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សហគមន៍អ ៊ិស្លា មក្រុមរនអ ៊ីម ុំាស្លន់រមព ជា 
នៅភមូិស្រែររយិ ឃ ុំអរូឫែសី រែកុកុំពងរ់រឡាច នេរតកុំពរឆ់្ន ុំង 

ដោយ ម ៉ិល វាសនា, ធន ឆាយព៉ិស៉ិដ្ឋ, ប្រែង ព៉ិស៉ិដ្ឋ 

 
សសចរត៊ីស្តើម 

« សហគមនអ៍ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនរ់មព ជា » ជាសហគមនជ៍នជាត៉ិចាមមួយប្ដ្លមន
មូលោឋ នរណ្តា លដៅវ ៉ិហារប្រវសអូរឫសស ៊ី ដៅភូម៉ិប្រសរែ៉ិយ ឃ ៉ាំអូរឫសស ៊ី រស ររ៉ាំពងរ់តឡាច ដេតា
រ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង។ ដ ោះែ៊ីជាដរែើពារយ « សហគមហ៍ » រា៊ី ប្តដយើងអាចន៉ិយាយបានថា ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន ់
ជាន៉ិកាយមួយននន៉ិកាយស្លហាា អ ៊ីរែស់ស្លសនាអ ៉ិស្លា ម ប្ដ្លរ៉ាំព ងមនការដោរពរែត៉ិែតា៉ិដៅ    
រមព ជា។ ន៉ិកាយឬររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នរដែៀែននការរែត៉ិែតា៉ិស្លសនាអ ៉ិស្លា មដោយប្ែររែស់
េាួន ដហើយមនប្តដៅរមព ជាែ  ដណ្តណ ោះ។  

អតថែទដនោះនឹងស៉ិរាអ៉ាំព៊ីរែវតា៉ិននររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន ់ រចនាែថវ ៉ិហារន៉ិងស្លរ វ ស្លថ នភាព
ភាស្លន៉ិងអរសរចាម ការរែត៉ិែតា៉ិវែបធមរ៌ែនពណ៊ី ន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមា ែ់ ន៉ិងភាពដោយប្ែរននការ
ដោរពរែត៉ិែតា៉ិស្លសនាអ ៉ិស្លា មននន៉ិកាយររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់។   

ក្រវត្ត៊ិក្រុមរនអ ៊ីម ុំាស្លន់  

 អ ៊ីម ៉ាំស្លន ់ មរព៊ីពារយ អ ៊ីម ៉ាំ ប្ដ្លជាងាររែស់អាចារយដ្រឹនា ៉ាំការសូរតធម៌ ថាា យែងគ៉ាំ ន៉ិង 
ដទសនារន ងរពោះវ ៉ិហារននស្លសនាអ ៉ិស្លា ម ន៉ិង ស្លន ់ជាដ ម្ ោះរែស់ែ គគលមួយរូែ។ ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំ
ស្លន ់ ស៉ាំដៅដ្ល់ររុមជនជាត៉ិចាម សថ៉ិតដៅរន ងន៉ិកាយស្លហាា អ ៊ី ប្ដ្លដោរពរែត៉ិែតា៉ិដមដ្ឹរនា ៉ាំ
ស្លសនាអ ៉ិស្លា មមួយរូែដ ម្ ោះ ស្លន ់ជាែ គគលែរ ៉ិស ទធ ជាែ គគលដ្រ៏ែដសើរនថាថាា  ន៉ិងជារពោះ។ 

ន៉ិកាយឬររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់គមឺនប្តដៅរមព ជាែ  ដណ្តណ ោះ ដោយររុមឬន៉ិកាយដនោះមន
រែវតា៉ិរដរើតដែើងដៅរមព ជារន ងសមយ័ឧតា ងគ ដរកាយជនជាត៉ិចាមបានដធាើអដនាា រែដវសសនម៍ររស់
ដៅរមព ជា។ រពោះបាទអងគឌួងបានរែ នដោរមងារដមដ្ឹរនា ៉ាំស្លសនាអ ៉ិស្លា មដនោះថា ឧរញ ឃនួ រ ជា
មន្រនា៊ីរ៉ិតា៉ិយសរែស់រពោះែរមរជវា ៉ាំង មនស័រា៉ិរបា ៉ាំព៊ីរហ ូពាន់(ដសមើនឹងស័រា៉ិមន្រនា៊ីរតតួពលច៉ាំនួន ៧
ពាន់នារ)់។ រហូតមរដ្ល់ឆាន ៉ាំ២០១៧ ររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នឧរញ ឃនួ ររបា ៉ាំែួនរូែ(របា ៉ាំែួនជ៉ាំនាន់)។  
 មនការចងចា ៉ាំន៉ិងដ្៉ាំណ្តលតៗោន អ៉ាំព៊ីរ៉ាំណរ៉ាំដណើ តននររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ថា ដៅសម័យ
ឧតា ងគ ដោរអាចារយ ស្លន ់ជាអាចារយដ្ឹរនា ៉ាំការសូរតធម៌ ថាា យែងគ៉ាំ ន៉ិងដទសនាននស្លសនាអ ៉ិស្លា ម
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ដ្៏មនរ៉ិតា៉ិសពទន៉ិងមនឥទធ៉ិពលដលើជនជាត៉ិចាមរែត៉ិែតា៉ិស្លសនាអ ៉ិស្លា មដៅរមព ជា។ ដោរបាន
ដរជើសដរ ើសយរទ៊ីត ៉ាំងដៅទ៉ិសអាដគនយ៍ននភន៉ាំរពោះរជរទពយ(អដ្ឋរសស)ជារប្នាងស៉ាំណ្តរធ់ម៌ ដោយ
បានជ៊ីរល ងដ្៊ីដធាើជារូងសរមែ់ត ៉ាំងសមធ៉ិ។ ដរកាយដពល អ ៊ីម ៉ាំស្លន ់ទទួលមរណភាព អនរដោរព
ន៉ិងដដ្ើរតមឱវាទរែស់ដោរបាននា៉ាំោន ចារដចញព៊ីត៉ាំែន់ដនាោះ ដៅរស់ដៅរន ងត៉ាំែន់មួយច៉ាំនួនតម
ែណ្តា ដេតាដសសងៗ ដូ្ចជា ដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង ដេតាដពាធិ៍ស្លត់ ដេតាបាតដ់្៉ាំែង ន៉ិងដេតារណ្តា ល           
ជាដដ្ើម។ ដោយយល់ថា អ ៊ីម ៉ាំស្លន ់ជាែ គគលែរ ៉ិស ទធ ជាែ គគលដ្៏រែដសើរនថាថាា  ររុមជនជាត៉ិចាម
ប្ដ្លបានដោរពឱវាទរែស់ដោរ បានចាត់ទ រដោរជារពោះមួយរែស់ពួរដគ 1 ។ ែចច ែបនន ដៅដលើ
ភន៉ាំអដ្ឋរសស មនរពោះវ ៉ិហារមួយមនដ ម្ ោះថា « រពោះវ ៉ិហារតស្លន ់» ប្ដ្លជាតរឹតងែងាា ញែញ្ជា រ់
អ៉ាំព៊ីការព៉ិតននេាឹមស្លរដ្៉ាំណ្តលដនោះ។  
 ដោយទឹររពោះទយ័ដរបាសរែណ៊ី  រពោះររ ណ្តរពោះបាទអងគឌួងបានរពោះដរបាសរែ នយស
ស័រដ៉ិដ្ល់អនរដ្ឹរនា ៉ាំស្លសនាអ ៉ិស្លា ម(ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន)់ ចាមប ន៊ី ប្ដ្លដគដៅថា អូងឃនួ រ ជា 
ឧរញ ឃនួ រ ប្ដ្លមនស័រា៉ិរបា ៉ាំព៊ីរហ ូពាន(់ដសមើនឹងស័រា៉ិមន្រនា៊ីរតតួពលច៉ាំនួន ៧ពាន់នារ)់។ រហូតមរ
ដ្ល់ឆាន ៉ាំ២០១៧ ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នឧរញ ឃនួ ររបា ៉ាំែួនរូែ(របា ៉ាំែួនជ៉ាំនាន់)៖ 

១- ឧរញ ឃនួ រ លឹម  ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសមយ័ឧដ្ ងគ 
 ២- ឧរញ ឃនួ រ បា ន  ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសមយ័ឧដ្ ងគ 
 ៣- ឧរញ ឃនួ រ ហ ៊ី ម ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសមយ័អាណ្តន៉ិគមបារ ៉ាំង 

