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រមណីយដ្ឋា នររះគូ 

 រមណីយដ្ឋឌ នរសះគ ូ លៅររុម៣ សង្កា ត់ទី៨ ទីរមួលខតថរពះរតពាំង ចម្ងង យពីផាររាំពងៀ

របម្ងណ៧គឡីូមម៉រត តាមបលតថ យផលូវជាតលិលខ៥៣ លឆ្ព ះលៅទិសនិរត។ី រសះគមូ្ងនរាងបួនរជុង 

រទមវង ទទឹង៣០០មម៉រត បលតថ យ៥០០មម៉រត របហារ់របមែលនឹងបួនរជុង បានជាលវៀតតមលៅ

ថា “អាវយួង”។ ម្ងនទឹរថាល យល់ដ ី រ ាំលលចផ្កា ឈូរ លាំចងៀ ររីរសស់ចរមុះពណ៌លឡលឡះផរូផងៀ ជុើវញិ

ម្ងនលដើមលឈើទាលធាៗំ ដះុចារ់ឫសលលើដខីពស់ផុតជើែរ របទារ់របទាញឆ្វ ត់ខ្វវ ត់មខវងសបិតលមួតសឡិត

ជាប់ដ ី លទាះបីលភលៀងខយល់ពយុះយ៉ាងតរ៏លដ្ឋយវាមិនរលលើងមដរ លមើលលៅដនិីងររុខជាតដិចូជាម្ងន

វញិ្ញដ ណផថល់សុខទរុខដល់គ្នប និងគ្នប  គរួឱ្យចងៀទសសន៍ទត។ 

 លពលរដូវបុណយអរអាំបុរ មខមររសណុរដដលជើងរចួផតុពីរបពលវបផរមម បាននាំគ្នប លៅរបារពន

វធិអីរអាំបុរ បមណថ តរបទីប បលង្កហ ះលគ្នម យ៉ាងរះុររលដរដ្ឋសមណនតន់តាន់តាប់សបាយកាឡ រ 

កាឡ យអ៊ូអរឈូឆរគរគរឹគលរគងរបុងរដវូលនះជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ការរបារពនទាំលនៀមទម្ងល ប់ របដពណី អរយិ

ធម៌លនះ ជាមូលដ្ឋឌ នបណថ ុះអតថសញ្ញដ ណសមផុរវបផធម៌ រាំណប់ចាប់របស់ជាតមិិនឱ្យសារសូនយ 

អនថរាយខូចខ្វតវនិសបងៀចារសភាវៈពិតបាន។ 

 លែតលុនះ លខមរបុរតគរួមតយល់ រុាំចលចសងលុងប់បាបធម៌ដរពដផស អរតថញ្ដ ូ មិចាឆ ទិដន ិនិរគណុ 

សម្ងល ប់វបផធម៌លនះឱ្យលសាះ៕ 

និពននលដ្ឋយរពះរលាណការ ីញ៉ង ចនទ រពះលៅអធកិារវតថបដរងកាសាាំង 

មាតិការរឿង 

               ទំព័រ 

១. រមណីយដ្ឋឌ នរសះគ ូ

២. អារមភរថា     ០១ 

៣. បទវចិារណរថា                  ០២   

៤. រពះពុទនសាសន និងការអភវិឌណន៍ ០២ 

៥. ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ...លលើរទី៦ ០៣ 

៦. មហាសនបិបាតសាមញ្ដ អាណតថទីិ៥ ០៩ 

៧. របជុើបលងាើតសម្ងសភាពគណៈរមមការ  ១៣ 

៨. របជុើបូរសរបុសមិទនផលការង្ករ... ១៥ 

៩. សរមមភាពសងគមរចិច   ១៩ 

១០. KKF ចលូរមួរចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ...     ២២ 

១១. សារជនូពរបុណយមសនដនូតា...           ២៦ 

១២. បញ្ជី ល ម្ ះអបរឧបតទមភ ស.ន.ខ.រ.រ.  ៣១ 

១៣. រាំតពយ               ៣៩ 

១៤. លសចរថីមថលងអាំណរគណុ              ៤០ 

ពាក្យចារ់បានផ្ត ំ 

  លរឿងតចូរុាំផសាំ    មផសងពូនជាដុើ 

  រុាំផលុាំជាលភលើង               លចះអធារស័យ 

  មថងលគមថងលយើង               រុាំលធវើឫរលថាើង 

  រុាំលឆមើងអាងបុណយ។ 



អារមភក្ថា 

 រាល់ដើតច់ឆម្ងសសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម  បានលបាះពុមពរពឹតថបិរត

សរម្ងប់ផសពវផាយព័តម៌្ងន របុងលនះបានលផ្កថ តសាំខ្វន់លៅលលើទាំនរ់ទាំនងលគ្នលនលយាបាយដឹរនាំនិង

ទិសលៅមផនការរបស់សមព័ននសរម្ងប់អនវុតថន៍ផារភាជ ប់ជាមួយសងគម ពិលសសមខមរលរកាម។ 

 សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាមបានរបមូលផថុាំសមណនិសសិត និងនិសសិតលដើមផី

បលងាើតឧតថមគត ិ ឆនធៈ មនសិការ លធវើការរសាវរជាវរបភពអរយិធម៌របស់ខលួនលឆលើយតបលៅតាមតរមូវការ

របស់សងគមជាត។ិ បចចុបផនប មខមររមពុជាលរកាមរាំពុងឋិតលៅម្ងខ ងដនរបាាំងរមុមុយនីសថរបស់រដ្ឋឌ ភបិាលររុង

ហាណូយ មដលលធវើឲ្យមខមរលរកាមបាត់បងៀនវូអវីៗមដលជាសិទនិរបស់ខលួន (សិទនិជនជាតលិដើម)។ ការពរនវូ

សិទនិលសរភីាព សិទនិជើលនឿសាសន សិទនិលគ្នរពរបដពណី អរយិធម៌ វបផធម៌ អរសរសាស្តសថរបស់ខលួន         

ជាលដើម។ល។ រ៏រតូវបានយួនរមុមុយនីសថរតឹតផិតផងមដរ។ 

 រាល់បញ្ញហ ទរុខលាំបាររបស់ជនរមួ្មមខមរលរកាមជាចាំណងកាតពវរចិចរបស់សមណនិសសិត និង

និសសិត លដ្ឋយលផថើមលចញពីការពរងងឹវស័ិយធនធានមនសុស អនវុតថន៍លគ្នលនលយាបាយរបស់ខលួនរសប

តាមម្ងគ្ន៌របស់ថាប រ់ដរឹនាំដនអាណតថមិុនៗ មដលចាត់ទរុធនធានមនសុសជាអាទិភាព លរពះវាជាលកាសិ

កាជើរញុសងគមឱ្យ្នលៅររការលគ្នរពសិទនិមនសុសនិងអភវិឌណន៍មបបរបជាធបិលតយយ។ 

 របារដតស់ការរបមូលផថុាំនវូមនសុសមដលម្ងនសមតទភាព សាមគគីភាពជាធលុងមួយនិងការសមមថង 

ឆនធៈលសាម ះរតងៀចាំលពះសងគម គជឺាបចចយ័ដនលទនផលលឡសរម្ងប់សងគមជាតនិិងជាបុពវលែតដុនការសលរមច 

វាសនរបស់ខលួននអនគតដខ៏លីខ្វងមុខលនះ។ 

 
គណៈកម្មការររឹត្ិតបរតិ 

មចរជនូលដ្ឋយឥតគតិដថល 

គណៈកម្មការរតួិតិរ្ន្តិយ 

-គណៈរមមការសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម 

រាវរាវដោយ 

-សម្ព័ន្ធសម្ណនិ្សសិត-និ្សសិតខ្មែរកម្ពជុាក្រោម្ 

ន្រនធនាយក 

-ព្រះតេជព្រះគណុ សឺន សុាត្ិ 

ការកុីុំរយូទ័រ 

-ភកិ្ខុ  ឥនទដាដោ  រតឹិង ដង 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                                                                     អារមភរថា 

ទាំព័រលលខ ០១ 

សុភាស្តិ 

  មនសុសរររតឹមតររលរពះលធវើម្ងន   មនសុសម្ងនរតឹមតម្ងនលរពះលធវើររ 

  មនសុសលងងៀរតឹមតលងងៀលរពះលធវើលចះ  មនសុសលចះរតឹមតលចះលរពះលធវើលងងៀ។ 



បទវិចារណក្ថា 

រពះពុទធសារនា និងការអភិវឌ្ឍន៍ 

 ការរបរពឹតថលដើមផីរតាស់ដងឹ នវូសម្ងម សលម្ងព - 

ធញិ្ញដ ណ របស់រពះសម្ងម សមពុទនម្ងន ៣ យ៉ាង 

មដលលៅថាដរតចរយិា គៈឺ 

 ១/ អតថទតទចរយិា របរពឹតថលដើមផីរបលយាជន៍

ខលួនឯង ចមលងខលួនឯងឱ្យរចួផតុពីលសចរថទីរុខ។ 

 ២/ ញាតតទចរយិា របរពឹតថលដើមផីរបលយាជន៍ 

ដល់ររុមញាត ិ ចមលងញាតវិងសរបស់រពះអងគឱ្យរចួ

ផតុពីលសចរថទីរុខ។ 

 ៣/ លោរតទចរយិា របរពឹតថលដើមផីរបលយាជន៍ 

ដល់មនសុស សតវ លទវតា ទាាំងឡាយ។ 

 លពលរតាស់ដងឹភាល ម រពះពុទនហារ់ដចូជា 

រទងៀរាមរររបុងការសាំមដងរពះធម៌លរបាសសតវ រ៏

ប៉ុមនថភាល មលនះ រពះអងគរទងៀរពះតរមិះថា លបើសិន

តថាគតមិនសាំមដងធមល៌របាសសតវលទ ពិភពលោរ 

លនះលៅមតងងតឹ លែើ យធម៌មដលរពះអងគបាន

រតាស់ដងឹលនះ រ៏គ្នម នរបលយាជន៍ដល់សតវលោរ 

មដរ។ រពះតរមិះលនះបានលធវើឱ្យរពះអងគវលិចលូលៅ

របុងសងគមមនសុសវញិ សាំមដងធម៌លទសនលរបាស

សតវជាបនថបនធ ប់ ដចូជាបញ្ចវគគយិភរិខុ រពះបាទ

ពិមពិសារ រពះញាតិវងស ... ឱ្យបានសលរមចមគគផល

ឆលងផតុពីលសចរថទីរុខ។ ដលូចបះ រពះអងគពុាំមមនរត់

លចាលសងគមមនសុសលទ។ រពះសងឃលយើង រតូវមត

លដើរតាមផលូវរពះពុទនជាបរមរគូ របុងការជយួសងគម 

ម្ងនបាលីមួយឃ្លល  មដលសាំមដងពីគណុរបស់ពុទន

បរស័ិទថា «សលងឃន សទនឹ សម្ងនសុខទលុកាខ      

លហាត ិ មរបថា រពះសងឃ និងពុទនបរស័ិទ រតូវរមួ

សុខរមួទរុខជាមួយគ្នប »។ លបើពុទនបរស័ិទម្ងនទរុខ 

រពះសងឃរ៏ម្ងនទរុខមដរ។ ទឹរមភបររបស់រពះសងឃ 

រ៏ដចូជាទឹរមភបររបស់ពុទនបរស័ិទមដរ។ 

 លៅតាមមូលដ្ឋឌ ន វតថនីមួយៗ ពុទនបរស័ិទ

ម្ងនសងឃឹមររ់លតថ លលើរពះសងឃតស់ ពិលសស 

រពះរគូលៅអធកិារ។ លបើលឃើញរពះសងឃម្ងនទរុខ 

ពុទនបរស័ិទលជើងវតថរ៏ម្ងនទរុខរសពប់រសលពនមដរ 

លបើលឃើញរពះសងឃម្ងនរតិថយិស លររ ថិ៍ល ម្ ះ ម្ងន

ោភសកាា រៈលរចើន ពុទនបរស័ិទរ៏ញញឹមញ មញម

សបាយររីរាយមដរ។ 

 ចាំលពះរពះសងឃវញិ លបើចងៀដងឹសុខទរុខ 

ចាស់របស់ពុទនបរស័ិទលនះ រតូវមតលចញលរតវតថ 

លពលរទងៀបិណឍ បាត លបើជបួនឹងបរស័ិទតម្ងន 

ទរុខរពួយ យាំមយរលនះ គរួមតបងឡងៀសិន សារសួរ 

ពីមូលលែតដុនលសចរថទីរុខលនះ។ លពលបានដឹង 

ចាស់លែើ យ គរួមតម្ងនមលធាបាយជយួសលស្តង្កគ ះ 

ឬលដ្ឋះរសាយ ឱ្យបានរចួផតុពីលសចរថទីរុខលនះ។ 

លបើលយើងគតិមតពីរសាងវតថ លភលចគតិដល់ទរុខរបស់

ពុទនបរស័ិទមដលលៅជុើវញិវតថ រ៏ពុាំលឡមដរ។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                      បទវចិារណរថា                  

                                                                                                                                                 រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០២ 

ការចលូរមួលដ្ឋះរសាយបញ្ញហ សងគមពីរពះសងឃ 



 សម័យមុន អបរមដលម្ងនឥទនិពល ពុាំមមន 

រដឌមស្តនថី...លនះលទ តាមពិតទីមួយ លោររគូរពះលៅ 

អធកិារ, ទីពីរ លោរតាអាចារយវតថ, ទីបី លោរ

លមឃុាំ ។ លបើលោរទាាំងបលីនះខ្វល ាំង មូលដ្ឋឌ នលនះរ៏ 

ខ្វល ាំងមដរ។ ផលូវ ថបល់ អណថ ូងទឹរ រសះ សាំណងៀ     

សាធារណៈខ្វវ ត់មខវង លរពងរពតពុាំម្ងនអងគការ 

លរតរដ្ឋឌ ភបិាលតមរលធវើឱ្យលទ គបឺានលរើតលឡើង

លដ្ឋយសារលោរទាាំងលនះ ដរឹនាំរបជាពលរដឌលធវើ 

លដ្ឋយលសាម ះសម័រគ និងចតិថរជះថាល ។ ដលូចបះលែើ យ 

ការអភវិឌណន៍ពុាំមមនជាលរឿងថមលីទ តាមពិតវាជា

លរឿងចាស់ ប៉ុមនថលយើងលភលច លដ្ឋយលយើងធាល ប់បាន 

ទទលួទរុខលសារលដ្ឋយសារសស្តង្កគ មជាលរចើនលលើរ 

លរចើនសាលធវើឱ្យលយើងសល់រពលឹងលភលចអស់ (រពលឹង 

មខមររត់លចញអស់ លែើ យរពលឹងលខ្វម ចចលូមរ    

សណន ិ តរបុងខលួនលយើង) លធវើឱ្យលយើងម្ងនការខវះខ្វត

រគប់មបបយ៉ាង រែូតដល់ទទលួជើនយួពីអនថរជាត ិ

លយើងបានខចីរបារ់លគ  លដើមផីយរមររសាងជាតមិដ

បានលសចរថថីា រដឌលយើងជើពរ់បាំណុលលគ លបើរដឌ

ជើពរ់បាំណុលលគ របជាពលរដឌរ៏ជើពរ់បាំណុលលគ

មដរ  លបើរបជាពលរដឌជើពរ់បាំណុលលគ រពះសងឃ

រ៏ល ម្ ះថាជើពរ់បាំណុលលគមដរ។ ដូលចបះ លដើមផី

ជយួលដ្ឋះរសាយបញ្ញហ លនះ រពះសងឃលយើងគួរមត

ចលូរមួចាំមណរតាមលទនភាព មដលអាចលធវើ បាន។ 

ខញុាំរពះររតុយល់់ថា ការជយួលនះរ៏មិនមមនជា

ការទាស់ខុសនឹងរពះវន័ិយបញ្ដតថអិវីលឡើយ លដ្ឋយ

លយើងរគ្នន់មតជយួបាំភល ឺដរឹនាំផលូវលគប៉ុលតត ះ លលើរ

មលងមតររណីខលះ ដចូជាចញិ្ចឹ មសតវជាលដើម 

ពីលរពះថា (វនិលយា រិចចគមពីលរា) វន័ិយលរៅលដ្ឋយ

រចិច ដលូចបះលែើ យរពះសងឃរតូវម្ងនការចូលរមួរបុង

សងគម លដើមផីជយួដល់ការអភវិឌណន៍ជានិចច មដល

ជារបលយាជន៍ដល់សងគមលយើង៕ 

      លដ្ឋយៈ ភរិខុ. ឥនធលជាលតា 

រមព័នធរមណនិរសតិ-និរសតិខ្មមរក្មពជុា

ររកាម ខ្ចក្អាហារបូក្រណ៍រលើក្ទី៦ 

ដថងអាទិតយ ទី០២ មខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥      

សមព័ននសមណនិសសិត-និស្សិេមខមររមពុជាលរកាម 

បានរបារពនពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-

និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦ បានចាំននួ ២៤ 

អងគនិងនរ់។ សទិតលៅសាោគណរាជធានីភបាំ-  

លពញនវតថបទមុវត ី សង្កា ត់ចតមុុខ ខណឍ ដនូ

លពញ រាជធានីភបាំលពញ លរកាមអធបិតភីាព        

រពះញាណវងស  ឃឹម សន រពះលមគណរាជធានី

ភបាំលពញ និងជារពះរគូសូរតសាថ ាំវតថបទមុវតី។ 

សម្ងសភាពចលូរមួម្ងន រពះលមគណរាជធានី

ភបាំលពញ ររុមរបឹរាភបិាល គណៈរមមការនយរ 

របធានការយិាល័យនន របធានតាំតងតាំបន់

នន សម្ងជរិ សម្ងជកិា សបផុរសជន និង

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                        ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណនិសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦                          

