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ផ្ទះត្បពៃណី្របស់ជនជាត្ិដ ើម្ភាគត្ិចៃនង  
 

ដោយ ម ៉ិល វាស្នា 
  
ដសចកតីដផ្តើម្ 

ស្របស្៉ិនដបើដយើងចូលដៅក្ន ងភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ងុសស្នមដនារមយ ដេត្តមណ្ឌ លគីរ ី សែលា
ភូម៉ិននជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង ដនាោះដយើងដស្ទើរសត្ព ាំអាចក្ត្់ស្ម្គា ល់បានដាោះដ ើយថា ភូម៉ិដនោះា
ភូម៉ិរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង។ ស្ដមលៀក្បាំពាក្់ ផ្ទោះស្ាំសបង ន៉ិង វត្ថ ដស្របើស្របាស់្ដផ្េងៗ គមឺ្គនលក្ខ
ណ្ៈែូចសេែរដៅដ ើយ។ ដ ោះាយ៉ា ងណា ដយើងស្ដងេត្ដឃើញម្គនផ្ទោះាលក្ខណ្ៈស្របនពណី្របស់្ជន
ាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងស្របម្គណ្ជ៉ិត្ ១០ផ្ទោះដៅដ ើយ ដៅក្ន ងភូម៉ិដនោះ។ 

អត្ថបទដនោះនឹងដលើក្ដ ើងអាំពីផ្ទោះជញជូញន៉ិងផ្ទោះជញនច សែលាផ្ទោះស្របនពណី្របស់្ជនាត្៉ិ
ដែើមភាគត្៉ិចពនង រួម ាំងវត្ថ ស្ម្គា រៈដស្របើស្របាស់្ច ាំបាចមួ់យចាំនួនដៅក្ន ងផ្ទោះផ្ង។ អត្ថបទដនោះនឹងព៉ិន៉ិត្យ
សត្ដៅដលើអវីសែលដយើងបានដឃើញ បានែងឹដៅក្ន ងភូម៉ិពូត ាំងដនោះប៉ា ដណាណ ោះ។ 

វត្ាុធាត្ុដ ើម្និងដត្គឿងបងគំផ្ទះ 

 ាស្របនពណី្ ផ្ទោះរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ុងសស្នមដនារមយ 
ដេត្តមណ្ឌ លគីរ ី ាស្របដភទផ្ទោះដត្ៀមាប់ផ្ទទ ល់នឹងនផ្ទសផ្នែី សែលអនក្េលោះដៅថា ផ្ទោះអដណ្តើ ក្ ។ ផ្ទោះ
ដត្ៀមរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដនោះម្គនពីរស្របដភទគឺ ផ្ទោះជញជូញ(ផ្ទោះតូ្ច ម្គនស្ស្រ៣ 1 ) ន៉ិង 
ផ្ទោះជញនច(ផ្ទោះធាំ ម្គនស្ស្រ៦) 2 ។ ស្របស្៉ិនដបើដយើងដមើលទស្រមង់ពីខាងដស្រៅ ផ្ទោះ ាំងពីរស្របដភទដនោះម្គន
លក្ខណ្ៈែូចគ្នន  េ ស្សត្ទាំ ាំប៉ា ដណាណ ោះ។ 
 ផ្ទោះដត្ៀម ាំងពីរស្របដភទដនោះដស្របើស្របាស់្នូវវត្ថ ធាត្ ដែើមស្ស្រម្គបា់ងស្ង់ែូចគ្នន  ម្គនាអាទិ៍ 
ឫស្េ ីស្បូវ ន៉ិង កូ្នដែើមដ ើ ាដែើម សែលាវត្ថ ធាត្ ដែើមដៅក្ន ងធមែាត្៉ិដៅជ ាំវ ៉ិញភូម៉ិោា នរបស់្ដគ។ 
ដ ើឬក្ដដ រគឺព ាំសមនាវត្ថ ធាត្ ដែើមស្ស្រម្គបា់ងស្ង់ផ្ទោះរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងែូចជនាត្៉ិសេែរ

