កមពុជ
របយករណ៍ស្តព
ី ីេសរ ីភព

សនអន្តរជតិ ឆនំ ២០០៨ េចញេ

យ

ករ ិយល័យទទួលបនទុកែផនកលទធិ្របជធិបេតយយ សិទិម
ធ នុស និងករងរ
េចញផ យេនៃថងទី ១៩ ែខកញញ ឆនំ ២០០៨

រដ្ឋធមមនុញញែចងពីេសរ ីភព
ចំែណកដល់ករ្របតិបត្តិ

សន

េហើយេគលនេយបយ

និងចបប់ដៃទេទៀតបនរួម

សន ែដលជទូេទមនលកខណៈេសរ ី។ ពុទធ

សនគឺជ

សនរបស់

រដ្ឋ។
ជទូេទនិងជក់ែស្តង រ ្ឋ ភិបលេគរពេសរ ីភព

សន។

ថ នភពេសរ ីភព

សនមិន

មនករែ្រប្របួលេទ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ។
មនេសចក្តី យករណ៍តិចតួចពីករបំពនឬករេរ ើសេអើងពីសងគម
ជំេនឿ ឬករ្របតិបតិ្ត
រ ្ឋ ភិបល

យ

រេរឿង

សន

សន។
េមរ ិកពិភក ពីេសរ ីភព

បយរួមរបស់ខួ្លនេដើមបីេលើកកំពស់សិទិធមនុស ។
ែផនក ១៖ ្របជ

េ

្រស្តទក់ទងនឹង

សនជមួយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជែផនកមួយៃននេយ

សន

្របេទសកមពុជមនៃផទដីចំនួន ៦៩ ៩០០ ៃម៉ល៍កេរ េហើយមន្របជជនចំនួន ១៤,១

នក់។ ្របជជនចំនួន ៩៣% កន់ពុទធ

សនម

ន

យន ែដលមនកន់ជទូេទនិងយ៉ ងរ ឹងមំ កនុង

េខត្ត ្រកុងទំងអស់ េ

យមនវត្តចំនួន្របែហល ៤ ១០០ េនទូទំង្របេទស។ ជនជតិែខមរភគ

េ្រចើនេលើសលុបជពុទធ

សនិក ។ មនទំនក់ទំនងគនយ៉ ងជិតសនិទធរ ងពុទធ

ិ រស់េន្របចំៃថង។ ករ្របតិបត្តិ
ធម៌ែខមរ និងជីវត

ម្រពះពុទធ

1

សន ្របៃពណីវបប

សន្រតូវបនចត់ទុកជទូេទថ ចំ

បច់េនកនុងអត្តសញញណវបបធម៌

និយយថ មនអនក្របតិបត្តិ
មនអនកកន់

និងជតិ

សន៍េន្របេទសកមពុជ។

ពុទិក
ធ ម

មចំនួន ១៥០ ០០០ នក់ េហើយមនវត្តចំនួន ៦៣ េនទូទំង្របេទស។

សនឥ

្ល ម្របមណពី ៥០០ ០០០ េទ ៧០០ ០០០ នក់ (គឺចេន្លះពី ៣,៥%

េទ ៥% ៃន្របជជន) ែដលភគេ្រចើនេលើសលុបគឺចម ែដលេ្រចើនរស់េន
មជនបទ

មមត់ទេន្ល

េធ្វើករប៉ ន់្របមណថ

តិចជងេនះេទ ។ េនកមពុជ

សនឥ

ពីម៉េឡ េហើយែដល្របតិបត្ដិេ

យអនកកន់
៉ ប៊ី

ទទួលឥទធិពលពីគុយេវតនិង
េជឿ្របមណ ៦% ៃនអនកកន់

្ល មមនបួន
សនឥ

អ៊ូឌីត
សនឥ

រឥ

េនកមពុជ

"Wahhabi")