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                  ទាំព័រលលខ ០៣ 

រពះអធបិត ី



លោរ សឺន មចងលចើន ជាអបរសារព័តម៌្ងនដរពនគរ 

និងវទិយុសាំលឡងរមពុជា លរកាម រពមទាាំងម្ងនរនូ

សិសសលៅរដុ១ិ៧ វតថបទមុវត ីពីរដុិ១៣ វតថមហា

មស្តនថី វតថអងគលពធញិ្ញដ ណ រដុ៤ិ៦ វតថឧតត លោម

មរចលូរមួ សរបុទាាំងអស់ជតិ១០០ អងគនិងនរ់។ 

 ពិធលីនះចាប់លផថើមពីលម៉្ងង ៧:៣០ដល់លម៉្ងង 

១០:១៥នទីរពឹរ ដរឹនាំពិធលីដ្ឋយ រពះលតជរពះ  -

គណុ ថាច់ ចន័ធសុធរី ៍ ជាសែការកីារយិាល័យ

វបផធម៌    ដនសមព័ននសមណនិសសតិ-និសសតិមខមរ   

រមពុជាលរកាម រពះអងគបានដរឹនាំរមមវធិជីាែូរមែ 

លៅតាមរលបៀបវារៈមដលបានរាំណត់។ លធវើរចិច

សាវ គមន៍ លបើររមមវធិលីដ្ឋយ ភរិខុ លរៀង សន

របសិទនិ  អគគលលខ្វធកិារ ដនសមព័ននសមណ-

និសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម របុងលនះរពះ 

របធាន លយឿង តារា បានលធវើរបាយការណ៍សលងខប

ពីការផឋល់អាហារបូររណ៍ ដល់សមណនិសសិត 

និងនិសសិតទាាំងលៅរបុងនិងលរតរបលទស។ រពះអងគ

បានលលើរលឡើងពីការបញ្ជូន សមណនិសសិតលៅ

សិរាលៅបរលទស រមួម្ងនបញ្ជូនលៅបនថការសិរា

លៅរបលទសដថ តាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ប ាំ ២០១៥

លនះ បាន៩លលើរជាបនថបនធ ប់ សរបុម្ងនចាំននួ

៨៩អងគ លដ្ឋយមឡរឆ្ប ាំ២០១២ បញ្ជនូលៅរបលទស

ឥតឍ ១អងគ ចាំមណរការផថល់អាហារបូររណ៍លៅ

រពះរាជាតចរររមពុជាវញិ បានចាំននួ៦លលើរជា

បនថបនធ ប់ គចឺាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ ២០១០ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៥

លនះ សរបុទាាំងអស់បាន ៩៤ អងគនិងនរ់។ លរតពី

ការផឋល់អាហារបូររណ៍លនះ រពះអងគបានលលើរ

លឡើងថា លៅលពលរបារពនពិធមីចរអាហារបូររណ៍

មឋងៗ រ៏បានជនូលរគឿងសិរខូបររណ៍ដល់សិសាន-ុ 

សិសស មដលជារនូលៅមខមររមពុជាលរកាម សាប រ់លៅ

វតថជា មួយរពះសងឃ និងមរតាមឪពុរម្ងឋ យមររ

រសីុលៅភបាំលពញមដរ។ មុននឹងបញ្ចប់របាយការណ៍ 

រពះរបធានបានមថលងអាំណររពះគណុ និងអរគុណ

ដល់សបផុរសជនទាាំងអស់ទាាំងលៅរបុង និងលរត

របលទស មដលបានឧបតទមភជាថវកិា និងសម្ងភ រលរបើ

របាស់ដល់សមពន័នសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជា

លរកាមសរម្ងប់ជយួជាអាហារបូររណ៍ ដល់

សមណនិសសិត និសសិត និងសិសានសិុសស មដល

រាំពុងម្ងនការខវះខ្វតរបុងការសិរា និងបានលធវើការ

អាំពវនវដល់ម្ងច ស់ជើនយួទាាំងអស់     ឲ្យបនថជយួ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ              

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ២២       ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦

ទាំព័រលលខ ០៤ 

រពះរបធានលធវើរបាយការណ៍ពីការផថល់អាហារបូររណ៍ 

រចិចសាវ គមន៍លបើររមមវធិលីដ្ឋយរពះអគគលលខ្វធកិារ 



 អាហារបូររណ៍លនះបនថលៅលទៀតលៅឆ្ប ាំខ្វងមុខ។ 

រពះលតជរពះគណុ លៅ សុលរឿ លែរញ្ដិ រ 

បានអានល ម្ ះសបផុរសជនទាាំងលៅរបុងនិងលរត 

របលទសឧបតទមភអាហារបូររណ៍ និង ការរទរទងៀ    

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម ឆ្ប ាំ

២០១៥ លដ្ឋយរពះអងគលលើរលឡើងថា របារ់មដល

បានមរពីសបផុរសជនលនះ គបឺានចាត់មចង

បញ្ជូនរពះសងឃលៅបនថការសិរា លៅរបលទសដថ

បាន៩អងគ និងអាហារបូររណ៍លៅរសុរមខមរបាន

២៤អងគនិងនរ់ រពមទាាំងបានលៅសល់របារ់មួយ

ចាំមណរសរម្ងប់លធវើការបនថលៅមុខលទៀត ជាចងុ

លរកាយរពះអងគ រ៏បានមថលងអាំណរគណុជាភាសា

អងៀលគលសដល់សបផុរសជន លៅរបលទសសិងហបូរ ី

ផងមដរ។ 

លោរ គមឹ លនរតលសដ្ឋឌ  ជាសបផុរសជន

មួយរបូ បានលធវើការចាំតប់អារមមណ៍តាំតងឲ្យ 

សបផុរសជន លដ្ឋយបានលលើរលឡើងថា លោរ

សបាយររីរាយតស់ មដលបានលឃើញសមព័នន-

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម លរៀបចាំ

ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ឆ្ប ាំលនះ បានលរចើនអងគនិង

នរ់ជាងឆ្ប ាំមុនៗ របុងនមលោរជាអបរឧបតទមភ   

អាហារបូររណ៍ម្ងប រ់មដរលនះ លោរសាំមដងនវូរឋី

សងឃឹមថា ទាាំងសមណនិសសិត និងនិសសិត មដល

បានទទលួអាហារបូររណ៍លៅលពលលនះនឹងខិតខាំ

សិរាលរៀនសូរតឱ្យបានលឡ លែើ យលោរបានតាាំង

ចតិថបនថឧបតទមភជាបនថលទៀតលៅអនគត។ 

រពះលតជរពះគណុ លសាណ ធារ ី ជាសែ-

របធានការយិាល័យរទរទងៀ ដនសមព័ននសមណ-

និសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម លៅរបលទស    

រមពុជា បចចុបផនបជាសមណនិសសិតរាំពុងសិរាលៅ

សារលវទិាល័យអាសីុអុឺរ ៉បុ ថាប រ់បរញិ្ញដ បរតឆ្ប ាំទី

៤ លែើ យរ៏ជាលបរខជនទទលួអាហារបូររណ៍ ៤ ឆ្ប ាំ 

បនថបនធ ប់ រពះអងគបានលធវើការចាំតប់អារមមណ៍ 

និង បថលតជាញ ចតិថតាំតងសមណនិសសិតនិងនិសសិត 

មដលបានទទលួអាហារបូររណ៍ទាាំងអស់អងគ និង

នរ់ រពះអងគបានម្ងនសងឃដកីា សាំមដងការររីរាយ

សបាយចតិថ មដលបានទទលួអាហារបូររណ៍ ពី  

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម     

រយៈលពល៤ឆ្ប ាំជាប់ៗគ្នប  គចឺាបពីឆ្ប ាំ២០១២ ដល់

ឆ្ប ាំលនះ រពះអងគមថលងបនថលទៀតថា    អាហារបូររណ៍

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                        ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦                          

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៥ 

រពះអងគលែរញ្ដិ រអានល ម្ ះសបផុរសជន 

ភរិខុ លសាណ ធារ ីតាំតងសមណនិសស និងនិសសតិ 

មដលបានទទលួអាហារបូការណ៍ 



លនះ ពិតជាម្ងនតដមលខ្វល ាំងតស់ សរម្ងប់រពះអងគ

មដលរាំពុងសិរា លែើ យម្ងនការខវះខ្វត លរពះវា

បានជយួលដ្ឋះរសាយបញ្ញហ បងៀដថលសិរារបស់រពះ

អងគបានលរចើន លទាះជាមិនបានមួយរយភាគរយរ៏

លដ្ឋយ  លែើ យរពះអងគរ៏បានលបឋជាញ ចតិថថា នឹងខិតខាំ

សិរាឲ្យបានលឡ និងលធវើខលួនឲ្យកាល យជាមនសុសលឡ 

ជារនូលឡ ជារបជាពលរដឌលឡ រស់លៅរបុងសងគម

ជាតមិិនឲ្យម្ងច ស់សបផុរសជនខរចតិថលឡើយ។ ជា

ចងុលរកាយ រពះអងគរ៏បានមថលងអាំណរគណុដល់

សបផុរសជនទាាំងលៅរបុងនិងលរតរបលទស មដល

បានរបលគន និងជូនអាហារបូររណ៍លនះ។ 

លោរ សឺន មសត  របធានររុមរបឹរាភ-ិ 

បាល លធវើការចាំតប់អារមមណ៍ថា លោរសបាយ 

ចតិថតស់ មដលលឃើញគណៈរមមការ រគប់ជាន់

ថាប រ់បានខិតខាំបាំលពញការង្ករ ជាពិលសសមសវងររ

អាហារបូរណ៍បានលរចើនជាងលគ លបើលរបៀបលធៀប

លៅនឹងឆ្ប ាំមុនៗ លែើ យបានមថលងអាំណរគណុដល់

ម្ងច ស់ជើនយួទាាំងអស់ ទាាំងលៅរបុងនិងលរតរបលទស 

មដលបានលះបងៀរទពយសមផតថផិ្កធ ល់ខលួន ចលូរមួ

បណឋ ុះបតឋ លធនធានមនសុស ជាមួយសមព័នន

សមណនិសសិត-និស្សិេខ្មែរក្ម្ពុជាតព្ោម្ និងបាន

មថលងអាំណររពះគណុចាំលពះ រពះញាណវងស  ឃឹម 

សន  រពះលមគណរាជធានីភបាំលពញ និងជារពះរគូ

សូរតសាថ ាំវតថបទមុវត ី មដលរពះអងគបានផថល់នវូ

រមនលងដល៏ឡសរម្ងប់របារពនរមមវធិលីនះ និងម្ងនរពះ

ទ័យសលតថ សរបណីបានចលូរមួជារពះអធបិតផីង។ 

បនធ ប់មររពះអធបិត ី បានលធវើការចាំតប់

អារមមណ៍ថា រពះអងគម្ងនរពះទ័យររីរាយមដល

បាន និមនថចលូរមួរបុងរមមវធិលីនះ លែើ យរពះអងគ

សូមលកាតសរលសើរ ដល់ថាប រ់ដរឹនាំរបស់សមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម បានលធវើ

ការរមួគ្នប  លចះជយួគ្នប បានលឡ ជាពិលសសបាន

ខិតខាំលសវងររនវូអាហារបូររណ៍ដល៏រចើន ជយួដល់

សមណនិសសិត និសសិត និងសិសានសិុសសរររីរ

មដលរាំពុងសិរាលរៀនសូរត។ រពះអងគបានផឋល់ឱ្

វាទដល់ថាប រ់ដរឹនាំ ដនសមព័ននសមណនិសសិត-

និសសិតមខមររមពុជាលរកាម និង សមណនិសសិត និង

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                       ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦                     

                                                                                                                                                                                រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត  ទាំព័រលលខ ០៦ 

លោររគូ សឺន មសត តាំតងររុមរបឹរាភបិាល 

លោរ គមឹ លនរតលសដ្ឋឌ  តាំតងឱ្យម្ងច ស់ឧបតទមភ 



និសសិតមដលទទលួអាហារបូររណ៍ រពមទាាំងបឡូនៗ

សិសានសិុសសទាាំងអស់ រតូវខិតខាំសិរាលរៀន

សូរតឲ្យបានលឡ និង រតូវពរងងឹនវូការសាមគគគី្នប

លនះឲ្យកាន់មតខ្វល ាំងលទៀត លដើមផីរសាងសងគមជាតិ

លយើងឲ្យបានររីចលរមើន រពះអងគបានលលើរនវូឥទនិ 

បាទធម៌៤យ៉ាង ឆនធៈ វរិយៈ ចតិថ និង វមិាំសា មរ

ពនយល់ផងមដរ។ ជាចុងលរកាយរពះអងគបានលកាត

សរលសើរ និង របលគនជនូពរដល់ម្ងច ស់ឧបតទមភ      

អាហារបូររណ៍ទាាំអស់ បានជយួឧបតទមភរពះសងឃ 

និងនិសសិតបានបនថការសិរាលរៀនសូរត រពមទាាំង

បានអាំពវនវដល់រពះសងឃ និងសបផុរសជនទាាំង

លៅរបុងនិងលរតរបលទស បនថជយួឧបតទមភអាហារបូ-

ររណ៍ដល់រពះសងឃ និង និសសិត តាមរយៈសមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាមតលៅលទៀត 

រពះអងគរ៏បានឧបតទមភ សរម្ងប់រទរទងៀសមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម ទឹររបារ់

ចាំននួ$២៥០។  

បនធ ប់ពីការរបកាសល ម្ ះលបរខជនទាាំង

២៤ អងគនិងនរ់ លដ្ឋយលោរ ដរ ចាន់សុធា 

របធានការយិាល័យសិរាមរ រពះអងគ  សឺន      

សុផ្ករនិធ បានលៅល ម្ ះសមណនិសសិត និសសិត 

និងសិសានុសិសស អបរទទួលអាហារបូររណ៍ 

សិរខូបររណ៍ ល ម្ ះអបរផថល់នូវអាហារបូររណ៍ 

ម្ងនដូចជា រពះអធិបតីរបលគន ៤ រពះអងគ រពះ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                       ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦              

