របាយការណ៍ស្តីពសី ស្រភា
ី ពសាស្នាអនតរជាតិស្ំរាប់របសទស្កមពុជាឆ្ននំ ២០០៩
ថ្ថងទី ២៦ ខែតុ លា ឆ្ននំ ២០០៩

រដឋធមមនុញ្ញខចងពីសស្រ ីភាពសាស្នា ស

ើយសោលនសោបាយ និ ងចាប់ដថ្ទសទៀតបានរួមចំ ខណក

ដល់ការរបតិបតតិសាស្នា ខដលជាទូសៅមានលកខណៈសស្រ ី។ពុ ទធសាស្នាគឺ ជាសាស្នារបស្់រដឋ។
ជាទូសៅនិងជាក់ ខស្តង រដ្ឋឋភិបាលសោរពសស្រ ីភាពសាស្នា។ សាថនភាពសស្រ ីភាពសាស្នាមិ នមាន
ការខរបរបួលសទ សៅកនុងអំឡុងសពលថ្នការសធវើរបាយការណ៍សនះ។
មានករណីតិចតួចស្តីពីការបំពានឬការសរ ើស្សអើ ងពីស្ងគម សដ្ឋយសារសរឿងសាស្នា ជំ សនឿ ឬការ
របតិបតិសា
ត ស្នា។
រដ្ឋឋភិបាលអាសមរ ិកពិភាកាពីសស្រ ីភាពសាស្នាជាមួ យរដ្ឋឋភិ បាលជាខផនកមួ យថ្ននសោបាយរួម
របស្់ែួនសដើ
ល
មបីសលើកកំពស្់ស្ិទិម
ធ នុស្ស។
ខផនក ១៖ របជាសាស្រស្តទាក់ ទងនឹងសាស្នា
របសទស្កមពុជាមានថ្ផទដីចំនួន ៦៧ ០០០ ថ្ម៉ ល៍កាសរ ស ើយមានរបជាជនចំ នួន ១៤,១ លាននាក់។
របជាជនចំនួន ៩៣% កាន់ពុទធសាស្នា ិនោន ខដលមានកាន់ជាទូ សៅនិ ងោ៉ ងរ ឹងមាំ កនុងសែតត រកុង
ទាំងអស្់ សដ្ឋយមានវតតចំនួនរបខ

ល ៤ ៣៣០ សៅទូ ទាំងរបសទស្។ ជនជាតិខែមរភាគសរចើ នសលើស្លុប

ជាពុទសា
ធ
ស្និក។ មានទំនាក់ទំនងោនោ៉ ងជិ តស្និទរធ វាងពុ ទធសាស្នា របថ្ពណី វបបធម៌ខែមរ និ ងជី វ ិត
រស្់សៅរបចាំថ្ថង។ ការរបតិបតតិតាមរពះពុទសា
ធ
ស្នារតូវបានចាត់ទុកជាទូ សៅថា ចាំបាច់សៅកនុង

អតតស្ញ្ញញណវបបធម៌ និងជាតិសាស្ន៍ សៅរបសទស្កមពុជា។ សាលាពុ ទិ ក
ធ មហាោនមានអនករបតិបតតិ
តាមចំនួន ៣១ ៦៣៩ នាក់ ស

ើយមានវតតចំនួន ៨៨ សៅទូ ទាំងរបសទស្។

មានអនកកាន់សាស្នាឥសាលមរបមាណពី ៥០០ ០០០ សៅ ៧០០ ០០០ នាក់ (គឺចសនាលះពី ៣,៥% សៅ
៥% ថ្នរបជាជន) ខដលភាគសរចើនសលើស្លុបគឺចាម ខដលសរចើ នរស្់សៅតាមទី រកុងនិ ងភូ មិសនសាទតាម
ជនបទ តាមមាត់ទសនលសាបនិងទសនលសមគងគ និ ងសៅកនុងសែតដកំពត ។ អងគការែលះសធវើការបា៉ ន់របមាណថា

