
កម្ពជុា 

របាយការណស៍្តីពសីស្រីភាពសាស្នាអន្តរជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៧  

សស្ចកតសី្សខេបរមួ្ 

រដ្ឋធម្មន្ុញ្ញចចខថា ពុទ្ធសាស្នាគឺជាសាស្នារបស់្រដ្ឋ ស ើយត្តូវបាន្ស ើកកាំពស់្តាម្រយៈការមាន្ថ្ងៃបុណយ 

ការបណតុ ុះបណ្តត  ចបបសាស្នា ការបសត្ខៀន្ពីត្ពុះពុទ្ធសាស្នាសៅតាម្សាលារដ្ឋ ន្ិខការផ្ត ់ងវិកាដ្ ់សាា ប័ន្ពុទ្ធ

សាស្នា។ ចាប់ចចខពីសស្រីភាពថ្ន្ជាំសន្ឿ ន្ិខការត្បតិបតតសិាស្នា ដ្រាបណ្តសស្រីភាពសន្ុះម្និ្សត្ជៀតចត្ជកជាំសន្ឿ

សាស្នារបស់្អនកដ្ថ្ទ្ ស ើយមិ្ន្ប ុះពា ់ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប់ ន្ិខស្ន្តិសុ្ខសាធ្នរណៈ។ រដ្ឋឋ ភបិា មិ្ន្ត្ពម្អន្ញុ្ញញ តសោយ

ការិយា ័យថ្ន្ឧតតម្ស្នខការទ្ទួ្ បន្ទកុជន្សភៀស្ខលួន្របស់្អខគការស្ ត្បជាជាតិ (UNHCR) នាាំសៅតាាំខទ្ី ាំសៅជា

ងមី ន្វូជន្ម្ ុខតាញ មួ្យត្កុម្ ចដ្ ត្តូវបាន្សគន្យិាយថា មាន្ស តុផ្ ត្តឹម្ត្តូវកនុខការទ្ទួ្ បាន្ស្ិទ្ធិត្ជកសកាន្ 

ស ើយចដ្ បាន្សគសចញពីការសធវើបាប សៅត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្។ សៅចខតុលា រដ្ឋឋ ភបិា បាន្សធវើស្ ត្បតិបតតិការ

ជាមួ្យអខគការស្ ត្បជាជាត ិស ើការតាាំខទ្ី ាំសៅជាងមីថ្ន្ត្កមុ្ម្ ុខតាញ ចាំន្ួន្ ៧ នាក់ សៅត្បសទ្ស្ទី្ ៣ ចតបាន្

ន្ិយាយថា ២៩ នាក់សទ្ៀត គ្មម ន្ស តុផ្ ត្គប់ត្គ្មន្់ស្ាំរាប់ទ្ទួ្ បាន្ស្ិទ្ធិត្ជកសកាន្សទ្ ស ើយបាន្ត្បកាស្ពីចផ្ន្ការ

ចាប់បញ្ជូន្ពួកសគត្តឡប់សៅត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្វិញ ងមីសបើអខគការ UNHCR ត្ពម្ជួយសគសៅកនុខការតាាំខទ្ី ាំសៅជាងមី

កតី។ រដ្ឋឋ ភបិា បាន្សថាោ  សោស្ថាជាការសត្ជៀខចត្ជកចូ កចិចការថ្ផ្ទកនុខរបស់្កម្ពជុា ន្ូវសស្ចកតីចងលខការណ៍របស់្អនក

រាយការណ៍ពិសស្ស្របស់្អខគការស្ ត្បជាជាតិចផ្នកស្ិទ្ធិម្ន្ុស្សស្ាំរាប់ត្បសទ្ស្កម្ពជុាចដ្ រិុះគន្់ការត្បត្ពតឹតសៅស ើ

ត្កុម្ម្ ុខតាញ  ។ 

អនកភូមិ្បាន្ស្ាំលាប់ពនខម្ួយចាំន្ួន្ សដ្ឋយស្ខស័យថា បាន្សធវើធមប់ សដ្ឋយសារចតជាំសន្ឿសាស្នា ន្ិខការត្បតិបតតិ

របស់្សគ។ មាន្សស្ចកតីរាយការណ៍ផ្ខចដ្រថា មាន្ការរារាាំខដ្ ់ស្មា រណកម្មកនុខស្ខគម្ ន្ូវត្កុម្ចាម្។ 

ម្ន្រន្តសីាា ន្ទូ្តស្ រដ្ឋោសម្រិកបាន្ពិភាកាពតី្កមុ្ម្ ុខតាញ ចដ្ កាន្់សាស្នាត្គុឹះ ជាមួ្យរដ្ឋឋ ភិបា ។ ម្ន្រន្តី

