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បុព�កថ 
 

 
 

េយង   ្បបជារ�ស�ែ 

ែដលធា �ប់មានអរ្យធម៌ ឧតយធមរ  ្�បេទសធា  

ទ�៌កទមរ� ំេូល ថ�៌ ំបថ�ឧន៌ឧបនឿឧ កាធ្ម៌នុភាឧបភាទប  

ភាឺែចឧចឧំដូចបុ្្ុជពណ 
បមធា កបភាខមដនែទមនមរធប ក�៌ឧអឡ៌ំឧុីនេទវធ្ន រច៌ឧ

ប្របមះ ឆាឧរធបេ៌កកបេក វ ានទអមមណ ្េទ�ប្្រ 

ឱមថ រហបេកេម  
បមនភ កបនលឹក ប្រកនបឡឧ ចឧបចបឆមន�ប់ះរ៌ធ 

�មូនផម ចបនខ�នខរគ� ុ្ឧឹឧឹកនុសធា នក្រនកនេឹកដីករា៌ស 

អា�បធអយថា�ា  មាឧានអរ្អឧតនដន�វន កេឧ្�បេទសធា 

ឲអបទស «បរះទមមានុ» បឡឧវ ាញ ែផ�កបល្�ុពមរ្ �ស- 

ា�បធអ បទន ីុ ហ៌�ក្ ធនទាេរារម៌ទ្ បគនុច្�ប 

េេខលភ៌ទ្ធតវភាទប ចបំកះះទនអនាធសធា ឲអបមឈម  
បឡឧ នកីចប្រមលូធលទប ទរ្ូនន៌ឧបនឿឧសមាចមិានមមន រ ។ 

ក�ងុឆន�ៈេមាះុុេនា 
បឧទនបទនចនកឹក�៌ឧនដដរមម៌ុ�  យម្ុះណសច្ក

ករា៌ស ដូចធបទ ៖  
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បុព�កថ 
 

 
 

េយង   ្បបជារ�ស�ែ 

ែដលធា �ប់មានអរ្យធម៌ ឧតយធមរ  ្�បេទសធា  

ទ�៌កទមរ� ំេូល ថ�៌ ំបថ�ឧន៌ឧបនឿឧ កាធ្ម៌នុភាឧបភាទប  

ភាឺែចឧចឧំដូចបុ្្ុជពណ 
បមធា កបភាខមដនែទមនមរធប ក�៌ឧអឡ៌ំឧុីនេទវធ្ន រច៌ឧ

ប្របមះ ឆាឧរធបេ៌កកបេក វ ានទអមមណ ្េទ�ប្្រ 

ឱមថ រហបេកេម  
បមនភ កបនលឹក ប្រកនបឡឧ ចឧបចបឆមន�ប់ះរ៌ធ 

�មូនផម ចបនខ�នខរគ� ុ្ឧឹឧឹកនុសធា នក្រនកនេឹកដីករា៌ស 

អា�បធអយថា�ា  មាឧានអរ្អឧតនដន�វន កេឧ្�បេទសធា 

ឲអបទស «បរះទមមានុ» បឡឧវ ាញ ែផ�កបល្�ុពមរ្ �ស- 

ា�បធអ បទន ីុ ហ៌�ក្ ធនទាេរារម៌ទ្ បគនុច្�ប 

េេខលភ៌ទ្ធតវភាទប ចបំកះះទនអនាធសធា ឲអបមឈម  
បឡឧ នកីចប្រមលូធលទប ទរ្ូនន៌ឧបនឿឧសមាចមិានមមន រ ។ 

ក�ងុឆន�ៈេមាះុុេនា 
បឧទនបទនចនកឹក�៌ឧនដដរមម៌ុ�  យម្ុះណសច្ក

ករា៌ស ដូចធបទ ៖  



2 
 

ជំពូកទី ១ 
អំពីអធិបេុយ្ 

  

ម្្ ១> -  

 ្�បេទករា៌ស ស្ុះណសច្ក ែដល្ុះរហ- 

ក្្ធរ ្េឧប្�ធា�ធមា�រនដដរមម៌ុ� មាឧ�រលេរា្�សា�-

បធអបទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស សនដដឹ កណ្អ អា�បធអ 

ទមមានុ អុ្្កឹធ អចាយ�មមរ រាមចូល�ក្ទរាពមរ ។ 

ម្្ ២> -   

 �ូនជនុេឹកដីន�ទប្ុះណសច្កករា៌ស រាម

ាចនបំលភបមបចបដធរ ក�៌ឧ្ុំែដមន�ទបភាខមែដល់ម 

កំជធបក�៌ ឧែផមេីដ� ធ ១/១០០.០០០ ប�បនចបនា ះឆ� ំ

១៩៣៣-១៩៥៣របហែដល្ធតវបមេេខលេត លបសអមមន-  

សធា បនចបនា ះឆ� ១ំ៩៦៣-១៩៦៩ ។ 

ម្្ ៣>-  

 ្ុះណសច្កករា៌ស សនដដែដលរាមាច�ែំ�ក 

បម ។ 
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ជំពូកទី ១ 
អំពីអធិបេុយ្ 

  