របសទស្កមពុជាមានរបជាជនចាមតិចជាងសនះសទ ។ សៅកមពុជា សាស្នាឥសាលមមានបួ នសាខា គឺសាខា
ស្ុីអា ខដលទទួ លឥទធិពលពីមា៉សឡ ស ើយខដលរបតិ បតដិសដ្ឋយអនកកាន់សាស្នាឥសាលមចំ នួន ៨៨% ។
សាខា Salafi ខដលទទួលឥទធិពលពីរបសទស្គុ យសវតនិ ងអារា៉ ប៊ី សាអ៊ូ ឌីត (សពលែលះ សគសៅថា

"Wahhabi") ខដលមានអនកសជឿរបមាណ ៦% ថ្នអនកកាន់សាស្នាឥសាលម ខតចំ នួនសនះសចះខតមានការ
សកើ នសឡើង ។ សាខាសដើ ម ខដលមានសមមះថា Iman-San ខដលរបតិ បតដិសដ្ឋយអនកសជឿចំ នួន ៣% និ ងសាខា
Kadiani ខដលមានអនកសជឿ ៣% ខដរ ។ មានវ ិហារឥសាលមចំ នួនពី ២៤៤ និ ងមានវ ិហារឥសាលម Surav តូ ច

ៗ៣៣៣ខដលជាកខនលងរបជុំមានអនកចូលរួមរ

ូតដល់ ៤០ នាក់ ស

ើយមិ នមានកខនលងស្ំរាប់រគូរបសៅ

សាស្នាឈរសធវើធមមសទស្នាសៅថ្ថងស្ុរកសទ ។សាខាទាំង ៤ មាន Surav ស
រតង់ស្ំណង់សាថបតយកមមខតប៉ុសណណះ សដ្ឋយវាសរចើ នតូ ច ស

ើយែុ ស្ពីវ ិហារឥសាលមធំ ខត

ើយស្ង់សៅតាមតំ បន់ជនបទ។

អនកកាន់សាស្នារគឹះខដលមានចំនួនតិ ចតួច ខតកំ ពុងខតមានកំ សនើ នសឡើង រតូវជារបមាណ ២% ថ្ន
របជាជនទាំងមូល ។ មាននិកាយឬអងគការសាស្នារគឹ ះរបមាណ ១០០ ខដលសធវើស្កមមភាពសដ្ឋយសស្រ ី
សៅទូទាំងរបសទស្ ស

ើយមានវ ិហាររគឹះចំ នួន ១ ៦០៩ (១ ៥៤៤ ជាវ ិហាររបូសតស្តង់ និ ង ៦៥ ជាវ ិហារ

រម
ូ ៉ ៉ង់កាតូលិក) សៅកមពុជា ។ ខតកនុងចំសណមសនះ មានខតវ ិហារចំ នួនរបខ

ល ៩០០ ប៉ុ សណណះខដលបាន

ចុះបញ្ជីការជាផលូវការ ។ អងគការសាស្នាដថ្ទសទៀតខដលមានអនកសជឿមិ នសរចើ ន មានសាស្នា Baha'i Faith
និង Cao Dai របស្់សវៀតណម សដ្ឋយមួយៗមានអនករបតិបតដិតាមរបខ

ល ២០០០ នាក់ខតប៉ុ សណណះ ។

ខផនកទី ២៖ សាថនភាពថ្នសស្រ ីភាពសាស្នា
រកបែ័ណឌចាប់និងសោលនសោបាយ
រដឋធមមនុញ្ញខចងពីសស្រ ីភាពសាស្នា ស

ើយជាទូ សៅ ចាប់និងសោលនសោបាយសផសងសទៀតបានរួម

ចំខណកដល់ការរបតិបតតិសាស្នាសដ្ឋយសស្រ ី ។ រដឋធមមនុញ្ញហាមរបាមការសរ ើស្សអើ ងសដ្ឋយសារសាស្នា
ស

ើយរដ្ឋឋភិបាលមិនអត់ឱនចំសពាះការរ ំសលាភសស្រ ីភាពសាស្នាសឡើយ សទាះសដ្ឋយមនុស្សកនុងជួ រ

រដ្ឋឋភិបាល ឬកនុងវ ិស្័យឯកជនក៏ សដ្ឋយ។ ពុ ទធសាស្នាគឺជាសាស្នារបស្់រដឋ ស

ើយរដ្ឋឋភិ បាលជំ រញ
ុ

សអាយមានថ្ថងបុណយតាមរពះពុទសា
ធ
ស្នា ផតល់ការបណុត ះបណ
ត លនិ ងការអប់រ ំដល់រពះស្ងឃ និ ងអនក
ដថ្ទសទៀតសៅតាមវតត ស

