង���ក �� ��ើ 
បុគ�ល � ��ក់ ��ើម ។ ��ុមហ៊ុន 
��ល �ន អភិ�លកិច� �ជីវកម� ល� 
គឺ� ��ុមហ៊ុន ��ល�ន រច�សម�័ន� 
និង កំណត់ សិទ�ិ និង �តព�កិច� ច��ស់ 
� ល់រ �ង �គ ហ៊ុ និក ��ុម��ឹក��-
ភិ�ល គណៈក��ធិ�រ �� ក��ង 
��ុមហ៊ុន គណៈ ��ប់��ង �ន់ខ�ស់ 
និង បុគ�ល ����ងៗ �ៀត ។ 

 � ចុង��យ គឺ រ�យ�រណ៍ 
ហរ���វត�� របស ់��មុហ៊នុ ��ល� �ត ុ
ចូល ��ងសំ�ន់ ក��ង�រ �ំ�� នូវ �រ 
ស��ចចតិ� របស ់វ�ន�ិគនិ ។ រ�យ-
�រណ៍ ��ះ �ច ឲ�� វ�និ�គិន ដឹង ពី 
��សទិ��ិព ក��ង�រ ��ប�់�ង �ជវីកម� 

និង �រ�ត់��ង ��ព��សកម� �ើម��ី 
រក��ក់ ចំ��ញ �នល� ក��ិត� 
ក៏ដូច� លទ��ព ក��ង�រ ��ប់��ង 
បណំ�ល របស ់��មុហ៊នុ ផង��រ ។ �ើម�� ី
�យ��ួល ��ៀប�ៀប �� រ�ង ��ុម-
ហ៊ុន ��ល ���វ ��ើស��ស វ�និ�គិន 
�ច �ើល ��ើ អន ុ�ត �� ដចូ� 
អ�� ��កច់�ំ�ញ �ៀប នងឹ ចណំ�ល 
��ល រក�ន (Profit Margin) 
អ�� ��កច់�ំ�ញ �ៀប នងឹ មលូធន 
(Return on Equity - ROE) 
ចំ��ញ �ៀប នឹង ��ព��សកម� (Re-
turn on Assets - ROA) � �ើ 
មយួ� ខ�ស�់ង ។ �ង��ះ��ៀត 
វ�និ�គិន ក៏ គួរ គប��ី �ើល ផង��រ �ើ 
ក��ិត �� បំណ�ល របស់ ��ុមហ៊ុន និង 
លទ��ព សងបំណ�ល រប ស់ ��ុមហ៊ុន 
��ល ���វ ��ើស��ស ផង��រ �យ 
�ច ពិនិត�� �ើ អនុ �ត ដូច� ក��ិត 
បំណ�ល �ៀប នឹង ��ព��សកម� ��ល 
�ន (Debt to Assets - D/A) 
បំណ�ល �ៀប នឹង ��ព�� របស់ ��ស់ 
(Debt to Equity - D/E) ��ព�� 
រយៈ��ល ខ�ី �ៀប នឹង បំណ�ល រយៈ-
��ល ខ�ី (Current Ratio) ��ើម ។ 

៣. ��� ទីផ��រ របស់ �គហ៊ុន 
 វ�និ�គិន ���វ ��ើស��ស �គហ៊ុន 

� ��ល�ន ��� �ប �ង ទីផ��រ 
មិន��ន �គហ៊ុន ��ល�ន ��� �ក 
�ះ�� ។ �ើម��ី �ច �ស់ �ន � 
��ុមហ៊ុន �ះ �ន ��� �ប �ង ទីផ��រ 

�� ��ើន �ើល ��ើ អន ុ�ត ����ៀប 
នឹង ចំ��ញ (Price to Earning 
- P/E) នងិ អន ុ�ត ����ៀប នងឹ ��ព�� 
សុទ� (Price to Book Value - 
P/B) ។ អនុ �ត �ំងពីរ ��ះ �ន់�� 
តចូ �ន�់� ល� �ក�់��ង �ើ �គហ៊នុ 
� �ន អន ុ�ត �ងំពរី ��ះ �ប �ង 
អនុ �ត � មធ��ម របស់ ��ុមហ៊ុន 
�ទូ� �ក��ង វ�ស័យ �មួយ�� 
�នន័យ� �គហ៊ុន �ះ កំពុង�ន 
��� ទផី��រ �ប ។ ប���ម ព�ី�ះ ទនិ�ផល 
�គ�ភ (Dividend Yield) ក៏ 
���វ�ន ��ើ��ស ់�ើម�� ី�ស ់អំព ីអ�� 
ចំ��ញ �ើ �រវ�និ�គ របស់ វ�និ-
�គិន �យ ��ើ ផល�ៀប ចំនួន �- 
គ�ភ  ក��ង មួយ ហ៊ុន និង ��� �គហ៊ុន 
បច��ប��ន� ��ើ ទផី��រ ។ វ�ន�ិគនិ គរួ 
��ើស��ស �គហ៊ុន � ��ល�ន 
អ�� ទិន�ផល �គ�ភ ខ�ស់�ង ។ 

៤. សន�នីយ �ព របស់ �គហ៊ុន 
 �គហ៊ុន ��ល�ន សន�នីយ �ព 

ខ�ស់ �នន័យ� � �គហ៊ុន ��ល 
�ច លក ់��ញ �ន �បរ់ហស័ ��ើ 
ទីផ��រ ។ ទំហំ ជួញដូរ គឺ� សូច�ករ 
មួយ ដ៏ សំ�ន់ �ើម��ី �ច ដឹង�ន � 
�គ ហ៊ុន �ះ �ន សន�នីយ �ព 
ក��តិ� ។ ទហំ ំជញួដរូ �ន�់� ខ�ស ់
ប��ញ � �គហ៊ុន �ះ �ន សន�-
នីយ �ព �ន់�� ខ�ស់ ។ �រវ�និ�គ 
�ើ �គហ៊ុន �ន សន�នីយ �ព ខ�ស់ 
�ន �ព�យ��ួល ���ល អ�-
គត ��សិន�ើ វ�និ�គិន ���វ�រ 
�ច់��ក់ វ�ញ �ើម��ី �ល� �-
មយួ ។ ស��ប ់វ�ន�ិគិន ��ល ���ង 
រក ��ក់ចំ��ញ �ប់ៗ ដូច� 
វ�ន�ិគនិ រយៈ��ល ខ� ីនងិ វ�ន�ិគនិ 
ជួញដូរ ���ំ��� �គ��ើន វ�និ�គ 
�ើ �គហ៊នុ ����ទ ��ះ �យ�រ � 
�ន លទ��ព ��ង រក ចំ��ញ មូល-
ធន �ន ��ើន �មរយៈ �រជួញដូរ 
ក��ង ��� ��មួយ ៕  
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ប៉ុស��  មូល ប ��៖ ចំ��ះដឹង មូល��ន

 ឯកឧត�ម ��ន �ហុីប រដ����ធិ�រ��សួង��ដ�កិច� ទស���ប��រ��ុមហ៊ុនចុះប��ីរ ក��ងកម�វ�ធី My First Stock ២០១៩។    

�រ�កសួរព័ត៌�នរបស់��រណជនមក�ន់បុគ�លិក��ុមហ៊ុនផ��រមូលប��កម���។    

គន�ឹះ ក��ង�រ ��ើស��ស �គហ៊ុន �ើម�ី វ�និ�គ 

�ៀប�ៀង �យ ៖ ��មុហុ៊ន ផ��រ មូល ប ��កម���   
�យក��ន ��តិបត�ិ�រ ទីផ��រ 

 អីុ��ល ៖ market@csx.com.kh
 ទូរ សព� ៖ 023 95 88 88 / 023 95 88 85

 

��ចក�ី���ស ៖ អត�បទ ��ះ ���វ�ន ចង��ង 
ក��ង �លបំណង ផ�ល់ � ព័ត៌�ន និង �រអប់រ� 
ប៉ុ��ះ �យ មិន ផ�ល់ អនុ� ស ន៏ �មួយ 
�ក់ទង និង �រវ�និ�គ �� ។ ��ុម ហ៊ុន ផ��រ 

មូល ប �� កម��� មិន ទទួល ខុស���វ �ល់ 
�រ�ត់បង់ ឬ ខូច�ត �មួយ ��ល 

�ើត�ើង ពី �រ��ើ ��ស់ អត�បទ ��ះ�ើយ ។  

ភ្នពំេញ  បុ៉ស្ដិ៍ ក្នងុ ដំណើរ រយៈពេល ២៩ ឆ្នា ំនៅតេ បន្ត ភាពរឹងមំា  និង សកម្ម 

លោកលីត្រស្រងចាងហ្វាងនិងអគ្គនាយកកាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍។

សារពីអគ្គនាយក
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រូប
ថត

 ហុ
ង 

មិ�

 �រអនុវត� �រអប់រ� ��ប ឌីជីថល 
����ឹត� ��ម យន��រ ����ងៗ ។ 
អត�បទ ��ះ ��ត�ើ �រអនុវត� �រ-
អប់រ� ��ប ឌីជីថល �មរយ : យន��រ 
�� ជំ�ន់ ថ�ី �យ�ង �ម « 
�លន��យ និង យុទ����� 
ស�ីពី ប���កវ�ទ�� ព័ត៌�ន និង �រ-
គម�គមន៍ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� »  និង « 
�លន��យ ស�ពី ី�� ជ�ំន ់
ថ� ី» ។  ប��បម់ក នងឹ�ន ខ�មឹ�រ ស�ពី ី
លក�ណៈសម��ត�ិ របស់ �យ ក និង 
���ប��ៀន ក��ង យុគសម័យ ឌីជីថល 
��ល� ស�ស�តុ ����ង់ �គ-
ជ័យ របស់ �� ជំ�ន់ ថ�ី ។ 

 � ��ំ ២០១៨ ��សួង អប់រ� 
យុវជន និង កី� �នអនុម័ត « 
�ល ន��យ និង យុទ����� 
ស�ពី ីប���កវ�ទ�� ពត័�៌ន នងិ �រគម-
�គមន៍ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� » ��ល�ន 
�ល� ចំនួន ពីរ ។ ទី ១ គឺ  �រ��ើ-
��ស់ ដំ�ើរ�រ ��ប់��ង និង 
��បបទ �រ�រ ថ�ី �ើម��ី ��ើ ទំ�ើបកម� 
�រអនុវត� �រ�រ និង ប��ើន ��សិទ�-
�ព ត���ព �ព ស័ក�ិសិទ�ិ �� 
អភិ�លកិច� និង �រពិនិត�� �ម�ន 
លទ�ផល �រ�រ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� ។ 

 ទី ២ គឺ�រប���ប ប���កវ�ទ�� ព័ត៌-
�ន និង �រគម�គមន៍ ឱ�� ��យ� 
ឧបករណ៍ ស��ប់ ប��ៀន  និង �ៀន និង 
��ករ���ក ចំ��ះដឹង ក��ង វ�ស័យ អប់រ� 
�ំងមូល សំ� បំប៉ន សិស�� និស��ិត នូវ 
ចំ��ះដឹង និង បំ ណិ ន ប���កវ�ទ�� 
ព័ត៌�ន និង �រគម�គមន៍ �ើម��ី ��ើ 
អន�រ�ល �រក ពិភព �រ�រ ក��ង 
សតវត�� ទី ២១ ។ 

 �ក��ង �លន��យ និង 
យុទ����� ប���កវ�ទ�� ព័ត៌�ន និង 
�រគម�គមន៍ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� ��ះ 
ផង��រ យុទ����� សំ�ន់ៗ ចំនួន 
��ំ ���វ�ន �ក់��ញ �នដូច� ៖ 
១) �� �� រច� សម� ន�័ �រត��ប់ 
ទំ�ក់ទំនង និង ស��រៈ ប���ក��ស 
២) អភិ�លកិច� និង �រ��ប់��ង 
៣) �រផ�ល់ មូលនិធិ ស��ប់ ��ើ-
��ស់ ប���កវ�ទ�� ព័ត៌�ន និង �រ-
គម�គមន៍ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� ៤) 
�រ��ើ��ស ់ប���កវ�ទ�� ពត័�៌ន នងិ 
�រគម�គមន៍ �ើម��ី �ំ�� ដល់ 
�រប��ៀន នងិ �ៀន នងិ ៥) �រអភ-ិ
វឌ�� ធន�នមនុស�� ។ 

 ស�ស�តុ ដ៏ សំ�ន់ មួយ �� 
កំ��ទ��ង់ វ�ស័យ អប់រ� � កម��� 

គឺ� �រប��ើត �� ជំ�ន់ ថ�ី �ើម��ី 
��លម� លទ�ផល សិក�� របស់ សិស�� 
យកចិត�ទុក�ក់ �ើ �រផ�ល់ �រអប់រ� 
��កប�យ គុណ�ព និង ��-
�ៀន ស��ប់ អ�គត ។ 

 �រប��ើត �� ជ�ំន ់ថ� ី��ះ គ�ឺ 
លំ�ំ បន� ពី កិច�ខិតខំ ��ឹង��ង �� 
កម�វ�ធី �� កុ�រ ����ី �យ យក 
លំ�ំ �ម �រអនុវត� �ក��ង ប�� 
����ស មួយចំនួន ��ល ���ៀន 
��រណៈ មួយចំនួន ទទួល�ន 
ស�័យ�ព ��ង��ើន ពី រ��ភិ�ល 
�ើម��ី ជំរុញ ន � នុ វត� អប់រ� ។  � ជំ�ន 
ដំបូង ��សួង អប់រ� យុវជន និង កី� 
�ន ប��ើត ���ៀន ជំ�ន់ ថ�ី ចំនួន 
១១ ក���ង �ើម��ី អនុវត� កំ��ទ��ង់ 
�រអប់រ� � ��ព័ន� ។ 

 ��សួង អប់រ� យុវជន និង កី� 
�ើល�ើញ� គុណ�ព អប់រ� �ន 
�ពល����ើរ �ង មុន �ើយ សិស��-
នុសិស�� ���វ�ន បំ�ក់ �យ ជំ�ញ 
រ�ង និង ជំ�ញ ទន់ �ពិ��ស គំនិត 
ផ��ច��ើម ថ� ី�រគិត ��ះិរ�ះ និង �រ�ះ-
��យ ប�� ។ ប��ប់មក ��សួង �ន 
��ើស��ស ���ៀន ចំនួន ១០០ 
ប���ម�ៀត �ើម��ី ប��ើត ���ៀន គំរូ 
��ល ��សួង អនុវត� ក��ង គ��ង « �រ 
��ប់��ង ���ៀន ��កប�យ 
��សិទ��ព » ។  ទន�មឹនឹង��ះ ��សួង 

