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គំនិតខ្លល ចនយោបាយ 

 មនវរជនលយើងខវះ ខ្លវ ចនលយបយទាំងខវួនឯងកាំពុងសទិតលៅកបុងនលយបយ។ រដឌការចាត់ឱ្រ

លៅកាន់ការនលយបយលដើមផីជយួលបលទសជាតខិវួន តតតបរជាលៅនិយយនឹងជនបរលទសលនះថៈ ខញុាំ

សអប់នលយបយណាស់ ខញុាំសូមតតរស់លទ ខញុាំមិនលចះនលយបយលទ។ ស្តថ ប់ចះុលបលទសលយើងលបើមន

មនសុសរលបៀបលនះលលចើននក់ លបលទសជាតមិុខជាពិបកពុាំខ្លន គរួឆងល់! លបើថខ្លវ ចនលយបយល ើយ 

ឬមួយយល់ថ កតនវងលនះជាកតនវងតដលតខឝងគាំនិតលសួលអញលបមូលយកដលុវ រមកលធឝើមនបន? 

ឪ!! លបើគាំនិតតបបលនះខញុាំសូមអងឝរ លលពះរបររកសីុសលមប់មនបនលនះមនគរលោកលចញលៅរកសីុ

លៅ កុាំលលងយកកតនវងតដលលគលតូវលធឝើនលយបយមកលធឝើជាកតនវងជើនញួលនះមិនលសួលលទ លបយ័តប

កាវ យលៅជាចមប៉រស្តត់ដចូចក កនូលៅរកលសុកលបលទសលៅោយ ន។ លយើងលតូវបណថ ុះស្តយ រតជីាអបក

នលយបយឱ្របនលគប់ៗោប ទកុជាគាំរដូល់កនូលៅលយើងតៗលៅលទៀត កុាំឱ្រខ្លវ ចនវូនលយបយ ឱ្រ 

លសឡាញ់នលយបយ លសឡាញ់លសុកលបលទស កស្តងលសុកលបលទសលោយខវួនឯង។ លយើងមិនលតូវពឹង

អបកណាមួយ ឬបរលទសណាមួយឱ្រមកលដើរនលយបយជើនសួលយើងកស្តងលសុកលបលទសបនល ើយ។ 

គោឺយ នបរលទសណាមនចតិថលអចងៀជយួលដើរនលយបយជសួតខយរ កស្តងលសុកតខយរជើនសួតខយរលនះលទ គឺ

មនតតមកយកផលលបលយជន៍ពីលបលទសតខយរ បាំផវ ញលបលទសតខយរនិងធនធនធមយជាតរិបស់តខយរវញិ

លនះ លទើបលតូវជាង។ 

         លស្តវលជាវលោយៈ ភកិខុ លតងឹ ដង 

មាតិកាយរឿង 

១ គាំនិតខ្លវ ចនលយបយ 

២ អារមមកថ                ០១ 

៣ បទវចិារណកថ      ០២ 

៤ លរឿង ដងកូវនិងតកអក             ០២ 

៥ កមយវធិជីើនបួនិសសិត បញ្ដវនថ...            ០៣ 

៦ ពិធលីប ងពុទនិកសិកាលៅកមភុជាលលកាម..០៦ 

៧ បុណរផក លបក់ស្តមគគ ី             ០៧ 

៨ បញ្ជូនសមណនិសសិតលៅសិកាលៅថថ  ០៩ 

៩ បុណរខួបលលើកទី ៦៥ឆ្ប ាំ              ១១ 

១០ សនបិសីទជាត ិសថីពីមរតកជើលនឿតខយរ     ១៣ 

១១ ស រដឌអាលមរកិោក់...                 ១៥ 

១២ ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាមទមទរ...   ១៧ 

១៣ ស ព័ននតខយរកមភជុាលលកាមតថវងអាំពី... ១៩ 

១៤ ដើលណើ រទសសនកចិចរបស់លពះលបធន...   ២០ 

១៥ លបថពណីការអប់រ ាំតខយរ                     ២៣ 

១៦ ភមូិស្តស្រសថលខតថមត់លជូក            ២៦ 

១៧ លបស្តទលពះវហិារ (ត)                        ២៨ 

១៨ ឥទនិពលថនលពះពុទនស្តសន ...            ៣១ 

១៩ លខតថលពះលតពាំងមនវតថថយមីួយលទៀត  ៣៣ 

២០  សួនកាំណាពរ             ៣៥ 



អារមភកថា 

 រល់ដើណាច់ឆមសសមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម  បនលបះពុមភលពឹតថបិលត

សលមប់ផសពឝផាយព័តម៌ន កបុងលនះបនលផថ តសាំខ្លន់លៅលលើទាំនក់ទាំនងលោលនលយបយដឹកនាំនិង

ទិសលៅតផនការរបស់សមភ័ននសលមប់អនវុតថន៍ផារភជ ប់ជាមួយសងគម ពិលសសតខយរលលកាម។ 

 សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាមបនលបមូលផថុាំសមណនិសសិត និងនិសសិតលដើមផី

បលងកើតឧតថមគត ិ ឆនធៈ មនសិការ លធឝើការលស្តវលជាវលបភពអរយិធម៌របស់ខវួនលឆវើយតបលៅតាមតលមូវការ

របស់សងគមជាត។ិ បចចុបផនប តខយរកមភុជាលលកាមកាំពុងឋិតលៅមខ ងថនរបាំងកមុយុយនីសថរបស់រោឌ ភបិលលកុង

ហាណូយ តដលលធឝើឲ្រតខយរលលកាមបត់បងៀនវូអឝីៗតដលជាសិទនិរបស់ខវួន (សិទនិជនជាតលិដើម)។ ការការពរ

នវូសិទនិលសរភីព សិទនិជើលនឿស្តសន សិទនិលោរពលបថពណី អរយិធម៌ វបផធម៌ អកសរស្តស្រសថរបស់ខវួនជា

លដើម។ល។ ក៏លតូវបនយួនកមុយុយនីសថរតឹតផិតផងតដរ។ 

 រល់បញ្ហា ទកុខលាំបករបស់ជនរមួឈាមតខយរលលកាមជាចាំណងកាតពឝកចិចរបស់សមណនិសសិត និង

និសសិត លោយលផថើមលចញពីការពលងងឹវស័ិយធនធនមនសុស អនវុតថន៍លោលនលយបយរបស់ខវួនលសប

តាមមោ៌របស់ថប ក់ដកឹនាំថនអាណតថមិុនៗ តដលចាត់ទកុធនធនមនសុសជាអាទិភព លលពះវជាលកាសិ

កាជើរញុសងគមឱ្រឈានលៅរកការលោរពសិទនិមនសុសនិងអភវិឌណន៍តបបលបជាធបិលតយរ។ 

 លបកដណាស់ការលបមូលផថុាំនវូមនសុសតដលមនសមតទភព ស្តមគគីភពជាធវុងមួយនិងការសតមថង 

ឆនធៈលស្តយ ះលតងៀចាំលពះសងគម គជឺាបចចយ័ថនលទនផលលអសលមប់សងគមជាតនិិងជាបុពឝល តថុនការសលលមច 

វសនរបស់ខវួននអនគតដខ៏វីខ្លងមុខលនះ។ 

 

គណៈកម្មការរពឹត្ិតបរតិ 

តចកជនូលោយឥតគតិថថវ 

គណៈកម្មការរតួិតិព្ន្តិយ 

-គណៈកមយការសមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

រាវរាវដោយ 

-សម្ព័ន្ធសម្ណនិ្សសិត-និ្សសិតខ្មែរកម្ពជុាក្រោម្ 

ន្ពនធនាយក 

-ព្រះតេជព្រះគណុ សឺន សុាត្ិ 

ការកុីុំពយូទ័រ 

-ភកិ្ខុ  ឥនទដាដោ  រតឹិង ដង 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩                                                                                                                                      អារមមកថ 

ទាំព័រលលខ ០១ 

សុភាស្តិ 

  លបើលៅហាឝ យនយស្តគ ល់ចតិថអបកលក  លលបើខញុាំកាំដរសុខចលលមើនពិត 

  លលពះចតិថអបកលកហ៊ានបថូរជវីតិ  តផិតដងឹគាំនិតលៅហាឝ យចតិថធម៌។ 



បទវិចារណកថា 

យរឿងដងក ូវនិងក្កែក 

 មននិទនមួយតាំណាលថ សតឝដងកូវកាំពុង

សីុសវឹកលឈើ លស្តប់តតមនសតឝតកអកមួយល ើ ររក

ចាំណីលៅលបទះនឹងដងកូវ។ តកអកថ ថអយ៉! លពល

លនះមនលភបនដងកូវសីុល ើយលវើយ ថរចួសតឝ

តកអក ក៏ល ើ រលៅជតិដងកូវ។ ដងកូវលកល កលឃើញ

តកអកក៏នឹកថ ខវួនអាតកអកលនះ ចតិថលោរលៅ

ណាស់ វនឹងចកឹអញសីុឥ ូវល ើយ ដងកូវសួរ

តកអកថ មករកអឝី? តកអកលបប់លៅដងកូវវញិថ អញ

មកសីុដងកូវឯង។ ដងកូវថ លុះលតាតតឯងរកលបស្តប

លយើងលឃើញ លទើបសីុលយើងបន លបើរកលបស្តប លយើង

មិនលឃើញមិនអាចសីុលយើងបនលទ។ ដងកូវសួរថ៖    

១. ដចូលមថចតដលលៅថតផអមជាងលគបាំផតុ?  

២. ដចូលមថចតដលលៅថជរូចត់ជាងលគបាំផតុ?  

៣. ដចូលមថចតដលលៅថសអុយជាងលគបាំផតុ?  

៤. ដចូលមថចតដលលៅថលកអូបជាងលគបាំផតុ? 

 កាលលបើតកអកបនឮដងកូវសួរលបស្តប ទាំង ៤ 

តបបលនះល ើយ មនលសចកថលីលតកអរជាទីបាំផតុ   ក៏

តលសកលហ៊ាកលស្រញ្ជៀវលោយគតិថ លបស្តប ដងកូវទាំង 

៤ តបបលនះអញមុខជារកលឃើញឥ ូវ ល ើយនឹង

បនសីុដងកូវលនះមិនខ្លន លទើបតកអកលឆវើយលោះ

លស្តយលបស្តប ដចូតលៅលនះ 

 ១. តដលលៅថតផអមលនះ គមឺនសករ និង

ទឹកឃយុាំតផអមជាងលគទាំងពួង។ 

 ២. តដលលៅថជរូចត់លនះ គមឺនដចូជា

មជូរលកូចឆ្យ រ អមភិល មជូរសណាថ ន់ មជូរលកស្តាំង និង 

ទឹកលខយះ។ 

 ៣. តដលលៅថសអុយជាងលគលនះ គឺ

អាចម៍ និងគាំរងៀលខ្លយ ចសតឝទាំងពួង។ 

 ៤. តដលលៅថលកអូបជាងលគលនះ គផឺក

រ ាំដលួ ផក មវិះ និងទឹកអប់។ 

 តកអកបនលោះលស្តយលបស្តប ទាំង៤លបលភទ

លនះលបប់លៅដងកូវ ដងកូវថតកអកឯងលោះលស្តយ 

លបស្តប មិនលតូវលទ តកអកក៏ោក់មុខលសងតួនិយយ

លៅដងកូវវញិថ លបើដងកូវឯងថខុសសូមដងកូវលបប់

លបស្តប លនះមកលយើងឱ្របនដងឹផង ដងកូវលឆវើយថ 

លបប់បនតតតកអកឯងកុាំសីុខញុាំលទើបខញុាំលបប់។ តកអកថ 

ឱ្រតតឯងលបប់ ខញុាំមិនសីុឯងលទ លុះបនខសនាការ

លពមលលពៀងោប យ៉ងដលូចបះល ើយ ដងកូវក៏លោះ 

លស្តយលបស្តប លបប់តកអកដចូមនពករតលៅលនះ៖ 

 ១. តដលលគលៅថតផអមលនះមិនតមនសករ 

ទឹកឃយុាំលនះលទគតឺផអមពករសមឋីតដលនិយយលៅ

រកោប លោយពករពីលរះៗលស្តយ ះលតងៀរកោប  លនះ

ល ើយលៅថតផអមជាទីបាំផតុ។ 

 ២.  តដលលគលៅថជូរចត់លនះ មិនតមន

ជរូចត់អមភិល សណាឋ ន់ លកូចឆ្យ រ ទឹកលខយះលនះលទ គឺ 

ពករលោរលៅអត់គរួអត់សមតដលនិយយលៅ

កាន់ោប លៅវញិលៅមកលនះល ើយ លៅថ ជរូចត់ 

លលើសជរូចត់អឝីទាំងពួង។ 

 ៣.  តដលលគលៅថសអុយលនះមិនតមន

សអុយអាចម៍ សអុយគាំរងៀលនះលទ គសឺអុយលករ ឋិ៍លឈាយ ះ 

លោយស្តរលបលពិតថអាលកក់កបុងលលក លនះល ើយ

លៅថសអុយលចាសខរល់។ 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩                                                                                       បទវចិារណកថ                  

                                                                                                                                                 លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០២ 



 ៤.  តដលលគលៅថលកអូបលនះគមឺិនតមន

លកអូបកវនិផក ឬទឹកអប់លនះលទ គលឺកអូបលករ ឋិ៍លឈាយ ះ 

តដលលបតបិតថលិអលនះល ើយ លៅថលកអូបជាង

លលគឿងលកអូបទាំងពួង។ តកអកបនស្តឋ ប់លបស្តប លនះ

ល ើយ កឈ៍ប់សីុដងកូវលៅ។ 

 បណាថ មនសុសសតឝទាំងឡាយ តដលមន

ជវីតិរស់លៅកបុងសងគមសពឝថថងលនះ តតងជបួលបទះ

នវូឧបសគគលផសងៗជាលលចើន មនខវះក៏លោះលស្តយ

បនលោយលអលសបលៅតាមកាលៈលទសៈ និងភព

ថវឆ្វ តរបស់ខវួន ឯអបកខវះលទៀតក៏មិនអាចលោះ

លស្តយបនសលលមចលជាគជយ័ល ើយ លទះបីខវួន

មនការពាយមយ៉ងណាក៏លោយ ឬមួយលោយ 

ស្តរការមិនយកចតិថទកុោក់ នឹងមនការលបមទ

ចាំលពះបញ្ហា ទាំងលនះ សូមផីវជាឧបសគគមយួដ៏

តចូក៏លោយ វអាចលធឝើឱ្រលយើងបរជយ័បនតដរ។ 

លលពះថការលមើលលស្តលបញ្ហា គជឺាភពខុសឆគង

មួយ តដលមនសុសបរជយ័ភគលលចើនតតងតតជួប

លបទះ លោយស្តរការលមើលលស្តលចាំលពះបញ្ហា

លនះឯង តដលលធឝើលអាយពួកលគបរជយ័កបុងការ

លបកតួលបតជង ពីលលពះតខយរតតងនិយយថភបាំមួយ

ខភស់លៅមនភបាំមួយខភស់ជាងលទៀត។ លយើងធវ ប់

បនឮនវូលរឿងនិទនតដលនិយយពីទនាយ និង

ខរងតដលលបណាាំងោប រត់លនះតដរ លោយការលមើល

លស្តលនវូគរូលបកតួលនះ ទនាយក៏ចាញ់ខរង។ 

មនសុសលយើងលតូវតតលធឝើអឝីមួយលោយលបុងលបយ័តប

ជានិចចល ើយមិនលតូវលមើលលស្តលបញ្ហា លនះលទ។ 

ការតដលលបជាញ លលបៀបបនលៅនឹងឱ្សថដស័៏កថិ 

សិទនិមួយលបលភទ តដលវអាចពាបលលយើងលៅ

លពលតដលលយើងជបួបញ្ហា  លបជាញ មិនសាំលៅលៅ

លលើរបូរងមឌ ឬក៏ជាព៌ណ៍សមផុរអឝីលនះលទ។ 

លបសិនលបើ មនលបជាញ លទះបីជាមនមឌតចូយ៉ង 

ណាក៏លោយក៏អាចយកឈបះបនតដរ គកឺុាំឱ្រតត

លយើងមនការលបមទបនល ើយ។ 

លោយៈ ភកិខុ លតងឹ ដង 

កមមវិធី ជើនួបនិស្សតិ បញ្ញ វនត  

ក្មមរកមព ុជាយរកាម និងស្បបុរស្ជន 

លៅថថងដើបូងឈានចូលឆ្ប ាំសកល២០១៤ សមភ័នន-

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម ក៏ចាប់

បនលផឋើមលបរពនកមយវធិ ី “ជើនបួនិសសិត បញ្ដវនថតខយរ    

កមភុជាលលកាមនិងសបផុរសជន”លៅលភជនីយោឌ ន- 

សូរយិ តកផរផារទាំលនើបសូរយិ រជធនីភបាំលពញ 

លលកាមអធបិតភីពលពះលតជលពះគណុ លយឿង តារ 

លបធនសមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជា-

លលកាម។ លនះជាលលើកទី៣ល ើយ តដលលយើង   

បនលបរពនកមយវធិលីនះល ើង កបុងលោលបាំណងថន

កមយវធិរីមួមន៖ ទី១. ចងៀបនឱ្កាសជបួជុើោប រវង

និសសិត បញ្ដវនថតខយរកមភុជាលលកាម និងសបផុរសជន 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                 កមយវធិ ីជើនបួនិសសិត បញ្ដវនថ តខយរកមភុជាលលកាម និងសបផុរសជន 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០៣ 

គណៈអធបិត ី



លដើមផីជតជកោប តចករ ាំតលកនវូចាំលណះដឹង និងបទ

ពិលស្តធន៍ការងារលៅវញិលៅមក។ ទី២. តសឝងរក

ការឧបតទមមជាថវកិាពីសបផុរសជនបនតដលចលូ

រមួលដើមផីអនវុតថតផនការកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ជាពិលសស

បញ្ជូនសមណនិសសិតលៅសិកាលៅលលៅលបលទស 

និងផថល់អាហារបូករណ៍ដល់សមណនិសសិត និង

និសសិតលកលីក តដលកាំពុងសិកាលៅលពះរជាណា

ចលកកមភុជា។ កមយវធិចីាប់លផឋើមពីលម៉ង៥រលសៀល

រ ូតដល់លម៉ង ៧:៣០ នទីយប់លទើបចប់ មន

លលក ស្តរ លមរ៉ ជាអបកសលមបសលមួលកមយវធិ។ី 

កមយវធិលីនះមនលពះសងឃនិមនថចលូរមួចាំននួ៦លពះ-

អងគជាអធបិត ី និងមននិសសិត បញ្ដវនថ សបផុរស

ជនលបមណជាងមួយរយនក់លទៀត។ កមយវធិមីន

លពះសងឃសូលតធម៌ជនូពរនវូសិរសួីសឋី និងស័ពធ

ស្តធកុារពរដល់អបកតដលបនចលូរមួ។ លលក 

លថើស ចស្រនធ  ស លបធនការយិល័យលទលទងៀ និង

ជាលបធនកមយវធិផីង លលកបនតថវងសុនធរកថ

ស្តឝ គមន៍ចាំលពះលភញៀវកិតថយិសទាំងអស់ កបុងសុនធរ

កថលនះ លលកបនលលើកល ើងអាំពីលបវតថគិណៈ

កមយការថនការយិល័យលទលទងៀ តាាំងពីអាណតថទីិ១ 

រ ូតដល់បចចុបផនប គមឺនភរៈជាអបកជយួតសឝងរក

ថវកិាពីសបផុរសជន លដើមផីជួយលទលទងៀដល់

សមគម លលកបនមនលបស្តសន៍តថវងអាំណរ

គណុដល់អបកឧបតទមមកមយវធិទីាំងអស់ លទះជាបន

មកចលូរមួកឋ ី និងមិនបនចលូរមួកឋ ី លោយលលក

លលើកល ើងថ “ធនធនមនសុសទាំងអស់ តដល

សមគមលយើងបនបណឋ ុះបណាឋ លរ ូតមកដល់

លពលលនះ គបឺនមកពីសបផុរសជនទាំងអស់ ដចូ

ជាលពលលនះជាលដើម”។ លលក ថក ចាន់សុធ 

លបធនការយិល័យសិកាធកិារ លោយជើនសួ

ឲ្រលពះលបធន លលកបនលធឝើលសចកឋរីយការណ៍

អាំពីសមិទនផលការងារកបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ថនសមភ័នន