ែដលមនអនក

រឥ

ខេដើ ម

ខ Kadiani ែដលមន

្ល ម Surav តូចៗ៣៣៣ ែដល
សនឈរេធ្វើធមមេទសនេនៃថង

ខ Iman-San េចញ។

មេនះ

មនែតវ ិ

រ្របូេតស្តង់ និង ៦៥

រចំនួន្របែហល

៩០០

សនដៃទេទៀតែដលមនអនកេជឿមិនេ្រចើន មន
ម េ

យមួយៗមនអនក្របតិបត្ដិ

្ណ ះ ។
ថ នភពៃនេសរ ីភព

សន្រគឹះ្របមណ ១០០ ែដលេធ្វើសកមមភព

រ្រគឹ ះចំនួន ១ ៦០៩ (១ ៥៤៤ ជវ ិ

ែតកនុងចំេ

Baha'i Faith និង Cao Dai របស់េវៀត

ែផនកទី ២.

ថ

ខ Salafi ែដល

សន្រគឹះែដលមនចំនួនតិចតួច ែតកំពុងែតមនកំេនើនេឡើង ្រតូវជ្របមណ

ែដលបនចុះបញជីករជផ្លូវករ ។ អងគករ

ែតប៉ុេ

ែដលទទួលឥទធិពល

យអនកេជឿចំនួន ៣% និង

ខ េលើកែលង

យេសរ ីេនទូទំង្របេទស េហើយមនវ ិ
រកតូលិក)

