
ទ ោះបីបិទពិធីកានបិ់ណ្ឌ  និងភ្ជ ុំបិណ្ឌ  តែពលរដ្ឋអាចយកចង្ហា ន ់ឬ
ទទយយ នទៅប្បទេនប្ពោះសងឃបាន 

អែថបទដ្កប្សងព់កីាតសែ កម្ពជជាថ្ម ី

[…] 
ទោងតាម្ទសចកដីតណ្នុំរបស់ប្កសួងធម្មការ និងកិចចការសាសនបានឲ្យដ្ឹងថា ម្នទីរធម្មការ និងសាសនរាជធានី-
ទេែតសហការជាម្យួប្ពោះទម្េណ្ប្ពោះម្ន្តនតីសងឃប្េបឋ់ាននជប្កម្ អាជាា ធរតដ្នដ្ី ប្េបល់ុំដាបថ់ាា កផ់្សពវផ្ាយដ្ល់ប្េប ់
វែដអារាម្ទៅទូ ុំងប្បទទសនូវទសចកតីសទប្ម្ចរបស់រាជរដាឋ ភបិាលសតីពីផ្អា កការទរៀបចុំពធិី បជណ្យកានប់ណិ្ឌ  និងភ្ជ ុំ
បិណ្ឌ  ចាបព់ីបណិ្ឌ ៤ រហូែដ្ល់ថ្ថ្ៃភ្ជ ុំបិណ្ឌ ។ 

ប្កសួងបានបនដថា ការផ្សពវផ្ាយដ្ល់ប្េបវ់ែតអារាម្និងវហិារសាសនប្ែូវអនជវែតនូវវធិានការការពារននរបស់
ប្កសួងសជខាភបិាលឱ្យបានខ្ាបេ់្ួនជាពិទសសប្ែូវប្បកានភ្់្ជបជ់ានិចចនូវវធិានការ «៣ការពារ ៣កជុំ របស់រាជរដាឋ ភបិាល»។ 
ប្ែូវសហការជួយ សប្ម្បសប្ម្ួលជាម្យួយនតការតដ្លមានការពាកព់ន័ធ ុំងអស់ទដ្ើម្បធីានដ្ល់ការនុំយកចង្ហា ន ់និង
ទទយយវែថជចាុំបាចន់នប្បទេនដ្ល់ប្ពោះសងឃទៅតាម្បណ្តត វែតអារាម្នន ។ 

រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពជជាកាលពរីាប្ែីថ្ថ្ៃទី ២៣ តេកញ្ញា  បានទចញទសចកតីសទប្ម្ច ផ្អា កការទរៀបចុំពិធីបជណ្យកានប់ណិ្ឌ  
និងភ្ជ ុំបណិ្ឌ ចាបព់បីណិ្ឌ ៤ រហូែដ្ល់ថ្ថ្ៃភ្ជ ុំបណិ្ឌ ។ អភបិាលរាជធាន-ីទេែតប្ែូវទធវើការសប្ម្បសប្ម្ួលទដ្ើម្បធីានដ្ល់ការ
នុំយកចង្ហា ន ់និងទទយយវែថជចាុំបាចន់នប្បទេនដ្ល់ប្ពោះសងឃទៅតាម្បណ្តត វែតអារាម្នន កាជងសម្ែថកចិចតដ្នដ្ីរបស់
េលួន។ រកាការឈបស់ប្មាករយៈទពល ៣ថ្ថ្ៃសប្មាបព់ិធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ៕  

សិកាពាកយ ៖ 

ពិធីកានប់ិណ្ឌ  ទទយយ ន = ទទយយវែថជ1 ទៅអធិការវែត 
ភ្ជ ុំបិណ្ឌ  វែតអារាម្ = វែត េណ្ៈកម្មការវែត 
ចង្ហា ន ់ ប្បទេន ប្កសួងធម្មការ និងកិចចការសាសន2 
សហការ3 អាជាា ធរតដ្នដ្ី4 ម្នទីរធម្មការ និងសាសន5 
ប្ពោះទម្េជណ្ប្ពោះម្ន្តនតីសងឃប្េប់ឋាននជប្កម្ រដ្ឋទលខាធិការ6 
វធិានការ «៣ការពារ ៣កជុំ របស់រាជរដាឋ ភបិាល» អភបិាលប្កុង7 / អភបិាលទេែត8 