ម្្ ១> -  

 ្�បេទករា៌ស ស្ុះណសច្ក ែដល្ុះរហ- 

ក្្ធរ ្េឧប្�ធា�ធមា�រនដដរមម៌ុ� មាឧ�រលេរា្�សា�-

បធអបទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស សនដដឹ កណ្អ អា�បធអ 

ទមមានុ អុ្្កឹធ អចាយ�មមរ រាមចូល�ក្ទរាពមរ ។ 

ម្្ ២> -   

 �ូនជនុេឹកដីន�ទប្ុះណសច្កករា៌ស រាម

ាចនបំលភបមបចបដធរ ក�៌ឧ្ុំែដមន�ទបភាខមែដល់ម 

កំជធបក�៌ ឧែផមេីដ� ធ ១/១០០.០០០ ប�បនចបនា ះឆ� ំ

១៩៣៣-១៩៥៣របហែដល្ធតវបមេេខលេត លបសអមមន-  

សធា បនចបនា ះឆ� ១ំ៩៦៣-១៩៦៩ ។ 

ម្្ ៣>-  

 ្ុះណសច្កករា៌ស សនដដែដលរាមាច�ែំ�ក 

បម ។ 



3 
 

ម្្ ៤>- 

 បវចនយម្ុះណសច្កករា៌សាឺ ³ សធា េទន 

្ុះរហក្្ធ ។  

ម្្ ៥>- 

 នេ មាឧអក្ន ែដលប្�សផាូ វរនាឺ ³ នេ មាឧ

អក្នែភមន ។ 

ម្្ ៦>-  

   ភ�បំុញ សណ្ធមីយម្ុះណសច្កករា៌ស ។ 

  េឧបសធា បភាឧសធា មាឧទ�� សធា ់មកជំធបបន

ក�៌ឧយ�ទរាពមរ ១, ២ មាឧ៣រ។ 

 

 

 

3 
 

ម្្ ៤>- 

 បវចនយម្ុះណសច្កករា៌សាឺ ³ សធា េទន 

្ុះរហក្្ធ ។  

ម្្ ៥>- 

 នេ មាឧអក្ន ែដលប្�សផាូ វរនាឺ ³ នេ មាឧ

អក្នែភមន ។ 

ម្្ ៦>-  

   ភ�បំុញ សណ្ធមីយម្ុះណសច្កករា៌ស ។ 

  េឧបសធា បភាឧសធា មាឧទ�� សធា ់មកជំធបបន

ក�៌ឧយ�ទរាពមរ ១, ២ មាឧ៣រ។ 
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ជំពូកទី ២ 

អំពី្ពាះមក្ុ 

 

ម្្ ៧>-  

 ្ុះរហក្្ធករា៌ស ្េឧប្ាឧណ្អទរ្ធមា �៌៉ែមម្ េឧប 

រាមរមបអំចបឡ ។ 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបស្ុះ្�រ៌ភនដដរខ្ីវ ាធ ។ 

 អឧត្ុះរហក្្ធ  រាមាចមននបំលភ�កំម 

បមបឡ ។ 

ម្  ្៨> -  

 ្ុះរហក្្ធ ្ុះអឧត្ េឧបសមារាធមនូ�យមឹកនុ

សធា មាឧមានមមននុសធា ។ 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបសអ�កធនឹកណ្អសធា អា- 

�បធអ មាឧ�ូនជនុេឹកដី យម្ុះណសច្កករា៌ស 

្េឧបសអ�កធនរនបគនុទាេរា  មាឧបទននីុន�ទប្�ស-

ុលនដដ មាឧរនបគនុទមរាទ�� អមមនសធា ។ 
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ជំពូកទី ២ 

អំពី្ពាះមក្ុ 

 

ម្្ ៧>-  

 ្ុះរហក្្ធករា៌ស ្េឧប្ាឧណ្អទរ្ធមា �៌៉ែមម្ េឧប 

រាមរមបអំចបឡ ។ 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបស្ុះ្�រ៌ភនដដរខ្ីវ ាធ ។ 

 អឧត្ុះរហក្្ធ  រាមាចមននបំលភ�កំម 

បមបឡ ។ 

ម្  ្៨> -  

 ្ុះរហក្្ធ ្ុះអឧត្ េឧបសមារាធមនូ�យមឹកនុ

សធា មាឧមានមមននុសធា ។ 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបសអ�កធនឹកណ្អសធា អា- 

�បធអ មាឧ�ូនជនុេឹកដី យម្ុះណសច្កករា៌ស 

្េឧបសអ�កធនរនបគនុទាេរា  មាឧបទននីុន�ទប្�ស-

ុលនដដ មាឧរនបគនុទមរាទ�� អមមនសធា ។ 
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ម្  ្៩> - 

 ្ុះរហក្្ធ   ្េឧប់មធខនេីភាឧបភាទបសាសភ  

កម ល បដរ្ធីនរន្�្ុឹធមបទ យមអំចេធនជ� 

ឲអ់មនុបេេឧ្ធប ។ 

ម្  ្១០> -  

 ន��ណសមារករា៌ស  សន��ប្ ្ទ�ឧំ ។  

 ្ុះរហក្្ ធ ្េឧប់ធ់ម្ុះណ្អំចចធប�ឧំ

្ុះន្�្ យេទ្់�ប្ាឧណ្អទរ្ធមាបឡ ។ 

ម្  ្១១> - ថ�ី 

 ក�៌ឧកនជីែដល្ុះរហក្្ធ ុ៌ំាច�បំុញ្ុះណ  ្

នន�ស្ុះ្ �រ៌ភនដដបមដូចរម� បប្ុះអឧត្ េឧប្ �ខម 

សេរមមប ់មរន��� កបបប្កទរ្ាតបុេអ្នំញ ប្ ្ទ-

បន ទបប្�ធម្ុឹេរទន ្�ធមនដដទន មាឧនក

នដដរ�មមី បនះ្�ធម្ុឹេរទន �បំុញននកាចិ្ �រ៌ភនដដ 

្មំខទ្ុះអឧតក�៌ឧងម�ស្ុះណសម៌ទាេរា ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន ុ៌ំ់មលេរនុ�-ំ

បុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដ ្មំខទ្ុះរហក្្ធក�៌ឧងម�ស 
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ម្  ្៩> - 

 ្ុះរហក្្ធ   ្េឧប់មធខនេីភាឧបភាទបសាសភ  

កម ល បដរ្ធីនរន្�្ុឹធមបទ យមអំចេធនជ� 

ឲអ់មនុបេេឧ្ធប ។ 

ម្  ្១០> -  

 ន��ណសមារករា៌ស  សន��ប្ ្ទ�ឧំ ។  

 ្ុះរហក្្ ធ ្េឧប់ធ់ម្ុះណ្អំចចធប�ឧំ

្ុះន្�្ យេទ្់�ប្ាឧណ្អទរ្ធមាបឡ ។ 

ម្  ្១១> - ថ�ី 

 ក�៌ឧកនជីែដល្ុះរហក្្ធ ុ៌ំាច�បំុញ្ុះណ  ្

នន�ស្ុះ្ �រ៌ភនដដបមដូចរម� បប្ុះអឧត្ េឧប្ �ខម 

សេរមមប ់មរន��� កបបប្កទរ្ាតបុេអ្នំញ ប្ ្ទ-

បន ទបប្�ធម្ុឹេរទន ្�ធមនដដទន មាឧនក

នដដរ�មមី បនះ្�ធម្ុឹេរទន �បំុញននកាចិ្ �រ៌ភនដដ 

្មំខទ្ុះអឧតក�៌ឧងម�ស្ុះណសម៌ទាេរា ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន ុ៌ំ់មលេរនុ�-ំ

បុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដ ្មំខទ្ុះរហក្្ធក�៌ឧងម�ស 
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្ុះណសម៌ទាេរា បុល្ុះអឧត្ េឧប្�ខមសេរមមប ដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល   ្�ធមនដដទនសអ�ក�បំុញ  

ននកាចបិមះ ។  

 ធែំជឧស្�រ៌ភនដដ ្មំខទ្ុះរហក្្ធក�៌ឧងម�

ស្ុះណសម៌ទាេរាបមះ ាចមឹឧដូន់ទ្ន្មបផ្ឧបេេធ ក�៌ឧ

កនជីដូចែដលបមែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល �រងន- 

ម៌្ករដូចធបទ ³  

 ក-អម៌្�ធមេី ១ ្ុឹេរទន  

 ភ-អម៌្�ធមេី ១ នដដទន  

 ា-អម៌្�ធមេី ២ ្ុឹេរទន 

 ឃ-អម៌្�ធមេី ២ នដដទន 

ម្  ្១២> - ថ�ី 

 បនបុល្ុះរហក្្ធ្េឧបចូលេីវឧតធ ្�ធម្ុឹេរ-

ទនេេខលននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេីរ ក�៌ឧងម�ស្ុះណស-

ម៌ទាេរារយម្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទនរ ុំ៌់មលេរនុ

�បំុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេីរ្មំខទ្ុះរហក្្ធ ក�៌ឧ 
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្ុះណសម៌ទាេរា បុល្ុះអឧត្ េឧប្�ខមសេរមមប ដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល   ្�ធមនដដទនសអ�ក�បំុញ  

ននកាចបិមះ ។  

 ធែំជឧស្�រ៌ភនដដ ្មំខទ្ុះរហក្្ធក�៌ឧងម�

ស្ុះណសម៌ទាេរាបមះ ាចមឹឧដូន់ទ្ន្មបផ្ឧបេេធ ក�៌ឧ

កនជីដូចែដលបមែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល �រងន- 

ម៌្ករដូចធបទ ³  

 ក-អម៌្�ធមេី ១ ្ុឹេរទន  

 ភ-អម៌្�ធមេី ១ នដដទន  

 ា-អម៌្�ធមេី ២ ្ុឹេរទន 

 ឃ-អម៌្�ធមេី ២ នដដទន 

ម្  ្១២> - ថ�ី 

 បនបុល្ុះរហក្្ធ្េឧបចូលេីវឧតធ ្�ធម្ុឹេរ-

ទនេេខលននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេីរ ក�៌ឧងម�ស្ុះណស-

ម៌ទាេរារយម្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទនរ ុំ៌់មលេរនុ

�បំុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេីរ្មំខទ្ុះរហក្្ធ ក�៌ឧ 
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បុល្ុះអឧតចូលេីវឧតធរររនេេខលននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេី 

ក�៌ឧងម�ស្ុះណសម៌ទាេរា ្ធតវអម៌វធម�រះកអភពជ័េី២រមាឧ  

េី៣រយម់្�រ១១ថមីរ។រ 

ម្  ្១៣> - ថ�ី 

 ក�៌ឧន�បវលរ ៧យថមយ៉ឧូនរ ្ុះរហក្្ធថមី យមរ

្ុះណសច្កករា៌ស ្ធតវបមប្ ្ទបន ទបប្កទរ 

្�ឹក្ណ្អទរ្ធមារ។ 

 ទ់ទនុយម្កទរ្�ឹក្ណ្អទរ្ធមា់ម ³  

 -្�ធម្ុឹេរទនរ 

 -្�ធមនដដទនរ 

 -នកនដដរ�មមី 

 -ទបរមច្ុះទឧងណ្រាជ�រហមាររមាឧាជ�  

   រម៌ធមាកមាររ 

 -អម៌្�ធមេី១រមាឧអម៌្�ធមេី២រ្ុឹេរទន 

 -អម៌្�ធមេី១រមាឧអម៌្�ធមេី២រនដដទនរ 

 រនបនេ�ចរំ មាឧរន្�្ុឹធមបទរ យម្កទរ្�ឹក្ណ្អ

ទរ្ធមា មឹឧ់មកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។  
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បុល្ុះអឧតចូលេីវឧតធរររនេេខលននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេី 

