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ពិធីសុទឹំកេភលៀងអនកតបំន់អងគរ 

ពិធីសុទឹំកេភលៀង ជពិធីែបបជេំនឿេលអនកតមយង៉ែដលេឃញមនអនកភូមិរបរពធេធវ 

េនេឡយ ជពិេសសកនុងតបំន់អងគរ ែដលេរចនែតរបរពធេនភគឦសនតៃនរបសទអងគរ

វតត ដូចជេនរបសទនគព័នធ ែរបរូប េមបុណយខងេកត និងបនទ យសែំរ។៉ ពិធីេនះមិន

រតូវបនេគរបរពធេធវជេរៀងរល់ឆន េំទ លុះរតែតកនុងឆន ណំ ឬឆន ជំប់ៗគន មិនសូវមន

េភលៀងធល ក់ ឬរងំេភលៀងកនុងរយៈេពលយូរ មិនទន់េពលកនុងករទទួលទឹកេភលៀងសរមប់េធវ

កសិកមម េទបអនករសុកអនកភូមិមូលមតិគន េរៀបចេំធវពិធីេនះេឡង េដមបសួីររកេហតុផល

ែដលេធវេអយេភលៀង (រពះភិរុណ) មិនរពមបេងអ រមក។ េនកែនលងខលះេទៀត េគមិនបន

េរៀបចពិំធីធេំទ េគរគន់ែតរបរពធេដយករររំបស់អនកភូមិជមួយរកុមេភលងសគរៃដ ែដល

េគេហថ រនំងេម៉វ។ អតថបទេនះនឹងេលកយកជសេងខបអពីំពិធីសុទឹំកេភលៀងេដយរូប

សនងអនកត និងមិននិយយអពីំកររនំងេម៉វេទ។ 

១. េតមូលេហតុអវែីដលេធវេអយមនិមនេភលៀងធល ក់? 

 អនកភូមិរសុកែតងគិតថ មូលេហតុែដលមិនមនេភលៀងធល ក់គឺមនកតត ពីរយ៉ង គឺ៖ 

ទី១ េដយសរករខឹងសមបររបស់អនកតមួយចនួំនែដលពុំមនករែសនេរពន ឬមិនេអេព

េដយអនកភូមិរសុក។ ទី២ គឺេដយសរមនករលួចសហយសមន់ ឬករបនខលួនគន កនុងែខ

ចូលវសស អនករសុកែតេរបពកយថ ជទំវហិនេហច ជេហតុេធវេអយេកតជេរគះរងំ

សងួតកនុងភូមិរសុករបស់េគ។ 

២. េតពិធេីនះេគេធវេនតបំន់ណខលះ? 

 តមកររសវរជវកនលងមករបស់ខញុ  ំ ពិធីេនះមិនមនភពទូលទូំលយរគប់តបំន់េទ 

គឺមនេនតបំន់ភូមិរបដក (ឃុរំបដក/រសុកបនទ យរសី) និងភូមិសេំរង (ឃុលំងៃដ/រសុក

អងគរធ)ំ ជេដម។ េនតបំន់របដក អនករសុកជេរចនភូមិ ដូចជភូមិរសះរសង់េជង ភូមិ

របដក ភូមិរហល ភូមិអូរទទឹង និងភូមិថនល់បេណត យជេដម ែតងមូលមតិគន  និងសេរមច

េរជសេរ សយកេពលេវលសរមប់េធវពិធីេនះ។ ជធមមត ពិធីសុទឹំកេភលៀងកនុងតបំន់របដក
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ែតងរតូវបនរបរពធេឡងេនតមរបសទសខំន់ៗ ពី៤េទ៥របសទ េហយេធវកនុងៃថងផសងៗ

