
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កម្ពុជា   
របាយការណ៍ស្តីពីសស្រភីាពសាស្នាអន្តរជាតិ ឆ្ន ាំ ២០២១    

 
សស្ចកតីស្សខេបរមួ្   

រដ្ឋធម្មនុ្ញ្ញចចខថា ពុទ្ធសាស្នាគឺជាសាស្នារបស្់រដ្ឋ ស យីត្តូវបាន្ស កីកម្ពស្់តាម្រយៈការមាន្ថ្ងៃ
បុណយ ការបណតុ ុះបណ្តត  ចបបសាស្នា ការបសត្ខៀន្ពីត្ពុះពុទ្ធសាស្នាសៅតាម្សាលារដ្ឋ ន្ិខការផ្ត ់ងវកិាដ្ ស់ាា
ប័ន្ពុទ្ធសាស្នា។ ចាប់ចចខពីសស្រភីាពថ្ន្ជាំសន្ឿ ន្ខិការត្បតិបតតិសាស្នា ដ្រាបណ្តសស្រភីាពសន្ុះម្ិន្សត្ជៀតចត្ជក
ជាំសន្ឿសាស្នារបស្អ់នកដ្ថ្ទ្ ស យីម្ិន្ប ុះពា ់ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប់ ន្ិខស្ន្តិសុ្ខសាធ្នរណៈ។ ចាប់ម្ិន្អនុ្ញ្ញញ តឲ្យ
ន្ិកាយចដ្ ម្ិន្ចម្ន្ជាត្ពុះពុទ្ធសាស្នា សធវីការទ្ទ្ួ អនកដូ្រសាស្នាជាសាធ្នរណៈសទ្។ សៅចខធនូ អាជាា ធរបាន្
សចញបទ្បញ្ញា សោយរតឹតបតិត្ពុះស្ខឃម្ិន្ឲ្យចូ រមួ្កនុខការតវ ន្សោបាយ ស យីតត្ម្ូវឲ្យត្ពុះស្ខឃមាន្អពាត្កិតយ
ន្សោបាយ។ ត្កស្ខួធម្មការន្ិខសាស្នា សោយឆ្លខកាតក់ារពិសត្រុះសោប ់ជាម្យួសម្ដ្ឹកនាាំសាស្នានានា បាន្
សធវីពត្ាខចាប ់សោយោក់សោស្ត្ព មទ្ណឌ ស ី «អនកត្បតិបតតិសាស្នា» ចដ្ ចូ រមួ្កនុខស្កម្មភាពន្សោបាយ 
ដូ្ចជា «សរៀបចាំស្កម្មភាពត្បឆ្ាំខន្ឹខគណបកសន្សោបាយណ្តម្ួយ»។ បនាា ប់ពីមាន្បទ្បញ្ញា របស្់រោឋ ភិបា  សៅ
ចខម្ិនា ចដ្ តត្ម្ូវឲ្យបូជាស្ពរបស្់អនកសាល ប់សោយសារជាំខឺកូវដី្ សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តី   ុន្ ចស្ន្ បាន្ជបួជាម្យួ
ត្កុម្អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ សដ្ីម្បពីិភាកាពីកខវ ់របស្់សគចាំសពាុះការោម្ោរសន្ុះ។ សោយសឆ្លីយតបន្ឹខការអាំពាវ
នាវពីសាធ្នរណជន្ ចដ្ សុ្ាំឲ្យមាន្ការបញុ្្ុះស្ពតាម្ចបបសាស្នា សៅចខសម្សា សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តីបាន្ផ្ត ដ់្ី
សៅសខតតកាំពខ់ស្ពឺ ស្ត្មាបប់ញុ្្ុះស្ពជន្រខសត្រុះសោយសារជាំខឺកូវដី្ ជាអនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្។ បញ្ញា ដ្ីធលីបាន្ប ុះ
ពា ់ទ្ាំសន្ៀម្ទ្មាល ប់ចស្ន្សត្ពន្របស្់ស្ គម្ន្ជ៍ន្ជាតិសដ្ីម្ខលុះ។ រោឋ ភិបា សៅចតម្និ្ត្ពម្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យ ការោិ ័យ
ថ្ន្ឧតតម្ស្នខការទ្ទ្ួ បន្ាុកជន្សភៀស្ខលួន្របស្អ់ខគការស្ ត្បជាជាតិ (UNHCR) ទ្ទ្ ួយកជាអចិថ្ន្រន្តយ ៍នូ្វជន្
ម្ ុខតាញ ម្យួត្កុម្ចដ្ កាន្ស់ាស្នាត្គសិ្តម្កពីត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្ ស យីចដ្ បាន្ម្កត្បទ្ស្កម្ពុជា សដ្មី្បសុី្ាំ
ស្ិទ្ធិត្ជកសកាន្។  

ត្កុម្អនកសធវកីារការពារស្ទិ្ធិរបស្់ត្កុម្ជន្ជាតិសដ្ីម្ បាន្សោទ្ម្នុ្ស្សចដ្ សគសៅថា «អនកមាន្ ុយ ន្ិខ
អាំណ្តច» ថាបាន្រាន្ថ្ត្ពចដ្ ជាទ្ីតាាំខស្ត្មាប់ត្បតិបតតសិាស្នារបស្់ជន្ជាតិសដ្មី្ខលុះ សដ្ីម្បកីាប់ស  ីក់ ឬសដ្ីម្បី
ចកចត្បកចន្លខសនាុះស្ត្មាប់ជាការរកសុ្ី។ 

សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្តអាសម្រកិ ន្ិខម្ន្រន្តសីាា ន្ទូ្តស្ រដ្ឋអាសម្រកិ ចតខចតស ីកស ខីពីសស្រភីាពសាស្នា ន្ិខ
ភាពអតឱ់្ន្ចផ្នកសាស្នា ជាម្ួយតាំណ្តខថ្ន្ត្កស្ួខធម្មការ ន្ិខសាស្នា ន្ខិម្ន្រន្តដី្ថ្ទ្សទ្ៀតថ្ន្រោឋ ភិបា  សោយរមួ្
ោាំខជាំរុញឲ្យអាជាា ធរអនុ្ញ្ញញ តឲ្យអនកត្ស្កុភនាំម្កពីសវៀតណ្តម្ចដ្ កាន្ស់ាស្នាត្គិស្តអាចតាាំខទ្ី ាំសៅអចិថ្ន្រន្តយ ៍
សៅកម្ពុជា ស យីកុាំយកជាំខឺរាតតាតកូវដី្១៩ សធវីជាមូ្ ោឋ ន្ស្ត្មាបក់ារសរសី្សអីខសៅស តី្កុម្សាស្នានានា។ 
សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្តបាន្សត្បីត្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយស្ខគម្សដ្មី្បជីាំរុញការអត់ឱ្ន្ចផ្នកសាស្នា សៅកនុខត្បសទ្ស្។ កនុខ
អាំ ុខឆ្ន ាំសន្ុះ សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្តបាន្ជួបជាម្យួសម្ដ្កឹនាាំសាស្នាឥសាល ម្ ន្ិខត្កមុ្អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ កនុខ
សព សលាកចុុះសៅតាម្សខតត។  សាា ន្ទូ្តអាសម្រកិ ក៏មាន្ស្កម្មភាពកម្មវធិីជាម្យួត្កុម្អនកកាន្់សាស្នាភាគតិច 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

សដ្ីម្បចីស្វខយ ់សោយផ្ទា  ់ពទី្ស្សន្ៈស្តីពីភាពអតឱ់្ន្របស្រ់ោឋ ភិបា  ន្ិខស្ខគម្ ន្ិខការរាំត្ទ្ចាំសពាុះការត្បតិបតតិ
សាស្នារបស្់ត្កុម្ោាំខសន្ុះ។ កម្មវធិីខលុះរបស្ស់ាា ន្ទូ្ត បាន្បន្តសផ្ទត តស ីការអភិរកសថ្ន្ទ្តីាាំខវបបធម្ស៌ាស្នា។   
 
ចផ្នក ១. ត្បជាសាន្រស្តោក់ទ្ខន្ឹខសាស្នា   

តាម្ការបា ន្់ត្បមាណរបស្់រោឋ ភិបា ស្ រដ្ឋអាសម្រកិ ត្បជាជន្កម្ពុជាមាន្ចាំន្ួន្ស្រុបចាំន្ួន្ ១៦,៥ លាន្
នាក ់(ចាំន្ួន្បា ន្់ត្បមាណសៅពាក់កណ្តត  ឆ្ន ាំ ២០២១)។ សបីសោខតាម្ត្កស្ួខធម្មការ ន្ិខសាស្នាត្បច   
៩៣% ថ្ន្ត្បជាជន្កម្ពុជាកាន្់ត្ពុះពុទ្ធសាស្នា ស យីកនុខចាំសណ្តម្សន្ុះ មាន្ ៩៥% កាន្់ពុទ្ធសាស្នា នី្ោន្ ។ 
សៅទូ្ោាំខត្បសទ្ស្ មាន្វតតត្បមាណ ៤ ៤០០។  ចាំន្នួ្ ៧% សទ្ៀតគជឺាអនកកាន្់សាស្នាត្គិស្ត អុសីាល ម្ ជាំសន្ឿស ី
អារកសអនកតា សាស្នា Bah’is សាស្នាជី វ ន្ខិសាស្នា Cao Dai ។ តាម្ត្បថ្ពណី អាណិកជន្សវៀតណ្តម្កាន្់
ត្ពុះពុទ្ធសាស្នាម្ហាោន្ ចតមាន្សត្ចីន្បាន្ចបរម្កកាន្ពុ់ទ្ធសាស្នា នី្ោន្វញិ។ អាណិកជន្សវៀតណ្តម្ដ្ថ្ទ្
សទ្ៀតកាន្់សាស្នារ  ូម្ ខ់កាតូ ិក ស យីត្កុម្សន្ុះជាត្កុម្ធាំជាខសគ ចដ្ កាន្ស់ាស្នាកាតូ ិកសៅកម្ពុជា។ អនកកាន្់
សាស្នាកាតូ ិកមាន្ចាំន្ួន្ ០,៤% ថ្ន្ត្បជាជន្ស្របុ។ ការវយតថ្ម្លរបស្អ់ខគការម្ិន្ចម្ន្រោឋ ភិបា  ស អីនកកាន្់
សាស្នាត្បូសតស្តខ ់រមួ្ោាំខអនកកាន្់សាស្នាត្គសិ្ត Evangelical ផ្ខ ស ញីថា មាន្ចាំន្នួ្ខុស្ៗរន  ចតស ញីថា 
ចាំន្ួន្គតឺិចជាខ ២% ថ្ន្ត្បជាជន្ស្រុប។  

សោខតាម្ការបា ន្់ត្បមាណរបស្់រោឋ ភបិា  ន្ខិអខគការ NGO  អនកកាន្់សាស្នាអុសីាល ម្មាន្ចាំន្នួ្
ត្បមាណពី ២% សៅ ៥% ថ្ន្ត្បជាជន្ោាំខអស្់។កនុខចាំសណ្តម្សន្ុះ ភាគសត្ចនី្ស សី្ ុបគឺោម្ ងវីសបីម្និ្ចម្ន្ត្គប់
ោម្ោាំខអស្់កាន្់សាស្នាអុសីាល ម្សទ្។ ោម្សត្ចនី្រស្់សៅតាម្ទ្ីត្បជុាំជន្ ន្ិខភូម្ិសន្សាទ្តាម្ជន្បទ្ តាម្មាត់បឹខ
ទ្សន្លសាបន្ិខទ្សន្លសម្គខគ ន្ិខកនុខសខតដកាំពត ។ សៅកម្ពុជា សាស្នាអុសីាល ម្មាន្បួន្សាខា គឺសាខា Shafi ចដ្ 
ត្បតិបតតិសោយអុីសាល ម្សាស្ន្កិរ ូតដ្ ់ ៩០% ។ ចាំចណកសាខាដ្ថ្ទ្សទ្ៀតមាន្សាខា Salafi,  Wahhabi ន្ិខ 
Ahmadi។ ម្ួយចាំចណកថ្ន្ស្ គម្ន្៍ោម្ក៏កាន្់ផ្ខចដ្រ នូ្វន្ិកាយសដ្ីម្ថ្ន្អុីសាល ម្ គឺ Iman-San សោយរមួ្ជាម្ួយ
ន្ឹខការត្បតបិតតិតាម្ត្បថ្ពណីថ្ន្អុីសាល ម្ Sunni ។    