៤- ឧរញ ឃនួ រ ដហគមដសស   ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យអាណ្តន៉ិគមបារ ៉ាំង 
 ៥- ឧរញ ឃនួ រ នរររ ់ ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសមយ័សងគមរន្រសាន៉ិយម 

៦- ឧរញ ឃនួ រ សឹមស្លល៊ី    ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យសងគមរន្រសាន៉ិយម 
 ៧- ឧរញ ឃនួ រ ល៊ីម ន          ប្តងត ៉ាំងដៅសមយ័ស្លធារណរដ្ឋរែជាមន៉ិតរមព ជា 

៨- ឧរញ ឃនួ រ នរ ៉ាំ      ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះបាទសមាចនដរតាមស៊ីហន ននរពោះរជាណ្ត
ចរររមព ជា 

៩- ឧរញ ឃនួ រ ម តស់្ល       ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះបាទសដមាចរពោះែរមនាថនដរតាមស៊ីហម ន៊ី
រពោះមហារសរតននរពោះរជាណ្តចរររមព ជា។ 

 

 
1 រែភពឯរស្លរ « សហគមន៍ររមុអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ » ។ 
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សនូ ររពោះអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ ដមដ្ឹរនា ៉ាំស្លសនាអ ៉ិស្លា ម ន៉ិកាយឬររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដ្៉ាំែូងដៅរមព ជា 

 
 ព៉ិតណ្តស់ ន៉ិកាយឬររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់គឺសថ៉ិតដៅរន ងន៉ិកាយស្លហាា អ ៊ីននស្លសនាអ ៉ិស្លា ម។ 
ន៉ិកាយស្លហាា អ ៊ីមនរែវតា៉ិដៅរមព ជាត ៉ាំងព៊ីយូរយារណ្តស់មរដហើយ ដហើយមនប្តមួយ ដោយព ៉ាំ
មនការប្ែងប្ចរអា៊ីដែើយ។ ពួរដគបានដោរពអ ៊ីម ៉ាំស្លនជ់ារគូអាចារយននស្លសនាអ ៉ិស្លា ម។ ែ  ប្នាការ
ប្ែងប្ចរបានដលចរូែរងចបស់ចាែ់ព៊ីអ៉ាំែ ងទសវតសរឆ៍ាន ៉ាំ១៩៩០ េណៈប្ដ្លរែដទសរមព ជា
កាន់ប្តដែើរទ៉ាំោយសរមែ់ព៉ិភពដោរ ដហើយមនប្េមរអ ៉ិស្លា មេាោះបានងារដៅររការរែត៉ិែតា៉ិ
ស្លសនាអ ៉ិស្លា មតមល៉ាំអានគមព៊ីររូរ នឱយបានជារោ់រ់ តមរយៈទ៉ាំនារទ់៉ាំនងន៉ិងទទួលឥទធ៉ិពលព៊ី
ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មដៅរែដទសម ដែស ៊ីន៉ិងរែដទសអារ ែ់។ ដោយប្ែរ ន៉ិកាយឬររុមរនអ ៊ីម ៉ាំ    
ស្លន់ដៅររាការដោរពរែត៉ិែតា៉ិស្លស្លនាអ ៉ិស្លា មតមល៉ាំនា ៉ាំប្ដ្លធាា ែ់រែត៉ិែតា៉ិរនាងមរ ដហើយ
បានដោរព អ ៊ីម ៉ាំស្លន ់ជារពោះមួយអងគរែស់ពួរដគប្ដ្រ។ 

ភាស្លន៊ិងអរសរចាម 

ជនជាត៉ិចាមមនភាស្លន៉ិងអរសរផ្ទទ ល់រែស់េាួន ដហើយដៅរ៉ាំព ងមនអតថ៉ិភាពរហូតមរ
ដ្ល់សពានថៃ។ ជនជាត៉ិចាមដៅរមព ជាដៅន៉ិយាយភាស្លចាមសរមែ់ទ៉ាំនារទ់៉ាំនងទូដៅដៅរន ងសហ
គមន៍រែស់េាួន ប្ដ្លដធាើឱយភាស្លចាមដៅមនអតថ៉ិភាពយា ងរស់រដវ ើរដៅដែើយ។ ែ  ប្នា អរសរចាម
រ៉ាំព ងសថ៉ិតដៅរន ងស្លថ នភាពប្ដ្ល ម រនូវការយរច៉ិតាទ រោរ់ ន៉ិងការដលើរទឹរច៉ិតាេពស់ ដដ្ើមប ៊ី
អភ៉ិររស។ 
 ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនប់ានេ៉ិតេ៉ាំពាយាមយា ងខ្ា ៉ាំងរន ងការអភ៉ិររសអរសរចាម ប្ដ្លរន ងដនាោះ
មនអរសរបាន៊ី ន៉ិងអរសរចាម។ អរសរបាន៊ីដរែើសរមែ់សូរតធមថ៌ាា យែងគ៉ាំ ន៉ិងដរែើដៅដពលដធាើរ៉ិចច
ព៉ិធ៊ី េណៈប្ដ្លអរសរចាមដរែើសរមែ់ស៉ាំដណរចបែ់រែុស ចបែរ់ស៊ី ន៉ិងសរមែ់ស៉ាំដណររ៉ិចចការ  
ទូដៅ។ រ៉ាំណ្តពយន៉ិងអតថែទរែស់ជនជាត៉ិចាមនាសម័យែ រណ ៉ាំងអស់គឺដរែើរបាស់អរសរចាម
សម័យែ រណដដ្ើមប ៊ីសរដសរ ដហើយឯរស្លរ ៉ាំងដនាោះដៅមនររាទ ររហូតមរដ្ល់សពានថៃដនោះ។ 
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អរសរចាមែ រណដៅប្តរតូវបានែដរងៀនច៉ាំដពាោះរូនដៅជ៉ាំនាន់ដរកាយននជនជាត៉ិចាមរហូតមរ ជា
ព៉ិដសសដៅតមសហគមន៍ននររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់។ 

ដោយររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដៅររាការសូរតធមថ៌ាា យែងគ៉ាំតមអរសរបាន៊ី ដនាោះគឺសូរស៉ាំដែង
ពយញ្ានៈននពារយដពចន៍ធម៌ ៉ាំងដនាោះម៉ិនដូ្ចោន នឹងស៉ាំដែងសូរតធមថ៌ាា យែងគ៉ាំតមភាស្លអារ ែ់នន
គមព៊ីររូរ នដែើយ។ ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនប់ានដធាើចាមន៊ីយរមមដលើស៉ាំដណរន៉ិងសូរស៉ាំដែងធម៌សរមែ់
សូរតថាា យែងគ៉ាំ។ 
 

 
ស្លា រដ ម្ ោះវ ៉ិហារររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់សរដសរជាអរសរប្េមរន៉ិងអរសរចាម 

 
ខ្ងដរកាមដនោះជាែណ្តដ ដសៀវដៅសរដសរជាភាស្លចាម ប្ដ្លររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនប់ានចង

ររងដែើងសរមែ់ែដរងៀនរូនដៅរែស់េាួនតជ៉ាំនាន់ដៅម េដទៀត។ ដរៅព៊ីគមព៊ីរហគ៊ីត ររមុរនអ ៊ីម ៉ាំ
ស្លនប់ានដធាើការចងររងនូវដសៀវដៅមួយច៉ាំនួនដទៀត ដូ្ចជា ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាម ដសៀវដៅ
រែជ ៉ាំគ៊ីតែន៉ិងតកាយថាដៅ ដសៀវដៅទ៉ាំដនៀមទមា ែរ់ែនពណ៊ី ចាម ន៉ិង វចនាន ររមចាម-ប្េមរ។ 
 ស្ៀវសៅអក្សរសាស្រ្តចាម 

ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាមដរៀែច៉ាំដែើងដោយររមុការងាររែស់ដោរឧរញ ឃនួ រ តមរយៈ
គដរមងអភ៉ិររសវែបធមច៌ាមឆាន ៉ាំ២០១០-២០១១ ដរកាមការឧែតថមភថវ ៉ិកាដោយស្លថ នទូតននសហរដ្ឋ
អាដមរ ៉ិររែចា ៉ាំរែដទសរមព ជា។ ដសៀវដៅដនោះបានប្ចរដចញជាែ៊ីជ៉ាំពូរ មន ៥១ដមដរៀន ដដ្ើមប ៊ី
ែដរងៀនស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់រមព ជាដៅតមវ ៉ិហារ ឱយបានដ្ឹងន៉ិងស្លគ ល់អ៉ាំព៊ីវែបធម៌
រែនពណ៊ី  ន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមា ែ់ចាម ជាព៉ិដសសភាស្លន៉ិងអរសរស្លន្រសាចាម។ ររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនប់ាន
ចងររងដសៀវដៅដនោះដែើងគឺរន ងដោលែ៉ាំណងអភ៉ិររសអរសរចាមរែស់េាួន ដោយអាចឱយជនជាត៉ិ
ចាមយល់ដ្ឹង សា័យស៉ិរា ន៉ិងជួយប្ថររាភាស្លន៉ិងអរសរស្លន្រសាចាមរែស់េាួន។ 