 
1 ស្ាំដៅែល់ស្ស្រក្ណាត លផ្ទោះ។ 
2 ម្គ៉ា ក្់ ដទៀង (ដៅ ក្ល៉ិ ណឺ្ប) ជនាត្៉ិពនង អាយ ៣៩ឆ្ន ាំ រស់្ដៅក្ន ងភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ុងសស្នមដនារមយ ដេត្តមណ្ឌ លគីរ។ី 
(ស្ម្គា ស្ន៍នងៃទី ២ សេមក្រា ឆ្ន ាំ២០២១) 
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រស់្ដៅទាំនាបក្ណាត លដ ើយ សែលក្តដ ដនោះគឺមួយសផ្នក្អាចដោយារពួក្ដគេវោះស្ម្គា រៈស្ស្រម្គបអ់ារ
ក្ដត្ន់៉ិងអារដស្រចៀក្ដែើមដ ើធាៗំ ។ 
 ឫស្េសី្រត្ូវដស្របើាវត្ថ ធាត្ ដែើមស្ស្រម្គប់ដធវើជញ្ជ ាំងផ្ទោះ ដធវើរានដែក្ ដធវើបងេង់ ន៉ិងរានោក្ច់នឆ្ន ាំង 
ាដែើម។ ស្បូវស្រត្ូវដស្របើាវត្ថ ធាត្ ដែើមស្ស្រម្គបស់្រក្ងាក្ណ្ត បស្ស្រម្គបស់្របក្់ែាំបូលផ្ទោះ ឯកូ្នដែើមដ ើស្រត្វូ
ដស្របើាវត្ថ ធាត្ ដែើមស្ស្រម្គប់ដធវើាស្ស្រក្ណាដ លផ្ទោះន៉ិងស្ស្រជ ាំវ ៉ិញផ្ទោះស្ស្រម្គប់ចងជញ្ជ ាំងភាជ ប់។ ា
ទូដៅ ដស្រគឿងបងាាំផ្ទោះ ាំងឡាយព ាំម្គនក្ដរ ូស្រ ាំលីងឬប៉ិត្ឱ្យលអាអ ត្ដ ើយ ាអាទិ៍ ស្ស្រផ្ទោះ គសឺ្រគ្នន់
សត្វាយយក្ស្មបក្ដចញប៉ា ដណាណ ោះ។  
 ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងសបងសចក្ឫស្េាីបសី្របដភទដផ្េងគ្នន គ ឺ ដទើមសឃលរ(ឫស្េនីឃល) ដទើមក្ដ
លរ(ឫស្េពីក្ដស្ដើង) ន៉ិង ដទើមងាល់រ(ឫស្េពីក្ស្រក្ដស់្)។ ស្របដភទឫស្េពីក្ម្គនស្របដភទស្រក្ដស់្ ន៉ិងស្របដភទ
ដស្តើង ដ ើយក្ដរយក្មក្ដស្របើស្របាស់្ាដស្រគឿងបងាាំផ្ទោះដទៀត្ដាត្ ក្៏ម្គនលក្ខណ្ៈេ ស្គ្នន សែរ។ ស្របដភទ
ឫស្េដីទើមក្ដលរ សែលាស្របដភទឫស្េដីស្តើង ងាយព ោះដស្រចៀក្ ងាយពត្់ ស្រត្ូវដស្របើស្ស្រម្គប់ដធវើារនាបរាន
ដែក្។ ស្របដភទឫស្េដីទើមសឃលរសែលាស្របដភទឫស្េសី្រក្ដស់្ាបម់្គ ាំ ស្រត្ូវដស្របើាបងេង់ែាំបូលផ្ទោះ។ ស្របដភទ
ឫស្េដីទើមសឃលរអាចដស្របើាបងេងប់ានរយៈដពលពី២ឆ្ន ាំ ដៅ ៣ឆ្ន ាំ សត្ដបើដស្របើស្របដភទឫស្េដីផ្េងគអឺាចដស្របើ
បានស្រត្ឹមរយៈដពលសត្ពីក្នលោះឆ្ន ាំដៅ១ឆ្ន ាំប៉ា ដណាន ោះ។ 3 
 ាស្របនពណី្ ស្ស្រម្គប់ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង ក្ដរាងស្ង់ផ្ទោះគាឺក្ដរងាររបស់្ប រស្។ នារ ី
អាចជួយដលើក្ដរងារស្រាលៗ ែូចា ស្រក្ងស្បូវស្ស្រម្គបស់្របក្ែ់ាំបូលផ្ទោះ ាដែើម។ ពួក្ដគាងស្ង់ផ្ទោះ
ដោយេលួនឯងក្ន ងរងវងស់្ម្គជ៉ិក្ស្រគាួរ ឬ ដោយក្ដរជួយគ្នន ក្ន ងរងវង់ញាត្៉ិជ៉ិត្ខាង។ ដៅស្មយ័ម ន 
ស្របស្៉ិនដបើដគដស្របើាងស្របម្គណ្៣នាក្់ឬ៤នាក្ ់ ដគអាចាងស្ង់ផ្ទោះមួយដោយដស្របើរយៈដពល
ស្របម្គណ្៣សេ ក្ន ងក្រណី្គ៉ិត្ ាំងក្ដររក្វត្ថ ធាត្ ដែើមន៉ិងដស្រគឿងស្ស្រម្គប់ាងស្ង់ផ្ទោះ សែលដស្របើក្ម្គល ាំង
មន ស្េជញ្ជូ នវត្ថ ធាត្ ដែើម ាំងដនាោះផ្ង 4 ។ ប៉ា សនត ដបើក្ន ងក្រណី្ម្គនវត្ថ ធាត្ ដែើមន៉ិងដស្រគឿងផ្ទោះរួចដស្រស្ច 
ដគអាចដស្របើរយៈដពលស្របម្គណ្ពីរស្បាដ  ៍ស្ស្រម្គបក់្ដរស្ងស្ង់ផ្ទោះស្របនពណី្ដនោះ។ 
 