  
សោខតាម្ចាំន្ួន្ត្បមាណរបស្់រោឋ ភិបា  ជន្ជាតិពនខមាន្ចាំន្ួន្ត្បមាណ ០,២៨% ចដ្ ភាគសត្ចីន្សជឿ

ស ីអារកសអនកតា។ ចាំន្ួន្ត្បច   ០,២៥%សទ្ៀតជាត្កុម្អនកកាន្់សាស្នា Baha'i Faith ជវី វ  ន្ខិ Cao Dai ។   
  
ចផ្នកទ្ី ២. សាា ន្ភាពថ្ន្ការសររពរបស់្រោឋ ភិបា ចាំសពាុះសស្រភីាពសាស្នា  
ត្កបខណឌ ចាប់   
            រដ្ឋធម្មនុ្ញ្ញចចខពីសស្រភីាពថ្ន្ជាំសន្ឿ ន្ិខសស្រភីាពកនុខការត្បតិបតតសិាស្នា ដ្រាបណ្តវម្ិន្សត្ជៀតចត្ជកជាំសន្ឿ 
សាស្នាដ្ថ្ទ្សទ្ៀត ស យីម្ិន្ប ុះពា ់ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប ់ន្ិខស្ន្តិសុ្ខសាធ្នរណៈ។ រដ្ឋធម្មនុ្ញ្ញកាំណត់ថា ពុទ្ធសាស្នា
គឺជាសាស្នារបស្់រដ្ឋ ស យីចចខពីការឱ្យរដ្ឋផ្ត ក់ាររាំពារចាំសពាុះការអប់រ ាំតាម្ត្ពុះពុទ្ធសាស្នា ស យីហាម្ត្បាម្
ការសរសី្សអីខខាខសាស្នា។ ចាប់ហាម្ត្បាម្ត្កុម្សាស្នានានាស ីរុិះគន្់សោយចាំ ស ីត្កុម្សាស្នាដ្ថ្ទ្សទ្ៀត ចត



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ម្ិន្បាន្បញ្ញា ក ់ម្អិតពីផ្ វបិាកចាំសពាុះការរ ាំសលាភស ីការហាម្ត្បាម្សន្ុះសទ្។ ចាប់ហាម្ត្បាម្អខគការសាស្នាម្ិន្
កនុខការសរៀបចាំពិធី  សធវីការត្បមូ្ ផ្តុ ាំ ត្បជុាំ ន្ិខសបីកវគគសរៀន្សូ្ត្ត ចដ្ សផ្ទត តស ីន្សោបាយសទ្។   
  
            ចាប់តត្ម្ូវឱ្យត្កុម្អនកកាន្់សាស្នាោាំខអស្់ រមួ្ោាំខត្កុម្ពុទ្ធសាស្ន្ិកផ្ខ ចុុះបញ្ា ិកាជាម្ួយត្កស្ួខធម្មការ
ន្ិខសាស្នា។ ចាប់កាំណតថ់ា ត្កុម្នានាត្តូវចតត្បាប់រោឋ ភិបា នូ្វបាំណខថ្ន្អខគការសាស្នារបស្់សគ សរៀបរាបព់ី
ស្កម្មភាពសាស្នារបស្់សគ ផ្ត ់ត្បវតតិរូបថ្ន្សម្ដ្កឹនាាំសាស្នារបស្់សគ សរៀបរាប់ត្បភពងវកិា ស្ន្ាផ្ត ់របាយ
ការណ៍ត្បោាំឆ្ន ាំ ចដ្ សរៀបរាប ់ម្អិតពសី្កម្មភាពសាស្នាោាំខអស្ ់យ ់ត្ពម្សររពតាម្បញ្ញតតិចដ្ ហាម្ត្កុម្
សាស្នាត្បមាងត្កុម្សាស្នាដ្ថ្ទ្សទ្ៀត បខកជសមាល ុះ ឬបាំផ្ទល ញស្ន្តសុិ្ខជាត។ិ ការចុុះបញ្ា ីតត្ម្ូវឱ្យមាន្ការយ ់ត្ពម្
ពីថាន ក់មូ្ ោឋ ន្ ថាន ក់សខតត ន្ិខថាន ក់ជាតិ ស យីដ្ាំសណីរការសន្ុះសុ្ីសព រ ូតដ្ ់ ៩០ ថ្ងៃ។ រម ន្ការពិន្យ័ចាំសពាុះការ
ខកខាន្ម្ិន្បាន្ចុុះបញ្ា ីសទ្ ចតត្កុម្សាស្នាចដ្ ម្ិន្បាន្ចុុះបញ្ា ីស យី ម្និ្អាចទ្ទ្ួ បាន្ការស ីកច ខពន្ធស ី
ចាំណូ  ពីត្កស្ួខសស្ដ្ឋកចិ្ ន្ខិ រិញ្ញវតាុសទ្។   
             ចាប់ហាម្ត្បាម្ជាផ្លូវការនូ្វត្កុម្ម្និ្ចម្ន្ជាពុទ្ធសាស្ន្ិកសដ្ីរបញុ្្ុះបញូ្្ ឱ្យសគចូ សាស្នារបស្ខ់លួន្ 
ស យីចចខថា ខលមឹ្សារអតាបទ្ម្ិន្ចម្ន្ជារបស្ពុ់ទ្ធសាស្ន្ិកអាចចចកោយបាន្ចតសៅកនុខកចន្លខសាស្នារបស្់សគចត
ប ុសណ្តណ ុះ ។ ចាប់ក៏ហាម្ផ្ខចដ្រស ីការផ្ត ់ ុយ ឬស្មាា រៈ សដ្ីម្បបីញុ្្ុះបញូ្្ ឱ្យសគចូ សាស្នារបស្់ខលួន្។ ចាប់
ហាម្ត្បាម្ ន្ខិោក់សោស្ទ្សខវចីដ្ ជា «ការបាំពាន្ស ីសាស្នារបស្់រដ្ឋ» ដូ្ចជាការត្គខស្បខ់សលាកស្ខឃសៅទ្ីសា
ធ្នរណៈ សធវីឲ្យខូចដ្ ទ់្ីសាស្នាត្ពុះពុទ្ធ ឬរបស្ជ់ាទ្ីស្កាក រៈ ន្ិខ «ត្បមាង» ចាំសពាុះត្ពុះស្ខឃ ឬោយជី។  