ក៏�ន �ក់��ញ �ល� ����យ 
�� ធន�ន ចំនួន ៥០ ឱ����យ� 
�� គំរូ ផង��រ ។ �ល� របស់ 
��សួង អប់រ� យុវជន និង កី� គឺ �រ-
ប��ើត «���ៀន ��ត �� » ស��ប់ 
យុគសម័យ ឌីជីថល ។ 

 �ើម��ី �� ��សិទ��ព �� ដំ�ើរ-
�រ និង �រ����ឹត�� របស់ �� 
ជំ�ន់ ថ�ី ��សួង អប់រ� យុវជន និង 
កី� �ន�ៀបចំ �ើង នូវ « �លន-
��យ ស�ីពី �� ជំ�ន់ ថ�ី » 
ក��ង�ះ យុទ����� មួយចំនួន ���វ 
�ន �ក់��ញ �ើម��ី ��ើយតប �នឹង 
យុគសម័យ ឌីជីថល ដូច� ៖ ១) 
ដំ�ើរ�រ ស�័យ�ព ផ��រ��ប់ នឹង 
�រ�����ឌិត ថ�ី �យ ��ត��ើ 
�រ��លម� កម�វ�ធសីកិ�� �រ��ើ��ស ់
ប���កវ�ទ�� �ើម��ី ប��ើន ��សិទ�ិ�ព 
អប់រ� �លគឺ �រ��ើ កិច� ��ង�រ 
ប��ៀន �� ឡិច ��� និ ច �រសិក�� �ម 
ឧបករណ៍ ចល័ត ��ើម ។ ល ។ និង 
ទ��ង់ ����ងៗ �ៀត �� �រ�����ឌិត ថ�ី 
ក��ង �រសិក�� ��ម�ំង �រផ�ល់ ឱ�� 
ដំ�ើរ�រ ស�័យ�ព និង ���ក�ើ 
ភស���ង �� �រ�����ឌិត ថ�ីៗ ។ ២) 
�រ��ើ��ស់ ប���កវ�ទ�� ឱ�� �ន 
ទូលំទូ�យ �ើម��ី ជំរុញ �រ�����ឌិត 
ថ�ី ��ល សំ� ដល់�រ��ើ��ស់ 
ប���កវ�ទ�� ��ល� �តុ គន�ឹះ �ក��ង 

���ៀន ជំ�ន់ ថ�ី �យ មិន 
��ន់�� �ប់ប���ល �រទទួល�ន 
�រ��ើ��ស ់ឧបករណ ៍រ�ង ��ប៉�ុ�ះ 
�� ប៉ុ��� សិស�� ���វ ��ះ ��ើ កម�វ�ធី ទន់ 
ក��ង�រ អបរ់� ទ�ំើប �ៀតផង ��ល នឹង 
ជយួ ព��ងឹ �រសិក�� �រប��ៀន នងិ 
�រ�យត���  និង៣) �រ��ើ ទំ�ើប 
កម� បរ���ន សិក�� �យ ��ើ គំនិត 
�����ឌតិ ថ� ីក��ង ��បត��កម� អបរ់� �ើម�� ី
���� បន�ប់�ៀន និង បន�ប់ ����ងៗ 
�ៀត ក��ង ���ៀន ឱ�� សម��ប � 
នឹង ស�ង់�រ ���ៀន � សតវត��រ�  
ទី ២១ ។ 

 គួរប��ក់ ផង��រ � ��ព័ន� គរុ�-
សល�� �� ���ៀន ជំ�ន់ ថ�ី �ន 
ស�ស�គ សំ�ន់ៗ ៧ គឺ ៖ ១) 
អភិ�លកិច� ២) វ�ធី���� ប��ៀន 
ថ�ី ៣) ប���កវ�ទ�� ៤) ��ព័ន� ��ឹក�� 
គរុ�សល�� � ���ៀន ៥) 
�រ�ៀបចំ ��ក់�ៀន និង ស��រ ឧប-
��ស ៦) សហគមន៍ សិក�� វ���ជីវៈ 
និង ៧) ប��ល័យ សតវត��រ� ទី ២១ 
។  �ើម�� ីទទលួ�ន « ���ៀន ��ត 
�� » និង « ���ប��ៀន ��ត �� » លុះ�� 
���ន « �យក ��ត �� » ។ 

 ���ង �ក��ង ពិធី ទិ� ���ប��ៀន � 
��� ០៥ ��តុ� ��ំ ២០២០ � 
វ�ទ����ន �តិ អប់រ� ឯកឧត�ម បណ�ិត 
ស�� រ�� ហន់ ជួន� រ�ុ ន រដ�ម���ី-

��សួង អប់រ� យុវជន និង កី� �ន 
�ើក �ើង នូវ លក�ណៈសម��ត�ិ របស់ 
�យក ក��ង យុគសម័យ ឌីជីថល �ន 
ដចូ � ៖ ១) ប ំណ ិន ទ�ំកទ់នំង ២) 
ទំ�ក់ទំនង ��រណៈ និង �មួយ 
សហគមន ៍៣) ប ំណ ិន ក��ង �រប��ើត 
វប��ធម៌ កំណត់�� ���� ថ�ី និង 
លក�ណៈព�ិ�ស ស��ប ់���ៀន 
ខ��ន ៤) បង�លក�ណៈ ឱ�� សិស�� �ៀន 
៥) បង�លក�ណៈ ឱ�� ��� អភវិឌ�� ជ�ំញ 
វ���ជីវៈ ៦) ��ះ �����ឌិត បរ���ន 
សិក�� ��ល �ក់�ញ ដល់ �រ�ៀន 
នងិ ប��ៀន �យ ��ើ វ�ធ ីន�នវុត�ន ៍នងិ 
៧) ��ះ �ប់យក ឱ�ស និង ផ�ល់ 
ឱ�ស ឱ�� អ�កដ�� ។ 

 ឯកឧត�ម បណ�ិត ស�� រ�� រដ�ម���ី 
�ន���សន៍ ប���ម� « ���ប��ៀន 
�ើរតួ�ទី ��ងសំ�ន់ ក��ង�រ អនុវត� 
កំ��ទ��ង់ ក��ង វ�ស័យ អប់រ� ។ កំ��-
ទ��ង់ វ�ស័យ អប់រ� ��ត សំ�ន់ �ើ 
�រប��ើត ចំ��ះដឹង បំ ណិ ន និង 
សមត��ព របស់ ���ប��ៀន » ។  ឯក-
ឧត�ម បន�� « �រ�ៀន នងិ �រប��ៀន 
គ�ឺ ដ�ំើរ�រ អន�រ សកម� រ�ង ��� នងិ 
សិស�� ��ល �ើត�ើង �ក��ង បរ�បទ 
���ៀន �នគណុ �ព នងិ បរ���ន 
សង�ម ����រ �ន អំ�យ ផល 
�ើយ �ំ ឱ�� ស��ច�ន លទ�ផល 
�រសិក�� � ពលរដ� �នគុណ �ព ។ 

 �ក��ង យុគសម័យ ឌីជីថល ���-
ប��ៀន ���វ�ន លក�ណៈសម��ត�ិ ៥ 
��ង គឺ ៖ ១) ចំ��ះដឹង រ�ង�ំ និង 
ទលូទំ�ូយ ( រមួ�ងំ ��បរ��ស 
) ២) ប ំណ ិន វ���ជវីៈ ៣) �រអភវិឌ�� 
វ���ជវីៈ ���� ំ�ើម�� ី�ន បទព�ិធ 
វ���ជវីៈ ៤) សលីធម ៌វ���ជវីៈ  នងិ ៥) 
បំ ណិ ន ឌីជីថល ( ប���កវ�ទ�� )» ។ 

 �រអប់រ� ��ប ឌីជីថល �ន�រ �ំ�� 
�យ « �លន��យ និង យុទ�-
���� ស�ីពី ប���កវ�ទ�� ព័ត៌�ន និង 
�រគម�គមន ៍ក��ង វ�សយ័ អបរ់� » នងិ « 
�លន� �យ ស�ពី ី�� ជ�ំន ់
ថ�ី ។  ��ពី��ះ សូម រ�លឹក ជូន � �រ-
អប់រ� ��ប ឌីជីថល �ន��ង �ក��ង 
��ន�រ យុទ����� ��ំ ២០១៩-
២០២៣ របស ់��សងួ អបរ់� យវុជន នងិ 
កី� ។  �រអនុវត� �រអប់រ� ��ប 
ឌីជីថល �មរយ : យន��រ �� 
ជ�ំន ់ថ� ី���វ�ន �រចលូរមួ ព ីស�ំក ់
�យក និង ���ប��ៀន ��កប�យ 
លក�ណៈសម��ត�ិ ដូច �ន �ៀប�ប់ 
�ង�ើ ៕ 

�រអប់រ� ��ប ឌីជីថល �ម យន��រ �� ជំ�ន់ ថ�ី
���ពុធ ទី៥ ែខឧស� ��ំ២០២១ // WWW.POSTKHMER.COM

�រប��ើត �� ជំ�ន់ ថ�គឺី�ើម��ី ��លម� លទ�ផល សិក�� របស់ សិស�� យកចិត�ទុក�ក់ �ើ �រផ�ល់ �រអប់រ� ��កប�យ គុណ�ព។ MoEys

វ� ង  និងធ��រ �ណិជ� ឈី ហ�  សហ�រ�� �ើម�ី ផ�ល់ 
�ព�យ��លួ ក��ង�រ ទូ�ត់ ��ក់កម� ីដល់ ���ជន កម���
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ធ��រ ឯក��ស វ� ង ( �� ម បូ � ) 
លីមីត ធី ត ��ល ផ�ល់ ��� ធ��រ 
ចល័ត �នមុខ �� � កម��� និង 
ធ��រ�ណិជ� ឈី ហ� ( �� ម បូ � ) 
ម . ក ��ល �ន ប��ើត�ើង �យ 
�ក Chau Chung Kai Peter 
��ល� សហ��និ �គជ័យ ��ក់ � 
ទី��ុង ហុងកុង និង � ��បនិក 
CHIEF GROUP ��ល� ��មុហុ៊ន 
ហិរ��វត�� ដ៏ ល��ី មួយ �ន �យុ�ល 
�ង ៤១ ��ំ �មួយនឹង �ជីវកម� 
ហិរ��វត�� ��ង សម���រ��ប  �ន��-
�ស �ព� ��គូ ថ� ីមួយ �លពី ���ទី 
២១ ��មក� ��ល នឹង អនុ��តឱ�� 
អតិថិជន �ច សង ��ក់កម� ី�មរយៈ 
��ក់�រ វ� ង ឬ កម�វ�ធី �� ត ហ�� ន វ� ង ។ 

 �ព� ��គូ ��ះ ផ�ល់ ��រ��ព ដល់ 
អតិថិជន របស់ ធ��រ�ណិជ� ឈី ហ� 
មិន � � � តំបន់ �ច់���ល 
����ស កម��� ក៏�យ �ច សង 
��ក់កម� ី�មរយៈ ��ក់�រ វ� ង ��កប-
�យ �ព�យ��លួ រហ័ស និង 
�ន សុវត��ិព ។ អតិថិជន ក៏ �ច សង 
��ក់កម� ី�មរយៈ កម�វ�ធី �� ត ហ�� ន វ� ង 
ដ៏ �ន �ព �����ឌិត �យ ��ន់�� 
ចុច ពីរ ឬ បី ដង �ើ ទូរស័ព��� របស់ 
ពួក�ត់ ��បុ៉��ះ ។  �ើសពី��ះ 
ផង��រ អតិថិជន របស់ ធ� �រ 
�ណិជ� ឈី ហ�  ក៏ �ច ���រ��ក់ �ន 
��ង �យ��ួល �មរយៈ ��ព័ន� 
�គង � ��ព័ន� ��កូ��សីុ ហិរ��វត�� 
របស់ វ� ង ផង��រ ។ 

 �ក �� នូ �� �ន់ អគ��យក �� 
ធ��រ ឯក��ស វ� ង �ន�ន ��-   
� ស ន៍ � ៖« ខ�� ំរ�ក�យ �ស់ ��ល 
�ន ចូលរួម �មួយ ធ��រ�ណិជ� 
ឈី ហ� បន� ��សកកម� របស់ �ើង 
ក��ង�រ ផ�ល់ជូន អតិថិជន នូវ ដំ�ះ 
��យ ដ៏ �យ��ួល ។  ��ះ គឺ� 

��តឹ��ិរណ៍ សំ�ន់ ��ល ឆ��ះប��ងំ ពី 
�រ�����ចិត� របស់ �ើង ក��ង �រ-
��លម� ���កម� ហិរ��វត�� ឌីជីថល 
�ើម��ី �ើកកម�ស់ ក��តិជីវ�ព រស់-
�ក��ង សហគមន៍ របស់ �ើង ។ »

 វ� ង ��ល� ធ��រ ឯក��ស ក��ង�រ 
ទូ�ត់ �ន ខិតខំ ��ងឹ��ង អស់ រយៈ 
��ល �ង ១២ ��ំ មក�ើយ �ើម��ី 
ស��ច �ល� ក��ង�រ ផ�ល់ជូន 
���ជន កម��� ��ប់រូប នូវ �រទទួល-
�ន ��� ហិរ��វត�� ចល័ត ��កប-
�យ សុវត��ិព រហ័ស ��ល ���វ�ន 
ប��ើត�ើង ក��ង �លបំណង �ើក 
កម�ស់ ជីវ�ព ���ំ��� របស់ ���ជន ។ 

 �រ�����ចិត� របស់ វ� ង ក��ង �រផ�ល់ 
សិទ� អំ�ច ���ក បរ� � ប័ន� ហិរ��វត�� 
ដល់ ���ជន កម��� �ន��ើ ឲ�� ពួក�� 
�ច�ន ប��ញ ��ក់�រ វ� ង �ន់�� 
រ�ង�ំ និង �រអភិវឌ�� �ន់�� ���ើរ �� 
កម�វ�ធី �� ត ហ�� ន វ� ង ។ 

 ចំណ�ច សំ�ន់ �� �ព� ��គូ រ�ង 
ធ��រ ឯក��ស វ� ង និង ធ��រ 
�ណិជ�  ឈី ហ� គឺ� �រ��ករ���ក   
ច ក�� វ�ស័យ រួម�� មួយ ក��ង�រ ��ើ��ស់ 
សមត��ព ���ក ហិរ��វត�� របស់ ពួក�� 
�ើម��ី �ើកកម�ស់ ក��តិជីវ�ព ���-