ើយជួយមួយខផនកតូ ចដល់វ ិទាសាថនមួ យខដលសធវើការស្រសាវរជាវ និ ងសបាះពុមព

ឯកសារវបបធម៌ខែមរ និងរបថ្ពណីតាមរពះពុ ទសា
ធ
ស្នា។
ចាប់តំរវូ សអាយរកុមអនកកាន់សាស្នាទាំងអស្់ រួមទាំងរកុមពុ ទសា
ធ ស្និកផង សអាយដ្ឋក់ពាកយស្ុំ
សៅរកស្ួងធមមការនិងសាស្នា សបើសគចង់កសាងកខនលងសោរពបូ ជា ឬសធវើស្កមមភាពសផសងៗខផនកសាស្នា
។ សៅកនុងពាកយស្ុំរបស្់សគ សគរតូវបញ្ញ
ជ ក់សអាយចាស្់ពីបំណងនិ ងស្កមមភាពខផនកសាស្នារបស្់សគ
ខដលរតូវខតសោរពតាមបញ្ញ តិ ខដលហាមរបាមរកុមសាស្នានាមិ នសអាយរបមាថរកុមសាស្នាដថ្ទ

សទៀត បសងកើតសអាយមានជំសលាះ ឬ ប៉ះពាល់ដល់ស្នដិស្ុែជាតិ ។ មិ នមានការដ្ឋក់ពិន័យចំ សពាះការមិន
ចុះបញ្ជីការសទ ស

ើយជាក់ខស្ដងមានរកុមែលះមិ នបានចុ ះបញ្ជីការសទ ។ សទាះបី ជារកស្ួងធមមការនិ ង

សាស្នាចង់អនុវតតបទបញ្ញ
ជ ឆ្ននំ ២០០៧ ខដលតំ រវូ សអាយវ ិហារទាំងអស្់ចុះបញ្ជីការសារជាថមី សទើ បអាច
ទទួលបានការអនុញ្ញញតិសអាយដំសណើរការជាបនតកី ត ក៏សៅខតមិ នមានវ ិហារណមួ យបានសោរពតាមសទ
សៅកនុងអំឡុងសពលថ្នការសរៀបចំរបាយការណ៍សនះ។

បទបញ្ញ
ជ ស្ដីពីការរគប់រគងសាស្នាពីខាងសរៅតំ រវូ សអាយមានការចុ ះបញ្ជីកខនលងសោរពបូ ជានិង
សាលាសាស្នា ជាបខនថមសលើការយល់រពមរបស្់រដ្ឋឋភិ បាល មុ នសពលសធវើការសាងស្ង់កខនលងសោរព
បូជាថមីៗ ។ កខនលងសោរពបូជារតូវស្ថិតសៅឆ្នងយពី ោនោ៉ ងតិ ច ២ គម ស

ើយមិ នអាចសរបើ របាស្់សដើ មបីបំសរ ើ

បំណងខផនកនសោបាយ ទទួលឧរកិដឋជនសអាយសានក់សៅ ឬជនសគចែលួនពីចាប់សឡើយ ។ ការកំ ណត់
រពំខដនពីោនសនះរតូវបានអនុវតដទាក់ទងខតនឹ ងការកសាងកខនលងសោរពបូ ជាថមីៗខតប៉ុ សណណះ ស

ើយមិន

ទាក់ទងនឹងការ ិោល័យរបស្់អងគការសាស្នាសទ ។ មិ នមានសស្ចកដីរាយការណ៍ខដលនិ ោយថាបទ
បញ្ញ
ជ សនះរតូវបានសរបើសដើ មបីរារាំងវ ិហារសាស្នាមិ នសអាយកសាងទី តាំងថមីសទ។ បទបញ្ញ
ជ សនះក៏បានតំរវូ
ផងខដរថាមិនសអាយរកុមសាស្នាសធវើការរ ិះគន់សដ្ឋយចំ