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៧ 

សមណនិសសិតទទលួអាហារបូររណ៍ 

និសសិតទទលួអាហារបូររណ៍ពីសបផុរសជន 



របធានរបលគនមួយរពះអងគ អនុរបធានរបលគន

មួយរពះអងគ ជាលាំដ្ឋប់លាំលដ្ឋយតលៅ។ លបរខជន

ទាាំង ២៤ អងគនិងនរ់ មដលរតូវទទលួអាហារបូររ

ណ៍ ម្ងនល ម្ ះដូចខ្វងលរកាមគឺ៖ 

១. រពះលតជរពះគណុ ឡងុសារៈ 

២. រពះលតជរពះគណុ លសាណ ធារ ី

៣. រពះលតជរពះគណុ លត ហាយ 

៤. រពះលតជរពះគណុ ម្ងស វចិរិត 

៥. រពះលតជរពះគណុ ជា ឆលីលែៀង 

៦. រពះលតជរពះគណុ ឡងុ សារន៉ 

៧.រពះលតជរពះគណុ សួន សូនី 

៨. រពះលតជរពះគណុ លឌឿង វជិយ័ 

៩. រពះលតជរពះគណុ សុខ សាំរទឹន 

១០. រពះលតជរពះគណុ យ៉ន រតន 

១១. រពះលតជរពះគណុ លយឿន សុខ យឹុង 

១២. រពះលតជរពះគណុ ែួង សាយណហ  

១៣. រពះលតជរពះគណុ លៅ សុលរឿ 

១៤. រពះលតជរពះគណុ លៅ រសុល   

១៥. រពះលតជរពះគណុ ថាន សុលថៀវ 

១៦. រពះលតជរពះគណុ សឹុម សុមនទ  

១៧. រពះលតជរពះគណុ សង សាែមន 

១៨. រពះលតជរពះគណុ សូរ សាវងស 

១៩. សាមលណរ សីុម វតុាទ  

២០. អនធិត គមិ យ៉ត 

២១. បឡូន ថាច់ សុភតថ ិ

២២. បឡូនរបុស សីុ ស័រថបរូនិ 

២៣. រញ្ញដ  លរៀង សុចននី 

២៤. រញ្ញដ  សាាំង សុភាព 

បនធ ប់មរលទៀតរពះរបធានបានជនូប័ណត

អាំណរគណុដល់សបផុរសជន មដលបានឧបតទមភ 

អាហារបូររណ៍។ 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                     ពិធមីចរអាហារបូររណ៍ ដល់សមណ-និសសិត និងនិសសិតរររីរលលើរទី៦

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ  ទាំព័រលលខ ០៨ 

រពះរបធាន ជនូប័ណត អាំណរគណុដល់សបផុរសជន  

រពះរបធានរបលគនវតទុអនសុាវរយ៍ីដល់រពះអធបិតី រពះរបធាន ជនូប័ណត អាំណរគណុដល់សបផុរសជន  



រលបៀបវារៈចងុលរកាយដនរមមវធិ ី គណៈរមម-

ការ ដនសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជា-

លរកាម និង បានរបលគនវតទុអនសុាវរយ៍ីដល់រពះ-

អធបិត ី នវូវតទុអនសុាវរយីយ៍លនះ គរឺបូថតពុទន-

សាសនបណឍ ិ តយរងមួយសុ៊ើ លដ្ឋយម្ងនសរលសរ 

អរសរថា  “ររុមសម្ងគមសិរាវទិាល័យលខមរ-

ជាតលិៅមដនដរីសូាាំងសីុន ឬលៅថា ពុទនសាសន

បណឍ ិ តយរង លៅលខតថឃ្លល ាំង រមពុជាលរកាម” ។ រចួ

រពះរបធានបានរបកាសបិទរមមវធិ ី និងសូរតធម៌

ផាយលមតាថ ដល់សពវសតវជារចិចបញ្ចប់រមមវធិ។ី 

លរកាយលពលបញ្ចប់រមមវធិ ី គណៈរមមការ

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម រ៏ 

បានលរៀបចាំចង្កហ ន់របលគនរពះសងឃ និងអបរចលូរមួ 

លែើ យរបលគនបចចយ័បួនដល់រពះសងឃផងមដរ៕  

   លដ្ឋយៈ UKKBS 

 មហារននិបាតសាមញ្ញ   

ននរមព័នធរមណនិរសិត-និរសិតខ្មមរក្មព ុជាររកាម 

អាណតតិ ទី៥ 

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជា-

លរកាម គជឺាសម្ងគមមួយបានបលងាើតលឡើងលៅឆ្ប ាំ

២០០២ លដើមផីរបមូលផថុាំ សមណនិសសិត និសសិត  

មចររ ាំមលរនវូចាំលណះដឹង និងផថលនវូលសចរថីសុខ

ទរុខដល់គ្នប  និង គ្នប លៅវញិលៅមរ រពមទាាំងមិនឱ្យ

ម្ងនការមបងមចរលដ្ឋយរបការលផសងៗ លែើ យលចះ

ជយួគ្នប ឱ្យម្ងន សីលធម៌លឡ របតបិតថរិតមឹរតូវតាម

ផលូវលោរ និងផលូវធម៌។ សែការជាមួយនិងរដ្ឋឌ -    

ភបិាល អងគការជាតិ អនថរជាត ិ សម្ងគម លដើមផី

ពរងរីពរងងឹវបផធម៌ អរសរសាស្តសថ និងរពះពុទន  

សាសន។ គាំនិតផថួចលផថើមខ្វងលលើ ជាលគ្នល

បាំណងដច៏ាំបងរបស់លយើងខញុាំរពះររតុអាតាម ភាព 

មដលជាសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម 

ជាបចចយ័សរម្ងប់លធវើជាយានដល់រពះសងឃ និង

បងបឡូនមខមរលរកាមតលៅដថងអនគត រុាំឱ្យអភពវ ជា

ពិលសសមខមរលៅរមពុជាលរកាម ចងៀលចះអរសរមខមរ

រតូវមតបួសលទើបបានលចះ លែើ យគ្នម នសាោពុទនិរ

មហាវទិាល័យ និងមហាវទិាល័យអរសរសាស្តសថ

លទ ម្ងនមតលៅតាមវតថអារាមលទ មដលជាថាប ល

សរម្ងប់បណថ ុះបតថ លបងបឡូនមខមររមពុជាលរកាម។ 

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម 

គមឺ្ងនទសសនវស័ិយ លដើមផីអភវិឌណន៍ និង បណថ ុះ-    

បតថ លនវូធនធានមនសុស។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២           មហាសនបិបាតសាមញ្ដ ដនសមពន័នសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពជុាលរកាម អាណតថទីិ៥ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ០៩ 

លភញៀវរតិថយិសចូលរមួរបុងរមមវធិមីចរអាហារបូររណ៍ 

រពះគណៈអធបិតី 



លៅដថងទី២៥ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ សមណ-

និសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម បានលធវើមហាស

នបិបាតសាមញ្ដ លដើមផីលរជើសលរ ើសរបធានថមអីាណតថិ

ទី៥ បានរបារពនលឡើងលៅរបុងសាោគណរាជធានី 

សង្កា ត់ចតមុុខ ខណឍ ដនូលពញ រាជធានីភបាំលពញ 

លរកាមអធបិតភីាពរពះលតជរពះគណុ យ៉ាន់ ថាត់ 

រពះលៅអធកិារវតថសិរលីសាភា (អងគតាមុិញ) និង

រពះលតជរពះគណុ រពះសិរវីសុិទនិ ែូ៊ ឈីវនថ  ជា

រពះលលខ្វរបស់សលមថចរពះមហាសុលមធាធបិត ី 

ននធ មងឿត ជារពះសងឃនយរដនរពះរាជាតចររ-

រមពុជា និងជាសលមថចរពះលៅអធកិារវតថបទមុវតី 

និមនថមរជាតាំតងឱ្យរពះលមគណរាជធាភបាំលពញ។ 

សម្ងសភាពចលូរមួម្ងន រពះលៅអធកិារវតថអងគ- 

តាមិញ របធានសម្ងគមមខមររមពុជាលរកាមនន 

និងរពះរបធានសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមរ

រមពុជាលរកាម រមួជាមួយនិងរបធានររុមរបឹរា-         

ភបិាល  គណៈរម្ងម ធកិារ សម្ងជរិ សម្ងជកិាទាាំង-

អស់ម្ងនរបម្ងណ ១០៣ អងគ/របូ។ 

មហាសនបិបាតលនះ បានលធវើលឡើងរបុងការ

លរជើសលរ ើសរបធានថមី ពីលរពះថាសម្ងគមលនះ

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២          មហាសនបិបាតសាមញ្ដ ដនសមពន័នសមណនិសសតិ-និសសតិមខមររមពជុាលរកាម អាណតថទីិ៥ 

                                                                                                                                                                                 រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                       ទាំព័រលលខ ១០ 

លោររគ ូសឺន មសត លធវើរចិចសាវ គមន៍លភញៀវរតិថយិស រពះរបធានបានលធវើរបាយការណ៍សលងខប អាណតថទីិ៤ 

គណៈរម្ងម ធកិារនយរ និងរបធានការយិាល័យនន ដនសមពន័នអាណតថទីិ៤ បានរបកាសោមលងពីតាំមណង 



របធានម្ងនអាណតថរិតមឹមត៤ឆ្ប ាំ លែើ យរបធាន

ម្ងនសិទនិឈរល ម្ ះ បានមតពីរអាណតថបិ៉ុលតត ះ 

ដលូចបះលែើ យ អាណតថចិាស់រ៏បានបញ្ចប់លៅដថង     

ទី២៥ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ លទើបម្ងនការលបាះលឆ្ប ត

រររបធានថម ីសរម្ងប់អាណតថទីិ៥។ រមមវធិលីនះបាន

របរពឹតថលៅរយៈលពលមួយោង ច គចឺាប់លផថើមពី

លម៉្ងង ១:៣០ នទី រែូតដល់លម៉្ងង៥:០០នទី។ 

បលរមើរមមវធិលីដ្ឋយរពះលតជរពះគណុ ថាច់ ចនធ

សុធរី,៍ លបើររចិចសាវ គមន៍លភញៀវរតិថយិស លដ្ឋយ

លោររគូ សឺន មសត។ រពះរបធាន លយឿង តារា 

បានលធវើរបាយការណ៍សលងខប នវូសមិទនផល មដល

សមព័ននបានលធវើរយៈលពល៤ឆ្ប ាំរនលងមរលនះ និង

បានរបកាសោមលងរបស់គណៈរម្ងម ធកិារចាស់ 

លដ្ឋយរពះរបធាន។ 

រមមវធិ ី រ៏បានរបរពឹតថលៅជាលាំដ្ឋប់លាំ 

លដ្ឋយលៅតាមរលបៀបវារៈ មដលបានលរៀបចាំ ទរុ។ 

លែើ យរបុងអាណតថថិមលីនះមដរ លបរខជន

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២      មហាសនបិបាតសាមញ្ដ ដនសមពន័នសមណនិសសតិ-និសសតិមខមររមពជុាលរកាម អាណតថទីិ៥ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១១ 

លបរខជនឈរល ម្ ះលបាះលឆ្ប តអាណតថទីិ៥ 

សនលឹរលឆ្ប ត 

សម្ងជរិ សម្ងជកិា ចលូរមួលបាះលឆ្ប ត អតតីរពះអគគលលខ្វលបាះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសរបធានថម ី



មដលបានមរចះុល ម្ ះ លដើមផីឈរល ម្ ះឱ្យលគ

លបាះលឆ្ប តជារបធាន ដនសមណនិសសិត-និសសិត

មខមររមពុជាលរកាម ម្ងន៧ អងគ/របូគ ឺ ម្ងនល ម្ ះ 

លៅរបុងសនលឹរលឆ្ប ត់ម្ងនដចូខ្វងលរកាម ៖ 

បនធ ប់ពីអានជវីរបវតថលិបរខជនសលងខប 

លដ្ឋយលលខ្វធកិារគណៈរម្ងម ធកិារលរៀបចាំការលបាះ

លឆ្ប តគ ឺ លោរ សា លម៉្ងរា ចប់ លបរខជនថមរ៏ីបាន

លឡើងរបកាសលឃ្លសនររសលមលងលឆ្ប តលរៀងៗខលួន 

លុះចប់សពវរគប់លែើ យ គណៈរម្ងម ធកិារលបាះ

លឆ្ប តរ៏បានចាប់លផថើមលៅល ម្ ះអបរលបាះលឆ្ប ត 

ជាបនថបនធ ប់រែូតដល់ចប់។ លៅលពលលបើរែឹប

លឆ្ប តរាប់សនលឹរលឆ្ប ត លដ្ឋយគណៈរម្ងម ធកិារចប់

សពវរគប់លែើ យ លទនផលរ៏បានបញ្ញជ រ់ ឱ្យលឃើញ

ថា ភរិខុ សឺន សុផ្ករនិធ ទទលួបានសលមលងគ្នាំរទលៅ

ដល់ ៥៧ សលមលងរតូវបានជាប់ជារបធានសមព័នន

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាមអាណតថទីិ

៥លនះ។ 

បនធ ប់មរលទៀតរពះសិរវីសុិទនិ ែូ៊ ឈីវ 

នថ  ជារពះលលខ្វរបស់សលមថចរពះមហាសុលមធា 

ធបិត ី ននធ មងឿត ជារពះសងឃនយរដនរពះរាជា-

តចរររមពុជា និងជាសលមថចរពះលៅអធកិារវតថ

បទមុវត ី បានលធវើការចាំតប់អារមមណ៍ថា រពះអងគ

ម្ងនលសចរថលីកាតសរលសើរ នវូការលះបងៀដ៏ម្ងន

តដមលរបស់រពះរបធាន ដនសមព័ននសមណនិសសិត-

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២       មហាសនបិបាតសាមញ្ដ ដនសមពន័នសមណនិសសតិ-និសសតិមខមររមពជុាលរកាម អាណតថទីិ៥ 

                                                                                                                                                                                 រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                ទាំព័រលលខ ១២ 

សាំលឡងលឆ្ប តមដលលបរខជននីមយួៗទទលួបាន ភរិខុ. សឺន សុផ្ករនិធ បានជាប់ជារបធាន អាណតថទីិ៥ 

ការលបាះលឆ្ប តរតូវបានរបរពឹតថលៅជាលាំដ្ឋប់លាំលដ្ឋយ 



និសសិតមខមររមពុជាលរកាម និងសម្ងជរិ សម្ងជិកា 

ទាាំងអស់ មដលម្ងនការពាយាមជយួដល់សមណ

និសសិត និសសិតមខមរលរកាម មដលម្ងនការខិតខាំតសូ៊

តាាំងពីតចិរែូតដល់លរចើន ម្ងនដចូជាការចលូរមួ

វភិាគទាន របុងមួយរគួសារមួយរយលរៀលរបុងមួយ

ដថងរែូតដល់ទិញបានដីសរម្ងប់សាងសងៀទីសាប រ់

ការរបស់សមព័ននលៅអនគត ទីបញ្ចប់រពះអងគរ៏

បានរបសិទនិពរជយ័ជនូដល់របធានថមី និង គណៈ  

រម្ងម ធកិារទាាំងអស់ ដរឹនាំនវូសម្ងគមលនះឱ្យររី

ចលរមើនតលៅមុខ និងសូមឱ្យសម្ងជរិ សម្ងជកិា 

ទាាំងអស់ជបួមតលសចរថីសុខចលរមើនតលរៀងលៅ។ 

ជាចងុលរកាយ រពះអធិបតរីពះអងគរ៏បាន 

ផថល់នវូឱ្វាទលឡៗមចរជូនដល់ថាប រ់ដរឹនាំថម ី ដន

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម គលឺធវើ

យ៉ាងតដរឹនាំសមព័ននឱ្យររីចលរមើនតលៅមុខលទៀត 

លដើមផីឱ្យសលរមចលគ្នលលៅ មដលបានគលរម្ងងទរុ

លៅអនគត។ រពះអងគរ៏សូរតជយលនថ ថាវ យរបលគន

ដល់ថាប រ់ដរឹនាំថម ីនិង របកាសបិទរមមវធិ។ី  លែើ យ

រ៏បានថតរបូទរុជាអនសុាវរយ៍ីរមួគ្នប ផងមដរ។ 

                                    លដ្ឋយៈ UKKBS 

កិ្ចចរបជុុំបរងកើតរមារភាពគណៈក្មមការ

នាយក្  និងរបធានបណ្តត ការយិាល័យ      

ននរមព័នធរមណនិរសិត-និរសិតខ្មមរក្មព ុជាររកាម 

នថៃទី០៨ ខ្មវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ 

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជា-

លរកាម លៅដថង១២ លរាច មខអសសុជ ឆ្ប ាំ២៥៥៩ រតូវ

និងដថងទី០៨ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ លៅការយិាល័យ

រតថ លដនសមព័ននសមណនិសសិត-និសសតិមខមររមពុជា 

លរកាម បានលបើររចិចរបជុើមួយលដើមផីបលងាើតសម្ងស 

ភាពគណៈរមមការនយរ និងរបធានបតថ         

ការយិាល័យនីមួយៗ សរម្ងប់អាណតថទីិ៥ លរកាម

អធបិតភីាពរពះរបធាន ភរិខ ុ សឺន សុផ្ករនិធ។ 

សម្ងសភាពចលូរមួម្ងន ររុមរបឹរាភបិាល និង

សម្ងជរិ សម្ងជកិា ម្ងនរបម្ងណ១៩អងគ/របូ។  

រចិចរបជុើបានរបរពឹតថលៅយ៉ាងរលូន តាម

រលបៀបវារៈ មដលបានលរៀបចាំទរុ គរឺបកាសលបើរ

រមមវធិលីដ្ឋយ ភរិខុ រតងឹ ដង និងសរមបសរមួល

រមមវធិលីដ្ឋយ ភរិខុ លសាណ ធារ។ី  

បនធ ប់មររពះរបធាន បានរបកាសលរជើស

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២        រចិចរបជុើបលងាើតសម្ងសភាពគណៈរមមការនយរ  និងរបធានបតថ ការយិាល័យ                                                

