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   អារម្ភកថា 
 នន្េះជានលើកដំបូងដដលក្កុម្ការងារអប់រនំក្ៅក្បពន័្ធពរីភាសាអងគការសហការ

(ICC) នេត្តរត្ន្គរិ ីបាន្នរៀបចំផលិត្នសៀវនៅពធីសីងគុណឪពុកម្តត យជន្ជាត្ទំិពួន្  

សំរាប់ដែរកាវបបធម៌្ ក្បណី ន្ងិទំនន្ៀម្ទំលាប់ជន្ជាត្ទំិពួន្នអាយបាគង់វងសដល់កូន្នៅ

ជំនាន់្នក្កាយ។ 

 នោលបំណងនន្ការផលិត្នសៀវនៅនន្េះ គចឺង់នអាយក្បិយមិ្ត្្តអនកអាន្បាន្យល់

ដងឹអំពភីាពកាត្ញូរបស់កូន្ចំន េះឪពុកម្តត យតាម្ដបបក្បនពណី ទំនន្ៀម្ទំលាប់នន្ជន្

ជាត្ទំិពួន្។ 

 ក្កុម្ការងារនយើងេ្ញសំងឃឹម្ថា កូន្នសៀវនៅដដលនលាកអនកកពុំងកាន់្ន្ងឹនដន្ន្េះ 

ពតិ្ម្តន្ក្បនោជន្ដ៍ល់នលាកអនកដដលចង់សិកាក្សាវក្ជាវពវីបបធម៌្ជន្ជាត្ទំិពួន្។ 

 នដើម្បីដកសំរលួកូន្នសៀវនៅនន្េះនអាយកាន់្ដត្ក្បនសើរន ើងដែម្នទៀត្ ក្កុម្

ការងារនយើងេ្ញ ំរងចទំទួលន្ូវម្ត្រិេិះគន់្សាា បនាពសំីណាក់មិ្ត្តអនកអាន្នោយកតរីកីរាយ

ជាន្ចិច។ 

«សមូ្អរគុណ» 

ក្កុម្ការងារន្ពិន្ធ 

 

 

 

 

 

 



 

សមាសភាពក្រុមការងារនិពនធ និងររៀបររៀង 
និទានរោយ 

ក្រុមគណៈរមមការភាសាទំពួន  
អ្នរចងក្រង និង ររៀបររៀង 

 លោរ ល ៀង សាល ឿន 
 លោរ មួងភារមី  
 លោរ ពុន ទួញ  
 លោរ  ន៉ សូនល ឿន 

គណៈរមមការករសំរលួភាសាទំពនួ 
 លោរ ល ៀង សាល ឿន  បុគគលិរ អងគការ ICC   

 លោរ មួង  ភារមី   បុគគលិរ អងគការ ICC   
 លោរ  ន៉   សូល ឿន  បុគគលិរ អងគការ Care    
 លោរ  ស្រសន  កាា    មរពី ភូមិបរញុ៉រ 
 លោរ វ៉ង   ល ើញ  មរពី ភូមិក្រូច 
 លោរ ឡាន  ទិត  មរពី ភូមិកាចូន 
 លោរ កាា ស ទិ    មរពី ភូមិផ្អររិចុង 
 លោរ ស្ែង  សុង  មរពី ភូមិផ្អរលុងឃុង 

គរូរបូភាពរោយៈ 
 នលាក  បុាងំ កាន់្នធឿម្  បុគគលិរអងគការICC 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   សារ ជឹន ទ ៀក ត ុះ  
១.កាណាគ ័ញ៉ា  ពូ ផា ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ ? 
 សារ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ ឃឺ ប ុន្ នម្ត៉ា ញ ដន្វ ឡាច់  ឹង គន្ នសា ទី 