 
3 ម្គ៉ា ក្់ ដទៀង (ដៅ ក្ល៉ិ ណឺ្ប) ជនាត្៉ិពនង អាយ ៣៩ឆ្ន ាំ រស់្ដៅក្ន ងភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ងុសស្នមដនារមយ ដេត្តមណ្ឌ លគីរ។ី 
(ស្ម្គា ស្ន៍នងៃទី ២ សេមក្រា ឆ្ន ាំ២០២១) 

4 ដៅស្ម័យម ន ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចម៉ិនម្គនដស្របើដស្រគឿងយនតឬក្ម្គល ាំងស្ត្វដពា នៈស្ស្រម្គប់ក្ដរែកឹ្ជញ្ជូ នដ ើយ។ 
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ផ្ទោះស្របនពណី្របស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅភូម៉ិពូត ាំង 

 
 

 
ផ្ទោះស្របនពណី្របស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅភូម៉ិពូត ាំង 

 



-5- 

 

រចនាសម្ព័នធខាងកនងុផ្ទះជញជញូនិងផ្ទះជញពច 

 ែូចបានដលើក្ដ ើងខាងដលើ ស្របស្៉ិនដបើព៉ិន៉ិត្យដលើទស្រមង់ខាងដស្រៅននផ្ទោះដត្ៀមរបស់្ជនាត្៉ិ
ដែើមភាគត្៉ិចពនង រវាងផ្ទោះជញជូញ(ផ្ទោះតូ្ច ម្គនស្ស្រ៣) ន៉ិង ផ្ទោះជញនច(ផ្ទោះធាំ ម្គនស្ស្រ៦) គឺម្គន
លក្ខណ្ៈែូចគ្នន  េ ស្គ្នន សត្ទាំ ាំប៉ា ដណាណ ោះ។ ប៉ា សនត ដបើព៉ិន៉ិត្យដៅសផ្នក្ខាងក្ន ងផ្ទោះគផឺ្ទោះដត្ៀម ាំងពីរ
ស្របដភទដនោះម្គនរចនាស្មពន័ធដោយស ក្គ្នន ។ ដគដធវើផ្ទោះជញជូញឬផ្ទោះជញនចអាស្រស័្យដៅតមចាំនួន
ស្ម្គជ៉ិក្ស្រគួាររបស់្ដគ។ 

ដៅសផ្នក្ខាងក្ន ងផ្ទោះជញជូញម្គនស្ស្រក្ណាដ លបដណាដ យផ្ទោះមួយជួរចាំនួន៣ដែើម ម្គនរាន
ដែក្ដស្ទើរដពញមួយចាំដ ៀងផ្ទោះដោយដស្របើស្ស្រ៣ដែើមដនាោះាដជើងទស្រមដៅសផ្នក្ម្គខ ង ដ ើយមួយ
ចាំដ ៀងផ្ទោះដទៀត្ាទីលាំ ស្ស្រម្គប់ដែើរន៉ិងស្ស្រម្គបោ់ក្់វត្ថ ស្ម្គា រៈដស្របើស្របាស់្ច ាំបាច់ដផ្េងៗដៅក្ន ងផ្ទោះ 
ែូចា ដជើងស្រក្ដន រានោក្់ចនឆ្ន ាំង ន៉ិង ពាងឬធ ងទឹក្ ាដែើម សែលអាចចត្ទ់ ក្ថាាធាត្ មួយនន
ផ្ទោះរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងផ្ងសែរ។ ាទូដៅ ដគោក្់ដជើងស្រក្ដនដៅសផ្នក្ក្ណាត លននទីលាំ  
ដ ើយោក្់ដៅខាងទីេពស់្ងាយជញ្ជ ត្ប់ាយឬចក្ទឹ់ក្ឱ្យ ូរដចញដស្រៅផ្ទោះ ម៉ិនឱ្យដស្ើមដាក្ាាំដៅ
ខាងក្ន ងផ្ទោះ។  

ដស្រៅពីតួ្នាទីស្ស្រម្គបច់មអ៉ិនអាហារ ដជើងស្រក្ដនក្ន ងផ្ទោះដនាោះក្ម៏្គនតួ្នាទីស្ស្រម្គប់ែ ត្ក្ដដដ ក្ន ង
ផ្ទោះដៅរែូវរងារផ្ងសែរ ដោយដេត្តមណ្ឌ លគីរាីត្ាំបន់េពង់រាប ស្មបូរដោយភនាំន៉ិងនស្រពដ ើ សែលម្គន
អាក្ដស្ធាត្ ស្រត្ាក្់ខាល ាំងដៅរែូវរងារ។ ាមួយដនោះ ដជើងស្រក្ដនក្នឹ៏ងជួយក្ដដដ ស្មៃួត្ស្រសូ្វសែលម៉ិន
អាចហាលបានដៅរែូវដភលៀងផ្ងសែរ។ 