សាា ន្ទូ្តស្ រដ្ឋោសម្រិកកប៏ាន្ពិភាកាផ្ខចដ្រពសីារៈស្ាំខាន្់ថ្ន្ការរាប់រក ន្ិខភាពចាំរុុះគ្មន ចផ្នកសាស្ន្នា ជាមួ្យ

តាំណ្តខរដ្ឋឋ ភិបា  សម្ដឹ្កនាាំគណបកសន្សយាបាយ អខគការស្ខគម្សីុ្វិ  ន្ខិសម្ដឹ្កនាាំត្កុម្សាស្នាឥសាល ម្ សាស្នា

ត្គឹុះ ន្ខិពុទ្ធសាស្នា។ សាា ន្ទូ្តមាន្បាំណខស ើកកាំពស់្សារស្ាំខាន្់ថ្ន្ភាពអត់ឱន្ចផ្នកសាស្នា ន្ិខការយ ់តាម្រយៈ

ការសរៀបចាំោហារត្សាយបួស្ Iftar ជាផ្លូវការ កម្មវិធីវាគមនិ្ ន្ិខទ្ាំរខ់ថ្ន្ការចូ រួម្ដ្ថ្ទ្សទ្ៀត។ 



ចផ្នក ១៖ ត្បជាសាន្រស្តោកទ់្ខន្ខឹសាស្នា 

តាម្ការបា ន្់ត្បមាណរបស់្រដ្ឋឋ ភិបា ស្ រដ្ឋោសម្រិក ត្បជាជន្កម្ពជុាមាន្ចាំន្ួន្ស្រុបចាំន្ួន្ ១៦.២ លាន្

នាក់ (គតិត្តឹម្ចខកកោដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧)។ សបើសយាខតាម្ការអសខោតស ើត្បជាជន្សៅឆ្ន ាំ ២០១៣ របស់្វិទ្ាសាា ន្ស្ាិតិជាតិ 

ត្បជាជន្ចាំន្ួន្ ៩៧,៩% កាន្ព់ុទ្ធសាស្នា ស ើយសបើសយាខតាម្ត្កស្ួខធម្មការ ន្ិខសាស្នាសស្ទើរចតោាំខអស់្ថ្ន្ពួកសគ 

កាន្់ពុទ្ធសាស្នា ិន្យាន្ ។ ជន្ជាតិចខមរភាគសត្ចើន្ស ើស្ ុបជាពុទ្ធសាស្ន្ិក ។ ោណិកជន្សវៀតណ្តម្ចដ្ រស្់សៅ

កម្ពជុា ជាត្បថ្ពណី កាន្់ពុទ្ធសាស្នាម្ហាយាន្ ចតក៏មាន្សត្ចើន្ចដ្រចដ្ ចបរម្កកាន្់ពុទ្ធសាស្នា ិន្យាន្។ ជន្ជាតិ

សវៀតណ្តម្ដ្ថ្ទ្សទ្ៀតជាអនកកាន្់សាស្នារ ូម្ ខ់កាតូ ិក ស ើយពួកសគគឺជាត្កុម្ភាគសត្ចើន្ស ើស្ ុបកនុខចាំសណ្តម្អនក

កាន្ស់ាស្នាកាតូ ិក សៅកម្ពជុា។ ោណិកជន្សវៀតណ្តម្មាន្ត្បច   ៥% ថ្ន្ត្បជាជន្កម្ពជុា។ សយាខតាម្ការ

បា ន្់ត្បមាណរបស់្រដ្ឋឋ ភិបា  អនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្មាន្ចាំន្ួន្ត្បមាណពី ២,១% ថ្ន្ត្បជាជន្ោាំខអស់្ ចតអខគការ

មិ្ន្ចម្ន្រដ្ឋឋ ភិបា ខលុះបា ន្់ត្បមាណថា ោចមាន្ចាំន្ួន្ពី ៤% សៅ ៥%។  កនុខចាំសណ្តម្សន្ុះ ភាគសត្ចើន្ស ើស្ ុបគឺ

ចាម្ ងវីសបើថាម្ិន្ចម្ន្ត្គប់ចាម្ោាំខអស់្កាន្់សាស្នាឥសាល ម្សទ្។ ចាម្សត្ចើន្រស្់សៅតាម្ទី្ត្បជុាំជន្ ន្ិខភូម្ិសន្សាទ្តាម្

ជន្បទ្ តាម្មាត់បឹខទ្សន្លសាបន្ិខទ្សន្លសម្គខគ ន្ិខកនុខសខតដកាំពត ។ សៅកម្ពជុា សាស្នាឥសាល ម្មាន្បួន្សាខា គសឺាខា 