ពុត្ ទី នតារ កាចំង កានម្៉ាគ ព ឹនកលេ័្ះ រុ ំ្្ងនហ រុាងំេា  ឹង នអៃ រា៉ាណាក 

ទឹល ត្សី ទី នកាល  ទី កាម្ត៉ា ញ់ ។ កាន្ នអត្ អា ឃឺ គន្ នសា អូ ផា កាម្ត៉ា

ក ័អូ ផា អង់កាន់្ ទី តាច់ អន់្ រា៉ាស អំបា៉ា ស តាដព្ ពរ លូ សាអល ង ខាច 

បា៉ា អា ំៗ កា នម្ើគ ព ឹ នកេះនណាេះ អុេះ មីុ្ លូ កាឡំំាង ស្សុក នត្េះ អលញ  អន់្ត្



គ់ ទិ ែ ូ។  មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹកា នៅ សិច ឡាច់ បា៉ា ន្រឹ ទលឹ ស្សុក នតា 

ស្សុក អា ឡាក់ នអៃ កាម័្ នអៃ ទឹេះ ។  

២.សារ គុល នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ 
 កាន្ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ អា សុន្សាត្ ត្ពួំន្ នឃើយ ក្ប៉ាគ ័ ឹង 

នម្ត៉ា ហ មុ្តងំ ដព នកេះ ។កញិនអៀ អា សុន្សាត្ ត្ពួំន្ កាណុង ស្សុក នម្ត៉ា

ញ ចំលួន្ កា នអៃ ក្ប៉ាគ ័នលើយ នដល ឡាក់កា សុន្សាត្ ត្ពួំន្ នអៃ ពងឹ 

ឃំុ អូរជំុ  ឃំុ សាមំ្ត៉ា ឃី  ឃំុ នអកកាន ៀប...។  ហេះកា កាន្ នអត្ នណាេះ 

ដអ  ទី យច គួប នសាប បប ត្ បដប ត្ តាម្ រុាងំោវ តាម្ តានណើ រ ។ 

បា៉ា ន់្ដបឹ ឡាក់កា បា៉ា នសើគ ពូ ទី អញ់ជុគ អង់ោ៉ា គ ័អន់្ទួប នពល អង់

គុន្ សុន្សាត្ ត្ពួំន្ តាញ អន់្ដែ តាងំឡា ។  អំបុាងំ នណាេះ ណាវគ ទី 

តាដព នត្ើម្ លូ តាដព នទៀក អន់្ដែ ក្ប៉ាគ ័អន់្ដែ តាងំឡា ន្នីៅ នដល 

។ ចដន្ក សាអ លង ខាច ពូ ណាងំ  ឹង ក្ព ី ឹង នទៀក ។  កាបា៉ា ច់ រុា ំ

ងោវ ពូ កញិនអៀ ទី នខា អាវ អញជុគ អញ់ដស ង កបឺ នពល តាដព ប ី

នយៀ ...។ សាអល ង ខាច  ពូ តាច់  ឹង តាឡាត្ អន់្ោ នលើ ពុេះ អយិរ ហី 

អន់្ោ នដល ។    

៣.េ ពូ ក្ប៉ាគ ័ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ  



 ១.ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ អា គន្ នសា ក្ប៉ាគ ័បិុច កា នម្ើគ ព ឹទី សា 

ញន្ លូ នៅ សិច ឡាច់ បា៉ា ន្រឹ កាណុង ស្សុក នត្េះ   េង នសើគ ដព អន់្

ដែ នកលេ័្ះ រុាងំនហ រុាងំេា គន្ នសា ពរ សិម្ អា ំម្ត៉ា ម្ សិម្ លូ កល់ 

ក្ពក តាងក ក្កាស  នអៃ ក ីមុ្តងំ ក្ចង ័ម្ត៉ា ត់្  អញ់ដស ង គៃ ីម្ត៉ា គ់  អង់ោ៉ា

គ ័គៃ ីក្កុ ំឡាច់ អីគ កាដព្ង ដក្ហ ង ណូស កា អូ ផា ។  នលឿ  ឹង 

នណាេះ ណាវគ  ផា គន្ នសា ពលញ បា៉ាសាក់ អន់្ហនក់ រុាបំល់ អន់្ដែ កានដើត្ 

ោៃ យ  ឹង ក្ប៉ា េ័្ះ សាបំ៉ា េ័្ះ  ឹង ោ៉ា ង ណាងំ អន់្ោន ំ ណាងំ សាងំកូវ  ពួ 

អន់្ ោគ់  ។    



 ២.បិុច កា អុេះ មីុ្  ក្ទង ព ឹ អុេះ មីុ្  ក្ទង នម្ើគ លូ កាឡំំាង ស្សុក  

អលញ  អន់្ត្គ់ ផា គន្ នសា ទី ពុត្ ទី នតារ អលញ  កាចំង កា នម្ើគ អលញ  កាចំង 

កា ព ឹតាទិច ។  ទឹល គន្ នសា ទី ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ ជនឹ្ នទៀក ឡំាង នកេះ  