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម និង

លបកាសពីគលលមងតផនការសលមប់អនវុតថកបុងឆ្ប ាំ 

២០១៤ ផងតដរ។ គលលមងលនះតចកជា៥តផបកធាៗំ   

ទី១. តផបកអប់រ ាំ, ទី២. តផបកលស្តវលជាវវបផធម៌ និង

ផសពឝផាយ, ទី៣. តផបកសងគមកចិច, ទី៤. តផបក        

រដឌបល និងទី៥. តផបកបងៀរ ាំលស់ដ ីសលមប់កស្តង

ទីស្តប ក់ការថយលីៅលពលអនគត, កបុងគលលមងថវកិា

សលមប់ចាយវយកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ លនះ សរបុចាំននួ

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ              

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ២៩     កមយវធិ ីជើនបួនិសសតិ បញ្ដវនថ តខយរកមភុជាលលកាម និងសបផុរសជន 

ទាំព័រលលខ ០៤ 

ការល ើងចាំណាប់អារមយណ៍ពីបង គមឹ លនលតលសោឌ   

បង ស្តរ លមរ៉ ជាពិធកីរ  



១៥.០០០ដលុវ រស រដឌអាលមរកិ។ កបុងរលបៀបវរៈ

ចាំណាប់អារមយណ៍របស់អបកចលូរមួលនះ ឯកឧតថម 

ថច់ លសោឌ  លបធនស គមន៍តខយរកមភុជាលលកាម 

ោត់បនមនលបស្តសន៍ ចាំណាប់អារមយណ៍ថ 

“កាលពីប៉ុនយ នឆ្ប ាំមុន មិនមនការជបួជុើដចូលៅ

លពលលនះលទ ឥ ូវបនជបួជុើដលូចបះលអណាស់ កបុង

មួយឆ្ប ាំបនជបួជុើោប មឋង លយើងទាំងអស់ោប គរួ

ចាំណាយលពលលវលមួយលពល លដើមផីចលូរមួកមយ

វធិលីនះ តខយរលលកាមលយើងលៅឯមតុភមូិលាំបក

ណាស់ មិនបនឱ្កាសលរៀនសូលតលលចើន និងមិន 

ងាយបនជបួជុើដចូលៅទីលនះលទ លយើងលៅទីលនះ

មនឱ្កាសលរៀនសូលតបនលលចើន ការតសូ៊របស់

លយើងមនតថមវណាស់ ល ើយលពលលយើងលរៀន

សូលតលចះដងឹ សូមវលិមកជយួលធឝើការជយួសងគម 

ផង”។ លពះលតជលពះគុណ ជ ី វណាត ត ទីលបឹកា និង

ជាលពះលគូសូលតស្តឋ ាំ វតថអងគលពធញិាណ មនសងឃ

ដកីាចាំណាប់អារមយណ៍ថ “ខញុាំករូណាអាតាយ ភពមន

កឋសីងឃឹមជានិចច លៅលពលលឃើញលយើងលចះស្តមគគ ី

ោប រងឹមាំដលូចបះ វនឹងោយ នការលពត់លបស់ល ើយ 

និងសូមោាំលទ កមយវធិលីនះ១០០% អាតាយ បនដចូ

សពឝថថងលនះ ក៏ទទលួបនការចងអុលផវូវពីសមភ័នន-

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាមផងតដរ។

សមគមលយើងរស់បនលោយស្តរសបផុរសជន 

សូមសបផុរសជនទាំងអស់ ជយួឧបតទមមសមគម 

ឲ្របនលលចើនតថមលទៀត”។ ឯកឧតថម យនថ ថរ ូ

លបធនមជឈមណឍ លវបផធម៌តខយរកមភុជាលលកាម និង

ជាតាំណាងរស្រសថលៅលខតថបនធ យមនជយ័ ោត់

មនលបស្តសន៍ចាំណាប់អារមយណ៍ថ៖ “ការលធឝើកមយ

វធិលីនះលអណាស់ ពីលលពះលយើងលធឝើល ើយបន

ថវកិាវភិគទនលនះ សលមប់បញ្ជូនលពះសងឃលៅ

សិកាលៅលបលទសថថ ល ើយធនធនមនសុសលនះ

ជាលគះឹរបស់លយើង សូមឲ្រកមយវធិលីនះ កាន់តតរកី

ចលលមើនតលៅមុខលទៀត”។ បអូន លពប វណាត  ជា

តាំណាងយុវជនរបស់មិតថសមគមតខយរកមភុជាលលកាម 

ោត់មនលបស្តសន៍ថ “កមយវធិលីនះលអតមនតទន 

ល ើយវជាគាំរមូួយសលមប់ពួកខញុាំលធឝើតាមលៅថថង

លលកាយ លយើងស្តមគគរីស់តបកបក់ស្តមគគសី្តវ ប់”។ 

លលក គមឹ លនលតលសោឌ  អបកចលូរមួឧបតទមមកមយវធិ ី

មប ក់ោត់មនលបស្តសន៍ចាំណាប់អារមយណ៍ថ “ខញុាំក៏

លចញពីការបណឋ ុះបណាឋ លរបស់សមភ័ននសមណ-

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                             កមយវធិ ីជើនបួនិសសតិ បញ្ដវនថ តខយរកមភុជាលលកាម និងសបផុរសជន 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៥ 

ការចលូរមួពីសាំណាក់សបផុរសជនជតិឆ្ង យ 

មច ស់ឧបតទមមកមយវធិ ី



និសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាមផងតដរ ល ើយ 

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម

បណឋ ុះបណាឋ លធនធនមនសុស សពឝថថងក៏បនមក

ពីការឧបតទមមពីសបផុរសជនតដរ ខញុាំសងឃឹមថឆ្ប ាំ

លលកាយៗ លយើងទាំងអស់ោប  នឹងចលូរមួកមយវធិលីនះ

លទៀត លយើងជបួជុើោប បនលលចើន នឹងស្តគ ល់ោប បន

កាន់តតលលចើន”៕ លោយៈ UKKBS 

កមមវិធីរបឡងពុទធិកសិ្កា  

យៅកមព ុជាយរកាម  

 ថថង១២លកើត តខមឃ ឆ្ប ាំមាញ់បញ្ចស័ក  

ព.ស.២៥៥៧ លតូវនឹងថថងទី១១ តខកមុមៈ ឆ្ប ាំ ២០១៤

លនះ លពះលគូលពះលៅអធកិារវតថ លគូបលលងៀន          

លមលបលយគ សមណសិសស និងសិសស ថប ក់ពុទនិក

សិកាបឋមភមូិ និងទតុយិភមូិ តដលសិកាលៅ

តាមវតថអារមនន បនចាប់លផឋើមជបួជុើោប លៅវតថ

កងចកាក រម (ធវក) ឋិតលៅលសុកលផប ោច់ លខតថលពះ

លតពាំង កមភុជាលលកាម លដើមផីលប ងបញ្ចប់ថប ក់ 

បឋមភមូិ និងទតុយិភមូ។ិ កមយវធិីលប ងលនះ រយៈ

លពល៣ថថង គចឺាប់ពីថថងទី១១ ដល់ទី១៣ តខកុមមៈ 

លនះ។ កមយវធិលីប ងទាំង២កលមិតសិកាលនះ មន

សមណសិសស និងសិសានសិុសសទទូាំងលខតថ

សរបុមន៣៨១អងគ/របូ កបុងលនះសិសសថប ក់ពុទិនក

មធរមសិកាបឋមភមូឆិ្ប ាំទី៤ (ថប ក់ទី០៩) មន 

២៨០អងគ/របូ និងសិសសថប ក់ពុទិនកមធរមសិកា

ទតុយិភមូិឆ្ប ាំទី៣ (ថប ក់ទី១២) មន១០១អងគ /របូ។ 

លនះលបើតាមការបញ្ហជ ក់ពីគណៈកមយការលរៀបចាំការ

លប ងបនលបប់វទិរុសាំល ងកមភុជាលលកាម។  តាម 

លបភពដតដលបនបញ្ហជ ក់ថ ពិធលីប ងលនះតដរ 

មនលគូបលលងៀនមកលធឝើជាគណៈលមលយគលបមណ 

២០០ អងគ/របូ។ ពិធលីបកាសលទនផល និងផឋល់

សញ្ហដ បលតលធឝើលៅ ថថងលព សផតិ៍ ១៤លកើត តខ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                        កមយវធិលីប ងថនពុទនិកសិកាលៅកមភុជាលលកាម 

                                                                                                                                                                                លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត  ទាំព័រលលខ ០៦ 

ការជបួជុើលមលបលយគ  និងសិសសមនុលពលលប ង សមណសិសស និងសិសសទទលួចាំណាត់ថប ក់ លលខ ១/៥  

ការនិមនថមកចលូរមួរបស់លពះលៅអធកិារវតថ 



មឃ លតូវនឹងថថងទី១៣ តខកមុមៈ ឆ្ប ាំ២០១៤។ លនះជា

កមយវធិសិីកាតផបកពុទនិកសិកាជាភស្តតខយរ លៅ

កមភុជាលលកាម ការលគប់លគងរបស់គណៈមស្រនថីសងឃ

តខយរកមភុជាលលកាម លៅលខតថលពះលតពាំង ឱ្រសមណ

សិសស និងសិសានសិុសសលតូវសិការយៈលពល ៩

តខ គចឺាប់ពីថថង១លរច តខវសិ្តខលរៀងរល់ឆ្ប ាំ។ 

វញិ្ហដ ស្តតដលយកមកសិកា និងលប ងរមួមន៖ 

តលបលលតលបលយគធមយបទដឌកថ, តលបលលត    

លបលយគមងគលតទទីបនី, ភស្តអងៀលគវស, អកសរ    

ស្តស្រសថតខយរ, តតងកាំណាពរ, លវយាករណ៍បលី,    

លពះវន័ិយ, លពះបដលិមកខ និងលពះអភធិមយ ជា-     

លដើម។ លគូបលលងៀនជាលពះសងឃ និងលគ សទជាអបក

សយ័លគចតិថបនថលវនោប  មនិបនទទលួលបក់តខពីរោឌ - 

ភបិលលវៀតណាមសូមផីតតបនថិចល ើយ ៕ 

បុណយផ្កក របាក់សាមគគី  

លៅថថងលៅរ ៍ ទី០៨ តខមីន ឆ្ប ាំ២០១៤       

លនះ សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជា

លលកាមបនលបរពនពិធបីុណរផក លបក់ស្តមគគលីលើក 

ទីលបាំលដើមផីលបមូលបចចយ័លរៀបចាំឯកស្តរ និងជយួ

លោះលស្តយមលធាបយលផសងៗ កបុងលោលបាំណង

បញ្ជូនសមណនិសសិតចាំននួ១០អងគ លៅបនថការ

សិកាលៅលបលទសថថ និងផថល់អាហារបូករណ៍ 

ដល់សមណនិសសិត និងនិសសិតលកលីកចាំននួ១៨

អងគ/នក់លៅលពះរជាណាចលកកមភុជាតាមគលលមង 

នឆ្ប ាំ២០១៤លនះ លលកាមអធបិតភីពលពះលបធនថន 

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

លយឿង តារ លៅការយិល័យកណាថ លកដុលិលខ 

១៧ វតថបទមុវត ី សងាក ត់ចតមុុខ ខណឍ ដនូលពញ 

រជធនីភបាំលពញ។ កមយពិធបីុណរលនះ បនលផឋើម

ល ើងលោយគណៈកមយការ សមជកិ សមជកិាថន

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

និងមនការចលូរមួពីលពះសងឃននវតថ លៅទីលកុង

ភបាំលពញ លពមទាំងពុទនបរស័ិទលគប់មជឃោឌ ន សរបុ

លបមណជាង៦០០អងគនិងរបូ។ ពិធបីុណរបន

លបលពឹតថលៅលពញមួយថថង។ លពលលពឹក និងថថងលតងៀ 

មនលវរភតថលបលគនលពះសងឃ លដើមផីឧទធិសកុសល

ជនូបុពឝការជីនលគប់ជើនន់ តដលបនបូជាកាយ 

ថឝ យជវីតិ ចាំលពះជាតិមតភុមូិ។ លពលលង ចចាប់

ពីលម៉ង ១៤:០០ ដល់ ១៩:៣០ នទីជបួជុើពុទន

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                      បុណរផក លបក់ស្តមគគ ី

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៧ 

លពះលបធនសាំតដងសុនធរកថ 

កតនវងចលូកសុលពុទនបរស័ិទជតិឆ្ង យ 



បរស័ិទជតិឆ្ង យ និងលធឝើស្តសននិយមកចិចតាមផវូវ

លពះពុទនស្តសន ជាពិលសសលនះ បននិមនថ

ធមយកថកិពីរលពះអងគ លដើមផីសាំតដងធម៌លទសនតលគ

ពីរលទៀតផង។ កបុងកចិចលនះតដរ លពះអងគលបធនបន

សាំតដងសុទធរកថ តថវងអាំណរលពះគណុនិងអរគុណ 

ចាំលពះលពះសងឃលគប់លពះអងគ     បងៗ បអូនៗនិសសិត   

និងសិសានសិុសស លពមទាំងពុទនបរស័ិទទាំងអស់ 

តដលបនលះបងៀលពលលវល មកជយួខបះតខបងតាាំង

ពីមុនបុណររ ូតដល់ឆវងបុណរ លពមទាំងសាំតដង

នវូការស្តទរ និងលកាតសរលសើរដល់ការចលូរមួ

ឧបតទមមោាំលទទាំងកមវ ាំងកាយ កមវ ាំងចតិថ និង

លះបងៀលទពរសមផតថផិធ ល់ខវួនរបស់គណៈកមយការ

បុណរ លពមទាំងពុទនបរស័ិទជតិឆ្ង យទាំងអស់។ 

លដើមផីចលូរមួចាំតណកបណឋ ុះបណាឋ លធនធន

មនសុស ល ើយលពះអងគបនលលើកល ើង អាំពីចាំណុច

សាំខ្លន់ៗមួយចាំននួលទៀត ពីសកមយភពថនសមគម

តាាំងពីកលកើតរ ូតមកដល់អាណតថទីិ៤ នបចចុបផនប

លនះ ជាពិលសសលនះ លពះអងគបនលលើកពីតផនការ

លៅឆ្ប ាំ ២០១៤លនះ កបុងលនះលពះអងគក៏បនមន

សងឃដកីាបញ្ហជ ក់ពីលោលបាំណងថនបុណរលនះថ 

គលឺធឝើលដើមផីបនបចចយ័យកមកជយួដល់លពះសងឃ

និងនិសសិតលកលីក តដលកាំពុងសិកាលៅលពះរជា-

ណាចលកកមភុជា និងបញ្ជូនលពះសងឃលៅសិកាលៅ

លបលទសថថជាអាទិ៍និងជួយលធឝើលិខិតឆវងតដន បក

តលបឯកស្តរលផសងៗ សុាំទិោឌ ការពីស្តទ នទតូថថ

លបចាាំលៅកមភុជា ល ើយបញ្ជូនសមណនិសសិត

លៅដល់លបលទសថថតតមឋង។ ល ើយលពះអងគក៏

បនបញ្ហជ ក់បតនទមលទៀតថមកដល់លពលលនះ 

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

បនបញ្ជូនលពះសងឃលៅសិកាលៅលបលទសថថចាប់

ពីឆ្ប ាំ២០០៧មកដល់បចចុបផនបលនះ សរបុបន៧១  

អងគ។ ចាំតណកលៅលពះរជាណាចលកកមភុជាវញិ

បនលបលគន និងជនូអាហារបូករណ៍ដល់សមណ

និសសិត និងនិសសិតលកលីកបន៤ឆ្ប ាំជាបនថបនធ ប់ផង

តដរ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១០មករ ូតដល់បចចុបផនប សរបុ

សមណនិសសិតនិសសិតទាំងអស់បន ៤៧ អងគ 

និងនក់។    

 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                               បុណរផក លបក់ស្តមគគ ី

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ  ទាំព័រលលខ ០៨ 

ពុទនបរស័ិទស្តថ ប់លពះធមល៌ទសន 

លភញៀវកតិថយិសកាំពុងទទលួទនលភជនហារ 

លោយៈ UKKBS 



បញ្ជ ូនស្មណនិស្សតិ  

យៅសិ្កាយៅរបយទស្ថថ 

 លៅទីស្តប ក់ការកណាថ ល ថនសមភ័ននសមណ-

និសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម កាលពីថថងទី០៥ 

តខឧសភ ឆ្ប ាំ២០១៤  បនលបើកនវូកិចចលបជុើមួយ  

លដើមផីតសឝងរកដើលណាះលស្តយ    ពីការបញ្ជូននវូ  

សមណនិសសិតលៅសិកាលៅលពះរជាណាចលក-

ថថ លលកាមអធបិតភីពលពះលតជលពះគណុ លពលជ   

ប៊នុថន លពះលបធនសថីទី។ សមសភពចលូរមួ

មន៖ លកុមលបឹកាភបិល គណៈកមយការលសុើប

អលងកត គណៈកមយការនយក លបធនតាមបណាថ

ការយិល័យនន សមជកិ សមជកិា និងគណៈ

កមយការថនសមភ័ននសមណនិសសតិ-និសសតិតខយរកមភុជា

លលកាមលៅលបលទសថថ  សរបុមនចាំននួ ៣៩ 

អងគ/នក់។ កមយវធិលីនះ បនលធឝើល ើងលពញមួយថថង 

លៅលវលលម៉ង១១:០០នទី លបលគនភតថដល់លពះ-

សងឃ និងោរបងសុកលូជនូចាំលពះលពះវញិ្ហដ ណកខនន

វញិ្ហដ ណកខននថនបុពឝការជីនទាំងឡាយ តដលបន

បូជាកាយ ថឝ យជវីតិចាំលពះជាត ិ និងស្តសន។ 

លពលលង ចចាប់ពីលម៉ង ១៣:១៥ ដល់លម៉ង 

១៦:៤៥នទី លបើកអងគលបជុើ។  លយងលៅតាម

គលលមងឆ្ប ាំ២០១៤ របស់សមភ័ននសមណនិសសិត-

និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម កបុងការបញ្ជូនសមណ 

និសសិតលៅបនថការសិកាលៅលបលទសថថចាំននួ ១០

លពះអងគលនះ ចាប់ពីចុងតខកមុមៈ លយើងបនលចញ

លសចកថលីបកាសមួយ សថីពីការលលជើសលរ ើសសមណ

និសសិតលៅបនថការសិកាលៅលបលទសថថ។ លលកាយ

ពីបនលចញលសចកថលីបកាសមកមនលពះសងឃជា

សមជកិមកចះុលឈាយ ះជា ូរត រ ូតដល់លពល

កាំណត់ថនលសកថលីបកាស សរបុបនលពះសងឃចាំននួ

៩លពះអងគ មនលពះនមដចូខ្លងលលកាម៖ 

 ១. លពះលតជលពះគណុ លលតឿង ស្តង 

 ២. លពះលតជលពះគណុ ឋាឆ នរនិធ 

 ៣. លពះលតជលពះគណុ ជនួ បាំង 

 ៤. លពះលតជលពះគណុ ថច់ សម័យ 

 ៥. លពះលតជលពះគណុ គមឹ លស 

 ៦. លពះលតជលពះគណុ ថច់ ហាឝ ងមិញ 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                       បញ្ជូនសមណនិសសិតលៅសិកាលៅលបលទសថថ  

