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1.1 ការបគងកើតគឡើង 
 

រពោះពុទធសាសនា េឺជាពាកយគរបៀនរបគៅរបស់ រពោះសោម សមពុទធជា
ោច ស់។ រពោះពុទធសាសនាគលរវាទ ជាការគរបៀនរបគៅ របស់រពឹទាធ ន់រយ
ឬការគរបៀនរបគៅជនំាន់គដើម េឺជាការសិកាន់ស់បផុំត ននរពោះពុទធ
សាសនា ខ្ដលគៅេង់វងសដល់សពវនលងគនោះ ។ គលរវាទបានន់ប់
កគំ ើ ត គៅកនុងអាាឆរកឥាា  ោនសភាពរកាទុកដូឆគដើម 
គហើយជាទូគៅរបហាក់របខ្ហលោន  នឹងពុទធសាសនាដបូំង ។ ជាគរឆើន 
សតវតសរក៍នលងមក រពោះពុទធសាសនាគលរវាទជាសាសនាឆបំងគៅកនុង
របគទសរសីលង្ហក  (៧០ភាេរយននឆនួំនរបជាពលរដឋ) គហើយនិងមួយ
ខ្ផនកធនំនអាសីុភាេអាគេនយ៍ (របគទសខ្មមរ ោវ ភូោ នល) ។ សពវនលង
គនោះ អនកកាន់រពោះពុទធសាសនាគលរវាទ ជុវំញិពិភពគោកោនឆនួំន
ជាង១០០ោននាក់ គហើយកនុងសតវតសរល៍មីគនោះ គលរវាទបានន់ក់ឫស
កនុងគោកខាងលិឆ និងដុោះោលគឡើងវញិគៅកនុងរបគទសឥាា  ។ 
 
អារស័យគោយោនការគោរពរសឡាញ់ និងឆូលឆិតតឆគំពាោះរពោះពុទធ
សាសនាជាខាល ងំ និងគោយោនការោរំទទគងវើអពីំរកុមរេួសារផងខ្ដរ
គនាោះ ។ មញុបំាទបានឆាំយគពលគវោផ្ទទ ល់មលួនយ៉ា ងគរឆើនក៏ដូឆជា
រទពយធនយ៉ា ងសមេួរ គដើមបគីរៀបឆគំធវើឲ្យោនគឡើងនូវ គេហទពំ័ររពោះ
ពុទធសាសនាមួយ គ ម្ ោះ “៥០០០ឆ្ន ”ំ។ 
 
គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន រំតូវបានបគងកើតគឡើងគៅខ្មមិលុនាឆ្ន ២ំ០១១ រតូវ
នឹង ខ្មពិសាម ឆ្ន គំ ោះ រតីស័ក, ព.ស. ២៥៥៥។ មកទល់គពលគនោះ 
ោនរយៈគពលជិត ២ឆ្ន គំហើយ។ និងគោយោនការអនុញ្ញា តឆាប់ពី
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រកសួងធមមការ និងសាសនា តាមលិមិតគលម ១២៤/១២ក.ធ.ស.ស.
ស.រ ឆុោះនលងទី ០៨ ខ្មមិលុនា ឆ្ន ២ំ០១២។ 
 

1.2 គោលប ំង 

 
- ផាយរពោះធម៌តាមរបព័នធអីុនធឺខ្ ត។ 
- ពរងីកឆងរកងឲ្យកាន់ខ្តសមបូរខ្បបននឯកសាររពោះពុទធសាសនាខ្មមរ តាម
ខ្បបបគឆចកវទិោព័ត៌ោនវទិោ។ 