Shafi  ចដ្ ត្បតិបតដិសដ្ឋយអនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្រ តូ ៩០% ។ សាខា Salafi (Wahhabi) សាខាសដ្ើម្ចដ្ មាន្ 

ស ម្ ុះថា Iman-San ន្ិខសាខា Kadiani ។ ត្បជាជន្កនុខត្កុម្សាស្នាឯសទ្ៀតមាន្ត្កុម្ Baha'i Faith ជវី វ ន្ិខជន្

ជាតិសវៀតណ្តម្ចដ្ កាន្់សាស្នា Cao Dai ឬត្កុម្អនកកាន្់សាស្នាត្គុឹះន្ិកាយសផ្សខៗ។ 

ចផ្នកទ្ ី២. ការសគ្មរពរបស្រ់ដ្ឋឋ ភបិា ចាំសពាុះសស្រភីាពសាស្នា 

ត្កបខណ័ឌ ចាប ់

 រដ្ឋធម្មន្ុញ្ញចចខពីសស្រីភាពថ្ន្ជាំសន្ឿ ន្ិខការត្បតិបតតសិាស្នា ដ្រាបណ្តវាមិ្ន្សត្ជៀតចត្ជកជាំសន្ឿ សាស្នាដ្ថ្ទ្

សទ្ៀត ស ើយមិ្ន្ប ុះពា ់ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប់ ន្ខិស្ន្តិសុ្ខសាធ្នរណៈ។ រដ្ឋធម្មន្ុញ្ញកាំណតថ់ា ពុទ្ធសាស្នាគឺជាសាស្នា

របស់្រដ្ឋ ស ើយចចខពីការសោយរដ្ឋផ្ត ់ការគ្មាំពារចាំសពាុះការអប់រំតាម្ត្ពុះពុទ្ធសាស្នា ស ើយហាម្ត្បាម្ការសរីស្សអើខ

ខាខសាស្នា។ ចាប់ហាម្ត្បាម្ត្កុម្សាស្នានានាមិ្ន្សោយត្បមាងត្កុម្សាស្នាដ្ថ្ទ្សទ្ៀត ចតកត្ម្មាន្បញ្ញា សន្ុះ

ណ្តស់្។ ចាប់ហាម្ត្បាម្អខគការសាស្នាមិ្ន្សោយសរៀបចាំពិធី  សធវើការត្បមូ្ ផ្តុាំ ត្បជុាំ ន្ខិសបើកវគគសរៀន្សូ្ត្ត ចដ្ 

សតត តស ើន្សយាបាយ។ 

 ចាប់តាំរូវសោយត្កុម្អនកកាន្ស់ាស្នាោាំខអស់្ រួម្ោាំខត្កុម្ពុទ្ធសាស្ន្ិកផ្ខ សោយដ្ឋកព់ាកយសុ្ាំសៅត្កស្ួខ

ធម្មការន្ខិសាស្នា សបើសគចខ់សធវើស្កម្មភាពសផ្សខៗចផ្នកសាស្នា ។ ចាប់កាំណតថ់ា ត្កុម្នានាត្តូវចតត្បាប់រដ្ឋឋ ភិបា 



ន្ូវបាំណខថ្ន្អខគការសាស្នារបស់្សគ សរៀបរាប់ពីស្កម្មភាពសាស្នារបស់្សគ ផ្ត ់ត្បវតតិរបូថ្ន្សម្ដឹ្កនាាំសាស្នារបស់្

សគ សរៀបរាប់ត្បភពងវិកា ស្ន្ាផ្ត ់របាយការណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ ចដ្ សរៀបរាប់ ាំអិតពីស្កម្មភាពសាស្នាោាំខអស់្ យ ់

ត្ពម្សគ្មរពតាម្បញ្ញញ តិចដ្ ហាម្ត្កុម្សាស្នាត្បមាទ្ត្កមុ្សាស្នាដ្ថ្ទ្សទ្ៀត បខោរជាំសលាុះ ឬបាំតល ញស្ន្តិសុ្ខជាត។ិ 

ការចុុះបញ្ជតីាំរវូសោយមាន្ការយ ់ត្ពម្ពីថាន ក់ម្ូ ដ្ឋឋ ន្ ថាន កស់ខតត ន្ិខថាន ក់ជាត ិស ើយដ្ាំសណើរការសន្ុះស្ុីសព រ តូ

ដ្ ់ ៩០ ថ្ងៃ។ ចតត្កស្ួខសាស្នា ន្ិខធម្មកាគ្មម ន្អាំណ្តចកនុខការដ្ឋក់ទ្ណឌ កម្មស ើត្កុម្សាស្នាចដ្ មិ្ន្បាន្ចុុះបញ្ជីសទ្ 