ោ៉ា ង ័នតា ផាដន្វ នម្ើគ ព ឹចក ចូ ចង ័ចូ មិុ្ត្  កា អូ ទី នពឿ ចងឹ កាប 

ន  នរា៉ា ចចក់ ហង ។  

៤.កាន្ នក្ទៀម្ អន់្ក្ទួល ចងឹ ក្ប៉ាគ ័ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ 

 អន់្ក្ទួល ចងឹ ក្ប៉ាគ ័ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ គន្ នសា ក្ត្គ់ លួម្ ពឹ

កសា  គួប នសាប អន់្ក្ទួល ហិ ន ឿ អន់្ សានមុ្ើ ពុត្ កាណុង កាន្  ុ



ច តាដព ពរ  រា៉ាស អំបា៉ា ស លូ កាកាប គួប នសាប អន់្ ឡាក់ ៗ  ឹង 

ឡានបៀប ចងឹ ក្ប៉ាគ ័ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ នណាេះ អន់្ដែ ចងឹ ក្ត្គ់ ក្ប៉ាគ ័

ន្ចីម័្ ន ឿ អន់្ ទី កាន្ រ៉ាគ់ដរ លូ នោល េះ ដល់ ទលឹ ផូង ័កាចង់ កាឡំំាង 

ស្សុក នត្េះ ទែិ ូ លូ នអត្ អន់្ រ៉ាគ់ នសើម្ ។    

 ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ អា  ក្ត្គ់ ណាងំ កាណង ័នពៀរ ដវូ ឡាក់កា 

ពូ ទី នកាល  កម្ត៉ា ញ់ នដល ឃឺ កាណង ័ក្ទង ព ឹនម្ត៉ា ញ ដវូ  កាណង ័ក្ទង 

នម្ើគ នម្ត៉ា ញ ដវូ ។ បា៉ា ណូស ក្ប៉ាគ ័កាណង ័សួន្ នអៀង ពូ អយក់ បា៉ា ណូស 

ក្កាគ់ តាងំកង់ េង អន់្ដែ អលញ  កាប បា៉ា សិ បា៉ា សគ់ ក្ត្គ់ គុន្ ជនឹ្ បា៉ា ន្រឹ 

បា៉ា ន់្ទលឹ រា៉ាឡា អូ ផា ក្ទង គន្ នសា  អូ ផា ក្ទង នម្ើគ ព ឹ។ ងា៉ា រ សាំ

ខាន់្ សារំា៉ាប់ កាណង ័នពៀរ ដវូ នណាេះ ឃឺ ទី ៣ ដន្វ ត្សី ៗ ៖ 

កាប បា៉ា ចេះ រ៉ាេះ បា៉ា តា ំតានំបា៉ា ក ពុត្ នពៀក គន្ នសា ឡាក់ តាងំឡា 

 ុច តាដព ពរ សាអល ង រា៉ាស អំបា៉ា ស អន់្ ទី ពុត្ នោក រ៉ាគ់ កា

ណុង កាន្ អន់្ដែ អលញ  ឃឹត្ កា នម្ើគ ព ឹ លូ អន់្ត្គ់ អន់្ អន់្ដែ 

រុាងំនហ នម្ើគ ព ឹដធម្ ណាវគ  យ៉ា េះ្័ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ នទៀក ឡំាង 

នកេះ កាតាម្ ។ 

កាប បា៉ា ចេះ រ៉ាេះ បា៉ា តា ំកា មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹដជ អន់្ កាប ន  គន្ នសា 