ចាប់តត្ម្ូវការចុុះបញ្ា ីោច់សោយច កពីរន ផ្ខចដ្រ នូ្វកចន្លខសររពបូជា ន្ខិសាលាសាស្នា។ កចន្លខ
សររពបូជា ន្ខិសាលាសាស្នាអាចត្តូវបាន្បិទ្បសណ្តត ុះអាស្ន្ន រ ូតដ្ ក់ចន្លខោាំខសនាុះត្តូវបាន្ចុុះបញ្ា ិកាស យី
ស្ិន្។ ចាបស់ធវីការចញកោចព់ីរន រវខ «កចន្លខសធវីស្កាក រៈបូជា» ន្ិខ «កចន្លខសូ្ត្តធម្៌»។  ការបសខកីតកចន្លខបូជា
ោម្ោរឱ្យសាា បន្ិកគឺជាម្ាស្ក់ម្មស្ិទ្ធិស ីអាររ ន្ិខដ្អីាររសនាុះ។ កចន្លខសនាុះត្តូវោកម់្នុ្ស្សបាន្ោ ខតិច 
២០០ នាក ់ស យីពាកយសុ្ាំការអនុ្ញ្ញញ តត្តូវមាន្ការរាំត្ទ្របស្់អនកសជឿន្ិខរាំត្ទ្ចាំន្ួន្ោ ខតិច ១០០ នាក។់ កចន្លខ
ស្ត្មាបសូ់្ត្តធម្អ៌ាចស្ាតិសៅកនុខទ្ីតាាំខជួ  ឬសៅស ដី្ីជ ួ ស យីម្និ្ោាំបាចោ់ ់ចតោក់ម្នុ្ស្សបាន្ប ុនាម ន្សនាុះ
សទ្ ។ ចាំចណកពាកយសុ្ាំការអនុ្ញ្ញញ តស ីកចន្លខសូ្ត្តធម្៌ត្តូវមាន្អនករាំត្ទ្ចាំន្នួ្២៥ នាកោ់ ខតិច។ កចន្លខសររព
បូជាត្តូវស្ាតិសៅឆ្ៃ យពរីន ោ ខតិច ២ គម្ ស យីម្និ្អាចសត្បីត្បាស្់សដ្មី្បបីសត្ម្ីបាំណខចផ្នកន្សោបាយ ទ្ទ្ួ 
ឧត្កិដ្ឋជន្ឱ្យសាន ក់សៅ ឬជន្សគចខលួន្ពីចាប់ស យី ។ ការកាំណតច់មាៃ យពរីន សន្ុះគឺស្ត្មាប់ចតការកសាខកចន្លខ
សររពបូជាងមីៗចតប ុសណ្តណ ុះ ស យីម្ិន្ោកទ់្ខន្ខឹការោិ យ័របស្់អខគការសាស្នា ឬកចន្លខសូ្ត្តធម្៌សទ្ ។    

 សាលាសាស្នាត្តូវចតមាន្ការចុុះបញ្ា ិកាជាម្ួយត្កស្ួខធម្មការន្ិខសាស្នា ស យីន្ិខត្កស្ួខអប់រ ាំ។ 
សាលាសាស្នាត្តូវបាន្ចណនាាំសោយត្កស្ខួអប់រ ាំ សអាយសធវីតាម្កម្មវធិីស្កិាស្នូ របស្ត់្កស្ួខអប់រ ាំ ចដ្ ម្ិន្
បញូ្្ ចផ្នកស្តីពសីាស្នាសទ្។ សាលាបសត្ខៀន្សាស្នាចដ្ ម្ិន្ចម្ន្ជាសាស្នាត្ពុះពុទ្ធត្តវូបាន្អនុ្ញ្ញញ តឲ្យមាន្ 
ស យីអាចជាសាលាសាធ្នរណៈ ឬឯកជន្។ សាលាម្ិន្ចម្ន្សាស្នា អាចបចន្ាម្សម្សរៀន្ស្តីពីត្ពុះពុទ្ធសាស្នា 
បចន្ាម្ស កីម្មវធិសី្ិកាស្នូ របស្់ត្កស្ួខ ចតកនុខការសធវដូី្សចនុះ សគត្តូវមាន្ការស្ត្ម្បស្ត្ម្ ួជាម្ួយត្កស្ួខអប់រ ាំ។ 
ម្ិន្ចម្ន្ត្គប់សាលាសាធ្នរណៈ ម្ិន្ចម្ន្សាស្នា សធវីការបសត្ខៀន្បចន្ាម្ស្តីពីត្ពុះពុទ្ធសាស្នាសនាុះសទ្ ស យីស្ិស្ស



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ចដ្ ម្ិន្កាន្់ត្ពុះពុទ្ធសាស្នាអាចម្ិន្សរៀន្សម្សរៀន្សន្ុះក៏បាន្ចដ្រ។ ចាបម់្ិន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យបសត្ខៀន្សាស្នាម្ិន្ចម្ន្
ត្ពុះពុទ្ធ សៅសាលារដ្ឋសទ្។   

ចាប់ម្ិន្ផ្ត ់ការអនុ្ញ្ញញ តស្ត្មាប់ឲ្យអខគការសាស្នាមាន្កម្មស្ិទ្ធិដ្ធីលីសទ្ សោយបខេាំឲ្យអនកដ្ឹកនាាំសាស្នា
ខលុះចុុះបញ្ា ីដ្កីនុខនាម្ជាដ្ផី្ទា  ់ខលួន្ ជាជាខជាដ្ីថ្ន្អខគការរបស្់សគ។ រម ន្ការកាំណត់ត្បសភទ្ទ្ិោឋ ការសោយច ក
ស្ត្មាប់អនកសធវីការចផ្នកសាស្នាសទ្។ 

ត្បសទ្ស្កម្ពុជាបាន្ចូ រមួ្ជាភាគីម្ួយសៅកនុខអនុ្ស្ញ្ញញ អន្តរជាតិស្តីពសី្ិទ្ធិន្សោបាយ ន្ខិស្ិទ្ធិព រដ្ឋ។   
  