ក�៌ឧងម�ស្ុះណសម៌ទាេរា ្ធតវអម៌វធម�រះកអភពជ័េី២រមាឧ  

េី៣រយម់្�រ១១ថមីរ។រ 

ម្  ្១៣> - ថ�ី 

 ក�៌ឧន�បវលរ ៧យថមយ៉ឧូនរ ្ុះរហក្្ធថមី យមរ

្ុះណសច្កករា៌ស ្ធតវបមប្ ្ទបន ទបប្កទរ 

្�ឹក្ណ្អទរ្ធមារ។ 

 ទ់ទនុយម្កទរ្�ឹក្ណ្អទរ្ធមា់ម ³  

 -្�ធម្ុឹេរទនរ 

 -្�ធមនដដទនរ 

 -នកនដដរ�មមី 

 -ទបរមច្ុះទឧងណ្រាជ�រហមាររមាឧាជ�  

   រម៌ធមាកមាររ 

 -អម៌្�ធមេី១រមាឧអម៌្�ធមេី២រ្ុឹេរទន 

 -អម៌្�ធមេី១រមាឧអម៌្�ធមេី២រនដដទនរ 

 រនបនេ�ចរំ មាឧរន្�្ុឹធមបទរ យម្កទរ្�ឹក្ណ្អ

ទរ្ធមា មឹឧ់មកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។  
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ម្  ្១៤> -  

 ្ធតវបមប្ ្ទបន ទស្ុះរហក្្ធរយម្ុះណស- 

ច្កករា៌សរ ទ់ ា្កយម្ុះណ្វឧ្ម៌វឧ្ែភមនរ ែដល

់ម្ុះ្នម ៌យ៉ឧធាចរ ៣០្ុះវទ្រ បហែដលស

្ុះណ្�ចច ធារ យម្ុះរហក្្ធរអង�ឌួង ឬ្ុះរហ- 

ក្្ធ នេជុះ ឬកន្ុះរហក្្ធររុរីវុុ�ិ ។ 

រ៌មចូល្ាឧណ្អទរ្ធមា ្ុះរហក្្ធ្េឧបែថាឧ 

ទចិ្�ជា ធមរដូច់មែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៤រ។ 

ម្  ្១៥> -  

 ្ុះសយយម្ុះរហក្្ធរ ់ម្ុះណ្ងម�ស

្ុះរបហទីរយម្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្  ្១៦> -  

្ុះរបហទីរ យម្ុះណសច្កករា៌សរ ុំ៌់ម

្ុះណ្ទាេរាប�មបយបរេេខលធខនេីសអ�កដឹកននំដដរឬ 

សអ�កដឹកនណំ្នបដ ភាបលរឬេេខលធខនេីនដដបលរឬមបយ- 

បបឡ ។ 
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ម្  ្១៤> -  

 ្ធតវបមប្ ្ទបន ទស្ុះរហក្្ធរយម្ុះណស- 

ច្កករា៌សរ ទ់ ា្កយម្ុះណ្វឧ្ម៌វឧ្ែភមនរ ែដល

់ម្ុះ្នម ៌យ៉ឧធាចរ ៣០្ុះវទ្រ បហែដលស

្ុះណ្�ចច ធារ យម្ុះរហក្្ធរអង�ឌួង ឬ្ុះរហ- 

ក្្ធ នេជុះ ឬកន្ុះរហក្្ធររុរីវុុ�ិ ។ 

រ៌មចូល្ាឧណ្អទរ្ធមា ្ុះរហក្្ធ្េឧបែថាឧ 

ទចិ្�ជា ធមរដូច់មែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៤រ។ 

ម្  ្១៥> -  

 ្ុះសយយម្ុះរហក្្ធរ ់ម្ុះណ្ងម�ស

្ុះរបហទីរយម្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្  ្១៦> -  

្ុះរបហទីរ យម្ុះណសច្កករា៌សរ ុ៌ំ់ម

្ុះណ្ទាេរាប�មបយបរេេខលធខនេីសអ�កដឹកននំដដរឬ 

សអ�កដឹកនណំ្នបដ ភាបលរឬេេខលធខនេីនដដបលរឬមបយ- 

បបឡ ។ 
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្ុះរបហទីរយម្ុះណសច្កករា៌សរេ៌ក្ុះណ្

រុល�បំុញ្ុះណ្នន��ប្រ្�បយ្មរទឧតរ រម៌ទ -្ 

រ្រេទនរមាឧ ខ្្ុះរហក្្ធក�៌ឧ្ុះណ្រធ �ុកាច ិ  

ែផ�ក ាុីរនរមាឧរនេូធរ។ 

ម្  ្១៧> - 

 ្�រនែដល្ុះរហក្្ធរ ្េឧប្ាឧណ្អទរ្ធមា 

�៌៉ែមម្េឧបរាមរមបអំចបឡ បហែដល់មែចឧក�៌ឧរ

ះកអភពជ័េី១រយម់្�រ៧រយមនដដរមម៌ុ�បមះររាមាចទ៌ំ 

ែកែ្�បមសបចបដធរ។ 

ម្  ្១៨> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ្ុះអឧត្ េឧប្កបេឧសរខ្ុឹេរទន

