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ចាប ៉ីដងវែង និង ច្រៀងចាប ៉ី 

 
ចាប ៉ីដងវែង ឬចាប ៉ីវែង មានសនូកឬ

្បអប់សូររាងដូរសលឹកចោធិ ឬវលលមាន ស់ចធវើ
ព៉ីរាងំ ខ្ន រ ឬចបងព៉ីមាា ងចៅមាា ង្បវែង 
៣០.៥ ស.ម. និងព៉ីច ើមកច្ោម ្បវែង 
៤០.៥ ស.ម.។ ចាប ៉ីដងវែងមានដងចធវើព៉ី
្កសងំ្បវែង ៩១ ស.ម. សនទះចធវើព៉ីកទមពឬ
ច ើ្ស ដូរជា្ស ់ ឬរ ួស គ៉ីងគក់
ចធវើព៉ីធន ង និងខ្ទង់ចធវើព៉ីឆ្អឹង។ មានោកយវខ្ែរ
ព៉ីប រាណ្ោ ចោ ថា៖ «សនូករាងំ ដង
្កសងំ សនទះកទមព គ៉ីងគក់ធន ង ខ្ទង់ឆ្អឹង» វខ្ែ
ព៉ីរ ឬ្តួ្ត្ព៉ីរ (គឺបួន) ចធវើព៉ីចោហធាត្  ឬ
ន៉ីឡ ង។ 
 វខ្ែរចយើងច្បើចាប ៉ីដងវែងចៅកន ងែង់
ត្ន្តនរ៉ីអារកែនិងអាោហ៍ពិោហ៍ប រាណ្។  
 

 
 

 
 
ជាពិចសសចៅចទៀត្ ចគច្បើចាប ៉ីដងវែង
ស្មាប់សវមរងចោ  ឬច្រៀងឆ្លងចឆ្លើយ
គ្នន វដ ចយើងចៅថាច្រៀងចាប ៉ី។  
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ចគសវមរងចាប ៉ីដងវែង ចៅកន ងពិធ៉ីប ណ្យ
ោនចលែងៗ  ដូរជាប ណ្យជាតិ្ ប ណ្យសស នា 
មចោ្សព និង្ពឹត្រិោរណ៍្ចលែងៗ។ 
 
 

ចោក្ពឹោា ចារយច្រៀងចាប ៉ី ្ាជ្ញ  ួន 
ានមាន្បសសន៍ថា៖ «ខ្ញ រូំ រិត្រចៅ
សរ ប់ច្រៀងចាប ៉ី ច្ោះខ្ញ ជំ្ក់រិត្រនឹងវា 
ចហើយខ្ញ ក៏ំមានបណំ្ងរង់វែរកាសមបត្រិ
ែបបធម៌ចនះវដរ វដ ឥឡូែសឹងវត្ាត់្បង់
ចៅចហើយ។ នាចព បរច បបននចនះ ចគមិន
សូែជួ្ សិ បៈ ច្រៀងចាប ៉ីឱ្យចៅច ង
ចៅកន ងពិធ៉ីប ណ្យ្បពពណ្៉ី  ដូរព៉ីចដើម
ចឡើយ វដ វខ្ែរចយើងមានរណំាប់អារមែណ៍្
នឹងោរគ្ន ំ្ ទច្រើន»។ យ៉ា ងណាមិញនា

ចព បរច បបនន ចយើងច ើញមានោរទទួ 
សគ  ់ និងគ្ន ំ្ ទព៉ីមជ្ឈោា ននានា វដ ជា
ចមាទនភាពរបស់ជាតិ្ចយើង។ ចសរករ៉ី
សងឃមឹរបស់ចយើងចៅច ើជ្៉ីែតិ្ 

ចសរករ៉ីសងឃមឹ របស់ចយើងចៅច ើជ្៉ីែតិ្របស់
ចាប ៉ីដងវែងនិងច្រៀងចាប ៉ី គឺសថិត្ចៅច ើ
ោរបនរច្ជាមវ្ជ្ងនិងច ើកសទួយសិ បៈ
ត្ន្តនរ៉ីចនះ ព៉ីសណំាក់ទសែនិកជ្ន និង
្បជាជ្នវខ្ែរ។ ចៅឆ្ន  ំ ២០១៦ ចាប ៉ីដង
វែង និងច្រៀងចាប ៉ី ្តូ្ែានចគរ ះកន ង
បញ្ជ៉ី ចបតិ្កភណ្ឌ អរូប៉ីពនមន សែជាតិ្ ពន
អងគោរយូចណ្សកូ វដ ជាោរព្ងឹង
សែ រត្៉ីនិងជ្រំ ញច ើកទឹករិត្រដ ់សិ ប
ករច្រៀងចាប ៉ី កន ងោរបចងកើនោរខិ្ត្ខ្ំ
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្បឹងវ្បងសវមរង បច្ងៀន និងបណ្រ ះប
ណារ  សិសែជ្នំាន់ច្ោយឱ្យចរះ យ ់
ដឹង ្សឡាញ់ និងបនរច ើកសទួយសិ បៈ
ែបបធម៌ដ៏មានត្ពមលចនះបនរចៅម ខ្ចទៀត្។ 

ចោះប៉ីជាសិ បៈច្រៀងចាប ៉ីាន
និងមានដចំណ្ើ រោរ អ្ បចសើរជាងម នករ៉ី 
ក៏ចយើងចៅវត្្តូ្ែោរ ោរជួ្យច្ជាមវ្ជ្ង
ទនំ កបរំ ងឱ្យមានកមែែធិ៉ី និងទ៉ីកវនលង
ស្មាប់សវមរងនិងបណ្រ ះបណារ   អ្ តឹ្ម
្តូ្ែ ចដើមប ៉ីចលទររចំណ្ះដឹងព៉ីឪព កចៅកូន  

ឬព៉ី្គូចៅសិសែ វដ ជាបញ្ហា មួយ
សពវពែៃចនះ។ 

ចៅកន ងបរបិទសក ភាែូបន៉ីយកមែ 
ច្រៀងចាប ៉ី្ប ម នឹងបញ្ហា មួយរនួំន 
ដូរជាោរ្ បកួត្្បវជ្ង នឹងទ្មង់សិ បៈ
វកកមានរបចរចកែទិាទចំនើបែែ៉ី សមបូណ៌្
វបបនិងងាយ្សួ  បញ្ហា ចសដាកិរច កងវះ
ខាត្កមែែធិ៉ីសិ បៈសធារណ្ៈនិងកមែែធិ៉ី
សិ បៈសិកាសរួរចសរើង។ 
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