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៣ 

ថតរបូទរុជាអនសុាវរយ៍ីរមួគ្នប  

រាំពុងរបជុើ 



លរ ើសល ម្ ះលបរខជន លដើមផីមតងតាាំងតួនទីជា       

គណៈរមមការនយរ និងរបធានបតថ ការយិា-    

ល័យនីមួយៗ ដនសមព័ននសមណនិសសិត-និសសិត

មខមររមពុជាលរកាម លៅតាមសមតទភាពមដលបាន

លរគ្នងទរុជាលរសចគឺ ៖ 

របកាសមតងតាាំងគណៈរមមការនយរ 

ម្ងនចាំននួ ៥ អងគ/របូ 

១. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ រតងឹ ដង ជា          

អនរុបធានទីមួយ  

២. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ លឌឿង វជិយ័ ជា

អនរុបធានទីពីរ  

៣. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ លសាណ ធារ ី

ជាអគគលលខ្វធកិារ  

៤. របកាសមតងតាាំង ភិរខុ ថាច់ សាប ល ជា

លែរញ្ដិ រ 

៥. លោរ សីុ ស័រថបិូរនិ ជាលលខ្វធកិារ 

        បនធ ប់មរបានរបកាសមតងតាាំង 

        របធានការយិាល័យចាំននួ ៦ លទៀតគ ឺ៖ 

១. របកាសមតងតាាំង ភិរខុ ថាច់ លភឿង ជា

របធានការយិាល័យសិរាធកិារ 

២. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ លយឿន សុខយឹុង 

ជារបធានការយិាល័យសងគមរចិច 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                    រចិចរបជុើបលងាើតសម្ងសភាពគណៈរមមការនយរ  និងរបធានបតថ ការយិាល័យ                                                                 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                          ទាំព័រលលខ ១៤ 

ភរិខុ លយឿង តារា អតតីរពះរបធាននិងលោររគ ូគមី សីហា ខ្វងលសើបអលងាតបានផថល់លយាបល់និងបទពិលសាធន៍ 

គណៈរមមការនយរ និងរបធានថមតីាមបតថ ការយិាល័យបានលឡើងចាំតប់អារមមណ៍ និងលបថជាញ ចតិថ 



៣. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ រនិធ ភិរមយ ជា

របធានការយិាល័យវបផធម៌ 

៤. របកាសមតងតាាំង ភិរខុ ែួង សាយណហ  

ជារបធានការយិាល័យសទិត ិ 

៥. របកាសមតងតាាំង ភិរខុ ថាច់ សាង ជា

របធានការយិាល័យសនថិសុខ 

៦. របកាសមតងតាាំង ភរិខុ សង សាែមន 

ជាមួយនិងលោរ លថើស ចស្តនធ  ជាសែរបធាន

ការយិាល័យរទរទងៀ។ 

អងគរបជុើទាាំងមូលរ៏បានឯរភាពតាមការ

សលរមចរបស់រពះរបធាន របុងលនះអតតិរពះ-

របធាន លយឿង តារា, រពះអនរុបធានទីមួយ ភរិខុ 

លពរជ ប៊ុនថន, រពះអគគលលខ្វធកិា ភរិខុ លរៀង សន

របសិទនិ, លោររគូ គមី សីហា, លោរ សួគ ៌វបិុល, 

លោរ លថើស ចស្តនធ  រ៏បានចលូរមួឱ្យលយាបល់លឡៗ

មួយចាំននួ លដើមផីជាម្ងគ្ន៌មួយសរម្ងប់ដរឹនាំនវូ

សម្ងគមមួយលនះឱ្យរបរពឹតថលៅម្ងនការររីចលរមើន 

របុងការជយួអភវិឌណន៍នវូធនធានមនសុសឱ្យកាន់មត

លរចើនលឡើង។ លែើ យគណៈរមមការនយរ និង

របធានបតថ ការយិាល័យនីមួយៗ មដលលទើបនឹង

មតងតាាំងថមី បានលធវើការចាំតប់អារមមណ៍ និងបាន

លបថជាញ ចតិថបាំលពញរចិចការទាាំងឡាយ គខិឺតខាំបាំលពញ

ឱ្យអស់ពីសមតទភាពមដលខលួនម្ងន។  

ចងុលរកាយរពះរបធាន បានលធវើការបូរ

សរបុលទនផល សូរតជយលនថ  និងឧទធិសភាគផល

ជនូដល់ រពះវញិ្ញដ ណរខនន វញិ្ញដ ណរខននដនបុពវបុរស

មខមររគប់ជើនន់ រចួរបកាសបិទអងគរបជុើលៅលវោ

លម៉្ងង ៤:១៥ នទី រលសៀល។ 

  លដ្ឋយៈ ភរិខុ. ឥនធលជាលតា 

របជុុំបូក្ររបុរមិទធផលការងារឆ្ន ំ២០១៥ 

និងរលើក្គររមាងខ្ផនការឆ្ន ំ២០១៦ 

 ជាលគ្នលការណ៍លៅលរៀងរាល់ដើតច់ឆ្ប ាំ 

លយើងមតងមតលបើររចិចរបជុើបូរសរបុសរមមភាព

ការង្កររបចាាំមខ និងដើតច់ឆ្ប ាំរ៏ដលូចាប ះមដរលយើង

របជុើបូរសរបុសរមមភាពការង្ករ របុងរយៈលពល

មួយឆ្ប ាំ លដើមផីថលងឹមថលងលមើលថាលតើការអនវុតថមផន 

ការមដលបានលលើរលឡើងសរម្ងប់រយៈលពលលពញ

មួយឆ្ប ាំរនលងបានសលរមចលជាគជយ័ ឬរ៏បរាជយ័ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                       របជុើបូរសរបុសមទិនផលការង្ករឆ្ប ាំ២០១៥និងលលើរគលរម្ងងមផនការឆ្ប ាំ២០១៦ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៥ 

ថតរបូអនសុាវរយ៍ីលរកាយលពលរបជុើចប់ 

របកាសលបើរអងគរបជុើលដ្ឋយអនរុបធានទីមយួ 



របសិនលបើការអនវុតថលនះបរាជយ័វញិ លយើងនឹង

ជមជរមសវងររចាំណុចមដលខុស លដើមផីមរលមឡឲ្យ

បានលឡលៅឆ្ប ាំខ្វងមុខលទៀត។ ទនធឹមនឹងការពិភារា

បូរសរបុសមិទនផលការង្ករឆ្ប ាំចាស់លនះ លយើងរ៏

បានចាប់លផឋើមសមលឹងលមើលលៅទិសលៅខ្វងមុខថា

រតូវលធវើអវីលទៀតលៅលពលអនគត លពលគ ឺ លរៀង

រាល់ឆ្ប ាំ បនធ ប់ពីលយើងរបជុើបូរសរបុសមិទនផល

ការង្ករឆ្ប ាំចាស់រចួ លយើងរ៏លបើររចិចពិភារាលៅ

លលើមផនការការង្ករសរម្ងប់ឆ្ប ាំថមបីនថលទៀត។ 

 កាលពីដថងអាទិតយ ទី១៣ មខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥

លៅការយិាល័យរតថ ល ដនសមព័ននសមណ-

និសសិតនិសសិតមខមររមពុជាលរកាម នវតថបទមុវត ី

រដុលិលខ១៧ សង្កា ត់ចតមុុខ ខណឍ ដនូលពញ រាជា-

ធានីភបាំលពញ បានរបារពនរចិចរបជុើដើតច់ឆ្ប ាំ២០១៥   

រយៈលពលមួយដថង លដើមផីលធវើការបូរសរបុសមិទន-

ផលរបចាាំឆ្ប ាំ លរកាមអធបិតភីាព រពះរបធាន   

សឺន សុផ្ករនិធ។  

លរកាយពីរចិចរបជុើបូរសរបុការង្កររបចាាំឆ្ប ាំ 

លយើងរ៏ទទលួបាននវូសមិទនផលជាមផលផ្កា  ម្ងនដចូ

ខ្វងលរកាម៖  

  

 ១. ផ្ផែកអប់រ៖ំ 

 រ. លយើងបានបញ្ជូលរពះសងឃលៅបនថការ

សិរាថាប រ់បរញិ្ញដ បរតលៅរបលទសដថចាំននួ១០អងគ 

ខ. លយើងបានផថល់នវូអាហារបូររណ៍ដល់

សមណនិសសិតនិងនិសសិតរររីរមដលរាំពុងសិរា

លៅរពះរាជាតចរររមពុជាចាំននួ ២៤ អងគនិងនរ់ 

និងបានជនូសម្ងភ រៈសិរាម្ងនលសៀវលៅសរលសរ 

ប៊ិច និងថវកិាបនថិចបនថួចដល់បឡូនជាសិសានសិុសស 

មដលបានសាប រ់លៅជាមួយរពះសងឃម្ងនចាំននួ៤០ 

នរ់។ 

សូមបញ្ញជ រ់ថាៈ រែូតមរដល់លពលលនះ 

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម 

បានបញ្ជូនរពះសងឃលៅបនថការសិរាលៅរបលទស

ដថបាន៩ឆ្ប ាំរនលងមរលែើ យ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៧ 

រែូតដល់ឆ្ប ាំ២០១៥  សរបុចាំននួ៩០អងគ និងបាន

ផឋល់អាហារបូររណ៍ដល់សមណនិសសិត និង

និសសិតរររីរ រាំពុងសិរាលៅរពះរាជាតចររ 

រមពុជាបាន៥ឆ្ប ាំ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១០ រែូតមរដល់

ឆ្ប ាំ២០១៥ សរបុបានចាំននួ៩៤ អងគនិងនរ់។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                      របជុើបរូសរបុសមទិនផលការង្ករឆ្ប ាំ២០១៥និងលលើរគលរម្ងងមផនការឆ្ប ាំ២០១៦ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                            ទាំព័រលលខ ១៦ 

របាយការណ៍ដើតច់ឆ្ប ាំដនការយិាល័យនីមយួៗ 

ពិភារាមរតរមូវនវូបញ្ញហ ខវះខ្វតមយួចាំននួ 



 ២.ផ្ផែកវបបធម ៌ៈ 
 រ. បានលបាះពុមពរពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិមខមរ

លរកាមពីរឆម្ងស គលឺលខ២១ និងលលខ២២ ចាំននួ

៦០០រាល។ 

ខ.បានលធវើគរមបលសៀវលៅ ជាសរមមភាព 

និង សមិទនផលរបស់សមព័ននឆ្ប ាំ២០១៣ លឡើងវញិ, 

មួយរាល, ថតចមលងឯរសារររមងវបផធម៌មខមរ

មួយរាល, លធវើគរមបលសៀវលៅមដលជាសរមមភាព 

និង សមិទនផលរបស់សមព័ននឆ្ប ាំ២០១៤ មួយរាល។ 

ឃ. បានចះុផាយអតទបទសរមមភាពរបស់

សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម

ចាំននួ១៨១អតទបទ និងចះុផាយអតទបទរសាវរជាវ

ទារ់ទងនឹងវបផធម៌ និងរពះពុទនសាសនពីរបភព

លផសងៗចាំននួ០៤ អតទបទ អតទបទទាាំងអស់ចះុផាយ

របុងលគែទាំព័រសមពន័នសមណនិសសិត-និសសិតមខមរ-

រមពុជាលរកាម (www.ukkbs.org)។ 

 ៣.ផ្ផែកសង្គមកិច្ច៌ៈ 
  ជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ លយើងមតងមតអនវុតថន៍តាម

មផនការរបចាាំឆ្ប ាំ គលឺៅលពលមដលគណៈរមមការ 

សម្ងជរិ សម្ងជកិា និងញាតលិញាមមខមររមពុជា- 

លរកាមម្ងនទរុខធរុៈ ឬឈឺថាា ត់លផសងៗ សមព័នន-

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម មតងមត

លៅចលូរមួសួរសុខទរុខរបជាជន ទនធឹមនឹងលនះ

មតងជយួឧបតទមភថវកិាបនថិចបនថួចលៅតាមលទនភាព 

លរតពីបញ្ញហ ខ្វងលលើលនះ លយើងរ៏បានរមួសែការ

ជាមួយនឹងអងគការ សម្ងគមមខមររមពុជាលរកាមលៅ

រពះរាជាតចរររមពុជា  របុងការជយួលធវើអនថរាគមន៍ 

ពីបញ្ញហ លផសងៗមដលរពះសងឃនិងរបជាពលរដឌមខមរ

រមពុជាលរកាមជបួរបទះ ដចូជាម្ងនបញ្ញហ រ ាំលោភ

សិទនិមខមររមពុជាលរកាមពីរដ្ឋឌ ភបិាលមខមរ និង ពីរដ្ឋឌ ភិ

បាល លវៀតតមជាលដើម។  

  ៥.ផ្ផែកសថតិិ៌ៈ 
ម្ងនសមណនិសសិត និង និសសិតបានចលូ

ជាសម្ងជរិថមចីាំននួ៣២អងគនិងនរ់។ 

បចចុបផនបសមពន័នសមណនិសសតិ-និសសតិមខមរ

រមពជុាលរកាម ម្ងនសម្ងជរិ សម្ងជកិា សរបុចាំននួ

៤៣៨ អងគនិងនរ់។ 

  

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                      របជុើបរូសរបុសមទិនផលការង្ករឆ្ប ាំ២០១៥និងលលើរគលរម្ងងមផនការឆ្ប ាំ២០១៦ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៧ 

ពិភារាលលើរគលរម្ងងសរម្ងប់ឆ្ប ាំ២០១៦ 



 ៦.ផ្ផែកហេរញ្ញវតថុ : 
សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជា- 

លរកាម បានទទលួថវកិាពីរបភពលផសងៗដូចជាៈ  

រមមវធិជីើនបួនិសសិត បញ្ដវនថមខមររមពុជាលរកាមនិង

សបផុរសជនដថងទី១មររា, លធវើបណុយផ្កា របារ់សាមគគី

របចាាំឆ្ប ាំ, របារ់វភិាគទានពីសបផុរសជនលៅរបុង

និងលរតរបលទស, និងរបារ់វភិាគទានពីសម្ងជរិ

របចាាំមខ។ ដលូចបះរបារ់ចាំណូល និងរបារ់ចាំតយ 

រយៈលពលមួយឆ្ប ាំម្ងនដូចខ្វងលរកាម ៖ 

 រ/ របារ់ចាំណូលៈ ២៤.៥៥៣ ដោុល រ 

 ខ/របារ់ចាំតយៈ ២០.១២៧ ដោុល រ 

 គ/ សមតលុយៈ ៤.៤២៥ ដោុល រ 

ដលូចបះរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិត 

មខមររមពុជាលរកាម បានចាំតយថវកិាលៅសល់ពី

របារ់ចាំណូលចាំននួ ៤.៤២៥ ដោុល រ។ 

គររមាងខ្ផនការថវិការរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៦ ៖ 

 ១. ផ្ផែកអប់រ ំ
 មផបរអប់រ ាំចាំននួ ១៣.៤៥០ ដោុល រ (មួយមុឺន

បីពន់បួនរយហាសិបដោុល រ) មចរជាៈ 

 រ/ ផថល់អាហារបូររណ៍ដល់សមណ

និសសិត និង និសសិតរររីរលៅរមពុជាចាំននួ ៣៤ អងគ

និងនរ់ លសមើ $៨.៩៥០ (របាាំបីពន់របាាំបួនរយ

ហាសិបដោុល រ)។ 

 ខ/ បញ្ជូនសមណនិសសិតលៅបនថការសិរា

លៅរបលទសដថ ចាំននួ១០ អងគ លសមើ $២.៥០០    

(ពីរពន់របាាំរយដោុល រ)។ 

 គ/ លបើរវគគបណថ ុះបតថ លខលីៗចាំននួ $៥០០ 

(របាាំរយដោុល រ)។ 

 ឃ/ លៅសួរសុខទរុខសមណនិសសិតមខមរ

លរកាមរាំពុងសិរាលៅរបលទសដថចាំននួ $១.៥០០  

(មួយពន់របាាំរយដោុល រ)។ 

 ២.ផ្ផែកស្រាវស្រាវវបបធម  
និង្ ផសពវផាយ៖ 
 មផបររសាវរជាវវបផធម៌ និងផសពវផាយ       

ចាំននួ $២.០០០  (ពីរពន់របាាំរយដោុល រ) មចរជាៈ 

រ/ រសាវរជាវឯរសារចាំននួ $៥០០ (របាាំ

រយដោុល រ)។ 

 ខ/ លបាះពុមពរពឹតថបរតឆម្ងសទី១ និងទី២ 

ចាំននួ $១.៥០០ (មួយពន់របាាំរយដោុល រ)។ 

 ៣. ផ្ផែកសង្គមកិច្ច៖ 
 មផបរសងគមរចិចចាំននួ $២.០០០ (ពីរពន់

ដោុល រ)។ 

 ៤. ផ្ផែករដ្ឋបាល៖ 
 មផបររដឌបាលចាំននួ  $៦.០០០ (របាាំមួយ

ពន់ដោុល រ) មចរជា ៖ 

 រ/ ចាយវាយខ្វប ត់ធាំ $៣.៥០០ (បីពន់របាាំ

រយដោុល រ)។ 

 ខ/ចាយវាយខ្វប ត់តចូ $២.៥០០ (ពីរពន់

របាាំរយដោុល រ)។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                      របជុើបរូសរបុសមទិនផលការង្ករឆ្ប ាំ២០១៥និងលលើរគលរម្ងងមផនការឆ្ប ាំ២០១៦ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                                   ទាំព័រលលខ ១៨ 