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៩ 

របូភពកាំពុងលបជុើ 

លពះលតជគណុ លៅ សុខបនផថល់បទពិលស្តធន៍ 



 ៧. លពះលតជលពះគណុ លៅ សូររលរឿន 

 ៨. លពះលតជលពះគណុ លៅ លរន 

 ៩. លពះលតជលពះគណុ លៅ បន 

  កបុងចាំលណាមសមណនិសសិតទាំងលនះ មន

៨លពះអងគ សិកាថប ក់បរញិ្ហដ បលត  និងមួយលពះអងគ

សិកាភស្តបលី។ ការបញ្ជូនសមណនិសសិត

លនះ បនចាំណាយថវកិាទាំងអស់លៅលលើការលធឝើនវូ

លិខិតឆវងតដន បកតលបឯកស្តរនន សុាំទិោន កាពី

ស្តទ នទតូថថ និងទាំងមលធាបយលធឝើដើលណើ ររបស់

សមណនិសសិតលៅដល់លបលទសថថ។ 

 លពះលតជលពះគណុ លៅ សុខ គណៈកមយការ

ថនសមភ័ននលបចាាំលៅលបលទសថថ បនលលើកល ើងពី

បទពិលស្តធន៍ និងឯកស្តរខវះៗតដលចាាំបច់ លដើមផី

លៅបនថការសិកាលៅលបលទសថថលនះ រមួមនដចូ

ជា៖ លិខិតឆវងតដន, សញ្ហដ បលតពុទនិកមធរមសិកា

ទតុិយភមូិលៅកមភុជាលលកាម, លពឹតថបិលតពិនធុ, 

ឆ្យ  និងឯកស្តរតដលលតូវបាំលពញលដើមផីសូម

ទិដឌការ។ លពះអងគបនបនថលទៀតថ លពលលយើងបន

លៅរស់លៅកបុងសងគមលគលនះ វមនភពតបវកពី

សងគមលយើង តាាំងពីរលបៀបរបបរស់លៅលបលស័យ

ការទាំនក់ទាំនង និងទីកតនវងរស់លៅល ើងលៅ ។ល។ 

ល ើយលយើងក៏លតូវលចះសលមប់ខវួនលៅតាមសងគម

លគ។ លពះលតជលពះគណុ ចនធ សុផត លបធនលកុម

លបឹកាភបិល មនសងឃដកីាតផថផថ ាំដល់សមណ

និសសិតតដលលៅបនថការសិកាលៅលបលទសថថ 

ឲ្រខាំយកចតិថទកុោក់កបុងការលរៀនសូលត យកតាម

គាំរដូល៏អរបស់សមណនិសសិត តដលសមភ័ននបន

បញ្ជូនលៅមុនៗ មនដចូលពះលតជលពះគណុ លៅ 

សុខ,  ងុ ស្តរៈ, សឺន សុផរនិធ,    និងថច់ ចនធ

សុធ ី  ជាលដើម តដលបនបញ្ចប់ថប ក់បរញិ្ហដ បលត, 

បរញិ្ហដ បលតជាន់ខភស់លៅលបលទសថថ និងលបលទស

ឥណាឍ  តដលបនដងឹ និងបនលជាបលស្តបនវូវចា

តដលលពះអងគបនលលើកល ើងលនះ សុទនតតលពរ

លពញលោយលទឹសថី អប់រ ាំខភស់តដលលយើងគរួតតយក

ជាគត ិ សលមប់ការសិការបស់លយើង។ ទនធឹមនឹង

លនះ លពះអងគក៏បនតផថផថ ាំថ លបើលយើងបននិមនថ

លៅលៅសមប ក់អាលស័យទីកតនវងណាលនះ លយើង

លតូវចាត់ទកុកតនវងលនះជារបស់លយើងលតូវតតជួយ

តថរកាការពរឲ្របនលអ។ លពះលតជលពះគណុ     

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                  បញ្ជូនសមណនិសសិតលៅសិកាលៅលបលទសថថ  

                                                                                                                                                                                 លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                       ទាំព័រលលខ ១០ 

សមណនិសសតិលតវូបញ្ជូនលៅសិកាលៅលបលទសថថ 

ជនូដើលណើ រសមណនិសសិតដល់លពាំតដនកមភុជា-ថថ 



ថច់ ហាឝ ង មញិ តាំណាងសមណនិសសិតបនលបថជាញ

ថ នឹងខិតខាំសិកាលរៀនសូលត ឱ្រអស់ពីកមវ ាំង

កាយចតិថ លទះបីមនឧបសគគយ៉ងណាក៏លោយ 

លៅតតលបឹងតលបងពុះពរមិនរថយអឝីល ើយ  និង

បនតថវងអាំណរគុណដល់សមភ័ននតដលបនជួយ

លគប់មលធាបយ តាាំងពីការលរៀបចាំឯក-ស្តរទីស្តប

ក់អាលស័យរ ូតដល់ការផថល់ថថវលធឝើដើលណើ រលៅ

សិកាដល់លបលទសថថ។ គរួរ ាំលឹកផងតដរថ លៅឆ្ប ាំ

លនះជាឆ្ប ាំទី៨ល ើយតដលសមភ័នន សមណនិសសិត-

និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម បញ្ជូនសមណនិសសិត

លៅសិកាលៅលបលទសថថ គចឺាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៧រ ូត

មក សរបុមនចាំននួទាំងអស់៨០លពះអងគ។  

  លោយៈ UKKBS 

បុណយមួបយលើកទី ៦៥ ឆ្ន ំ ថនថថៃបារំង របគល់

ទឹកដីក្មមរកមព ុជាយរកាមឱ្យយៅយួន 

 លៅថថងពុធទី០៤ មិថនុ ឆ្ប ាំ២០១៤ គណៈ

កមយការ សមជកិ សមជកិាថនសមភ័ននសមណ

និសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម បននិមនថនិង

អលញ្ជើញចលូរមួជាមួយអងគការសមគមតខយរកមភុជា

លលកាមទាំងអស់លៅកមភុជា លដើមផីលបរពនពិធបីុណរ

ខួបទី៦៥ឆ្ប ាំ ថថងតដលបរាំងបនកាត់ទឹកដកីមភុជា

លលកាមឲ្រយួនលគប់លគងលោយខុសចបប់ កាលពី

ថថងទី០៤ តខមិថនុ ឆ្ប ាំ១៩៤៩ រ ូតដល់បចចុបផនប។ 

ពិធបីុណរលនះ បនលរៀបចាំលធឝើល ើងលៅវតថស្តមគគី

រងសី សងាក ត់សធឹងមនជ័យ ខណឍ មនជយ័ រជធនី

ភបាំលពញ លលកាមអធបិតភីព សលមថច សីុសុវតទ ិ

ពងសនរ ី មនីុពងស ជាលពះរជតាំណាងដខ៏ភងៀខភស់ 

ថនលពះករណុាលពះបទសលមថចលពះ នលរតថម 

សី មនីុ  លពះមហាកសលតថនលពះរជាណាចលក

កមភុជា តាំណាងគណបកសសលស្រងាគ ះជាត ិតាំណាងអងគ

ការសមគមតខយរកមភុជាលលកាមទាំង១២ លៅកមភជុា 

លកុមយុវជន អបកកាតសតជាត ិអនថរជាត ិលពះសងឃ

និងពុទនបរស័ិទជាង ១០០០ អងគ/នក់។ អងគការ

សមគមតខយរកមភុជាលលកាមទាំងអស់លៅកមភុជា 

តតងតតលបរពនទិវកាន់ទកុខលនះជាលរៀងរល់ឆ្ប ាំ តាាំង

ពីឆ្ប ាំ២០០០ មក។ ប៉ុតនថលោយត កឆ្ប ាំ២០១៤លនះ 

មនមនសុសចលូរមួយ៉ងលលចើន លនះលោយស្តរ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                       បុណរខួបលលើកទី ៦៥ឆ្ប ាំ ថនការបត់បងៀទឹកដកីមភជុាលលកាម 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១១ 

លពះរជតាំណាងដខ៏ភងៀខភស់ថនលពះមហាកសលត 

លពះសងឃចលូរមួកាន់ទកុខខួបទី៦៥ឆ្ប ាំ ថថងបត់បងៀទឹកដី 



បចចុបផនបលនះកមវ ាំងយុវជនកនូតខយរលសបហាជាតលិៅ

លគប់ទិសទី តាមបណាថ ញ សងគមល ឝសប៊ុក ដចូ

លកុម I Love Cambodia Hot News, សមភ័នននិសសិត  

បញ្ដវន័ថកមភុជា សមគមតខយរមហានគរ  យុវជនតខយរ

លធឝើការលៅកលូរខ៉្លងតផូង និងលកុមយុវជនតខយរជា

លលចើនលទៀត  មនការយល់ដងឹអាំពីពងាវតាររបស់

ខវួនកាន់តតចបស់  យុវជនទាំងលនះ បនចលូរមួ

លធឝើការផសពឝផាយតចករាំតលកយ៉ងសកមយអាំពីអតថ

សញ្ហដ ណតដលមនទាំនក់ទាំនងរវងតខយរ និងតខយរ   

កមភុជាលលកាម តាាំងពីលបវតថសិ្តស្រសថ ទាំលនៀមទមវ ប់ 

វបផធម៌ លបថពណី ការលលើកទងៀតខយរកមភុជាលលកាម

ធាៗំ ពក់អាវយឺតោក់របូសញ្ហដ ទងៀតផនទីតខយរកមភុជា 

លលកាម គរូរបូទងៀលោយផធ ល់ថដ និងបិទទងៀតខយរ

លលកាមលលើថភ ល់ លពមទាំងមនសរលសរជាពករ

លស្តវ កលលើបោថ តខយរលលើ តខយរកណាថ ល តខយរលលកាម

ជាតខយរតតមួយ, ខញុាំមិនបាំលភវចតខយរលលកាម, ខញុាំលសឡាញ់

តខយរលលកាម ខញុាំនឹកតខយរលលកាម តខយរលសឡាញ់តខយរ។     

បនបលងាា ះលពញលលើបណាថ ញសងគមល ឝសប៊ុក 

ល ើយបនតចករាំតលកោប លៅវញិលៅមកយ៉ងផសុ

ផលុ ជាពិលសសពួកោត់បនជយួអាំពវនវដល់

កនូតខយរទាំងអស់ ឱ្រចូលរមួទិវកាន់ទកុខ០៤ មិថនុ 

២០១៤ ឲ្របនលលចើនកះុករ។ ចាំណុចគរួឲ្រចាប់

អារមយណ៍ និងតបវកជាងរល់ឆ្ប ាំផងលនះ ឆ្ប ាំលនះ 

លកុមយុវជនលផីៗ ខ្លងលលើបនចលូរមួកបុងកមយវធិី 

លពមទាំងបនដតងាជាកផួនពីភមូិលទសទិតលៅមុខវតថ

ចលូលៅកាន់វតថស្តមគគរីងសីតតមថង លលើសពីលនះលៅ

លទៀត  មិនថល ើយលពះសងឃ ឬលគ សទលទ ចូល

រមួភគលលចើនមនលលបើស្តវ កសញ្ហដ ទងៀតខយរលលកាម

បិទលលើថភ ល់ លលើទរូស័ពធ លលើលហ៊ាលៅអាវ និង

ពក់អាវលមើលលឃើញទាំងពីខ្លងមុខ ពីខ្លងលលកាយ 

តដលបងាា ញអាំពីទងៀ និងតផនទីតខយរកមភុជាលលកាម

ធាៗំ  លដើមផីបញ្ហជ ក់អាំពីការកាន់ទកុខខួបទី៦៥ ឆ្ប ាំទាំង

អស់ោប ។ កមយវធិបីុណរ ក៏មនលធឝើពិធរីប់បលតលពះ

សងឃ លដើមផីរ ាំលឹកដល់ដងូវញិ្ហដ ណកខនន   ថនវរីៈ 

សមណៈ វរីៈបុរស នរតីខយរអបកលសបហាជាតលិគប់

ជើនន់តដលបនបូជាកាយថឝ យជវីតិ ចាំលពះជាត ិ

ស្តសន និងសូមឧទធិសបុញ្ដកសុលទាំងអស់លនះ 

ជនូបុពឝបុរសទាំងឡាយមនលលក ឧកញ៉ា   

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩              បុណរខួបលលើកទី ៦៥ឆ្ប ាំ ថនការបត់បងៀទឹកដកីមភុជាលលកាម 

                                                                                                                                                                                 លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                ទាំព័រលលខ ១២ 

លកុមយុវជនបនកាន់ទងៀតខយរកមភុជាលលកាម 

បណាថ ញយុវជនលសបហាជាតិបនចលូរមួខួបទី ៦៥ឆ្ប ាំ 



សឺន គុយ, លពះលតជលពះគណុ គមឹ  តកុលចើង 

លលក សឺន ទនួជាលដើម៕  

    លោយៈ UKKBS  

ស្ននិ សី្ទជាតិ ស្តី ពីមរតកជើយនឿក្មមរ 

 រជបណឍ ិ តរសភកមភុជា បនលរៀបចាំនវូ 

សនបិសីទមួយសថីពី «មរតកជើលនឿតខយរ» លៅរជ 

បណឍ ិ តរសភកមភុជា។ សមសភពចលូរមួមន៖ 

លលកជើទវបណឍ ិ ត ខវតូ ធតីា លបធនរជបណឍ ិ តរ 

សភកមភុជា, ឯកឧតថមបណថ ិ ត ជា មនីុឬទនី លបធន

តផបកទសសនវទិានិងសងគមវទិា,  ឯកឧតថមបណឍ ិ តរ 

សភចាររ លស្តម សុមនីុ លបធនវទិាស្តទ នមនសុស

ស្តស្រសថនិងសងគមថនរជបណឍ ិ តរសភកមភុជា, ឯក-

ឧតថមបណឍ ិ ត តចិ សាំណាង ទីលបឹការជរោឌ ភបិល

កមភុជា, លលកបណឍ ិ ត មតីសល លតាលណ  លពមទាំង

សមជកិ សមជកិាថនរជបណឍ ិ តរសភកមភុជាជា

លលចើនរបូលទៀត និងនិសសិតតដលមកពីសកលវទិា-

ល័យនន  ល ើយកបុងលនះក៏មន គណៈកមយការ

ថនសមភ័ននសមណនិសសតិ-និសសតិតខយរកមភុជាលលកាម

លយើងផងតដរ តដលបនចលូរមួកបុងសនបិសីទលនះ 

គលឺពះលតជលពះគណុ លពលជ បនុថន  អនលុបធនទី១ 

លពះលតជលពះគណុ លតងឹ ដង លបធនការយិល័យ

វបផធម៌ មួយអលនវើលោយសមជកិ សមជកិាថន 

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម។ 

កមយវធិលីនះបនលបលពឹតថលៅលពញមួយថថង លៅថថងទី

០៩ មិថនុ ឆ្ប ាំ២០១៤ លលកាមអធបិតភីពលលក

ជើទវបណឍ ិ ត ខវតូ ធតីា លបធនថនរជបណឍ ិ តរ 

សភកមភុជា។ លបើកកមយវធិលីោយលលកជើទវ

បណឍ ិ ត ល ើយោត់ក៏មនលបស្តសន៍ចាំណាប់

អារមយណ៍ថ តខយរលយើងមនជើលនឿលលចើនតបបយ៉ង

ណាស់។ មនអបកមួយចាំននួលជឿលៅលលើលពលឹង

ជដីនូជតីា លជឿលៅលលើអបកតាថលពភបាំ លជឿលៅលលើ

លព យញ្ដស្តសន និងលពះពុទនសសន ជាលដើម។ 

ោត់បនបតនទមលទៀតថ មរតកជើលនឿតខយរលយើង លបើ

តាមការលស្តវលជាវរបស់លលកបណឍ ិ ត មតីសល 

លតាលណ ថជើលនឿរបស់តខយរមនតាាំងពី៨មុឺន៦

តសនឆ្ប ាំមុនលគសឹថសករជ និងលតូវបនលគលបសិទន

នមថជាមហាលសដឌវីបផធម៌ មនលខឿនវបផធម៌

របស់ខវួនតាាំងពីយូរលងៀណាស់មកល ើយ។ 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                    សនបិសីទជាត ិសថីពីមរតកជើលនឿតខយរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៣ 

របូថតអនសុាវរយ៍ីលពលលធឝើសនបិសីទបនបញ្ចប់ 

លពះសងឃចលូរមួសនបិសីទសថីពី មរតកជើលនឿតខយរ 



 សនបិសីទលនះ តចកលចញជាដើលណើ រការ៣

វគគរមួមន៖ 

ដើលណើ រការវគគមយួមន៖ 

 សលមបសលមួលលោយ ឯកឧតថមបណថ ិ ត

សភចាររ សុ៊ើ ឈុាំប៊នុ អនលុបធនរជបណឍ ិ តរ 

សភកមភុជា។ 

 លលកជើទវបណឍ ិ តសភចាររ ខវតូ ធតីា 

និយយពី “ដើលណើ រវវិតថន៍ថនជើលនឿតខយរ”។ 

 លពះលតជលពះគណុ សុខ ប៊នុលធឿន បក

លស្តយពី “គណុតថមវរបស់លពះពុទនស្តសន”។ 

 លលកបណឍ ិ ត មតីសល លតាលណ  និយយ 

ពី “មរតកជើលនឿនិងទិសលៅថយថីនការលស្តវលជាវ”។ 

ដើលណើ រការវគគពីរមន៖ 

 សលមបសលមួលលោយ ឯកឧតថមបណឍ ិ ត

សភចាររ លស្តម សុមនីុ លបធនវទិាស្តទ នមនសុស

ស្តស្រសថ និងសងគមថនរជបណឍ ិ តរសភកមភុជា។ 

 លលកបណឍ ិ ត ឈត ប៊នុថន និយយពី 

“ការវភិគតបបទសសនវជិាជ អាំពីមរតកជើលនឿតខយរ”។ 

 លលកបណឍ ិ ត កាថ ន់ ធលុ និយយពី “ជើលនឿ

ស្តសនតខយរមច ស់លសុក”។ 

 លលក  ឹុម ញាណារទិនិ និយយពី      

“លព យញ្ដ ស្តសននិងការលគប់លគងលបលទស”។ 

ដើលណើ រការវគគបមីន៖ 

 សលមបសលមួលលោយ ឯកឧតថមបណថ ិ ត  

ចន័ធ សាំណពឝ អនលុបធនរជបណឍ ិ តរសភកមភុជា។ 

 ឯកឧតថម  ីុន គមឹថន និយយពី          

“លពះរជពិធលីចត់លពះនងគល័”។ 

 លលកលសី តកវ សុជាត ិនិយយពី “ទសសន

មួយចាំននួរបស់តខយរចាំលពះជើលនឿ”។ 

 លលក ប៉ន់ វតុាទ  និយយពី “ជើលនឿតខយរអាំពី

លភវើង”។ 

លវទិកាតមុលូ៖ 

 សលមបសលមួលលោយ ឯកឧតថមបណឍ ិ ត

សភចររ តចិ សាំណាង ទីលបឹការជរោឌ ភបិល 

កមភុជា។ 

 លលកជើទវបណឍ ិ ត ខវតូ ធតីា  

 លពះលតជលពះគណុ សុខ ប៊នុលធឿន  

 លលកបណឍ ិ ត មតីសល លតាលណ   

 លៅលពលតដលគណៈកមយការ ថនសមភ័នន

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម បនលៅ

ចលូរមួកបុងសនបិសីទលនះ លធឝើឱ្រលយើងយល់ដឹងបន

មួយកលមិតលទៀត លៅលលើជើលនឿតខយរសម័យបុរណ 

និងលពលបចចុបផនបលនះ ថលតើវមនភពខុសតបវក

ោប យ៉ងណា?។ ដចូលនះ សមភ័ននសមណនិសសិត-

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                               សនបិសីទជាត ិសថីពីមរតកជើលនឿតខយរ 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                          ទាំព័រលលខ ១៤ 