-5- 

 

           
ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាម 

 

 ស្ៀវសៅប្រជ ុំ គតីាបនងិតាកាយថាសៅ 
ដសៀវដៅដនោះចងររងដែើងដោយររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ ដដ្ើមប ៊ីជាឯរស្លរសរមែ់ការរែត៉ិែតា៉ិ

ដៅតមវ ៉ិហារ-ស្លរ វ ន៉ិងការស៉ិរារស្លវរជាវដសសងៗ។ ដោលែ៉ាំណងមួយដទៀតននការដរៀែច៉ាំចង
ររងដសៀវដៅដនោះ គចឺង់ឱយជនជាត៉ិចាមទូដៅមនច៉ាំដណោះដ្ងឹទូល៉ាំទូោយដលើសាូ វធមត៌មរដែៀែ
ននន៉ិកាយររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនរ់មព ជា ជាព៉ិដសស រទ់ងនឹងការលោះែងន់៉ិងដធាើឱយេាួនលអសូរសង់។ 
ដលើសព៊ីដនោះដទៀត ដសៀវដៅដនោះែងាា ញអ៉ាំព៊ីការអែរ់ ៉ាំកាយ វាចា ច៉ិតា ឱយរួចចារស តព៊ីអ៉ាំដពើដោរដៅ 
យង់ឃនង ប្ដ្លែងកការល៉ាំបារដ្ល់រគសួ្លរ សងគមជាត៉ិ ន៉ិងព៉ិភពដោរ ៉ាំងមូល។ 

 
ដសៀវដៅរែជ ៉ាំគ៊ីតែន៉ិងតកាយថាដៅ 
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 ស្ៀវសៅទុំសនៀមទម្លា ប់ប្រពៃណីចាម 
ដសៀវដៅដនោះដរៀែច៉ាំចងររងនូវទ៉ាំដនៀមទមា ែ់ រែនពណ៊ី  ជ៉ាំដនឿ ស៊ីលធម៌ ស ជ៊ីវធម៌ ន៉ិង

រដែៀែរស់ដៅរន ងសងគមរែរែដោយស េ ដ្ មរមនារែស់ជនជាត៉ិចាម ដោយម៉ិនរែកាន់វណណៈ       
ឋានៈ ពូជស្លសន៍ ន៉ិងជ៉ាំដនឿស្លសនា មនជាអាទិ៍ ព៉ិធ៊ីដរៀែអាពាហ៍ព៉ិពាហ៍ ព៉ិធ៊ីែ ណយសព ព៉ិធ៊ី
ែ ណចូលឆាន ៉ាំចាម(អាសូរ ) ព៉ិធ៊ីរនទោះ ន៉ិងព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀង ជាដដ្ើម។ ព៉ិធ៊ី ៉ាំងដនោះ រ៉ាំព ងដៅរែត៉ិែតា៉ិ
ដៅរមព ជាដៅដែើយ ដហើយជ៉ាំដនឿ ទ៉ាំដនៀមទមា ែ់ ន៉ិងរែនពណ៊ី េាោះ គទឺទួលឥទធ៉ិពលព៊ីសងគមប្េមរ ន៉ិង
ដធាើសមហរណរមមជាមួយសងគមប្េមរប្ដ្លដគបានរស់ដៅ។  

 
ដសៀវដៅទ៉ាំដនៀមទមា ែ់រែនពណ៊ី ចាម 

 

 វចនាន ប្ក្មចាម-ខ្មែរ 
វចនាន ររមចាម-ប្េមរមនពារយជាភាស្លចាមច៉ាំនួន៣០០០ពារយ មនែងាា ញសូរអានន៉ិង

ពនយល់អតថនយ័ជាភាស្លប្េមរ។ ដសៀវដៅដនោះនឹងជួយសរមួលដ្ល់អនរស៉ិរាភាស្លចាមឱយយល់អ៉ាំព៊ី
សូរអាន អតថនយ័ ន៉ិងការដរែើរបាស់ពារយរែស់រែជាជនចាមប្ដ្លរ៉ាំព ងរស់ដៅរន ងរពោះរជាណ្ត
ចរររមព ជា។ ការចងររងដសៀវដៅវចនាន ររមចាម-ប្េមរនឹងជួយឱយជនជាត៉ិចាមដរែើរបាស់ភាស្ល
ចាមរែស់េាួនបានរតមឹរតវូ។ 
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ដសៀវដៅវចនាន ររមចាម-ប្េមរ 

 
ជារួម ររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនប់ានេ៉ិតេ៉ាំចងររងដសៀវដៅ ៉ាំងអស់ដនោះដែើងគឺដដ្ើមប ៊ីអភ៉ិររស

ភាស្លន៉ិងអរសរចាម តមរយៈការចងររងទ រជាឯរស្លរសង ន៉ិងការជួយសរមលួដ្ល់អនរស៉ិរា
ដរៀនសូរតភាស្លចាមសង។ ច៉ាំដពាោះម េ ការអភ៉ិររសភាស្លន៉ិងអរសរចាមគឺ ម រនូវការយរច៉ិតា
ទ រោរ់ន៉ិងដលើរទឹរច៉ិតាេពស់ព៊ីរជរោឋ ភ៉ិបាល។ 

ែចច ែបននដនោះ មនជនជាត៉ិចាមជាដរចើនមនទ៉ាំដនារស៉ិរាភាស្លន៉ិងអរសរម ដែន៉ិងអារ ែ់។ 
មនទ៉ិដ្ឋភាពច៉ាំនួនព៊ីរប្ដ្លនា ៉ាំឱយប្េមរអ ៉ិស្លា មជ៉ាំនាន់ដរកាយមនទ៉ាំដនារស៉ិរាភាស្លម ដែ ន៉ិងភាស្ល
អារ ែ ់ ដនាោះគ ឺ ទ៉ិដ្ឋភាពស្លសនា ន៉ិងទ៉ិដ្ឋភាពដសដ្ឋរ៉ិចច។ ច៉ាំដពាោះទ៉ិដ្ឋភាពស្លសនា គឺប្េមរអ ៉ិស្លា ម
ជ៉ាំនាន់ដរកាយយល់ថា ស្លសនាអ ៉ិស្លា មមនរែភពរ៉ាំដណើ តមរព៊ីរែដទសអារ ែ ់ដហើយគមព៊ីររូរ នគឺ
សរដសរជាភាស្លអារ ែ ់ ន៉ិងបានែរប្រែជាភាស្លម ដែប្ដ្លមនការទទួលស្លគ ល់។ ច៉ាំដពាោះ
ទ៉ិដ្ឋភាពដសដ្ឋរ៉ិចច គកឺារស៉ិរាភាស្លម ដែន៉ិងភាស្លអារ ែ់អាចទទួលបានសលរែដយាជន៍ដសសងៗ
ជាដរចើន ដូ្ចជា ការទទួលបានអាហាររូែររណ៍ ន៉ិង ទ៉ាំនារ់ទ៉ាំនងជ៉ាំនួញន៉ិងការងារ ជាដដ្ើម។ អាច
ន៉ិយាយបានថា ភាស្លន៉ិងអរសរចាមគមឺនប្តទ៉ិដ្ឋភាពវែបធម ៌ប្ដ្លមនតនមារន ងការប្ថររាភាស្ល
ជនជាត៉ិេាួន ប្ថររាដររដ្៉ាំប្ណលែ ពាែ រសេាួន ដរែើបានប្តដៅរន ងសហគមន៍េាួន ប្តម៉ិនអាចដរែើ
ដៅរែដទសដ្នទដទៀតបាន។ 
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ជុំាសនឿ ទុំាសនៀមទមា រ់ ក្រពៃណ៊ី  

 ៃិធីប ណយ្ ុំទកឹ្ស្ាៀង 
ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នជ៉ាំដនឿន៉ិងការរែត៉ិែតា៉ិព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀងដូ្ចប្េមរប្ដ្រ ដោយរោន់ប្ត