ស ើយកគ៏្មម ន្បទ្ពិន្័យចាំសពាុះការខកខាន្មិ្ន្បាន្ចុុះបញ្ជីចដ្រ។ ត្កុម្សាស្នាចដ្ បាន្ចុុះបញ្ជីស ើយ ទ្ទួ្ បាន្ការ

ស ើកច ខពន្ធពីត្កស្ខួសស្ដ្ឋកចិច ន្ិខ រិញ្ញវតា។ុ 

 ចាប់ហាម្ត្បាម្ជាផ្លូវការមិ្ន្សោយត្កុម្មិ្ន្ចម្ន្ជាពុទ្ធសាស្ន្ិកសដ្ើរបញ្ចុុះបញ្ចូ សោយសគចូ សាស្នា

របស់្ខលួន្ ស ើយចចខថា ខលឹម្សារអតាបទ្មិ្ន្ចម្ន្ជារបស់្ពទុ្ធសាស្ន្ិកោចចចកចាយបាន្ចតសៅកនុខកចន្លខសាស្នា

របស់្សគចតប ុសណ្តណ ុះ ។ ចាប់កហ៏ាម្ផ្ខចដ្រស ើការផ្ត ់ ុយ ឬស្ាំភារៈសដ្ើម្បីបញ្ចុុះបញ្ចូ សោយសគច ូសាស្នារបស់្

ខលួន្។ 

ចាប់តាំរូវសោយមាន្ការចុុះបញ្ច ីដ្ឋច់សដ្ឋយចឡកពីគ្មន ផ្ខចដ្ររ ន្វូកចន្លខសគ្មរពបូជា ន្ិខសាលាសាស្នា។ 

កចន្លខសគ្មរពបូជា ន្ខិសាលាសាស្នាោចត្តវូបាន្បិទ្បសណ្តត ុះោស្ន្ន រ តូដ្ ់កចន្លខោាំខសនាុះត្តូវបាន្ចុុះបញ្ជីការ

ស ើយ ចតត្កសួ្ខធម្មការ ន្ខិសាស្នាន្យិាយថា ខលួន្មិ្ន្បាន្ចាត់វិធ្នន្ការសន្ុះសទ្។ ចាប់សធវើការចញកដ្ឋច់ពគី្មន រវាខ 

“កចន្លខសធវើស្កាោ រៈបូជា” ន្ខិ “កចន្លខស្ូត្តធម្៌”។  ការបសខោើតកចន្លខបូជាោម្ោរសោយសាា បន្ិកគឺជាមាច ស់្កម្មសិ្ទ្ធិស ើ

ោគ្មរ ន្ខិដី្ោគ្មរសនាុះ។ កចន្លខសនាុះត្តូវដ្ឋក់ម្ន្ុស្សបាន្យា ខតិច ២០០ នាក ់ស ើយពាកយសុ្ាំការអន្ញុ្ញញ តត្តវូមាន្ការ

គ្មាំត្ទ្របស់្អនកសជឿន្ិខគ្មាំត្ទ្ចាំន្នួ្យា ខតិច ១០០ នាក់។ ការយិា ័យស្ាំរាប់សូ្ត្តធម៌្ោចស្ាិតសៅកនុខទ្ីតាាំខជួ  ឬសៅ

ស ើដី្ជួ  ស ើយមិ្ន្ចាាំបាចោ់ ់ចតដ្ឋក់ម្ន្ុស្សបាន្ប ុនាម ន្សនាុះសទ្ ។ចាំចណកពាកយសុ្ាំការអន្ញុ្ញញ តស ើកចន្លខសូ្ត្តធម្៌

ត្តូវមាន្អនកគ្មាំត្ទ្ចាំន្ួន្២៥ នាក់យា ខតិច។ កចន្លខសគ្មរពបូជាត្តូវស្ាិតសៅឆ្ៃ យពគី្មន យា ខតិច ២ គម្ ស ើយមិ្ន្ោច

សត្បើត្បាស្ស់ដ្ើម្បីបាំសរីបាំណខចផ្នកន្សយាបាយ ទ្ទួ្ ឧត្កិដ្ឋជន្សោយសាន ក់សៅ ឬជន្សគចខលួន្ពចីាប់សឡើយ ។ ការកាំណត់

ចាំងាយពីគ្មន សន្ុះគឺស្ាំរាប់ចតការកសាខកចន្លខសគ្មរពបូជាងមីៗចតប ុសណ្តណ ុះ ស ើយមិ្ន្ោក់ទ្ខន្ខឹការិយា ័យរបស់្អខគការ

សាស្នា ឬកចន្លខស្ូត្តធម៌្សទ្ ។  

សាលាសាស្នាត្តវូចតមាន្ការចុុះបញ្ជីការជាមួ្យត្កស្ួខធម្មការន្ិខសាស្នា ស ើយន្ិខត្កសួ្ខអប់រំ។ 