- បងកបគងកើនសីលធម៌សងគម តាមខ្បបរពោះពុទធសាសនា។ 
 
1.3 គោលគៅនិងសកមមភាព 
 

- គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន បំានបគងកើត កនុងគោលប ំង ផសពវផាយរពោះធម៌នន
រពោះសោម សមពុទធ តាមរបព័នធអីុនធឺខ្ ត គដើមបបីគ ជ្ ៀបនូវសីលធម៌ 
ឆរយិធម៌ និងគសឆកតីនលលលនូ រ គៅដល់រសទាប់យុវវយ័និងពុទធបរស័ិទទូគៅ
ទាងំកនុងរសុកនិងគរៅរសុក។ 

- គដើមបសីរមួលដល់ការសាត ប់និងសិការពោះធម៌ឲ្យបានរេប់គពលគវោនិង
តាមឆ ំង់ឆិតតរបា ន រសាវរជាវរបស់ពុទធបរស័ិទ។ 

- ខ្សវងរក និងបគងកើតបខ្នថមឲ្យកាន់ខ្តសមបូរខ្បបនូវរបភពធនធានលមីៗខាង
ខ្ផនករពោះពុទធសាសនាដូឆជាគសៀវគៅ (eBooks) សគមលងការអាន 
(Audiobooks) ។ល។ ឲ្យគៅតាមបគឆចកវទិោសម័យលមី។ 

- ជាទិសគៅេឺគេហទពំ័រ ខ្ឆកន់យរបភពរពោះធម៌ ោនmp3 រពោះធម៌ជា
គដើម។ របកាសផសពវផាយតាមរេប់មគធោបាយ ឲ្យគៅដល់ពុទធបរស័ិទ 
និងរេប់រសទាប់យុវវយ័ឲ្យបានដឹងនិងបានទទួលយក។ 
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- បងកលកខ ៈង្ហយរសួលគផសងៗ ឲ្យដល់ោន និងោន កនុងការខ្ឆកន់យរបភព
រពោះធម៌សរោប់សាត ប់និងសិកា តាមខ្បបសម័យអីុនធឺខ្ តទគំនើប។ 

- សរមួលការង្ហរសិការសាវរជាវសរោប់រពោះសងឃគៅគរៅរបគទស និង
កនុងរបគទស ក៏ដូឆជាពុទធបរស័ិទទូគៅ។ 

- បគងកើតនិងពរងីកឲ្យកាន់ខ្តទូោយនូវ clip mp3, video អប់រខំ្បបរពោះពុទធ
សាសនា ផាយតាមរយៈសាថ នីយ៍វទិយុ ទូរទសសន៍ គដើមបឲី្យរជួតរជាបដល់
របជាជនខ្មមរ។ 

 
1.4 គោលជហំរ 
  

- គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន ោំនគោលប ំងខ្តផាយរពោះធម៌និងខ្ឆកន់យ
របភពរពោះធម៌តាមអីុនធឺខ្ តខ្តមោ៉ាងប៉ាុគាណ ោះ។ គដើមបបីងកភាពរកីរាយ
រជោះ ល របស់ពុទធបរស័ិទខ្ដលបានឆូលមក។ 

- មិនសវោះខ្សវងរករបាក់ឆគំ ញ គោយការគរបើរបាស់ការផសពវផាយខ្បប
គធវើជនួំញ តាមរយៈ ការោក់ផសពវផាយពា ិជជកមមគផសងៗគលើគេហទពំ័រ
គឡើយ។ 