សលើរកុមដថ្ទសទៀត។ កនុងអំ ឡុងសពលថ្នការ

សរៀបចំរបាយការណ៍សនះ មិនមានរកុមសាស្នាជួ បរបទះនឹ ងឧបស្គគជាដុំ កំភួន កនុងការទទួលបានការ
យល់រពមសលើការកសាងកខនលងសោរពបូជាសទ ។

រដ្ឋឋភិបាលអនុញ្ញញតិសអាយមានការបសរងៀនពីពុទសា
ធ ស្នាសៅតាមសាលារដឋនានា ។ ការបសរងៀន
ពីសាស្នាដថ្ទសទៀត សៅតាមសាលារដឋរតូវបានហាមឃាត់ ខតការបសរងៀនពី សាស្នាខដលមិ នខមនជា
សាស្នារពះពុទសធ ៅតាមសាលាឯកជនអាចសធវើសៅបាន។ រដ្ឋឋភិ បាលបានសចញបទបញ្ញ
ជ ថាស្ិស្សនិង
បុគគលិករដឋទាំងអស្់ខដលកាន់សាស្នាឥសាលមរតូវបានអនុញ្ញញតិសអាយសស្លៀកពាក់ស្ំសលៀកបំ ពាក់តាម
សាស្នារបស្់សគ សៅកនុងថានក់ និងការ ិោល័យ។ការស្ំសរចសនះឆលុះបញ្ញ
ច ង
ំ ពីការសោរពចំ សពាះជំ សនឿរបស្់
អនកដថ្ទសទៀត សរៅពីពុទធសាស្និ កខដលជារកុមភាគសរចើ ន។
រដ្ឋឋភិបាលកំណត់យកថ្ថងបុណយធំ ៗតាមពុ ទធសាស្នា

ិនោន ជាថ្ថងឈប់ស្ំរាកទូ ទាំងរបសទស្

។
ការរ ិតតបិតសលើសស្រ ីភាពសាស្នា
ជាទូសៅ រដ្ឋឋភិបាលសោរពសស្រ ីភាពសាស្នា។ មិ នមានការផ្លលស្់បូរកន
ត ុងសាថនភាពថ្នការសោរព

សស្រ ីភាពសាស្នា សដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាលសទ សៅកនុងអំ ឡុងសពលថ្នការសធវើរបាយការណ៍សនះ។
មិនដូចកនុងឆ្ននំមុនៗសទ រដ្ឋឋភិបាលមិ នបានបិ ទសាលាឥសាលមណមួ យ ស

ើយបានអនុ ញ្ញញតិសអាយ

មានការស្ង់ វ ិទាល័យឥសាលមថមីមួយ ស្ំរាប់ផតល់ការអប់ រ ំទូ សៅ និ ងផតល់ជំនាញ ស្ំរាប់ឥសាលមសាស្និក
និងមិនខមនឥសាលមសាស្និក។
មិនមានលឺពីការចាប់ឃុំមនុស្សសដ្ឋយសារសាស្នាសទ សៅកនុងរបសទស្។
ការបងខសំ អាយបដូរសាស្នា

មិនមានសស្ចកដីរាយការណ៍ពីការបងខំសអាយបដូរសាស្នាសទ សដ្ឋយរួមទាំងសស្ចកតីរាយការណ៍ស្តីពី

កុមារស្ញ្ញ
ជ តិអាសមរ ិករតូវបានចាប់ពរាត់ឬនាំយកសចញពី ស្

រដឋអាសមរ ិកសដ្ឋយែុ ស្ចាប់ ឬក៏

របាយការណ៍ពីការជំទាស្់មិនអនុញ្ញញតិសអាយពលរដឋទាំងសនះរតឡប់សៅកាន់ស្

រដឋអាសមរ ិកវ ិញសទ ។

ភាពបានរបសស្ើរសឡើងនិងការវ ិវតតជាវ ិជជមានកនុងការសោរពសស្រ ីភាពសាស្នា

មន្តនតីរដ្ឋឋភិបាលបានបនតសធវើការរបជុំតំណងរកុមសាស្នាសផសងៗ សដើ មបីសធវើការពិ ភាកាពី រពឹតិ កា
ត រណ៍
វ ិវតតន៍ខផនកសាស្នា និងសដ្ឋះស្រសាយបញ្ញ
ា កងវល់សផសងៗ។រកស្ួងធមមការនិ ងសាស្នាបានសធវើការរបជុំ
អនតរសាស្នាចំនួន ២ រាល់ឆ្ននំ សរតៀមស្ំរាប់កិចរច បជុំពិភាកាអនតរសាស្នារបចាំតំបន់អាស្ុី បា៉ ស្ុី