សាលាសាស្នាត្តវូបាន្ចណនាាំសោយសធវើតាម្កម្មវិធីស្ិកាស្នូ របស់្ត្កស្ួខអប់រ ំចដ្ មិ្ន្បញ្ចូ ចផ្នកស្តីពីសាស្នា

សទ្ ចតសាលាោចបចន្ ាម្សម្សរៀន្ចដ្ មាន្កម្មវិធីស្កិាសាស្នា បចន្ ាម្ស ើកម្មវិធីស្ិកាស្នូ របស់្ត្កស្ួខអប់រ។ំ រដ្ឋឋ

ភិបា ជាំរញុការបសត្ខៀន្សាស្នាត្ពុះពុទ្ធ សៅតាម្សាលារដ្ឋ សដ្ឋយស្ាំរបស្ាំរួ ជាមួ្យត្កសួ្ខអប់រំ ចតស្ិស្សចដ្ មិ្ន្



កាន្់សាស្នាត្ពុះពុទ្ធមិ្ន្ត្តូវបាន្បខេាំសោយសរៀន្សទ្។ ចាប់មិ្ន្កាំណត់សោយបសត្ខៀន្សាស្នាមិ្ន្ចម្ន្ត្ពុះពុទ្ធសទ្ស ើយ

គ្មម ន្សាស្នាដ្ថ្ទ្ត្តូវបាន្បសត្ខៀន្សៅកនុខសាលារដ្ឋសទ្។ ការបសត្ខៀន្សាស្នាដ្ថ្ទ្ចដ្ មិ្ន្ចម្ន្ជាពុទ្ធសាស្នា ោច  

បសត្ខៀន្បាន្សៅតាម្សាលាឯកជន្។ 

ត្បសទ្ស្កម្ពជុាបាន្ចូ រួម្ជាភាគីមួ្យសៅកនុខអន្ុស្ញ្ញញ អន្តរជាតិស្តីពីសិ្ទ្ធិន្សយាបាយ ន្ខិសិ្ទ្ធិព រដ្ឋ។ 

ការត្បតបិតតរិបស្រ់ដ្ឋឋ ភបិា   

សៅចខសី្ហា អនករាយការណ៍ពសិស្ស្ថ្ន្អខគការស្ ត្បជាជាតិស្តីពីសាា ន្ភាពស្ិទ្ធិម្ន្ុស្ស សៅកម្ពជុា គឺសលាក

ត្សី្ Rhona Smith បាន្សចញសស្ចកតីចងលខមួ្យបនាទ ប់ពី បនាទ ប់ពីសបស្កកម្មរយៈសព  ២ ស្បាត  រ៍បស់្សលាកត្សី្ម្ក

កាន្់ត្បសទ្ស្កម្ពជុា សដ្ឋយបញ្ញជ កថ់ា អខគការ UNHCR បាន្ស្ាំសរចថា អនកត្សុ្កម្ ខុតាញ សវៀតណ្តម្ចដ្ កាន្់

សាស្នាត្គឹុះ ចាំន្នួ្ ៣៦ នាក ់ចដ្ បាន្រត់សគចខលួន្ម្កកម្ពជុា មាន្ស តផុ្ ត្គប់ត្គ្មន្់កនុខការស្ុាំសិ្ទ្ធិត្ជកសកាន្។ ចត  

រដ្ឋឋ ភិបា កម្ពជុាមិ្ន្បាន្យ ់ត្ពម្សោយពួកសគតាាំខទ្ី ាំសៅ សៅកម្ពជុា ឬក៏ស្ាំរួ សោយពកួសគសៅរស្់សៅកនុខត្បសទ្ស្

ទី្ ៣ សឡើយ។ សៅចខតលុា រដ្ឋឋ ភិបា បាន្កាំណតថ់ា ពកួសគចាំន្ួន្ ៧ នាក់មាន្ស តុផ្ ត្តឹម្ត្តូវកនុខការអុះោខជាជន្

សភៀស្ខលួន្ ស ើយបាន្សធវើស្ ត្បតិបតតិការកនុខការបញ្ជូន្ពួកសគសៅត្បសទ្ស្ទី្ ៣។ រដ្ឋឋ ភបិា ន្ិយាយថា ២៩ នាក់សទ្ៀត

គ្មម ន្ស តុផ្ ត្គប់ត្គ្មន្់ស្ាំរាប់សុ្ាំសិ្ទ្ធិត្ជកសកាន្សទ្ ស ើយបាន្ត្បកាស្ចាប់បញ្ជូន្ពួកសគសៅត្បសទ្ស្សវៀតណ្តម្វិញ 