 
1.5  ដគំ ើ រការនិងវវិឌ្ឍភាពរបស់គេហទពំរ័៥០០០ឆ្ន  ំ
 

គោយគហតុខ្តមញុបំាទោននិសសយ័ជាអនកសាត ប់នូវរពោះធម៌ជាគរឿយៗ និងក៏ជា
អនករបមូលផតុ ទុំកនូវmp3 រពោះធម៌ផងគនាោះ ។ ម៉ាោងគោយរេួសាររបស់ភរយិមញុ ំ
រស់គៅគមតតបាត់ដបំង មញុឧំសាហ៍គឡើងឆុោះគៅទីគនាោះញឹកញាប់ មញុបំានសាត ប់ឮ
វទិយុមួយគ ម្ ោះ “វទិយុកលោ មិតត” ខ្ដលខ្តងខ្តន់ក់ផាយនូវរពោះធម៌សុទធៗ  
រេប់គពល មញុោំនការគសងើឆសគសើរនូវទគងវើការង្ហរគនោះាស់ មញុបំានេិតខ្លម
គទៀត គបើោនគៅកនុងទីរកុងភនគំពញផងមិនដឹង លអយ៉ា ងា ។ គៅកនុងពុទធ
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សករាជ២៥៥៥ (ឆ្ន ២ំ០១១) មញុ ក៏ំបានេិតេូសវាសគដើមបបីគងកើតគេហទពំ័ររពោះ
ពុទធសាសនាមួយខ្ដរ គោយសមលឹងគ ើញ គៅភនគំពញោនអនកគរបើរបាស់អីុន
ធឺខ្ តគរឆើន អាឆនឹងផតល់ឲ្យពួកោត់ោនលទធភាពនឹងឆូលសាត ប់បានង្ហយ។ 
 

- មញុកំ៏បានគធវើកិឆចសនោជួលមួយ ជាមួយនិងរកុមហ ុន SevingWeb 
គដើមបផីតល់េគរោង Website development ឲ្យរកុមហ ុនទទួលគធវើ។ ការខ្ក
សរមួលឆគំពាោះគេហទពំ័រគៅខ្តបនតខ្កសរមួលរហូតដល់ ឆុងឆ្ន ២ំ០១២ 
គទើបបានប ច្ ប់ជាមួយរកុមហ ុន ServingWeb ។ 

 
-  អពីំការរបមូលឆងរកងរបភពទិននន័យ mp3 និងគសៀវគៅធម៌គផសង 
។  មញុបំានឆាំយរយៈគពលជាងមួយឆ្ន  ំ គដើមបខី្សវងរកនិងសុឆំមលង
គោយផ្ទទ ល់ពីគោកអនកសខ្មតងធម៌នានា ោនគោករេូអេគប ាិ តធោម
ន់យ ប ុត សាវងស ជាគដើម និងតាមរយៈគេហទពំ័រផសពវផាយរពោះពុទធ
សាសនាគផសងៗគទៀត។ 

 
- មញុបំានគរបើរបាស់គពលគវោយ៉ា ងគរឆើន គដើមបគីធវើការ covert mp3 

files កនុងការសរមួលឲ្យបានលអគឡើងវញិ រួមនិងការខ្កតរមូវ Pdf files និង
គរៀបឆទុំកោក់ឲ្យោនរគបៀបគរៀបរយតាមរបគភទអាល់ប ុមនីមួយៗតាមរ
យៈរបព័នធកុពំយូទរ័ គដើមបងី្ហយគមើលយល់និងខ្សវងរក។ 

 
1.6  គសវាបគង្ហា ោះរបស់គេហទពំរ័៥០០០ឆ្ន  ំ
 

គដើមគឡើយ ការឆាំយនលលបគង្ហា ោះផាយគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ ខ្ត ១០០
ដុោល រប៉ាុគាណ ោះ កនុងមួយឆ្ន ។ំ ប៉ាុខ្នតគោយសារេហុំកននការឆុឆឆូលទ
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សសនា/សាត ប់ គកើនគឡើងពីមួយនលងគៅមួយនលង រួមទាងំបញ្ញា បគឆចកគទសផង
គនាោះ គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន បំានបតូ រ Server Hosting គសវាបគង្ហា ោះជាញឹក
ញាប់ ។ ម៉ាោងគដើមបគីធវើឲ្យោនលទធភាពទទួលការឆូលមកននអនកទសសនា/
សាត ប់ឲ្យកាន់ខ្តគរឆើននិងោនគសរភីាពកនុងទាញយកឯកសារគៅគលើគេ
ហទពំ័រ គទើបទាមទារឲ្យគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន រំតូវការោ៉ា សីុនបគង្ហា ោះមួយ
ខ្ដលោនសមតថភាពមពស់។ ខាងគរកាមគនោះ ជាបរគិឆឆទននការផ្ទល ស់បតូ រ
កនលងមក៖ 
   