អនមុត័សលរមចគលរម្ងងឆ្ប ាំ២០១៦ 



 លែតលុនះ សមព័ននសមណនិសសិត-និសសិត

មខមររមពុជាលរកាម បានលលើរគលរម្ងងថវកិាសរម្ងប់

ឆ្ប ាំ២០១៦ ខ្វងមុខលនះ សរបុទាាំងអស់ $២៣.៤៥០ 

(ពីរមុឺនបីពន់បួនរយហាសិបដោុល រ)។ 

   លដ្ឋយៈ ភរិខុ ឥនធលជាលតា 

រក្មមភាពរងគមកិ្ចច 

 ការយិាល័យសងគមរចិច ដនសមព័ននសមណ 

និសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម  ជាការយិាល័យ 

មួយ មដលម្ងនសរមមភាពជាលរចើន មដលបាន

ចលូរមួចាំមណរលដើមផីសងគម របុងការជយួលដ្ឋះ 

រសាយនវូបញ្ញហ លផសងៗ បានលរើតលឡើងមរលលើបង

បឡូន រពះសងឃ និងពុទនបរស័ិទមខមររមពុជាលរកាម

លយើង មដលម្ងនភាពអយុតថធិម៌ របុងការរ ាំលោភ

សិទនិលដ្ឋយរបការតនីមួយ លទាះបីរស់លៅរមពុជា

លរកាមរថ ីលៅរពះរាជាតចរររមពុជារ៏លដ្ឋយ។ 

 លែើ យរបុងឆម្ងសទី២ លនះការយិាល័យ

សងគមរចិច បានលធវើនវូសរមមភាពទាាំងឡាយ ម្ងន

ដចូខ្វងលរកាម ៖ 

  ដថងទី១៨ មខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លយឿង តារា, រពះលតជរពះគណុ លពរជ    

ប៊ុនថន, រពះលតជរពះគុណ លរៀង សនរបសិទនិ និង

រពះលតជរពះគណុ ថាច់ វសិិទនិ បាននិមនថលៅបងសុ-

រលុបុណយសពលោរ ថាច់ ញុីវ លៅខ្វងលជើង

សាំលរាងអមណថ ត ខណឍ មសនសុខ និងចលូរសុល

បុណយចាំននួ ១០០.០០០៛ ។ 
  ដថងទី១០ មខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លៅ សុលរឿ, រពះលតជរពះគណុ លយឿន 

សុខយឹុង និងរពះលតជរពះគណុ លសាណ ធារ ីបាន

និមនថលៅសួរសុខទរុខលញាម យូរ, លោរម្ង ដ្ឋ និង

ភរយិានម ថាន់ លៅមនធីរលពទយកាល់មម៉រត និង

បានជនូថវកិា ១២០.០០០៛ ។ 

 ដថងទី១៤ មខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ រតងឹ ដង និងលោរ សីុ ស័រថបិូរនិ បាន

លៅចលូរមួសនបិសីទកាមសត សថីពីការចាប់ផសឹរ

រពះសងឃមខមរលរកាមលដ្ឋយខុសចាប់ របុងវតថអងគ       

តាមុិញ លៅដថងទី០១ មខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ លៅវតថ

សាមគគរីងសី។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                សរមមភាពសងគមរចិច 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ១៩ 

ចលូរមួបណុយសពលោរ ថាច់ ញុីវ 



 ដថងទី២២ មខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លៅ សុលរឿ បានរបលគនបចចយ័ $២០ 

ដល់រពះលតជរពះគណុ ថាច់ សាប ល សែការី

លែរញ្ដិ រ លដើមផីពាបាលលរាគ។ 

 ដថងទី១២ មខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លៅ សុលរឿ, រពះលតជរពះគណុ លសាណ 

ធារ,ី រពះលតជរពះគុណ លយឿន សុខយឹុង និង

រពះលតជរពះគណុ ថាច់ សាប ល បាននិមនថលៅសួរ

សុខទរុខរពះលតជរពះគុណ ថាច់ សាវឌុណន៍ លៅមនធីរ

លពទយរពះលរតមុ្ងោ និង របលគនបចចយ័ ២០$ ។ 

 ដថងទី២០ មខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លពរជ ប៊ុនថន, រពះលតជរពះគណុ លៅ 

សុលរឿ, រពះលតជរពះគុណ លយឿន សុខយឹុង និង

រពះលតជរពះគណុ លៅ រសុល បាននិមនថលៅសួរ

សុខទរុខលោរ គមឹ ភរិមយ និងជនូថវកិារ ២០$ ។ 

 ដថងទី២៣ មខរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ 

រពះគណុ លយឿង តារា, រពះលតជរពះគណុ លពរជ  

ប៊ុនថន,រពះលតជរពះគុណ លៅ សុលរឿ, រពះលតជ 

រពះគណុ លយឿន សុខយឹុង, រពះលតជរពះគុណ   

ថាច់ សាប ល និងលោរ សីុ ស័រថបិូរនិ បាននិមនថ

ចលូរមួបុណយសពលោរ គមឹ ភរិមយ និងចូល

រសុល ២០$ ។ 

 ដថងទី០៦ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ លៅ សុលរឿ បានចលូរសុលបុណយ

លញាមរបុស រពះលតជរពះគណុ ថាច់ សាប ល 

បចចយ័ចាំននួ ៥០$ ។ 

 ដថងទី២១ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ រតងឹ ដង និងលោរ សីុ ស័រថបិូរនិ បាន

និមនថលៅសួរសុខទរុខលោរបឡូន ភារៈ មដល

សរម្ងរពាបាលជើងលឺៅមនធីរលពទយរពះរសុុមៈ 

បានជនូថវកិារ ២០$ ។ 

 ដថងទី២៥ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ សង សាែមន បាននិមនថលៅសួរសុខទរុខ

លោរ យូយ លៅភមូិ ទលួសមងា ខណឍ  ឬសសីមរវ 

រាជធានីភបាំលពញ បានជូនថវកិារ ២០$ ។ 

 ដថងទី២៨ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ- 

រពះគណុ ថាច់ សាប ល របលគនបចចយ័ចាំននួ ១០០$ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                            សរមមភាពសងគមរចិច 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                  ទាំព័រលលខ ២០ 

ចលូរមួបណុយផ្កា រសមីសាមគគ ីវតថសាមគគរីងសី 

ចលូរមួអបអរសាទរខួបទី៨ឆ្ប ាំ (១៣ រញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៧ 

ដល់ ១៣ រញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥) ទីវាអងគការសែរបជាជាត ិ

លចញលសចរថរីបកាសសថីពីសិទនិជនជាតលិដើម 



ដល់រពះលតជរពះគណុ លយឿង តារា លធវើបុណយ

រឋិនទានដមងហលៅលខតថឃ្លល ាំង រមពុជាលរកាម។ 

 ដថងទី៣១ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ 

រពះគណុ រតងឹ ដង, រពះលតជរពះគណុ ថាច់ 

សាប ល, រពះលតជរពះគុណ លសាម រតន និង

រពះលតជរពះគណុ ថាច់ វសិា បានចលូរមួបុណយ

រឋិនទានយាយ ញ៉ុង លៅលពទយរសីុុស បានចលូ

រសុលបចចយ័ ២០$ ។ 

 ដថងទី៣១ មខតោុ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ-

រពះគណុ ថាច់ សាប ល របលគនបចចយ័រពះលតជ-   

រពះគណុ លយឿន សុខយឹុង ចាំននួ២០$ ចងផ្កា ចលូ

រមួបុណយរឋិនទាន ដមងហលៅរសុរ រាំពងៀសាព ន លខតថ

រពះរតពាំង   រមពុជាលរកាម។  

 ដថងទី០១ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ-

រពះគណុ លយឿង តារា,  រពះលតជរពះគណុ លរៀង 

សនរបស់ិទនិ, រពះលតជរពះគណុ លយឿន សុខយឹុង, 

និងរពះលតជរពះគណុ ថាច់ លីផ្ក បានចលូរមួ

បុណយរឋិនទាន មីងចននូ លៅបូររីឡីា បានចូល

រសុលចាំននួ $២០។  

 ដថងទី០២ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះលតជ-

រពះគណុ លៅ សុលរឿ,  រពះលតជរពះគណុ លសាណ 

ធារ,ី  រពះលតជរពះគុណ លយឿន សុខយឹុង, រពះ 

លតជរពះគណុ ថាច់ លភឿង, និងរពះលតជរពះ គុណ 

ថាច់ លែមៀន និមនថចលូរមួពិធបីុណយសពភរយិា

លោរតាអាចារយ ជា លៅលរៀនសាវ យ បានចលូ

រសុលចាំននួ ៨០.០០០៛។ 

 ដថងទី១៥ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះរគូ

របធាន សឺ៉ន សុផ្ករនិធ, រពះលតជរពះគណុ លពរជ    

ប៊ុនថន, និងរពះលតជរពះគណុ លៅ សុលរឿ បាន

និមនឋចលូរមួបុណយរឋិនទាន ភរិខុថាច់ ពិសី លៅ

ទលួសមងាបានចូលរសុលចាំននួ $២០។ 

 ដថងទី១៦ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះរបធាន 

សឺ៉ន សុផ្ករនិធ, រពះលតជរពះគណុ ថាច់ សាប ល, 

រពះលតជរពះគណុ ថាច់ ពិសី, រពះលតជរពះគុណ

ជា ឆលីផងុ, និងរពះលតជរពះគណុ ជនិ វចិរិត បាន

និមនឋចលូរមួពិធរី ាំលឹរខួបទិវា១៦ មខវចិឆកិា លៅ

លគ្នរឃ្លល ង។  

 ដថងទី២៩ មខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះរបធាន 

សឺ៉ន សុផ្ករនិធ និមនឋលៅចលូរមួរបជុើលៅលគ្នរឃ្លល ង 

សឋីអាំពីការលរៀបចាំរបារពនដថង១០ ធបូ ទិវាសិទនិមនសុស

អនឋរជាត ិដថលម៉ូតចូាំននួ ២៥.០០០៛។ 

 ដថងទី០៦ មខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ រពះរបធាន សឺ៉ន 

សុផ្ករនិធ, រពះលតជរពះគណុ រតងឹ ដង, រពះលតជ- 

រពះគណុ  លយឿន សុខយឹុង, រពះលតជរពះគណុែួង 

សាយណហ , រពះលតជរពះគណុ និង រពះលតជរពះ 

គណុ ថាច់ វសិា បាននិមនថចលូរមួពីធអីបអរសាទរ

ខួបទី៦៧ឆ្ប ាំ ដនទិវាសិទនិមនសុសអនឋរជាត ិ លៅ

លគ្នរឃ្លល ាំង។    

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ  ២២                      សរមមភាពសងគមរចិច 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២១ 

ចលូរមួខួបទី៦៧ឆ្ប ាំ ដនទិវាសិទនិមនសុសអនថរជាត ិ



KKF ចូលរមួកិ្ចចរបជុុំរលើក្ទី ៦១ ននរវទិកា 

CEDAW រៅអងគការរហរបជាជាតិ 

 ចាប់ពីដថងទី ៦ ដល់ទី ២៤ មខររាដ្ឋ លនះ 

អងគការសែរបជាជាត ិ លៅទីររុង ែសឺមណវ 

របលទសសវិស បានលបើររចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ដន

លវទិកាអនសុញ្ញដ សថីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមងៀដន

ការលរ ើសលអើងរបឆ្ាំងនឹងស្តសថីលៅកាត់ជាភាសាអងៀ 

លគលសថា សីុ-ដ (CEDAW)។ រចិចរបជុើលនះ អងគការ

សែរបជាជាតបិានផឋល់ឱ្កាស២ ដថង គលឺៅដថងទី

៩ និងទី ១០ មខររាដ្ឋ សរម្ងប់ការពិនិតយលលើ

របាយការណ៍របស់លវៀតតម និងជាឱ្កាស

មដលអបរជើនញអងគការសែរបជាជាត ិ បានសួរ

លៅតាំតងររុមអងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាល លដើមផី

សរបុលយាបល់លចាទសួរតាំតងរដ្ឋឌ ភបិាលលវៀត-

តម។ លរតពីលសចរឋីរាយការណ៍ជាផលូវការរបស់

រដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតម ម្ងនលសចរឋរីាយការណ៍

របស់អងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាល មរពីទីររុងហា-   

ណូយ មដលដរឹនាំលដ្ឋយរបតភិលូវៀតតម ម្ងន

តនួទីជាអងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាលលដើមផីការពរសិទនិ

មនសុស លៅកាត់ជាភាសាអងៀលគលសថា GONGO 

ជើនសួឲ្យ NGO។ ចាំមណរអងគការលរតរដ្ឋឌ ភិបាល

លៅលរតរបលទសមដល ជើទាស់នឹងរដ្ឋឌ ភបិាលវៀត

តម រមួម្ងន សែព័ននមខមររមពុជាលរកាម ម្ងន

មូលដ្ឋឌ នលៅសែរដឌអាលមររិ លៅកាត់ថា KKF, 

គណៈរមមការការពរសិទនិមនសុសលវៀតតម, និង 

អងគការសិទនិមនសុសស្តសថីយួន” ជាលដើម ។ 

 គណៈរបតភិលូវៀតតម មរពីហាណូយ

ម្ងន១២ របូ ដរឹនាំលដ្ឋយ លោរ យ៉ង លៅ លយ៉ប 

(Doãn Mậu Diệp) រដឌមស្តនថី ររសួងពលរមម និងយុទន

ជនសងគមពិការ រពមទាាំងតាំតងររសួងការ

បរលទស, ររសួងយុតថធិម៌, សុខ្វភបិាល, អប់រ ាំ, និង

ររសួងមផនការវនិលយាគ។ លនះជារបាយការណ៍

លលើរទី ៧ និងទី ៨ មដលលវៀតតមដ្ឋរ់ចលូលៅ

គណៈរមមការ សី-ដ ឲ្យបានមុនលពលរបជុើ។ 

 អបរជើនញដនអងគការសែរបជាជាតចិាំននួ 

២៣ របូ ដនគណៈរមមការ សី-ដ ជាអបរលចាទសួរ    

រដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតម លពញមួយដថងទី១០ មខ      

ររាដ្ឋ លលើវស័ិយមដលអងគការសែរបជាជាតិ

ម្ងនរឋបីារមភ ដចូជា ការលរបើអាំលពើែិងា លៅរបុងរគូ

សារ, ការជញួដរូស្តសថី និងរមុ្ងរ, ស្តសថីលភទមដលលរើត

ជើងលឺអដស៍, ការបាំពនលលើសិទនិបលងាើតទាររ, ការ

លរ ើសលអើងលភទលៅរបុងលសៀវលៅសិរា, សិទនិពល

រមម, គាំោតម្ងនររ, ជាពិលសស ររុមជនជាត ិ

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ  ២២       KKF ចលូរមួរចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ដនលវទិកា CEDAW លៅអងគការសែរបជាជាតិ

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                   ទាំព័រលលខ ២២ 