គន  ដូចជេនរបសទែរបរូប េមបុណយខងេកត នគព័នធ និងបនទ យសែំរ។៉ 

៣. េពលេវល និងរយៈេពល 

 ជធមមត េពលណេគចង់របរពធេធវពិធីសុទឹំកេភលៀង េគែតងពិភកសគន រកេពល

េវលទេំនរ និងឱកសែដលអចទទួលបនេភលៀងបនទ ប់ពីេធវពិធីរួចេហយ (ភគេរចន

េរកយចប់ពិធីេរចនមនេភលៀងធល ក់របកដែមន)។  ជទូេទ េគែតងេធវពិធីេនះកនុងចេនល ះ

ែខេជសឋ និងអសឍ គឺរយៈេពល២ែខេរកយរដូវវសស (ែខពិសខ) ែដលពុំមនេភលៀងេសះ 

ឬេភលៀងតិចតួច។ ពិធីេនះរតូវែតរបរពធេធវយ៉ងេហចណស់៤របសទ េហយកនុងមួយ

របសទ គឺមនរយៈេពល២ៃថង គឺលង ចៃថងទី១ជៃថងចូលេរង និងសូរតមនតេដយរពះសងឃ 

និងៃថងទី២ េពលរពឹករហូតដល់ៃថងរតង់ជេវលសុទឹំកេភលៀង េដយមនករចូលរូបសនង

េដយរពលឹងអនកតជេរចន (មនចនួំន១៤អនកត)។ េពលចប់ករចូលរូប និងមនករ

េលៀងេភជនីយអហររបស់អនកភូមិ និងអចមនករេរចៀងរបំេងហយពិធីេទៀតផង។  

៤. អនកសនងរូប អនកបកែរប អនកកដំរ និងអនកត 

 េនេពលេធវពិធីមតងៗ េគែតងអេញជញដូនចស់មន ក់កនុងតបំន់របស់េគ គឺេលក

យយ នឹម េរន៉ (តមខញុ រំសវរជវផទ ល់ពីឆន ២ំ០០១ ដល់២០១៧) មកចូលរួម និងទទួល

រពលឹងអនកតេផសងេអយចូលរូបរបស់គត់ េដមបសួីរនអំពីំមូលេហតុេផសងៗែដលេធវឱយរងំ

េភលៀង។ េនេពលអនកតចូលរូបសនងមតងៗ មនរសតីចណំស់ពីរបីនក់េផសងេទៀតជអនកសួរ

ន ំ និងបកែរប េរពះេគេរបភសអនកត េដមបឱីយអនកភូមិរសុកដឹងឮ និងេរៀបចដំងវ យឱយ

េនេពលរពលឹងអនកតចូលមតងៗ។  េរកពីេនះ មនរសតីេកមងចស់មួយចនួំនេទៀតេនឈរ

អងគុយជុវំញិេដមបកីដំរ េដយកររជំមួយអនកត ឬជរសីេសនហ៍ (មនអនកតខលះេពលចូល

រូបសនង គឺរតូវកររសីកដំរេអបេថប ឧទហរណ៌ដូចជអនកតេឈម ះខិលជេដម)។ ចេំពះ

អនកតែដលរតូវមកចូលសណឋិ តកនុងរូបសនងមនរហូតេទដល់១៤អនកត។ អនកតទងំេនះ 

កន់កប់េនតបំន់េផសងៗគន  េហយេនេពលេគរបគុេំភលងអនទងេហ គឺេគរតូវេលងបទេផសងៗ

គន  េទតមទេំនៀមែដលេធវមក។ ម៉យងេទៀតេរគឿងដងវ យ មហូបអហរ េរគឿងអលងក  និង

សេំលៀកបពំក់ក៏តរមូវឱយមនខុសៗគន ែដរ។ អនកតទងំេនះចូលេហយ និងេចញេទវញិ 
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មតងមួយៗរហូតដល់អនកតចុងេរកយេគ គឺជអនកតែដលេនរបចតំបំន់ ឬរបសទែដល

េគរបរពធេធវពិធី ជអនកតែដលរតូវបេណត ញេចលនូវេរគះភ័យចៃរងពីភូមិរសុករបស់

ពួកេគ។  

៥. ចនួំនអនកត េឈម ះ និងទីតងំ 

 កនុងេពលេធវពិធីមតងៗ េគែតងឱយតៃមលេលសេគេទអនកតរបចតំបំន់ ឬរបសទែដល

េគរបរពធេធវ េដយមនករេរៀបចដំងវ យពិេសស និងជមតណំងឱយអនកតេនះ។ អនកត

ទងំអស់មន១៤ គឺ៖ ១.អនកតៃថងរតង់រគលួច មនទីតងំេនខងេកតវតតរបដក,២.អនកត

េជៀល មនទីតងំេនខងេកតវតតរបដក, ៣.អនកតបឹង មនទីតងំេនរតពងំ ខងតបូង

ភូមិតៃរត, ៤.អនកតេស មនទីតងំេនែរបរូប, ៥.អនកតរយ មនទីតងំេនមត់រសះ

ខងេជងរបសទែរបរូប, ៦.អនកតរជ មនទីតងំេនរបសទអងគរវតត (េលកតរជ), ៧.

អនកតគង់ មនទីតងំេនទិសនិរតីរបសទែរបរូប, ៨.អនកតដបំងែដក មនទីតងំេន

សព នថមរពះរជដណំក់ (បឹងរកេឡម), ៩.អនកតសឹង មនទីតងំេនសព នរកងំរកូច,  

១០.អនកតយយៃសបសរ មនទីតងំេនៃរពេវៀន ភូមិកេកះ, ១១.អនកតទរ មនទីតងំ

េនរបសទទរ ទនំប់តេនៀល ភូមិអូរទទឹងខងេជង, ១២.អនកត រកមុផំន មនទីតងំេន

កណត លភូមិរបដក, ១៣.អនកតលុបលប់ េនេមបុណយខងេកត, ១៤.អនកតខូច (ខិល) 