 បគង្ហា ោះតាមរយៈរកុមហ ុន ServingWeb (ភនគំពញ) 
  ខ្ម មិលុនា ឆ្ន ២ំ០១១- ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១២ (បង់ ១០០ដុោល រ/ឆ្ន )ំ 
  ខ្មតុោ ឆ្ន ២ំ០១២- ខ្មធនូ  ឆ្ន  ំ២០១២ (បង់ ១០០ដុោល រ/ខ្ម) 

 
 បឆចុបបននបគង្ហា ោះតាមរយៈរកុមហ ុន Hostgator (សហរដឋអាគមរកិ) 

  ខ្មមករា ឆ្ន ២ំ០១៣- បឆចុបបនន (បង់ ១៧៦ដុោល រ/ខ្ម) 
 
បឆចុបបននភាព ននការឆាំយខ្លលបគង្ហា ោះរបស់គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ កាន់ខ្តមពស់
គៅៗ គោយគហតុ  លហូំរននអនកឆូលសាត ប់/ទាញយកឯកសារ កាន់ខ្តគរឆើន
គឡើងៗ ពីមួយនលងគៅមួយនលង ។ ឯទហំំផទុករបស់គេហទពំ័រោនទហំំធរំហូតដល់
ជិត 300GB ខ្ដលគធវើឲ្យោនការលបំាកគផទរ និងខ្លទា។ំ អីុឆឹងគហើយ គទើបមញុ ំ
សគរមឆជួលផ្ទត ឆ់នូវោ៉ា សីុនបគង្ហា ោះមួយោឆ់ខ្តឯង គដើមបសីរមួលការ ៍ទាងំ
អស់គនោះ។ 
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1.7 រកុមការង្ហររបស់គេហទពំរ័៥០០០ឆ្ន  ំ
 
តាងំអពីំគដើមគរៀងមករហូតដល់សពវនលងគនោះ ៥០០០ឆ្ន ពុំំទាន់ោនរកុមការង្ហរ គដើមប ី
សរមួលការង្ហរគផសងៗគៅគលើគេហទពំ័រគៅគឡើយ។ គោយោនខ្តមញុបំាទោន ក់ឯង 
គមើលគលើការង្ហរគនោះ គទើបមិនអាឆគធវើឲ្យបានរលូននិងរហ័សគឡើយ។ 
 
1.8 មគធោបាយននការផសពវផាយ៥០០០ឆ្ន  ំ
 
មូលគហតុគោយលវកិារឆាំយោនការក ំត់ គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ ពុំអាឆនឹងោន
លទធភាពផសពវផាយមលួនតាមរយៈរបព័នធផសពវផាយធំៗ បានគឡើយ។ ខ្តគទាោះជាយ៉ា ង
ាក៏ គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ បានគរបើរបាស់របព័នធផសពវផាយមួយឆនួំនខ្ដលោន
របសិទធភាពផងខ្ដរ ដូឆជា៖ 

- របព័នធផសពវផាយសងគម Facebook, Twitter, Email.. 
- ខ្សវងរកការសហការលអរវាងនដេូផសពវផាយគេហទពំ័រគផសងៗ 
- ខ្សវងរកការសហការលអកនុងភាពជាអនកផសពវផាយរពោះពុទធសាសនាដូឆោន
ជាមួយសាថ នីយ៍វទិយុកលោ មិតត (បាត់ដបំង), សាថ នីយ៍វទិយុរពោះពុទធ
សាសនាកមពុជរដឋ (គសៀមរាប) ។ល។ 