លវទិកាតុមលូ សថីពី មរតកជើលនឿតខយរ 



និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម មិនលតមឹតតជយួដល់

សមណនិសិសត និសសិតកបុងវស័ិយអប់រ ាំតត   

ប៉ុលណាត ះលនះលទ គឺបនចលូរមួចាំតណកកបុងការ

ជយួការពរនវូវបផធម៌ លបថពណី ទាំលនៀមទមវ ប់  

និងអកសរស្តស្រសថតខយរលយើង ឱ្របនសទិតលៅយូរ

អតងឝងលទៀតផង។ 

លោយៈ លតងឹ ដង 

ស្ហរដឋអាយមរកិដាក់  

របយទស្យវៀតណាមចូលកនងុបញ្ជី យមម  

  

 លៅថថងទី ៣០ តខលមស្ត ឆ្ប ាំ២០១៤ លនះ     

គណៈកមយការស រដឌអាលមរកិទទលួបនធុកលសរី

ភពស្តសនអនថរជាត ិ បនលចញរបយការណ៍

លបចាាំឆ្ប ាំ២០១៤ សឋីពីលសរភីពស្តសនកបុងពិភព

លលក កបុងលនះក៏មនលសចកឋរីយការណ៍សឋីពីការ

រ ាំលលភសិទនិស្តសនលលើពលរដឌតខយរលលកាមលៅ

តដនដីកមភុជាលលកាមពីរោឌ ភបិលលវៀតណាមផង

តដរ។ គណៈកមយការស រដឌអាលមរកិតដលបន

ទទលួបនធុក លសរភីពស្តសនអនថរជាត ិ (USCIRF) 

ក៏បនលសបើឲ្រលកសួងការបរលទសស រដឌអាលមរកិ

ោក់លបលទសចាំននួ៨កបុងលនះ មន  លវៀតណាមផង

តដរ ឲ្រចលូកបុងលៅបញ្ជី លមយ ថន     “លបលទសតដល

មនកឋបីរមមពិលសស” លៅកាត់ជាភស្តអងៀលគវស

ថ CPC ឬCountries of Particular Concern ខ្លង

រាំលលភសិទនិស្តសនយ៉ងធងន់ធងរល ើងវញិ។ 

 អងគសវនការជើនុាំជលមះកឋលីពះសងឃ និង

ពលរដឌតខយរលលកាម លៅលខតថោវ ាំង ថថងទី២៧          

តខកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

 លៅកបុងរបយការណ៍កលមស់ ២០៩ ទាំព័រ 

សឋីពីការរ ាំលលភសិទនិស្តសនលៅកបុងពិភពលលក

បនរយការណ៍សឋីពីការរ ាំលលភសិទនិស្តសនលលើ

ពលរដឌតខយរលលកាមពីរោឌ ភបិលលវៀតណាមថ ៖ 

“អាជាញ ធរលវៀតណាម បនចលូអុក ុកលៅកបុងវតថ

តាលសក និង វតថថលពជាប់ ឋិតលៅកបុងលខតថោវ ាំង 

លោយការឃុាំោាំង និងចាប់ផសឹកនាំឲ្រពលរដឌតខយរ

លលកាមទាំងលនះបនលភៀសខវួនលចញ លៅសុាំសិទនិ

លជកលកាន លៅលបលទសទី៣ [គលឺបលទសថថ]។ 

លពះលតជលពះគណុ ថច់ លធឿន លពះលតជលពះគុណ 

លីវ នី និងលពះលតជលពះគណុ លី ចនិឋ  លតូវបន

ចាប់ខវួន និងផសឹកលចាទពីបទថ បនទក់ទងនឹងអងគ

ការតខយរលលកាមលៅលលៅលបលទស។ លពះលតជលពះ 

គណុ ថច់ លធឿន និង លីវ នី លពះសងឃមួយចាំននួ

លទៀតកាំពុងរងៀចាាំជើនុាំជលមះកឋ ី ។ ចាំតណក ភកិខុ លី 

ចនិឋ  កាំពុងតតបត់លពះកាយ ល ើយអបកភមូិថលព

ជាប់ អបកតដលតវឿ បិទផវូវប៉ូលិសលតូវបនចាប់ខវួន

ប៉ុនយ នតខកនវងមកលនះ” ។ 

គណៈកមយការស រដឌអាលមរកិទទលួបនធុកលសរី

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                            ស រដឌអាលមរកិោក់លបលទសលវៀតណាមចលូកបងុបញ្ជី លមយ  

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៥ 

ការរ ាំលលភសិទនិពីរោឌ ភបិលលវៀតណាមមកលលើតខយរលលកាម 



ភពស្តសនអនថរជាត ិ បនតថវងលៅកបុងលសចកឋី

តថវងការណ៍របស់ខវួនថ លបវតថិថនការរ ាំលលភសិទនិ

មនសុសរបស់លបលទសលវៀតណាម លៅកបុងឆ្ប ាំ 

២០១៣កនវងលៅលនះ កាន់តតអាលកក់លៅៗ។  រោឌ -

ភបិលលវៀតណាមលៅតតបស្រងាក បយ៉ងថលពថផស

ចាំលពះលកុមចលនណា តដលបកសកមុយុយនីសថ   

លវៀតណាមចាត់ទកុថ លធឝើឲ្ររ ាំខ្លនដល់អាំណាច

ផឋ ច់ការរបស់ពួកលគ ។ លលៅពីលនះ ក៏បនរតឹបនថឹង

លលើលសរភីពស្តសន និងលសរភីពថនការ

បលញ្ចញមត ិ ការបលងកើតសមគម និងការជបួជុើោប

ជាលដើម។ កបុងលសចកឋតីថវងការណ៍លចញផាយ ថថងទី

៣០ តខលមស្ត ឆ្ប ាំ២០១៤លនះ លៅលលើលគ ទាំព័រ  

គណៈកមយការស រដឌអាលមរកិតដលទទលួបនធុក

លសរភីពស្តសនអនថរជាត ិ (USCIRF) បនលសបើឲ្រ

លកសួងការបរលទសស រដឌអាលមរកិោក់បតនទម

លបលទស៨លផសងលទៀតចលូលៅកបុងបញ្ជី លមយ  ថន

លបលទសតដលមនកឋបីរមម ជាពិលសសខ្លង

រ ាំលលភសិទនិស្តសនយ៉ងធងន់ធងរ។ លបលទសទាំង ៨ 

លនះ រមួមន Egypt, Iraq, Nigeria, Pakistan, 

Syria, Tajikistan, Turkmenistan និង លវៀតណាម ។ 

លលៅពីលនះ គណៈកមយការលនះក៏បនលសបើឲ្រលកសួង

ការបរលទសស រដឌអាលមរកិរកាទកុនវូលឈាយ ះ

លបលទសទាំង៨ តដលឋិត លៅកបុងបញ្ជី  CPC លលពះ

លបលទសទាំងលនះប៉ុនយ នឆ្ប ាំកនវងមកមិនបនលធឝើ

កាំតណកទលមងៀនវូលបវតថសិិទនិមនសុសរបស់ខវួនបនថិច

ណាលស្តះល ើយ។ ល ើយលបលទសទាំងលនះរមួមន 

ភមូ, ចនិ, Eritrea, Iran, កលូរខ្លងលជើង, Saudi 

Arabia, Sudan និង Uzbekistan ។ គណៈកមយការ

លនះ ក៏បនលសបើដល់លបធនធបិត ី និងលកសួងការ

បរលទស លពមទាំងតាំណាងរស្រសថកបុងរដឌសភស -

រដឌអាលមរកិលតូវសងកត់ធងន់លលើតនួទីសាំខ្លន់ៗ កបុង

ការលោរពសិទនិលសរភីពស្តសន រល់លពលមន

កចិចពិភកាជាមួយនឹងលមដកឹនាំថនលបលទសតដល

មនទាំនក់ទាំនងរប់ទាំងកចិចលបជុើជាមួយមស្រនថីការ

ទតូផងតដរ។ គណៈកមយការលនះ ក៏បនលសបើឲ្រ

លកសួងការបរលទសស រដឌអាលមរកិ ោក់លចញនវូ

តផនការមួយចាំននួោក់ជាកលមិត កបុងការលធឝើ

ដើលណើ រចាំលពះមនសុស តដលមនការទទលួខុស

លតូវចាំលពះការរ ាំលលភសិទនិលសរភីពស្តសន។ 

សូមបញ្ហជ ក់ កាលពីតខឧសភ ឆ្ប ាំ២០១៣ 

លពះលតជលពះគណុ លី ចនិឋ  លពះសងឃវតថថលពជាប់ 

ថនលខតថោវ ាំង លតូវបនកមវ ាំងសមតទកចិចលវៀតណាម

ចាប់ផសឹក និងលចកចលូបវយកលៅលធឝើទរណុកមយ

លៅស្តលលសុកលលជាយញរ ឬលសុកវញិចវូរ ូត

ដល់សនវប់បត់ស្តយ រត ី រចួយកមកទមវ ក់លចាល

លៅមុខវតថថលពជាប់យ៉ងថលពថផស ។ ការលធឝើទរណុ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                  ស រដឌអាលមរកិោក់លបលទសលវៀតណាមចលូកបងុបញ្ជី លមយ  

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                                            ទាំព័រលលខ ១៦ 

លពះសងឃតខយរលលកាម៥លពះអងគលតូវយួនចាប់ផសកឹ  



កមយលនះ លធឝើល ើងបនធ ប់ពីលពះលតជលពះគណុ លយឿង 

លញើង លបធនសមគមសងឃស្តមគគលីខតថោវ ាំងថនរ

ោឌ ភបិលបកសកមុយុយនីសថលវៀតណាម បន

លចញលិខិតមួយចបប់លចាទ លពះលតជលពះគុណ  

លី ចនិឋ  ថបនទក់ទងនឹងលពះសងឃពីរអងគ លៅ

វតថលសរតីាលសក គលឺពះលតជលពះគណុ  ថច់ លធឿន 

និង លពះលតជលពះគុណ លីវ នី   លពះសងឃ តដល

អាជាញ ធរលវៀតណាមចាត់ទកុថ បាំពនលៅលលើ 

ធមយនញុ្ដ ថនសមគមលពះពុទនស្តសនលវៀត-  

ណាម លោយបនទក់ទងលៅអងគការតខយរលលកាម

លៅលលៅលបលទស។ លៅតខឧសភ ឆ្ប ាំ២០១៣ 

ដតដល អបកភមូិថលពជាប់ជាលលចើននក់លតូវបនរោឌ -

ភបិលលវៀតណាមចាប់ខវួន លលពះសកមយភពតវឿ

លៅកបុងវតថលបឆ្ាំងនឹងការចាប់ខវួន លពះលតជលពះ 

គណុ លី ចនិឋ ។ បនធ ប់មក លពះសងឃ ២អងគ និង

អបកភមូិតាលសក២របូ ក៏លតូវចាប់ខវួនតដរ។  លលកាយ

មកលៅថថងទី២៥ និង២៧ តខកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

តលុការបកសកមុយុយនីសថលវៀតណាម លខតថោវ ាំង 

បនសលលមចលបកាសស្តលលកមផឋនធ លទសអបក

ភមូិថលពជាប់ ៥ នក់ និង លពះសងឃវតថលសរតីា

លសក ២ អងគ គលឺពះលតជ លពះគណុ   ថច់ លធឿន 

និង លពះលតជលពះគណុ លីវ នី លពមទាំងអបកភមូិតា

លសក ២ របូលទៀត ឲ្រជាប់គកុមប ក់ៗពី ១០ តខលៅ៦

ឆ្ប ាំ ពីបទអឝីមួយតដលបកសកមុយុយនិសថយួនលៅថ 

“បងកអសនថិសុខ លៅទីស្តធរណៈ និងលបឆ្ាំងរោឌ -

ភបិល” លោយអបកទាំងលនះ លោន់តតទងូសគរលៅ

កបុងវតថលបឆ្ាំងនឹងការចាប់លពះសងឃ និងការ

បលញ្ចញមតិតចិតួចលៅលលើវទិរុសាំល ងកមភុជា

លលកាម និងវទិរុអាសីុលសរទីក់ទងនឹងសិទនិលសរភីព

របស់តខយរលលកាម ៕ 

        លោយៈ ស្តរព័តម៌ន ថលពនគរ 

ស្ហព័នធក្មមរកមព ុជាយរកាមទាមទារឲ្យ យវៀត

ណាម យៅក្មមរយរកាមថា   “ជនជាតិយដើម”  

 លៅថថងទី២២ តខឧសភ ឆ្ប ាំ២០១៤ នង 

អម វជិាជ  តាំណាង ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម បន

ល ើងតថវងលៅកបុងលវទិកាអចថិស្រនថយ៍ ថនអងគការ

ស លបជាជាតសិឋីពីបញ្ហា ជនជាតលិដើម (UNPFII) 

សឋីពីកចិចការអនគតរបស់លវទិកាលនះ និងបន      

ជលមុញឲ្រលបលទសលវៀតណាមបឋូរឥរយិបទថពី

ការលលបើភស្តកបុងការលៅ “ជនជាតភិគតចិ” មក

ជា “ជនជាតលិដើម” វញិ។ ខ្លងលលកាមជាខវឹមស្តរ

លដើម ថនលសចកឋតីថវងការណ៍លនះ នង អម វជិាជ   

តាំណាងស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម បនល ើងតថវង 

លៅកបុងលវទិកាអចថិស្រនថយ៍ថនអងគការស លបជា

ជាត ិ សឋីពីបញ្ហា ជនជាតលិដើម (UNPFII) លៅថថងទី 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩            ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាមទមទរឲ្រ លវៀតណាម លៅតខយរលលកាមថ “ជនជាតលិដើម”  

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៧ 

នង អម វជិាជ  តាំណាង ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម  



២២  តខឧសភ ឆ្ប ាំ២០១៤។ សូមលោរពលលក

លសីអធបិតអីងគលបជុើ លយើងខញុាំសូមសតមឋងនវូការ

ចលូរមួនវូការតថវងការលបកបលោយបទោឌ នរបស់

លបលទស Bolivia និង អាស្រ ឝិ កខ្លងតផូង និង ពី

សមជកិអចថិស្រនថយ៍ដថទលទៀត រប់ទាំងការចលូរមួ

លបកបលោយលសយើភព និងលពញលកខណៈរបស់ជន

ជាតលិដើម ។ 

 ពលរដឌតខយរលលកាម មិនតមនជាជនតដល

មនបញ្ហា លនះលទ តតលយើងជាជនជាតលិដើម។ 

អាលស័យល តលុនះ លយើងខញុាំសូមោាំលទ ចាំលពះការ

បឋូរលឈាយ ះ “លវទិកាអចថិស្រនថយ៍ថនអងគការស លបជា

ជាតសិឋីពីបញ្ហា ជនជាតិលដើម” (UNPFII) លៅជា         

“លវទិកាអចថិស្រនថយ៍ ថនអងគ ការស លបជាជាតិសឋីពី

សិទនិជនជាតលិដើម”វញិ ការលលើកល ើងរបស់ លលក 

Chief Wilton Little Child ។ 

 ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម សូមោាំលទ

ចាំលពះសនបិបតពិភពលលកលៅលពលខ្លងមុខ

របស់ជនជាតលិដើម និងលយើងខញុាំសងឃឹមថ រោឌ -     

ភបិលលវៀតណាម នឹងអនវុតថនវូការផវ ស់បឋូរ

ឥរយិបថ កបុងការលលបើលបស់ភស្តសលមប់លៅ   

“ជនជាតភិគតចិ” មកជា “ជនជាតលិដើម” វញិ 

សាំលៅលលើលយើងខញុាំ ជាជនជាតលិដើម តដលនឹង

លរៀបចាំលៅកបុងសនបិបតពិភពលលករបស់ជន

ជាតលិដើមនលពលខ្លងមុខលនះ។ ស ព័ននតខយរ  

កមភុជាលលកាម សូមផឋល់អនសុ្តសន៍ដល់កចិចការ

លៅអនគតដចូខ្លងលលកាមលនះ ៖ 

ទី១៖ រល់លបលទសតដលអនវុតថសកមយភពទក់ 

ទងនឹងសមម រៈ លតូវលសបនឹងវបផធម៌កបុងការអប់រ ាំ 

លដើមផីធនឲ្របនថជនជាតលិដើមអាចការពរនវូ

លខឿនវបផធម៌  អាចផសពឝផាយនវូលបវតថសិ្តស្រសថ 

និងរកានវូអតថសញ្ហដ ណជាតិរបស់ពួកលគ។ 

លយើងខញុាំសូមតថវងអាំណរគណុចាំលពះស្តធរណ

រដឌអាស្រ ឝិ កខ្លងតផូង តដលបនតចករាំតលកនវូការ

អនវុតថន៍ របស់ខវួនលលើជនជាតលិដើម និងបន        

ជលមុញឲ្រលបលទសលផសងៗលទៀតយកគាំរលូធឝើតាម។ 

លយើងខញុាំចងៀឲ្រលបលទសលវៀតណាម លធឝើតាមគាំរ ូ

លបលទសលនះ។ 

ទី២៖ លដើមផីលធឝើឲ្រការចលូរមួលបកបលោយតមវ

ភពលសយើភព និងមនលបសិទនិភពសលមប់ជន

ជាតលិដើម តដលលលកអបកកាំពុងតតមនការចាប់

អារមយណ៍លនះ លយើងសុាំឱ្រលបលទសលវៀតណាមជយួ

ដល់មូលនិធ ិ និងអនវុតថគលលមងការកស្តងសមតទ

ភព លៅកបុងស គមន៍ជនជាតលិដើម រមួទាំង

ការរមួចាំតណករបស់មលូនិធសិយ័លគចតិថលៅ UNPFII

។ ដលូចបះ ជនជាតលិដើមលៅកបុងតាំបន់លនះអាចមក

ចលូរមួបន ល ើយភគលលចើនសមតទភពជាមូល-

ោឌ នចាប់លផថើមពីការដងឹថនរណាមប ក់មនសិទនិ

ចាប់លផថើមជាមួយ ។ 

ទី៣៖ សាំណូមពរដល់សមជកិអចថិស្រនថយ៍ថន

លវទិកាជយួបញ្ហជ ក់ដល់លបលទសតដលមិនបន

ទទលួស្តគ ល់ជនជាតលិដើម និងសុាំឲ្រមនកចិច

ពិភកាតមុូលមួយលដើមផីរកវធិីឲ្រមនការទទលួ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩             ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាមទមទរឲ្រ លវៀតណាម លៅតខយរលលកាមថ “ជនជាតលិដើម”  

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                                                   ទាំព័រលលខ ១៨ 