ដោយស ក្ ដៅសផ្នក្ខាងក្ន ងផ្ទោះជញនច(ផ្ទោះធាំ ម្គនស្ស្រ៦) ម្គនស្ស្រក្ណាដ លបដណាដ យ
ផ្ទោះចាំនួនពីរជួរ(មួយជួរម្គនស្ស្រចាំនួន៣ដែើម) ន៉ិងម្គនរានដែក្ចាំនួនពីរសែលរានដែក្នីមួយៗ
ដស្របើស្ស្រមួយជួរៗ(ចាំនួន៣ដែើម)ាដជើងទស្រមដៅសផ្នក្ម្គខ ង។ ែូដចនោះ ផ្ទោះជញនចម្គនទីលាំ ស្ស្រម្គប់
ដែើរដៅសផ្នក្ក្ណាត លរវាងជួរស្ស្រ ាំងពីរជួរ ន៉ិងម្គនរានដែក្ដៅអម ាំងពីរខាង។ ដៅទីលាំ          
ក្ណាត លផ្ទោះដនាោះ ដគោក្់ដជើងស្រក្ដនសែលអាចចត្់ទ ក្ថាាធាត្ ស្ាំខាន់មួយននផ្ទោះជនាត្៉ិដែើមភាគ
ត្៉ិចពនង។ ដៅសផ្នក្ខាងក្ន ងផ្ទោះជញនច ដគម្គនដធវើាដធនើដៅខាងដលើស្ស្រម្គប់រក្ាស្រសូ្វ(ជស្រងកុ្?)។ 

 ាំងផ្ទោះជញជូញ(ផ្ទោះតូ្ច ម្គនស្ស្រ៣)  ាំងផ្ទោះជញនច(ផ្ទោះធាំ ម្គនស្ស្រ៦) គឺម៉ិនម្គនេណ្ឌ
ាបនទប់ដៅសផ្នក្ខាងក្ន ងផ្ទោះដ ើយ។ ប៉ា សនត ដគនឹងម្គនក្ដរប៉ិទបា ាំងមួយសផ្នក្ក្ន ងក្រណី្ម្គនស្តស្តីម្គននផ្ទ
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ដពាោះឆ្លងទដនល។ ាទូដៅ ផ្ទោះស្របដភទដនោះស្រត្ូវម្គនក្ដរជួស្ជ លសក្លមអមដងក្ន ងរយៈដពលពីរឬបឆី្ន ាំ ា
ព៉ិដស្ស្ដៅសផ្នក្ែាំបូលស្បូវសែលងាយព ក្ផ្ យ។ ផ្ទោះស្របដភទដនោះដទៀត្ដាត្ក្ព៏ ាំសូ្វម្គ ាំ ាំអាចធន់ស្រ ាំ
បាននឹងេយល់ក្ស្តនាត ក្ដ់ ើយ សែលនា ាំឱ្យក្ដរជួស្ជ លដ ើងវ ៉ិញស្រត្ូវដធវើដ ើងា ូរស ។  

 

 
សផ្នក្ខាងក្ន ងននផ្ទោះជញជូញ (ស្ស្រ៣ ន៉ិងរានដែក្) 

 