ងវីសបើអខគការ UNHCR ត្ពម្ជយួពួកសគកនុខការសៅតាាំខទ្ី ាំសៅជាងមីកតី។ រដ្ឋឋ ភបិា បាន្ោត់សចា ន្ូវសស្ចកតីចងលខរបស់្

អនករាយការណព៍ិសស្ស្ ស ើយបាន្សថាោ  សោស្សលាកត្សី្ ចាំសពាុះអវីចដ្ ខលួន្សៅថា ជាការសត្ជៀតចត្ជកចូ កនុខកិចច

ការថ្ផ្ទកនុខរបស់្ខលួន្។ 

សៅចខកញ្ញញ  សៅសព ចងលខសៅកាន្់កម្មករកាត់សដ្រ សៅសខតតកាំពខ់ចាម្ សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តី   ុន្ ចស្ន្បាន្ស្ុាំ

សោយសៅចកអន្ញុ្ញញ តសោយអនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្ពាកយកចន្សខរុំកា  ន្ខិសស្លៀកពាកត់ាម្ត្បថ្ពណីរបស់្សគ សៅ

កចន្លខសធវើការ។ សៅកនុខអាំឡុខសព បុណយរា មា ដ្ឋន្ សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តីបាន្បញ្ញជ ក់ជាងមី ន្វូសិ្ទ្ធិរបស់្អនកកាន្់សាស្នា

ឥសាល ម្ កនុខការត្គបកា តាម្សាស្នារបស់្សគ សៅកនុខសាលា ន្ិខសៅកនុខការងតរូប ស្ាំរាប់សត្បើត្បាស្់ផ្លូវការ។ 

សលាកចងម្ោាំខបាន្ស្ន្ាជួយដ្ ់ត្គូឥសាល ម្ សៅទូ្ោាំខត្បសទ្ស្ ស ើយបាន្ស្សស្ើររដ្ឋឋ ភបិា  ចាំសពាុះការស្ាំរួ ដ្ ់

ការសធវើស្មា រណកម្មពួកសគសៅកនុខត្បព័ន្ធអប់រសំាធ្នរណៈ។ 



រដ្ឋឋ ភិបា បាន្បន្តសោយមាន្ថ្ងៃឈប់ស្ាំរាកបុណយតាម្ត្បថ្ពណីត្ពុះពុទ្ធសាស្នា ផ្ត ់ការបសត្ខៀន្តាម្

សាស្នាត្ពុះពុទ្ធដ្ ់ស្ខឃ ន្ិខអនកឯសទ្ៀត សៅតាម្វតត ស ើយជួយជាងវិកាដ្ ់វិទ្ាសាា ន្ចដ្ សធវើការត្សាវត្ជាវ ន្ិខ

សបាុះពុម្ពឯកសារស្តីពវីបបធម្៌ចខមរ ន្ិខត្បថ្ពណីតាម្ត្ពុះពុទ្ធសាស្នា។  

តុលាការកាត់កតីចខមរត្ក ម្បន្តសាត ប់ស្កេកីម្មោក់ទ្ខន្ខឹការសចាទ្ត្បកាន្ថ់្ន្ការស្ាំលាប់រងាគ  ស ើត្កុម្ជន្

ជាតិ ន្ិខោក់ទ្ខន្ខឹសាស្នា ត្បឆ្ាំខន្ឹខចាម្ សៅកនុខស្ម័្យចខមរត្ក ម្ ពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ដ្ ់ឆ្ន ាំ១៩៧៩។ 

សៅកនុខពិធីបុណយរា មា ដ្ឋន្ សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តី   ុន្ ចស្ន្បាន្សរៀបចាំទ្ទួ្ ោហារត្សាយបួស្ Iftar ជូន្

ស្មាជិកថ្ន្ស្ គម្ន្ឥ៍សាល ម្ចាំន្ួន្ ៤៧០០ នាក។់ សៅកនុខសុ្ន្ទរកថារបស់្សលាក សលាកនាយករដ្ឋម្ន្រន្តីបាន្ត្បាប់សៅ

សភ ញៀវថា គ្មម ន្មូ្ ដ្ឋឋ ន្ស្ាំរាប់ការសរីស្សអើខចផ្នកន្សយាបាយសៅកនុខត្បសទ្ស្សទ្ ស ើយបាន្អាំពាវនាវសោយពុទ្ធសាស្ន្ិក

មាន្ការអតឱ់ន្ ស ើយរាប់រកស្ គម្ន្៍អនកកាន្ស់ាស្នាត្គុឹះ ន្ិខស្ គម្ន្៍អនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្។ 