ផា អូ កាន្តិ្ អូ កាននារ នកលេ័្ះ រុាងំនហ តានោេះ បា៉ា គ់ ត្សី អូ ទី 

សា ញន្ ។  



ក្ត្ងឹ តាដព រុាងំនហ សាអល ង អន់្ កា មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹនអត្ សា លូ ម្ប 

រា៉ាស អំបា៉ា ស ឡាក់ គន្ នសា ទី តាច់ អន់្ ទនិណាេ័្ះ ក្ប៉ាគ ័ន្ចីម័្ 

អន់្ អុេះ មីុ្ ផូង ័កាចង់ នហ ប៉ាប័ ទិ ែ ូ។  

៥.សាអល ង 
 សាអល ង សារំា៉ាប់ ប ុន្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ ទី នអៀង ដន្វ តាម្ គន្ នសា 

ណាងំ អលញ  ក្ប៉ាគ ័ទី ។ ផា គន្ នសា ក្ប៉ា េ័្ះ បា៉ា ក្ត្ង ័អន់្ដែ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ លូ 

រ៉ាក់  ផា គន្ នសា ែុក ញ៉ា ក ជនឹ្ លូ សាដគ អាង ចងឹ ែ ិទី បា៉ាៃ ន់្ តាបឹុង 

ហង ។  សាអល ង ពូ ក្ប៉ាគ ័សារំា៉ាប់ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ អា អាង ចងឹ ដប 

ត្ ៧ ដន្វ ឃឺ ៖  



 

 

ល.រ សចិ សាអល ង សចិ ខាច ក្ប៉ាគ ័កា នពឿ 

១ នពលៀ រ៉ាក់ នលើ សា

ដគ 

នម្ើគ ព ឹ/កាឡំំាង ស្សុក 

២ កាសាល(រា៉ាហុ

ល) 

រ៉ាក់ នលើ សា

ដគ 

នម្ើគ ព ឹ/កាឡំំាង ស្សុក 

៣ អន់្ត្ ុ(រុាងំ

អាៃ ល់ នចគ 

នទៀក 

រ៉ាក់ នលើ សា

ដគ 

នម្ើគ ព ឹ

៤ តាប៉ាុង រ៉ាក់ នលើ សា

ដគ 

នម្ើគ ព ឹ/កាឡំំាង ស្សុក 

៥ ក្បូង ័ រ៉ាក់ នម្ើគ ព ឹលូ កាឡំំាងស្សុក 

៦ អំពូន្ អិយរ ក្ជូល , 

កា , វ៉ារ់ 

ក្ពក ,

ក្កាស... 

នម្ើគ ព ឹ

៧ អិយរ សាន់្ត្កុ អិយរ នម្ើគ ព ឹ



 សាអល ង សារំាប់ មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹនអត្ សា ទី សាអល ង នពលៀ សាអល ង 

កាសាល  សាអល ង អន់្ត្ ុសាអល ង អំពូន្ លូ សអល  ង អិយរ សាន់្ត្កុ  ។  

៦.តាដព 
 អន់្ក្ទួល ចងឹ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ នម្ើគ ព ឹមួ្ត្ គន្ នសា លូ កាំ

ឡំាង កាណុង ហី ក្ត្គ់ នរា៉ាម្ តាដព នត្ើម្ នម្ត៉ា ញ ដវូ ៗ អាង ដប ត្ ៥ 

នត្ើម្ កាខាក់ ដអ  ក្ពយឺ ត្សី ក្ពយឺ ក្កាគ់  ។   ចដន្ក តាដព្ នទៀក 

ណាវគ នម្ត៉ា ញ ដវូ អាង ដប ត្ ១០-១៥ ចយ ។ តាដព នទៀក នណាេះ ឃឺ 

ពូ អន់្តាង ័អយក់ ដងឹ នទៀក គុល ថាងំ ៗ ផា ពនិ្ ឡាយុេះ កាពុេះ ក្បិញ 

សុេះ កតី្  ូត្ ។ ចដន្ក អុេះ មីុ្ ផូង ័កាចង់ កានន្ៀល ៗ អូ ផា ក្ទង 

នម្ើគ អូ ផា ក្ទង ព ឹកា ក្ត្គ់ ក្ប៉ាគ ័តាដព នត្ើម្ តាដព នទៀក ន្នីៅ នដ

ល សារំា៉ាប់ ក្ចូេះ កាណុង ោរ់ ពូ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ នទៀក ឡំាង 