ស្តគ ល់។ លយើងខញុាំលលើកទឹកចតិថឲ្រមនកចិចស - 

លបតបិតថកិារមួយរវងអបកជើនញកបុងចាំលណាមជន- 

ជាតលិដើម តដលរងផលប៉ះពល់ និងលបលទស

ទាំងឡាយ តដលកាំពុងមនឧបសគគចាំលពះការ   

ឯកចឆនធកបុងការអនវុតថន៍ ។ 

ទី៤ ៖ ឯកចឆនធពីលបលទសនន លដើមផីបលងកើតឲ្រមន

ការងារសលមប់ជនជាតលិដើម កបុងការលធឝើការផធ ល់

ជាមួយលកុមជនជាតលិដើមលៅតាមមូលោឌ ន ការ

ចាត់តាាំង នឹងជយួលធឝើឲ្រទាំនក់ទាំនងរវងជនជាតិ

លដើម រោឌ ភបិលកបុងការលលើកសធួយ និងការពរ

សិទនិជនជាតលិដើម ។ 

ទី៥ ៖ លយើងខញុាំ សងកត់ធងន់លលើសិទនិលសរភីពមុន

លពលមនការយល់លពមលធឝើអភវិឌណន៍លលើគលលមង

ននលៅកបុងស គមន៍របស់លយើងខញុាំ និងលដើមផី

លចៀសវងការឈឺចាប់ តដលលកើតលចញពីការតបង

តចក និងជលមវៀសពលរដឌរបស់លយើងលចញពីផធះ

សតមផង ល ើយវលធឝើឲ្រកាន់តតមនភពសយុលគ

ស្តយ ញដល់ស្តទ នការណ៍លសដឌកចិចលៅកបុងសងគម

របស់លយើងខញុាំ៕ 

             លោយៈ ស្តរព័តម៌ន ថលពនគរ 

ស្ហព័នធក្មមរកមព ុជាយរកាម 

ក្ថលងអំពីបញ្ហា សិ្ទធិមនុស្សក្មមរយរកាម 

ដល់មន្តនតី សិ្ទធិមនុស្សអនតរជាតិ  

 ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម លទើបតតបន

ចលូរមួសនបិបតលបចាាំឆ្ប ាំលលើកទី៩លលកាមលបធនបទ    

“ធមយនញុ្ដថនអងគការស លបជាជាតិ លយើងជា        

មនសុស” លៅទីលកុង San Francisico លៅថថងទី២៨ 

តខមិថនុ ឆ្ប ាំ២០១៤។ សនបិបតលនះជបួជុើោប កបុង

លកខណៈលវទិកាតមុូលរវងតាំណាងអងគការសិទនិ

មនសុសអនថរជាតមិួយចាំននួ កបុងលនះមនលលក 

Joshua Cooper លបធនវជិាជ ស្តទ នសិទនិមនសុសរដឌ 

Hawaii និងជាទីលបឹកាស ព័ននតខយរកមភុជា    

លលកាមលៅការយិល័យកណាឋ លរបស់អងគការ 

International Bill of Rights។ លលក លៅ លសរ ី 

អនលុបធនទី២ ថនស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម លៅ

កបុងលវទិកាតមុូល “ធមយនញុ្ដថនអងគការស លបជា

ជាតលិយើងជាមនសុស” លៅទីលកុង San Francisico 

លៅថថងទី២៨ តខមិថនុ ឆ្ប ាំ ២០១៤។ តាំណាងអងគ

ការសិទនិមនសុសតដលបនចលូរមួកបុងសនបិបត

លនះ បនលលើកអាំពីកងឝល់លផសងៗ តដលទក់ទង 

នឹងការរ ាំលលភសិទនិមនសុសលៅស រដឌអាលមរកិ 

និងលបលទសននកបុងពិភពលលក។ ចាំតណក

តាំណាងអងគការលផសងៗ តដលមិនបនចលូរមួ

លោយផធ ល់  ក៏បនស្តឋ ប់និងនិយយលៅកាន់   

សនបិបតតាមរយៈលបព័នន Internet Conference និង 

អានលមើលលឃើញសនបិបតលនះតាមរយៈការ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                            KKF តថវងអាំពីបញ្ហា សិទនិមនសុស តខយរលលកាម ដល់មស្រនថីសិទនិមនសុសអនថរជាត ិ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៩ 

លលក លៅ លសរ ីអនលុបធនទី២ ថនស ព័នន 



ផាយបនថផធ ល់លៅលលើលគ ទាំព័រ VOKK និងស្តរ

ព័តម៌នថលពនគរ។ លលក លៅ លសរ ីអនលុបធនទី

២ ថនស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម បនដកឹនាំលកុម

យុវជនថនស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម (KKFYC) 

លបចាាំទីលកុង San Jose ចលូរមួកបុង     សនបិបត

លនះ លដើមផីបងាា ញដល់អបកចលូរមួឲ្របនដងឹឮ

អាំពីបញ្ហា សិទនិមនសុសលៅកមភុជាលលកាម និងអាំពី

ដើលណើ រការតសូ៊របស់ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម 

លៅកបុងឆ្កអនថរជាតសិពឝថថង ៕  

      លបភពៈ vokk.net  

ដំណ ើ រទស្សនកិច្ចរបស្ព់្រះព្បធាន 
ណៅស្ហរដឋអាណេរកិណ ើកទរីីរ 

លពះលតជលពះគណុ លយឿង តារ លបធន   

សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

បននិមនថលៅបាំលពញលបសកកមយលៅស រដឌ-   

អាលមរកិលលើកទីពីររយៈលពលពីរតខកនវះ ចាប់ពីថថង

ទី៧ តខលមស្ត ដល់ថថងទី២៤ តខមិថុន            

ឆ្ប ាំ២០១៤ តាមការនិមនថរបស់គណៈកមយការនិង

លពះសងឃវតថលខមររងសី ទីលកុងស្តន់ ូលសស      

(San Jose) រដឌកាលី ឝ័័ ញ៉ា (California)។  

រយៈលពលពីរតខកនវះលនះ លពះលបធនបន

និមនថលៅបាំលពញកចិចការជាលលចើន ដចូជាចលូរមួ

បុណរចលូឆ្ប ាំតខយរលបថពណីជាត ិ លៅទីលកុង ុងប៊ិច 

(Long Beach) និងទីលកុងស្តន់លបើណាឌីណូ       

(San Bernardino) រដឌកាលី ឝកញ៉ា (California), 

បុណរវសិ្តខបូជាលៅវតថលខមររងសី ទីលកុងស្តន់    

 ូលសស (San Jose) រដឌកាលី ឝកញ៉ា (California), 

មហាសនបិបតលលើកទី៨របស់គណៈកមយ ធិការ

យុវជនស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម លៅទីលកុង  

ភឡីាតដលលភៀ (Philadelphia) រដឌតផនសីុតវឿនញ៉ា 

ឆ្ប ាំទី ១០ លលខ១៩                       ដើលណើ រទសសនកចិចរបស់លពះលបធន លៅស រដឌអាលមរកិលលើកទីពីរ 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                                  ទាំព័រលលខ ២០ 

លពះលបធនតថវងពីសកមយភព ស.ន.ខ.ក.ក. កបុងមហា     

សនបិបតយុវជនសមភ័ននតខយរកមភុជាលលកាម 

វតថធមយរងសី លៅវតថតខយរលលកាម 

លពះលបធនកាំពុងឆ្នលៅការយិល័យស ព័ននតខយរ  

កមភុជាលលកាម លៅរដឌញីវលជើរសីុ 

http://vokk.net/


(Pennsylvania) គណៈកមយ ធិការយុវជន ថន   

ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាមបលងកើតល ើងកាលពី 

ឆ្ប ាំ២០០៥ មនលលក លៅ លសរ ីជាលបធនដកឹនាំ 

រ ូតដល់ឆ្ប ាំ២០១៣ បនអបកលសី លកៀង ស្តធ ី

ល ើងលធឝើជាលបធនដកឹនាំជើនសួវញិដល់បចចុបផនប 

យុវជនចលូរមួលបជុើលនះមកពីរដឌននកបុងស រដឌ-

អាលមរកិ និងមកពីលបលទសននជាលលចើនជុើវញិ

ពិភពលលក មនមកពីលបលទសបរាំង, លបលទស  

កាណាោ, លបលទសអូស្រស្តថ លីជាលដើម សរបុ

លបមណជតិ១០០អងគនិងនក់។ កចិចលបជុើបនលលើក

ល ើងពីសមិទនផលជាលលចើន តដលស ព័ននតខយរ  

កមភុជាលលកាម បនលធឝើជាមួយនឹងអងគការស -

លបជាជាតិរ ូតមកដល់ឆ្ប ាំ២០១៤ និងបនចលូ

រមួលបជុើលវទីកាអចថិស្រនថយ៍ ថនអងគការស លបជា

ជាតសិថីអាំពីបញ្ហា ជនជាតលិដើមបន១០ឆ្ប ាំ ជាបនថ

បនធ ប់ លលកាយពីការចលូរមួលបជុើមហាសនបិបត

លលើកទីលបាំបីរបស់គណៈកមយ ធកិារយុវជន

ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម លពះលបធនបននិមនថ

លៅតាមរដឌមួយចាំននួ តដលមនលពះសងឃនិងបង

បអូនតខយររស់លៅលដើមផីសួរសុខទកុខ លពះសងឃនិងបង

បអូនតខយរផង និងផសពឝផាយពីកចិចការរបស់សមភ័នន

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម បនលធឝើ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩           ដើលណើ រទសសនកចិចរបស់លពះលបធន លៅស រដឌអាលមរកិលលើកទីពីរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២១ 

សបផុរសជនវតថតខយរកមភុជាលលកាម  លៅទីលកុង ងុប៊ចិ 

មហាសនបិបតយុវជន ស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម សបផុរសជនទីលកុងតាកមូ 



កនវងល ើយ និងពីគលលមងការងារលៅអនគត

ផង លដើមផីឲ្រលពះសងឃ និង      បងបអូនលៅទីលនះ 

បនយល់ ជាពិលសសលពះលបធនបនអាំពវ

នវឲ្រសបផុរសជនជួយឧបតទមមថវកិាសលមប់

ផគត់ផគងការសិកាលរៀនសូលតរបស់លពះសងឃ កនូ

សិសស និងនិសសិតលកលីកកបុងសមគម។ លពះលបធន

បននិមនថលៅ វតថលខមរ រងសីទីលកុងស្តន់ ូលសស 

(San Jose) លៅរដឌ   កាលី ឝ័ រញ៉ា (California), វតថ

ពុទនលោស្តចាររទីលកុង   ស្តន់ ូលសស (San Jo-

se) រដឌកាលី ឝ័ រញ៉ា (California), វតថលពធិ         

សុវណាត រម និងវតថរតនគរិវីងសទីលកុងស្តន់លបើណា-

ឌីណូ (San Bernardino)   រដឌកាលី ឝកញ៉ា 

(California), វតថតខយរកមភុជាលលកាមទីលកុង ុងប៊ិច 

(Long Beach) រដឌកាលី ឝ័ រញ៉ា (California), វតថ

ពុទនិកតខយរលៅទីលកុងឡាសឝីហាគ ស (Las Vegas) រដឌ-

តណលវើោ (Nevada),  វតថតខយរសុរយិរងសី ទីលកុងភីឡា-

តដលលភៀ (Philadelphia) រដឌតផនសីុតវនញ៉ា 

(Pennsylvania), វតថស្តមគគធីររមទីលកុងតខមដនិ 

(Camden) រដឌញីវលជើរសីុ (New Jersey), វតថពុទន    

ស្តសនិការមទីលកុងរជិតម៉ន (Rich Mond) និងវតថ   

ធមយរងសី លៅវតថតខយរកមភុជាលលកាម     រដឌវជីនិញ៉ា 

(Virginia), ចលូរមួបុណរខួបទី៦៥ឆ្ប ាំ (៤ មិថុន 

១៩៤៩-៤ មិថនុ ២០១៤) ថថងរោឌ ភបិល

អាណានិគមបរាំងកាត់ទឹកដកីមភុជាលលកាម ឲ្ររោឌ -

ភបិលលវៀតណាមលតួតលតាតខយរលលកាមបនថលផឋើមលធឝើ

លោយស្តខ្លស ព័ននតខយរកមភុជាលលកាម លបចាាំទី

លកុងតាកមូ (Tacoma) រដឌវឿ សិុនលតាន 

(Washington)។ 

ការនិមនថលៅតាមទីលកុង និងរដឌនីមួយៗតតង

តតទទលួបនការរក់ទក់ និងការោាំលទនវូលោល

ការណ៍របស់ សមភ័ននសមណនិសសិត-និសសិតតខយរ

កមភុជាលលកាម ពីលពះសងឃនិងបងបអូនតខយរ ល ើយ

តថមទាំងទទលួបនការឧបតទមមជាថវកិាលទៀត

ផង តាមពិតលៅបងបអូនតខយរ និងលពះសងឃលៅ

ស រដឌអាលមរកិ បនជយួឧបតទមមសមភ័ននសមណ

និសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម មិនតមនលទើប

តតលលើកលនះលទ គបឺនោាំលទនិងទាំនកុបាំរងុលពះសងឃ 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩        ដើលណើ រទសសនកចិចរបស់លពះលបធន លៅស រដឌអាលមរកិលលើកទីពីរ 
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សបផុរសជន លៅវតថស្តមគគធីររម 

លបជុើជាមយួអងគការ  “ICGR” លៅទីលកងុរជិមុនិ 



និងកនូសិសសសិកាលរៀនសូលតតាាំងពីការកលកើត-

សមគមដើបូងរ ូតមក លោយស្តរមនការ

ទក់ទងរវងោប និងោប លៅវញិលៅមកបនលអតាាំង

ពីលបធនដឹកនាំអាណតថមិុនៗមករ ូតមកដល់

បចចុបផនប។  

  ដោយៈ  ព្រះព្រធាន  ដយឿង តារា 
 

របថពណីការអប់រកំ្មមរ 

លទពលកាសលរទាំងលនះ បនបលងកើតមន

លោយស្តរជនជាតតិខយរចលូចតិថលរៀនសូលតវជិាជ

ល ើយមនស្តយ រដីផចតិផចងៀការងារណាស់។ លៅ

សម័យ ៊ឝ ូណន កបុងគ.ស.ទី៣ លយើងបនដឹងថ

មនឯកស្តរជាលលចើនណាស់សថីអាំពីវជិាជ និងការងារ

លផសងៗតដលលគរកាទកុកបុងបណាត ល័យនន។ 

លៅកបុងលទនិលព យណ៍ស្តសន លគលរៀនសូលតជា

លលចើនបាំផតុអាំពីគមភីរ «លវទ» (les Vedas) ជាភស្ត

សាំស្រសកឹត តដលលៅកបុងលនះមនវជិាជ សពឝយ៉ង ជា

អាទិ៍គសឺ្តសនអកសរស្តស្រសថ លវយាករណ៍ ចបប់

(ថនអាទិលទព) លវជជស្តស្រសថ គណិតស្តស្រសថ 

តារស្តស្រសថ ស្តទ បនកមយ លសដឌស្តស្រសថកសិកមយ

នលយបយសស្រងាគ មស្តស្រសថនិងសិលផស្តស្រសថ ឬ

បលចចកលទសលផសងៗលទៀត។ 

ការលចះដងឹរបស់អបកលបជញតខយរនសម័យ

លនះបនលលចឮលៅទីឆ្ង យៗណាស់។ លៅសត-

វតសរទី៍៣ លបលទសចនិបននិមនថមហាភកិខុតខយរខ្លង

ពុទនស្តសនជាលលចើនអងគ ឲ្រលៅបងាា ត់បលលងៀន 

ពុទនស្តសនលៅលបលទសលគ។ លលកាយមកលទៀត

ចនិបននាំយកតស្រនថីតខយរឲ្រលៅសាំតដង និង

បងាា ត់បលលងៀនពួកអបកតស្រនថីលគតដរ។ លៅលកុងអងគរ

មនពួកអបកលបជញលផីៗ ឥណាឍ  និង ជាឝ មកសិកា

លៅស្តកលវទិាល័យតខយរជាបនថបនធ ប់។ លៅ

សម័យលនះស្រសថីតខយរក៏មនចាំលណះវជិាជ ខភងៀខភស់

មិនចាញ់លបុសលទ។ លៅសម័យលលកាយៗមកលទៀត

តខយរក៏តតងតតអប់រ ាំកនូលៅខវួនកបុងលោលការណ៍ធាៗំ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩                លបថពណីការអប់រ ាំតខយរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៣ 

តខយរកមភុជាលលកាមបនបញ្ជូនកនូលៅសិកាមយួលពះសងឃ 

ការអប់រ ាំកនូតខយរលលកាមតាមវតថអារមនលពលបចចុបផនប 



ពីរជានិចចគកឺនូលសីលបុស៖ 

១- លតូវយល់ថចាំលណះវជិាជ ជាលបភពថន

លទពរសមផតថនិិងឫទន នភុព ល តលុនះលគលតូវតសឝង

រកចាំលណះវជិាជ ជានិចចកាល។ 

២- លតូវកាន់ខ្លជ ប់ខជួននវូវស័ិយសីលធម៌និង

វស័ិយករិយិមរយទកបុងជវីភពផធ ល់ខវួន និង

ជាមួយអបកផងកបុងសងគម។ លនះគលឺដើមផីរកា «ឯក

ភព» ថនសងគមលោយតខយរបនគតិថមនសុស    

មប ក់ៗលតូវដងឹអាំពី «ទីកតនវង» របស់ខវួនលៅកបុង

សងគមគកឺបុងលគួស្តរកបុងភមូិលសុកឬកបុងស គមន៍

ជាតលិបើពុាំដលូចាប ះលទអបកលនះឯង មនសុសជួជាតិ

ប៉ុតនថ «ទីកតនវង» លនះអាចផវ ស់បថូរលោយស្តរ

គណុសមផតថ ិ ឬគុណវបិតិថជាបនធ ប់មករបស់

មនសុសលនះតដរ។ 

វិន័យផ្កា ល់មលួននិងវិន័យកន ុងស្ងគម 

 លទនិមលតថយរកាតខយរលៅមនអានភុពជា

ខ្លវ ាំងលៅសម័យ ៊ឝ ូណន (នគរភបាំ) រ ូតដល់

សម័យអងគរធាំថនលពះបទជយ័វរ យន័ទី៧។ លៅ

សម័យលនះ លសថចតដលដលណើថ មអាំណាចបន

លោយកមវ ាំងលោរលៅតតងតតយកមល សី ឬ

បុលតលីសថចតដលចាញ់ខវួនលនះលធឝើជាមល សីខវួន

លដើមផីឲ្ររជរខវួនមនលកខណៈលតមឹលតូវ និងលសប

ចបប់លបថពណី។ លោយស្តរអានភុពលនះ       

តខយរទលូៅតតងលបថប ចងៀបនកនូលសីជាអបកទទលួ 

នវូមរតកលទពរសមផតថ ិ ល ើយនិងលៅតថរកាមថ យ

ឪពុកជានិចច។ លៅលគប់សម័យលបជាជនតខយរលោរព

សិទនិលសរភីពរបស់លសីដចូោប  នឹងលបុសយ៉ង

លហាចណាស់ចាំលពះតភបកសងគម។ ចាំណុចទាំងលនះ

ខុសអាំពីទសសនៈរបស់ឥណាឍ  ឬចិន។ ម៉ាង

លទៀតតខយរមហាលគួស្តរតតមួយ តដលមនសមជកិ

លៅរកោប ថ ជាបង បអូន ពូ មីង យយតា............