ចផ្នកទ្ ី៣. សាា ន្ភាពថ្ន្ការសគ្មរពរបស្ស់្ខគម្ចាំសពាុះសស្រភីាពសាស្នា 

 អនកភូមិ្បាន្ស្ាំលាប់ពនខម្ួយចាំន្ួន្ ចដ្ សគស្ខស័យថា ដ្ឋក់អាំសពើ សដ្ឋយសារជាំសន្ឿរបស់្សគ។ សៅចខកកោដ្ឋ 

បុរស្ោយុ ២៩ ឆ្ន ាំមាន ក់ត្តវូបាន្សគបាញ់សៅត្តខ់កា  សៅសខតតម្ណឌ  គីរី ស ើយសៅចខវិចឆកិា បុរស្ោយុ ៦២ ឆ្ន ាំ

មាន ក់ត្តវូបាន្សគកាតក់ា សដ្ឋយអនកភូមិ្ សៅសខតតកាំពត។ អនកោាំខពីរត្តវូបាន្សគសចាទ្ថា សចុះសធវើធមប។់   

អនករស់្សៅកនុខស្ គម្ន្៍ចាម្កាន្់សាស្នាឥសាល ម្ខលុះបាន្ន្យិាយថា សគជួបឧបស្គគសៅកនុខការមាន្ស្មា  

រណកម្មសពញស ញសៅកនុខស្ខគម្។ សារព័ត៌មាន្កនុខត្សុ្កបាន្រាយការណ៍ថា មាន្អនកខលុះសៅកនុខស្ គម្ន្៍ពុទ្ធ

សាស្ន្ិកចដ្ ជាត្កុម្ភាគសត្ចើន្  សៅចតមាន្ការស្ខស័យសៅស ើចាម្ ន្ិខត្កមុ្ភាគតិចដ្ថ្ទ្សទ្ៀត ថាសចុះោបធមប់។ សៅ

កនុខករណីខលុះ អនកចដ្ ត្តូវបាន្សគស្ខស័យថា សចុះសធវើអាំសពើ ត្តូវបាន្ស្ាំលាប់សដ្ឋយអនកភូមិ្ ឬស្មាជិកត្គសួាររបស់្សគ 

តទ  ់។  

ចផ្នកទ្ ី៤. សគ្ម ន្សយាបាយរបស្រ់ដ្ឋឋ ភបិា ស្ រដ្ឋោសម្រកិ 



 ម្ន្រន្តសីាា ន្ទូ្តស្ រដ្ឋោសម្រិកបាន្ពិភាកាពីបញ្ញា សស្រីភាពសាស្នាជាមួ្យត្កស្ួខសាស្នា ន្ិខធម្មការ ន្ខិ

ម្ន្រន្តីដ្ថ្ទ្សទ្ៀតថ្ន្រដ្ឋឋ ភិបា ។ ម្ន្រន្តីត្កស្ួខបាន្ន្ិយាយអាំពីចផ្ន្ការផ្តួចសផ្តើម្របស់្សគ កនុខការសធវើពត្ងាខចាប់ងមីស្តីពីសស្រី

ភាពសាស្នា។ សាា ន្ទូ្តបាន្ស្ម័ត្គចិតតពនិ្ិតយស ើពត្ងាខចាប់សនាុះ សៅសព ស្ម្ត្ស្ប។ ម្ន្រន្តីសាា ន្ទូ្តរដ្ឋោសម្រិកក៏

បាន្ពិភាកាផ្ខចដ្រពីបញ្ញា ថ្ន្ការចាប់បញ្ជូន្ខលួន្សៅត្បសទ្ស្សដ្ើម្វិញ ន្ខិការសាន ក់សៅរបស់្ត្កុម្ម្ ុតាញ ចដ្ កាន្់

សាស្នាត្គឹុះ ជាមួ្យម្ន្រន្តីរដ្ឋឋ ភបិា  ន្ិខស្មាជិកថ្ន្អខគការមិ្ន្ចម្ន្រដ្ឋឋ ភិបា កនុខត្សុ្ក ន្ិខអខគការមិ្ន្ចម្ន្រដ្ឋឋ ភិបា

 អន្តរជាត។ិ 

  សាា ន្ទូ្តោសម្រិកបាន្បញ្ញជ ក់ពសីារៈស្ាំខាន្់ថ្ន្ការទ្ទួ្ យកភាពចាំរុុះថ្ន្សាស្នា កនុខជាំន្ួបជាមួ្យសម្ដឹ្កនាាំ

សាស្នាត្ពុះពុទ្ធ សាស្នាត្គុឹះ ន្ិខសាស្នាឥសាល ម្ សដ្ឋយស្ខោត់ធៃន្់ស ើសារៈស្ាំខាន្់ថ្ន្ការអត់ឱន្រវាខអនកកាន្ស់ាស្នា