រដែៀែននការដរៀែច៉ាំរ៉ិចចព៉ិធ៊ីដនោះមនលរខណៈេ សោន ។ ែ  ប្នា ស្លថ នភាពប្ដ្លនា៉ាំឱយមនការដរៀែច៉ាំ
ព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀងន៉ិងដោលែ៉ាំណងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីដនោះ  ៉ាំងប្េមរ  ៉ាំងប្េមរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន ់
គឺដូ្ចោន  ដពាលគឺដគដរៀែច៉ាំដៅដពលមនសភាពរ ៉ាំងសៃួតខ្ា ៉ាំង ោម នដភាៀង ោម នទឹរសរមែ់ដរស្លច
រសពដ្៉ាំណ្ត៉ាំរស៉ិរមមដសសងៗ ដហើយប្ដ្លរតូវដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀងដដ្ើមប ៊ីឱយមនដភាៀងធាា រ់ មនទឹរ
ដរស្លចរសពដ្៉ាំណ្ត៉ាំរស៉ិរមមរែស់អនរភូម៉ិ។ 

ប្េមរដរៀែច៉ាំរ៉ិចចព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀងដោយមនដរគឿងសកាក រៈសរមែ់ព៉ិធ៊ី មនមាូែអាហារដរៀែច៉ាំ
សរមែ់ប្សនដរពន មនការសូរតធម៌តមប្ែែរពោះព ទធស្លសនា ឬមនដភាង ជាដដ្ើម។ ប្េមរដរចើនដធាើ
ព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀងដៅតមដរងអនរត។ ដោយប្ែរ ប្េមរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដរៀែច៉ាំរ៉ិចចព៉ិធ៊ីស ៉ាំ
ទឹរដភាៀង ដោយចាែ់ដសាើមព៊ីការដសនើឱយយាយៗដៅស ៉ាំឱយខ្ងតៗដរៀែច៉ាំដធាើព៉ិធ៊ីស ៉ាំទឹរដភាៀង។ តៗជា
ចាស់ទ ៉ាំរន ងភូម៉ិដរៀែច៉ាំដ្ឹរនា ៉ាំការសូរតធមដ៌ៅរណ្តា លវាលប្រសឬរតពា៉ាំងសៃួតោម នទឹរ ដរកាមរដដដ
នថៃដៅា ប្ហង ដដ្ើមប ៊ីស ៉ាំពរព៊ីរពោះអល់ដឡាោះ។ ធម៌ប្ដ្លសូរតរន ងរ៉ិចចព៉ិធ៊ីដនោះ គឺជាធម៌សូរតថាា យែងគ៉ាំ
ដៅរន ងវ ៉ិហារ។ ជាមួយដនោះ អនរភូម៉ិរតូវដរៀែច៉ាំមាូែអាហារជាដរចើនោររ់ន ងថាស ដោយមនយាយៗ
វយ័ច៉ាំណ្តស់ដធាើោជោររ់ន ងថាសសងចូលរួមរន ងព៉ិធ៊ីសូរតធម៌ដនាោះ។ ែនាទ ែព់៊ីសូរតធម៌ចែ ់ ដគ
បាចោជ ដោយឧែរ៉ិចចដរែៀែរែដូ្ចនឹងរោែ់ទឹរដភាៀង ដហើយែរ ៉ិដភាគអាហារប្ដ្លបានដរៀែច៉ាំ 
ដនាោះ។ ដគរតូវស ូរ ៉ាំដរៀែច៉ាំរ៉ិចចព៉ិធ៊ីដនោះដៅដរកាមរដដដ នថៃរហូតដ្ល់ចែ់រ៉ិចចព៉ិធ៊ី។  
 អាគមសសាត ោះផា ុំ   

ជនជាត៉ិចាមររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនរ់៏មនជ៉ាំដនឿដៅដលើអាគមដស្លា ោះសា ៉ាំ ន៉ិងការោងអាររសដូ្ច
ប្េមរប្ដ្រ។ ររមុដនោះមនទ៉ាំដនៀមអដញ្ាើញរគូអាគមមរដស្លដ ោះសា ៉ាំដ្ល់រូនប្ដ្លដទើែរែសូត ដដ្ើមប ៊ីឱយរូន
ដនាោះមនដសចរា៊ីស េសែបយ។ ដគអាចអដញ្ាើញរគូអាគមចាមឬរគអូាគមប្េមរឱយមរដស្លដ ោះសា ៉ាំដ្ល់
រូនរែស់ដគ ដៅតមស្លថ នភាពជារ់ប្សដងន៉ិងជ៉ាំដនឿរែស់ដគដរៀងៗេាួន។ ដគរតូវដរៀែច៉ាំដរគឿងរណ្តដ ែ់
សកាក រៈដសសងៗដៅតមស៉ាំដណើ រែស់រគូអាគមមន រ់ៗ ។ 
 ៃិធីស ៀងអារក្ស 

ជនជាត៉ិចាមររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នជ៉ាំដនឿ ន៉ិងការរែត៉ិែតា៉ិរ៉ិចចព៉ិធ៊ីដលៀងអាររសដូ្ចប្េមរប្ដ្រ 
ប្តការដរៀែច៉ាំមនលរខណៈេ សោន ។ ជាទូដៅ ដរងអាររសចាមសង់ប្ែរម េដៅទ៉ិសខ្ងដរើត ប្ដ្ល
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អាចមនព៊ីរប្លាង ែ៊ីប្លាង ឬែួនប្លាង ដៅតមរយៈដពលេា៊ីឬប្វងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីដនាោះ។ ដែើដរង
អាររសដរៀែច៉ាំសរមែ់ព៉ិធ៊ីរយៈដពលមួយនថៃ ដគសង់ដរងដោយមនសសរ៤ដដ្ើមប្ែរម េដៅទ៉ិស
ខ្ងដរើត។ ដែើដរងអាររសដរៀែច៉ាំសរមែ់ព៉ិធ៊ីរយៈដពលមួយនថៃមួយយែ់ ដគសងដ់រងដោយមន
សសរ១២ដដ្ើម មនែ៊ីប្លាង ប្ែរម េដៅទ៉ិសខ្ងដរើត។ ដែើដរងអាររសដរៀែច៉ាំសរមែ់ព៉ិធ៊ីរយៈដពល
ែ៊ីនថៃែ៊ីយែ ់ ដគសង់ដរងដោយមនសសរសរសរ១៥ដដ្ើម មនែួនប្លាង ប្ែរម េដៅទ៉ិសខ្ងដរើត
ប្ដ្រ។ ច៉ាំដពាោះព៉ិធ៊ីដលៀងអាររសរយៈដពលែ៊ីនថៃែ៊ីយែ់ គឺដគមនកាែរ់រែ៊ីមួយរបលដដ្ើមប ៊ីឧទ៉ិ ទសែូជា
ដ្ល់រូែអាររស។ ររែ៊ីដនាោះរតូវកាែ់ព ោះប្ចរជាព៊ីរ ដោយមួយប្សនរសរមែត់ៗប្ដ្លបានមរចូលរួម
សូរតធម៌ ន៉ិងមួយប្សនរដទៀតសរមែ់រូែអាររស។ រូែអាររសដៅរន ងព៉ិធ៊ីដលៀងអាររសចាមមនរហូត
ដ្ល់៤០រូែ ដហើយរ ៉ាំដពញដរង។ ដភាងអាររសចាមមនឧែររណ៍ ដូ្ចជា សគរកាណ្ត៉ាំង ស្លរ ណ្តយ
(រសនែ) គង ន៉ិង រកាែ់ ។ 

មនការដលើរដែើងថា នាសម័យដដ្ើម វង់ដភាងដនោះគដឺលងសរមែ់ប្តរពោះមហារសរតចាម 
ដៅរន ងរពោះែរមរជវា ៉ាំង។ ដហត ដនោះដហើយដទើែដៅដពលដលងដភាងអាររស គមឺនរូែអាររសចូលជា
រពោះមហារសរត រពោះសន៉ាំ ដមទព័ ដសោះ ស្លា  ន៉ិង ដ្៉ាំរ ៊ី ជាដដ្ើម។ ែ  ប្នា ែនាទ ែ់ព៊ីរែដទសច៉ាំបា បាត់ែងដ់ៅ 
រូែរពោះមហារសរត រូែរពោះសន៉ាំ ន៉ិងរូែដមទព័ ៉ាំងដនាោះ រតូវដគដជឿថាបានមរចូលសណឋ៉ិ តរន ងរូែ
មន សស ដហត ដនោះដទើែរូែអាររសចាម មនរហូតដ្ល់៤០រូែរ ៉ាំរន ងដរង។  