ខសុី

្ល ម ែតចំនួនេនះេចះែតមនករេកើនេឡើង ។

២% ៃន្របជជនទំងមូល ។ មននិកយឬអងគករ

ជវ ិ

េគេ

្ល មចំនួនពី ២៤៤ និងមនវ ិ

ចជសមជិករបស់

្រកុមអនកកន់

េ

ខ គឺ

មតំបន់ជនបទ េហើយមិនមនកែន្លងសំ ប់្រគូ្របេ

សុ្រកេទ េហើយ

ទ

្របេទសកមពុជមន្របជជនចម

្ល មចំនួន ៨៨% ។

(េពលខ្លះ

ែដលមន េឈមះថ Iman-San ែដល្របតិបត្ដិេ

េ្រចើសិត
ថ េន

មទី្រកុងនិងភូមិេន

បនិងទេន្លេមគងគ និងេនកនុងេខត្ដកំពត ។ អងគករខ្លះែដលេធ្វើករឬ

មនទំនក់ទំនងជមួយ្របជជនចម

អនកេជឿ ៣% ែដរ ។ មនវ ិ

យន

សន

2

ប៉ុេ

្ណ ះ
សន

ម្របែហល ២០០០ នក់

្រកបខ័ណ្ឌចបប់និងេគលនេយបយ
រដ្ឋធមមនុញញែចងពីេសរ ីភព

សន េហើយជទូេទចបប់និងេគលនេយបយេផ ងេទៀតបន

រួមចំែណកដល់ករ្របតិបត្តិ

សនេ

្របឆំងនឹងកររ ំេ

យែផនករ ្ឋ ភិ បល ទំងេ

របស់រដ្ឋ

ភ ទំងេ

េហើយរ ្ឋ ភិបលជំរញ
ុ េ

និងករអប់រ ំដល់្រពះសងឃ
ែដលេធ្វើករ្រ

យេសរ ី ។ចបប់ទំងអស់ករពរេសរ ីភពេនះយ៉ ងេពញេលញ

យមនៃថងបុណយ

និងអនកដៃទេទៀតេន

វ្រជវ និងេបះពុមពឯក

ចបប់តំរវូ េ

យ្រកុមអនកកន់

សុំេទ្រកសួងធមមករនិង

ម្រពះពុទធ

រវបបធម៌ែខមរ និង្របៃពណី

េបើេគចង់ក

សនដៃទេទៀត បេងកើតេ

មបញញ តិ

ងកែន្លងេគរពបូជ

យមនជំេ

ែដល

សន

ផ្តល់ករបណុ្ត ះប

ម្រពះពុទធ

សនទំងអស់ រួមទំង្រកុមពុទធ

សន

ែដល្រតូវែតេគរព

សន

សនគឺជ

ិ
េហើយជួយមួយែផនកតូចដល់វទយ

មវត្ត

សន ។ េនកនុងពកយសុំរបស់េគ េគ្រតូវបញ
ជ ក់េ
របស់េគ

យែផនកឯកជន។ពុទធ

ថ នមួយ

សន។

សនិ កផង េ

យ

ក់ពកយ

ឬេធ្វើសកមមភពេផ ងៗែផនក

យចបស់ពីបំណងនិងសកមមភពែផនក
ម្របម្រកុម

្ត ល

សនននមិនេ

សន

យ្របមថ្រកុម

ះ ឬ ប៉ះពល់ដល់សន្ដិសុខជតិ ។ មិនមនករ

ក់ពិន័យ

ចំេពះករមិនចុះបញជីករេទ េហើយជក់ែស្ដងមន្រកុមខ្លះមិនបនចុះបញជីករេទ ។
បទបញ
ជ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង
សន

សនពីខងេ្រកតំរវូ េ

យមនករចុះបញជីកែន្លងេគរពបូជនិង

ជបែនថមេលើករយល់្រពមរបស់រ ្ឋ ភិបល

មុនេពលេធ្វើករ

បូជថមីៗ ។ កែន្លងេគរពបូជ្រតូវសថិតេនឆងយពីគនយ៉ ងតិច ២ គម េហើយមិន
បំណងែផនកនេយបយ ទទួលឧ្រកិដ្ឋជនេ