 
ដជើងស្រក្ដន រានោក្់ចនឆ្ន ាំង ធ ងទឹក្ ន៉ិងចដងអរពីដលើដជើងស្រក្ដនស្ស្រម្គប់ក្ដដដ ស្មៃួត្ស្រសូ្វ ដៅក្ន ងផ្ទោះជញជូញ 
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 សម្ភា រៈដត្បើត្ាសក់នងុផ្ទះ 
 ដស្រៅពីដជើងស្រក្ដន រានោក្់ចនឆ្ន ាំង ន៉ិង ពាងឬធ ងទឹក្ សែលាធាត្ ចមបងៗដៅក្ន ងផ្ទោះជន
ាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង គមឺ្គនស្ម្គា រៈដស្របើស្របាស់្ដផ្េងៗដទៀត្ស្រត្ូវរក្ាទ ក្ដៅក្ន ងផ្ទោះដនាោះសែរ ម្គនាអា
ទិ៍ ពាងស្រា ក្ដផ្ទ យ៉ា ល(ឧបក្រណ៍្ោក្់ស្រត្ី) ចដងអរ ន៉ិង ស្ម្គា រៈដស្របើស្របាស់្ស្របច ាំនងៃដផ្េងៗដទៀត្។  
 ពាងស្រាាវត្ថ ែម៏្គនារៈស្ាំខាន់មួយស្ស្រម្គប់វបបធម៌ស្របនពណី្របស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិច
ពនង ស្ស្រម្គប់ោក្់រក្ាស្រាដៅដពលម្គនព៉ិធីស្របនពណី្ដផ្េងៗ ែូចា ព៉ិធីសស្នស្រសូ្វ ាដែើម។ ជនាត្៉ិ
ដែើមភាគត្៉ិចពនងម្គនទាំដនៀមោាំស្រសូ្វចម្គេ រ ម៉ិនោាំស្រសូ្វក្ន ងសស្រស្ែូចស្របាជនសេែររស់្ដៅទាំនាបក្ណាត ល
ដ ើយ។ ាស្របនពណី្ ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដធវើព៉ិធីសស្នស្រសូ្វចាំនួនបែីងក្ន ងមួយឆ្ន ាំ(មួយរែូវោាំស្រសូ្
វ) ក្ន ងដគ្នលបាំណ្ងឱ្យក្ដរដធវើែាំណាាំស្រសូ្វចម្គេ ររបស់្ពួក្ដគស្របស្រពឹត្តដៅដោយលអស្របដស្ើរន៉ិងទទួលបាន
ទ៉ិននផ្លលអ។  
 ព៉ិធីសស្នស្រសូ្វដលើក្ទី១ គសឺស្នដៅដពលចបដ់ផ្តើមដធវើក្ដរោាំែ ោះស្រសូ្វ ម្គនែូចា ក្ដរសបងសចក្
ស្រសូ្វស្ស្រម្គប់ោ ាំ ន៉ិងក្ដរស្រត្ួស្ស្រតយែ ត្នស្រពស្ស្រម្គបោ់ ាំស្រសូ្វ ដែើមបឱី្យស្រពលឹងអនក្សងរក្ានស្រពបានស្ៃប់