ជន កម��� � ទូ�ំង����ស ។ 
 �ក បណ�តិ �ឿង មូ៉ �� រ� ទ� ���ន 

�យក ��តិបត�ិ ធ��រ�ណិជ� -   
ឈី ហ� �ន �ន���សន៍� ៖« 
�ព� ��គូ ��ះ ឆ��ះប��ំង ពី �រ-
�����ចិត� របស់ ធ� �រ �ណិជ� ឈី ហ� 
ក��ង�រ ��ើឱ�� ផលិតផល របស់ �ើង 
���ើរ �ើង �ើម��ី ��ើយតប �នឹង 
ត���វ�រ ហិរ��វត�� របស់ អតិថិជន 
��ល កំពុង �ើន�ើង ដូ���ះ អតិថិជន 
�ច ��ត �ើ កំ�ើន �ជីវកម� របស់ 
ពួក��។ អតិថិជន របស់ ធ� �រ 
�ណិជ� ឈី ហ� នឹង រ�ក�យ នូវ ជ��ើស 
ថ� ី��ល អនុ��តឱ�� ពួក�� បង់��ក់ 
កម�ី របស់ ពួក�� �យ មិន�ំ�ច់ 
�ដល់ �រ��ល័យ របស់ ធ�� រ 
�ណិជ� ឈី ហ� �ះទ»េ ។ 

 ធ��រ�ណិជ� ឈី ហ� ( �� ម បូ � ) 
ម . ក �ន សម�ងឹ �ើញ ពី �ររ�កច��ើន 

� បន�ប��ប់ �ក��ង ��ះ���ច�� 
កម���  �ប់�ំងពី �ន�ប់��ើម 
��តិបត��ិរ �លពី ��ធ�� �� ំ២០១៣ 
�យ�ន �ើមទុន ដំបូង ��មឹ�� ១០ 
�ន ដុ��រ បុ៉��ះ  ខណៈ��ល 
បច��ប��ន� �ន��ព�� សកម� សរុប �ន 
ចំនួន �ង១                          ៤៣ �ន ដុ��រ  គិត ��មឹ 
���ទី ១៩ ��មក� �� ំ២០២១ និង 
�នបុគ�លិក សរុប �ង ១៤០ �ក់ ។ 
�ក បណ�តិ �ឿង មូ៉ �� រ� ទ� �ត់ទុក 
អតិថិជន � ��គូ យូរអ���ង ��ល 
�ច��ើ�យ ធ��រ �ើង ��� 
បន� រ�កច��ើន �មុខ � លំ�ប់ ។ 

 ធ��រ�ណិជ� ឈី ហ� ( �� ម បូ � ) 
ម . ក  ��ើ��ស់ គំរូ �ជីវកម� ��ើ� មូល 
�� នីយកម� និង អភិវឌ��ន៍ ��ល សក�-ិ
សម បំផុត �នឹង ត���វ�រ �ក់���ង 
រប ស់ អតិថិជន �ក��ង ����ស កម��� 
។ �ើង មិន ��មឹ�� ��ើ�រ ��ងសកម� 

�ើម��ី ��ើឱ�� ���ើរ�ើង ��ម�ៀត នូវ 
ផលិតផល ��ល�ន ��ប់ របស់ 
�ើង បុ៉��ះ ��  ��ម�ំង ���ំ 
ផលិតផល និង ���កម� ថ�ីៗ �ើម��ី 
បំ��ញ �ម ត���វ�រ របស់ អតិថិជន 
��ល កំពុង �ើន �ើង� លំ�ប់ ។ 

CHIEF GROUP ���វ�ន ប��ើត-
�ើង ក��ង ��ំ ១៩៧៩ � ទី��ុង 
ហុងកុង  ��ល �ន ព��កី ស��នុពល 
រ បស់ ខ��ន ពីមួយ��� �មួយ��� �យ 
���ន់��ប់ នូវ ជំ�ឿ �� �រអនុវត� 
��មសីលធម៌ និង �រវ�និ�គ �យ 
�ព ��យ័ត�����ង ។ �ើង �ន 
បន�ដំ�ើរ �មុខ �យ ���ន់��ប់ 
នូវ ចក��វ�ស័យ ��សកកម� �ល� និង 
ទស��នវ�ស័យ របស់ �ើង និង ផ�ល់ 
��� ដល់ អតិថិជន រប ស់ �ើង �យ 
�ន់�� ���ើរ�ើង �ង មុន �ើម��ី 
ទទួល�ន លទ�ផល ល� ។ 

�គជ័យ របស់ �ើង ���វ�ន �� 
សន� ត់ � � ��រតី ��មុ ��ងំ �មួយ 
នឹង ចក��វ�ស័យ និង �លន��យ 
ច��ស់�ស់ ។ 

 �ើង សូម ���ំ ឲ�� �កអ�ក 
ចូល� �ន់ ��ហទំព័រ របស់ �ើង 
www.chiefbank.com.kh         
និង �ញយក កម�វ�ធី ទូរស័ព� ចល័ត 
(CHIEF Mobile App) ឬ មក�ន់ 
�� �មួយ របស់ ធ��រ�ណិជ� 
ឈី ហ� អតិថិជន នឹង ទទួល�ន នូវ 
���កម� ដ៏ ល� ពី បុគ�លិក ��ល រង�ំ 
ផ�ល់ ��� ជូន �កអ�ក ។  

�ក ��នូ ���ន់ (រូប���ង) និង�កបណ�ិត �ឿង ម៉ូ��រ�ទ� �ក��ងពិធីចុះហត����ង�លពី�����ះហស��ត�។ 

វ�ងផ�ល់���ធ��រចល័ត�នមុខ���កម����ង១២ឆ �ាំខណៈធ��រ ឈីហ� �ន��តិបត�ិ�រ ក��ង��ំ២០១៣។ PH
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 ឥ��វ��ះ អតិថិជន របស់ ធ�� រ  ឈី ហ� �ច សង ��ក់កម�ី 
របស់ ពួក�� �មរយៈ ��ព័ន� ��កូ ហិរ��វត�� របស់ វ� ង ។ 

១២  Email: socialite@phnompenhpost.com ភ�ំេពញ ប៉ុស��  ���ចន� ២២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០២១  
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 ��មុហុ៊ន រ��ូ�ល់ ��បុ និង ��មុហុ៊ន ភី ធី ធី �� ម បូ � លីមីត ធី ត ( ភី ធី ធី សីុ អិ ល ) �ន អនុស��រណៈ �� �រ�គយល់ �� �លពី ��� ��ហស��ត� 
ស��ហ៍ មុន ក��ង �លបំណង ជួយ ជំរុញ ��តិបត��ិរ �ជីវកម� ឲ�� �ន់�� រ�ង�ំ  និង ��រ �ះជំ�ន ដ៏ សំ�ន់ ��ះ�រក កិច�សហ�រ ធុរកិច� �ន់�� 
���ើរ ។ �ង�ម អនុស��រណៈ �� �រ�គយល់ �� ��ះ��រ ��មុហុ៊ន �ំងពីរ ក៏ នឹង ���ងរក ឱ�ស �ើម��ី សហ�រ�� អភិវឌ�� ដំ�ះ��យ ទូ�ត់ 
���កម� ហិរ��វត�� �រលក់ និង �រ��ើ ទីផ��រ ទូ�ំង ��តិបត��ិរ �ជីវកម�រ បស់ ��មុហុ៊ន ភី ធី ធី ៕  

��មុហុ៊ន រ�យ៉ូាល់ ��បុ និង ��មុហុ៊ន  ភី ធី ធី �� ម បូ ឌា សហការគ�ា ព��កី អាជីវកម� ឲ� កាន់�� រ�ងមាំ  

 ��មុហុ៊ន ប��ញ ផ��ព�ផ��យ ធំៗ ចំនួន ៣ � កម��� �លពី ��� ��ហស��ត� ស��ហ៍ មុន �ន សហ�រ�� �ើម��ី ប��ើត ��មុហុ៊ន ��ល ទូរទស��ន៍ ឌីជីថល 
ធំ�ង�� � កម��� ��ល � គឺ� ��តឹ��ិរណ៍ ដ៏ សំ�ន់ មួយ ក��ង�រ ចូលរួម ស��ច ឲ�� �ន ឧស��ហកម� ៤.០ ។ ��មុហុ៊ន រ��ូ�ល់ ��បុ  ក��ង�ះ រួម�ន 
ទូរទស��ន៍ CBS និង Digital Sky �ន ចុះហត�����ើអនុស��រណៈ���រ�គយល់�� (MoU) �មួយ ��មុហុ៊ន ទូរទស��ន៍ �យ័ន ��បុ និង 
��មុហុ៊ន ហង�� �ស ��បុ ។ �ក��ង ពិធី ចុះហត���� �ះ �ន�រ ចូលរួម ពី អ�កឧក�� គិត �៉�ង ���ន ��មុហុ៊ន រ��ូ�ល់ ��បុ �ក ឧក�� �ល 
��ន់ ទី��កឹ�� ��មុហុ៊ន ទូរទស��ន៍ �យ័ន និង �ក ឧក�� អុឹង ��  ងួន ���ន ��មុហុ៊ន ទូរទស��ន៍ ហង�� �ស ��បុ ៕

��មុហុ៊ន បណ�ាញ ផ�ព�ផ�ាយ សហការគ�ា ប��ើត ��មុហុ៊ន ថ�ាល ទូរទស�ន៍ ឌីជីថល  



ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ជាកន្លេងផ្លាស់ប្ដរូរបត់ថ្មកី្នងុជីវិតវិជា្ជាជីវៈ៖ ពីអ្នកស្វេងរកបេភព-
ព័ត៌មានមកជាអ្នកផ្ដល់បេភពព័ត៌មានសមេប់អ្នកសារព័ត៌មាន
     នេតេ  ភក្តេ  

ភ្នំពេញ ៈ គិត ត្រឹម ថ្ង្រ ន្រះ  គឺ មាន រយៈ- 
ព្រល ជាង  ១០ឆ្នាំ  ដ្រល ខ្ញុំ បាន បញ្ចប់ 
អាជីព ជា អ្នក សារព័ត៌ មាន ដ្រល ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
បម្រើ ទាំង ផ្ន្រក កាស្រត បោះ ពុម្ព  វិទ្រយុ 
និង ទូរទស្រសន៍ ក្នុង ព្រល ត្រ មួយ រយៈ- 
ព្រល ជាង១០ ឆ្នាំ  មក ជា មន្ត្រី នាំពាក្រយ 
និង ក្រយ មកជា ប្រធន ផ្ន្រក កិច្ច ការ 
សាធរណៈ នៅ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ វិសា មញ្ញ 
ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា កាត់ ស្រច ក្តី លើ 
ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ដ្រល កើត ឡើង ក្នុង របប ខ្ម្ររ 
ក្រហម  ហើយ បច្ចុ ប្របន្ន ន្រះ បាន និង 
កំពុង បំព្រញ តួនា ទី ជា រដ្ឋ ល្រខា ធិ ការ 
និង ជាម ន្ត្រី នាំពាក្រយ ន្រ ក្រសួង បរិសា្ថាន 
សម្រប់ រា ជ រដ្ឋា ភិបាល អាណត្តិ ទី៦ ន្រ 
នីតិ កាល រដ្ឋ សភា។  កន្ល្រង បំព្រញ 
អាជីព សារព័ត៌ មាន ចុង ក្រយ របស់ ខ្ញុំ 
គឺ នៅ សារ ព័ត៌ មាន ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍។   

ខ្ញុំ បាន ចូល បម្រើ ការងារ នៅ កាស្រត 
ន្រះ ពី ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២ ០០៨  ក្រយ 
កាស្រត  ២  ភាសា ខ្ម្ររ -អង់គ្ល្រស  ឌឹ-  
ម្រគង្គ ថ្រម ស៍ ដ្រល ខ្ញុំ ជា និពន្ធ នាយក 
បាន បទិទា្វារ ដោយ សារ  ក្រស័យ ធន  រហតូ 
ដល់ ថ្ង្រទី៣១  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០១១  
ក្នងុ ឋានៈ ជា អនុ ប្រធន ក្រមុ អ្នក ព័ត៌មាន  
និង បនា្ទាប់ មកជា នាយក គ្រប់ គ្រង ការី- 
និពន្ធ កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ភាសា ខ្ម្ររ  
មនុ នងឹ ចាប ់អាជពី ថ្ម ីជា មន្ត្រ ីនា ំពាក្រយ នៅ 
តុលា ការ ខ្ម្ររ ក្រហម នៅ ថ្ង្រទី ១  ខ្រ 
មិថុនា  ឆ្នាំ ២០១១ ។  

ទោះ បី ព្រល ន្រះ  ខ្ញុ ំបាន បញ្ចប់ អាជីព 
សារ ព័ត៌ មាន  និង មិន ម្រន ជា បុគ្គលិក 
កាស្រត ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ទៀត ក៏ ដោយ  ត្រ  
ប្រះ ដូង កាយ ចិត្ត  អារម្មណ៍ ខ្ញុំ នៅ នឹង 
កាស្រត ន្រះ ជា និច្ច ហាក់ ដូច ជាសាច់- 
ញាតិ មា្នាក់  ព្រះ ខ្ញុ ំ  និង សហ ការី មួយ 
ចំនួន ទៀត បាន ប្រសូតកាស្រត ភ្នពំ្រញ - 
បុ៉ស្តិ៍ ជា ភាសា ខ្ម្ររ ន្រះដោយ ផ្ទាល់ ដ្រ   
ចាប់ តំាង ពី ការ រៀប ចំ ទស្រសន ទាន  រៀប ចំ  
ឡូ ហ្គោ ការ រៀប ចំ រចនា ទំព័រ  បង្កើត ក្រមុ 
ការងារ  បណ្តះុ បណ្តាល ធនធន មនុស្រស  
រហូត ដល់ ការ រៀប ចំ យុទ្ធ សាស្ត្រ ទីផ្រសារ។  

 ជាកូន ដ្រល បាន បង្កើត ផ្ទាល់ ដ្រ  
កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ភាសា ខ្ម្ររ  
ចាប ់ផ្តើម ផ្រសាយ សាក ល្របង នៅ 
ថ្ង្រទី ៨  ខ្រ សីហា  ឆ្នា ំ២០០៩  
និង ច្រញផ្រសាយ ជា ផ្លវូការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង ជា មួយ កាស្រត ផ្រស្រង 
ទៀត នៅ ថ្ង្រទី ៩  ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ ០០៩។  
កាស្រត ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ភាសា ខ្ម្ររ 
បាន ដើរ ទន្ទមឹ គ្នា ជា មួយ កាស្រត- 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ភាសា អង់គ្ល្រស  
និង ជា ប្រភព ព័ត៌ មាន ដ៏ គួរ ទុក- 
ចិត្ត ផ្លវូ ការ របស់ សាធរណ ជន។  
ក្នងុ នាម សា្ថាបនកិ មា្នាក ់ខ្ញុ ំពតិជា 
មាន  មោទ ន ភាព  ក្រល្រង 
ចំពោះ កាស្រត មួយ ន្រះ ដ្រល បន្ត 
ឈរ ជើង រឹងមាំ នៅលើ ទីផ្រសារ ព័ត៌- 

