
ទ ោះបីបិទពិធីកានបិ់ណ្ឌ  និងភ្ជ ុំបិណ្ឌ  តែពលរដ្ឋអាចយកចង្ហា ន ់ឬ
ទទយយ នទៅប្បទេនប្ពោះសងឃបាន 

អែថបទដ្កប្សងព់កីាតសែ កម្ពជជាថ្ម ី

ទោកប្សីបានទលើកទ ើងថា៖ «ការសទប្ម្ចបិទផ្អា កពិធបីជណ្យកានប់ណិ្ឌ  និងភ្ជ ុំបណិ្ឌ េឺរាជរដ្ឋឋ ភបិាលទធវើទដ្ើម្បទីប់
ស្កា ែឲ់្យបាន នទ់ពលទេោ ទប្រោះទយើងម្និចងទ់ ើញទប្កាយពីពិធី បជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ  ទ ើយប្បជាពលរដ្ឋរបស់ទយើង
ទទួលនូេផលេបិាក ននការផទជកទដ្ឋយទម្ទរាេកូេដី្១៩ ទ ោះទទ។ ដូ្ទចនោះទ ើយការសទប្ម្ចរបស់សទម្េចទែទជាេឺជាការ
សទប្ម្ចប្ែឹម្ប្ែូេបុំផជែទដ្ើម្បជីយួ ឲ្យមានការទបស់្កា ែក់ាររាែែាែជុំងឺកូេដី្១៩ មានការប្េបប់្េងបានលា»។ 

ទោកប្សីរដ្ឋទលខាធិការបានទលើកទ ើងថា ទ ោះបីជាមានការផ្អា កទធវើពិធីបជណ្យកានប់ណិ្ឌ  នងិភ្ជ ុំបណិ្ឌ កេបី ជតនេប្បជា
ពលរដ្ឋទបើចងដ់្ឋកប់ិណ្ឌ ទៅេែេប្បជាពលរដ្ឋអាចយកទទយយ ន ឬចង្ហា នទ់ៅប្បទេនទៅអធិការេែេឬកេ៏ណ្ៈកម្មការេែេ
ផ្អទ ល់តែម្េង ទ ើយទជកឲ្យប្ពោះសងឃចាែត់ចងតាម្ែប្ម្ូេការ ។ ការទធវើតបបទនោះេឺទយើងអាចទបស់្កា ែក់ាររាែែាែកដូ៏្ច
ជាការចម្លងជុំងកូឺេដី្១៩ ពីទប្រោះទយើងដ្ឹងទ ើយថាទបើបទដោ យឲ្យប្បជាពលរដ្ឋដ្ឋកប់ិណ្ឌ ជាទរៀងរាល់នថ្ៃអាចមាន
ករណី្ឆ្លងពេីែេម្កទប្ៅ ឬពីទប្ៅទៅកនជងេែេទធវើឲ្យពិបាកទបស់្កា ែ។់ 

ទោងតាម្ទសចកោីតណ្ ុំរបស់ប្កសួងធម្មការ និងកិចចការស្កស បានឲ្យដ្ឹងថា ម្នទីរធម្មការ និងស្កស រាជធានី-
ទេែេស ការជាម្យួប្ពោះទម្េណ្ប្ពោះម្ន្តនេីសងឃប្េបឋ់ា នជប្កម្ អាជាា ធរតដ្នដ្ី ប្េបល់ុំដ្ឋបថ់ាន កផ់សពវផាយដ្ល់ប្េប ់
េែោអារាម្ទៅទូ ុំងប្បទទសនូេទសចកេីសទប្ម្ចរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលសេីពីផ្អា កការទរៀបចុំពធិី បជណ្យកានប់ណិ្ឌ  និងភ្ជ ុំ
បិណ្ឌ  ចាបព់ីបណិ្ឌ ៤ រ ូែដ្ល់នថ្ៃភ្ជ ុំបិណ្ឌ ។ 

ប្កសួងបានបនោថា ការផសពវផាយដ្ល់ប្េបេ់ែេអារាម្និងេហិារស្កស ប្ែូេអនជេែេនូេេធិានការការររ  របស់
ប្កសួងសជខាភបិាលឱ្យបានខ្ាបេ់្ួនជាពិទសសប្ែូេប្បកានភ្់្ជបជ់ានិចចនូេេធិានការ «៣ការររ ៣កជុំ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល»។ 
ប្ែូេស ការជួយ សប្ម្បសប្ម្ួលជាម្យួយនេការតដ្លមានការរកព់ន័ធ ុំងអស់ទដ្ើម្បធីា ដ្ល់ការ ុំយកចង្ហា ន ់និង
ទទយយេែថជចាុំបាច ់ ប្បទេនដ្ល់ប្ពោះសងឃទៅតាម្បដេ េែេអារាម្   ។ 

រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកម្ពជជាកាលពរីាប្ែីនថ្ៃទី ២៣ តេកញ្ញា  បានទចញទសចកេីសទប្ម្ច ផ្អា កការទរៀបចុំពិធីបជណ្យកានប់ណិ្ឌ  
និងភ្ជ ុំបណិ្ឌ ចាបព់បីណិ្ឌ ៤ រ ូែដ្ល់នថ្ៃភ្ជ ុំបណិ្ឌ ។ អភបិាលរាជធាន-ីទេែេប្ែូេទធវើការសប្ម្បសប្ម្ួលទដ្ើម្បធីា ដ្ល់ការ
 ុំយកចង្ហា ន ់និងទទយយេែថជចាុំបាច ់ ប្បទេនដ្ល់ប្ពោះសងឃទៅតាម្បដេ េែេអារាម្   កនជងសម្ែថកចិចតដ្នដ្ីរបស់
េលួន។ រកាការឈបស់ប្មាករយៈទពល ៣នថ្ៃសប្មាបព់ិធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ៕ 

https://www.kampucheathmey.com/local-news/205380/


សិការកយ ៖ 
ពិធីកានប់ិណ្ឌ  ទទយយ ន = ទទយយេែថជ1 ទៅអធិការេែេ 
ភ្ជ ុំបិណ្ឌ  េែេអារាម្ = េែេ េណ្ៈកម្មការេែេ 
ចង្ហា ន ់ ប្បទេន ប្កសួងធម្មការ និងកិចចការស្កស 2 
ស ការ3 អាជាា ធរតដ្នដ្ី4 ម្នទីរធម្មការ និងស្កស 5 
ប្ពោះទម្េជណ្ប្ពោះម្ន្តនេីសងឃប្េប់ឋា នជប្កម្ រដ្ឋទលខាធិការ6 
េធិានការ «៣ការររ ៣កជុំ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល» អភបិាលប្កុង7 / អភបិាលទេែេ8 

 
1-Lisez le texte puis répondez aux questions 

១-ទែើឯកស្ករទនោះនោិយអុំពអីវី?  
២-ម្ូលទ ែជអវីបានរដ្ឋឋ ភបិាលសទប្ម្ចផ្អា កពិធីបជណ្យភ្ជ ុំ? 
៣-ទេផ្អា កពិធបីជណ្យភ្ជ ុំពីនថ្ៃដដ្ល់នថ្ៃដ?  
៤-ទែើេធិានការ «៣ការររ ៣កជុំ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល» មានអវីេលោះ? 
៥-សប្មាបព់ធិីបជណ្យភ្ជ ុំ ទែើប្បជាពលរដ្ឋមានទពលសប្មាកពីការង្ហរប ជ ម ននថ្ៃ?   
 
2-Reconstruction des phrases 

បានទចញ ផ្អា កការទរៀបចុំ ពិធីបជណ្យកានបិ់ណ្ឌ  ទសចកេីសទប្ម្ច និងភ្ជ ុំបិណ្ឌ ។ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ជានិចច «៣ការររ ៣កជុំ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល»។ នូេេធិានការ របស់ ប្ែូេប្បកានភ្់្ជប ់

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ពិធីបជណ្យភ្ជ ុំបិណ្ឌ  អាចយកទទយយ ន ទៅអធិការេែេបាន។ ទេផ្អា កទធវើ ឬចង្ហា នទ់ៅប្បទេន ប ជតនេប្បជាពលរដ្ឋ 

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

ពីធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ជាពិធបីជណ្យស្កស ធុំម្យួរបស់ប្បទទសកម្ពជជា តដ្លប្បជាពលរដ្ឋទូ ុំងប្បទទសតែងតែ
ប្បកានខ្់ាបជ់ាទរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ទដ្ឋយយកចង្ហា ន ់នងិទទយយ នទៅប្បទេនប្ពោះសងឃ ទដ្ើម្បឧីទទិសទកាសលផល
បជណ្យទៅដ្ល់ជីដូ្នជីតា មាតាបិតា និងស្កចញ់ាែិតដ្លបានតចកឋាន9 ទៅទោកខាងម្ជេ។ 
សប្មាបឆ់្ន ុំទនោះ ប្សបទពលតដ្លជុំងឺកូេដី្ប្បទភទថ្ម ី (Delta) កុំពជងរាែែាែពីម្យួនថ្ៃទៅម្យួនថ្ៃ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
សទប្ម្ចផ្អា កការប្បារពធពិធីបជណ្យភ្ជ ុំបណិ្ឌ ទៅប្េបេ់ែេអារាម្ទូ ុំងប្បទទស ទដ្ើម្បបីទ្្ៀសនូេការជួបជជុំ និងការ
ប្បម្ូលផោជ ុំម្នជសស កនជងទោលបុំណ្ងទបស់្កោ ែក់ាររកីរាលដ្ឋលននជុំងឺកូេដី្។  
ទែើអនកយល់ប្សបនឹងទោលការណ៍្របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលខាងទលើទនោះតដ្រឬទទ? ចូរពនយល់។ (១២០រកយ) 

 

                                                           
1 េែថជតដ្លទេឱ្យជា 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 
9 ស្កល ប ់

https://www.youtube.com/watch?v=4PeR1G5wGg0
https://www.youtube.com/watch?v=sP8XqdARwn0