យ

មនេសចក្ដី យករណ៍ែដលនិយយថ
ទទួលបនករយល់្រពមេលើករក

ចេ្របើ្របស់េដើមបីបំេរ ើ

ន ក់េន ឬជនេគចខ្លួនពីចបប់េឡើយ ។ ករកំណត់

្រពំែដនពីគនេនះ្រតូវបនអនុវត្ដទក់ទងែតនឹងករក
ទក់ទងនឹងករ ិយល័យរបស់អងគករ

ងសង់កែន្លងេគរព

ងកែន្លងេគរពបូជថមីៗែតប៉ុេ

សនេទ

។

មន្រកុម

េហើយមិន

កនុងអំឡុងេពលៃនរបយករណ៍េនះ
សនជួប្របទះនឹងឧបសគគជដុំកំភួន

ងកែន្លងេគរពបូជេទ

3

្ណ ះ

ែត្រកុម

មិន
កនុងករ

សន្រគឹះខ្លះបននិយយថ

្រកសួងធមមករ និង

យវ ិ

សន កនុងេពលថមី្ៗេនះមិនបនចុះបញជីេ

រថមី

មួយេទ េ

យ

រ

មន្រកុមេផ ងៗេនកនុង្រកសួង ។
រ ្ឋ ភិបលបនអនុញញតិេ
បេ្រង នពី

សនដៃទេទៀត

ែដលមិនែមនជ

យមនករបេ្រង នពីពុទធ
េន

សន្រពះពុទធេន

រ ្ឋ ភិបលបនេចញបទបញ
ជ ថ
េ

ម

យេស្ល កពក់សំេលៀកបំពក់

សនេន

រដ្ឋ្រតូវបន

ម

ឯកជន

មឃត់

រដ្ឋនន ។ ករ

ែតករបេ្រង នពី

សន

ចេធ្វើេទបន។ េនែខឧសភ ឆនំ ២០០៨

សិស ទំងអស់ែដលកន់
ម

ម

សនឥ

្ល ម

្រតូវបនអនុញញតិ

សនរបស់េគ េនកនុងថនក់។

រ ្ឋ ភិបលកំណត់យកៃថងបុណយធំៗ

មពុទធ

សនម

យន

ជៃថងឈប់សំ កទូទំង

្របេទស។

កររ ិតតបិតេលើេសរ ីភព

សន

ជទូេទ រ ្ឋ ភិបលេគរពេសរ ីភព
េសរ ីភព

សន េ

សន។ មិនមនករផ្លស់បូ្តរកនុង

យរ ្ឋ ភិបលេទ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ។

េនែខមិថុន ឆនំ ២០០៧ ្រកសួងធមមករ និង
ែដលបនេចញកលពីឆនំ
េ

យេ្របើ្រប

២០០៣

ិ នូវករ
សនបនេចញេឡើងវញ

កនុងករេដើរបញុច ះបញូច លេ

យប្ដូរ

ប់បំពងសំេលង ឬផ្តល់ករេលើកទឹកចិតជ
្ត សំភរៈ េដើមបីេ

ភពមនុស ធម៌របស់្រកុម
េ្រចើនែត

្វ គមន៍េ

ថ នភពៃនករេគរព

សនទូត្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ

យម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល

សកមមភពនេយបយ
មនកររ ំខនេ្រចើនេ

ដ ប

យមន

េគមិនយល់ថ

ឬសកមមភពខុសចបប់េទេនះ។េយង
យករ

ម្របមេនះេទ

ម្របម

សនពីផះ
ទ មួយេទផទះមួយ
យប្តូរ

សន។ ែតសកមម

េហើយេស ែដលពួកេគផ្តល់
ជករបិទបំងករពក់ព័នធកុង
ន

ម្រកុម្រគឹះ

សនន

ពួកេគមិន

េហើយភគេ្រចើនយល់្រសបជមួយចំណុចននកនុង

េសចក្តី្របកសេនះ។
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េនែខសី

ឆនំ

សំ ប់េរៀបចំករ្របជុំ
God

២០០៧
សន។

្រកុម

សនទូតកនុង្រសុក ែដលេធ្វើករជមួយនឹងអងគករ Assembly of

ែដលមនមូល ្ឋ នេនសហរដ្ឋ

សបហ៍
េនកនុងេ ងេ
្ត
ឆនំ ២០០៧ េ

និង្រពះវ ិ

េមរ ិក

ខ នដ៏ធំមួយ និងេន

្ត តអូ

បនេរៀបចំករ្របជុំេនចុ ង

ំពិក កនុងទី្រកុងភនំេពញ។េនៃថងទី ១០ ែខសី

យ្របប់អនកេរៀបចំថ ពួកេគមិនមនករអនុញញតិេ

ជញធរមូល ្ឋ នបននិយយម្តងេទៀតថ

និយយថ ្រកសួងធមមករនិង

យេនទីេនះេទ។ េនៃថងទី ១១

ពួកេគមិនមនករអនុញញតិេ

ផ្តំុេទ។ េ្រកយមក ពិធីេនះក៏្រតូវបនយកេទេធ្វើេនវ ិ

្រកសួងម

រដៃទេទៀត

យមនមនុស ចូលរួម្របមណពី ៣០០០េទ ៤០០០នក់ ប៉ូលិសខ័ណ្ឌបនបិទករជួប

្របជុំគនេនះ េ
ែខសី

សន្រគឹះមួយ្រកុមមនបញ
្ហ ពិបកកនុងករសុំករអនុញញតិ

យេធ្វើករ្របមូល

ិ
រតូចមួយ េនភនំេពញវញ។
អនកេរៀបចំពិធីបន

សនមិនផ្តល់ករអនុញញតិេ

យេធ្វើពិធីេនះេទ ដូេចនះ េគក៏បនេទ

ៃផទ និង្រកសួងអប់រ ំ។ ្រកសួងទំងពីរេនះបនផ្តល់ករអនុញញតិេ

យពួកេគេរៀបចំករជួប

ជុំេនះ។ អនកេរៀបចំ បននិយយថ ពិធីដូចគនេនះ េនេខត្តបត់ដំបង ក៏្រតូវបនេគបិទផងែដរ ែតករ
្របជុំ្រគឹះបរ ិសីទដូចគនេនះ េនេខត្តកំពង់ចម និងកំពង់ធំ បនដំេណើរករ
ករណ៍ទំងេនះ មិនមនអំេពើហឹង