ការត្បតិបតតិរបស់្រោឋ ភិបា     
សៅចខធនូ អាជាា ធរបាន្សចញសារាចរ សោយម្និ្ឲ្យត្ពុះស្ខឃចូ រមួ្កនុខការតវ ន្សោបាយ ស យីតត្ម្ូវ

ឲ្យស្ាិតមាន្អពាត្កតិយន្សោបាយ។ សារាចរមាន្បនាា ប់ពអីាជាា ធរបាន្ោប់ខលួន្ស្ខឃម្យួអខគ ចដ្ សធវីស្កម្មភាព
ស ីបញ្ញា បរសិាា ន្ ន្ខិស្ខគម្។ សោយឆ្លខកាត់ការពិសត្រុះសោប ់ជាម្ួយសម្ដ្កឹនាាំសាស្នានានា ត្កស្ួខធម្មការ
បាន្សធវីពត្ាខចាប ់សោយោក់សោស្ត្ព មទ្ណឌ ស ី «អនកសាស្នា» ចដ្ ចូ រមួ្កនុខទ្សខវីន្សោបាយ ដូ្ចជា «
សរៀបចាំស្កម្មភាពត្បឆ្ាំខន្ខឹគណបកសន្សោបាយណ្តម្ួយ» ។ អនកជាំនាញចដ្ បាន្ពិន្តិយសម្ី ពត្ាខចាប់សន្ុះ 
បាន្ន្ិោយថា ពាកយថា «អនកសាស្នា» ត្តូវបាន្សត្បសី្ត្មាប់សោខសៅស ីសលាកស្ខឃ ស យីម្ិន្ត្តូវបាន្បញ្ញា ក់
ន្័យបចន្ាម្សៅកនុខពត្ាខចាប់សទ្ ចដ្ ជាការម្ិន្ចាស្់ ស្ត្មាប់សត្បីសៅស ីអនកមាន្កាន្់សាស្នាត្ពុះពុទ្ធ។ សោស្
ត្ព មទ្ណឌ អាចមាន្ជាបព់ន្ធនារររ ូតដ្ ់ ១៥ ឆ្ន ាំ។ 

អាជាា ធរបាន្ត្បកាន្់ជាំហាន្ោក់ទ្ខន្ខឹការត្បតបិតតិសាស្នា សៅសព មាន្សាល ប់សោយសារជាំខឺកូវដី្ ១៩។ 
សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តី   ុន្ ចស្ន្បាន្ជួបជាម្ួយត្កុម្អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ សដ្ីម្បពីភិាកាពីកខវ ់របស្់សគចាំសពាុះ
ការោម្ោរសន្ុះ បនាា ប់ពីរោឋ ភបិា បាន្សចញបទ្បញ្ញា ឲ្យបូជាអនកសាល ប់សោយកូវដី្ ១៩។។ សោយសឆ្លយីតបន្ឹខការ
អាំពាវនាវពីសាធ្នរណជន្ ចដ្ សុ្ាំឲ្យមាន្ការបញុ្្ុះស្ពតាម្ចបបសាស្នា សៅចខសម្សា សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តបីាន្ផ្ត
 ់ដ្ីសៅសខតតកាំពខ់ស្ពឺ ស្ត្មាបប់ញុ្្ុះស្ពជន្រខសត្រុះសោយសារជាំខឺកូវដី្ ជាអនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្។ សលាកបាន្
អាំពាវនាវឲ្យអនកកាន្់សាស្នាសផ្សខសទ្ៀតរាំត្ទ្ការស ីកច ខសន្ុះ។ បនាា បម់្ក ត្កមុ្ត្បឹកាកាំពូ ស្ត្មាប់កិចក្ារ
សាស្នាឥសាល ម្ បាន្សចញការចណនាាំឲ្យត្កមុ្ត្បឹកាឥសាល ម្មូ្ ោឋ ន្ស្ត្ម្បស្ត្ម្ ួការបញុ្្ុះស្ពថ្ន្ជន្រខសត្រុះ
សោយជាំខឺកូវដី្ ឲ្យបាន្ស្ម្ត្ស្បតាម្សាស្នា។ 

អាជាា ធរបាន្តត្ម្ូវឲ្យម្ន្ាីរសពទ្យរដ្ឋោាំខអស្់បសខកីតកចន្លខបន្់ត្ស្ន្់ស្ត្មាប់អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ ស យី
ឲ្យន្រស្តីមាន្ស្ិទ្ធិកនុខការពាក់ត្កណ្តត់ត្គបកា តាម្សាស្នាឥសាល ម្ សៅតាម្សាលារដ្ឋ ជាការសឆ្លីយតបន្ឹខកខវ ់ 
ចដ្ ត្តូវបាន្ស ីកស ខី សៅកនុខសព បញ្្បក់ារតម្អាហារ Ifta ចដ្ មាន្ការចូ រមួ្ថ្ន្សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តី ន្ិខ
សម្ដ្ឹកនាាំឥសាល ម្សាស្ន្កិ សៅឆ្ន ាំ ២០១៩។ កចន្លខសពទ្យចាំន្ួន្ ៣ បាន្ដ្ាំសណីរការបន្ាប់បន្់ត្ស្ន្់ងមី សៅឆ្ន ាំ ២០២១ 
គឺសៅម្ន្ាីរសពទ្យម្ិតតភាពចខមរ សូ្សវៀត ម្ន្ាីរសពទ្យត្ពុះអខគឌខួ ន្ិខសាលាចងោាំសុ្ខភាព។ ការត្កបកា សៅកនុខអាររ
សត្ចីន្ចតត្តូវបាន្ោត់ទុ្កថា ជាការត្ពស នី្ សៅកម្ពុជា ស យីកន្លខម្ក សាលាម្ិន្ស ីកទ្ឹកចិតតឲ្យពាក់សៅកនុខថាន ក់
សទ្។ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