អបររសី លរៀង សុធ ី របធានគណៈរម្ងម ធកិារយុវជន 

ដនសែព័ននមខមររមពុជាលរកាម (KKFYC) (លឆវង) និងនង 

Licia Tran យុវជនសែព័ននមខមររមពុជាលរកាម មរពី

របលទសអុីតាលី តាំតងឲ្យសែព័ននមខមររមពុជាលរកាម 

ចលូមថលងការណ៍លៅរបុងរចិចរបជុើ CEDAW កាលពីដថង 

ទី៦  មខររាដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៥ ។ 



លដើម ដចូជា Dega, ម៉ងុដតញ៉ា លៅតាំបន់ខពងៀ រាប

ភាគរតឋ លលវៀតតម និងជនជាតលិដើមមខមរ

លរកាម លៅរមពុជាលរកាម ជាលដើម។ 

 លៅរបុងដថងដើបូងដនរចិចរបជុើ គដឺថងទី ៦ មខ    

ររាដ្ឋ តាំតងសែព័ននមខមររមពុជាលរកាមបានមថលង

លៅចាំលពះមុខអបរជើនញ អងគការសែរបជាជាតិ

ថា ស្តសថីជនជាតលិដើមមខមរលរកាម លៅរមពុជាលរកាម 

រងការលរ ើសលអើង២ជាន់ និងបានលសបើឲ្យលវៀតតម 

អលញ្ជើ ញអបររាយការណ៍ពិលសសទទលួបនធុរខ្វង

លសរភីាព ចុះលៅរតួតពិនិតយសាទ នភាពជារ់មសឋង

លលើជវីភាពរបស់ស្តសថីមខមរ លៅរមពុជាលរកាម ។ 

 អបររសី លរៀង សុធ ី តាំតងសែព័ននមខមរ

រមពុជាលរកាម បានមថលងលៅរបុងរចិចរបជុើអាំពីទរមងៀ

ដនការលរ ើសលអើងរបឆ្ាំង នឹងស្តសថីមខមរលរកាមលៅ    

រមពុជាលរកាម។ លយាងតាម លគែទាំព័រអងគការសែ

របជាជាត ិ មដលបានលចញផាយដថងទី៦ មខររាដ្ឋ 

លដ្ឋយរសងៀតាមលសចរឋមីថលងការណ៍ និងអនុ

សាសន៍របស់សែព័ននមខមររមពុជាលរកាមថា “ស្តសថី

ជនជាតលិដើមមខមរលរកាមលៅរមពុជាលរកាម រងការ

លរ ើសលអើងពីរតរមួត ឬ ពីរជាន់ពីរដ្ឋឌ ភបិាលលវៀត

តម។ ការលរ ើសលអើងពីរជាន់លនះ គឺ ទីមួយ លរពះ

ពួរលគជាមខមរលរកាម និងទីពីរលរពះពួរលគជាស្តសថី”  

សែព័ននមខមររមពុជាលរកាម រ៏បានផឋល់អនសុាសន៍

ដល់រដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតមនិងអងគរបជុើថា ”លវៀត

តម គរួមតអលញ្ជើ ញអបររាយការណ៍ពិលសស ដន

អងគការសែរបជាជាតិ ទទលួបនធុរខ្វងលសរភីាព

ដនការជបួជុើលដ្ឋយសនថិវធិ ី លដើមផីចះុលៅលសុើប

អលងាតលលើសិទនិរបស់ស្តសថីមខមរលរកាម និងការបលងាើត

សម្ងគម លៅរមពុជាលរកាម”។ 

 លគែទាំព័រអងគការសែរបជាជាត ិ រ៏បាន

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២         KKF ចលូរមួរចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ដនលវទិកា CEDAW លៅអងគការសែរបជាជាតិ

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៣ 

នង Licia Tran យុវជនសែព័ននមខមររមពុជាលរកាម មរពីរបលទសអុីតាលី តាំតងឲ្យសែព័ននមខមររមពជុាលរកាម 

ចលូមថលងការណ៍លៅរបុងរចិចរបជុើ សីុ-ដ លៅទីររុងែសឺមណវ របលទសសវិស។ 



រសងៀអនសុាសន៍របស់វាគមនិ មរពីអងគការសិទនិ

មនសុសមដលម្ងនល ម្ ះថា លវទិកាលសរភីាពទាាំង

បួន (Four Freedoms Forum) មដលបានមថលងលដ្ឋយ 

នង Licia Tran យុវជនសែព័ននមខមររមពុជាលរកាម

មរពីរបលទសអុីតាលី អាំពីការលរ ើសលអើងមផបរអប់រ ាំ

លលើស្តសថីមខមរលរកាមលៅរមពុជាលរកាមថា ”ការលរ ើស 

លអើងខ្វងវស័ិយអប់រ ាំលលើស្តសថី ម្ងនភាសារាំលណើ ត

ជាលដើម មខមរលរកាមរតូវរដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតមដរ

ែូតនវូសិទនិលរៀនភាសារាំលណើ តរបស់ខលួន លរពះមត

ជវីភាពរររីរ, សិសសរសីជាលរចើនបានបញ្ឈប់ការ

សិរាលដើមផីលៅសីុឈបួលលគចញិ្ចឹ មរគួសារ”។ 

 បនធ ប់ពី តាំតងអងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាល

ផឋល់អនសុាសន៍ ដល់អបរជើនញអងគការសែ-

របជាជាត ិ ម្ងនរពឹតថកិារណ៍មួយ មដលបានលរើត

លឡើងលតឋ គគរុលៅរបុងរិចចរបជុើលនះ គអឺបរជើនញ

អងគការសែរបជាជាតិ បានសួរលៅតាំតងរដ្ឋឌ    

ភបិាលលវៀតតមមឋងវញិ។ សាំនរួដើបូងទារ់ទង

នឹងសាទ នភាពអងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាលឯររាជយលៅ

លវៀតតម និងស្តសថីការពរសិទនិមនសុសមដលរតូវ

លធវើទារណុរមម និងការគាំរាមរាំមែងមដលបានផឋល់

របាយការណ៍លដ្ឋយអងគការលរតរដ្ឋឌ ភបិាល។ 

អបររសី Leinarte អបរជើនញមរពីរបលទស 

Lithuani សួរលៅរដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតមថា៖ 

“សូមអស់លោរ ជយួជរម្ងបអាំពីសាទ នភាព

អងគការសងគមសីុវលិលៅរបលទសលវៀតតម, 

លតើសរមមភាពរបស់ពួរលគ របរពឹតថលៅយ៉ាង

តមដរ? ” ។ 

បនធ ប់មរលទៀត អបររសី Patten អបរជើនញមរពី

របលទស Mauritius បានលលើរលឡើងថា ៖ 

“ខញុាំចងៀដងឹថា លតើលវៀតតមម្ងនបានបលងាើត

ចាប់អវីសរម្ងប់លលើររមពស់សិទនិមយនឌ័រ និង

ម្ងនលគ្នលនលយាបាយសរម្ងប់ ការពរស្តសថី

មដលលធវើសរមមភាព ការពរសិទនិមនសុសមដរ

ឬលទ ? ជាពិលសស ចាប់សរម្ងប់ការពរពួរ

លគចាំលពះការបស្តង្កា ប និងអនញុ្ញដ តឲ្យពួរលគ

អាចលធវើការររសីុលៅរបុងសែគមន៍លដ្ឋយមិន

ម្ងនការភយ័ខ្វល ចនឹងការសងសឹរ ? ពីលរពះ 

លយើងខញុាំ បានអាននវូរបាយការណ៍ជាលរចើនសឋី

អាំពីស្តសថីការពរសិទនិមនសុសរតូវសមតទរចិចចាប់

ខលួន និងសពវដថង ពួរលគរាំពុងមតរតូវឃុាំឃ្លាំង

លៅរបុងពនននគ្នរលៅលឡើយ។ ខញុាំសូមអស់ 

លោរជយួផឋល់ព័តម៌្ងនលមឡិតសឋីពីសាទ នភាព

ជារ់មសឋងដនមនសុសមដល រាំពុងមតរតូវឃុាំ

ឃ្លាំងផង” ។ 

លោរ យ៉ង លៅ លយ៉ប (Doãn Mậu Diệp) របធាន

របតភិលូវៀតតមបានលឆលើយថា៖ 

“លៅរបលទសលវៀតតម គ្នម នការហាមរបាម

តមួយសឋីពីការការពរសិទនិមនសុសលនះលទ 

អបរមដលលធវើសរមមភាព លៅរបុងររបខណឍ

ចាប់រតូវបានការពរ។ ខញុាំម្ងនការភាញ រ់លផឡើល  

ខញុាំមិនមដលបានទទលួដើណឹងថា ររណីលធវើ

សរមមភាព ការពរសិទនិមនសុសតមួយរតូវ

ចាប់ខលួនលនះលឡើយ” ។ 

អបររសី Leinarte អបរជើនញមរពីរបលទស 

Lithuani បានតបលៅតាំតងលវៀតតមភាល មៗ 

លដ្ឋយលលើរយរររណីស្តសថី ជនជាតយួិនម្ងប រ់ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២          KKF ចលូរមួរចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ដនលវទិកា CEDAW លៅអងគការសែរបជាជាត ិ  

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                         ទាំព័រលលខ ២៤ 



ល ម្ ះ រតងឹ ធ ី ង្កឿ  (Trần thị Nga) មដលរតូវ

នគរបាលលវៀតតមវាយដើកាលពីលពលថមីៗ លនះ 

លែើ យរតូវរបតភិលូវៀតតមលឆលើយភាល មវញិថា ពួរ

លគមិនមដលបានទទលួដើណឹងអាំពីររណីលនះលទ ។ 

គណៈរមមការ សី-ដ បានទរុ ឱ្កាសឲ្យរបតភិលូវៀត

តមចាំននួ ៤៨ លម៉្ងង លសុើបអលងាតលលើររណីលនះ 

លដើមផីលឆលើយតបនឹងអបរជើនញ ។ 

អបរជើនញ Lilian Hofmeister មរពីរបលទស

អូស្តសាថ លី បានលលើរលឡើងថា៖ 

”ស្តសថី និងរមុ្ងរលីៅលវៀតតម រតូវលគចាត់

ទរុជាពលរដឌលាំដ្ឋប់ទី ២ តាមរបដពណី និង

វបផធម៌ ជាការបាំពនមផបរសិទនិ មនសុស ។ ៣០ 

ឆ្ប ាំ លរកាយពីលវៀតតមបានចះុែតទលលខ្វ

លលើរតកិាសញ្ញដ ជាមួយ សីុ-ដ (CEDAW) ការ

ឲ្យតដមលលលើរនូរបុសលៅមតម្ងនលៅរបុងសងគម

លវៀតតម មដលលធវើឲ្យមិនម្ងនតលុយ ភាព 

លៅរបុងការលរជើសលរ ើសរូនរបុសរសីរបុងររណី

រ ាំលូតទាររលៅរបុងដផធ។ វាមិនម្ងនអវីសងស័យ

លទៀតលទ ចាំលពះការមដលរនូរបុសម្ងនសិទនិ

អាំតច លៅរបុងរសុររបស់អស់ លោរលនះ។ 

លតើអស់លោរម្ងនលគ្នលនលយាបាយអវីខលះ

លដើមផីលធវើឲ្យម្ងនការផ្កល ស់បឋូរចាំលពះអារបផ

ររិយិា បិតាធបិលតយយ មដលវារាំពុងមតគាំរាម

រាល់ដថង ដល់ការរស់លៅរបស់រមុ្ងរ ី និងស្តសថី? 

លតើអស់លោរម្ងននលយាបាយ អវីខលះលដើមផីទប់

សាា ត់ការ រ ាំលូតរនូរសី, ការបងខើឲ្យរមុ្ងរលីរៀប

ការ, ការជញួដរូផលូវលភទ និងការរ ាំលោភបាំពន

ផលូវលភទលលើរមុ្ងរ”ី ។ 

 របុងរយៈលពល ៥ លម៉្ងង អបរជើនញអងគការ

សែរបជាជាត ិ បានលចាទសួរ បានលធវើឲ្យតាំតង   

រដ្ឋឌ ភបិាលលវៀតតមខ្វម ស់លអៀនយ៉ាងខ្វល ាំង លៅ

ចាំលពះមុខសែគមន៍អនថរជាត។ិ ជារ់មសឋង ដចូជា

អបររសី Acosta អបរជើនញមរពី Peru បានសួរអាំពី

ចាប់ដធីល។ី អបររសីបានលលើរលឡើងអាំពីចាប់ដធីល ី 

ឆ្ប ាំ២០១៣ បានអនញុ្ញដ តស្តសថីជាមួយនឹងបឋីឈរ

ល ម្ ះ លៅលលើលសៀវលៅរមមសិទនិដធីល។ី មតជារ់

មសឋងវាយ៉ាងត? ម្ងនស្តសថីប៉ុនម នភាគរយមដល

បានឈរល ម្ ះជាមួយបឋី? និង ម្ងនស្តសឋីលមម៉្ងយ

ប៉ុនម ននរ់បានបាត់ដលីររលពលបឋីសាល ប់លៅ? 

លោរ លយ៉ប បានលឆលើយថា៖ 

“យនថការ និងការលសុើបអលងាតលលើបញ្ញហ ដធីល ី វា

ជាយនថការមួយសាំពីងសាំលពងខ្វល ាំងតស់។ 

អឺ… មិនមមនសាំពីងសាំលពងលទ មតវាមសន

សមុគសាម ញអាំពីចាប់រមមសិទនិដធីល។ី គវឺាសមុគ

សាម ញខ្វល ាំងតស់។ ចាំលពះចាំននួមនសុស

ប៉ុនម ននរ់...ប៉ុនម ននរ់ ព័តម៌្ងនលនះ វា

ចាស់ោស់តស់ថា វាម្ងនការមរបរបួល

រាល់ដថង ។ ការង្ករលៅយូរអមងវងតស់ ។ អាំពី

ព័តម៌្ងនលនះ លយើងខញុាំសូមលទាស លរពះលយើងខញុាំ

កាឋ ប់មិនបានលទ។ សាំនរួតមដលតាំតង   

លវៀតតមលឆលើយមិនបាន គណៈរមមការបាន

ទរុឱ្កាសឲ្យ៤៨ លម៉្ងង លដើមផីឱ្យតាំតងលវៀត

តម លឆលើយលៅលពលលរកាយ ។ 

លៅដថងទី ២៤ មខររាដ្ឋ ខ្វងមុនលនះ គណៈ

រមមការ សី-ដ (CEDAW) នឹងរបកាសលទនផលដន

រចិចរបជុើសឋីពីការពិនិតយ លមើលលលើរបាយការណ៍

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                         KKF ចលូរមួរចិចរបជុើលលើរទី ៦១ ដនលវទិកា CEDAW លៅអងគការសែរបជាជាត ិ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៥ 



ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២       សារជនូពរបុណយមសនដនូតារបស់លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                       ទាំព័រលលខ 

របស់របលទសលវៀតតម និងដ្ឋរ់លចញនវូអនុ

សាសន៍សរម្ងប់ការអនវុតថជារ់មសឋង លដើមផីការ 

ពរ និងលលើររមពស់សិទនិស្តសថីមដលម្ងនមចងលៅរបុង 

រតកិាសញ្ញដ  សឋីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមងៀ ការ

លរ ើសលអើងរបឆ្ាំងនឹងស្តសថី ដនអងគការសែរបជាជាត៕ិ 

   លដ្ឋយៈ ថាច់ របីជាលគឿន 

 សារជនូពរបុណយខ្រនដូនតារបរ់រោក្   

ថាច់ ររៀន អធិបតីរហព័នធខ្មមរក្មព ុជាររកាម 

 សូមនមសសការចាំលពះ រពះរតនរតយ័ សូម

ថាវ យបងគើដល់រពះសងឃរគប់អងគ។  សូមជើរាបសួរ

ដល់លោរតា លោរយាយ ម្ងមីង បងបឡូន យុវន័- 

យុវត ី និង   របជាពុទនបរស័ិទមខមរទាាំងអស់ជាទី

លគ្នរព និង រសឡាញ់ ។ 

 ខញុាំរពះររតុ ខញុាំបាទ  តាាំងនមសែព័ននមខមរ

រមពុជាលរកាមពិភពលោរ សូមតាំតងគណៈរមម

ការនយរ  គណៈរមមការសាខ្វសែព័នន   គណៈ

រមមការសម្ងគម និងគណៈរមមការវតថ វតថមខមរ

លរកាម ទលូៅលៅជុើវញិភពមផនដ។ី   ឆ្ប ាំលនះបណុយ

មសនដនូតា ឬបណុយភជុាំបណិឍ  នឹងចលូមរលៅ ដថង

ចនធ ១៥ លរាច មខភរទបទ ឆ្ប ាំមមម សបថស័រ  ព. ស. 