នណាេះ ។   ហេះកា តានណើ រ ណាវ គ អា ពូ ទី តាច់ តាដព កាប៉ាង់ ឡាក់ ប ី

នយៀ នទៀក ក្គច លូ នទៀក នប៉ាល  អល  ង អន់្ោ ។ 

 

៧.រា៉ាស អំបា៉ា ស 
 នសើគ ដព រា៉ាស អំបា៉ា ស ពូ អន់្ កា នម្ើគ ព ឹកាណុង ោរ់ ជនឹ្ នទៀ

ក ត្េុះ ទី អញ់ជុគ អន់្ទួប អង់ោ៉ា គ ័អង់គុន្ សុន្សាត្ ត្ពួំន្ ។  រុា ំ



ងោវ កញិនអៀ ពូ តាច់ រា៉ាស អំបា៉ា ស អំនហៃរ ឡាវ ទិនណាេ័្ះ  ទី នខា 

អាវ អញ់ជុគ អញ់ដស ង អង់ោ៉ា គ ័នពល កបឺ កាន់្នហនើយគ  ពូក ។ ហេះកា 

កាណុង កាន្ តាច់ នណាេះ មួ្ត្ គន្ នសា ក្ត្គ់ តាច់ សានមុ្ើ ៗ គួប នសា

ប តាម្ កាន្ ពកឹសា  ឹង គុល ដព ហង ។  ចដន្ក អុេះ មីុ្ អន់្នទៀគ ៗ 

ពូ ក្ចូេះ តាម្ ទី នដល ឡាក់កា តាដព នទៀក ប ីនយៀ នលើ ត្ង ័សាបំ៉ា ត់្ ក្ប៉ា

គ ័ងា៉ា រ នណាេះ ងា៉ា រ អា ។  ហេះកា ទី ស្សុក អន់្ោ ណាវគ មួ្ត្ អុេះមីុ្ អុេះ 

ម្ន្ ផូង ័កាចង់ កាម័្ ៗ បក់ អន់្ោ ក្ចូេះ អញ់ដស ង  បក់ អន់្ោ ក្ចូេះ 

អញ់ជុគ បក់ អន់្ោ ក្ចូេះ អាវ តាម្ អន់្ដែ ទី ។  



៨.ឡានបៀប ពូ នអត្ សង់ 
 កាន្ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ អា សួន្ នអៀង ពូ នអត្ នប៉ាង ោរ់ នប៉ា

ង មុ្តងំ ឡាក់កា ពូ នអត្ បា៉ា ញ់សង់ បា៉ា ញ់សា នលើ នអត្ អយក់ សឹត្ គន្ 

នសា ន្នីៅ នដល ។  ពូ នអត្ នណាេះ ទី ចំ គួង ចំ នចង រ៉ាគ េុក រុាងំេុក 

បក់ បា៉ា ញឹល បា៉ា ចលិ អន់្ដែ យិុល  កាតាប័ បា៉ា ញ់នសើម្ ពួយ គួង ពួយ 

នចង រ៉ាគ់ អរ់ ឡំាងអរ់ ។  ហេះកា កាន្ នអត្ ទិ នប៉ាង ោរ់ នណាេះ ដអ  ទី 

ឡានបៀប តាង ៗ គួប ដអ  ។  

 ៨.១.ោរ់ ទ ីនម្ត៉ា ញ ្  (ោរ់ គុល)  