តាម្រយៈត្កស្ួខធម្មការ គណបកសត្បជាជន្កម្ពុជាត្គប់ត្គខស ីការចតខតាាំខមុ្ខតាំចណខដ្កឹនាាំ សៅកនុខត្កុម្
អនកកាន្ស់ាស្នាត្ពុះពុទ្ធ ន្ខិសាស្នាឥសាល ម្។ តាំចណខជាន្់ខពស្់ចផ្នកត្ពុះពុទ្ធសាស្នាត្តវូមាន្ការយ ់ត្ពម្ពី
នាយករដ្ឋម្ន្រន្តី ន្ិខត្ពុះម្ហាកសត្ត។ សៅចខម្ិងុនា រោឋ ភិបា បាន្ត្បកាស្ថា ស្សម្តចស្ខឃរាជ ប ូ ត្គី បាន្ចតខតាាំខ
អនក ក់ស តាម្អន្ឡាញ ន្ខិជាត្គូោយ ឲ្យសធវីជាទ្ីត្បឹកាផ្ទា  ់។ ការស្សត្ម្ចសន្ុះបាន្សធវីឲ្យមាន្ការរុិះគន្ត់ាម្
ត្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយស្ខគម្ សោយសារទ្ីត្បឹកាសនាុះខវុះការអប់រ ាំ ន្ិខការសរៀន្សូ្ត្តចផ្នកសាស្នា។ 

សៅចខម្ករា ម្ន្រន្តីរោឋ ភិបា  ន្ិខសម្ដ្កឹនាាំសាស្នាឥសាល ម្មូ្ ោឋ ន្ ជាស្មាជិកថ្ន្គណកមាម ធិការអចិថ្ន្រន្ត
យហ៍ាឡា ់កម្ពុជា បាន្បសខកតីនាយកោឋ ន្ងមីម្យួថ្ន្កចិ្ការហាឡា ់សៅសត្កាម្អគគនាយកោឋ ន្ការពារអនកសត្បីត្បាស្់ 
កិច្ការត្បកតួត្បចជខ ន្ិខបន្រាក បការចកលខបន្លាំ ថ្ន្ត្កស្ួខពាណិជាកម្ម។ នាយកោឋ ន្សន្ុះត្គប់ត្គខស ីផ្ តិកម្ម ន្ិខ
ការកាំណត់សាល កស្ញ្ញញ ត្តមឹ្ត្តវូថ្ន្ផ្ ិតផ្ ហាឡា ់។ បាំណខម្ួយថ្ន្ការសធវដូី្សចនុះគឺសដ្មី្បជីួយជាំរុញសទ្ស្ចរណ៍
កនុខចាំសណ្តម្អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ឲ្យចូ ម្កកនុខត្បសទ្ស្ បនាា ប់ពជីាំខឺកូវដី្ផុ្តរ ត់សៅ។ 

ម្ន្រន្តីត្កស្ខួវបបធម្ប៌ាន្ន្ិោយថា ត្កស្ខួកាំពុខសធវីការោ ខស្កម្ម សដ្ីម្បចុីុះបញ្ា ីដ្ីស្ត្មាប់ស្ គម្ន្៍ជន្
ជាតិ សោយចផ្អកស ីសារស្ាំខាន្់ថ្ន្ដ្ី ស្ត្មាប់ការសររពបូជាចផ្នកសាស្នា ជាការសឆ្លយីតបន្ឹខបណតឹ ខតវ កន្លខម្ក 
ស្តីពីការយតឺោ វកនុខការចុុះបញ្ា ីការដ្ីធលី ន្ិខការបាំផ្ទល ញថ្ត្ពស ចីដ្ ប ុះពា ់ដ្ ក់ារចស្ន្សត្ពន្ ន្ខិការត្បកប
ជីវភាពរស្់សៅ។ 

រោឋ ភិបា បន្តម្និ្ឲ្យអខគការឧតតម្ស្នខការអខគការស្ ត្បជាជាតិទ្ទ្ ួបន្ាុកជន្សភៀស្ខលួន្ ទ្ទ្ួ យកជាអ
ចិថ្ន្រន្តយ ៍នូ្វត្កមុ្ជន្ជាតិតាំបន្ភ់នាំម្ ុខតាញ ចដ្ កាន្់សាស្នាត្គិស្ត ម្កពីត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្ ចដ្ បាន្ម្កត្បសទ្ស្
កម្ពុជាសដ្ីម្បចីស្វខរកឋាន្ៈជាជន្សភៀស្ខលួន្។ កនុខចាំសណ្តម្ស្មាជិកត្កុម្សន្ុះចាំន្ួន្ ២០០ នាក់ ចដ្ បាន្សគចខលួន្ពី
ត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្ ស យីបាន្ម្កដ្ ់កម្ពុជា សៅឆ្ន ាំ ២០១៧ មាន្ ១២ នាក់បាន្ស្ាិតសៅកម្ពុជាសៅស យី បនាា ប់
ពី ២ នាក់បាន្សធវដី្ាំសណីរសៅត្បសទ្ស្ថ្ងសោយខុស្ចាប់ ស យី ១៣ នាក់បាន្ត្ត ប់សៅសវៀតណ្តម្វញិសោយស្ម័ត្គ
ចិតត សៅឆ្ន ាំ២០២០។ រោឋ ភិបា បាន្បន្តតត្ម្ូវឲ្យពួកសគរស្់សៅកនុខកចន្លខកាំណត ់សៅភនាំសពញ។ ម្នុ្ស្សសពញវយ័ម្ិន្
ត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញញ តឲ្យសធវកីារសទ្ ស យីកុមារកម៏្ិន្ត្តូវបាន្អនុ្ញ្ញញ តឲ្យចូ សរៀន្ចដ្រ។ អនកសៅស្ ច់ាំន្ួន្ ១២ នាក់បាន្
ស្សត្ម្ចចតិតបន្តស្ាិតសៅកម្ពុជា រ ូតោ ់ចតសគទ្ទ្ ួបាន្ការអនុ្ញ្ញញ តឲ្យសៅរស្់សៅកនុខត្បសទ្ស្ទ្ី ៣។  

  
រោឋ ភិបា បាន្បន្តអនុ្ញ្ញញ តថ្ងៃ បស់្ត្មាកបុណយតាម្ត្បថ្ពណីត្ពុះពុទ្ធសាស្នា ជាផ្លូវការ ស យីចងម្