មាឧនដដទន បប្ុះណ្េន  ។  

 ្ុះណ្េនបមះ ្ុឹេរទន មាឧនដដទន រាមាចក

បទ្ែ្ក ាុនក្បឡរ។ 

ម្  ្១៩> - ថ�ី      

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំនកនដដរ�មមី មាឧ្េឧប

ែធឧ�ឧំាជ�នដដរ�មមី  �រែ���េែដល់មែចឧក�៌ឧ

់្� ១១៩ថមី  ។ 

9 
 

្ុះរបហទីរយម្ុះណសច្កករា៌សរេ៌ក្ុះណ្

រុល�បំុញ្ុះណ្នន��ប្រ្�បយ្មរទឧតរ រម៌ទ -្ 

រ្រេទនរមាឧ ខ្្ុះរហក្្ធក�៌ឧ្ុះណ្រធ �ុកាច ិ  

ែផ�ក ាុីរនរមាឧរនេូធរ។ 

ម្  ្១៧> - 

 ្�រនែដល្ុះរហក្្ធរ ្េឧប្ាឧណ្អទរ្ធមា 

�៌៉ែមម្េឧបរាមរមបអំចបឡ បហែដល់មែចឧក�៌ឧរ

ះកអភពជ័េី១រយម់្�រ៧រយមនដដរមម៌ុ�បមះររាមាចទ៌ំ 

ែកែ្�បមសបចបដធរ។ 

ម្  ្១៨> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ្ុះអឧត្ េឧប្កបេឧសរខ្ុឹេរទន

មាឧនដដទន បប្ុះណ្េន  ។  

 ្ុះណ្េនបមះ ្ុឹេរទន មាឧនដដទន រាមាចក

បទ្ែ្ក ាុនក្បឡរ។ 

ម្  ្១៩> - ថ�ី      

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំនកនដដរ�មមី មាឧ្េឧប

ែធឧ�ឧំាជ�នដដរ�មមី  �រែ���េែដល់មែចឧក�៌ឧ

់្� ១១៩ថមី  ។ 



10 
 

ម្  ្២០> -  

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបេេខលទវនរនសផាូវរនុីនដឧ 

ក�៌ឧរខែភ ឲអនកនដដរ�មមី មាឧាជ�នដដរ�មមីរ ចូលគលប 

ណរនជរ េូល�� ្េឧប្ស�អំុ ីទនុរនជរ  យម្�បេទ 

សធា ។ 

ម្  ្២១> -  

 �របទចកមីបទ�ន�ទបាជ�នដដរ�មមី    ្ុះរហក្្ធ 

្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអែធឧ�ឧំ ផា ទប 

�មូន ឬ�ុិ�បននកាចរិ�មមីសមបភាទបទី៌វ ាល មាឧបយធ ឹកអាត

ណ្េូធ មាឧប្�ទាធវ ាេរុ� មាឧបុញទរធ�នុ ។ 

 �របទចកមីបទ�ន�ទបយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្កររ 

្ុះរហក្្ធ  ្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអ 

ែធឧ�ឧំ ផា ទប�មូ ន ឬដកបច្ករែផ�ក៌�ម ារន ។  

ម្  ្២២> - ថ�ី 

 បនបុល្�សសធា្�ររ៌ភមឹឧប្គះ�� កប ្ុះ- 

រហក្្ធ្េឧប្�រទ្�្មដជឹំឧសេធនជ� បកប

្�បេទសធាទ�ាធបនក�៌ឧនុាទម� ប្រុីបមរធាឹក- 

នុុីនកនដដរ�មមី ្�ធមនដដទន មាឧ្�ធម្ុឹេរទន ។ 
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ម្  ្២០> -  

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបេេខលទវនរនសផាូវរនុីនដឧ 

ក�៌ឧរខែភ ឲអនកនដដរ�មមី មាឧាជ�នដដរ�មមីរ ចូលគលប 

ណរនជរ េូល�� ្េឧប្ស�អំុ ីទនុរនជរ  យម្�បេទ 

សធា ។ 

ម្  ្២១> -  

 �របទចកមីបទ�ន�ទបាជ�នដដរ�មមី    ្ុះរហក្្ធ 

្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអែធឧ�ឧំ ផា ទប 

�មូន ឬ�ុិ�បននកាចរិ�មមីសមបភាទបទី៌វ ាល មាឧបយធ ឹកអាត

ណ្េូធ មាឧប្�ទាធវ ាេរុ� មាឧបុញទរធ�នុ ។ 

 �របទចកមីបទ�ន�ទបយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្កររ 

្ុះរហក្្ធ  ្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអ 

ែធឧ�ឧំ ផា ទប�មូ ន ឬដកបច្ករែផ�ក៌�ម ារន ។  

ម្  ្២២> - ថ�ី 

 បនបុល្�សសធា្�ររ៌ភមឹឧប្គះ�� កប ្ុះ- 

រហក្្ធ្េឧប្�រទ្�្មដជឹំឧសេធនជ� បកប

្�បេទសធាទ�ាធបនក�៌ឧនុាទម� ប្រុីបមរធាឹក- 

នុុីនកនដដរ�មមី ្�ធមនដដទន មាឧ្�ធម្ុឹេរទន ។ 
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ម្  ្២៣> -  