ែដល្រប្រពឹត្តេ

មករេ្រគងទុក។ កនុង្រពឹ តិ្ត

យអនកេរៀបចំឬរ ្ឋ ភិបលេទ។

មិនដូចឆនំមុនៗេទ រ ្ឋ ភិបលមិនបនបិទ

Madrassahs (

េនកនុង្របេទស មិនមនេសចក្តី យករណ៍ពីករចប់ខួ្លន

ឥ

្ល មេទ)។

ក់ពនធនគរ ទក់ទងនឹង

ស

នេទ។

ករបងខំេ

យប្ដូរ

សន

មិនមនេសចក្ដី យករណ៍ពីករបងខំេ
ស្តីពីកុមរសញ
ជ តិ

យប្ដូរ

សនេទ

េ

េមរ ិក្រតូវបនចប់ព្រងត់ឬនំយកេចញពីសហរដ្ឋ

របយករណ៍ពីករជំទស់មិនអនុញញតិេ

យរួមទំងេសចក្តី យករណ៍
េមរ ិកេ

យខុសចបប់

យពលរដ្ឋទំងេនះ្រតឡប់េទកន់សហរដ្ឋ

ិ ជវជជ
ិ មនកនុងករេគរពេសរ ីភព
ភពបន្របេសើរេឡើង និងករវវត្ត
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សន

ឬក៏

ិ
េមរ ិកវញេទ
។

ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបនបន្តេធ្វើករ្របជុំតំ
ិ ន៍ែផនក
្រពឹតិក
្ត រណ៍វវត្ត
េធ្វើករ្របជុំអន្តរ

សន និងេ

សនចំនួន ២

្របជុំគនស្តីពីភពសុខដុមខង

ង្រកុម

ះ្រ

សនេផ ងៗ

េដើមបីេធ្វើករពិភក ពី

យបញ
្ហ កង្វល់េផ ងៗ។ ្រកសួងធមមករនិង

ល់ឆនំ េ

យេនកនុងករ្របជុំេនះ េមដឹកនំ

សនបន

សនននេធ្វើករ

សន។កនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ

ករ្របជុំ្រតូវបន

េធ្វើេនែខវ ិចឆិក ឆនំ ២០០៧ និងែខកុមភៈ ឆនំ ២០០៨ េនភនំេពញ។ ្រកុមមួយៗបនេឡើងបក្រ
ពីជំេនឿ