 
1-Lisez le texte puis répondez aux questions 

១-ទែើឯកសារទនោះនោិយអុំពអីវី?  
២-ម្ូលទហែជអវីបានរដាឋ ភបិាលសទប្ម្ចផ្អា កពិធីបជណ្យភ្ជ ុំ? 
៣-ទេផ្អា កពិធបីជណ្យភ្ជ ុំពីថ្ថ្ៃណ្តដ្ល់ថ្ថ្ៃណ្ត?  
៤-ទែើវធិានការ «៣ការពារ ៣កជុំ របស់រាជរដាឋ ភបិាល» មានអវីេលោះ? 
៥-សប្មាបព់ធិីបជណ្យភ្ជ ុំ ទែើប្បជាពលរដ្ឋមានទពលសប្មាកពីការង្ហរប ជនម នថ្ថ្ៃ?   

                                                           
1 វែថជតដ្លទេឱ្យជា នដ្ល់ប្ពោះសងឃ 
2 Ministère des Cultes et des Affaires religieuses 
3 Collaborer 
4 Les autorités locales 
5 Département des cultes et de la religion 
6 Secrétaire d'État 
7 Le maire (le gouverneur de ville) 
8 Le gouverneur de province 

https://www.kampucheathmey.com/local-news/205380/
https://www.youtube.com/watch?v=4PeR1G5wGg0
https://www.youtube.com/watch?v=sP8XqdARwn0


 
2-Reconstruction des phrases 

បានទចញ ផ្អា កការទរៀបចុំ ពិធីបជណ្យកានបិ់ណ្ឌ  ទសចកតីសទប្ម្ច និងភ្ជ ុំបិណ្ឌ ។ រាជរដាឋ ភបិាល 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ភ្ជ ុំបិណ្ឌ ។ ពិធីបជណ្យ សប្មាក ៣ថ្ថ្ៃសប្មាប ់ ការឈប ់ រយៈទពល 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ជានិចច «៣ការពារ ៣កជុំ រាជរដាឋ ភបិាល»។ នូវវធិានការ របស់ ប្ែូវប្បកានភ្់្ជប ់

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3-Production écrite 

ពីធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ជាពិធបីជណ្យសាសនធុំម្យួរបស់ប្បទទសកម្ពជជា តដ្លប្បជាពលរដ្ឋទូ ុំងប្បទទសតែងតែ
ប្បកានខ្់ាបជ់ាទរៀងរាល់ឆ្ា ុំ ទដាយយកចង្ហា ន ់នងិទទយយ នទៅប្បទេនប្ពោះសងឃ ទដ្ើម្បឧីទទិសទកាសលផ្ល
បជណ្យទៅដ្ល់ជីដូ្នជីតា មាតាបិតា និងសាចញ់ាែិតដ្លបានតចកឋាន9 ទៅទោកខាងម្ជេ។ 
សប្មាបឆ់្ា ុំទនោះ ប្សបទពលតដ្លជុំងឺកូវដី្ប្បទភទថ្ម ី (Delta) កុំពជងរាែែាែពីម្យួថ្ថ្ៃទៅម្យួថ្ថ្ៃ រាជរដាឋ ភបិាល 
សទប្ម្ចផ្អា កការប្បារពធពិធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ទៅប្េបវ់ែតអារាម្ទូ ុំងប្បទទស ទដ្ើម្បបីទ្្ៀសនូវការជួបជជុំ និងការ
ប្បម្ូលផ្ដជ ុំម្នជសស កាជងទោលបុំណ្ងទបស់ាដ ែក់ាររកីរាលដាលថ្នជុំងឺកូវដី្។  
ទែើអាកយល់ប្សបនឹងទោលការណ៍្របស់រាជរដាឋ ភបិាលខាងទលើទនោះតដ្រឬទទ? ចូរពនយល់។ (៨០ពាកយ) 

 
Pchum Ben est une grande fête religieuse au Cambodge que tous les bouddhistes dans le pays organisent 
toujours chaque année en offrant de la nourriture, des objets et de l’argent aux moines à la pagode afin de 
dédier aux ancêtres, aux parents et aux proches qui sont décédés.  
Pour cette année, alors que le nouveau virus Delta se propage de jour en jour, le gouvernement a décidé de 
suspendre la célébration de Pchum Ben dans toutes les pagodes du pays pour éviter les rassemblements afin 
de prévenir l'épidémie de COVID-19. 
 
Êtes-vous d'accord avec la politique gouvernementale ci-dessus ? Expliquez. (80 mots) 

                                                           
9 សាល ប ់

https://www.youtube.com/watch?v=4PeR1G5wGg0