ែចច ែបនន ជនជាត៉ិចាមររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដៅមនជ៉ាំដនឿន៉ិងដៅែនារែត៉ិែតា៉ិព៉ិធ៊ីោងអាររស
ដៅដែើយ។ « មូលដហត ប្ដ្លដយើងដៅមនជ៉ាំដនឿ គដឺោយស្លរដពលចាមេាោះឈឺ រគូដពទយពាបាល
ម៉ិនជា ដហើយដគដធាើការែនរ់សន់ដៅបានសមរែរែ ដទើែដគដលងអាររសថាា យ។ ដយើងម៉ិនអាចហាម
ោតម់៉ិនឱយដគរែត៉ិែតា៉ិដទ ព៊ីដរពាោះវា រ់ទងនឹងអាយ ជ៊ីវ ៉ិតរែស់ដគ ដែើហាមរបាមដគ រ៏ដរែៀែដូ្ច
ជាសមា ែ់ជ៊ីវ ៉ិតដគដូ្ដចនោះប្ដ្រ» 2 ។  
 ្សមាៀក្បុំពាក្ ់

ែពាជ៉ិតស្លសនាអ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដសាៀរស៉ាំពត់ពណ៌ស ពារអ់ាវពណ៌ស ជួត
របលនឹងស៉ាំពត់ពណ៌ស ន៉ិងដកាសរ់។ ែពាជ៉ិតស្លសនាអ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់គសឺ៉ាំដៅដ្ល់    
គណៈដ្ឹរនា ៉ាំដៅតមវ ៉ិហារន៊ីមួយៗ មនរបា ៉ាំែួនរូែគឺ អ ៊ីម ៉ាំភូឈួយ អ ៊ីម ៉ាំស្លា ៉ាំ អ ៊ីម ៉ាំដវាង េទ៊ីែទ៊ី១      
េទ៊ីែទ៊ី២ ព៊ីឡាល់ទ៊ី១ ព៊ីឡាល់ទ៊ី២ ព៊ីឡាល់ទ៊ី៣ ន៉ិង ព៊ីឡាល់ទ៊ី៤។ 

ច៉ាំដពាោះឧបាសរ ( ៉ាំងចាស់  ៉ាំងដរមង) ដសាៀរស៉ាំពត់ន៉ិងពារ់អាវពណ៌ចរមុោះ ន៉ិងមនជួត
របលនឹងររម ។ ច៉ាំដពាោះឧបាស៉ិកាគឺដសាៀរពារត់មវយ័ ដោយន្រសា៊ីវយ័ដរមងដសាៀរស៉ាំពតធ់មមត 

 
2 ឧរញ្ជញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ (សមភ សន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) ។ 
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ពារ់អាវែ៉ាំពង់ប្វងពណ៌ដេៀវឬនែតង ន៉ិងទទូរនសបពណ៌ដសសងៗ ឯន្រសា៊ីវយ័រណ្តា លដសាៀរស៉ាំពត់
ពណ៌ដមម  ពារអ់ាវែ៉ាំពងប់្វងពណ៌ដមម  ន៉ិងទទូរនសប។ ដោយប្ែរ ន្រសា៊ីវយ័ច៉ាំណ្តស់ដសាៀរស៉ាំពត់
ពណ៌ស ពារអ់ាវែ៉ាំពងប់្វងពណ៌ស ន៉ិងទទូរររម ដូ្ចោន ។ 3 
ការក្រត្៊ិរត្ត៊ិស្លសនា 

 វិហារ នងិ សារ៉ា វ 
ដគអាចសមគ ល់វ ៉ិហារ ន៉ិងស្លរ វ ននររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ តមរយៈរចនាែថស៉ាំណង់ននវ ៉ិហារ

ន៉ិងស្លរ វដនាោះ។ រចនាែថរែស់វ ៉ិហារន៉ិងស្លរ វននររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់គមឺនលរខណៈស្លមញ្ញ 
មនដ្៉ាំែូលែ៊ីថាន រ ់ ប្ដ្លែងកែ់នូវអតថនយ័ រទ់ងនឹង រពោះអល់ដឡាោះ មហាម ត(់ជាពាការ ៊ី) ន៉ិង     
អាោម(ស្លវរ័ជាមន សស) 4 ។ វ ៉ិហារន៉ិងស្លរ វននររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ម៉ិនមនែ មដនាោះដទ។ 

ខ្ងដរកាមដនោះជាវ ៉ិហារប្រវសរអូរឫសស ៊ី ដៅភូម៉ិប្រសរែ៉ិយ ប្ដ្លមនរែជាជនច៉ាំណ ោះវ ៉ិហារ
រែមណជា២៥៤រគសួ្លរ រតូវជា៨៨៩នារ់ ដោយភាគដរចើនជាមន សសសថ៉ិតរន ងវយ័រណ្តា ល។ 

 

  
វ ៉ិហារប្រវសរអូរឫសស ៊ីភូម៉ិប្រសរែ៉ិយ ន៉ិង ទ៉ិដ្ឋភាពខ្ងរន ងននវ ៉ិហារ 

 
 ការថាា យបងគុំប្ៃោះ 

ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់រែត៉ិែតា៉ិការថាា យែងគ៉ាំរពោះប្តមាងែ  ដណ្តណ ោះដៅរន ងមួយ
សបាា ហ៍គដឺៅនថៃស ររ។ ការរែត៉ិែែតា៉ិដនោះមនលរខណៈដោយប្ែរផ្ទទ ល់រែស់េាួន េណៈប្ដ្ល
ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មននន៉ិកាយដ្នទដទៀតដៅរមព ជា ជាទូដៅរែត៉ិែតា៉ិការថាា យែងគ៉ាំ៥ដ្ងរន ង១នថៃ។  

 
3 ឯរស្លរសហគមន៍ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់។ 
4 ឧរញ្ជញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល ជ៉ាំនាន់ទ៊ី៩ (ដមដ្ឹរនា ៉ាំសហគមន៍អ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់)។ 
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ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់សូរតធម៌ថាា យែងគ៉ាំដោយប្សអរដលើគមព៊ីរ ហគ៊ីត ។ គមព៊ីរ ហគ៊ី ត ជាការស៉ាំដយាគ
ដ្ររសងនូ់វេាឹមស្លរស៉ាំខ្ន់ េាឹមស្លរដោលដចញព៊ីគមព៊ីរ រូរ ន់ ប្ដ្លជាគមព៊ីរដោលដដ្ើមរែស់
ស្លសនាអ ៉ិស្លា ម។ គមព៊ីរហគ៊ីតមនត ៉ាំងព៊ីជ៉ាំនាន់ឧរញ ឃនួ រជ៉ាំនានដ់្៉ាំែូងមរដមា ោះ រោន់ប្តព៊ីដ្៉ាំែូងដគ
សរដសរដលើររោស់ស ៊ីម ងព់ណ៌ដ្៊ីឥដ្ឋ ដហើយដរកាយមរ មនការចមាងន៉ិងចងររងជាគមព៊ីរ ហគ៊ីត 
ដនោះដែើង។  

 
គមព៊ីរ ហគ៊ីត សរមែ់ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់រែត៉ិែតា៉ិ 

 
 ៃិធីប ណយសា្នាអ សិាា មសៅក្មព ជា 

ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់រែត៉ិែតា៉ិព៉ិធ៊ីែ ណយធ៉ៗាំ ដៅរន ងស្លសនាអ ៉ិស្លា មគឺ ែ ណយដដ ែត(់ែ ណយ
រ៉ាំដណើ តរពោះ) ែ ណយរ ម ឌន(ែ ណយែួសតមច៉ាំណ៊ី អាហារ) ន៉ិង ែ ណយហាជ៊ី(ែ ណយកាែដ់ោ)។ 
ដរៅព៊ីព៉ិធ៊ីែ ណយធ៉ៗាំ  ៉ាំងែ៊ីដនោះ ររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នរបារពធព៉ិធ៊ីែ ណយអាសូរ (ែ ណយចូលឆាន ៉ាំ
ចាម)សងប្ដ្រ ដោយររមុដនោះដៅររាន៉ិងបានសារភាា ែ់េាួននឹងអត៊ីតកាលជាជនជាត៉ិចាមនននគរ 
ច៉ាំបា ប្ដ្លបានបាត់ែង់ដៅ។  
  ែ ណយអាសូរ (ែ ណយចូលឆាន ៉ាំចាម) 

ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ប្តងរបារពធព៉ិធ៊ីែ ណយអាសូរ ជាដទៀង ត់ ដោយរបារពធដៅនថៃទ៊ី ១១ 
ដរើត ប្េទ៊ីមួយ (អាល់មូហារ  ម) ននមហាម ត់សររជ។ ជាទូដៅ ព៉ិធ៊ីែ ណយអាសូរ រតូវរបារពធរយៈ
ដពលមួយរពឹរ ដហើយដៅដវោដម ង១២នថៃរតង់ ែរ ៉ិស័ទអ ៉ិស្លា មដសាៀរសដមាៀរែ៉ាំពារ់ពណ៌ស ចូល
វ ៉ិហារ ដដ្ើមប ៊ីសូរតធម៌ថាា យែងគ៉ាំរពោះស ៉ាំដសចរា៊ីស េសែបយ ចរមុងចដរមើន។ ដៅរន ងព៉ិធ៊ីដនោះប្ដ្រ ដរៅ
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ព៊ីការដធាើអាហារសរមែទ់ទួល នធមមត ដូ្ចជាសមាការ ៊ីឬជាសមាដសសងៗដទៀតដនាោះ គឺដគរតូវដធាើ 
ែែរដមម ប្ដ្លជាអាហារព៉ិដសសសរមែ់ព៉ិធ៊ីែ ណយដនោះ។  

ែែរដមម ដធាើដែើងដោយសស ៉ាំព៊ីរោែ់ធញ្ញជាត៉ិរបា ៉ាំព៊ីររែដភទ ដូ្ចជា អងករដ្៉ាំដណើ ែ លៃដមម  រោែ់
សប្ណា រដ្៊ី រោែ់ដពព  រោែ់ដពាត រោែ់នដនាង ន៉ិង រោែស់ប្ណា របាយ ជាដដ្ើម។ ដគយររោែ់
ធញ្ញជាត៉ិ ៉ាំងដនាោះែ រោយជាមួយអងករដ្៉ាំដណើ ែ ដហើយែែរឱយដៅជាខ្ែ់។ ែនាទ ែម់រ ដគដចៀន
ពងមនឬ់ពង ឱយស៉ាំប្ែ ត ដហើយហានជ់ាច៉ាំណ៉ិ តសរនសដសាើងៗទ រសរមែោ់រ់ព៊ីដលើែែរដនាោះ។ 
ជាធមមត ដគដរៀែច៉ាំែែរដមម ច៉ាំនួនែ៊ីចានោរ់ដលើថាស់ ដោយរន ងចានន៊ីមួយៗមនោរច់៉ាំណ៉ិ តពង
មនឬ់ពង ប្ដ្លដគហាន់ជាសរនសដសាើងៗ ដរៀែោរ់ប្េាងោន ជាព៊ីរជាន់ ដោយជាន់ខ្ងដរកាម
ោរ់ពងមនឬ់ពង របា ៉ាំព៊ីរជួរ ន៉ិងជាន់ខ្ងដលើោរ់ពងមន់ឬពង ច៉ាំនួនរបា ៉ាំែួនជួរ។ ជាន់ខ្ង
ដលើន៉ិងជាន់ខ្ងដរកាមរតវូោរ់ប្េាងោន ដូ្ចជាសញ្ជញ ដលេែូរ។  

ដរៅព៊ីែែរដមម  ដៅរន ងថាសដនាោះរម៏នោរ់សមាដសសងដទៀតប្ដ្រ។ ែនាទ ែ់មរ ពួរដគនា ៉ាំោន
ែរ ៉ិដភាគអាហារដោយរួម ៉ាំងែែរដមម ដនាោះ។ មនការដលើរដែើងថា អតថនយ័ននព៉ិធ៊ីែ ណយដនោះរ៏
ចង់ែងាា ញព៊ីែនស ៉ាំននធាត ដសសងៗប្ដ្លនា៉ាំឱយមនការចាែរ់៉ាំដណើ តសងប្ដ្រ។ ដោយដហត ដនោះដហើយ
ដទើែពួរដគដធាើែែរដមម ប្ដ្លសស ៉ាំព៊ីរោែ់ធញ្ញជាត៉ិជាដរចើនម េដនោះដែើង។ 
  ែ ណយដដ ែត ់

ែ ណយដដ ែតជ់ាព៉ិធ៊ីែ ណយេួែរ៉ាំដណើ តរពោះ ប្ដ្លរតូវរបារពធជាទូដៅសរមែរ់គែន់៉ិកាយ
ននស្លសនាអ ៉ិស្លា ម។ ដៅរមព ជា ដគរបារពធព៉ិធ៊ីែ ណយដនោះមាងរន ងមួយឆាន ៉ាំ គឺដៅរន ងប្េរ មភៈឬម៊ីនា
(អារស័យដលើការគន់គូរព៉ិភារារែស់អនរដ្រឹនា ៉ាំស្លសនារន ងសហគមន៍) ដហើយមនរយៈដពល
មួយនថៃដពញ 5 ។ 

ដៅរមព ជា ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មរបារពធព៉ិធ៊ីែ ណយដដ ែត់រន ងដោលែ៉ាំណង៖ ទ៊ី១ រ ៉ាំលឹរដ្ល់នថៃ
រ៉ាំដណើ តរែស់រពោះមហាម ត់, ទ៊ី២ ដដ្ើមប ៊ីស ៉ាំដសចរា៊ីស េ ដសចរា៊ីចរមុងចដរមើនដ្ល់រែរច៉ិញ្ចឹ មជ៊ីវ ៉ិត
ន៉ិងការរស់ដៅរែស់ជនជាត៉ិចាមដៅរន ងសហគមន៍, ទ៊ី៣ រ ៉ាំលឹរដ្ល់ការរដរើតជ៊ីវ ៉ិតមន សស ន៉ិង      
ទ៊ី៤ ដដ្ើមប ៊ីរតឹច៉ាំណងស្លមគគ៊ីភាពដៅរន ងសហគមន៍។ ដៅនថៃែ ណយដនោះ មនរែជាជនជាដរចើនមរ
ជួែជ ៉ាំោន ដៅតមវ ៉ិហារ  ៉ាំងរែជាជនរន ងភូម៉ិ  ៉ាំងរែជាជនមរព៊ីដរៅភូម៉ិ ដហើយពួរដគដរៀែច៉ាំ
ទទួល នអាហារន៉ិងន៉ាំច៉ាំណ៊ី ជាមួយោន ។ រន ងព៉ិធ៊ីែ ណយដនោះ ដគរ៏អាចរែមូលែចច័យសរមែែ់ដរមើ
សលរែដយាជន៍រែស់សហគមន៍ប្ដ្រ ដូ្ចជាសរមែក់ាររស្លងវ ៉ិហារ ស្លោដរៀន ន៉ិងែដរមើការ
ស្លសនាដសសងៗ។  

 
5 ម ន ម ត់ រែធានសមគមម ូសា៊ីមអោះម ឌ៊ីយា រមព ជា។ 
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សរមែស់្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ គមឺនទមា ែ់ដរៀែច៉ាំដធាើព៉ិធ៊ីែ ណយដដ ែត់ដៅ
វ ៉ិហារប្រវសរអូរឫសស ៊ី ដៅភូម៉ិប្រសរែ៉ិយ ឃ ៉ាំអូរឫសស ៊ី រស ររ៉ាំពងរ់តឡាច ដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំងជាម ន រួច
ដទើែដរៀែច៉ាំដៅតមវ ៉ិហារច៉ាំណ ោះននន៉ិកាយរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនជ់ាែនាែនាទ ែោ់ន ។ សរមែ់ព៉ិធ៊ីែ ណយដដ 
ែត់ ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា ម ជាព៉ិដសសររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ដៅដេតារ៉ាំពងឆ់ាន ៉ាំង មនទ៉ាំដនៀមដធាើន៉ាំជាដរចើន
រែដភទ មនដូ្ចជា ន៉ាំផ្ទក  ន៉ាំសមប រចាែ ន៉ាំអនសម ន៉ាំគម ន៉ាំរន្រនាទ ៉ាំ  ន៉ិង ន៉ាំចារច់ ល ជាដដ្ើម។  