សន និងសកមមភពៃន

និង្រកុមសកករៈ
េ

សនរបស់េគេរៀងៗខ្លួន។ មនអនកចូលរួម្របមណ ៧០០ នក់

សន(Congretation) ចំនួន ៦០ ្រកុម េនកនុងករ្របជុំ េនែខកុមភៈ ឆនំ ២០០៨។

កនយករដ្ឋម្រន្តីហ៊ុន ែសន បនែថ្លងសុនទរកថកនុងករ្របជុំេនែខកុមភៈ េហើយបនមន្រប

ថ ភពសុខដុមនឹងគនែផនក

សនមន

ះអន្តរជតិភំេន ពញ

សន៍

រៈសំខន់សំ ប់្របេទសជតិ។

េនែខឧសភ ឆនំ ២០០៨ បនទប់សំ ប់សូ្រតធម៌ឥ
េ

យ

្ល មចំនួន ២ ្រតូវបនេបើក េន្រព

ែដលជករទទួលយកកន់ែតេ្រចើនរបស់រ ្ឋ ភិបលេទេលើ

នយន្ត

សនដៃទៗ

េទៀត។
េនែខឧសភ ឆនំ ២០០៨ រ ្ឋ ភិបលបនេចញបញ
ជ ថ សិស កន់
្រតូវបនអនុញញតិេ

យេស្ល កសំេលៀកបំពក់

េនែខេម

ឆនំ

សន្របចំតំបន់
្របតិបត្តិករអន្តរ
អូ្រ

២០០៨

សនរបស់េគ េពលមកេរៀន។

សុីប៉សុីហិក
្វ េលើកទី ៤ ។ កិចច្របជុំពិភក

ឆនំ ២០០៨ េនភនំេពញ ស្តីពីសហ

សនេដើមបីសន្តិភព និងភពសុខដុម មនករចូលរួមរបស់តំ

ហ្វីលីពីន សឹង្ហបូរ ី ៃថ ទីម៉ខងេកើត និងេវៀត
និងឧបតថមភ

្ល មទំងអស់

រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើជសហមចស់ផទះេរៀបចំកិច្រច បជុំពិភក អន្តរ

្ត លី ្រប៊ុយេណ កមពុជ ហ្វីជី ឥណូ្ត េនសុី

ពី្របេទសេរៀបចំ

មែបប

សនឥ

ងមកពី្របេទស

វ ម៉ េឡសុី មីយ៉ន់ម៉ ណូែវលេសឡង់ ប៉ ប៉ ញូហគីេន
ម។ េ

កនយករដ្ឋម្រន្តី ហ៊ុន ែសន និងតំ

បនគំ្រទេគលករណ៍ស្តីពីវបបធម៌សន្តិភព

សន។
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ងមក

និងភពសុខដុមែផនក

ែផនកទី ៣. ករេរ ើសេអើងនិងកររ ំេ

ភពីសងគម

ពុំមនេសចក្ដី យករណ៍ពីកររ ំេ
្របតិបត្ដិ ឬជំេនឿ
្រកុម

ភឬករេរ ើសេអើងពីសងគមេ្រចើនេទ ទក់ទងនឹងករចូល ករ

សន ។

សនភគតិចជួប្របទះតិចតួចឬគមនែតម្ដង នូវករេរ ើសេអើងពីសងគមកនុងអំឡុងេពលៃន

របយករណ៍េនះ

ែតអនកកន់

សន្រគឹះនិងអនកកន់

សនឥ

្ល មមនករប៉ះទងគិចគនតិចតួ ច

ទក់ទងនឹងេរឿងផទល់ខួ្លន ។
មនករ យករណ៍ពីភព

នតឹងនឹងគនម្ដងមកលរ ង

គឺ្រកុមែដលបនទទួលលុយពី្រកុមននកនុង្របេទស
្រស័យេលើលទធិរបស់
ពុទធ

ខ

៉ ប៊ី

ខេផ ងគនៃន

សនឥ

្ល ម

អ៊ូឌីត គុយេវត ម៉ េឡសុី ឬឥណូ្ដ េនសុី

សនេនះ ។

ិ ពី្របេទសេ្រក
សនិកខ្លះបនសំែដងកង្វល់ពីករែដលសហគមន៍ចមទទួលជំនួយថវក

។ ែតជទូេទ ្របជជនចមរស់េនេ
ជំនួញនិងកនុងរ ្ឋ ភិបល

យចុះសំរង
ុ ល្អេនកនុងសងគម មនទទួលមុខនទីធំៗកនុងែផនក

េហើយមិនមន្របឈមនឹងករេរ ើសេអើងឬកររ ំេ

ភបំពនេទ

កនុងអំឡុង

េពលៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ ។
មនអងគកររបស់អនកកន់

សន្រគឹះនិងអងគកររបស់អនកកន់

ិ ្រទ្រទង់ពីែផនកឯកជនឬែផនក
េ្រចើនែតទទួលថវក

ែដល

សនជមួយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

ជែផនក

ធរណៈេនបរេទស ។

ែផនកទី ៤. េគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ
រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ

សនចំរះ
ុ េផ ងៗ

េមរ ិក

េមរ ិកពិភក បញ
្ហ េសរ ីភព

មួយៃនេគលនេយបយរួមរបស់ខួ្លនកនុងករេលើកកំពស់សិទិម
ធ នុស
េមរ ិកបនជួបជមួយេមដឹកនំ

សន

។

តំ

េដើមបីពិភក ពីបញ
្ហ ទំងេនះ
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ងរបស់ម្រន្តី

ថ នទូ ត

េហើយបនទក់ទងជ

មួយតំ

ងអងគករ

្រកុមអនកកន់

សន

សន្រគឹះ

ថ នទូត

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនិង្រកុមេផ ងៗេទៀត
សនឥ

្ល ម និង ពុទធ

ថ នភពេសរ ីភព

សន

េហើយក៏បនផ្ដល់ជំនួយែផនកសំភរៈដល់ពួកេគផងែដរ
ិ ុ េលងភ
ដល់វទយសំ

សនឥ

េនកមពុជ

កនុងចំេ

ដូចគនេនះែដរ

វិ

រ្រគឹះ

និង

សនជេ្រចើន
្រកុម្រគឹះ

ថ នទូត
សន្រគឹះ

ចម ។ជថមីម្តងេទៀត

មលកខណៈ

ក។
េមរ ិកបនេធ្វើករេដើមបីរក េ
និងអនកកន់ពុទធ

ិ រម
មរយៈកមមវធី
ួ គន

សន

។រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ

យជំងឺេអដស៍ ដឹកនំេ

យ

ថ នទូត

យមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធជ
មរយៈករចុះដល់វត្ដនិង្រពះ

េមរ ិកបនបន្តេធ្វើករជមួយវត្ត្រពះពុទធ

សន េដើមបីជួយអនករងេ្រគះេ

សនិករួមមនពិធីែដលេរៀបចំេឡើងេ

ិ សំ ប់េកមងរងេ្រគះេ
វធី

ម្របជជនចម

ន ែដលមនករចូលរួមរបស់េភញ វចមចំនួនជង ១៥០ នក់ ជមួយ

កឯកអគគរដ្ឋទូត េននិេវស ្ឋ នរបស់េ

មួយសហគមន៍អនកកន់

្ល ម ។ ករងរេនះ

សននិងបញ
្ហ ដៃទៗេទៀត ។

ិ វទយ
ិ ុ ផ យសំេលងែតមួយគត់េនកមពុជែដលមនផ យជភ
េនះជកមមវធី

េ

យ

ិ
ថ នទូតបនបន្ដផ្ដល់ជំនួយថវក

។

ចម ែដលផ្ដល់ជេវទិកសំ ប់ពិភក បញ
្ហ

ថ នទូតបនេរៀបចំពិធី ៉ ម៉

ងេ

សន ។

េមរ ិកបនបន្ដសកមមភពចុះដល់មូល ្ឋ នអនកកន់

បនផ្ដល់ព័ត៌មនបែនថមស្ដីពី

ែដលតំ

យ
សំ ប់

រជំងឺេអដស៍។ គំេ ងជមួយ
“ពន្លកកុមរ”

ែដលជកមម

យអងគករកតូលិក Maryknoll និងករសំែដងតុកក

របស់អងគករ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមែផនកេពទយរបស់
េយធសហរដ្ឋ
អនកដឹកនំ
្រកុម

ិ ទំងេនះបនេធ្វើេ
េមរ ិក ។ កមមវធី

សន្រគឹះនិង្រពះពុទធ

យម្រន្តី

ថ នទូត

េមរ ិកមនឱកសជួបជមួយ

សនជេ្រចើនដងនិង យតំៃលពីបរ ិយកស្របតិបត្តិ

សនទំងេនះ េនកនុង្របេទស។
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សំ ប់