- បគងកើតកមមវធីិរេប់រេង់អាល់ប ុមរពោះធម៌ និងរបកាសអគ ជ្ើញពុទធបរស័ិទ
ឲ្យមកឆមលងគោយផ្ទទ ល់ពីគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន ។ំ 

- បគងកើតការសហការលអរវាងញាតិរពោះធម៌ និងបគងកើតទីតាងំសរោប់ឆមលង
រពោះធម៌ក៏កាន់ខ្តគរឆើនគៅទូទាងំរបគទស និងបរគទស។ 
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1.9 សមទិធិផល និងេគរោងបនតបនាទ ប ់
 

 សរុបអនកឆូលទសសនា/សាត ប់ និងអនកទាញយក 
 បឆចុបបននគនោះ គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន ោំនអនកឆូលជាមធយមឆនួំន 
២០០០-៤០០០នាក់កនុងមួយនលង  

 និងឆុឆសាត ប់ឆនួំន ជាង២ខ្សនដង កនុងមួយនលង 
 រួមទាងំការទាញយកឯកសារពីគេហទពំ័រ ឆនួំន 500GB-1500GB 
កនុងមួយនលង។ 

 
 ការង្ហរសាក នរពោះនរតបិដក 

 ៥០០០ឆ្ន  ំគោយោនការជួយគរជាមខ្រជងអពីំឧបាសិកា កាងំ 
ហគិឆន  និងពុទធបរស័ិទគផសងៗ បានគរបើរបាស់គពលគវោ 
ជាង៤ខ្ម គហើយបានសគរមឆការង្ហរសាក នរពោះនរតបិដកលមី 
ខ្ដលគធវើឲ្យោនការង្ហយរសួលគរបើរបាស់តាមរយៈកុពំយូទរ័និង
ឧបករ ៍អានគអឡិរតូនិឆគផសងគទៀត។ គនោះេឺជាការគបើកទពំ័រ
សករាជលមីសរោប់ពុទធបរស័ិទខ្មមរគយើង ខ្ដលអាឆអានេមពីរ
រពោះនរតបិដកតាមខ្បបបគឆចកវទិោសម័យលមី។ 
 

 ការបគងកើតកមមវធីិ៥០០០ឆ្ន  ំសរោប់របព័នធWindows រេប់រេងអាល់ប ុម
រពោះធម៌ 
 កមមវធីិគនោះោនមុមង្ហរជាគរឆើនខ្ដលនឹងសរមួលដល់ការសិកា
របស់ពុទធបរស័ិទតាមខ្បបលកខ ៈកុពំយូទរ័ទគំនើប។ 
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 ការង្ហរខ្ឆកន់យផ្ទទ ល់ និងបគងកើតសាខាខ្ឆកន់យ 

 គោយោនការឆូលរួមលអកនុងទិសគៅខ្តមួយេឺផសពវផាយរពោះ
ធម៌ននរពោះសោម សមពុទធជាោច ស់ របស់ញាតិរពោះធម៌។ គេហទពំ័រ
៥០០០ឆ្ន  ំបានគរៀបឆពំរងីកទីតាងំ គដើមបផីតល់លទធភាពដល់
ពុទធបរស័ិទបានឆមលងmp3 រពោះធម៌ង្ហយរសួល។ 
 

 េគរោងបនតបនាទ ប់របស់គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ
 ម ៈគពលគនោះ គោយសារមញុបំាទោនខ្តោន ក់ឯង ពុំអាឆនឹងគធវើ
ឲ្យោនការរហ័ស, គសថរភាពននគេហទពំ័របាន ដូគឆនោះមញុបំាទនឹង
ោនេគរោងរតូវការ៖ 

 បខ្នថមអនករេប់រេងទិននន័យ (បុេគលិក) 
 និងការលខំ្ហទា ំបនាទ ន់សម័យគេហទពំ័ររបន់ខំ្ម 
 Upgrade SERVER និងការខ្សវងរកការរទរទង់
ឆាស់ោស់ ។ 
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សគំ ើ សុកំាររទរទង់គេហទពំរ័៥០០០ឆ្ន  ំ
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2.1  គហតុអវរីតូវការរបកាសខ្សវងរកការរទរទង ់