២៥៥៩  រតវូនឹងដថងទី ១២  មខតោុ    ឆ្ប ាំ ២០១៥ ។ 

បុណយមសនដនូតា  ជាបុណយរបដពណី  ជាបុណយ

ឧទធិសមគគផល ដល់ញាតកិាទាាំងរបាាំពីរសនថ ន 

មដលបានមចរឋានលៅកាន់បរលោរលែើ យលនះ

រ៏ជាបុណយរ ាំឭរគណុ និងរ ាំឭរវញិ្ញដ ណរខននដល់

បុពវការជីន មដលបានពលីរមមជវីតិ លដ្ឋយមូល

លែតជុាតសិាសនមខមរលរកាមតលរៀងមរ។ ពិធលីនះ 

លៅបតថ របលទសធាៗំ  ដចូជាសែរដឌអាលមររិ 

បារាាំងលសស អាលលីម៉ងន៍ អងៀលគលស កាតដ្ឋ 

។ល។  លគលធវើបុណយរ ាំឭរគណុ  រ ាំឭរវញិ្ញដ ណរខនន 

បុពវការជីនរបស់លគ  ជាផលូវការយ៉ាងមលហាឡាររិ

អធរិអធម័ ដថលថបូរ លៅរគប់ររុង រគប់លខតថរបស់លគ 

ជាពិលសស យុទនជន យុទននររីបស់លគមដលបាន

បូជាជវីតិលៅរបុងសមរភូមិ សស្តង្កគ មលោរលលើរទី

មួយ (១៩១៤-១៩១៨) និង ទី២ (១៩៣៩-

១៩៤៥)។    លរពះលគយល់ថារបលទសលគបានសុខ

ចាំលរ ើន  និង របជាពលរដឌលគបានសុខសនថិភាព

រែូតមរទល់នឹងសពវដថងលនះ គលឺដ្ឋយសារការ

បូជាជវីតិរបស់បុពវបុរសរបស់លគ។ 

 ចះុបុពវបុរសរបស់មខមរលរកាមលយើង មដល

លយើងរ ាំឭរគណុ និងលគ្នរពវញិ្ញដ ណរខននលៅលពល

លនះ  លតើអស់លោរទាាំងលនះបានបូជា លៅរបុង 

សមរភមូិតមដរ? សូមរបលគននិងជើរាបថា បុពវ

ការជីនមខមរលរកាមលយើង បានបូជាជវីតិរាប់ោន 

មសននរ់ជាងពីររយឆ្ប ាំ រែូតមរសពវដថងលនះ  គឺ

២៦ 

លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម 

បានមថលងសារជនូពររបងុឪកាសបុណយមសនដនូតា 



លៅរគប់សម័យកាល លៅរគប់តាំបន់ លៅរបុង

លរជាយសុវណត ភមូិ  មដលលយើងមិនអាចលរៀបរាប់

ឱ្យអស់បាន។ លយើងគ្នម នសិទនិ វលធវើរកាាំងម្ងស   សរ

លសរជាឯរសារ ឬលធវើបដមិ្ងសាំរាប់ដើរល់ទរុជាទី

សកាា រៈ លៅលលើទឹរដរីាំលណើ តរបស់ខលួន លយើងគ្នម ន

សិទនិរ ាំឭរនវូថវីដដ ឬលរៀបរាប់់នវូវរីភាព   របស់

ដនូតាលយើងលទ។  រ៏ ប៉ុមនថ លយើងរ៏ម្ងនលម្ងទនភាព

ជាតមិួយមដរ លទាះបីជាតលិយើងរតូវពួរ អាត

និគមជះិជាន់សងាត់សងានឹរគប់របូភាព លែើ យគ្នម ន

លពលមលហរ៏លដ្ឋយចះុ រ៏រនូលៅមខមរលរកាមលយើង 

លៅមតម្ងនវរីជនយរជវីតិ  លៅបថូរយរសិទនិលសរី

ភាព   ខាំមថររានវូទាំលនៀមទាំោប់ របដពណី វបផ-

ធម៌ អរសរសាស្តសថ   តាាំងពីលដើមលរៀងរែូតមរ ។ 

មថមពីលលើលនះលទៀត លៅចងុសតវតសរទី៍២០ និង

លដើមសតវតសរទី៍២១លនះ បងបឡូនលយើងម្ងនភព

វាសន  រតូវបានវតទុស័រសិទនិ ជើរញុឱ្យមររស់

លៅ របុងរបលទសលសរ ី លទើបលយើងម្ងនឱ្កាសរាំឭរ

នវូវរីភាព និងគណូុបការរបស់បុពវការជីនរបស់

លយើង។ រ៏ប៉ុមនថ  លដ្ឋយសារគ្នម នឯរសារលម្ងល៉ ះ

លែើ យ លយើងមិនអាចសាគ ល់   រពះនមឬល ម្ ះ 

របស់វរីបពវជតិ វរីបុរស វរីនររីបស់លយើង  មុន

សម័យកាលរាំពប់មតអុង (១៨១៣-១៨២០) និង

លរកាយសម័យឱ្រញ៉ា សឺង គយុ (១៩៤១) និង   

វរីបុរសជាត ិ លសនដ៏ខ្វល ាំងកាល   តាម៉ង ែមឺ នឯរ 

មលនរស់    និងលទសាលសាម (១៨៤៧) លៅ     

រពះរតពាំង។ លៅហាវ យរសុរសុខ  លសនសួសិ៍

លៅលខតថឃ្លល ាំង (១៨៥៦)  លសនម្ងន់និងលសនទា 

លខតថពលោវ (១៨៦០) ។ល។ សម័យអាត

និគមបារាាំងលសស (១៨៦៧-១៩៥៤)    លមទ័ពគងៀ

ននួ លខតថលកាះគង (Gò Công ឆ្ប ាំ១៨៦៧ ) សលមថច

សឺង    លឌៀប     លៅលខតថឃ្លល ាំង   (១៨៥៥-១៩៣៤)  

ឱ្រញ៉ា ឡឹម ឯម    លៅលខតថពលោវ (១៨៩៨-

១៩៧៩)។ រពះលមគណលខតថរពះរតពាំង សឺង លី

(១៨៧៦-១៩៤៦)     សម័យកាប់យួន (១៩៤៥-

១៩៤៦) តាមពិត យួនកាប់មខមរលសាះ ជនរមួ

្មលយើង  លៅលខតថរពះរតពាំង ម្ងនភមូិណង

លណើ ង រាជមលល លចររជើ ធលរទទឹង ធលរ

បលតថ យ  លភៀវ  កាន់សបម  រតពាំងមវង  រាំពងៀទរូ 

ចងុមិសលជើង តផូង   លផ្កប លលើ ដើបូរបី លកាះសាវ យ

រកាចាស់ រកាថម ី ពាំងលពើ អញ្ញច ញ ទឹរយប់ លផ្កប      

រាាំងជាលដើម រាប់ពន់នរ់រតូវយួនលយៀរមិញចាប់

ចងលរគៀរ និងសលតថ ងថមបាយលររៀម រចួរចាន

ទម្ងល រ់មរពរ រាំពងៀខធឹងឱ្យរាវបងាងសាល ប់អស់គ្នម ន 

សស់។   ជនរមួជាតលិយើង  រាប់មុឺននរ់ លៅដ្ឋាំរិន 

ដ្ឋាំលយើយ យ៉ារាយ លហាផងុ លផ្កប អមណថ ត  លកាះ

មួយែតទ  ។ល។ លៅលខតថពលោវនិងទឹរលមម រតូវ

យួនចាប់ដ្ឋរ់ជរងុររសូវ រចួដតុទាាំងរស់។ លៅ

សម័យ ៤៥-៤៦ លនះមដរ  តារទីវ ឡារ់  វរីជន បាន

រាំលដ្ឋះលមម៉្ងយ ៥០០ (បថីរតូវយួនលយៀរមិញសាំ-

ោប់) ពីលខតថទឹរលមម មររស់លៅលរជាយញ លខតថ

ពលោវ។ យុវជនមដលបានបូជាជវីតិលៅសមរ-

ភមូិ មរពរគយ រនូមរឡរ  ដងលកាថ ង លតថ លពន មរពរ

ចារ លដើមលពធិ៍ អណថ ូងទឹរ ខវិនតាាំង  លផ្កប រតាលសរ 

ចារខធឹង បឹងលទៀរ បឹងខយង។ល។  លៅលខតថឃ្លល ាំង 

នឆ្ប ាំ ៤៦ តា ថាច់ ែឹុម (ឆ្ប ាំ ១៨៩៦-១៩៤៦)         

តា ឡឹម ណុប (ឆ្ប ាំ ១៨៩៦-១៩៤៦)  យុវជន    

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២         សារជនូពរបុណយមសនដនូតារបស់លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៧ 



ស៊ាង  ថាច់ វងៀ, ឡឹម គនុ, ឡឹម រមី, សឺង គ្នាំង, និង 

យុទនជន/នរ ី រាប់រយនរ់លទៀត មដលបានចូល

រមួ លៅរបុងសមរភមូិខ្វងលលើលនះមដរ  ប៉ុមនថគ្នម ន

ល ម្ ះ។  លៅលខតថររមួនស រតូវយួនលយៀរ          

មិញសម្ងល ប់ លៅឆ្ប ាំ១៩៤០ម្ងនអស់លោរ  យ៉ាញ់ 

លមៀ (១៩១២-១៩៤៧) យ៉ាញ់ អង (១៩១៦-

១៩៤៦) យ៉ាញ់ លថរ (១៩០០-៤៥) តាយ៉ាញ់ អ៊រ 

(១៩០១-១៩៤៧)  អបររសីយ៉ាង ធី សឺង (១៩៣០-

១៩៤៨)  ។ 

 លៅទសវតសរ ៍ ៦០ រពះលៅអធកិារវតថឃ្លល ាំង 

រតងឹ ឃ្លន រពះបាឡាតគណ  លខតថរពះរតពាំង     

សឺង វងៀ  (១៨៩៥-១៩៦៣) រពះលមគណមរពរ

ឫសសី ថាច់ វណត ី  (១៩៦៩) លោររបធានចលន

មខមរលសរ ី ថាច់ តងួ (១៩៦០)   លោរឡឹម លី និង

រគួសារជារបធានចលនមខមរលសរ ី លខតថពលោវ។ 

លៅលខតថម្ងត់រជូរ រពះវន័ិយធរគណ លៅ លភឿរ 

(១៩៥០-១៩៦៤)។ លោរ យ៉ាញ់ ថាវ   យ៉ាញ់ 

លឌៀប (១៩០៤-១៩៦៤) យ៉ាញ់ គី (១៩០៣-

១៩៦៩) យ៉ាញ គ្នត់ (១៩០៤-១៩៦៤) អបររសី ធ ី

លឃឿរ (១៩១៩-១៩៦៩) លោរ ឡឹម ហាយ 

រសាង (១៩៣៩-១៩៦៩) យ៉ាញ់ លមន (១៩៣៧-

១៩៦៩)។ល។ 

 លៅទសវតសរ១៍៩៧០ សម័យសាធារណរដឌ

មខមរ យុទនជន/នរមីខមរលរកាម ជាងបីមុឺននរ់ បាន

មែលរចាស់ទឹរលៅជួយមខមរលៅរមពុជា បានពលី

រមមជវីតិលៅសមរភមូិ ដនម្ងតភុមូិជាទីលគ្នរព រាប់

ទាាំងរបព័ននរនូផង  មខមរលរកាមបានសាល ប់មិនតចិ

ជាងរបាាំមុឺននរ់   រែូតមរទល់សពវដថងលនះ លយើង

រម៍ិនបានរបទះលឃើញ  បញ្ជី ម្ងស ឬរបូចម្ងល រ់ ឬ

យ៉ាងលហាចតស់ ម្ងនសថូបមួយសាំរាប់រ ាំឭរ

គណុវរីជន វរីនរទីាាំង លនះផងលទ សូមផីមខមរលរកាម

មដលបានមររស់លៅរបលទសលសរ ី  រម៍ិនខុសគ្នប  

ប៉ុនម នមដរ។ ឆ្ប ាំ ១៩៧៣ លៅវតថសាវ យលសៀមថម ី

លខតថរពះរតពាំង មខមររាំពុងលធវើបុណយ យួនបាន

លបាររគ្នប់មបរបតថ លឱ្យសាល ប់៣២ និង របួស 

៧២ នរ់។ លៅលខតថពលោវ នដថងទី៣ មខ      

លមសា ឆ្ប ាំ១៩៧៣ មហា សឺង ថាន វតថដរពជាប់ 

១៩៣៣-១៩៧៣ និងយុវជន លី ឧតថម រតូវយួន

លសរបីាញ់របហារ លៅមសបត ។ 

 លៅលខតថររមួនសលៅដថងទី៤ មខមិថនុ ឆ្ប ាំ 

១៩៧៤  ម្ងនរពះពែូសូរតយ៉ាញ់ តបឹ (១៩៤១-

១៩៧៤)   យ៉ាញ់ ែម (១៩៥០- ១៩៧៤) យ៉ាញ់ 

ែយ (១៩៥១-១៩៧៤)  រពះអនគុណ ឡឹម ែុង 

(១៩៤៧-១៩៧៤)  រតូវយួនលសរបីាញ់របហារ 

របុងលពលលធវើបាតរុមម។ រពះលមគណ ជុើ មួង លខតថ

ម្ងត់រជូរ (១៨៩៥-១៩៧៥)។ លៅលខតថរពះរតពាំង 

វរីបពវជតិ លយឿង សុខ (១៩៣-៧៥) គមឹ សុមន៍ 

(១៩៥២-១៩៧៥) គមឹ សាំតង (១៩៦០-១៩៧៥) 

រពះលមគណ ថាច់ រាជ (១៩២១-១៩៧៦) វរីបុរស 

ដថងទី១៦ មខវចិឆកិា ១៩៧៦ ថាច់ គនឹ, ថាច់ ឌារ, 

និង គមឹ រ ី (មតបីរបូលនះ រតូវយួនបាញ់របហារលៅ

ឆ្ប ាំ ១៩៧៨) ថាច់ ភ,ី ថាច់ ម្ងាំ, ថាច់ ម្ងាំង,  រពះអនុ

គណរលញ្ញច ង គមឹ ភនិ, រពះលៅអធកិារវតថរាំពងៀ

ោវ ថាច់ ស, គមឹ សុខ។ល។ រពះលមគណលខតថ

ឃ្លល ាំង ថាច់ លពច (១៩១៦-១៩៧៦ ) វរីសមណ ដថង

ទី១៥ មខឧសភា ឆ្ប ាំ ១៩៧៦ លខតថររមួនស       

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២        សារជនូពរបុណយមសនដនូតារបស់លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                       ទាំព័រលលខ ២៨ 



រពះលៅអធកិារ លៅ មិតថ, លៅ រតាង, រគូអាចារយ 

យ៉ាញ់ មរ (១៩១៣-១៩៧៦) យ៉ាញ់ លវឿង, ថាច់ 

អុិម។ល។ បណឍ ិ ត សឺង ងឿរុថាញ់ (១៩០៥-

១៩៧៧) លោររបធាន សឺង ថាយលងវៀង (១៩១១

-១៩៧៧)   រពះសងាធីបត ីថាច់ លង្កស លៅ មរវ 

មសមរ(១៩០៦-១៩៧៩)។ លៅរបុងលភលើងសស្តង្កគ ម

យួនលយៀរតម អាលមរកិាាំង (១៩៥៥-១៩៧៥) 