ិក
វ ។

ខតកនុងអំឡុងសពលថ្នការសធវើរបាយការណ៍សនះ មិ នមានការរបជុំរតូវបានសធវើសឡើងសទ មា៉ ងសដ្ឋយសារ
មានការសបាះសឆ្ននតជាតិខែកកកដ្ឋ ឆ្ននំ ២០០៨ ខដលសៅសពលសនាះ មានការសរជើ ស្សរ ើស្រដឋមន្តនតីរកស្ួង
ធមមការ និងសាស្នាថមី។
ខផនកទី ៣៖ ការសរ ើស្សអើ ងនិងការរ ំសលាភពីស្ងគម
ពុំ មានសស្ចកដីរាយការណ៍ពី ការរ ំសលាភឬការសរ ើស្សអើ ងពីស្ងគមសរចើ នសទ ទាក់ ទងនឹ ងការចូ ល ការ
របតិបតដិ ឬជំ សនឿសាស្នា ។
រកុមសាស្នាភាគតិចជួបរបទះតិចតួ ចឬោមនខតមដង នូ វការសរ ើស្សអើ ងពីស្ងគមកនុងអំ ឡុងសពលថ្ន

របាយការណ៍សនះ ខតអនកកាន់សាស្នារគឹ ះនិ ងអនកកាន់សាស្នាឥសាលមមានការប៉ ះទងគិចោនតិ ចតួចជា
លកខណៈបុគគល ។
ពុទសា
ធ
ស្និកែលះបានស្ំខដងកងវលព
់ ី ការខដលស្

គមន៍ចាមទទួលជំ នួយថវ ិកាពី របសទស្សរៅ ។

ខតជាទូសៅ របជាជនចាមរស្់សៅសដ្ឋយចុ ះស្ំរង
ុ លអសៅកនុងស្ងគម មានទទួ លមុ ែនាទីធំៗកនុងខផនកជំនួញ
និងកនុងរដ្ឋឋភិបាល ស

ើយមិនមានរបឈមនឹ ងការសរ ើស្សអើ ងឬការរ ំសលាភបំ ពានសទ កនុងអំ ឡុងសពលថ្នការ

សធវើរបាយការណ៍សនះ ។

មានអងគការរបស្់អនកកាន់សាស្នារគឹ ះនិ ងអងគការរបស្់អនកកាន់សាស្នាចំ រះ
ុ សផសងៗ ខដលសរចើ ន
ខតទទួលថវ ិការទរទង់ពីខផនកឯកជនឬខផនកសាធារណៈសៅបរសទស្ ។
ខផនកទី ៤៖ សោលនសោបាយរបស្់រដ្ឋឋភិបាលស្
រដ្ឋឋភិបាលស្

រដឋអាសមរ ិក

រដឋអាសមរ ិកពិភាកាបញ្ញ
ា សស្រ ីភាពសាស្នាជាមួ យរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា ជាខផនកមួយ

ថ្នសោលនសោបាយរួមរបស្់ែួនកន
ល ុងការសលើកកំ ពស្់ស្ិទិម
ធ នុ ស្ស ។ តំ ណងរបស្់មន្តនតីសាថនទូ តអាសមរ ិក
បានជួបជាមួយសមដឹកនាំសាស្នា សដើ មបីពិភាកាពីបញ្ញ
ា ទាំងសនះ ស

ើយបានទាក់ ទងជាមួ យតំ ណង

អងគការសាស្នា អងគការមិនខមនរដ្ឋឋភិបាលនិ ងរកុមសផសងៗសទៀត ខដលតំ ណងសអាយរកុមអនកកាន់
សាស្នារគឹះ សាស្នាឥសាលម និង ពុទសា
ធ
ស្នា ។
សាថនទូតអាសមរ ិកបានបនដស្កមមភាពជាមួ យអនកកាន់សាស្នាឥសាលម ។ ការារសនះបានផដល់
ព័ត៌មានបខនថមស្ដីពីសាថនភាពសស្រ ីភាពសាស្នា សៅកមពុជា កនុងចំ សណមរបជាជនចាម ស