ោាំខផ្ត ក់ារបសត្ខៀន្តាម្សាស្នាត្ពុះពុទ្ធដ្ ់ស្ខឃ ន្ិខអនកឯសទ្ៀត សៅតាម្វតត ស យីជយួជាងវកិាដ្ ់វទិ្ាសាា ន្
ម្ួយចដ្ សធវីការត្សាវត្ជាវ ន្ខិសបាុះពុម្ពឯកសារស្តីពីវបបធម្ច៌ខមរ ន្ិខត្បថ្ពណីតាម្ត្ពុះពុទ្ធសាស្នា។ រោឋ ភបិា ម្និ្
បាន្សធវីដូ្សចនុះស យី ចាំសពាុះត្កមុ្សាស្នាដ្ថ្ទ្ ដូ្ចជាការត្បកាស្ថ្ងៃ ប់ស្ត្មាករបស្់រដ្ឋស យី។  

 
ចផ្នកទ្ី ៣. សាា ន្ភាពថ្ន្ការសររពរបស់្ស្ខគម្ចាំសពាុះសស្រភីាពសាស្នា   
 សៅចខសម្សា របាយការណ៍ម្យួរបស្់បណ្តត ញយុវជន្កម្ពុជាបាន្រកស ញីថា ដ្ីថ្ត្ពការពារចាំន្ួន្ ៣២០០ 
អា កនុខចាំសណ្តម្ដ្ថី្ត្ពការពារចាំន្ួន្ ៧៤០០អា សៅសខតតត្កសចុះ ត្តូវបាន្សគឆ្ក រសោយខុស្ចាប់ ចាំចណក ១១៤០ អា
សទ្ៀតស្ាិតសៅសត្កាម្ការគត្មាម្កាំច ខ។ ថ្ត្ពគជឺាទ្ីកកចន្លខត្បតិបតតសិាស្នា ស្ត្មាបជ់ន្ជាតិសដ្ីម្ភនខ។ ម្ន្រន្តីមាន ក់



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

សៅកនុខបណ្តត ញបាន្សោទ្ “អនកមាន្អាំណ្តច ន្ិខមាន្ត្បាក់” ថាបាន្រាន្ថ្ត្ពសោយខុស្ចាប់ សដ្ីម្បកីាប់ស  ីក់ ឬ
បចខវរដ្ីសៅបសត្ម្បីាំណខសផ្សខ។សម្ដ្ឹកនាាំស្ គម្ន្ជ៍ន្ជាតសិដ្ីម្បាន្ន្ោិយថា បុគគ ន្ខិត្កុម្  ុន្ចដ្ បាន្ទ្ិញ
ដ្ីស្កាក រៈរបស្់ជន្ជាតិសដ្មី្ សត្ចីន្ចតលាក់បាំណខរបស្់សគកនុខការរាន្ថ្ត្ព។ សបីអនកត្ស្ុកដ្ខឹពីបាំណខសន្ុះ សគត្បច  
ម្ិន្ត្ពម្ ក់ដ្ឲី្យសទ្។ ត្បភពព័ត៌មាន្សផ្សខៗបាន្ន្ិោយថា ស្ គម្ន្៍មូ្ ោឋ ន្មាន្ការពិបាកកនុខការរារា ាំខការរាន្
ថ្ត្ព បនាា បព់ីសគបាន្ ក់ោច់ស យី ស យី ុយត្តូវបាន្ទូ្ោត់អស្់ស យី។ 

អនកស្សខកតការណ៍ ន្ខិសម្ដ្ឹកនាាំសាស្នាបាន្ន្ិោយពីសាធ្នរណជន្ទ្ទ្ ួយកកាន្់ចតសត្ចីន្ នូ្វអនក
ត្បតិបតតសិាស្នាចដ្ ម្និ្ចម្ន្ជាសាស្នាត្ពុះពុទ្ធ ងវីសបីសៅចតមាន្ការ ាំសអៀខខលុះដ្ចដ្ ។ សម្ដ្កឹនាាំសៅកនុខស្ 
គម្ន្៍ោម្ ចដ្ ជាត្កុម្ភាគតចិ បាន្ន្ោិយថា ោម្មាន្ឱ្កាស្សស្មីរន កនុខការទ្ទ្ួ បាន្ការារសធវី ន្ិខការ
ស្ិកា។ 

បនាា ប់ពីបាន្ជួបជាម្ួយត្ពុះស្ខឃរាជ សទ្ព វខស អាោរយរ  មូ្ ខ់កាតូ កិ Olivier Schmitthaeusler បាន្
ន្ិោយថា មាន្ «ការសររពរន សៅវញិសៅមុ្ខចផ្នកសាស្នា» សៅកនុខចាំសណ្តម្ត្កមុ្សាស្នា សៅកម្ពុជា ន្ខិថា 
សរ ន្សោបាយរបស្់រោឋ ភបិា ន្ិខភាពអត់ឱ្ន្របស្់ស្ខគម្មាន្សារស្ាំខាន្់ណ្តស្់ កនុខការចក ម្អទ្ាំនាកទ់្ាំន្ខរន
រវខសាស្នា។ 

សៅចខម្ិងុនា ត្ពុះវហិាររ  ូម្ ខ់កាតូ ិកបាន្សធវីអាំសណ្តយមា ស្ចាំន្ួន្ ២០ ០០០ ដ្ ់ឧតតម្ត្កុម្ត្បឹកាស្ត្មាប់
កិច្ការសាស្នាឥសាល ម្ សដ្មី្បកីារពារជាំខឺកូវដី្ ១៩។ តាំណ្តខរបស្់ត្កមុ្ត្បឹកា បាន្ស្ចម្តខអាំណរគុណដ្ ់ត្ពុះវហិារ 
ចដ្ បាន្ស្ចម្តខសាម្គគភីាពជាម្ួយឥសាល ម្សាស្ន្ិកសៅកម្ពុជា។  
 