មាន  រហូត មក ទល់ ព្រ ល ន្រះ ប្រកប- 
ដោយ ភាព ជឿជា ក់ និង ជា ប្រភព ពត័ម៌ាន 
ជា ទី ទុក ចិត្ត របស់ មិត្ត អ្នក អាន របស់ ខ្លនួ ។    

  កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ជាទី ដ្រល បាន 
ធ្វើ ឱ្រយ ខ្ញុ ំកាន ់ត្រមាន ភាព រ ឹង មា ំក្នងុ អាជពី 
សារព័ត៌ មាន  ផ្តល់ បទ ពិសោធ ការងារ  
និង មាន ឱកាស យក ទ្រឹស្តី សិក្រសា នៅ 
សាលា ផ្ន្រក សារព័ត៌ មាន  បទ ពិសោធ 
ពី កម្ម សិក្រសា នៅ ប្រទ្រស បារាំង មក 
អនុវត្ត ទាំង ជំនាញ សរស្ររ  និង ជំនាញ 
គ្រប់គ្រង ក្នុង វិស័យ សារព័ត៌ មាន។  

ទី ន្រះ បាន ផ្តល់ នូវ ភាព កក់ ក្តៅ  និង 
សាមគ្គី ភាព  មិត្ត ភាព 

ក្នុងនាម ជា សហភាតា ក្នុង សមរ ភូមិ 
សា្លាប បា៉ា កា។  ខ្ញុ ំមាន អនុ ស្រសាវរីយ៍ យ៉ាង 
ច្រើន នៅ ទីន្រះ ជា មួយ មិត្ត រួមការ ងារ 
ដ្រល មិន អាច បំភ្ល្រច បាន  ដ្រល ព្រល ន្រះ 
សា្ថាប និក មួយ ចំនួន បាន និង កំពុង បន្ត 
បម្រើ ការងារ  នៅ ទី ន្រះ យ៉ាង ស្វតិ សា្វាញ 
ដូច ជា  លោក  សំ រិ ទ្ធ  លោក   វង្រស  សុ ខ្រង  
លោក  សូ  វិសាល  លោក  ព្រុ ំ ភ័ក្ត្រ  និង 
លោក ស្រ ី បា៉ាន់  សីុមា៉ា ឡា  ជា ដើម ។   

 យើង បាន ឆ្លង កាត់ ព្រល វ្រលា ដ៏ 
លំបាក ជា មួយ គ្នា  ធ្វើ ការ ដច់ យប់ជា- 
មយួ គ្នា  សប្របាយ រកីរាយ ជា មយួ គ្នា  នងិ 
មាន មោទន ភាព រួមគ្នាក្រម ទិស- 
សោ្លាក  «ភ្នំ ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ បម្រើ កម្ពុជា » ។   
ព្រលខ្លះ ទោះ យើង មាន ទស្រសនៈ ផ្រស្រង 
គ្នា  ត្រ យើង  មាន សា្មារតី ជា បង ប្អូន 
ប្រកៀក សា្មា គ្នា  ជួយ 

គ្នា ទៅវិញ ទៅ មក  តម្កល់ ផល ប្រយោជន ៍
រួម  បម្រើ មិត្ត អ្នក អាន  ខិត ខំ បំព្រញ 
ការងារ រហូត បា ន ក សាង ក្ររ្តិ៍ ឈ្មាះ 
សម្រប់ កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ន្រះ 
ឡើង។  ន្រះ គ ឺជា ការ សាង ប្រវត្ត ិសាស្ត្រ 
មួយ ក្នុង វិស័យ សារព័ត៌មាន នៅ កម្ពុជា 
នយិយ ជា រមួ  នងិ  នយិយ ដោយ ឡ្រក 
សម្រប់  ប្រវត្តិ សាស្ត្រ របស់ កាស្រត  
ភ្នំព្រញ បុ៉ស្តិ៍ ផ្ទាល់ ត្រម្តង ដ្រលជាសារព័ត៌- 
មាន  បម្រើឱ្រយការ ពិត របស់ កម្ពុជា ។ 

 រយៈ ព្រល ដ្រល ខ្ញុំ បំព្រញ ការងារ  នៅ 
កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  អ្វីដ្រល ខ្ញុំ មិនបាន 
បំភ្ល្រច បាន គឺ កា ស្រត ន្រះ  បាន ដើរ 
តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ ជា សំឡ្រង កម្ពុជា 
អំឡុង ព្រល  ជមោ្លាះ រវាង  កម្ពុជា និង  
ថ្រ នៅ តំបន់ ប្រសាទ - 

ព្រះវហិារ ន ិង   

ជា មធ្រយោបាយ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ពិត អំពី 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ សាធរណ ជន។  ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ ដ៏ សោក សៅ ន្រ ការរត់ ជាន់ គ្នា 
នៅ លើ សា្ពាន កោះ ព្រជ្រ នា ថ្ង្រទី២២  ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១០  ក៏ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ 
ការចង ចាំ របស់ ខ្ញុំ ក្នុង បទ ពិសោធ ក្នុង 
អាជីព សារព័ត៌ មាន ថា តើ បនា្ទាត់ និពន្ធ 
ត្រូវ បត់ប្រន និង រត់តាម សភាព ការណ៍ 
ថ្មីៗ  យ៉ាង ណ  នងិ បញ្ជាក ់ថា  តើ ការងារ 
ជា អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ត្រូវមាន ការ ទទួល 
ខុស ត្រូវ យ៉ាង ណ ព្រល មាន ហ្រតុ- 
ការណ ៍សខំាន ់កើត ឡើង  ហើយ តើ មន្ត្រ ី
នាំពាក្រយ ត្រូវធ្វើ សកម្ម ភាព ប្រប ណ 
ករណី មានវិបត្តិ កើត ឡើង ដូច្ន្រះ ដើម្របី 
គ្រប់គ្រង សាធរណ មតិ។  អ្វី ដ្រល 
សប្របាយ ចិត្ត ព្រល ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ពិស្រស 
សម្ត្រច ត្រ ជោ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីមាន ប្រ សាសន៍ 
លើក ពី ឈ្មាះ  កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង 
សុន្ទរក ថា  និង ព្រល ខ្លះ លើក បងា្ហាញ 
រូបភាព កាស្រត ជា សាធរណៈ ដូច ជា 
ព័ត៌ មាន ទាក់ ទង នឹង លោក តា  រួម រឹត  
មិត្ត ភក្តិ របស់ ព្រះ បរម រតន កោដ្ឋ ជា- 
ដើម។  សារព័ត៌ មាន បាន ដើរ តួនាទី 
យ៉ាង សំខាន់ ចូលរួម គ្រប់គ្រង សភាព- 
ការណ៍ ប្រទ្រស ជាតិ  ចូលរួម ធ្វើឱ្រយ មាន 
ស្ថិរភាព ជាតិ  និង ការ យល់ ដឹង របស់ 
ប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ពិត  
រហ័ស និង ទុកចិត្ត ដោយ ឈរ លើ មូល ដ្ឋាន 
ប្រភព ព័ត៌ មាន ច្របាស់ លាស់។  ដោយ 
ឆ្លងកាត់ ការ ប្រឡូក ក្នុង អាជីព ជា អ្នក- 
សារពត័ ៌មាន ជាង១០ ឆ្នា ំ នងិ ក្នងុ អាជពី 
ជាម ន្ត្រី នាំពាក្រយ ជាង ១០ឆ្នាំ មក ន្រះ  ខ្ញុំ 
ពិត ជា អរគុណ នូវ អាជីព សារ ព័ត៌មាន 
 រួម នឹង បទ ពិសោធ  ចំណ្រះ ដឹង  ចំណ្រះ- 
ធ្វើ  ដ្រល ខ្ញុំ ធ្លាប់ បំព្រញកា រ ងារ ចាប់ - 
ផ្តើម ច្រញ ពី កម្មវិធី ព័ត៌មាន ភាសា  
បារាំង  Rendezvous  របស់ សា្ថានីយ- 
ទរូ ទស្រសន ៍ជាត ិកម្ពជុា  កាស្រត សណំ្ររថ្ម ី
កាស្រត ឌឹ ម្រគង្គ ថ្រម ស៍  វិទ្រយុ បារាំង អន្តរ- 
ជាតិ  ផលិត កម្ម ខ្ម្ររ ម្រគង្គ  និង ចុង- 
ក្រយ គឺ កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ដ្រល 
បាន ធ្វើឱ្រយ ខ្ញុំ មាន បទ ពិសោធ ការងារ 
គ្រប់ គ្រន់  និង មាន មូល ដ្ឋាន វិជា្ជា ជីវៈ 
រងឹមា ំក្នងុ ការ បោះ ជហំាន លើ អាជពី ថ្ម ីព ី
អ្នក ស្វ្រង រក ប្រភ ព ព័ត៌ មាន មកជា អ្នក 

ផ្តល់ ប្រភព ព័ត៌ មាន សម្រប់ អ្នក- 
សារព័ត៌ មាន  នោះ គឺ តួនាទី ជា  
« មន្ត្រី នាំពាក្រយ»  ដ្រល ខ្ញុំ បាន និង 
កពំងុ បពំ្រញ សម្រប ់សាលា ក្ត ីខ្ម្ររ 
ក្រហម ក្នុង នាម ជា ប្រធន ផ្ន្រក 
កចិ្ចការ សាធរណៈ  នងិ ក្នងុ នាម ជា 
រដ្ឋល្រខា ធកិារ  នងិ ជា ម ន្ត្រ ីនាពំាក្រយ 
ក្រសួង បរិសា្ថាន ៕  

អរ គុណ សន្ត ិភាព  អរគុណ 
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍  អរគុណ អតីត - 
សហ ភា តា !   
(លោក នេតេ  ភក្តេ  ជា រដ្ឋ- 
លេខា ធិការ  និង ជា ម ន្តេី នាំ- 
ពាកេយ កេសួង បរិស្ថាន  )

លោក នេតេ ភក្តេ ពេល ធ្វើការ នៅ កាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍។ លោកលើក បង្ហាញ កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ជាភាស ខ្មេរ ដំបូង   ។ រូប ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
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លោកស្រ ីTracey Shelton ៖ សមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្រយនិងអនុស្រសាវរីយ៍ដ្រល 
គួរឱ្រយគោរពគឺបានមកពីឆ្នាំដ្រលខ្ញុំបានចំណាយព្រលនៅកាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍

Tracey Shelton

ខ្ញុំជាអ្នកថតរបូអាជពីវយ័ក្មេង
ម្នាក់ពេលដេលឈានជើងចូល
ការិយាល័យកាសេតភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។
ការងាររបស់ខ្ញុំបានបេមូល 

ផ្ដុំរូបថតពីកសិដ្ឋានបា៉ារបស់ខ្ញុំ
នៅក្នងុបេទេសអសូ្តេលីសេចក្ដ-ី 
ពពិណន៌ាអពំីរបូភាពពីស្ទូឌីយោ
នោះខ្ញុំបានធ្វើការដោយតក់កេ- 
ហល់ដោយជេើសរើសរូបភាព
ដេលមនពីទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងអំឡុងពេល៤ឬ៥ឆ្នាំចុង-
កេយដេលជាអ្នកថតរបូដចូជា
កេុមលេបាតនាវា។
យា៉ាងណាក៏ដោយ រូបភាព

ទាំងនោះវាគេប់គេន់គួរសម
ក្នុងការដក់ពិន្ទុ ដល់ការងារ
ជាយថាហេតុនៅក្នុងកេុមអ្នក- 
សារព័ត៌មននៅក្នុងបន្ទប់-
ពត័ម៌នដេលតេវូបានចាតត់ាងំ
ជាលើកដបំងូក្នងុការងារជាអ្នក-
ថតរបូអាជពីដេលគ្មានសា្ថាបន័ឬ
កេមុហ៊នុខ្ញុំដើរតតេកុចុះតតេកុ-
ឡើងថតរូបក្មេងរាំតាមផ្លូវ និង
អណ្ដើកចម្លេកនៅក្នុងវត្ត។
ក្តីសបុនិរបសខ់្ញុំគឺធ្វើអ្វីឱេយមន

ភាពខុសប្លេកពីគេក្នុងពិភព-
លោកហើយខ្ញុំបានមើលឃើញ
ថា វិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌មនជា
ឱកាសសមេប់ខ្ញុំក្នុងការបេើ
ជំនាញរបស់ខ្ញុំដើមេបីលាតតេដង 
នូវអ្វីដេលខុសបេយុទ្ធបេឆំង
នឹងការរើសអើងការយល់ចេឡំ
និងការធ្វើពិធីឱេយប្លេកពីគ្នា។
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាគឺជា

ផ្ទះទ២ីរបសខ់្ញុំ។ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នក-
ស្មគ័េចិត្តនៅទីនោះ(កម្ពជុា)នៅ 
ពេលដេលខ្ញុំនៅក្មេងនិងតេង់។
នៅពេលនេះខ្ញុំសងេឃឹមថាខ្ញុំនឹង
តេឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយអ្វី 
បន្ថេមដល់ខ្ញុំជាចេើនទៀត។

នៅពេលនោះការិយាល័យ
ព័ត៌មននេគេហដ្ឋានដេលមន
បន្ទប់ខ្វាត់ខ្វេង រាត់រាយនោះ
គឺជាផ្ទះលោកម៉េឃើលហេ-
ដេលជាសា្ថាបនិកនិងជាអ្នក- 
គេប់គេងការើនិពន្ធបរទេស។ខ្ញុំ
ទទួលសា្គាល់ថានៅពេលដំបូង
ភាពគំរោះគំរើយខងកេរបស់
លោកបានធ្វើឱេយខ្ញុំភ័យតក់- 
ស្លុត។ប៉ុន្តេឆ្លងកាត់ពេលវេលា
ជាចេើនឆ្នាំនៅកាសេតភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមកោត-
សរសើរគត់យា៉ាងខ្លាំងទាំង
ក្នុងនាមជាមិត្តម្នាក់ និងជា
មនុសេសម្នាក់នៅកម្ពជុាតេវូបាន
ចាត់ទុកជាអ្នកបង្កើតមូលដ្ឋាន
នេបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយដ៏រឹងមំ។
ក្នងុរយៈពេលតេបុ៉នា្មានសបា្តហ៍