សផ្សខៗ សៅកនុខស្ខគម្ត្បជាធបិសតយយ។ កម្មវិធីរបស់្សាា ន្ទូ្តបាន្សតត តស ើត្កុម្សាស្នា ស ើយបាន្ជាំរុញ  ព ភុាព

សាស្នា តាម្រយៈកម្មវធិីតល ស់្បតូរ ន្ិខកម្មវិធីយវុជន្។ 

 កម្មវិធីម្ួយចាំន្ួន្របស់្សាា ន្ទូ្តមាន្បាំណខជួយអភរិកសសបតកិភណឌ របស់្ចាម្ ដ្ចូជាសបតិកភណឌ សាស្នា 

តាម្រយៈការបសត្ខៀន្កនុខការោន្ ន្ិខស្រសស្រជាភាសាកាំសណើតរបស់្ចាម្ ស ើយរួម្មាន្ការអភិរកស ន្ខិការស្ិកាពី

វតាបូុរាណចផ្នកសាស្នាពីោណ្តចត្កបូរាណចាំបា ។ កម្មវធិមួី្យសទ្ៀតមាន្ការអសញ្ជើញវាគមនិ្ម្កន្យិាយ ន្ខិចូ រួម្

ពិភាកា ចដ្ កនុខសនាុះ សម្ដឹ្កនាាំសាស្នាឥសាល ម្ម្កពីជុាំវិញពិភពសលាកសធវើការត្បាត្ស័្យជាមួ្យស្ គម្ន្ច៍ាម្ សដ្ើម្បី

ផ្ត ់សោយជន្ជាតចិាម្ន្ូវការយ ់ដឹ្ខសីុ្ជាំសៅសៅស ើតួនាទី្សាា បនារបស់្អនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្ដ្ថ្ទ្សទ្ៀត សៅកនុខកាំ

លាាំខព កម្ម ន្ិខស្ គម្ន្៍របស់្សគ។ 

 កម្មវិធីដ្ថ្ទ្សទ្ៀតរបស់្សាា ន្ទូ្តបាន្សតត តស ើកចិចស្ ត្បតិបតតិការគ្មន រវាខអនកកាន្ស់ាស្នាសផ្សខៗ ភាពជា

អនកដឹ្កនាាំកនុខស្ គម្ន្៍ ន្ខិដ្ាំសណ្តុះត្សាយស ើការវិវាទ្។ បាន្អសញ្ជើញអនកកាន្ស់ាស្នាឥសាល ម្ សោយចូ រួម្កនុខ

សិ្កាេ សាលាចដ្ មាន្ការចូ រួម្ថ្ន្វាគមិន្ជាសភ ញៀវម្កពីទូ្ោាំខតាំបន្់ោសីុ្ោសគនយ៍។ ស្កិាេ សាលាសតត តស ើកចិចស្ 

ត្បតិបតតិការរវាខអនកកាន្់សាស្នាសផ្សខៗ ភាពជាអនកដឹ្កនាាំស្ គម្ន្ ៍ន្ិខដ្ាំសណ្តុះត្សាយស ើវិវាទ្។ ម្ន្រន្តីទូ្តបាន្ម្ក

សធវើទ្ស្សន្កិចចជាសត្ចើន្ស ើកសៅកនុខត្បសទ្ស្ សដ្ើម្បីជួបជាមួ្យត្កុម្ម្ន្ុស្សកនុខស្ គម្ន្៍ សដ្ឋយសៅសព សនាុះ ជាំរុញការ



អត់ឱន្ចផ្នកសាស្នា បងាា ញការសគ្មរពចាំសពាុះវបបធម្៌ចាម្ បន្ាយភាពឯកសការបស់្ចាម្ ស ើយជួយត្កុម្ចាម្កនុខការ

សធវើស្មា រណកម្មចូ សៅកនុខវបបធម្៌ទូ្សៅរបស់្ចខមរ។ សលាកឯកអគគរដ្ឋទូ្តចងម្ោាំខបាន្សរៀបចាំោហារត្សាយបួស្

(Iftar) ទ្ទួ្ ចាម្ ន្ិខអនកកាន្់សាស្នាឥសាល ម្ សៅបុណយរា មា ដ្ឋន្។ ស្ាំរាបោ់ហារត្សាយបួស្សន្ុះ សយើខបាន្

អសញ្ជើញស្មាជិកថ្ន្គណបកសដឹ្កនាាំត្បសទ្ស្ ន្ិខគណបកសត្បឆ្ាំខ ត្កុម្យុវជន្ ស្ខគម្សីុ្វ ិ ស ើយសបើកសោយមាន្

ការពិភាកាគ្មន សដ្ឋយចាំ  អាំពសីារៈស្ាំខាន្់ថ្ន្ការទ្ទួ្ យក ន្ិខការអត់ឱន្ចផ្នកសាស្នា។ 

 

 

 

 