ស្ េ ម៉ិនស្របក្ដន់ ដ ើយអន ញ្ា ត្ឱ្យដស្របើស្របាស់្ែីដនាោះដធវើែាំណាាំចម្គេ រ ស្រពម ាំងដែើមបឱី្យែាំដណ្ើ រននក្ដរ
ក្ដបឆ់្េ រនស្រពដនាោះស្របស្រពឹត្តដោយដាគជ័យ ស្ េស្បាយ គ្នែ នដស្រគ្នោះថាន ក្់។ ដលើក្ទី២ ដគសស្នស្រសូ្វដៅ
ដពលដគបូត្ស្រសូ្វ ដែើមបអីាំពាវនាវែល់ស្រពលឹងស្រសូ្វស្ណ្ា៉ិ ត្ក្ន ងចម្គេ របានផ្លស្រសូ្វដស្រចើនដៅដពលបូត្ 
ដ ើយដគយក្ចាំដបើងមក្ចងោក្ា់បនឹ់ងស្ស្រផ្ទោះ។ ដលើក្ទី៣ ដគដធវើព៉ិធីសស្នស្រសូ្វដៅដពលស្របមូល
ផ្លស្រសូ្វ ដោយដគចបដ់ផ្តើមជញ្ជូ នយក្ស្រសូ្វដៅរក្ាដៅផ្ទោះ។ ដគដធវើព៉ិធីដនោះដោយស្ម្គជ៉ិក្ស្រគាួរ
 ាំងអស់្មក្ជួបជ ាំគ្នន ដៅចម្គេ រ ដ ើយដរៀបចាំព៉ិធីសស្នដោយោក្់ស្ាំសណ្នាស្រា ន៉ិងឈាមម្គន់ 5 ។  
 ស្រគ្នប់អងេរពីស្រសូ្វចម្គេ ររបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងម្គនទាំ ាំធាំាងស្រគ្នប់អងេរពីស្រសូ្វសស្រស្
របស់្ស្របាជនសេែរ ន៉ិងម្គនទស្រមងា់ក្ាំណាត្់េលីៗសែលអាចបណាដ លមក្ពីក្ដរប ក្យក្អងេរ។ ជនាត្៉ិ
ដែើមភាគត្៉ិចពនងយល់ថា អងេរស្រសូ្វែាំណាាំរបស់្េលួនម្គនរស្ាត្៉ិឆ្ៃ ញ់ព៉ិារេ ស្សបលក្ពីអងេរោក្់លក្់
ដៅទីផ្ារសែលពួក្ដគធាល ប់បានទ៉ិញមក្ទទួល នដៅដពលអងេររបស់្ដគផ្ាត្ផ់្ាង់ម៉ិនស្រគប់ស្រគ្នន់។ 
 ដស្រៅពីព៉ិធីសស្នស្រសូ្វបែីងក្ន ងមួយឆ្ន ាំ ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅម្គនព៉ិធសី្របនពណី្ដផ្េងៗ
ដទៀត្ សែលដរៀងរាល់ដពលដធវើព៉ិធីគឺស្រត្ូវសត្ម្គនស្រាាដស្រគឿងត្ងាវ យ។ ដ ត្ ដនោះ ដៅក្ន ងផ្ទោះរបស់្ជន