 ទឹល សាអល ង សឹន្ ទិ នកេះ  កាណង ័ នក្បើ មួ្ត្ គន្ នសា រ៉ាេះ អុេះ មីុ្ 

កលញឹ វ៉ា ក្ទង ព ឹក្ទង នម្ើគ អន់្ ឡំា ត្ុ ំបា៉ា គ់ ហី ពូ នអត្  ន ឿ សាោុំងំ 

អន់្ដែ ចងឹ កាប បា៉ា ចេះ រ៉ាេះ បា៉ា តា ំតាបំាង រា៉ាស អំបា៉ា ស តាដព ពរ ។ ទលឹ 

អុេះ មី្ នណេះ ក្ប៉ា ង់ ទិ នពៀរ ដប ង ត្ុ ំទិ នកេះ មួ្ត្ កាណង ័ក្ត្គ់ ក្តាក ័

នពល ន ឿ នចគ រា៉ាស អំបា៉ា ស ពរ សាអល ង ក្គបឹ ដន្វ ។  នកេះនណាេះ ណាវគ 

កាណង ័ក្ត្គ់ ោ៉ា ប តាបំាង ចំលួន្ រា៉ាស អំបា៉ា ស នម្ត៉ា ញ េ ៗ ទី ញ៉ា ង 

ប៉ាល េ័្ះ ?  តាដព នទៀក ទី ញ៉ា ង ចយ ? សាអល ង ទ ីញ៉ា ង ដន្វ ?   

 ន ង នណាេះ មួ្ត្ កាណង ័អន់្ត្គ់ រ៉ាេះ កា មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹផា “ 

អឺ ...... (សិច នម្ើគ ព ឹ) អា ពៃញិ អន់្ដទ ដក្ទ សាអត់្ តាដព ត្ ុនទៀក 



នោម្ វ៉ារ់ អយិរ ត្ ុការ ័កាត្វូ អន់្ដែ កាចំង កា អន់្ដសី ហង េង នសើ

គ ដព អន់្ដសី រុាងំនហ រុាងំេា អន់្ដែ បា៉ា ណាប បា៉ា ប៉ាុន្  ឡាច់ ក ីមុ្តងំ 

ក្ចង ័ម្ត៉ា ត់្ អីគ កាដពង ដក្ហ ង ណូស ពរ សិម្ អា ំម្ត៉ា ម្  ឹង អន់្ដែ 

នអៃ រា៉ាណាក ទលឹ ត្សី ក្កាគ់ ឡាោ៉ា ម័្ បា៉ា ញ័ តាម័្ បា៉ា ញ័ រ៉ាេូះ  ទី នកាល  ទី 

កាម្ត៉ា ញ់ ។  កញិនអៀ អន់្ដែ ទី ពុត្ ទី នពៀក កាចំង កា អន់្ដសី  យ៉ា េះ្័ 

អូ នោល េះ អូ ដល់ ន្ចីម័្ ចងឹ ក្ប៉ាគ ័អន់្ដសី នអត្ សា ន្នីណាេះ្័ ហង ។ ចឹ

ង ផា អន់្ដែ ក្ប៉ាគ ័អា សានមុ្ើ លូ អន់្ដសី នកលេ័្ះ រុាងំនហ នកលេះ្័ កានដើត្ កា 

អន់្ដែ បា៉ា នសើគ ដព អូ សានមុ្ើ ក្បាន្ នកេះ  ។  ក្ប៉ាគ ័អា អង់កាន្ ័កា 

តាបឹំង ម្៉ាូេះ តាបឹំង ម្ត៉ា ត់្  ក់ ៗ  អន់្ អន់្ដសី ទ ីសា ញន្ ត្ ុសិត្ ត្ ុងុិ

ត្ អន់្តាន្ ័អន់្ដសី នអៃ កាដស  តាងំនហើម្  ។  កាណុង កាន្ នអត្ កាន្ 

សង់ អា ណាវគ នពឿ ចងឹ ក្ត្គ់ នអត្ សា អំពួង អន់្ដសី ដអ  នណាេះ ប៉ា រ់  

អន់្ដសី នរុ ើស អន់្ដសី តាងំឡា ។  ញឹន្ កាណង ័អា អលញ  ដងឹ អន់្ តាដព  

អលញ  ដងឹ នអាេះ សាអល ង ហង ។  

 ចដន្ក អន់្ដសី គន្ នសា ណាវគ  ន ង  ឹង អា អន់្នទៀ  ឹង 

ញីុង ដក់កា អន់្ដសី ទី ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ នទៀក ឡំាង នកេះ  ប៉ា ប័ អន់្ដែ 