ដចូលៅកបុងលគួស្តរផធ ល់របស់ខវួន។ 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ ១៩                             លបថពណីការអប់រ ាំតខយរ 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                         ទាំព័រលលខ ២៤ 

សីលធម ៌និង លបថពណីតខយរលលកាមលពលបចចុបផនប 

របាំបចផក លៅកមភុជាលលកាម 



 តាាំងពីកាំលណើ តរ ូតដល់អាយុ ៧ឬ៨ឆ្ប ាំ

កនូតខយររស់លៅកបុងលសរភីពលៅកបុងជើរ ុាំលគួស្តរផង

និងលៅកបុងបរលិវណថនអបកជតិខ្លងលៅកបុងភមូិ

លសុកជាមួយផង។ មថ យឪពុក បងៗ និងអបកជតិ

ខ្លងតតងជយួបងាា ត់បលលងៀនកុមរតចូៗឲ្រលលង

តលផងឲ្រលចះត លទឹក ឲ្រលរៀនលធឝើកចិចការបនថិច  

បនថួច។ ចាប់ពីអាយុ៧ឬ៨ឆ្ប ាំកនូលបុសៗលតូវលៅ

លរៀនអកសរ លលខនពឝនថការងារជាងនិងធម៌អាថេលៅ

ស្តល (អាលសមវតថ)។ យុវជនតដលមនលបជាញ

ឈាវ សថវ អាចនឹងបនថការសិកាជាមួយនឹងលគូ   

អាចាររលៅទីលកុងលទៀត។ ប៉ុតនថជនជាតតិខយរតតង

យកចតិថទកុោក់ជាបឋមកបុងការអប់រ ាំសីលធម៌

និងករិយិមរយទរបស់កនូលសីលបុស។ ការអប់រ ាំ

លនះមនលទងៀលទយពីរយ៉ង គមឺនការលរៀបចាំពិធី

លផសងៗផង និងការបលលងៀនកផួន «ចបប់»ស្តស្រស្តថ

គមភីរលផសងៗឲ្រលចះចាាំស្តធ ត់ផង។ ពិធអីប់រ ាំតាម

ទាំលនៀមទមវ ប់ មនលរៀបចាំ ូរត កបុងឱ្កាស

អាព ៍ពិព ៍តខយរ ដូចជាពិធសូីមការអនញុ្ហដ តិ

អាំពីលម-ប ពិធលីោរពលកុមលគួស្តរទាំងសងខ្លង 

ពិធកីាត់សក់ ពិធខី្លត់លធយញ ពិធបីងឝលិពពឹល  

ពិធបីងាា ញគលូសករថយីដល់ស គមន៍ភមូិលសុក 

។ល។ ពិធអីាព ៍ពិព ៍តខយរជាការផសាំផគុាំមនសុស

ពីរនក់ជាគនឹូងោប ល ើយ តតក៏ជាពិធបីលងួប

បលងួមលគួស្តរពីរលពមទាំងលកុមញាត ិ «ទាំង៧    

សនថ ន» ទាំងសងខ្លងនិងអបកភមូិលសុកទាំងពីរ    

ផង។ ពករថ «លមប» មិនមនន័យលតឹមតត

មថ យឪពុកជដីនូជតីាលទ។ «លម» គធឺតឬុលពលឹង

តដលផថល់ជវីតិ។ «ប» គធឺតឬុលពលឹងតដល

ការពរជវីតិ។ «អបកតា» ជាលពលឹងថនបុរសតដល

ការពរភមូិលសុក៕ 

 ការអប់រុំមួ្យផ្ផនកដទៀតិគឺការ

 បលលងៀន «ចបប់» ទនូយ នខវួនជាលលចើន         

ចាំពូក។ កលមង «ចបប់» ទាំងលនះពិតជាមរតក

សីលធម៌ និងសមផតថិសតិបញ្ហដ មួយរបស់     

លបជាជាតតិខយរ តដលលគបនតាក់តតងនិងបលលងៀន

គបោីប ពីលសករមួយលៅលសករមួយលទៀត ជាលលចើន

រយឆ្ប ាំមកល ើយ (លបត លជាសម័យលតងឝកមក

ឬពីមុនលនះផង)។ លគបនតតង«ចបប់»ទាំងអស់

លនះជាបទកាំណាពរលផសងៗ លដើមផីឲ្រអបកស្តថ ប់

ចាប់ចតិថនិងចងចាាំលសចកថលីោយងាយ។ «ចបប់» 

តដលលគស្តគ ល់លលចើនគចឺបប់លបុស ចបប់លសី ចបប់

កនូលៅ ចបប់លករកាល ចបប់លកម  ចបប់លតលីនតិ 

ចបប់ពករចាស់ ចបប់ទនូយ នខវួន ចបប់វធិរូបណឍ ិ ត 

ចបប់រជលនត ិ (ឬចបប់លពះរជសមម រ)។ «ចបប់» 

ទាំងលនះជាកលមងវន័ិយសាំរប់កស្តងគាំនិតស្តយ រតី

ថនបុគគលមប ក់ៗ ល ើយប៉ុតនថសាំខ្លន់បាំផតុគវឺន័ិយ

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                    លបថពណីការអប់រ ាំតខយរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៥ 

ការអប់រ ាំរបស់លពះសងឃ យុវជន និងយុវនរតីខយរលលកាម 



ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                      ភមូសិ្តស្រសថលខតថមត់លជូក 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                       ទាំព័រលលខ 

តដលបុគគលមប ក់ៗ លតូវកាន់កបុងករិយិមរយទខវួន

ចាំលពះអបកលៅជុើវញិខវួន មនមថ យឪពុកបងបអូន 

លគូអាចាររបថីឬលបពននមនសុសចាស់ទុាំ ឬអបកមន

អាំណាចដកឹនាំ៕ 

             លស្តវលជាវលោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា 

ភូមិសាន្តស្តយមតតមាត់រជកូ 

 មត់លជកូ ៖ ជាលខតថតខយរមួយលៅកមភុជា

លលកាម ឋិតកបុងតាំបន់ វលទាំនបថនតដនដីសណថ

ទលនវលមគងគ បចចុបផនបលតូវបនរោឌ ភិបលបកស

កមុយុយនីសថយួនបថូរលឈាយ ះលៅជាភស្តយួន ថ 

លខតថអាងយ៉ង ( យួនៈAn Giang ) ។ 

 

ទិដឌភពលខតថមត់លជូក  

អតទន័យ ពករថ មត់លជកូ៖ 

 លយងតាមវចននលុកមតខយររបស់ សលមថច

លពះសងឃរជ ជនួ ណាត (លជាតញ្ហដ លណា) លបះ

ពុមភលៅកបុងឆ្ប ាំ១៩៦៧ បនពនរល់លតងៀពករថ 

« មត់លជកូ » មនន័យយ៉ងលនះ៖ 

មត់លជកូ .ន. លឈាយ ះតខលតមួយកបុងតដនដកីមភុជា

លលកាម (យួន លៅ ចវូដកុ) ពីលដើមជាតខលតរបស់

កមភុជរដឌលៅថ តខលតលទាំងលលតើយតផូង ឋិតលៅ

ទល់ោប នឹងតខលតលទាំងលលតើយលជើង (តខលតតាតកវ

សពឝថថងលនះ)។ 

 ទីតាាំងភមូសិ្តស្រសថ៖ 

 លខតថមត់លជកូ ទិសពយ័ពរជាប់លពាំលបទល់

នឹងលបលទសកមភុជាលបតវងលបមណ ១០៤ Km ទិស

និរតីជាប់នឹងលខតថលកមួនស (Kiên Giang) លបតវង 

លបមណ ៦៩,៧៨៩ Km ខ្លងតផូងជាប់ទីលកុង 

តលពកឬសសី (Cần Thơ) លបតវងលបមណ 

៤៤,៧៣៤ Km ខ្លងលកើតជាប់នឹងលខតថ ផារតដក 

(Sa Đéc បចចុបផនប Đồng Tháp) លបតវងលបមណ 

១០៧,២៦៨ Km។ ពីលខតថមត់លជកូលៅទីលកុង

ថលពនគរ មនលបតវងលបមណ ២៥០ Km លឆ្ភ ះលៅ

ទិសនិរត ី និងលតូវលធឝើដើលណើ រលោយរថយនថលកុង

អស់រយៈលពល ៦ លម៉ង។ 

 រដឌបលភមូសិ្តស្រសថ៖ 

 លខតថមត់លជកូ មនទីលកុងមួយគ ឺ ទីលកុង     

បរជ (Long Xuyên) និងទីរមួលខតថមួយ គទីឺរមួលខតថ

២៦ 

http://preynokornews.info/wp-content/uploads/2013/05/800px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_TP.Long_Xuy%C3%AAn_An_Giang.jpg


មត់លជកូ (Châu Đốc) និងមនលសុក ៩ គឺ៖ 

 លសុកបុរជីលស្ត An Phú 

 លសុកតបកថវ ង  Châu Phú 

 លសុកបរជ   Châu Thành 

 លសុកផារថយ ី  Chợ Mới 

 លសុកតសបងលពះលោ  Phú Tân 

 លសុកកអមសាំណ  Tân Châu 

 លសុកបលថរ   Thoại Sơn 

 លសុកលកលៅ   Tịnh Biên 

 លសុកស្តឝ យទង  Tri Tôn 

 ចាំននួលបជាជន និងថផធដ៖ី 

 សទិតនិិងជើលរឿនឆ្ប ាំ២០០៤របស់រោឌ ភបិល     

បកសកមុយុយនិសថយួន៖  

 ថផធដ:ី 3.406,2 km²  

 មនលបជាជន ចាំននួ:2.170.100 នក់។ 

លបវតថ៖ិ 

 លខតថមត់លជកូ ជាដមីួយភគរបស់អាណា

ចលកនគរភបាំ ឬ លខតថមយួថនកមភុជាលលកាម។ ពីមុន

លខតថលនះតខយរលៅថកាំពងៀ វ ួង (Tầm Phong Long) 

។ ឆ្ប ាំ១៨៣៤ លសថចយួនលឈាយ ះ មុិញ ម៉ង (Minh 

Mạng) តដលលស្តយរជរ លៅទីលកុងល ឝ (Huế) 

បនបថូរលឈាយ ះលខតថតខយរ លៅកមភុជាលលកាមទាំង៦ ឲ្រ

លៅជាភស្តយួនតដលភស្តយួន លៅថណាមគី

 ុកតញិ (Nam Kỳ Lục Tỉnh)។ លពលលនះ លខតថ

មត់លជកូ លតូវបនបថូរលឈាយ ះ លៅជាភស្តយួនថ 

លខតថអាងយ៉ង (An Giang) និង ទីរមួលខតថ 

មត់លជកូ លតូវបនោក់លឈាយ ះ ជាភស្តយួនថ    

ចវូដកុ (Châu Đốc) ។ 

 

តផនទី លខតថមត់លជូក ។ 

សមយ័អាណានិគមនិយមបរាំង៖ 

 លលកាយពីបនចលូលតួតលតាតដនដកីមភុជា

លលកាម បរាំងបនលុបលចាលនវូរដឌបលភមូិ     

ស្តស្រសថចាស់ទាំង៦លខតថ ល ើយបនតចករដឌបល

ភមូិស្តស្រសថ លៅកមភុជាលលកាមលចញជាតាំបន់ធាៗំ ៤ 

ល ើយកបុងតាំបន់នីមួយៗ លតូវបនតចកលចញជា

និគមឬលសុកតចូៗលទៀត លដើមផីងាយលសួលកបុងការ

លគប់លគង។ លពលលនះ លខតថមត់លជកូ (Châu Đốc) 

គជឺានិគម ឬ លសុកមយួកបុងចាំលណាមនិគមទាំង ៦ 

របស់តាំបន់បស្តក់ (យួនៈ Bát Sắc) លៅកមភុជា

លលកាម ។ និគមទាំង ៦ លនះរមួមន ៖ 

លឈាយ ះនិគមជាភស្តតខយរ និងភស្តយួន៖ 

 និគម មត់លជកូ  Châu Đốc 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                        ភមូសិ្តស្រសថលខតថមត់លជូក 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៧ 
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 និគម ពម   Hà Tiên 

 និគម បរជ   Long Xuyên 

 និគម លកមនួស  Rạch Giá 

 និគម តលពកឬសស ី Cần Thơ 

 និគម ោវ ាំង   Sóc Trăng 

 ចាប់ពីថថងទី០១ តខមករ ឆ្ប ាំ១៩០០ និគម

មត់លជូក (Châu Đốc) លតូវបនកាវ យជាលខតថតាម 

កចិចលពមលលពៀង ចះុថថងទី២០ តខធបូ ឆ្ប ាំ១៨៩៩ 

របស់ស ព័ននឥណឍ ូចនិ លដើមផីលធឝើការផវ ស់បថូរ    

រដឌបលពីនិគមលៅជាលខតថ ។ 

ឆ្ប ាំ ១៩០៣ លខតថមត់លជកូ មន ៣ លសកុគ៖ឺ 

 លសកុកអមសាំណ  Tân Châu 

 លសកុស្តឝ យទង   Tri Tôn 

 លសកុលកលៅ   Tịnh Biên 

 ដល់ឆ្ប ាំ ១៩១៩ មនលសុកតបកថវ ង Châu 

Phú មួយលទៀត។ ថថងទី២២ តខមិថនុ ឆ្ប ាំ១៩៥៦    

រោឌ ភបិលស្តធរណរដឌលវៀតណាម (Việt Nam 

Cộng Hòa) បនផវ ស់លឈាយ ះលខតថមត់លជកូ (Châu 

Đốc) និងលខតថបរជ (Long Xuyên) ឲ្រលៅភស្ត

យួនថ លខតថអាងយ៉ង គលឺៅជាលខតថមត់លជកូតត

មួយ ។ 

 ចាំននួវតថតខយរលលកាម៖ 

 លខតថមត់លជកូមនវតថលពះពុទនស្តសន

លថរវទតខយរលលកាម ចាំននួ ៦៤ វតថ ។ 

   

របាសាទរពះវិហារ (ត) 

អុំ ពីដសចកតីជំទាស់ទី ២ 

លលកស្តស្រស្តថ ចាររ បុាំងត ូ បនតថវងថ 

លបលទសថថលទើបនឹងអះអាងថ លសចកថលីបកាស

របស់ខវួនចះុថថង២០ តខឧសភ ឆ្ប ាំ១៩៥០ ស្តប

សូនរោយ នតថមវលទ (pas d existence proper) (លបើ

លយើងលពលឲ្រចាំថ ោយ នជវីតិខវួនឯងលទ) ការ

អះអាងលនះ លតូវចាំលសចកថជីើទស់ទី២ តដលលៅ   

កបុងលនះ លលកនឹងតវកតញក បកលស្តយគាំនិត

ចបប់ (nature juridi que) ឫសគល់តាមផវូវចបប់ថន

លសចកថលីបកាសរបស់ថថឆ្ប ាំ១៩៦០។ 

កបុងគាំនិតថដគសូលតូវរបស់លយើង លសចកថី

លបកាស ឆ្ាំប ១៩៥០ លនះមនលោលបាំណងោច់

ណាត់ លធឝើឲ្រលសចកថលីបកាសចះុថថងទី ២០ តខកញ្ហដ  

ឆ្ប ាំ១៩២៩ មនកមវ ាំងជាធរមនល ើងវញិ 

(Renouveler)។ លបើលពលមា៉ងលទៀតថ លសចកថី

លបកាសលលកាយលនះ មនលោលបាំណងធាំលតងៀបនថ

ការទទលួស្តគ ល់នីតលិកមតលុការអនថរជាតិចាំននួ

១០ឆ្ប ាំបនធ ប់មក។ លលកស្តស្រស្តថ ចាររ បុាំងតូបន

ទញលសចកថថី លោលគាំនិតរបស់ថថខ្លងលលើបន

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                             លបស្តទលពះវហិារ (ត) 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                       ទាំព័រលលខ ២៨ 

លបស្តទលពះវហិារ       លោយៈ  ភកិខុ ថច់ លបជីា លគឿន 



លធឝើឲ្រពករ អងៀលគវសថ (Reneuv or Renouveler) 

គលឺធឝើឲ្រមនល ើងវញិមនអតទន័យផវូវចបប់មួយ

យ៉ងជាក់លក់ តដលមិនអាចនាំឲ្រមនការភន់

លច ាំបន ល ើយពករលនះមនន័យតបវកអាំពីពករ

ស្តមញ្ដធមយតា។ ស្តមញ្ដថនពករថ លធឝើល ើងវញិ

ឬ (Renouveler)លនះ លលក ឌានអាឈឺសុន បន

តវកតញកនឹងជនូឧទ រណ៍យ៉ងលលចើនខ្លងលដើម

ល ើយ។ តាមលលកស្តស្រស្តថ ចាររ បុាំងត ូពករថ

លធឝើល ើងវញិ ឬ (Renouveler) តាមភស្តស្តមញ្ដ

ធមយតា (language commune) អាចលលបើសលមប់

បញ្ហជ ក់អាំពីរលបៀបតាាំងចបប់លផសងៗ តដលលលក

បនបាំលបួញជា៣យ៉ងដចូតលៅ ៖ 

១-អតទន័យទីមួយថនពករថលធឝើល ើងវញិ 

(renouveler un acte paeut signifier prolonger 

Iexistence de cet acte) ការលធឝើល ើងវញិនវូចបប់

មួយអាចមនលសចកថថី បនថចបប់លនះឲ្រលៅមន

ជាធរមនតលៅលទៀត។ លតងៀលនះពករថ 

(renouveler) មនន័យថ (prolonger) គបឺនថលៅ  

លទៀត។ លលកបនលលើកយកឧទ រណ៍ជាលលចើន

នវូសននិសញ្ហដ អនថរជាត ិ តដលមនន័យថផតុពីឆ្ប ាំ

លនះឆ្ប ាំលនះលៅ លបើោយ នការតវឿ អឝីលទ សននិសញ្ហដ

លនះ នឹងលៅជាធរមនកបុងអាំ ុងមួយឆ្ប ាំ    តលៅ

លទៀត។ល។ លតងៀលនះលលកចងៀបញ្ហជ ក់ថ លសចកថី

លបកាសរបស់ថថ ចះុថថង២០ តខឧសភ   ឆ្ប ាំ១៩៥០ 

មិនលតូវចាំអតទន័យលនះលទ លលពះលសចកថលីបកាស

លនះមនន័យខុសោប ពីលសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៤០។ 

លសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៤០ បនលធឝើលៅថថងទី២០ តខ

ឧសភ មុនលសចកថលីបកាស       ឆ្ប ាំ១៩២៩ លតូវ

ផតុរលត់ចាំននួ៤ថថង (លលពះលសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ

១៩២៩  លតូវផតុរលត់លៅដល់ថថង៧ ឧសភ គឺ

លគប់១០ឆ្ប ាំគត់) ដលូចបះ លសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៤០ 

អាចបកលស្តយបនថ ជាលសចកថីលបកាសបនថ 

(prolonger) លសចកថចីាស់ឆ្ប ាំ១៩២៩។ 

ចាំតណកលសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ ១៩៥០ មិន

តមនដលូចាប ះលទ លគចាាំបនថគ ឺ លៅថថងទី៩ ឧសភ 

តដលលសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៤០ មនជាធរមន

បនថមក។ លបើរប់យកចាំននួ១០ឆ្ប ាំ លសចកថលីបកាស

លនះ គលឺតូវផតុរលត់ចាំថថងទី៦ ឧសភ ១៩៥០  ប! 