ើយក៏បាន

ផដល់ជំនួយខផនកស្ំភារៈដល់ពួកសគផងខដរ ។ សាថនទូ តបានបនដផដល់ជំនួយថវ ិកាដល់វ ិទយុស្ំសលងភាសា
ចាម ខដលផដល់ជាសវទិកាស្ំរាប់ពិភាកាបញ្ញ
ា សាស្នានិ ងបញ្ញ
ា ដថ្ទៗសទៀត ។ សនះជាកមមវ ិធីវ ិទយុផាយ

ស្ំសលងខតមួ យគត់សៅកមពុជាខដលមានផាយជាភាសាចាម ។ សាថនទូ តបានសរៀបចំពិធីរា៉មា៉ ដ្ឋន ខដល
មានការចូលរួមរបស្់សភញៀវចាមចំនួនជាង ១៥០ នាក់ និ ងបានសរៀបចំទទួ លអាហារស្រសាយបួ ស្ស្ំរាប់
ស្

គមន៍ចាម សៅសែតតកំពត កនុងតំបន់មួយសៅភាគខាងតបូងរបសទស្ខដលរតូវសធវើដំសណើររយៈសពល ៣

សមា៉ ងតាមរថយនត។ ពិធីសនះមានការចូលរួមរបស្់អនកដឹ កនាំស្

គមន៍ចំនួនជាង ១០០ នាក់ រួមទាំង

អុីមា៉ម នាយកសាលា madrassahs និងរគូរបសៅសាស្នា។
សាថនទូតអាសមរ ិកបានសធវើការសដើ មបីរកាសអាយមានទំ នាក់ ទំនងជិ តស្និទធជាមួ យស្

គមន៍អនកកាន់

សាស្នារគឹះ និងអនកកាន់ពុទធសាស្នា តាមរយៈការចុ ះដល់វតដនិងរពះវ ិហាររគឹ ះ និ ងតាមរយៈកមមវ ិធីរម
ួ
ោន ។ សាថនទូតអាសមរ ិកបានសរៀបចំស្ិកាខសាលាជាបនតបនាទប់មួយចំ នួន សដើ មបីជំរញ
ុ សអាយមាន
ទំនាក់ទំនងជិ តស្និទធ រវាងស្

គមន៍ចាម និ ងមន្តនតីអនុវតតចាប់ សដើ មបីពរងី កការពិ ភាកា និ ងសលើកកំពស្់

ការាររគប់រគងរបស្់កំលាង
ំ នគរបាល។
ទីភានក់ារស្

រដឋអាសមរ ិកស្ំរាប់ការអភិ វឌឍន៍អនតរជាតិ (USAID) បានបនតសធវើការជាមួ យវតតជាសរចើន

ខផអកតាមរពះពុទធសាស្នាសដើ មបីជួយជំងឺសអដស្៍ ។ គំ សរាងជាមួ យរកុមរគឹ ះសាស្និករួមមានពិ ធីខដល
សរៀបចំសឡើងសដ្ឋយសាថនទូត ស្ំរាប់ “ពនលកកុ មារ” ខដលជាកមមវ ិធីស្ំរាប់សកមងរងសរោះសដ្ឋយជំ ងឺសអដស្៍
ដឹកនាំសដ្ឋយអងគការកាតូលិក Maryknoll និ ងការស្ំខដងតុ កកតារបស្់អងគការ Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints កនុងអំឡុងសពលសបស្កកមមខផនកសពទយរបស្់សោធាស្

រដឋអាសមរ ិក ។កមមវ ិធីទាំងសនះ

បានសធវើសអាយមន្តនតីសាថនទូតអាសមរ ិកមានឱកាស្ជួ បជាមួ យអនកដឹ កនាំសាស្នារគឹ ះនិ ងរពះពុ ទសា
ធ
ស្នា
ជាសរចើនដងនិ ងវាយតំថ្លពីបរ ិោកាស្ការារ ស្ំរាប់រកុមសាស្នាទាំងសនះ សៅកនុងរបសទស្។