មនទីតងំេនរបសទេមបុណយខងេកត។ កនុងចេំណមអនកតទងំេនះ មនពីរជអនកត

េភទរសី គឺយយៃសបសរ និងរកមុផំន 

៦. េរគឿងដងវ យេផសងៗ  

 ពិធីសុទឹំកេភលៀងជពិធីធ ំនិងរតូវករចណំយថវកិេរចន ដូចេនះេគអចេធវេទប ន

លុះរតណែតមនករចូលរួមជថវកិរបស់អនកភូមិរសុកទងំអមបលេនះ។ េរគឿងដងវ យ

មនដូចជ៖ ជមសខំន់សរមប់អនកតតបំន់ ជទូេទេគេហថជមេជង៣ ឬជមរចមុះ

រជូក, បយសីមួយជន់មួយគូ, សល ធម៌មួយគូ, អងករ២ចន, េចក១សនិត, រសមួយដប, ទឹក

រកូច១ដប, ចនមនសលឹកមលូ៤រតបក សល ខចី២ែផល ធូប៣សៃស េទៀន៤េដម របក់៥០០េរៀល 

អងករ១កបុ៉ំង (កនុងេនះមនេទៀន១េដម និងរបក់១០០េរៀល), ពនមនមលូ១សនលឹក សល ខចី១

ែផល អងករ១កបុ៉ំង របក់៥០០េរៀល េទៀន២េដម (សរមប់អនទងអនកត), កបលរជូកេសង រ១,
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មន់អងំ១ មន់េសង រ១, បយនិងមហូប៥ថស, បែងអម១ថស, និងអែរមកមួយមនកញច ប់

បយ និងទឹក១ដបសរមប់អនកតធយំងរតលប់េទវញិេពលចុងបញច ប់ៃនពិធី។ 

៧.វង់េភលង 

េដមបអីនទងេហអនកតនីមួយៗ រកុមេភលងបនេរបឧបករណ៌េភលងែខមរ ឬអនករសុកភូមិ

េហថេភលងអរកខ។ រកុមេភលងេនះ របគុេំឡងេដយឧបករណ៌ជេរចន ដូចជ៖ បីុអរ រទ

េសរ រទអូ៊ តេខ (ពីមុនេគេរបចបីុដងែវង)  និងសគរៃដចនួំន៣េទ៤ រពមទងំមនេរៀបចំ

ជមរគូេភលង១ថសផងែដរ។ អនកេភលង និងេលងបទរបស់អនកតនីមួយៗ េដមបអីនទងេអយ

ចូលរូបអនកសនង រួចេទបេលងបទេផសងៗកដំរឱយអនកតេសយអហរ និងរកំសំនត។  

៨.ដេំណ រៃនពិធ ី

 េនរេសៀលៃថងទី១ របជជននគំន សង់េរង និងនិមនតរពះសងឃមកសូរតមនត។ នរពឹក 

ៃថងទី២ អនកភូមិ និងយកសល ធម៌ដូងខចី១គូេទែសនេនេលកបលជេណត រេឡងរបសទែដល

េគរបរពធ។ រួចេហយនិមនតរពះសងឃមកសូរត និងឆន់។ េនេវលរបែហលេម៉ង៨រពឹក េគ

េរៀបចដំងវ យេផសងៗ រកុមវង់េភលង និងអនកសនងមកជុគំន េនខងតបូងេរងបុណយ រួចចប់េផតម

អនទងអនកតមតងមួយៗ រហូតដល់អស់។ អនកតមួយអចចូលបនមតងតមបទេភលងរបស់ខលួន។ 

េរកយចូលេហយ េគនឹងឱយអនកតឆន់អហរ បែងអម ខលះផឹករស ខលះជក់បរ ីរេំអបរសី 

និងខលះេទៀតែតងខលួនេដយេមស និងែរកមេផសងៗ (អនកតជរសតី)។ េរកយពីសួរនចំប់

អនកត និងេចញពីរូបសនងវញិ េហយអនកតបនទ ប់នឹងចូលរហូតដល់អនកតទី១៤ ែដលជ

អនកតធ ំឬអនកតរបចេំនកែនលង ឬរបសទែដលេគរបរពធេធវពិធី ជអនករេំបសអំតរល់

ឧបរទពចៃរង េដយករវយកេំទចជមេជង៣ និងេបះេចលនូវអែរមបយ និងទឹក។ 

េរកយពីេនះ គឺកមមវធីិរតូវបនបញច ប់។ កិចចេនះនឹងរតូវរបរពធេនតមរបសទទងំ៤។   
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ជមេជង៣ ឬជមរចមុះរជូក តណំងឱយអនកតធ ំ ជមធសំរមប់អនកសនងរូប 

ជមរគូេភលង រកុមអនកេភលង 

ដេំណ រពិធី និងអនកតេសយអហរ អនកតធរំេំបសឧបរទពចៃរង  

កនុងចុងបញចប់ៃនពិធ ី