 
5 ហា៊ា ន ស្ េ ម ៖ ស្រក្ុមជនាត្៉ិភាគត្៉ិចដៅក្មព ា   ភនាំដពញ ដបាោះព មពឆ្ន ាំ២០១៥  ទាំព័រ៤៦៦។ 
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ាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងគឺសត្ងសត្ម្គនពាងស្រាស្របច ាំស្ស្រម្គប់ស្រគាួរនីមួយៗ។ ាមួយគ្នន ដនោះ ពួក្ដគ
សត្ងដចោះប៉ិត្ស្រាដោយេលួនឯង។  

ពាងទឹក្ឬធ ងទឹក្គសឺ្រត្ូវដស្របើស្ស្រម្គបោ់ក្់រក្ាទឹក្ស្ស្រម្គបប់ាំដពញត្ស្រមូវក្ដរដផ្េងៗដៅក្ន ងផ្ទោះ 
ែូចា ស្ស្រម្គបោ់ ាំស្ល ន៉ិងស្ស្រម្គប់ទទួល ន ាដែើម។ ដៅស្ម័យម ន ដគដស្របើដលល ក្ស្ស្រម្គប់ោក្់ទឹក្
រក្ាក្ន ងផ្ទោះ។ 

ក្ដផ្ទាវត្ថ ាព យដស្រក្ដយេនងស្ស្រម្គបោ់ក្់ដស្រគឿងវត្ថ ដផ្េងៗ ែូចា ស្រសូ្វ បសនល សផ្លដ ើ ន៉ិងអវីៗ
ដផ្េងដទៀត្។ ដោយស ក្ យ៉ា លាវត្ថ ចងចដងេោះ ដស្របើស្ស្រម្គបោ់ក្ស់្រត្ីបនាទ ប់ពីចបស់្រត្បីាន។ យ៉ា លអាច
ដធវើតូ្ចឬធាំដៅតមចាំណូ្លច៉ិត្តរបស់្អនក្ដស្របើ។ យ៉ា លក្ន ងរូបខាងដស្រក្ដមាយ៉ា លសែលដធវើស្ស្រម្គប់ដស្របើក្ន ង
ក្ដរស្សមដងស្៉ិលបៈ ាព៉ិដស្ស្ដស្របើក្ន ងរបា ាំជញ្ជ ត្់ស្រត្ីរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង។ 

 

 
ពាងស្រាដៅក្ន ងផ្ទោះស្របនពណី្ននជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង 
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ក្ដផ្ទរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង 

 

 
យ៉ា លស្ស្រម្គប់ោក្់ស្រត្ីរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង 
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ស្រគ្នប់អងេរសស្រស្របស់្សេែរ ន៉ិង ស្រគ្នប់អងេរស្រសូ្វោាំរបស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង 