 
- គដើមបរីកាឲ្យបាននូវគសថរភាពននការផាយរពោះធម៌តាមរយៈគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំ ក៏
ដូឆជាសរមួលរាល់នលលឆាំយបគង្ហា ោះ ខ្ដលគពលគនោះ៥០០០ឆ្ន អំាឆរទរទង់យ៉ា ងយូរ
រតឹម ខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ប៉ាុគាណ ោះ។ 
-  គដើមបបីគរមើតរមូវការឆូលសាត ប់ននពុទធបរស័ិទ នូវឆនួំនគរឆើនៗនាក់ និងគសរភីាពនន
ការទាញយកឯកសារនានាពីគេហទពំ័រ។ 
-   គដើមបនឹីងសគរមឆគោលគៅគផសងៗគទៀត ខ្ដលពុំទាន់បានគធវើនិងសគរមឆបាន។ 
 
2.2  សគំ ើ រសុកំាររទរទង ់

 
គយងតាមបទបង្ហា ញ និងរបកាសអពីំគោលគៅរបស់គេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន ខំាងគលើ
គនោះ ។ មញុបំាទសូមទាញឆាំប់អារមម ៍របស់ គោកអនក, និងសាថ បនិកសោេមន៍
ធមមទាននានា គដើមបបីានជាការឆូលរួមឆខំ្ កនូវការផសពវផាយរពោះធម៌របស់គេហ
ទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំក៏ដូឆជាសរោប់ ជាបុ យកុសលកនុងកិឆចការធមមទានគនោះ។ 
 
មញុបំាទ រពឹំងទុកអពីំការគវវងយល់គោយសុទធឆិតតអពីំគោកអនកមកគលើគេហទពំ័រ
៥០០០ឆ្ន ,ំ អពីំឆិតតជាសទាធ រជោះ ល យ៉ា ងមុតោគំលើរពោះពុទធសាសនា និងគដើមប ី
ផសពវផាយរពោះពុទធសាសនាតគៅ។  
 
សរោប់ព័ត៌ោនលមអិត សូមទាក់ទងទូរស័ពទគលមៈ ៨៥៥ ១២ ៨៨៧ ៩៨៧  
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សូមឆូលរួមបរនិ់ច េមកកានគ់េហទព័ំរ៥០០០ឆ្ន តំាមរយៈ៖ 
 
មញុបំាទ រសុងន់ន់ា 
Acc No. 0001 01 222863 13 (ACLEDA Bank Plc) 
Acc Name: SRONG CHANNA (How transfer from oversea) 
 ----- ឬគផញើតាម----------------------------------------- 
Transfer by: MONEYGRAM / WESTERN UNION 
To Mr. SRONG CHANNA (ID.: 010082808) 
Email: channasrong@gmail.com 
H/P: 855 12 887 987 
 
2.3  គសឆកតខី្លលងអ ំរេុ  
 
មញុបំាទសូមគោរពខ្លលងអ ំរេុ គោកអនក, សាថ បនិកសោេមន៍ធមមទាននានាខ្ដល
បានឆាំយគពលគវោដ៏ោនតនមលរបស់គោកអនកគដើមបគីធវើការអាន និងគវវងយល់
អពីំគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន  ំតាមរយៈអតតបទគនោះ។ 
 
សូមគោកអនកអនុគោទនានិងសគរមឆបាននូវបុ យទាងំឡាយជាមួយមញុបំាទបានគធវើ
គហើយតាមរយៈការផាយរពោះធម៌គលើគេហទពំ័រ៥០០០ឆ្ន ។ំ 
 
 
 

http://www.acledabank.com.kh/kh/eng/pb_ftintltransfer_swift.php
mailto:channasrong@gmail.com
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សូមអរេុ  