ចផ្នកទ្ី ៤. សរ ន្សោបាយរបស់្រោឋ ភិបា ស្ រដ្ឋអាសម្រកិ ន្ិខការពាក់ព័ន្ធ   
            ឯកអគគរដ្ឋទូ្តស្ រដ្ឋអាសម្រកិ បាន្ស ីកស ខីពបីញ្ញា ថ្ន្អនកម្ ុខតាញ  ចដ្ កាន្់សាស្នាត្គិស្តសៅត្បសទ្ស្
សវៀតណ្តម្ ជាសត្ចនី្ស កី ជាម្ួយរដ្ឋម្ន្រន្តកីម្ពុជា ន្ិខ ន្ិខតាំណ្តខដ្ថ្ទ្សទ្ៀត ស យីស ីកទ្ឹកចិតតឲ្យរោឋ ភិបា ដ្ាំសណីរ
ការពិន្ិតយស កីារអនុ្ញ្ញញ តឲ្យពួកសគសៅតាាំខទ្ី ាំសៅជាអចិថ្ន្រន្តយជ៍ាងម។ី សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្ត ន្ិខម្ន្រន្តីដ្ថ្ទ្សទ្ៀតបាន្
បញ្ញា ក់ត្បាបម់្ន្រន្តីរោឋ ភបិា  នូ្វភាពាយរខសត្រុះចដ្ ត្កមុ្សាស្នាភាគតចិោាំខសនាុះត្ប ម្ សោយសារជាំខឺកូវដី្ 
១៩ ស យីបាន្បញ្ញា ក់ពសីារស្ាំខាន្់ថ្ន្ការសធវីោ ខណ្តឲ្យត្កុម្ោាំខសនាុះម្និ្រខការសរសី្សអខី ស យីទ្ទ្ួ បាន្នូ្វសស្
វសាធ្នរណៈ ចដ្ សគស្ម្ន្ខឹទ្ទ្ួ បាន្។ ម្ន្រន្តសីាា ន្ទូ្តបាន្ស ីកស ខីជាសទ្ៀខោត់ ជាម្ួយតាំណ្តខរោឋ ភិបា  
នូ្វសារស្ាំខាន្់ថ្ន្ការសធវសី្មា រណកម្មសពញស ញថ្ន្ត្កមុ្សាស្នាភាគតិច សៅកនុខស្ខគម្ចខមរ ន្ិខអតាត្បសោជន្៍
ថ្ន្ការរាំត្ទ្ព ុភាពថ្ន្សាស្នា។ ឯកអគគរដ្ឋទូ្តបាន្អាំពាវនាវឲ្យមាន្ការអត់ឱ្ន្ចាំសពាុះទ្ស្សន្ៈថ្ន្សាស្នាសផ្សខៗ
សៅតាម្ត្បពន័្ធផ្សពវផ្ាយស្ខគម្ ស យីស កីទ្ឹកចិតតឲ្យរោឋ ភបិា បន្តការពារស្ិទ្ធិរបស្ម់្នុ្ស្សត្គប់រូប សៅកនុខការ
ត្បតិបតតសិាស្នារបស្់សគ សោយរម ន្ការសត្ជៀតចត្ជក។ 

ម្ន្រន្តីសាា ន្ទូ្តបាន្បាន្បញ្ញា កជ់ាម្ួយសម្ដ្កឹនាាំថ្ន្ត្កមុ្កាន្ស់ាស្នាត្ពុះពុទ្ធ ត្គិស្តសាស្នា ន្ិខសាស្នា
ឥសាល ម្ អាំពសីារស្ាំខាន្់ថ្ន្ការទ្ទ្ួ យកភាពចត្ម្ុុះចផ្នកសាស្នា ស្ខកត់ធៃន្់ស ីសារស្ាំខាន្់ថ្ន្ការអតឱ់្ន្រវខ
សាស្នានានា សៅកនុខស្ខគម្ត្បជាធិបសតយយ។ សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្តបាន្ជួបជាម្ួយសម្ដ្ឹកនាាំសាស្ន្កិឥសាល ម្ ចដ្ 
ម្កពីត្កមុ្ជន្ជាតិោម្ សដ្ីម្បពីិភាកាពីសស្រភីាពសាស្នា ន្ិខបញ្ញា ត្ប ម្ កនុខស្ គម្ន្៍របស្់សគ កនុខសព សលាក



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ចុុះតាម្សខតត កា ពីចខម្ិងុនា។ សលាកចងម្ោាំខបាន្ជបួជាម្ួយអនកភូម្ិោម្ ន្ិខអនកចដ្ បាន្សរៀន្ចបក់ម្មវធិសី្ិកា
ភាសាអខ់សគលស្ សត្កាម្ការទ្ាំនុ្កបត្ម្ុខពីស្ រដ្ឋអាសម្រកិ សៅកនុខសព សលាកចុុះតាម្សខតត សៅចខកញ្ញញ ។ 

ម្ន្រន្តីសាា ន្ទូ្តបាន្ជួបជាម្ួយជន្ជាតិភាគតិចោម្ ន្ិខត្កុម្អនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្ដ្ថ្ទ្សទ្ៀត សម្ដ្កឹនាាំ
ត្កុម្ជន្ជាតិសដ្ីម្ ន្ិខតាំណ្តខថ្ន្អនកកាន្ស់ាស្នាត្គិស្តចដ្ មាន្ចាំន្ួន្តចិតួច សដ្ីម្បចីស្វខយ ់ពទី្ស្សន្ៈរបស្់សគ
ស ីការអតឱ់្ន្ចផ្នកសាស្នា ការសររពចាំសពាុះវបបធម្៌ថ្ន្ត្កមុ្ភាគតចិ  ឱ្កាស្សស្មរីន ចផ្នកសស្ដ្ឋកិច ្ន្ិខការសធវីស្មា
 រណកម្មថ្ន្ត្កមុ្ជន្ជាតិភាគតិចសៅកនុខវបបធម្៌រមួ្ ស យីបាន្ស្ចម្តខការរាំត្ទ្របស្់សាា ន្ទូ្ត ចាំសពាុះសស្រភីាពសា
ស្នា។ សដ្ីម្បចីខត្កខឯកសារពីការសធវីទុ្កេចផ្នកសាស្នាសោយរបបចខមរត្ក ម្  សាា ន្ទូ្តបាន្ផ្ត ង់វកិាដ្ ់កម្មវធិី
ចស្វខរកយុតតិធម្អ៌ន្តរកា  ចដ្ មាន្ការចូ រមួ្ពីស្ គម្ន្៍ោម្កាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្។ 

 កម្មវធិីខលុះរបស្់សាា ន្ទូ្តបាន្សផ្ទត តស ីការរាំត្ទ្ការអភិរកសទ្តីាាំខវបបធម្ស៌ាស្នា ដូ្ចជាត្បាសាទ្ភនាំបាចខខ 
សៅសខតតសស្ៀម្រាប៕ 
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 