ខ្ញុំមិនតេមឹតេជាអ្នកថតរូបបុ៉ណ្ណោះ 
ទេប៉ុន្តេខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមសរសេរ
ពត័ម៌នដោយផ្ទាល់ដោយមន
ការបងា្ហាត់បងេៀននិងការជំរុញ
លើកទឹកចិត្តពីបេធានការើនិពន្ធ
លោកឆលម៉ាដើវើដ(Charles
McDermid)លោកសេីស៊ូ
សានផុសវ៉េ(SusanPostle-
waite)និងលោកសេតមិស- 
  ន័រ (SethMeixner)។នៅ
ទបីផំតុខ្ញុំបានធ្វើឱេយខ្លនួឯងកា្លាយ
ទៅជាអ្នកនិពន្ធរូបថតនិងដឹក- 
នំាកេុមអ្នកថតរូបបានល្អបំផុត
នៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ(ទោះបី
យា៉ាងណាខ្ញុំអាចមនភាពលម្អៀង 
បន្តិចបន្តួចលើបេធានបទនេ
រូបថតនោះ!)។
កេពីជាអ្នកថតរូបដ៏អសា្ចារេយ

ម្នាក់ ខ្ញុំមនឯកសិទ្ធិធ្វើការជា- 
មួយអ្នកយកព័ត៌មនបរទេសដ៏
អសា្ចារេយមួយចំនួន។ខ្ញុំនៅមន
មិត្តជាចេើនរហូតដល់សព្វថ្ងេ
នេះបុ៉ន្តេការបំផុសគំនិតដ៏ធំបំផុត
មកឱេយខ្ញុំគឺជាមិត្តរួមការងារជន- 
ជាតខិ្មេរដេលបានបងេៀនខ្ញុំពអី្វី

ដេលជាវិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌មន 
ពិតបេកដ។
បច្ចេកទេសនេការធ្វើសម្ភាសន៍ 

របស់ខ្ញុំបានរើកចមេើនតាមការ-
ឃ្លាំមើលលោកសំ រិទ្ធដេល
លោកតេងតេមនឥរិយាបថ
ក្នុងការផ្តល់ឱេយមនុសេសគេប់គ្នា
មនភាពងាយសេួល។អ្នកនៅ
រស់រានមនជីវិតតេូវបានលើក
រឿងផ្ទាលខ់្លនួមកនយិាយខណៈ
ដេលអ្នកផេសេងទៀតមិនយល់ 
ថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសភាព
គេះថា្នាក់នៅក្នុងតំបន់ក្ត
ដេលតេូវបានដក់សំណួរខ្លាំង
ទៅកាន់សន្តិសុខដើមេបីឈ្លេច
យកចម្លើយ។
លោក វងេសសុខេងអ្នកមន

ជនំាញក្នងុបណា្ដាការងារលើស-
លប់ប៉នុ្តេខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជាមួយ 
លោកជាងសុខ(កាលគត់
នៅមនជីវិត)ជាពិសេសក្នុង
ពេលចុះទៅកាន់តបំន់ដេលមន
កើតហេតុនៅក្នងុបេទេសយើង
យកព័ត៌មននិងសរសេររួមគ្នា
ហើយតំបន់ដេលខ្ញុំមនការ-
ចងចាំបំផុតនោះគឺរឿងបេ- 
ឈមមុខដក់គ្នាដោយកងទ័ព
កម្ពុជានិងថេនៅតំបន់បេសាទ
ពេះវិហារពេំដេនកម្ពុជា-ថេ។
ការបេឈមមខុដក់គ្នាយរូបាន
ផ្ទុះជាសង្គេមនៅពេលដេល
ទទួលបានព័ត៌មនភា្លាម សុខ
បានដោះសេយបញ្ហាដោយសុំ
ធ្វើដំណើរតាមឡានរបស់លោក
ហេងសុីនិតេយ អ្នកថតរូបឱេយ 
ភា្នាក់ងារAPបេចាំកេុងភ្នំពេញ
ពួកយើងបានចាកចេញពីការិ-
យាល័យដោយបនា្ទាន់បំផុត។
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់បេបធ្វើការ

ក្នងុការយិាលយ័នងិសេបេកជើង
កេងមនថ្មកាមេរា៉ាតេ១ដុំគ្មាន
ឆ្នាំងសាកថ្មអ្នកទាំងនោះទទូច
ឱេយបេញាប់ដោយមិនមនពេល
ឈប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើមេបីរៀបចំ
សម្ភារសមេប់យកទៅធ្វើការ។
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេល 
ដេលយើងឈប់នៅមខុផ្ទះរបស់
លោកសុខ បុ៉ន្តេភាពជាក់ស្ដេង
គឺទៅយកគត់ជួយ។យើងបាន
ចំណាយពេលបើកឡានពេញ១
យប់ហើយរកកន្លេងគេងដោយ
ចងអងេឹងកេមដើមឈើនៅ
ជើងភ្នំ មុនពេលចេញដំណើរ 
បន្តទៀតទៅកាន់កំពូលភ្នំដេល 
មនភាពសេអាប់ដេលគេប-
ដណ្ដប់លើបេសាទពេះវិហារ
នៅពេលថ្ងេរះ។
ទោះបីជាមនសម្លៀកបំពាក់

មិនសមរមេយគេប់គេន់នៅក្នុង
ខេសេតេៀមជួរមខុនៅកណា្ដាលពេ
ខ្ញុំបានតេៀមខ្លួនក្នុងការបេើ
កាមេរា៉ាដេលមនថ្មតេមួយដុំ
ពេលនោះខ្ញុំកា្លាយជាអ្នកយក-
ព័ត៌មននិងថតរូប។
នៅពេលមនភ្លៀងធា្លាក់ ភក់

បានស្អិតជាប់ជិតសេបេកជើង
កេងរបស់ខ្ញុំបាក់ខូចខ្ញុំមិនបាន
ត្អញូត្អេរសមូេបីម្តងនៅទនីោះនៅ 
ពេលដេលបុរសទាំងនោះមុជ- 
ទឹករួចនិងស្លៀកពាក់សា្អាតបាត 
មករកខ្ញុំដើមេបីនំាទៅផឹកសេបៀរ។ 
ការអត់ធ្មត់ខ្ពស់របស់ខ្ញុនំៅក្នងុ
ពេលដេលពួកគេនិយាយលេង
កំប្លេងខ្លី ខ្ញុំតេូវតេដឹងថាតើ
ពួកគេមុជទឹកនៅកន្លេងណា
នៅពេលដេលខ្ញុំមិនដឹងថាទៅ
មុជទឹកនៅទីណាខកខនដុស 
ធ្មេញ៤ថ្ងេមកហើយនោះ។លក្ខណៈ  

ដេលមិនឆេវឆវរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបាន
រកកន្លេងមុជទឹកឃើញ និង
ទទួលបានអំណយជាដបសាបូ៊ 
កូនក្មេងកនេសេងនិងអាវពីលោក
សុីនិតេយ ពិតណាស់អាវនោះ
ពណ៌ស(លោកសុីនតិេយចលូចតិ្ត
ស្លៀកពាក់ពណ៌ស)។
ក្នុងចំណមអនុសេសាវរើយ៍ដ៏-

អសា្ចារេយមនមេរៀនដ៏មនតម្លេ
ជាចេើននិងជាដំបូងជាចេើន
របស់ខ្ញុំ រូបថតទំព័រមុខរបស់ខ្ញុំ
ព័ត៌មនសុើបអង្កេតលើកដំបូង
របស់ខ្ញុំការទទួលបានការជួយ
ជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុង 
ពេលកុបកម្មបាតុករវ័យក្មេង
ម្នាក់បានទាញខ្ញុំចេញពីផ្លវូដេល
មនភ្នក់ភ្លើងកំពុងឆេះមុន 
ពេលគេនិយាយហឹុម ៗថាសំុទោស 
លោកសេីដោយលើកកណា្ដាប់
ដេ និងរត់តេឡប់ចូលទៅក្នុង
ហ្វូងមនុសេសវិញ។
បទពិសោធទាំងនេះបាន

បង្កើតមូលដ្ឋានគេឹះនេអាជីព
របសខ់្ញុំហើយបនា្ទាបព់ីរយៈពេល
ជិត៥ឆ្នាំដ៏អសា្ចារេយនៅកាសេត
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបានបន្តកា្លាយជា
អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មនបរទេស
ដេលនិយាយអំពីសង្គេម និង 
ការរំលោភសិទ្ធិមនុសេសនៅមជេឈិម- 
បូពា៌ា។
ខ្ញុំបានតេឡប់មកបេទេសកម្ពជុា 

វិញដើមេបីមកលេងផ្ទះទី២និង
គេួសារទី២ របស់ខ្ញុំជារៀង- 
រាលឆ់្នាំចាបត់ាងំពីពេលនោះមក 
ហើយខ្ញុំមិនដេលខកខនឱកាស 
ជួបជុំគ្នាជាមួយកេុមការងារ
បរុសៗនងិចងចាំអនសុេសាវរើយ៍ដ៏
អសា្ចារេយទាំងនោះទេ។
ប៉ុន្តេនៅឆ្នាំនេះចំពេលមន 

ការហាមឃត់ការធ្វើដំណើរ
ដោយសារវិបត្តិកូវើដ១៩ដេល
រារាំងខ្ញុំមិនឱេយនៅទីនោះដោយ 
ផ្ទាល់យើងបានខកចិត្តដោយ
ការបាត់បង់មិត្តជាទីសេឡាញ់
របស់យើងឈ្មាះសុខដេល
តេូវបានទទួលមរណភាពធ្វើឱេយ
ឃ្លាតពីកេុមគេួសារទាំងវ័យ- 
ក្មេងដោយសារជំងឺមួយរំពេច។
ខណៈពេលយើងទំាងអស់គ្នា

នឹកគត់ជាទីបំផុត គត់តេងតេ
រស់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង
នៅក្នុងរឿងរា៉ាវរបស់យើងនិង
តាមរយៈអ្នកយកព័ត៌មនជា
ចេើនដេលគត់បានបងេៀននងិ
បំផុសគំនិតដូចជាខ្ញុំដេរ។
បទពិសោធដេលខ្ញុទំទួលបាន 

និងមនុសេសដេលខ្ញុំបានជួបក្នុង 
ពេលខ្ញុំនៅកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍
មិនតេមឹតេខ្ញុំកា្លាយជាអ្នកកាសេត
ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តេខ្ញុំក៏ជាមនុសេស
ម្នាក់ក្នុងចំណមនោះផងដេរ។
ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មន

វយ័ក្មេងម្នាក់ដេលកេឡេកមើល
រូបថតដេលតុបតេងនៅនឹង
ជញ្ជាំងពីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មន
សង្គេមដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពី
ឱកាសម្តងម្កាលក្នុងការជេើស- 
រើសការគិតរបស់អ្នកថតរូប
លេបីលេបាញនៅក្នុងសង្គេមគឺ
លោកធិមផេក(TimPage)
ឬលោកអាល់ រ៉កកហ្វ (Al
Rockoff)នៅពេលផកឹសេបៀរ
ខ្ញុំមិនដេលនឹកសេមេថាខ្ញុំនឹង
បន្តសរសេរបេវត្តិខ្លួនឯងទេ។
ខ្ញុំនៅជួរមុខនៅពេលដេល

លោកហា្គាដហ្វី (Muamar-
Gaddafi)តេូវបានចាប់ខ្លួន
ហើយបានបេប់ពិភពលោកនេ
ការសា្លាប់របស់គត់នៅក្នុងបេ- 
ទេសលីប៊ី។ខ្ញុំមនឯកសិទ្ធិក្នុង 
ការចងកេងឯកសារអំពីភាព
ធន់និងការឈឺចាប់របស់កេុម- 
គេួសារនិងអ្នកបេយុទ្ធដេល
បានជាប់នៅក្នុងសង្គេមនៅ
បេទេសសុីរើ។ខ្ញុំនៅទីនោះនៅ
ទីតាំងដ៏បរិសុទ្ធបំផុតនេជំនឿ
យា៉ាហេសុីឌីនៅក្នុងបេទេសអុីរា៉ាក់
នៅពេលដេលកេុមរដ្ឋអ៊ិសា្លាម
ដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិរបស់ពួក- 
គេការចាប់ជំរិតសម្លាប់ និង
បំផ្លាញសហគមន៍ទាំងមូល។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

សមិទ្ធផលដ៏អសា្ចារេយនិងអនុសេសាវ-  
រើយ៍ដេលគួរឱេយគោរពរបស់ខ្ញុំគឺ
បានមកពីឆ្នាំដេលខ្ញុំបានចណំាយ  
ពេលនៅកាសេតភ្នពំេញប៉ុស្តិ៍៕ 
(បេសមេួលដោយរា៉ាសុី)

លោកស្រ ីTracey Shelton ព្រលទៅ យក ព័ត៌មាន នៅ ព្រះ វិហារ    ។ រូបថតសហការើ

លោកស្រ ីTracey និង សហការី អ្នក ថត រូប ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍  ។ រូបថតសហការើ

ថ្ងេសុកេទី៩ែខកក្កដឆ្នាំ២០២១//www.postkhmer.comគម្រប់ខួប ២៩ឆ្ន្រ ំន្រកាស្រតភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ៧



លោក បូ៊ សារឿន៖ អ្នកយកព័ត៌មានមិនមែន 
ជាសតែវូ បុ៉ន្តែគឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

ប៊ូ សារឿន  

ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនណាស់។
អស់រយៈពេលជិត២០ឆ្នាំហើយដេល
ខ្ញុំបានចាកចេញពីកាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
ប៉ុន្តេវាមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចកាល
ពីមេសិលមិញ។ ក្នុងនាមជាអតីតអ្នក-
យកព័ត៌មានកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ខ្ញុំ
មានសេចក្តីសោមនសេសរកីរាយក្នងុការ-
អបអរសាទរខួបលើកទី២៩ របស់
កាសេតភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ហើយខ្ញុំសងេឃឹមថា
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នៅតេអាចដើរតួនាទីសំខាន់
ក្នុងការផ្តល់រឿងរា៉ាវបេកបដោយតុលេយ- 
ភាពដល់អ្នកអានទាំងក្នុងនិងកេ
បេទេស។
ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅកាសេតភ្នពំេញ-