  
ដសចកដសីននដិ្ឋា ន 

ស្របដភទផ្ទោះជញជូញ(ផ្ទោះតូ្ច ម្គនស្ស្រ៣) ន៉ិងផ្ទោះជញនច(ផ្ទោះធាំ ម្គនស្ស្រ៦) របស់្ជនាត្៉ិ
ដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ងុសស្នមដនារមយ ដេត្តមណ្ឌ លគីរ ីដៅស្ល់ស្របម្គណ្សត្ជ៉ិត្ 
១០ផ្ទោះប៉ា ដណាណ ោះ ដោយភាគដស្រចើនដគបានាងស្ង់ផ្ទោះតមលាំនា ាំស្របាជនសេែរសែលដស្របើដ ើាមូល
ោា ន ាព៉ិដស្ស្ចបត់ ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ សែលដ ោា រចនាស្មពន័ធផ្លូ វងនល់ស្រត្ូវក្ាងន៉ិងជួស្ជ លសក្លមអ
ចូលដៅក្ដន់ដេត្តដនោះ។  

ក្ដរឆ្លងវបបធម៌ន៉ិងក្ដរវ ៉ិវត្តននវបបធម៌គាឺក្តត បរាន ម័ត្ សែលដគព ាំអាចហាមលត្ឬ់ទប់ាេ ត្់
បានដ ើយ។ គ ណ្ភាពម៉ិនសូ្វម្គាំ ាំរបស់្ផ្ទោះ ក្ដរដរ ើជួស្ជ លផ្ទោះា ូរស (យ៉ា ងយូរពីរឬបឆី្ន ាំមដង) 
វត្តម្គនស្ម្គា រៈឧបក្រណ៍្ស្ស្រម្គប់ែកឹ្ជញ្ជូ ន អារដស្រចៀក្ ន៉ិង ូស្រ ាំលីង ស្រពម ាំងដស្រគឿងបងាាំផ្ទោះដផ្េងៗ
ដៅដលើទីផ្ារស្របក្បដោយគ ណ្ភាពន៉ិងភាពងាយស្រសួ្លាងស្ង ់ាមួយនឹងក្ដរវ ៉ិវឌ្ឍននស្ងាមាត្៉ិ 
នឹងដធវើឱ្យបាត្់បងផ់្ទោះាអត្តស្ញ្ា ណ្របស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនងដៅភូម៉ិពូត ាំង ាំងស្រស្ ងដៅដពល
ខាងម េ។ ដគអាចរក្ាស្របដភទផ្ទោះជញជូញន៉ិងផ្ទោះជញនចបានតមរយៈដគ្នលនដយបាយដលើក្ទឹក្
ែល់ពួក្គ្នត្់ ដ ើយអាចឱ្យពួក្គ្នត្់រក្ចាំណូ្លបានពីផ្ទោះស្របដភទដនោះ។ 
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ឯកស្ថរៃិដត្រះ 

- ហា៊ា ន ស្ េ ម ៖ ស្រក្ុមជនាត្៉ិភាគត្៉ិចដៅក្មព ា   ភនាំដពញ ដបាោះព មពឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 
- ម្គ៉ា ក្់ ដទៀង (ដៅ ក្ល៉ិ ណឺ្ប) ជនាត្៉ិពនង អាយ ៣៩ឆ្ន ាំ រស់្ដៅក្ន ងភូម៉ិពូត ាំង ឃ ាំរមនា ស្រក្ងុ
សស្នមដនារមយ ដេត្តមណ្ឌ លគីរ។ី (ស្ម្គា ស្នងៃទី ២ សេមក្រា ឆ្ន ាំ២០២១) 

 

 
ដស្ែរន៉ិងស្តស្តីជនាត្៉ិពនង ដៅភូម៉ិពូត ាំង 

 

 
ដស្ែរន៉ិងផ្ទោះស្របនពណី្របស់្ជនាត្៉ិដែើមភាគត្៉ិចពនង ដៅភូម៉ិពូត ាំង 