 ្ុះរហក្្ធ  ្េឧបសបរ��� រនកំុូលយមកឧ 

បយុលបភរនភូរាមន ។ អាតបរ��� រនកឧបយុលបភរ 

នភូរាមន្ ធតវបមែធឧ�ឧំបឡឧ បដរ្�ី�� កឧបយុលបភរ 

នភូរាមនបមះ ។   

ម្  ្២៤> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបាឧបស្ុះអា�ធីយមយធមរ្កទរ

្�ឹក្រនកនសធា ែដលមឹឧ្ធតវ�បឧ�ធបឡឧបបច្�បរខ ។  

 ្ុះរហក្្ធ្េឧប ្�រទទ�រត រ  ប្ររន  

អម៌រពធន�ទបនដដទន មាឧ្ុឹេរទន ។ 

ម្  ្២៥> -  

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបេេខលេន�ឧំឹកអាតនដដេូធ ឬ

ប្�ទាធវ ាេរុ�  មាឧបុញទរធ�នុយម្�បេទប្េ រក

្�ច ំ្ ុះណសច្កករា៌ស ។  

ម្  ្២៦> - ថ�ី      

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប់្ុះហទមបលដបលទមរា- 

ទ�� រ មាឧអម៌ទ�� អមមនសធា បហ្េឧប្�្មទចិ�ពម 

បលទមរាទ��  មាឧអម៌ទ�� ្ឧំបមះ ប្របមេេខលរន 

អម៌រពធលប្ុរុីនដដទន មាឧ្ុឹេរទន ។  

11 
 

ម្  ្២៣> -  

 ្ុះរហក្្ធ  ្េឧបសបរ��� រនកំុូលយមកឧ 

បយុលបភរនភូរាមន ។ អាតបរ��� រនកឧបយុលបភរ 

នភូរាមន្ ធតវបមែធឧ�ឧំបឡឧ បដរ្�ី�� កឧបយុលបភរ 

នភូរាមនបមះ ។   

ម្  ្២៤> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបាឧបស្ុះអា�ធីយមយធមរ្កទរ

្�ឹក្រនកនសធា ែដលមឹឧ្ធតវ�បឧ�ធបឡឧបបច្�បរខ ។  

 ្ុះរហក្្ធ្េឧប ្�រទទ�រត រ  ប្ររន  

អម៌រពធន�ទបនដដទន មាឧ្ុឹេរទន ។ 

ម្  ្២៥> -  

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧបេេខលេន�ឧំឹកអាតនដដេូធ ឬ

ប្�ទាធវ ាេរុ�  មាឧបុញទរធ�នុយម្�បេទប្េ រក

្�ច ំ្ ុះណសច្កករា៌ស ។  

ម្  ្២៦> - ថ�ី      

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប់្ុះហទមបលដបលទមរា- 

ទ�� រ មាឧអម៌ទ�� អមមនសធា បហ្េឧប្�្មទចិ�ពម 

បលទមរាទ��  មាឧអម៌ទ�� ្ឧំបមះ ប្របមេេខលរន 

អម៌រពធលប្ុរុីនដដទន មាឧ្ុឹេរទន ។  
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ម្  ្២៧> -  

 ្ុះរហក្្ ធ ្ េឧប់ម្ុះណ្ទាេរា�មរូ ន�ម�ប្ទ  

មាឧបលកែលឧប្ទ ។  

ម្  ្២៨> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះ- 

ណ្្ករ្�រទឲអប្�នដដរមម៌ុ� ច្�បែដលនដដទនបម 

អម៌រពធ  មាឧ្ុឹេរទនបម ាុមាធអច�បទ �ុ្ា�បនខចបហ មាឧ 

្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអ �របទចកមីបទ�  

ទ៌ំុ ីាជ�នដដរ�មមី ។  

 ក�៌ឧបុលែដល្ុះរហក្្ធ្�ខម បហ្ធតវ

ុ្បល្ុះបណាបន�នបេទ  ក�៌ឧបុលបនះ្ុះរហក្្ធ 

់មទាេរាបផននអំច់្ុះហទមបលដបនបល្ុះណ្រ

្ករ ឬ្ុះណ្្កឹធអដឧបលបមះ បទ្�រ៌ភនដដទមីេីច៌ះហធ�- 

បលដ្មំខទ បប្ុះណ្េន្�ាលបទាេរា ។  
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ម្  ្២៧> -  

 ្ុះរហក្្ ធ ្ េឧប់ម្ុះណ្ទាេរា�មរូ ន�ម�ប្ទ  

មាឧបលកែលឧប្ទ ។  

ម្  ្២៨> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះ- 

ណ្្ករ្�រទឲអប្�នដដរមម៌ុ� ច្�បែដលនដដទនបម 

អម៌រពធ  មាឧ្ុឹេរទនបម ាុមាធអច�បទ �ុ្ា�បនខចបហ មាឧ 

្េឧប់្ុះហទមបលដបល្ុះណ្្កឹធអ �របទចកមីបទ�  

ទ៌ំុ ីាជ�នដដរ�មមី ។  

 ក�៌ឧបុលែដល្ុះរហក្្ធ្�ខម បហ្ធតវ

ុ្បល្ុះបណាបន�នបេទ  ក�៌ឧបុលបនះ្ុះរហក្្ធ 

់មទាេរាបផននអំច់្ុះហទមបលដបនបល្ុះណ្រ

្ករ ឬ្ុះណ្្កឹធអដឧបលបមះ បទ្�រ៌ភនដដទមីេីច៌ះហធ�- 

បលដ្មំខទ បប្ុះណ្េន្�ាលបទាេរា ។  
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ម្  ្២៩> - ថ�ី 
 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប�បឧ�ធ មាឧ្�្មប្ា្ឧ់ទ្-