ប៉ុស្តិ៍ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ក្នុងនាមជាអ្នក-
គេប់គេងការិយាល័យ។តួនាទីរបស់ខ្ញុំ
នៅពេលនោះគឺគេន់តេធ្វើយា៉ាងណា
ឱេយមានសៀវភៅកត់តេប៊ិកមា៉ាសុីនឬ
កនូមា៉ាញ៉េថតសឡំេងនងិគេឿងបរកិា្ខារ
ផេសេងៗទៀត ដើមេបីឱេយការិយាល័យ
ដំណើរការបានរលូនហើយខ្ញុំក៏បាន
ស្ម័គេចិត្តសង្ខេបប៉ូលិសប្លូ៊ធ័រ(the
PoliceBlotter)ដេលជាផ្នេកមាន
បេជាបេិយបំផុតមួយរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍។
តួនាទីជាអ្នកគេប់គេងការិយាល័យ

មិនមេនជាការងារដេលខ្ញុំចូលចិត្ត
នោះទេ ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មាន។
តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅភូមិដាច់សេយាល
មួយក្នុងខេត្តសា្វាយរៀងជាកន្លេងដេល
គ្មានវទិេយុនងិគ្មានទរូទសេសន៍សា្តាប់ឬមើល
ផងតេខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកនិទានរឿង។ ខ្ញុំ
បានឃើញមនសុេសកាន់មកីេូហ្វនូនៅលើ
ឆកឬនៅឯការជួបជុំនិងពិធីបុណេយ
នានាខ្ញុំចង់ធ្វើដូចពួកគត់ដេរ។ នៅ
ពេលខ្ញុំលេងជាមួយមិត្តភក្តិក្មេងៗខ្ញុំ
តេងតេកាន់មេកឈើធ្វើជាកេបាលមីកេូ-
របស់ខ្ញុំបេប់រឿងរា៉ាវឬរាយការណ៍ពីនេះ
ពីនោះដល់ពួកគេ។
ខ្ញុំបានស្វេងរកឱកាសដើមេបីបំពេញក្តី- 

សបុនិរបស់ខ្ញុំក្នងុការកា្លាយជាអ្នកយក-
ព័ត៌មាន។ក្នុងនាមជាអ្នកគេប់គេង
ការិយាល័យខ្ញុំបានមើលពីរបៀបដេល
អ្នកយកពត័ម៌ាននៅភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ជេើស-
រសីនងិសរសេររឿងរា៉ាវរបស់ពកួគត់។
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកគត់ហើយ
សុំយោបល់អពំីរបៀបកា្លាយជាអ្នកយក-
ព័ត៌មាន។
នៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ១៩៩៧ឱកាស 

របស់ខ្ញុំបានមកដល់។លោកម៉េឃឺល
ហេ(MichaelHayes)ដេលជា
អតីតអ្នកបោះពុម្ពផេសាយកាសេតភ្នំ- 
ពេញប៉ុស្តិ៍បានអនុញ្ញាតឱេយខ្ញុំរួមដំណើរ
ជាមួយគត់ទៅតំបន់មួយដេលមានការ-
បេយទុ្ធតទល់គ្នារវាងកងទព័ខ្មេរកេហម

និងកងកមា្លាំងរដា្ឋាភិបាលចមេុះនៅ
សេុកជាំកេសាន្តខេត្តពេះវិហារ។
វាជាបទពិសោធគួរឱេយរំភើបនិង

អសា្ចារេយហើយនៅពេលតេឡប់មកពី
សមរភូមិវិញគត់យល់ពេមឱេយខ្ញុំធ្វើជា
អ្នកយកព័ត៌មានដោយគំទេដល់វគ្គ-
បណ្តុះបណា្តាលមួយទល់នឹងមួយដល់
ខ្ញុំលើជំនាញសារព័ត៌មាន។
ខ្ញុំបានកា្លាយជាកនូសសិេសរបស់លោក

មឿនឈានណារិទ្ធដេលខ្ញុំតេងតេ
អរគុណដល់ការបណ្តុះបណា្តាលដ៏
អសា្ចារេយរបស់គត់ហើយបនា្ទាប់មកខ្ញុំ

បានកា្លាយជាអ្នកយកព័ត៌មាន១រូប។
ដោយសារបេវត្តិនងិកមុារភាពរបស់

ខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់សង្គេមរវាងសហរដ្ឋ-
អាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងអំឡុងដើម
ទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ហើយកេយមក
ទៀតគឺសង្គេមរវាងប៉ុលពតនិងវៀត-
ណាមនៅពាក់កណា្តាលទសវតេសរ៍ឆ្នាំ
៧០។បនា្ទាប់មកដំណើរទៅសរសេររឿង 
លើកដបំងូរបស់ខ្ញុំជាមយួលោកម៉េឃឺល
ហេនៅតបំន់បេយទុ្ធដចូ្នេះការចាប់ផ្តើម
លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺសរសេរអំពីសន្តិ- 
សុខនិងការបេយុទ្ធគ្នា(កិច្ចការសង្គេម) 

ជាពិសេសលើរបបខ្មេរកេហមនិងរដ្ឋ-
បេហារខេកក្កដាឆ្នាំ១៩៩៧។
នៅពេលសង្គេមសុីវិលបានបញ្ចប់

ការផ្តាតលើបេធានបទរបស់ខ្ញុំបាន
ផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗដោយប្តូរទៅ
សរសេរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេស បញ្ហា-
សង្គម និងនយោបាយ ហើយបញ្ចប់
ដោយផ្តាតលើបេធានបទកសិកម្ម 
និងបរិសា្ថាន។
ខ្ញុំបានឈប់ពីមុខនាទីជាអ្នកយក- 

ព័ត៌មាននៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០០២
ហើយកា្លាយជាមន្តេីទទលួបន្ទកុកចិ្ចការ

សាធារណៈនៅទីភា្នាក់ងារមួយរបស់
ទីភា្នាក់ងារអង្គការសហបេជាជាតិនៅ-
កម្ពជុា(theUNagenciesinCam-
bodia)។ ខ្ញុំនៅតេអរគុណដល់
កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ អរគុណលោកម៉េ- 
ឃឺលហេលោកសេីខាលឡេនអូខេហ្វី
(KathleenO’Keefe)(ដេលបាន
ទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៤)និង
ចពំោះអ្នកកេសមេលួនពិន្ធរបស់កាសេត
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំង-
អស់ដេលបានផ្តល់ឱកាសនិងគំទេខ្ញុំ
ក្នុងដំណើរជាអ្នកកាសេតកន្លងមក។

ដូច្នេះតើអ្វខី្លះដេលខ្ញុំបានយកជំនាញ
ជាអ្នកយកព័ត៌មានទៅអនុវត្តក្នុងតួនាទី
បច្ចុបេបន្នជាមន្តេីកិច្ចការសាធារណៈ
របស់ខ្ញុំ?នៅក្នុងខួបលើកទី២៩នេ
កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមលើកយក
៣ចំណុចដេលខ្ញុំបានរៀនសូតេ មក
ចេករំលេកជាមួយមិត្តរួមអាជីពក្នុង
បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ និងអ្នកផេសេងទៀត
ដេលចាប់អារម្មណ៍។
ទី១គឺការបង្កើតភាពជឿកជាក់ និង

បេភពដេលអាចទកុចតិ្តបាន។សមេប់
អ្នកសារព័ត៌មានការកសាងទំនុកចិត្ត
និងទំនាក់ទំនងដេលអាចទុកចិត្តបាន
គឺជាវិធីដើមេបីទទួលបានព័ត៌មានតេឹម- 
តេូវ។នៅពេលបេភពទុកចិត្តយើង
ពួកគត់មានអារម្មណ៍និយាយនិងចេក- 
រំលេកព័ត៌មានដោយសុវត្ថិភាព។ការ- 
ជឿទុកចិត្តនៅទីនេះមានន័យថាជាការ-
គោរពបេភពគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគត់
សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគត់
ការសមា្ងាត់ការហាមឃាត់នងិអ្វីៗ ផេសេង
ទៀត។នៅក្នុងការងារបច្ចុបេបន្នខ្ញុំបាន
បង្កើតការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោម
បណា្តាញនានាដេលរួមមាន មន្តេីរដា្ឋា-
ភិបាល វិស័យឯកជន អង្គការសង្គម-
សុីវិលបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយយុវជននិង
សហគមន៍ជនបទ។
ទី២បំបេកគំនិតដេលថា អ្នកសារ- 

ព័ត៌មានជាសតេូវឬជាអ្នកបង្កបញ្ហា។
នៅពេលដេលមនុសេសឮអ្នកយកព័ត៌- 
មានទូរស័ព្ទទៅឬចោទសួរសំណួរពួក- 

គេគិតថាអូពេះជាមា្ចាស់ខ្ញុំមានបញ្ហាឬ
យើងកពំងុមានបញ្ហា។ពកួគេភយ័ស្លន-់ 
សោ្លាពីពេះពួកគេអាចគិតថា អ្នក- 
កាសេតទូរស័ព្ទ ឬសួរនៅពេលមាន
បញ្ហាអវិជ្ជមានឬមានរឿងមិនល្អ។តាម 
ពិតអ្នកធ្វើការផ្នេកបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឬ
អ្នកកាសេតអាចផ្តលឱ់កាសដល់យើង
ដើមេបីបញ្ជាក់ឬបកសេយបញ្ហាអ្វីមួយ
ដេលគេចោទបេកាន់ហើយផ្តល់ជា
បណា្តាញសមេប់ទទួលបានព័ត៌មាន
អំពីការងារឬសមិទ្ធផលរបស់អ្នក។ 
អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមិនមេនជា
សតេវូទេ។ពកួគេគជឺាបណា្តាញសមេប់
ទទួលនិងបញ្ជូនព័ត៌មាន។
ទី៣គឺកសាងទសេសនៈបេកបដោយ

តុលេយភាព។នេះជាចំណុចសំខាន់
ដោយសារនៅពេលអ្នកសរសេររឿង
របស់អ្នកពីមុំ ឬជេុងមួយដេលមាន
តុលេយភាពវានឹងនាំអ្នកឱេយគិតអំពី
ទសេសនៈបេកបដោយតុលេយភាពនៅ 
ពេលបំពេញភារកិច្ចផេសេងទៀត។នៅ 
ពេលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកិច្ចការ
សាធារណៈអ្នកក៏តេវូស្នើឱេយផ្តល់ដំបូនា្មាន
ដល់អ្នកឬកេុមគេប់គេងរបស់សា្ថាប័ន
របស់អ្នកផងដេរ។នៅពេលដេលអ្នក- 
គេប់គេងរបស់អ្នកទទួលបានទសេសនៈ
មិនលម្អៀងនិងទិដ្ឋភាពពេញលេញ
អំពីសា្ថានភាពនានាពួកគត់អាចធ្វើការ- 
សមេចចិត្តដេលមានលក្ខណៈគេប់-
ជេងុជេយដេលគំទេដល់បេទេសនិង
បេជាជនរបស់យើង។
ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកដឹកនាំការ- 

បេជុំពិគេះយោបល់នានាទសេសនៈ
បេកបដោយតុលេយភាពរបស់អ្នកនឹង
ជួយអ្នកឱេយគិតយា៉ាងទូលំទូលាយអំពី
អ្នកណាដេលគួរតេតេូវបានអញ្ជើញ 
ឱេយពិគេះពិភាកេសា។បនា្ទាប់មកអ្នកនឹង
គិតពីអ្នកតំណាងមកពីគេប់មជេឈដា្ឋាន
ដូចជាសហគមន៍ជនបទ កេុមងាយ-
រងគេះស្តេី និងកុមារអ្នកសេឡាញ់
ភេទដចូគ្នា(បរុសសេឡាញ់ភេទដចូគ្នា
ស្តេីសេឡាញ់ភេទដចូគ្នាអ្នកសេឡាញ់
ទាំង២ភេទអ្នកប្តូរភេទនិងintersex
(LGBTI)និងអ្នកផេសេងទៀតជាដើម)។
ជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់លើក្តី-

សងេឃឹមរបស់ខ្ញុំថាកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
អាចបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ 
នូវរឿងរា៉ាវបេកបដោយតុលេយភាពលើ
បេទេសកម្ពុជា។ខ្ញុំសូមជូនពរដល់
បុគ្គលិកកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាំង- 
អស់សូមមានសុវត្ថិភាព!
(លោក  ប៊ូ  សារឿន  ជា ម ន្ត្រី កិច្ចការ- 

សាធារ ណៈ ន្រ ការិយាល័យ ធនាគារ- 
ពិភព លោក ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា ។  ន្រះ ជា 
ការ ផ្តល់ មតិ យោ ប ល់ ល្រ ច ច្រញ ពី 
គំនិត ផ្ទាល់ របស់ លោក ។ )

លោក បូ៊ សារឿន  សម្ភាស ជា មួយ ប្រភព ព្រល លោក បម្រើការងារជាអ្នក យកព័ត៌មន នៅ កាស្រត ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍។ រូបថតសហការី

តាមពិតអ្នកធ្វើការផ្ន្រកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយឬអ្នកកាស្រតអាចផ្ដល់
ឱកាសដល់យើងដើម្របីបញ្ជាក់ឬបកស្រយបញ្ហាអ្វីមួយ ដ្រលគ្រចោទប្រ-
កាន់ ហើយផ្ដល់ជាបណ្ដាញសម្រប់ទទួលបានព័ត៌មនអំពីការងារឬ 
សមិទ្ធផលរបស់អ្នក។ អ្នកសារព័ត៌មនអាជីពមិនម្រនជាសត្រូវទ្រ...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កាសែតភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍តែវូបាន
បង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដា
ឆ្នាំ១៩៩២ដែលគិតរហូតមក
ទល់ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១នែះ
មានអាយុកាល២៩ឆ្នាំហើយ។
ចាប់តំាងពីចាប់ផ្តើមដំណើរ-

ការនិងរហូតមកទល់បច្ចុបែបន្ន
នែះកាសែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ទាំង
ភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លែសគឺនៅតែ
ឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នងុចំណោម
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយដ៏សមែបូរបែប
នៅក្នងុបែទែសកម្ពុជាខាងការ-
ផ្តល់ព័ត៌មានពិតសុកែតឹឯករាជែយ
មានគុណភាពនិងជឿទុកចិត្ត។
ខាងកែមនែះគជឺាទសែសនៈ

ចមែះុគ្នារបស់មិត្តអ្នកអានដែល
រួមមានអ្នកវិភាគមន្តែីរដា្ឋាភិបាល
និងអ្នកមានជំនាញក្នុងវិស័យ
សារព័ត៌មានចំពោះកាសែត
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ក្នុងឱកាសអបអរ
សាទរគមែប់ខួប២៩ឆ្នាំរបស់
កាសែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍៖

លោកប៉ែនបូណាបែធាន
ក្លបឹអ្នកកាសែតកម្ពជុាដែលជា
អ្នកតាមដានព័ត៌មានកាសែត
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍តាងំពីកាសែតនែះ
បើកដបំងូនយិាយថា៖«ខ្ញុំពីមុន
គឺខ្ញុំតែងតែទទួលបានជាវកាសែត
បោះពុម្ពតែឥឡូវមិនសូវបាន
អានកាសែតបោះពុម្ពនោះបុ៉នា្មាន
ទែគឺយូរៗខ្ញុំទិញកាសែតម្តងដែរ
បុ៉ន្តែភាគចែើនតាមហ្វែសបុ៊កផែក
របស់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍»។
ចំពោះភាពងាយសែលួទទួល

បានព័ត៌មានពីភ្នំពែញបុ៉ស្តិ៍លោក
ប៉ែនបូណាបាននិយាយថា៖
«ដចូជាមនិលបំាកអីទែដចូតែ
យើងអានរាលដ់ងហ្នងឹគឺយើង
អានព័ត៌មានរាល់ថ្ងែតាមភ្នពំែញ-
ប៉សុ្តិ៍នោះដែរ។ពត័ម៌ានដែលខ្ញុំ
ចូលចិត្តអានពីភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ គឺ
ព័ត៌មានថ្មីៗ ដែលកើតឡើងក្តៅៗ 
និងព័ត៌មានសែដ្ឋកិច្ច»។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«នយិាយ

តាមតែង់ទៅឥឡវូនែះកាសែត
មានភាពសែដៀងៗគ្នាទៅនងឹ
ព័ត៌មានតាមវែបសាយហើយ
បើគិតថាយើងជាកាសែតបោះ-
ពុម្ពតែយើងក៏មានពហុបែព័ន្ធ
ផែសព្វផែសាយដែរ។ប៉ុន្តែបើយើង
ជាកាសែតបោះពុម្ពផែសាយហើយ
ជាកាសែតភាសាបរទែសទៀត
ព័ត៌មានដែលខ្ញុំមើលទៅបែហាក់-
បែហែលគ្នាដែរទៅនឹងសា្ថាប័ន
ដទែ។យា៉ាងណាមានពត័ម៌ាន
ខ្លះដូចជាព័ត៌មានសែដ្ឋកិច្ចពី
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍គឺលឿននិងប្លែក
ពីគែ»។លោកបន្តថា៖«តាម

យោបល់ខ្ញុំ ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ ទី១
យើងជាកាសែតអងគ់្លែសខ្ញុំចង់
ឱែយភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងកា្លាយជា
កាសែតមួយដែលអាចធ្វើជា
ឯកសារយោងដែលឱែយកាសែត
ផែសែងៗក្នងុតំបន់ក្នងុពិភពលោក
អាចដកសែង់ធ្វើជាអំណះអំណាង
សមែប់ព័ត៌មានរបស់គែ»។
លោកបន្ថែមថា៖«ខ្ញុំឃើញថា

បើអាចភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍គួរតែពងែឹង
កមែិតគុណភាពរបស់យើងឱែយ
ខ្ពស់ជាងហ្នងឹ។ឧទាហរណ៍យើង
គួរមានអ្នកវិភាគដែលមាន
សមត្ថភាពខាងវភិាគបញ្ហាក្នងុ
សែកុបញ្ហាក្នងុតបំន់នងិបញ្ហា
ធំៗនៅក្នុងពិភពលោកពែះ
យើងជាកាសែតភាសាបរទែស
ដែលមានអ្នកអានជាខ្មែរផង
ជាបរទែសផងដើមែបីផ្តល់ចំណែះ-
ដឹងដល់ខ្មែរនិងបរទែសគែចាប់-
អារម្មណ៍តាមដាន»។
លោកផុសសុវណ្ណអគ្គនាយក

នែអគ្គនាយកដា្ឋានពត័ម៌ានវទិែយា
និងជាអ្នកនំាពាកែយកែសួងព័ត៌-
មានដែលបានតាមដានព័ត៌មាន
ពីភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍តាំងពីមុនឆ្នាំ
២០០៧បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ
ភាគចែើនទទួលព័ត៌មានពីភ្នំ-
ពែញប៉ុស្តិ៍តាមរយៈបែព័ន្ធតែ-
ឡែកែមចែើនជាងពែះខ្ញុំ
បែើបែស់វាជាបែចា។ំខ្ញុំតែវូការ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានចែើនដូច្នែះ
ខ្ញុំតាមដានចំណងជើងនៅលើ
ហ្នឹងហើយបានមកអានកាសែត
ដែលតែងតែមាននៅលើតុធ្វើ-
ការរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ពែឹក»។
លោកបន្តថា៖«ចំពោះភាព-

ងាយសែួលវិញសមែប់ខ្ញុំ គឺ
សែួលហើយពែះខ្ញុំចូលចិត្ត
តាមដានព័ត៌មានចមែុះដូច្នែះ
ឱែយតែព័ត៌មាន ខ្ញុំតែងតែអាន
ហើយជែើសរើសព័ត៌មានចំាបាច់
ដែលអាចយកមកបែើការបាន។
ខ្ញុំនៅតែតែូវការការបោះពុម្ព
កាសែតតាមរយៈសន្លកឹកែដាស
ដដែលដោយសារតែខ្ញុំមាន
អត្ថបទកាសែតនែះមកដល់
លើតុខ្ញុំហើយខ្ញុតំែវូមើលឡើង-
វិញកន្លែងខ្លះពែះតែអត្ថបទ
ចែើនពែកនៅលើបែព័ន្ធអីុន-
ធឺណិត»។
ចំពោះបែធានបទឬបែភែទ

ព័ត៌មានដែលភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍មិន-
ទា ន់បានផែសាយហើយចង់ឱែយ
មានផែសព្វផែសាយលោកផុស
សុវណ្ណបាននិយាយថា៖«មិន-
មែនតែខ្ញុំទែសូមែបីឯកឧត្តម
រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មានក៏ចង់
ឃើញហើយតាមពិតភ្នំពែញ-
បុ៉ស្តិ៍បានធ្វើចែើនហើយលើទំព័រ
អ្នកថ្មី។ប៉ុន្តែយើងចង់ឱែយមាន

ទំព័រមួយដែលវាល្អសមែប់
អ្នកខា្លាងំអ្នកដែលពូកែផ្នែកណា
មួយគួរតែមានរំលែចទុកលើ
ទពំរ័កាសែតទៅ។បាននយ័ថា
ទំព័រ១ហ្នឹងបងា្ហាញគត់ថា
គត់ខា្លាងំអីគែគែបូងែៀនល្អមែ-
ឃំុល្អចៅហា្វាយខែត្តល្អកម្មករល្អ
ឱែយកា្លាយទៅជាទំព័រគំរូមួយ
ហើយចំណុចហ្នឹងគឺតែូវមាន
លើទំព័រកាសែតហ្នឹងជាបែចាំ
តែម្តងដែលយើងចូលចិត្តដឹង
តែម្តង»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនជាបែធាន

វិទែយាសា្ថានបែជាធិបតែយែយកម្ពុជា
ដែលតែងតែអានភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
ជាបែចាំហើយក៏ជាអ្នកផ្តល់
បទសមា្ភាសឱែយភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ជា
ញកឹញាប់ផងនោះបានថ្លែងថា
លោកតែងតែអានព័ត៌មានពី
កាសែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍តាមរយៈ
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយចមែុះមិនថា
ជាលក្ខណៈកាសែតវែបសាយ

តែឡែកែមឬហ្វែសប៊កុនោះទែ
ពែះភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍មានទំាងភា-
សាខ្មែរ និងអង់គ្លែសដែល
អាចទទួលបានព័ត៌មានទាំង
ក្នុងនិងកែបែទែស។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំបានអាន

កាសែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍តាំងពីខ្ញុំ
រៀនថា្នាក់បរញិ្ញាបតែប៉នុ្តែកាល
នោះមិនបានទិញផ្ទាល់ទែគឺ
ទៅចូលអាននៅការិយាល័យ
របស់សាលា។កាលនោះគឺយូរ
ហើយពែះអីុនធឺណិតយើង
មិនទាន់សមែបូរបែបដូចសព្វថ្ងែ
គឺមានតែអានភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ជា
កាសែត»។
លោកបាននិយាយបន្តថា៖

«ខ្ញុំតែងតែអានព័ត៌មានសែដ្ឋ-
កិច្ចសង្គមវបែបធម៌នយោបាយ
ការអបរ់ំដែលតែវូនងឹជនំាញខ្ញុំ
ហ្នងឹ។ខ្ញុំពែញចិត្តនឹងជំហររបស់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ទោះបជីាមានការ-
ផ្លាសប់្តូរមា្ចាស់ឬក៏នយោបាយ

យើងក៏ដោយក៏ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
នៅតែមានជំហរអពែយាកែតឹចែើន
បើបែៀបធៀបនឹងកាសែតដទែ-
ទៀតនៅក្នងុពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជា។ខ្ញុំសងែឃឹមថាភ្នំពែញ-
បុ៉ស្តិ៍នឹងបែកាន់ជំហរជាកាសែត
ឯករាជែយហើយរកែសាគោលជំហរ
របស់ខ្លួនជាសា្ថាប័នព័ត៌មាន
ពិតបែកដមួយក្នុងការផ្តល់
ព័ត៌មានពិតដល់ពលរដ្ឋ និង
ភាគីពាក់ព័ន្ធ»។
បន្ថែមពីនែះលោកបា៉ាច័ន្ទ-

រឿនក៏ចង់ឃើញកាសែតភ្នពំែញ-
បុ៉ស្តិ៍បញ្ចលូអត្ថបទព័ត៌មានខ្លះ
ទាក់ទងនឹងវបែបធម៌និងសីលធម៌
សង្គមឬក៏គំរូល្អមួយចំនួនដែល
មាននៅក្នុងសង្គមយើងដើមែបី
ជាទុនសមែប់បែជាពលរដ្ឋ
យកជាគតិ ឬជាគំរូ ក្នុងការ-
បងា្ហាញពីទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននែ
សង្គមខ្មែរ។
លោកពែុំសុខា រដ្ឋមន្តែី-

កែសងួមខុងារសាធារណៈនងិ
ជាបែយិមិត្តរបស់កាសែតភ្នំពែញ-
ប៉ុស្តិ៍ចាប់តាំងពីកាសែតនែះ
ចាប់កំណើតឡើងដំបូងបាន
សា្វាគមន៍ចំពោះការបន្តបែតិ-
បត្តិការរបស់កាសែតភ្នំពែញ-
ប៉សុ្តិ៍នងិសងែឃមឹថាកាសែតនែះ
នឹងបន្តការផែសព្វផែសាយព័ត៌មាន
ក្នងុការចលូរមួចណំែកដល់ការ
អភិវឌែឍកម្ពុជា។
លោកបន្តថា៖«ព័ត៌មានដែល

ផែសាយចែញដោយកាសែតភ្នំ-
ពែញប៉ុស្តិ៍គឺជាព័ត៌មានដែល
អាចឱែយអ្នកអានយកមកបែើ-
បែស់បាននិងមានបែភពចែបាស់ៗ
ក្នងុពត័ម៌ាននមីយួៗ។ភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍ដែលបានឈរជើងដល់
សព្វថ្ងែ គឺមានន័យថាបាន
ចូលរួមដល់ដំណើរការលទ្ធិ-
បែជាធិបតែយែយនៅកម្ពុជា
សមែប់បមែើឱែយអ្នកអានក្នុង
ការពងែីកព័ត៌មានចមែុះ»។
ជាមួយនឹងការបន្តគំទែនែះ

លោកពែុំសខុាបានបញ្ជាក់ថា៖
«ខ្ញុំនៅតែទទួលបានព័ត៌មាន
យា៉ាងសមែបូរបែបពីកាសែតភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍ មិនថាជាកាសែតបោះ-
ពុម្ព ឬតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ
នានារបស់សា្ថាបន័ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍
នោះទែខ្ញុំទទួលបានគែប់ទំាង-
អស់។ខ្ញុចំាត់ទុកថាកាសែតបោះ-
ពុម្ព គឺនៅតែមានសារបែយោ-
ជន៍ហើយខ្ញុំគំទែដល់ការផែសព្វ-
ផែសាយជាភាសាខ្មែរសមែប់
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាលពីមុន
យើងមានតែភាសាបរទែសទែ
ដូច្នែះសមែប់អ្នកចែះភាសា
អង់គ្លែសបានតិចគត់អាច
តាមដានអានតាមភាសាខ្មែរ
បានដែរ»៕

ទស្សនៈមិត្តអ្នកអានចំពោះកាស្តភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍

អ្នក រត់ កង់ ៣ម្នាក់  អាន កាសែត ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ ពែល រង់ ចំា   ភ្ញៀវ ។ រូបជីវ័នសន្តសុិខ ម្នាក់ កំពុង អាន កាសែត ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍នៅ កន្លែ  ង យាម។ រូបជីវ័ន

ភ្ញៀវ នៅ ហាង អាហារ មួយ កំពុង អាន កាសែត ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ ។ រូបថតហែងជីវ័ន
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០
មានភោជនីយដ្ឋានល្បីៗ តិចតួចដូចជា
ហង្សនាគ និងហ្ងឡាយស្ថតិនៅ
តាមផ្លូវជាតិល្ខ៦អាម្ដុំព្កលៀប
ហើយចំពោះកន្ល្ងដើរល្ងព្ញ-
និយម វាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីលើសពី
សួនមុខព្ះបរមរាជវាំងតំបន់មាត់-
សមុទ្និងប្ង្គប្សាទអង្គរវត្ដ
ខណៈទ្សចរណ៍ធម្មជាតិគឺសូន្យ។
ទ្សចរណ៍សហគមន៍ឬអ្កូ-

ទ្សចរណ៍ស្ថិតក្នុងតំបន់គ្ះថ្នាក់
ន្ចមា្ការមីននិងដ្នដីមួយផ្ន្កត្ូវ
បានគ្ប់គ្ងដោយក្ុមខ្ម្រក្ហម
ដល្ធ្វើឱយ្ភ្ញៀវទស្ចរមនិនកឹនាដល់
ដំណើរកម្សាន្ដប្បធម្មជាតិឡើយ។
ពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្ហើយពីមួយ-