មុនថថងលនះ លកឡាបញ្ជី តលុការបនសរលសរមក

លបប់ថថថ លសចកថលីបកាសរបស់ខវួនឆ្ប ាំ១៩៤០ 

នឹងលតូវផតុរលត់លៅលដើម តខឧសភ ឆ្ប ាំ១៩៥០ 

ល ើយ (លគបនទាំងលបប់ថ លៅថថង២ ឧសភផង) 

ល តលុនះ ដល់ថថងទី២០ ឧសភ តដលថថបនលធឝើ

លសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៥០ លបលទសថថមិនតមនមិន

ដងឹកាលបរលិចឆទ តដលលតូវផតុខ្លងលលើលនះលទ (៦

ឧសភ)។ លៅលពលតដលថថបនលធឝើលសចកថី

លបកាសលៅថថង២០ តខឧសភ ឆ្ប ាំ១៩៥០ លសចកថី

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                             លបស្តទលពះវហិារ (ត) 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៩ 

ភមូិស្តស្រសថលបស្តទលពះវហិារលមើលពីលលើចះុ 



លបកាសមុនបនផតុរលត់លៅល ើយ ការណ៍លនះ

លបលទសថថបនដឹងចបស់ណាស់ល ើយ ដលូចបះថថ

មិនតមនបនថការលបកាសមួយតដលអស្តរឥតការ

លៅល ើយលទ។ ការតដលលបលទសថថអាចលធឝើបន

ល ើយតដលថថបនលធឝើ គញុឺាាំងឲ្រលសចកថលីបកាស

លនះ មនធរមនល ើងវញិ (II n’est pas de 

question de pronger un acte devenu cadu...  mais 

de le remettre en vigueur)។ 

២- អតទន័យទី២ ថនពករថ  (Renouveler) 

(Renouveler un acte peut signifier remettre en 

vigueur un acte qui a pris fin ) លធឝើចបប់មួយល ើង

វញិ អាចមនន័យថ លធឝើចបប់មួយតដលផតុរលត់

លៅល ើយឲ្រជាធរមនល ើងវញិ។ 

លតងៀលនះ លលកស្តស្រស្តថ ចាររ បុាំងតូ 

លលកាយតដលបនជូនអតទន័យ លសចកថលីស្តយ

ពករថ (លធឝើល ើងវញិ) ឬ (renouveler) តាម

វចននលុកមបរាំងនឹងអងៀលគវសយ៉ងទលូយមក 

លលកបនលឆវើយបដលិសធនវូលសចកថតីវឿ ជាបឋម

របស់ថថតដលលពលថ (រកាទកុនវូកចិចមួយតដល

មនល ើយ (maintenir un engagement existant:) 

ថថបនយកលោលគាំនិតលនះមកសាំអាង លោយចងៀ

និយយថ លគមិនអាចនឹងបនថកចិចមួយ តដល

អាស្តឥតការលៅល ើយលទ។ លលកស្តស្រស្តថ ចាររ

បុាំងត ូបនលឆវើយជើទស់ថ មិនតមនដលូចាប ះលទ ការ

តដលលបលទសថថបនលធឝើលសចកថលីបកាសថថងទី ២០ 

តខឧសភ ឆ្ប ាំ១៩៥០។ លបលទសលនះបនដងឹចបស់

ថ លសចកថលីបកាសចាស់ផតុរលត់តាាំងពីថថងទី ៦ 

តខឧសភ ឆ្ប ាំ១៩៥០ ដលូចបះលសចកថលីបកាស

លលកាយលនះ មិនតមនលោន់តតជាកចិចមួយញុាាំងឲ្រ

លសចកថលីបកាសលដើមជាធរមនល ើងវញិប៉ុលណាត ះ

លទ លសចកថលីបកាស ឆ្ប ាំ១៩៥០  ជាកចិចមួយថយ ីតាម

អតទន័យទី៣ ថនពករថ លធឝើល ើងវញិ 

( renouveler) ។ 

 ៣- អតទន័យទី៣ថនពករថ  ( renouveler), 

(renouveler un acte peut signifier etablir un acte 

nouveau) លធឝើចបប់មួយល ើងវញិ អាចមនន័យថ 

លធឝើចបប់មួយថយ។ី 

លតងៀលនះ លលកស្តស្រស្តថ ចាររបនលធឝើអតាទ - 

ធបិបយអាំពីពករ (renouveler) តាមវចននលុកម 

លលើលលត (Le Dictionnaire Littre) លោយទញ

ឧទ រណ៍យ៉ងជាក់តសថង លដើមផីបញ្ហជ ក់ថ 

លសចកថលីបកាសឆ្ប ាំ១៩៥០ ជាកចិចថយមីួយតដល

លបលទសថថបនលធឝើ។ មា៉ងលទៀត លសចកថលីបកាស

លនះ បនចះុកបុងបញ្ជី ថនអគគលលខ្លធកិារោឌ នថន

ស លបជាជាតតិាមបទបញ្ហជ ថនអងគការលនះ។ ការ

ចះុកបុងបញ្ជី លនះល ើយតដលមនលកខណៈរតឹតត

លតូវតាមលកខនថិកៈថនតុលការនឹងតាមលកខនថិកៈថយ ី

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                          លបស្តទលពះវហិារ (ត) 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                           ទាំព័រលលខ ៣០ 

លបស្តទលពះវហិារ 



ថនតលុការអនថរជាត ិ (Courinternational Justice) 

នឹងលោរពលៅតាមនីតវិធិថីយ ី  (គកឺារឲ្រដើណឹងតាម 

ផវូវចបប់ តដលមនតចងលៅកបុងមលតា ៣៦ ោវ   

ទី៤ ថនលកខនថិកៈតលុការអនថរជាតិ តដលជើនសួ

ស្តលជើនុាំអចថិស្រនថយ៍ (Cour permanente)។ 

    

        លស្តវលជាវលោយៈ ភកិខុ តក អ៊ុក 

ឥទធិពលថនរពះពុទធសាស្នា 

 និងវតតអារមយៅយលើស្ងគមក្មមរ 

 លពះពុទនស្តសន បនមកលបតសិ្តទ នលៅ

លលើទឹកដកីមភុជាជាង ២០០០ ឆ្ប ាំមកល ើយ រចួបន

លជួតលជាបដតិ ជាប់កបុងគាំនិតរបស់លបជារស្រសថតខយរ 

ទទូាំងលបលទស។ លពះពុទនស្តសនបននាំលយើងឱ្រ

ស្តគ ល់ចបស់បុពឝល តពិុតថនលសចកថីទកុខ។ ទកុខ

លនះបនរកលឃើញកបុងអកុសលកមយ គឺគាំនិត

អាលកក់អាំលពើលថកទប បនដល់លលភៈ លទសៈ 

លម ៈ ការចងៀបន ួសលបមណ កាំ ឹង និងការ

វលងឝងភន័ថលច ាំ។ 

 កបុងបចចុបផនបកាលលនះ លបជាជាតលិយើងបន

លលជើសលរ ើសលពះធម៌ថនលពះបរមសពឝញ្ដូពុទន លដើមផី

ស្តទ បន អនគតរបស់លយើង តដលលយើងទាំងអស់

ោប ចងៀឱ្រមនសនថិភព លមតាថ ធម៌ យុតថិធម៌ លៅ

កបុងលបលទសលយើង។ លពះពុទនស្តសនមនតួនទី

សាំខ្លន់ណាស់កបុងសងគមតខយរ។ តនួទីសាំខ្លន់ៗ

របស់ពុទនស្តសនគៈឺ 

 ក/ តួិនាទីរបស់វតិតអារាម្ 

 លោយមនជើលនឿមុតមាំលៅលលើលពះពុទន

ស្តសន លោយស្តរលពះពុទនស្តសនបន

ពនរល់ តណនាំមនសុសឱ្រលឃើញនវូមលធាបយ

លោះលស្តយរល់បញ្ហា  តដលលចាទល ើងកបុង

ជវីតិលបកបលោយល តផុល លលពះលយើងអាច

លមើលលឃើញថ កតនវងណាមនលបជារស្រសថលលចើន

កះុករ កតនវងលនះតតងតតមនវតថអារម។ ចាំលពះ

លបជាជនតខយរ វតថអារមជាទីពាំនក់អាលស័យជា

បតងអកខ្លងផវូវចិតថ ជាកតនវងសលមប់ផថល់នវូ

បុណរកសុលលគប់តបបយ៉ង។ លគលបរពមលធឝើ

បុណរលផសងៗ តដលជាលបថពណីលពះពុទនស្តសន

កថ ី ជាទាំលនៀមទមវ ប់របស់លបជាពលរដឌតខយរកថី លៅ

កបុងវតថអារម។ វតថជាទីពឹងពាំនក់របស់អបកតដល

ឥតទីពឹងដចូជាកុមរកាំលព ចាស់ជរ និងជាទី  

ស្តប ក់អាលស័យរបស់សិសានសិុសស និសសិត 

តដលជាកនូលៅរបស់លបជារស្រសថលកលីក។ អបក

ដកឹនាំលយើងមួយចាំននួសុទនតតបនស្តប ក់លៅបនថ

ការសិកាកបុងទីវតថ។ លបជារស្រសថលយើងមួយចាំននួ

មនជើលនឿ លលើវតថអារមថជាមនធីលពទរសលមប់

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩              ឥទនិពលថនលពះពុទនស្តសន និងវតថអារមលៅលលើសងគមតខយរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣១ 

លបជាជនតខយរលលកាមលជឿលោរពលពះពុទនស្តសន 



ពាបលជើងខឺ្លងផវូវចតិថ និងជើងលឺផសងៗលទៀតផង 

ពីលលពះ លពះសងឃលយើងមនលបថពណីផសាំថប ាំ

បុរណយ៉ងសកថសិិទនិ។ វតថជាោវ ាំងចាំលណះដងឹ ជា 

បណាត ល័យ ជាស្តរមនធីរថនវបផធម៌ អកសរស្តស្រសថ

ជាតលិៅលគប់សម័យកាល ជាកតនវងសិកានវូវជិាជ

លផសងៗ ដចូជាៈ អកសរស្តស្រសថ លលខនពឝនថ និងមុខ

វជិាជ លផសងៗលទៀតសលមប់ចញិ្ចឹ មជវីតិ។ អបកនិពននដ៏

លឆបើមៗ និងសិលផករលផីៗ ពីបុរណសុទនតតទទលួ

បនការបណថ ុះបណាថ លលៅកបុងវតថតដរ។ 

 វតថក៏ជាតលុការរបស់លបជាពលរដឌកបុង

ភមូិ ឃុាំ លពលណាលបជាពលរដឌមនទាំនស់ទស់

តទងតខឝងគាំនិតោប  កបុងលគួស្តរកថ ី រវងញាតសិនថ ន-

កថ ី លពះសងឃក៏បនរមួចាំតណកជយួលោះលស្តយ

លោយបិណឍ បតលសចកថលីលភ លលកវលលកាធកាំ ឹង 

 ឹងាលនះលចញ។ តនួទីវតថអារមតដលបន

លលើកមកសលងខបខ្លងលលើលនះ បងាា ញឱ្រលឃើញថ 

ពុទនស្តសនមនស្តរសាំខ្លន់ណាស់សលមប់

លបជារស្រសថតខយរលយើង។ លោយលឃើញឥទនិពលវតថ

លៅលលើសងគមតខយរ ដលូចបះល ើយ លៅលពលតដល

លបលទសជាតបិនជបួនវូលកាល លមថងៗ ខ្លយ ាំង

សលតូវរបស់លយើងតតងខយីោយ តលៅដតុបាំផវ ញវតថ

អារម គដឺតុបាំផវ ញលបះដងូរបស់តខយរ លពលឹងជាតិ

តខយរឱ្រស្តបសូនរ។ 

 ខ/ តួិនាទីរបស់រពះសងឃ 

 លពះសងឃលយើងលដើរតួសាំខ្លន់កបុងសងគម 

តាាំងពីបុរណកាលមក លពះអងគមនកតិានភុព

ខភស់ ល ើយមនឥទនិពលធាំលធងណាស់លៅលលើ

ជវីភពរបស់លបជាជន។ លពះសងឃបនលះបងៀអឝីៗ

លគប់តបបសពឝយ៉ងដូចជាៈ លការលពះលកស 

លះបងៀលទពរសមផតថិ ភមូិឋានលករមរតកលគប់    

យ៉ង។ លពះសងឃលយើងមនលមតាថ ធម៌ ចតិថ           

សលនថ សលលបសលបណីដល៏បលសើរលោយមិនលលើក

កមភស់ខវួន អាកបផករិយិជាគាំរផូថល់នវូការលោរព

លបតបិតថដិល៏ជាលលលៅ និងលស្តយ ះលតងៀពីលបជារស្រសថ

តខយរ លពះអងគបនចលូរមួយ៉ងសកមយកបុងការកស្តង

វតថអារម លធឝើឱ្រទីវតថកាវ យជារមណីយោឌ នជាទី

សកាក របូជា។ ចលូរមួយ៉ងសកមយកបុងកចិចអភវិឌណន៍

សងគមជាត ិ លពះអងគបនជយួឧបតទមមកបុងវស័ិយ

សងគមកចិច សិកាធកិារ សុខ្លភិបល   បរសិ្តទ ន 

។ល។ គឺលពះសងឃមនការចលូរមួវភិគទនដ៏

ធាំលធងណាស់កបុងការកស្តង និងអភិវឌណន៍

លបលទសជាតលិយើង។ 

គ/ តួិនាទីននការអប់រុំសីលធម៌្ 

ការអប់រ ាំសីលធម៌ តនួទីលនះកបុងលពះពុទន

ស្តសន លពះធម៌ជាផវូវដស៏ាំខ្លន់ណាស់សលមប់

អប់រ ាំកាយ វចា ចតិថ និងសលមប់បណថ ុះបណាថ ល

ឱ្រលកើតមនលមតាថ  ករណុា លបស់ចាគលលភៈ 

លទសៈ លម ៈ លដើមផីជយួមនសុស ឱ្ររចួចាក

ផតុពីលសចកថទីកុខ លៅរកសនថិភពដពិ៏តលបកដ។ 

លពះអងគក៏បនលទងៀសាំតដងអាំពីសងគ ធម៌ តួនទី

របស់មតាបិតានិងបុលតធតីា រវងលគូនិងសិសស 

រវងស្តឝ មីនិងភរយិ រវងមិតថនិងមិតថ រវង

និលយជកិនិងនិលយជក  រវងលពះមហាកសលតអបក

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                               ឥទនិពលថនលពះពុទនស្តសន និងវតថអារមលៅលលើសងគមតខយរ 

                                                                                                                                                                                លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                  ទាំព័រលលខ ៣២ 



ដកឹនាំលបលទសនិងលបជារស្រសថ រវងលពះសងឃនិង

ឧបសក ឧបសិកា។ 

ដលូចបះល ើយលយើងលឃើញថ លពះពុទន

ស្តសន និងវតថអារមជាកតនវងតដលលបជារស្រសថ

តខយរលយើងមប ក់ៗ បនដតិជាប់កបុងមលនរមយណ៍

របស់ខវួន តាាំងពីយូរយរណាស់មកល ើយ 

តដលតខយរលយើងមិនអាចបាំលភវច និងលះបងៀកថី

សងឃឹមពីលពះពុទនស្តសននិងលពះសងឃលគប់លពះ

អងគតដលបនគងៀលៅកបុងវតថអារមបនល ើយ គឺ

លបជារស្រសថ ពុទនបរស័ិទតតងតតមនការទាំនក់ទាំនង

លបលស័យោប លៅវញិលៅមកមិនតដលោច់ល ើយ។ 

       លោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា 

យមតតរពះរតពំងមាន 

វតតថមី មួយយទៀត 

 

 ពុទនបរស័ិទលៅកបុងភមូអិូរតាលៅ ឃុាំកាំពងៀ

ទកូ លសុកកាំពងៀធាំ លខតថលពះលតពាំង លទើបតតបនលធឝើ

បុណរបញ្ចុះខណឍ សីម វតថសុវណត នទីសិរឧីតឋម     

(អូរតាលៅ) លៅថថងទី៩ និងថថងទី១០ តខកកកោ      ឆ្ប ាំ

២០១៤ លតូវនឹងថថងពុធ ១៣លកើត និងថថង 

លព សផតិ៍ ១៤លកើត តខអាស្តឍ ឆ្ប ាំមមី ឆស័ក 

ពុទនស្តសរជ២៥៥៨ ។ វតថលនះ បនកាវ យជាវតថ

ផវូវការចាប់ពីថថង បុណរបញ្ចុះខណឍ សីម លនះតលៅ 

លលកាយពីទីតាាំងកស្តងវតថលនះ ធវ ប់ជាស្តលឆ 

ទនលធឝើបុណរសុនធរទ៍នរបស់ពុទនបរស័ិទតខយរលលកាម

លៅកបុងតាំបន់មួយលនះ អស់ជាលលចើនឆ្ប ាំកនវងមក។ 

 តាមការលបកាសរបស់មស្រនថីសងឃតខយរលលកាម 

លៅលខតថលពះលតពាំង បនឲ្រដងឹថ លនះជាវតថទី 

១៤២ របស់លខតថលពះលតពាំង តដលពីមុនមកលខតថ

លនះ មនតត១៤១ វតថប៉ុលណាត ះ។ វតថតដលមនអាយុ

កាលចាស់ជាងលគ លៅកបុងលខតថលពះលតពាំង និង

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                               លៅលខតថលពះលតពាំងមនវតថថយមីយួលទៀត 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៣ 

សីលធមថ៌នការថឝ យបងគើលពះលៅកមភុជាលលកាម លខ្លវ ងទឝ រវតថសុវណត នទីសិរឧីតថម (អូរតាលៅ) 

លពះសងឃ និងលលកតាអាចររ វតថ (អូរតាលៅ) 



លៅតដនដីកមភុជាលលកាម គវឺតថសមផួររងសី (សមផួរ) 

សទិតលៅភមូិតាលម (Trà Kháo) ឃុាំលកស្តាំង (Hòa 

Ân) លសុកកាំពងៀស្តភ ន (Câu Kè) លខតថលពះលតពាំង 

លតូវបនស្តទ បនល ើងលៅកបុង  ព.ស.៩១៦   

គ.ស.៣៧៣ លបើគតិមកទល់នឹងឆ្ប ាំ២០១៤ វតថ

លនះមនអាយុកាល១៦៤១ឆ្ប ាំល ើយ។ 

 តាមការតថវងរបស់លពះលតជលពះគណុ ថច់ 

សុខស្តនថ  លពះលៅអធកិារវតថអងគររជបូរ ី (អងគ) 

ឋិតលៅកបុងទីរមួលខតថលពះលតពាំង និងជាលបធន

សមគមលពះពុទនស្តសនលវៀតណាម ថនរោឌ -      

ភបិលបកសកមុយុយនិសថលវៀតណាម បនតថវង 

កាលពីថថងទី១៣ តខកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៤ ថវតថលៅ   

កមភុជាលលកាមសពឝថថងមន៤៤៥វតថ លពះសងឃមន 

៨.៧៥០អងគ កបុងលនះ លខតថលពះលតពាំងមន 

៣.៦១៦ អងគ។  

 ពិធបីុណរបញ្ចុះខណឍ សីមវតថ សុវណត នទី

សិរឧីតឋម  (អូរតាលៅ)។ សូមបញ្ហជ ក់ថ វតថសុវណត

នទីសិរឧីតឋម អូរតាលៅលៅមិនទន់បនកស្តង

លរងលពះវហិារលៅល ើយ តតលពះសងឃនិងគណៈ

កមយការ និងពុទនបរស័ិទចាំណុះលជើងវតថបនបញ្ចុះ

ខណឍ សីមលៅស្តលឆទនសនយតជិាលពះវហិារ ៕ 
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ពិធបីុណរបញ្ចុះខណឍ សីមវតថ   អូតាលៅ 

ជយរៅទឹកចិតត 

r2s 

ឱ្! ទឹករលកបក់លបកោយ នឈប់ 

ទាំងថថងទាំងយប់លៅកបុងជលស្ត 

រលកតចូធាំបក់តាមវតា 

មិនតដលថអូញថ ត់មថងណាល ើយ។ 

ចាំតណករបូលយើងឈាមជាលខមរ 

ខាំលបឹងឧសា ៍មិនតដលកលនថើយ 

លរៀនសពឝវជិាជ មិនខ្លវ ច ត់លនឿយ 

មិនខឝល់អឝីល ើយលលពះជាតសិ្តសន។ 

លបើលយើងជាទាំពាំងសបងឫសសី 

លតូវខាំោយ ត់ខយីខាំលបឹងសិកា 

លដើមផីជយួជាតនិិងជយួស្តស្តន 

កុាំឱ្រមរណាលោយស្តរសលតូវ។ 

លបើលសបហាជាតលិយើងលតូវតតដងឹ 

ថសលតូវ បឹ ងគជឺានរណា? 