ជនជាត៉ិចាមររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នទ៉ាំដនៀមដធាើន៉ាំផ្ទក ត ៉ាំងព៊ីែ រណមរ ដហើយរហូតមរដ្ល់
ែចច ែបននដនោះ ន្រសា៊ីជនជាត៉ិចាមមនវយ័ច៉ាំណ្តស់ស ទធសឹងដចោះដធាើន៉ាំដនោះដសទើររគែ់ោន  ជាព៉ិដសសជន
ជាត៉ិចាមរស់ដៅដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង។ « ដោយស្លរែ ណយដនោះមនន៉ិយាយអ៉ាំព៊ីរ៉ាំដណើ ត ដហត ដនោះ
ដហើយដទើែដគដធាើន៉ាំត៉ាំណ្តងរ៉ាំដណើ តមន សស ៉ាំងរន ងេាួនមន សសន៉ិងដរៅេាួនមន សស» 6 ។ 

ន៉ាំផ្ទក មនទរមង់ដសសងៗោន ជាដរចើន 7 ដហើយន៉ាំន៊ីមួយៗរម៏នែងកែនូ់វអតថន័យរែស់វាប្ដ្រ។ 
រន ងច៉ាំដណ្តមដនាោះ មនន៉ាំផ្ទក រែដភទេាោះមនរងដូ្ចរបច់ចមា រ់ដៅតមរបាស្លទ េាោះមនរងជាផ្ទក  
េាោះមនរងដូ្ចរបាស្លទ(ត៉ាំណ្តងមន សសរស៊ី) េាោះមនរងមយូរ(ត៉ាំណ្តងមន សសរែុស) េាោះមន
រងរងចររ(ស៉ាំដៅភពប្សនដ្៊ី) ន៉ាំមនម ៉ាំែួន(ស៉ាំដៅធាត  ទឹរ ដ្៊ី ដភាើង េយល់) ន៉ាំមនម ៉ាំរបា ៉ាំ(ស៉ាំដៅដលើ
ែញ្ចរខនធ ៉ាំងរបា ៉ាំរែស់មន សស) ន៉ិង ន៉ាំមនម ៉ាំរបា ៉ាំមួយ(ស៉ាំដៅអារែបរ៉ិរ ៉ិយា ៉ាំងរបា ៉ាំមួយរែស់មន សស
គឺ សអែ់ រសឡាញ់ េឹង រែចណឌ  រចប្ណន ន៉ិងចងម់នបាន) ន៉ាំមនម ៉ាំរបា ៉ាំព៊ីរ(ស៉ាំដៅដលើសរ ៊ីរងគរែស់
មន សស)។ ដយើងម៉ិនធាា ែប់ានដឃើញប្េមរមនដធាើន៉ាំផ្ទក ដនោះសរមែ់ព៉ិធ៊ីែ ណយប្េមរដនាោះដទ។ 

 

    
                     ន៉ាំផ្ទក (រងរងចររ)                                                       ន៉ាំផ្ទក (ម ៉ាំរបា ៉ាំមួយ) 
 

 
6 ឧរញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់។ (សមភ សន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរ មភៈឆាន ៉ាំ២០១៧) 
7 រូែភាពន៉ាំផ្ទក  ៉ាំងដនោះ រោន់ប្តជាទរមង់មួយច៉ាំនួនប្ដ្លដយើងទទួលបានព៊ីររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ែ  ដណ្តណ ោះ។ តមព៉ិតមនន៉ាំ
ផ្ទក ជាដរចើនទរមង់ដទៀត ប្តដស្លរស្លា យប្ដ្លដយើងម៉ិនបានដៅរន ងអ៉ាំែ ងដពលដគដធាើន៉ាំសរមែ់របារពធព៉ិធ៊ីែ ណយ។ 
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ន៉ាំផ្ទក (រងរបាស្លទ) 

 

 
ន៉ាំផ្ទក រងមយូរ(ត៉ាំណ្តងមន សសរែុស) 

 
  ែ ណយរ ម ឌន (ែ ណយែួសតមច៉ាំណ៊ី អាហារ) 

ែ ណយរ ម ឌន (ែ ណយែួសតមច៉ាំណ៊ី អាហារ) រតូវបានដរៀែច៉ាំដែើងដៅប្េទ៊ី៩ ននមហាម ត់
សររជ។ ការតមច៉ាំណ៊ី អាហារជាកាតពារ៉ិចចទ៊ី៤ ដៅរន ងច៉ាំដណ្តមកាតពារ៉ិចចជាមូលោឋ នច៉ាំនួន៥ 
រែស់ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មដៅទូ ៉ាំងព៉ិភពដោរ។ ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មរគែ់រូែរតូវែួសតមច៉ាំណ៊ី អាហារ    
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រយៈដពលមួយប្េរន ងមួយឆាន ៉ាំ។ ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មប្ដ្លអាចរួចស តព៊ីកាតពារ៉ិចចដនោះមន ដរមងម៉ិន
 ន់ដពញវយ័ (ដរកាមអាយ ១៥ឆាន ៉ាំ) ន៉ិង អនរជ៉ាំងឺ ។ ច៉ាំដពាោះអនរជ៉ាំងរឺអ៏ាចែ៉ាំដពញកាតពារ៉ិចចដនោះ         
(ដោយការសម័រគច៉ិតា)ែនាទ ែ់ព៊ីដគបានជាសោះដសប ើយព៊ីជ៉ាំងឺរែស់ដគប្ដ្រ។  

រន ងរយៈដពល៣០នថៃឬ១ប្េដនាោះ ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មរតូវតមច៉ាំណ៊ី អាហារដៅដវោដពលនថៃ 
ជាដរៀងរល់នថៃ ដោយគ៉ិតចាែព់៊ីដពលនថៃរោះដចញពនាឺរហូតដ្ល់ដពលយែ់ងងឹត។ ការតមច៉ាំណ៊ី
អាហារដនោះគមឺ៉ិនរតូវែរ ៉ិដភាគអា៊ីដស្លោះ សូមប ៊ីប្តទឹរមតរ់ម៏៉ិនរតូវដលែប្ដ្រ។ ជាមួយដនោះ ស្លសន៉ិរ
អ ៉ិស្លា មរតូវដជៀសវាងការដរែើសមា៊ីម៉ិនសមរមយ ភូតភររ ហរដបាររបាស់ ឬ ដជររែមថ ជាដដ្ើម 8 ។  

ដោលែ៉ាំណងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីែ ណយដនោះ គដឺដ្ើមប ៊ីែងាា ញអ៉ាំព៊ីភាពដស្លម ោះសម័រគរែស់ស្លស
ន៉ិរអ ៉ិស្លា មច៉ាំដពាោះរពោះអល់ដឡាោះ ន៉ិង ដដ្ើមប ៊ីោស់ដតឿនដ្ល់មន សសរគែ់រូែឱយស្លគ ល់អ៉ាំព៊ីការល៉ាំបារ
រែស់អនរររ ដហើយរស់ដៅសារភាា ែជ់៊ីវ ៉ិតជាមួយអនរររដោយការដធាើ នឬែរ ៉ិចាច រដ្ល់អនរររ៊ីររ។ 

ដោយប្ែរ ច៉ាំដពាោះររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ ែនាទ ែ់ព៊ីរស្លយែួសរួច ដគអាចដៅសនូរែ ពាការ ៊ីជន
រែស់េាួនដដ្ើមប ៊ីដធាើព៉ិធ៊ីែងស រូល។ រដែៀែរែែែងស រូលរែស់ជនជាត៉ិចាម គឺដគសមអ តសនូរ ចារ់ដ្៊ីពូន
សនូរ ដរស្លចទឹរសនូរ ន៉ិងមនចាស់ទ ៉ាំសូរតធម ៌ (ម៉ិនមនការប្សនដរពនមាូែអាហារដូ្ចជនជាត៉ិប្េមរឬ
ច៉ិនដទ)។  
  ែ ណយហាជ៊ី (ែ ណយកាែដ់ោ) 

ស្លសន៉ិរអ ៉ិសស្លា មរគែ់រូែ ជាព៉ិដសសអនរមនជ៊ីវភាពធូរធារន៉ិងមនស េភាពលអ មន
កាតពារ៉ិចចរតូវដៅដធាើហាជ៊ីដៅទ៊ីររុងម កាស រែដទសអារ ែែ់ ៊ីស្លអូឌ៊ីត ប្ដ្លជាទឹរដ្៊ីរ៉ាំដណើ តរពោះ 
យា ងដហាចណ្តស់ឱយបានមាងរន ងមួយជ៊ីវ ៉ិតរែស់េាួន។ ច៉ាំដពាោះស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មប្ដ្លមនលទធភាព
ន៉ិងស េភាពលអ ប្តម៉ិនបានែ៉ាំដពញកាតពារ៉ិចចដនោះ ដនាោះដគនឹងទទួលបាែ ដោយម៉ិនដោរពចបែ់
ស្លសនា។ ដនោះជាកាតពារ៉ិចចទ៊ី៥ សរមែស់្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា ម។ 