តាក ័ពរ អ ល នទៀក អន់្ដសី អូ រុាងំនហ អូ រុាងំេា ដអ  នណាេះ តាម្ បា៉ា

អា ំពុត្ អន់្ដសី តាងំឡា ។  កញិនអៀ អន់្ដសី ទី ពុត្ ទី នពៀក អលញ  ច



ដក្ជប ប៉ាុប អា នកេះ   មួ្ត្ នណេះ ក្ប៉ា ង់ កលញឹ វ៉ា ពូ នោក រ៉ាគ់ ក្ត្គ់ ពុត្ 

ពួយ អន់្ដសី ហង ។ 

 នកេះ កាប បា៉ា តា ំញ៉ា  នកេះ កាណង ័ក្ត្គ់ រា៉ាន់្ោប់ រា៉ាស អំបា៉ា ស  

នកេះនណាេះ ដប ង ដជក តាដព  ដប ង ដជក សាអល ង ន ឿ អន់្ កាន្ នអត្ 

សង់ ដអ  ោគ់ ទី ឡានបៀប លូ ទី កាន្ រ៉ាគ់  

នសើម្ ។  នសើគ ដព កាណុង កាន្ នអត្ ជនឹ្ នទៀក ត្េុះ ពូ ែ ុដជក ចរ 

នអត្ ទី ៤ ចរ  ឡាក់កា៖  



ចរ មួ្ត្ កាណង ័លូ នម្ើគ ព ឹ  ចរ មួ្ត្ ក្កាគ់ តាងំកង់ ចរ មួ្ត្ រុា ំ

ងោវ   ចរ មួ្ត្ អង់កាន់្ សាណាដ ី។  ដជក សាអល ង  ដជក តាដព នកេះ 

ៗ កាណង ័ក្តាក ័នពល តាបំាង ពរ តាបំាង សាអល ង 

អន់្ កា នម្ើគ ព ឹសង់ សា  ត្តុ្ ផគី ។ ផេះ អន់្នែ សង់ មួ្ត្ អុេះ មីុ្ កា

នន្ៀល ៗ កា សង់ បា៉ា នរុ ើង អន់្ែ ូនដល ។  នកេះ សង់ កាណង ័អន់្ អន់្ដែ 

នអត្ តាដព ណាវគ ហង ។  មួ្ត្ កាឡំំាង ស្សុក ស្សុក កា នអត្ ន្នីៅ នដ

ល  ហេះកា អន់្ដែ នអត្ នណាេះ  រុាងំោវ នអៃ បា៉ា រ៉ាគ់ រុាងំោវ  ក្កាគ់ នអៃ 

បា៉ា រ៉ាគ់ ក្កាគ់   ចដន្ក មួ្ត្ អង់កាន់្ នអៃ បា៉ា រ៉ាគ់ អន់្ដែ អង់កាន់្ នដល  ។ 

 