វហ៊ានរាំលលភលោយចតិថឫសា 

ដល់ជាតលិខមរឥតលតាលបណី។ 

លបើលយើងលឈាយ ះថជាលខមរបុលត 

មនចតិថលមះមុតគាំនិតលបថព 

ជយួលលស្តចលសងៀជាតឱិ្រមនសិរ ី

ផតុទកុខចាកភយ័លោយកថសុីខស្តនថ។ 

លោយៈ  ភកិខុ ឥនធលជាលតា 

លបភពៈ vokk.net 



ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                               សួនកាំណាពរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៥ 

៤ មិថុនារបហារក្មមរ 

 

  បួនមិថនុតសលបាំបួន    លបជាជនយួនមនសងឃឹម 

  ទឹកមុខលសស់ថវ រកីញញឹម   តខយរអស់សងឃឹមលលពះបត់ដ។ី 

  លបជាជនតខយរលពញនគរ   រ ាំជលួវកឹវរភញ ក់ស្តយ រតី 

  អយុតថធិម៌បរាំងកាត់ដ ី   តខយរលលកាមលបុសលសីោវ តអងគរ។ 

  បួនមិថនុបរាំងចារ    ចារជាស្តវកាចបស់ជើ ៊រ 

  បងខើលខមរទាំងនគរ    ឱ្រទទលួយកចបប់បរាំង។ 

  បួនមិថនុតសលបាំបួន    លខមរចាញ់យួនលលពះបរាំង 

  ទកុខលតួតទកុខៗ ដត៏សនខ្លវ ាំង   កនូតខយរសាំកាាំងសថីមិនរចួ។ 

  បួនមិថនុបរាំងចារ    ទកុឱ្រលខមរជាស្តលលកម 

  ថមមមួយលកុងលខតថទឹកតភបកលក ម  តខយរអស់អាលសមលករ ថិ៍ដួនតា។ 

  តដនដលីខមរតប៉កណាថ ល   សតវតសរ២៍១យួនឬសា 

  យកដតីខយរលលកាមមិនសងបចនិថ   ឥ ូវរលោលដភីបាំលពញ។ 

  យុវជនតខយរលអើយលបុងអាតាយ    លខមរកណាថ លកុាំលទលមបញ 

  តសឝងយលព័តម៌នស្តមគគវីញិ  លទះបីភបាំលពញកុាំលប ះ។ 

  កុាំទកុចតិថយួនកាំពូជយួន   កាំពូជពក់ដនួថលពថផសណាស់ 

  តខយរលយើងជាន់មុនសុទនចាស់ៗ  កបលតខយរលអូកលអះមុាំចស្រងាក ន។ 

  ឥ ូវពូជលចារចលូបវន់ស្តង ត់   ចលូតខយរលបយ័តបកុាំសាំរនថ 

  គរូលយើងរមួោប វយរញុលចាន   ស្តមគគសុីខស្តនថតរងលៅ។ 

         លោយៈ លផងសុខ វឿ នោ 

 



ស្ងគមខ្លល  

  លយើងដងឹល ើយថចរតិសតឝខ្លវ   វតតងលបហារោយ នអឝីលសលណាះ 

  តតងចាប់ចាំណីឥតមនចលនវ ះ  ឱ្រតតជាលឈាយ ះអាហារវសីុ។  

  មិនថសតឝធាំឬមួយតចូតាច   ខ្លវ លលបើអាំណាចឥតលតលបណី 

  លពលបនលបទះគវឺខ្លាំសីុ   យកលធឝើចាំណីឱ្របនសបបយ។ 

  ខ្លវ តតងសមវ ប់មិនលរ ើសមុខលទ  បកនូឬលមោយ នអឝីអាល័យ 

  វលលតសមវ ប់លុះលតាកសិណកស័យ  លទះបីជតិឆ្ង យក៏វមិនថ។ 

  កាថ នឈវូសលជូកលចៀមទនាយលោថលព តតងតតភតិភយ័ជវីតិមរណា 

  រស់លៅកបុងថលពជវីតិលខ្លវ ចផា  គរួឱ្រអនិចាច កមយបនកាំណត់។ 

  មិនខុសអឝីពីសងគមមនសុសតដរ  លៅកបុងលសុកតខយររស់តសនកាំសត់ 

  សិទនិចបប់អាំណាចសទិតលៅលលើមត់  កត់លតាកាំណត់តាមតតលគថ។ 

  លពលខវួនសទិតលៅកបុងសិទនិអាំណាច  នាំឱ្រលគខ្លវ ចលកាតតលកងរបូ 

  អាចហាសថីសលលមចលគប់កចិចការ  កបុងនមអាងថអញជាអបកខ្លវ ាំង។ 

  អបកលលកាមតចូតាចរស់រងលវទន  លទះមនបញ្ហជ មិនហ៊ានតតាាំង 

  លលពះតតចបប់លនះវមនរបាំង  លគោត់លគោាំងលលសចតតរបូលគ។ 

  រស់លៅតបបលនះមិនខុសោប ណា  កបុងសងគមខ្លវ ប៉ុនយ នលនះលទ 

  អបកមនអាំណាចលគបមិនឱ្រលរ  ោយ នខុសោប លទសងគមលនះណា។ 

  ជនតចូតាចមិនដងឹលៅពឹងអឝី   លៅកបុងលលកយិពិតមិនលមតាថ  

  រស់លៅដចូកបុងសងគមសតឝខ្លវ    រស់តតងរអារខ្លវ ចសឹងរល់ថថង។ 

  លយើងខុសឬលតូវមិនតដលចចារ   រ ាំលលភលបហារបញ់ឱ្រកសិណកស័យ 

  លនះជាសងគមតដលចតិថអលបីយ  មិនមនតបវកអឝីពីសងគមខ្លវ ។ 

  រស់តសនអស់សងឃឹម ណាស់របូខញុាំ  តដលមនសងគមរស់លលពះអាំណាច 

  លបជាជនរស់ទាំងកថខីវបខ្លវ ច   លតើលយើងនឹងអាចរស់ដល់លពលណា?។  

          លោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                                                                        សួនកាំណាពរ 
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លាក្ម៉ែមកយរៀន 

  លតម៉មកលរៀន កនូលលៅឆ្ង យ  ឱ្!ឱ្! អបកមថ យ កុាំនឹកកនូអី។ 

  កបុងមួយជវីតិ  លតូវតតោយ តខយី  សមមថ យលបណី ផថល់កថលីមតាថ ។ 

  លពលលនះរបូខញុាំ លតូវតតលបថជាញ   បនថសិកា  ទីលកុងភបាំលពញ។ 

  មកដល់ទីលកុង ចតិថតសនលទលមបញ លលពះលកុងភបាំលពញ តសនតបវកអស្តច ររ។ 

  មិនធវ ប់ជបួលស្តះ លបស្តទលខមរ អមនឹងសួនចបរ រចនឥតលខ្លច ះ។ 

  មនកងៀសីុកវូ  មនឡានចាំរះុ  មនសុសមប ទាំងអស់់ លសស់ស្តអ តលស្តភ។ 

  លមើលលៅលថកើងថក ន លលបៀបដចូសួោ៌ លលចើនឥតគណន ទីលកុងលខមរ។ 

  រលតចីលូដល់  ខញុាំឆងល់លមវះណា លភវើងរកីដចូផក   បុបព លកពុាំ។ 

  មនទាំងផវូវតចូ មនទាំងផវូវធាំ  លធឝើឱ្រចតិថខញុាំ  សបបយរកីរយ។ 

  លៅកបុងភបាំលពញ រស់លៅសពឝថថង ឥតមនជនិណាយ បនយល់សមពសស។ 

  អាលកក់ឬលអ  ខញុាំដងឹទាំងអស់  លពមទាំងដងឹលឈាយ ះ ទីលកុងលខមរ។ 

  លលចើនថថងមកល ើយ លៅ យងចនិថ   លលពះការសិកា លាំបកលពកថលក។ 

  មនការខឝះខ្លត ជវីភពរល់ថថង ឱ្រខញុាំពឹងអឝី  ខញុាំលកទលទ។ 

  ចងៀលរៀនភស្ត ជាមួយនិងលគ  បរាំងអងៀលគវស ជប៉ុនថឆណា។ 

  លរៀនលលខអកសរ លរៀនលគប់ភស្ត តដលលគលតូវការ លគប់លពលទាំងអស់។ 

  តតគរួអនិចាច   គរួឱ្រលសលណាះ ខញុាំោយ នលុយលស្តះ លតូវពឹងនរណា។ 

  លបើខញុាំចងៀលរៀន  លតូវមនដលុវ រ បងៀការសិកា  បថូរយកវជិាជ ។ 

  ពិបកណាស់ខញុាំ ទកុខធាំម ិម  ចងៀលលកបវជិាជ   តតតបរជាអត់។ 

  អាណិតខវួនណាស់ លលពះតតលកខសត់ វជិាជ លសធើរអត់  កាំសត់អលនក។ 

  លរៀនបនតចិតចួ សថួចលសថើងពន់លពក ដចូផក យលលើលមឃ លឈាងចាប់មិនបន។ 

  ការងារលលៅរក់ មិនអាចលបមណ ថខវួនអាចបន ដងឹយល់ឬលទ?។ 

  ណាមួយលពួយចតិថ  គតិលគប់នទី  ពាយមសាំភ ី លដើមផីជវីតិ។ 

  លទះបីមនលក  ខញុាំលតូវតតគតិ  រស់មួយជវីតិ  ពិតជាមនន័យ។ 

  ណាមួយខឝះខ្លត សពឝលគប់អឝីៗ  ខាំលរៀនសពឝថថង តផិតតតគាំនិត។ 

  លចះតតលទាំលៅ  ខវួនមកឆ្ង យពិត ផសងតាមជវីតិ  សទិតកបុងសិកា។ 

    លោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា ដកលសងៀលចញពី (កលមងកាំណាពរអមតៈ) 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                                                                         សួនកាំណាពរ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៧ 



ក្មមររស្ឡាញក្មមរ 

r2s 

តខយរលអើយតខយរខញុាំ  តខយររងទកុខធាំ    ដចូភបាំសងកត់   

ជាលលចើនតខឆ្ប ាំ   ចរូចាាំលបវតថិ    តខយរលតូវលបសលពត់  

កាំសត់លពកពន់។ 

 លបើតខយរតបកបក់  តខយរនឹងលលោះថប ក់   ដចូកាលពីមុន  

 ធវ ក់កបុងរលដឋ   លលជាះលលៅតសនធងន់  រងទកុខផធួនៗ 

ឥតមនលពលតលា។ 

 ចរូតខយរចាាំថ    ោយ នបរលទសណា   ពិតលសឡាញ់តខយរ   

ជាងតខយរលសឡាញ់  ដចូោប ជាតតិខយរ   បងបអូនពុកតម៉  

មមីងយយតា។ 

 តខយរលអើយចងចាាំ  ស្តវតារបនផឋ ាំ   ឆ្វ ក់ជាប់ថយោ   

មហានគរ   តខយរលថកើងយ៉ងណា   លលពះតខយរហានកាវ  

តខយរមនស្តមគគ។ី 

 តខយរលសឡាញត់ខយរ  តខយរនឹងពូតក    ផតុទកុខញាាំញី 

 កស្តងការពរ  ជាតខិ្លវ ាំងោយ នពីរ   បរលទសមូលមីរ 

លកាតតលកងជាតតិខយរ។   

 សូមតខយរលលកាកល ើង  លបឹងលលើកតលមកើង   ពូជស្តសន៍ជាតតិខយរ 

 កបុងលសុកលលៅលសុក    រមួោប ជយួតខយរ    កុាំខ្លវ ាំងពូតក 

    តតខ្លងសមឋី។  

លពះសងឃលគ សទ   លបើដងឹខវួនខុស   នឹងចបប់វន័ិយ  

 លបញាប់តកខវួន   មុនលពលកសិណកស័យ   តលកងធវ ក់អវចិ ី 

     លពះលលបសមិនរចួ។ 

 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                                                                        សួនកាំណាពរ 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                            ទាំព័រលលខ ៣៨ 

លស្តវលជាវលោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា 



យស្ចកតី ក្ថលងអំណរគុណ 

 លពះលតជលពះគណុ ឯកឧតថម លលកជើទវ 

លលក លលកលសី សបផុរសជាទីលោរពរប់អាន! 

 លយើងខញុាំលពះករណុា អាតាយ ភពតាំណាងសមភន័ន 

សមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម សូមតថវង 

អាំណរលពះគណុ និងអរគណុយ៉ងលជាលលលៅ ចាំ-

លពះសបផុរសទាំងកបុងនិងលលៅលបលទស តដលមន

សទន លជះថវ បនបរចិាច គលទពរ ដម៏នតថមវ ជយួ

ឧបតទមមោាំលទដល់សមភ័នន កបុងសកមយភពសិកា

លស្តវលជាវសមផតថវិបផធមស៌ាំបកុសងគមធម ៌កាំណប់ 

ចបប់ទាំនឹមទាំលនៀមលកាាំងមសលបវតថសិ្តស្រសថ នីតិ- 

ស្តស្រសថនិងចាំលណះដងឹទលូៅជាលលចើនសលមប់ជាផល 

លបលយជន៍សងគមជាត។ិ 

 សមភ័នន សូមចារកឹនវូគណុធម៌ដល៏បថពនិង

លបកបលោយឧតថមគតិ មនសិការលសបហាជាតិដ៏ធាំ

លធងរបស់លពះលតជលពះគុណលគប់លពះអងគនិងសបផុរស 

ទាំងអស់តដលបនបរចិាច គធនធនដ៏ថថវថវ  និងលបកប

លោយលព យវហិារធម៌លនះ ទកុកបុង ទយវតទុថនសមភ័នន

ជានិចចនិរនថរ។៍ 

 ការចលូរមួវភិគទន ឧបតទមមដឧ៏តថុងគឧតថម

លនះ នឹងបនជាបចចយ័កបុងការជើរញុទឹកចតិថសមណ

និសសិតនិងនិសសិតតខយរកមភុជាលលកាម ឲ្រមនលសចកថី

ពាយមតស៊ូលគប់កាលៈលទសៈ ជមបះរល់ឧប- 

សគគ តដលររាំងដល់ការសិការបស់ខវួនឲ្របន

សលលមចលជាគជយ័។ 

 ជាទីបញ្ចប់ សូមបួងសួងគណុបុណរលពះ

រតនលតយ័ វតទុស័កថិសិទនិកបុងលលកនិងលទវតាឆ្ប ាំថយ ី  

សូមជយួលលបះលពាំសពធស្តធកុារពរ បវរមហា

លបលសើរលបលគន-ជនូលពះលតជលពះគណុលគប់លពះអងគ 

និងសបផុរសទាំងអស់ បនលបកបលោយលសចកថី

សុខចលលមើន និងពុទនពរទាំងឡាយ៤លបការគ ឺ អាយុ  

វណត ៈ សុខៈ    ពលៈ កុាំបីលឃវៀងោវ តល ើយ៕            

រជធនីភបាំលពញ, ថថងទី៣០, តខមថិនុ, ឆ្ប ាំ២០១៤ 

ជ.គណៈកមយការលពឹតថបិលត 

                   

 

លបធនសមភន័នសមណនិសសិត-និសសិតតខយរកមភុជាលលកាម 

ឆ្ប ាំទី១០ លលខ១៩                                                                                                                  លសចកថតីថវងអាំណរគណុ 

លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៩ 

វាស្នាយកាះរតល់ 

*លសលណាះលកាះលតល់យល់ោច់សតងឝង 

កលណាឋ ចកតណឋ ងកណាឋ លជលស្ត 

ដលីកាះលឝឹងលលឝើយលគបលោយរកុាខ  

  លកាះលតល់លខមររមណីយោឌ ន។ 

*ឥ ូវលកាះលតល់យល់អស់សងឈឹម 

  ោវ តកាយឆ្ង យមុាំលឆបរតបបកលាណ 

  រលកលបកផឋ ច់លសប ៍ទាំងពីរលបណ 

  រលកស្តម៉នរញុលចានវសន។ 

*លកាះលតល់ឆ្ង យលឆបរលគតលបលឈាយ ះថយី 

  លកើតទកុខរងីថរលសធើកស័យសងាខ រ 

  លកាះលតល់ដមីសសមផតថលិខមរ 

  លគរូវសនលឆបរតកបមច ស់លសប ៍។ 

*លកាះលតល់លទសភពមនលលចើនអលនក 

នឹកគរួសលងឝគកបុងចតិថឥតតលា 

ខញុាំចាាំជានិចចមិនតដលលភវចលទ 

សមផតថដិលីករ ថិ៍តខយរពីដនូតា។ 

ភិកខ ុ យយឿង តារ 

លោយៈ ថច់ លតៀង 



 

 

               

ឆ្ប ាំទី ១០ លលខ១៩                                                                                                           បញ្ជី រយនមសបផុរសជន 

                                                                                                                                                                                  លពឹតថបិលតសាំល ងនិសសតិ                                                          ទាំព័រលលខ ៤០ 

បញ្ជី រយនាមស្បបុរស្ជន 

១ ភកិខុ លយឿង តារ  ១០$ 

២ ភកិខុ ម៉ក់ សមផូរណ៍  ១០$ 

៣ ភកិខុ លតងឹ ដង  ១០$ 

៤ ភកិខុ លពលជ ប៊ុន ថន   ៥$ 

៥ ភកិខុរ លៅ សុលកឿ   ១០$ 

៦ ភកិខុ ចនធ សុផត   ១០$  

៧ ភកិខុ លយឿន សុខយឹង            ២០០០០៛           

៨ ភកិខុ  ួង សយ័ណា    ១០០០០៛          

៩ ភកិខុ សឺន ស្តម៉ន         ១០$ 

១០ ភកិខុ ថច់ លខមរ   ១០$ 

១១ ភកិខុ លី ចាន់លនន             ២០០០០៛ 

១២ ឧ.ស.ថច់ ឆយ   ៥$ 

១៣ ឧ.ស.លភឿង លយឿង  ៥$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តុលាការកមម 

បទពករ ៧ 

 កាំណាញរះិលបិតដផិតចងៀមន   

 លធឝើបបបាំពនោវ នចងៀលអ 

 លបលពឹតថអាលកក់ដផិតខ្លវ ចលក 

 រស់ឥតសីលធម៌ចតិថអលបីយ៍។ 

 អបកលកលធឝើលចារលួចលលពះោវ ន  

 ចះុលចារអបកមនលួចលលពះអឝី 

 មនពិសដចូពស់រស់នាំភយ័ 

 ស្តវ បលៅអវចីលីលពះតណាា ។ 

 កមយអបកកាត់កថលីរឿងសតឝលលក  

 ឥតសីុ សាំណូកឥតមុស្ត 

 កាត់យុតថធិម៌តាមល តកុារណ៍  

 លបលពឹតថយ៉ងណាបនយ៉ងលនះ។ 

 កុាំស្តងទចុចរតិដផិតចងៀតឆអត   

 កុាំលធឝើជាលលបតខវួនជាមនសុស 

 កុាំចងៀ ិតតតឈាមនិងខវុះ   

 លបើពិតជាមនសុសលតូវមនសីល។ 

 

     ស្រាវស្រាវដោយៈ ភិក្ខុ  ឥនទដោដតា 

 

 

 



 



 

 កមភុជាលលកាមជាទឹកដតីខយរ    យួនបនបតងឝតកតលបលឈាយ ះអស់ 

 មិនថលកុងតខលតលសុកភមូិឬលកាះ  យួនបថូរទាំងអស់ោយ នសល់អីឝល ើយ ។ 

 លបវតថសិ្តស្រសថពិតរបស់តខយរ   យួនតថវងថចបតកតលបជាលរ ើយៗ 

 មិនតដលសួរតខយរជាមច ស់លសុកល ើយ ទាំងអស់លនះល ើយជាលរឿងបាំពន ។ 

 តខយរលលកាមកាំពុងរស់លលើទឹកដី  ឥតមនសិទនិអឝីលៅកបុងទីស្តទ ន 

 យួនលធឝើបបតខយរលោលៅស្ត យ័ ន  មនចតិថបាំពនលលើតខយរមច ស់លសុក ។ 

 យួនជាពូជលចារឈាវ នពនទឹកដី  យួនជាលចារថលពលធឝើតខយររងទកុខ 

 យួនលធឝើបបតខយរមិនតដលលរ ើសមុខ  តខយរជបួតតទកុខលោយស្តប ថដយួន ។ 

 យួនជាពូជលចារមិនទទលួការពិត  តតងតតលបឌិតលបវតថលិលៅកផួន 

 ខាំលធឝើអាំលពើអាលកក់លពញខវួន    លនះពូជលចារយួនតដលបវន់ដតីខយរ ។  

 ជាលលចើនទសសវតសរយួ៍នមិនលចាលលផិច ខាំលលបើកលកចិចលធឝើមកលលើតខយរ 

 បវនលកាះទឹកដទីាំងចាំការតលស   សុទនតតលករតខយរយួនយកោយ នសល់។ 

 ឱ្! កនូតខយរលអើយលតូវលចះស្តមគគ ី  ខាំលបឹងសាំភនឹីងជយួខ្លឝ យខឝល់ 

 ជយួរ ាំលោះជាតឱិ្របនរចួរល់  កុាំចាញ់លផិចកលលចារយួនអលបិយ។ 

          លោយៈ ភកិខុ ឥនធលជាលតា 

យួនយកដីក្មមរ 

ព្រះវហិារវត្តដនោ ររាាំង ដេត្តព្រះព្ត្ពាំង ក្ម្ពុោដព្ោម្ 