ដៅសមយ័ម ន ររមមនប្េមរអ ៉ិស្លា មបានែ៉ាំដពញកាតពារ៉ិចចដនោះណ្តស់ ដោយស្លររតា
ជ៊ីវភាពន៉ិងមដធាបាយដធាើដ្៉ាំដណើ រ។ ការដធាើដ្៉ាំដណើ រគឺរតូវដធាើដ្៉ាំដណើ រតមរបា ល់ទឹរ(ម៉ិន នម់ន
យនាដហាោះ)ប្ដ្លរតូវច៉ាំណ្តយដពលដវោយា ងត៉ិច ៤ប្េ ន៉ិងរតូវច៉ាំណ្តយថវ ៉ិកាដរចើន។ ដហត ដនោះ 
ប្េមរអ ៉ិស្លា មប្ដ្លបានដៅែ៉ាំដពញកាតពារ៉ិចចដៅសមយ័ដនាោះ គទឺទួលបាននូវការសាល់តនមាន៉ិងការ
ដោរពយា ងេពស់។ ែចច ែបនន មនប្េមរអ ៉ិស្លា មជាដរចើនបានដៅែ៉ាំដពញកាតពារ៉ិចចដនោះ តមរយៈការ
ច៉ាំណ្តយថវ ៉ិកាផ្ទទ ល់េាួន  ៉ាំងតមរយៈការទទួលជ៉ាំនួយសែប រសធម៌ព៊ីដរៅរែដទស។ 

 
8 ឧរញ្ជញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់។ (សមភ សន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) ។ 
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ដោយប្ែរ ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មរមព ជាប្ដ្លព ៉ាំបានដៅចូលរួមែ ណយហាជ៊ីដៅទ៊ីររងុម កាស 
គឺដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីែ ណយមួយដៅថា ែ ណយកាែដ់ោ ដោយអនរមនលទធភាពរតវូែរ ៉ិចាច គរបារទ់៉ិញដោ 
(អាចជាសតាពប្ព ដចៀម ឬ ររែ៊ី ជាដដ្ើម) មរកាែយ់រស្លច់ប្ចរ នដ្ល់ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររ៊ីររ 
តមរយៈគណៈរមមការមួយ។ ែ ណយដនោះអាចរែរពឹតាដៅរយៈដពលែួននថៃ រែស៉ិនដែើមនដោដរចើន
សរមែក់ាែ់ដធាើ ន។ ែប្នថមដលើស្លច់ដោ ដគរ៏អាចប្ចរ នជាអងករឬវតថ  នដសសងៗដៅតមលទធ
ភាពប្ដ្រ។ 

 
សសចរដ៊ីសនន៊ិដ្ឋា ន 

 ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់ននន៉ិកាយស្លសនាអ ៉ិស្លា មគមឺនប្តដៅរមព ជាែ  ដណ្តណ ោះ ដោយមនរែវតា៉ិ
រដរើតដែើងដៅរមព ជារន ងសម័យឧតា ងគ។ ច៉ាំនួនស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នការធាា រច់ ោះ 
ជាែនាែនាទ ែ ់ ដោយមនស្លសន៉ិរេាោះមនទ៉ាំដនាររែត៉ិែតា៉ិស្លសនាអ ៉ិស្លា មតមគមព៊ីររូរ នប្ដ្លជា
គមព៊ីរដដ្ើមននស្លសនាអ ៉ិស្លា មយា ងម ងឺម ត់ ប្ដ្លទទួលឥទធ៉ិពលព៊ីទ៉ាំនារទ់៉ាំនងន៉ិងជ៉ាំនួយដសសងៗព៊ី
ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មដៅរែដទសអារ ែន់៉ិងម ដែស ៊ី។ ែចច ែបនន ស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់
មនរែមណ ៣% 9 ននស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មដៅរមព ជា។  
 ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនជ់ាររមុស្លសន៉ិរអ ៉ិស្លា មដៅរមព ជាប្ដ្លពាយាម ន៉ិងយរច៉ិតាទ រោរ់
េពស់រន ងការររាអតាសញ្ជញ ណរែស់េាួនជាជនជាត៉ិចាម តមរយៈការេ៉ិតេ៉ាំអភ៉ិររសភាស្លចាម 
អរសរចាម ន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមា ែ់រែនពណ៊ី ចាម។ ជ៉ាំនួយ ៉ាំងឡាយប្ដ្លនា៉ាំឱយែ ោះពាល់ដ្ល់អតា
សញ្ជញ ណរែស់េាួនឬជាជ៉ាំនួយមនលរខេណឌ  គរឺរមុដនោះម៉ិនទទួលដែើយ។  

ររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លនម់នលរខណៈដធាើសមហរណរមម ន៉ិងស៉ាំដយាគដរចើនជាមួយនឹងវែបធម៌
រែនពណ៊ី ន៉ិងសងគមប្េមរ។ ជ៉ាំដនឿន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមា ែ់មួយច៉ាំនួនគឺទទួលឥទធ៉ិពលព៊ីជ៉ាំដនឿន៉ិងទ៉ាំដនៀម
ទមា ែ់ប្េមរ។ លរខណៈដនោះែងាា ញអ៉ាំព៊ីការរស់ដៅដោយសារភាា ែនឹ់ងសងគមប្េមរ ច ោះសរមុងជាមួយ
សងគមប្េមរ។   

 
 
 
 
 

 
9 រែភពឯរស្លរ «សហគមនអ៍ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់»។ 
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ឯរស្លរៃ៊ិសក្រោះ 

ឯក្សារ 
-មជឈមណឌ លសរមែក់ារស៉ិរាជាន់េពស់ « ររមុជនជាត៉ិភាគត៉ិចដៅរមព ជា » ដបាោះព មព
ដលើរទ៊ី២ ឆាន ៉ាំ២០១៥។ 

- ហសង់ម៊ីប្សលហា៊ីល៊ីព៊ី ការរស្លវរជាវែឋមអ៉ាំព៊ីភាស្លជនជាត៉ិភាគត៉ិចដៅរមព ជា ដបាោះព មភ
ឆាន ៉ាំ២០០៩។ 

- រែភពឯរស្លរ «សហគមនរ៍រុមអ ៉ិស្លា មររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន ់» ។ 

្ម្លា ្ន ៍
- ជ ៉ាំ ស៉ាំអាង មន្រនា៊ីការ ៉ិយាល័យននមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង។ (សមភ សនថៃទ៊ី៩ 
ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) 

- ប្ទ ម តល់៊ី អ ៊ីម ៉ាំឬអនរដ្រឹនា ៉ាំវ ៉ិហារអ ៉ិស្លា មមួយដៅរន ងដេតារ៉ាំពងឆ់ាន ៉ាំង។ (សមភ សនថៃទ៊ី៩ ប្េ
រ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) 

- ម ន ម ត់ រែធានសមគមម ូសា៊ីមអោះម ឌ៊ីយា ដៅរមព ជា (សមភ សន៍នថៃទ៊ី៩ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ
២០១៧)។ 

- ល៊ីហារ ែហារឹមវ ៉ិហារ (សន្រងាគ ជវ ៉ិហារ) អាល់ម រមូ់រដៅភូម៉ិរចររដមៀត ឃ ៉ាំឈូរសរស រ
រ៉ាំពង់រតឡាចដេតារ៉ាំពងឆ់ាន ៉ាំង។ (សមភ សនថៃទ៊ី៩ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) 

- សរ ោង រែធានមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង។ (សមភ សនថៃទ៊ី៩ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ
២០១៧) 

- ម ត់ ស្ល ឧរញ ឃនួ រជ៉ាំនាន់ទ៊ី៩  ន៉ិងគណៈដ្ឹរនា ៉ាំននសហគមន៍អ ៉ិស្លា មររមុរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន ់
(សមភ សន៍នថៃទ៊ី៩ ប្េរ មភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧)។  
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ជ៉ាំនួែរវាងររុមរស្លវរជាវជាមួយរែធានមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង 

 

 
ររុមរស្លវរជាវជួែសមភ សឧរញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល ន៉ិងគណៈដ្ឹរនា ៉ាំររុមរនអ ៊ីម ៉ាំស្លន់  

 

 
ដោររស៊ី ម ៉ិល វាសនា ដធាើសមភ សឧរញ ឃនួ រ ម ត់ ស្ល 