ន ាទសធា ។  

 ្ុះរហក្្ធ  ្េឧបទប្រច្�្មងមមមនទកមា  

ងម�បយធ មាឧទី៌វ ាល�រច្�បកជំធប ។ 

ម្  ្៣០> - ថ�ី 

 ក�៌ឧន�បុល្ុះរហក្្ធ្េឧបអវធម់ ម ្�ធម

្ុឹេរទនេេខលននកាចិស្�រ៌ភនដដទមីេី ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន ុ៌ំ់មលេរនុ

�បំុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេី្មំខទ្ុះរហក្្ធ បុល

្ុះអឧត្េឧបអវធម់ម  រនេេខលននកាចិស្�រ៌ភនដដទមីេី

្ធតវអម៌វធម�រះកអភពជ័េី២ មាឧេី៣ យម់្� ១១ថមី ។  
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ម្  ្២៩> - ថ�ី 
 ្ុះរហក្្ធ ្េឧប�បឧ�ធ មាឧ្�្មប្ា្ឧ់ទ្-

ន ាទសធា ។  

 ្ុះរហក្្ធ  ្េឧបទប្រច្�្មងមមមនទកមា  

ងម�បយធ មាឧទី៌វ ាល�រច្�បកជំធប ។ 

ម្  ្៣០> - ថ�ី 

 ក�៌ឧន�បុល្ុះរហក្្ធ្េឧបអវធម់ ម ្�ធម

្ុឹេរទនេេខលននកាចិស្�រ៌ភនដដទមីេី ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន ុ៌ំ់មលេរនុ

�បំុញននកាចសិ្�រ៌ភនដដទមីេី្មំខទ្ុះរហក្្ធ បុល

្ុះអឧត្េឧបអវធម់ម  រនេេខលននកាចិស្�រ៌ភនដដទមីេី

្ធតវអម៌វធម�រះកអភពជ័េី២ មាឧេី៣ យម់្� ១១ថមី ។  
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ជំពូកទី ៣ 
អំពីរទិ�ិ និងកែណីយកិច�ែបរ់្ បបពាែលរ�ស�ែ 

 

ម្  ្៣១> -  

 ្ុះណសច្កករា៌ស េេខលេត លប មាឧបគនុទាេរា  

រម៌ទ្ ដូច់មែចឧក�៌ឧរមម៌ុ�យមអឧតរនទហ្�សសធា 

បទចកមី្�រទសទកលទមីុីទាេរារម៌ទ្ មាឧកធារទ��  

្ុរ្ឧំអម៌ទ�� ្ឧំ់្កបេឧបទមឹឧទាេរារម៌ទ្ 

ទាេរានន ីមាឧទាេរាក៌់ន ។ 

 ្�សុលនដដែភមន់មនុបទមគ� ចបំកះរ៌ភច្�ប ់ម  

ទាេរាបទននីុ មាឧកនជីកាចដូិចគ� ្ឧំអទប បប់ធ 

្�រមបុូ្េទមរ ុជ្ទរ្៌ន បភេ នេ ្បំមឿ េទន 

មាន� រនមបយប បដរកបំជ ធសធា ងម�ទឧតរ មធម 

ឬេ� មនុឹបេេធបឡ ។ រនប្�ទាេរាបទននីុផន លបភាខម 

ន�ទប�៌ាតល �់ កប់ រាម្ធតវឲអ�៉ះកលបដលបទាេរាបទននីុអ�ក 

ដយេបឡ ។  រនប្�ទាេរាបទននីុបមះ  ្ធតវ្�្ុឹធម�រ 

លពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
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ជំពូកទី ៣ 
អំពីរទិ�ិ និងកែណីយកិច�ែបរ់្ បបពាែលរ�ស�ែ 

 

ម្  ្៣១> -  

 ្ុះណសច្កករា៌ស េេខលេត លប មាឧបគនុទាេរា  

រម៌ទ្ ដូច់មែចឧក�៌ឧរមម៌ុ�យមអឧតរនទហ្�សសធា 

បទចកមី្�រទសទកលទមីុីទាេរារម៌ទ្ មាឧកធារទ��  

្ុរ្ឧំអម៌ទ�� ្ឧំ់្កបេឧបទមឹឧទាេរារម៌ទ្ 

ទាេរានន ីមាឧទាេរាក៌់ន ។ 

 ្�សុលនដដែភមន់មនុបទមគ� ចបំកះរ៌ភច្�ប ់ម  

ទាេរាបទននីុ មាឧកនជីកាចដូិចគ� ្ឧំអទប បប់ធ 

្�រមបុូ្េទមរ ុជ្ទរ្៌ន បភេ នេ ្បំមឿ េទន 

មាន� រនមបយប បដរកបំជ ធសធា ងម�ទឧតរ មធម 

ឬេ� មនុឹបេេធបឡ ។ រនប្�ទាេរាបទននីុផន លបភាខម 

ន�ទប�៌ាតល �់ កប់ រាម្ធតវឲអ�៉ះកលបដលបទាេរាបទននីុអ�ក 

ដយេបឡ ។  រនប្�ទាេរាបទននីុបមះ  ្ធតវ្�្ុឹធម�រ 

លពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
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ម្  ្៣២> -  