 ៨.២.ោរ់ ទ ីនពៀរ  

 ោរ់ ទី នពៀរ ពូ នអើ សិច ផា នអត្ ក្ចូេះ  េង ោរ់ អា កាឡំំាង 

ស្សុក នត្េះ ពូ ឡំា ត្ង ័ឡំា ក្ចូេះ មួ្ត្ តាងំឡា ហី តាម្ ទី តាដព  បក់ 

អន់្ោ តាដព នទៀក នម្ត៉ា ញ ប៉ាលច នម្ត៉ា ញ ចយ នលើ តាដព នត្ើម្ នម្ត៉ា ញ 

នត្ើម្ ។  កាណុង ោរ់ ទី នពៀរ អា ផាដន្វ នអត្ អូ សាងំនក មួ្ត្ តាងំ

ឡា ហី ចងឹ ក្ត្គ់ បា៉ា ញឹល ខាក់  េង តាដព ពូ ក្ចូេះ នណាេះ ពូ ក្ត្គ់ អន់្ 

អន់្ដែ នអត្ អន់្ក្ទួល ក្គបឹ នត្ើម្ ។  ផា តាដព នទៀក ពូ ក្ត្ងឹ នម្ត៉ា ញ ដូ

វ នម្ត៉ា ញ ចក ចយ ែ ិៗ ទិ ែ ូន្នីៅ នដល ។  ហេះកា ោរ់ អា មួ្ត្ កា



ណង ័អន់្នែ នអៃ អន់្ តាដព អន់្ សាអល ង កា មួ្ត្ នម្ើគ ព ឹឡាក់កា ោរ់ 

ទី នម្ត៉ា ញ នដល ។    

 ៨.៣.ោរ់ ទ ីនប៉ាង 

 ោរ់ ទី នប៉ាង អា ពូ នអើ សិច ផា នអត្ រា៉ាវ អង់គូម្ អង់នគៀន្  

េង ពូ នអត្  ុច គតិ្ ោរ់ អា ហង ។  មួ្ត្ គន្ នសា  ក្ត្គ់ អន់្ តាដព 

អន់្ សាអល ង កា មួ្ត្ កាណង ័នអត្ សា ត្តុ្ ផគី ត្តុ្ បា៉ា ញឹល  េង ោរ់ 

អន់្ក្ទួល ៗ អន់្ដែ អូ សូវ ទី នអត្ អុេះ េង អន់្ដែ រុាងំនហ សាអល ង  រុា ំ

ងនហ តាដព  លូ  អន់្ តាដព កា នម្ើគ ព ឹអន់្ដែ ។   ក្ត្គ់ អន់្ោ បក់ អូ 



នច ក្ចូេះ កាណុង ោរ់ ទី នពៀរ អយូគ កា តាងំឡា ហី អូ ទី នអត្ អន់្ដែ 

ក្ចូេះ កាណុង ោរ់ ទី នប៉ាង កា ទី នដល ។   

 ៨.៤.ោរ់ ទ ីបា៉ាៃ ន់្ 

 ោរ់ ទី បា៉ាៃ ន់្ ឃឺ ោរ់ ពូ សារ៉ាបុ កាន្ នអត្ សង់  ទិ នប៉ាង ោរ់ ដអ  

ទី កាន្ រ៉ាគ់ នសើម្ ន្ចីម័្ អន់្ោ ន ឿ អលញ  ក្ប៉ាគ ័ពួយ បា៉ា គ់ ម្ត៉ា ត់្ បា៉ា គ់ ងុរី  

។  កាណុង កាន្ នអត្ នណាេះ ទី កាន្ យច សិល ន្ចីម័្ អន់្ោ  ?  ផា 

អូ ទី កាន្ ញ៉ា  ពូ ដហ ង នោក ។  ផាដន្វ ទី កាន្ យច សិល ពូ អូ អន់្ 

នអាន្ ពងឹ វ៉ាច់ កាៃ ច់ ពងឹ ដអ យវ អុេះ  ឃឺ ក្កាគ់ ហី ក្កាគ់ ក្កាន្  កាប រ៉ាេះ

កេះ អន់្ ោគ់ សេះសាយ រា៉ាយ ក្បា៉ា គ ័អូ អន់្ ត្សី អូ អន់្ រា៉ាល អុេះ   ។  

នម្ត៉ា ញ ណាវគ កាណុង កាន្ នអត្ ទិ នប៉ាង ោរ់ នណាេះ ទី កាន់្នត្ើស កាន់្

ក្តាក់ រា៉ាស នណាេះ រា៉ាស អា នលើ ហ យង កាណាគ ័នណាេះ កាណាគ ័អា នដ

ល ប ?   

ផា ហ យង នលើ ប៉ាេះ កាណាគ ័ពូ ឡាក់កា គួង ក្ពយឺ កគ ័អង់គូម្  

អង់នគៀន្  ប៉ាណូស តាគ់ អំប៉ាេះ នណាេះ ហង ក្ត្គ់ ស ង  ។  



នសៀវនៅសម្បចសចច រជន្ជាត្ទំិពួន្ នេត្តរត្ន្គរិ ី

នបាេះពុម្ពនលើកទី១ ចំន្នួ្ ៥០ កាល 

ដេ្ ធន ូឆ្ន ំ ២០១២ 

នបើចង់បាន្ពត័្ម៌្តន្បដន្ាម្ 

សូម្ទាក់ទងតាម្អាសយោា ន្ខាងនក្កាម្នន្េះ 
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