ឆ្នាំទៅមយួឆ្នាំទៀតរបៀបរបបនក្ារ-
រស់នៅកាន់ត្មានការអភវិឌឍ្កម្ពជុា
មើលឃើញពីកំណើនន្ចំនួនភោជ-
នីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានតូបអាហារ
តាមចិញ្ចើមផ្លវូជាមួយមុខម្ហបូដ៏សម្បូរ-
ប្បក៏ដូចជា រមណីយដ្ឋាន រីសត
តំបន់អ្កូទ្សចរណ៍ រួមទាំងតន្ដ្ី
ភាពយន្ដនិងវិចិត្សាលសិល្បៈបន្ដ
រីកដុះដលព្ងព្ត។
រយៈព្លជិត៣ទសវត្សរ៍មកន្ះ

កាសត្ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍បាននងិកពំងុត្
ចូលរួមចំណ្កយ៉ាងសំខាន់មិនតឹ្ម-
ត្ផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្ន្កនយោបាយ
សន្ដសិខុសង្គមនងិសដ្្ឋកចិ្ចប៉ណុ្ណោះ
ទ្ប៉ុន្ដ្ណ្នាំទីកន្ល្ងកម្សាន្ដថ្មីដ៏គួរ
ឱយ្ចាប់អារម្មណ៍ពម្ទាងំបានបង្ហាញ
ពីភាពសម្បូរប្បន្រសជាតិអាហារ
ទម្ង់សិល្បៈ និងបញ្ហាផ្ស្ងៗ ទៀត
ដើម្បីលើកស្ទួយរបៀបរបបរស់នៅ
កាន់ត្ប្សើរ។

បុ៉ស្ដិ៍  ទេសចរណ៍ រុករកតំបន់ 
កមេសាន្ដ   ទូទាំង រាជាណាចកេ 
ចាប់ពីរមណីយដ្ឋានក្នុង

រាជធានីភ្នំព្ញជាយក្ុង
ជិតៗ  រហូតដល់ឆ្ងាយៗ 
ចមា្ងាយរាប់រយគឡីមូ៉ត្្ន្
ខ្ត្ដរតនគិរីក៏ដូចជាតំបន់
អ្កូធម្មជាតិទូទាំងប្ទ្ស
រយៈព្លជិត១០ឆ្នាំន្ការ-
បង្កើតទំព័រទ្សចរណ៍នៅ
ក្នុងកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍បាន
ណ្នាំទីតាំងកម្សាន្ដរាប់រយដ៏
សម្បូរប្ប។
លោកDavid-JayaPiotបធ្ាន

សមាគមសណ្ឋាគរកម្ពុជាប្ចាំនៅ

សៀមរាប និយយថ៖ «បណ្ដាញ
ផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្ុកដូចជាកាស្ត
ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់
ចំពោះវិស័យទ្សចរណ៍ដើម្បីផ្សព្វ-
ផ្សាយឱ្យមហាជនបានដឹងពីទីកន្ល្ង
ធ្វើដំណើរប្កបដោយសុវត្ថិភាពនិង
រីករាយជាពិស្សក្នុងសា្ថានភាពដ៏
លំបាកន្ះ»។
តាំងពីមុនកូវីដដល់បច្ចុប្បន្នទ្ស-

ចរណ៍ប្បសហគមន៍ នៅត្មើល-
ឃើញពីកណំើនភ្ញៀវជាហរូហ្ដោយ
ព្យាយមគ្ចឆ្ងាយពីតំបន់មនុស្ស
ច្ើនហើយមួយផ្នក្ក៏អរគុណ
ដល់ការផ្សព្វផ្សាយផងដ្រ។

លោកឈឺមឈីមប្ធាន
សហគមន៍

តំបន់

ស្កិនស្ថតិក្នងុឃំុត្ពំាងជោរស្ុក
ឱរា៉ាល់ខ្ត្ដកំពង់ស្ពឺដ្លបង្កើតឡើង
ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និយយថ តាំងពី
រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យបើក
រមណីយដ្ឋានទ្សចរណ៍
វិញមានភ្ញៀវជាច្ើន
ដ្លក្នុងមួយសបា្ដាហ៍
ចន្លោះពី៣ទៅ៥ក្មុ
ទៅលង្ទកឹធា្លោក់ជើង-
ភ្នំ និងទីកន្ល្ងថ្មីៗ
ទាក់ទងកន្ល្ង
យន្ដហោះធា្លោក់
ដ្លភ្ញៀវភាគ
ច្ើនចង់ដឹង
ចង់សា្គាល់។ពួក-
គត់សម្កពី
២ទៅ៣យប់

នៅលើខ្នងភ្នំឱរា៉ាល់។
លោកប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍ថ៖«ច្បាស់

ណស!់តាមរយៈការផស្ព្វផស្ាយភ្ញៀវ
បានដឹងច្ើនអំពីតំបន់ទ្ស-
ចរណ៍ ហើយយើងទទួលភ្ញៀវ
ថ្មីៗជាច្ើននាក់»។
យវុជនកនូកាត់ខ្មរ្-បារាងំ

Davidក៏ជាសហសា្ថាបនិក
KulenElephantForest
បាននិយយថ៖«ខ្ញុំសូម

កោតសរសើរកាស្ត
ភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍លើការ
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
មានសុកឹ្តភាព។
អរគុណចំពោះការ-
ចំណយព្លសរ-
ស្រអត្ថបទមាន

តុល្យភាពនិងមានការស្វជ្វ
ច្បាស់លាស់។អបអរខួប២៩ឆ្នាំ»។

ភោជនីយដ្ឋាន បមេើ មុខ ម្ហូប ចមេុះ 
ជាតិ សាសន៍
ភោជនីយដ្ឋានជាច្ើនដ្លបម្ើ

មុខម្ហបូខ្មរ្រួមទំាងថ្វៀតណមឥណ្ឌា
បា៉ាគីសា្ថានតួកគីនិងអឺរុ៉បតូ្វបានចុះ
ផ្សាយលើកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ទាំង
ភាសាខ្ម្រនិងអង់គ្ល្ស។
ដោយទទលួសា្គាល់ពីបស្ទិ្ធភាពន្

ការផ្សព្វផ្សាយមា្ចាស់ហាងBurger-
shackទីតំាងនៅក្នងុសង្កាត់បឹងក្ង-
កង្១ខណ្ឌបងឹកង្កងនងិនៅខ្ត្ដ
កំពតបានកោតសរសើរចំពោះការ
ចុះផ្សាយរបស់កាស្តភ្នពំញ្-
ប៉ុស្ដិ៍ប្កបដោយវិជា្ជាជីវៈ។

លោកLukeMacdonaldនិង
ភរិយHollyChurchill បាន
និយយថ៖ «យើងព្ញចិត្តដ្ល
ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ បោះពុម្ព ទាំងជាភាសា
អង់គ្លស្និងខ្មរ្ដោយមិត្តភក្តិគួ្សារ
និងអតិថិជនមានមោទនភាពដ្ល
យើងត្ូវបានចុះផ្សាយក្នុងកាស្តដ៏
ល្បីន្ះ។យើងអរគុណភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ដ្លបានគំទ្អាជីវកម្មឯករាជ្យក្នុង
ស្ុកមួយន្ះ»។
PrincellaAnumGillបានរីផ្ទះ

ពីបា៉ាគីសា្ថានមកកាន់កម្ពុជានិងបាន
បើកភោជនយីដ្ឋានដើមប្បីម្ើមខុម្ហបូ
បា៉ាគសីា្ថាននងិឥណ្ឌាក្នងុសង្កាត់ទលួ-
ទំពូងPrincellaFlavorsofSaf-
fronក្នុងឆ្នាំ២០០០។
កញ្ញាGillបាននយិយថ៖«យើង

ពិតជាព្ញចិត្តទៅលើអត្ថបទដ្ល
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍បានសរស្រអត្ថបទ
សមប្់ភោជនយីដ្ឋានរបសយ់ើង។វា
ពិតជាបទពិសោធដ៏ល្អ ហើយតាម
រយៈអត្ថបទន្ះយើងទទួលបាននូវ
លទ្ធផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្ើន។យើង
ពិតជាអរគុណណស់ចំពោះកាស្ត
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍»។
អំឡុងព្លវិបត្ដកូិវីដន្ះភោជនីយ-

ដ្ឋានទាំង២នៅបន្ដបើកទា្វារសា្វាគមន៍
ភ្ញៀវបើទោះបីជាជួបការលំបាកដូច
បណ្ដាភោជនយីដ្ឋានដទ្ទៀតយ៉ាង-
ណក៏ដោយ។

ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍  បន្ដ លើកស្ទយួវបេបធម ៌ 

និង  សិលេបៈ គេប់ ទមេង់ 
កញ្ញាឡូរ៉្នអុីអិដជានាយិកាន្

អផូន្ស្ទឌូយីោបង្ហាញចណំបអ់ារម្មណ៍
របស់ខ្លួនថភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ត្ងត្បាន

ផ្តោតសំខាន់នូវរាល់ព្ឹត្តិការណ៍
សិល្បៈ និងបង្ហាញក្ុមវិចិត្ករមាន
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លអាចជួយ
គំទ្ដល់ក្ុមវិចិត្ករនិងភា្នាក់ងរ
វចិតិស្ាលនានាមានឱកាសបង្ហើប-
បង្ហាញពីជំនាញចំណ្ះដឹងផ្នក្សិល្បៈ
នៅកម្ពុជានិងជួយផ្សព្វផ្សាយពីសា្នាដ្
ពួកគ្ឱ្យសាធារណជនយល់ដឹង។

កញ្ញានយិយថ៖«យើងសងឃ្មឹថ
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ នឹងបន្តកិច្ចការប្បន្ះ
ទៀតសម្ប់ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីពឹ្ត្ត-ិ
ការណ៍សិល្បៈផ្ស្ងៗមិនថត្នៅ
អផូន្ស្ទឌូយីោនះទ្គឺគប្់បណ្ដា
អង្គភាពផ្នក្សលិប្ៈនានានៅបទ្ស្
កម្ពុជា»។
ជាអ្នកតាមដនកាស្តភ្នំព្ញ-

ប៉ុស្ដិ៍ជាប្ចាំមា្នាក់លោកជាសុភាព
ជានាយកប្តិបត្តិន្មជ្ឈមណ្ឌល
បុបា្ផាណបានឱ្យដឹងថភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
មានសកម្មផុសផុលខា្លោំងក្នុងការ-
បង្ហើបបង្ហាញជូនដំណឹងនិងច្ក-
រំល្កនូវចំណះ្ដឹងផ្ន្កសិល្បៈ
វប្បធម៌ទៅដល់សាធារណជន។
លោកនយិយថ៖«កាសត្ន្ះក៏

មានវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់ដ្រ ក្នុងការផ្តល់នូវ
ទំនុកចិត្តសុកឹ្តភាពនិងអព្យាកឹ្ត-
ភាពន្ការច្កជូនព័ត៌មានដល់អ្នក-
អាន លើផ្ន្កសិល្បៈ វប្បធម៌និងជា
បណ្តុំន្ពត័ម៌ានជាច្ើនដចូជាព្តឹ្ត-ិ
ការណ៍រៀបចំសិល្បៈ វប្បធម៌ មិនថ
ជាការប្រព្ធក្នងុមជ្ឈមណ្ឌលបុបា្ផាណ
ឬនៅកន្លង្ផ្ស្ងៗនះទ្»។
លោកបោ៉ាយឈុនលីជាសិល្បករ

នងិគ្ូបង្ៀនជនំាញគនំរូជវីចលនងិ
វដីអ្ូនៅសាលាហា្វារពន្លឺសលិប្ៈបាន
បង្ហើបថ៖ «រាល់ការចុះផ្សាយរបស់
កាសត្ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍លើវសិយ័សលិប្ៈ
រហូតមកគឺជួយជ្មជ្ងនិងជា
យុទ្ធសាស្្តដ៏ខា្លោំងមួយក្នុងការបំផុស
និងលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករផ្ទាល់
ឱ្យមានកមា្លោំងចិត្តបន្តការងរខ្លួន»។
លោកបន្ដថ៖«សិល្បករទាំងអស់

សូមអរគុណដល់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដ្ល
ត្ងត្ជួយផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកនិង
សុំឱ្យកាស្តន្ះនៅត្បន្តចុះផ្សាយ
ដើម្បីជួយឱ្យវិស័យសិល្បៈខ្ម្រយើង
កាន់ត្រីកចម្ើនទៅមុខតទៀត»៕

 ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍     បន្ដ     លើក   ស្ទួយ វបេបធម៌ 
សិលេបៈ    ទេសចរណ៍ និងម្ហបូ អាហារ

ទិដ្ឋភាពទឹកធ្លាក់អូរយ៉ះ ឬ ទឹក ធ្លាក់ កោះប៉ង់  ដើរ តួនាទី សំខាន់ មួយ ក្នងុ  ការ ស្ទយួ សេដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ  តិច ចំនួន ២ នេ ឃំុ កោះប៉ង់  ខេត្ដ រតនគិរី។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

  កេមុសៀកបង្ហាញសមត្ថភាព ពេសួភ្លើង ក្នងុការសម្ដេង នៅឆ្នា២ំ០១៧។ រូបហ្ងជីវ័ន

ទិដ្ឋភាពពិព័រណ៍ ភ្នពំេញ សិលេបៈ នៅ វិចិតេសាល ក្នងុ Factory Phnom Penh  ។ រូបថតហា៊ានរង្សី

ខ្ញុំសូមកោតសរសើរ

ចំពោះកាស្តភ្នំព្ញ-

ប៉ុស្ដិ៍លើការផ្សព្វផ្សាយ

ព័ត៌មានសុក្ឹតភាព។

អរគុណចំពោះការ-

ចំណយព្លសរស្រ

អត្ថបទមានតុល្យភាព

និងមានការស្វជ្វ

ច្បាស់លាស់។

អបអរខួប២៩ឆ្នាំ!

”

 ភ្ញៀវទេសចរ ទៅ ទសេសនា ទីឋាន យន្ដហោះ ធ្លាក់ នៅ លើ កំពូល ភ្ន ំឱរា៉ាល់   ។ រូបថតហុងមិនា

ម្ហបូ ឈុត សាច់គោពិសេស ពីភោជនីយដ្ឋានសុ៊បគោខ្មេរសៀមរាប។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម  ប្ដបីេពន្ធម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន Burger Shack។ រូបថតហុងមិនា

យុវតីខ្មេរគេងឈុតសម័យបុរាណខ្មេរ  និងលេងឧបករណ៍ រនាត  បំណងថតរូបអនុសេសាវរីយ៍  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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