ម្ងនយុទនជន/នរមីខមរលរកាម  បានពលីរមមរបុង 

សមរភមូិលនះ  យ៉ាងលហាចតស់មិនតចិជាង ៤ 

មសននរ់លនះលទ  លរពះថាមខមរសាល ប់ខលួន យួន

សាល ប់ល ម្ ះ។ លពលយួនបាន ឯរភាពគ្នប វញិ  លគ

មិនខចីអរគណុមខមរមួយម៉្ងត់ផង។  ចាំមណរលោរ

គ្នាំង វញិ លគថាពួរម៉្ងយែវរ់  គជឺាទាហានសីុ-

ឈបួលគ្នម នគណុរស័យអីលទ។  រពះសងាធិបត ី

ឡឹម ឯម (១៨៩៨-១៩៧៩)។   សម័យមហា

លោតលផ្កល ះ (១៧ មខលមសា ឆ្ប ាំ ១៩៧៥–១៩៧៧ 

មខមររា ឆ្ប ាំ ១៩៧៩) ៣ឆ្ប ាំ ៨មខ និង ២០ដថង រតូវ

យួនបនលាំជាមខមរពល់ពត់សម្ងល ប់ផតុពូជ សូមផីរនូខចី

ម្ងប រ់រ៏មិនលសសសល់មដរ ពិលសសលៅរសុរ     

បាកាន់ លខតថលពធិ៍សាត់ជាលដើម។ 

 លៅទសវតសរ៨៍០ គរឺពឹតថកិារណ៍កាលសហា 

សិប អាតនិគមយួនលយៀររងុបានបលងាើត រណ-

សិរសមរលងកាល យមួយម្ងនល ម្ ះថា រណសិរស

សាមគគរី ាំលដ្ឋះជាតរិមពុជាលរកាម  មខមរលរកាមរតូវ

ចាប់ដ្ឋរ់គរុ ៥៧៥ នរ់ និងរពះសងឃ ១៥២ អងគ 

រពះលមគណគមឹ តរុលចើង (១៩៣៥-១៩៨៧) រតូវ

ពួរវាវាយឱ្យសុគតលែើ យបូជាកាថ រមឈុសទលទ គរួ

ឱ្យសលងវគតស់។ រពះនយរ គមឹ សាង (១៩២២

-១៩៨៨)    រតូវពួរយួន ចារ់ថាប ាំឱ្យវលងវងសាម រតីរចួ

សុគត។ រពះនយររង ថាច់ លភាគ លខតថលងៀលហារ 

រតូវលធវើទារណុរមមរែូតដល់សុគត លែើ យពួរវារ៏

បានវះលពះលោរលទៀត។       លៅម្ងនបងបឡូនរមួ

ជាតលិយើងជាលរចើនលទៀត  រតូវយួនលធវើទារណុរមម

យ៉ាងដរពដផស ខលះរ៏បានសាល ប់លៅរបុងគរុ     ខលះរ៏ រតូវ

សាល ប់លៅឆ្ប ាំបនថៗ ដចូ ថាច់ សាង លៅ ម៉្ងន់ម្ងនខលះ

រ៏ពិការមរទល់សពវដថងលនះ ដចូជាលោរ គមឹ ប៊ុរ

មរវ, ថាច់ ញ៉។ល។   លៅដថងទី ៧ មខមររា           

ឆ្ប ាំ១៩៧៩ លពលយួនមរ ល្ នពនរសុរមខមរបង

បឡូនយុទនជន/នរមីខមរលរកាម  រតូវពួរវាចាប់មររង

រគ្នប់លៅសមរភមូិរមពជុា   លធវើឱ្យមខមរលរកាមរតូវ

សាល ប់មួយសារលទៀត។ លពលយួនរតួតរតារសុរ

មខមរ លៅរមពុជាលរកាមឯលណះវញិ រ៏រតូវពួរវា

លធវើទរុខបុរលមបញ លដញបាញ់ តាមកាប់សម្ងល ប់ បលន់

រទពយសមផតថ ិ ដធីលមីខមរលរកាមទាាំងមភបររសស់ៗ       

បតថ លឱ្យមខមរលរកាមរត់លចាលភមូិរសុរ គមុព

ឫសសី ដមីរសចាំការជាទីរសឡាញ់ រពត់ឳពុរម្ងថ យ 

របពននរនូជាទីលគ្នរពរសឡាញ់ ។ 

 លនះជាដើលណើ រផសងលរពង មដលយរអាយុ

ជវីតិមររបមឡងនឹងមចចុរាជ តាមរយៈរសុរមខមរ។ 

លៅចលនល ះផលូវពីបាត់ដើបង មរកាន់ជើរ ុាំជនលភៀស

ខលួនបងបឡូនមខមរលរកាម រតូវឆលងកាត់លរគ្នះថាប រ់មួយ

សារលទៀត គរឺគ្នន់មតនិយាយមខមររដនឺៗប៉ុលតត ះ។ 

ឯរសីៗមខមរលរកាមវញិ  រតូវពួរលចារដរពម្ងនឯរ

សតឌ នជាប៉ារ៉ា ចាប់រ ាំលោភផលូវលភទរចួសរម្ងត់

លខ្វរលដ្ឋះអាវ សល់មតរាងកាយអារកាត់ននល់

លគ្នរ លែើ យឱ្យលដើរពសលពញដរពដចូជាសតវ

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២         សារជនូពរបុណយមសនដនូតារបស់លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម                                                

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ២៩ 



លទាច ម្ងនស្តសថីខលះលទៀត  រ៏រតូវចាប់រ ាំលោភផលូវលភទ

លៅចាំលពះមុខបថី មដលរាំពុងជាប់ចាំណង។ល។ 

ទាាំងអស់លនះលែើ យគជឺារបវតថចិរុ្ម មដលអបរ

ផសងលរពងមខមរលរកាមរតូវឆលងកាត់របុងដើលណើ រមសវង

ររសិទនិលសរភីាព។ 

 លៅរបុងលភលើងសស្តង្កគ ម ៦៦ ឆ្ប ាំ និង ការតសូ៊

ទាមទារសិទនិលសរភីាព មខមរលរកាមរតូវសាល ប់យ៉ាង

លហាចតស់រ៏មិនតចិជាងរនលះោននរ់ គឺឆឡងឹ

គរជាភបា្ំ មែូរជាសធឹង ជាបឹង ជាទលនល។  លទាះបី

មខមរលរកាមបាត់បងៀជវីតិរ៏ពិត     លៅរបុងររណីត

រ៏លដ្ឋយចះុ ឬសាល ប់លដ្ឋយលរាគ្ន និង ជរាពធ ដចូ

ជាលោររបធានរបតបិតថសិែព័ននគ ឺ លោរ សឺង 

ទនួ (១៩៥៦-២០០៧) រពះអតតីលៅអធកិារវតថ

សាមគគរីងសី លយឿង សិន (១៩៣៥-២០១០) រពះ

ភរិខុ អ៊ាងសុខលធឿន (២០០៧) រ៏រាប់ជាមរណភាព 

ដនបុពវការជីនលដើមផីជាតសិាសនមដរ។ 

  សែព័ននមខមររមពុជាលរកាមសូមសបងជនូបុពវ

បុរសមខមរលរកាមទាាំងអស់ លដ្ឋយសូមបនថលវនរ ាំលដ្ឋះ

ជាតពីិនឹមអាតនិគម លុះរតាមតបានសាំលរចជា

សាទ ពរ។ សូមរពលឹងលសបហាជាតដិនបុពវបុរសទាាំង

អស់  ចលូមរសននឹតលៅរបុងលបះដូងមខមររគប់របូ រុាំ

បីឃ្លល ងឃ្លល ត។ សូម្មដនូតាមខមរលរកាមរគប់

ដើណរ់ មដលបានែូរលរសាចលលើរបថពីរមពុជា

លរកាមកាល យជាសាំមររគងជយ័ដ្ឋស់របមូល មខស

លោែិតមខមរលរកាមរគប់ទិសទី ឱ្យលរការឈរ

ទាមទារសិទនិសវ័យសាំលរចវាសន សាំរាប់មខមរលរកាម

លយើង។  សូមមខមរមដលរស់លៅរគប់ទិសទី រគប់

តាំបន់របុងលោរ ចលូរមួជារម្ងល ាំងដល់នវាសែ-

ព័ននរមពុជាលរកាមពិភពលោរ  លទើបលយើងឆ្ប់បាន

ដល់លរតើយដនម្ងច ស់ការ។ ម្ងនមតមខមរលរកាមលយើង

ជើនន់លនះលែើ យ  មដលលធវើឱ្យរពលឹងដនបុពវបុរស

រគប់ជើនន់ពីមុនមរ បានសងប់របុងសុគតិភព។ 

ចាប់តាាំងពីលពលលនះតលៅ មខមរលយើងរតូវលរការ

ឈររពមគ្នប  ពរងងឹនវូសាមគគជីាតយ៉ិាងរងឹម្ងាំជុើ

វញិនវាសែព័ននមខមររមពុជាលរកាមជានិចច លនះ

លទើបទងៀជាតិ លខៀវ លលឿង ររែម មខមរលរកាមលយើង 

បងហូតលលើអាកាស នមដនដរីមពុជាលរកាមបាន។ 

 យាំ យាំ ឥចឆតិាំ តាំ តាំសមចិឆត ុចតិថរបាថាប របស់

មខមរលរកាមយ៉ាងតៗ រ៏សូមឱ្យបានសាំលរចដចូរថី

របាថាប  លនះគសិឺទនិសលរមចវាសន ខលួនលដ្ឋយខលួន

ឯង សូមអនមុ្ងទន។ 

លដ្ឋយលគ្នរពដល៏សាម ះពី ខញុាំរពះររតុ ខញុាំបាទ 

លធវើលៅទីររុង ប៉ារសិ ដថងទី ១១ មខតោុ ឆ្ប ាំ ២០១៥ 

 ែតទលលខ្វ  លោរ ថាច់  លវៀង 

អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម 

                          លដ្ឋយៈ របិយ ជាលគឿន 

  បនាល  

  បនល រសួចពិតឥតខុសអវីលឡើយ 

  របម្ងទែបឹ ងលែើ យលទើបលជើងមុតជារ់ 

  របូសាំលឡងរលនិរសលផ្កដឌពវ 

  គជឺាអនធ រ់បនល លោរយិ។ 

  រនូរុាំរបទសូថទាស់នឹងបនល  

  មសផរលជើងលនះតការពរលដើរដរព 

  ដើលណើ រជវីតិពិតជាម្ងនភយ័ 

  សាំវរម្ងនន័យបីដចូមសផរលជើង។ 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២         សារជនូពរបុណយមសនដនូតារបស់លោរ   ថាច់ លរៀន អធបិតសីែព័ននមខមររមពុជាលរកាម                                                

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                           ទាំព័រលលខ ៣០ 



 

 

  

 

 

 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                           បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣១ 



ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                        បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន 

                                                                                                                                                                                រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                  ទាំព័រលលខ ៣២ 



ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                              បញ្ជី រាយនមសបផរុសជន 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៣ 



ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                    បញ្ជី រាយនមសបផរុសជន 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                           ទាំព័រលលខ ៣៤ 

 

 

 

លដ្ឋយៈ  ភរិខុ ឥនធលជាលតា 



ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                     បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន         

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                                             បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                               ទាំព័រលលខ ៣៦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                                            បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                                             បញ្ជី រាយនមសបផុរសជន 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                            ទាំព័រលលខ ៣៨ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ប ាំទី១១ លលខ ២២                                                                                                                                           រាំតពយ 

រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសិត                                                                                                   ទាំព័រលលខ ៣៩ 



  ររចក្តី ខ្ថលងអំណរគុណ 

 រពះលតជរពះគណុ ឯរឧតថម លោរជើទាវ 

លោរ លោររសី សបផុរសជនជាទីលគ្នរពរាប់អាន! 

 ខញុាំរពះររតុ អាតាម ភាពរបងុនមសមពន័ន 

សមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម សូមមថលង 

អាំណររពះគណុ និងអរគណុយ៉ាងរជាលលរៅ ចាំ-

លពះសបផុរសទាាំងរបុងនិងលរតរបលទស មដលម្ងន

សទាន រជះថាល បានបរចិាច គរទពយ ដម៏្ងនតដមល ជយួ

ឧបតទមភគ្នាំរទដល់សមព័នន របុងសរមមភាពសិរា

រសាវរជាវសមផតថវិបផធមស៌ាំបរុសងគមធម ៌រាំណប់ 

ចាប់ទាំនឹមទាំលនៀមរកាាំងម្ងសរបវតថសិាស្តសថ នីតិ- 

សាស្តសថនិងចាំលណះដងឹទលូៅជាលរចើនសរម្ងប់ជាផល 

របលយាជន៍សងគមជាត។ិ 

 សមព័នន សូមចាររឹនវូគណុធម៌ដរ៏បដពនិង

របរបលដ្ឋយឧតថមគតិ មនសិការលសបហាជាតិដ៏ធាំ

លធងរបស់រពះលតជរពះគុណរគប់រពះអងគនិងសបផុរស 

ទាាំងអស់មដលបានបរចិាច គធនធានដ៏ដថលថាល  និងរបរប

លដ្ឋយរពែមវហិារធម៌លនះ ទរុរបុងែទយវតទុដនសមព័នន

ជានិចចនិរនថរ។៍ 

 ការចលូរមួវភិាគទាន ឧបតទមភដឧ៏តថុងគឧតថម

លនះ នឹងបានជាបចចយ័របុងការជើរញុទឹរចតិថសមណ

និសសិតនិងនិសសិតមខមររមពុជាលរកាម ឲ្យម្ងនលសចរថី

ពាយាមតស៊ូរគប់កាលៈលទសៈ ជមបះរាល់ឧប- 

សគគ មដលរារាាំងដល់ការសិរារបស់ខលួនឲ្យបាន

សលរមចលជាគជយ័។ 

 ជាទីបញ្ចប់ សូមបួងសួងគណុបុណយរពះ

រតនរតយ័ វតទុស័រថិសិទនិរបុងលោរនិងលទវតាឆ្ប ាំថម ី  

សូមជយួលរបាះរពាំសពធសាធកុារពរ បវរមហា

របលសើររបលគន-ជនូរពះលតជរពះគណុរគប់រពះអងគ 

និងសបផុរសទាាំងអស់ បានរបរបលដ្ឋយលសចរថី

សុខចលរមើន និងពុទនពរទាាំងឡាយ៤របការគ ឺ អាយុ  

វណត ៈ សុខៈ    និង ពលៈ រុាំបីលឃលៀងឃ្លល តលឡើយ៕            

       ជើនសួគណៈរមមការរពឹតថបិរត  

 

  

របធានសមពន័នសមណនិសសិត-និសសិតមខមររមពុជាលរកាម 

ឆ្ប ាំទី ១១ លលខ ២២                                                                                                                 លសចរថមីថលងអាំណរគណុ 

                                                                                                                                                                                  រពឹតថបិរតសាំលឡងនិសសតិ                                                          ទាំព័រលលខ ៤០ 

ពិររតត  

 មឆាលរើតអមងគគ្នម នលទលរាម 

 រម្ងស់សាគ ាំងសគមរពមរតជារ់ 

 លាំបារខលួនខ្វល ាំងតាាំងញ័រញារ់ 

 រត់លបាលទរទារ់ធាល រ់ដល់ភយ័។ 

 លៅកាន់ទីតរ៏សាម ញសមុគ 

 ទីលនះមិនសុខរសុរឬដរព 

 លទាះលដរលទាះលដើរដើលណើ ររស័យ 

 ឧបសគគចដរងអារស័យខលួន។ 

 ដចូមនសុសរបុងលោរលរាគរបុងចតិថ 

 លតថ ផារលពរពិតតផិតគុាំរនួ 

 ររាពិសលតថ លៅរបុងខលួន 

 របកាន់ម្ងាំមួនខលួនឥតសុខ។ 

 លែតលុរើតរតងៀតផលរតងៀែបឹ ង 

 លបើបានជាដងឹរបឹងសរមុរ 

 រម្ងច ត់ពិសលតថ លទើបលៅសុខ 

 លទាះរសុរឬដរពគ្នម នអវីទាស់។ 

        លដ្ឋយៈ អគគបណឍ ិ ត ប៊តុ សាវងស 

ភិក្ខ ុ រឺន រុផ្រនិទ 



 



 

 យយើងយេទាំងអស់ក ាំអាលអរ   ក ាំអាលឈូឆរពីយរឿងផកឹ                                                                       

វយងេងយភេចេតិយ្រោះ្បមឹក   ស ីជប់យលៀងផកឹយពលជនំៈ។  

 បានអីតចិតូច្បឹងអាំនតួ   យពើត្រងូ្បឹងអួតចិតតមានៈ                         

យ្ចៀងរាំសបាយនិងសគររោះ   យភេចយមើលខ្មែរមេោះមេោះបាយស ី។                

 សងគមវវិារខ្តផ្ផៃកនុង    រស់យៅជាប់្រ ងដចូបា៉ាហ ី                                                          

មាន ក់ៗរវល់ខ្តផកឹស ី    យភេចតួនារីការសងគម។ 

 យហត យនោះយយើងយេក ាំអាលអរ  ្ស កយកើតវកឹវរយ្រោះភយ័ធាំ                                               

ធមែជាតិបណ្តត លឲ្យសងគម   ្រ ឌដផីៃុោះភន ាំរឹកជនំន់។ 
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