 ្ម្ា�បនូ� ់មទាេរានទបណម់ម្ីវ ាធ ់មបទននីុ 

មាឧ់មទមមាទ៌ភផន លបភាខម ។ 

 ប្ទ្�ហន្ីវ ាធ រាម្ធតវឲអ់មបឡ ។  

ម្  ្៣៣> -  

 ្�សុលនដដែភមន រាមាច្ធតវបមដកទ�� ធា មានបេទ 

ឬច�ប� �ុូ មភាខមបទឲអ្ �បេទប្េរខបឡ បលកែលឧ 

ែធ់មកាចិ្ ុរប្ុ្ឧសរខគ� បទវ ាញបទរក ។  
្�សុលនដដែភមន ែដលកំុ ៌ឧនទបបនឹ�នបេទ ្ធតវ

បមនដដគកំន ។ 
 រនេេខលទ�� ធាែភមន ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។  

ម្  ្៣៤> - ថ�ី 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាបបះបឆ� ធ មាឧ

ាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធ ។  
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ១៨ឆ�  ំ់មទាេរាបបះបឆ� ធ ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ២៥ឆ�  ំាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំស 

ធំឧណ�ទម ។  
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ម្  ្៣២> -  

 ្ម្ា�បនូ� ់មទាេរានទបណម់ម្ីវ ាធ ់មបទននីុ 

មាឧ់មទមមាទ៌ភផន លបភាខម ។ 

 ប្ទ្�ហន្ីវ ាធ រាម្ធតវឲអ់មបឡ ។  

ម្  ្៣៣> -  

 ្�សុលនដដែភមន រាមាច្ធតវបមដកទ�� ធា មានបេទ 

ឬច�ប� �ុូ មភាខមបទឲអ្ �បេទប្េរខបឡ បលកែលឧ 

ែធ់មកាចិ្ ុរប្ុ្ឧសរខគ� បទវ ាញបទរក ។  
្�សុលនដដែភមន ែដលកំុ ៌ឧនទបបនឹ�នបេទ ្ធតវ

បមនដដគកំន ។ 
 រនេេខលទ�� ធាែភមន ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។  

ម្  ្៣៤> - ថ�ី 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាបបះបឆ� ធ មាឧ

ាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធ ។  
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ១៨ឆ�  ំ់មទាេរាបបះបឆ� ធ ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ២៥ឆ�  ំាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំស 

ធំឧណ�ទម ។  



16 
 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ៤០ឆ�  ំាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំស  
ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។ 
 �េ�្ុ�ធមា�ម�ទាេរាបបះបឆ� ធ មាឧទាេរានបឈម ះ

ឲអបាបបះបឆ� ធ ្ធតវែចឧក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។  
ម្  ្៣៥> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាចូលនខរយ៉ឧ 

ទករមក�៌ឧ្ីវនុមបយប បទដដកាច ិទឧតរកាច ិមាឧវ�្-

រ្ន�ទប្�បេទសធា ។ 

 បទចកមីបទ�្ឧំ់ន�ទប្�សុលនដដ ្ធតវបមេេខល 

រន ាុមាធអ មាឧបបះ្េយ៉ឧហមធបចធបុីអឧតរននដដ ។ 

ម្  ្៣៦> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ  ់មទាេរាប្ ្ទបន ទ 

រ៌ភន�នទរ្ទ��រទរធ�នុន�ទបភាខម �របទចកមី្ធតវ 

រនន�ទបទឧតរ ។ 

្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាេេខល្បកប

�ំចបបទមគ�  ចបំកះរនរនដូចគ�  ។ 
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 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មា៌យ៉ឧ

ធាច ៤០ឆ�  ំាចនបឈម ះឲអបាបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំស  
ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។ 
 �េ�្ុ�ធមា�ម�ទាេរាបបះបឆ� ធ មាឧទាេរានបឈម ះ

ឲអបាបបះបឆ� ធ ្ធតវែចឧក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។  
ម្  ្៣៥> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាចូលនខរយ៉ឧ 

ទករមក�៌ឧ្ីវនុមបយប បទដដកាច ិទឧតរកាច ិមាឧវ�្-

រ្ន�ទប្�បេទសធា ។ 

 បទចកមីបទ�្ឧំ់ន�ទប្�សុលនដដ ្ធតវបមេេខល 

រន ាុមាធអ មាឧបបះ្េយ៉ឧហមធបចធបុីអឧតរននដដ ។ 

ម្  ្៣៦> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ  ់មទាេរាប្ ្ទបន ទ 

រ៌ភន�នទរ្ទ��រទរធ�នុន�ទបភាខម �របទចកមី្ធតវ 

រនន�ទបទឧតរ ។ 

្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាេេខល្បកប

�ំចបបទមគ�  ចបំកះរនរនដូចគ�  ។ 
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 រនរនបរផនះ់មធយរាបទមគ� មឹឧកយ្រ  ែដលបម

រកុីរនរនប�បនប្េផនះ ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាេេខលរន

ធនណ៉�បនឧទឧតរ មាឧអធ�្ �បយ្មរដឧទឧតរកាច ិ ែដល 

់មែចឧក�៌ឧច្�ប ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ ឧំុីនបភេ ់មទាេរា�បឧ�ធទហ្ី  ុ

មាឧចូលសទ់ ា្កទហ្ី បុមះ ។ 

     រនបនេ�ច ំ  មាឧរន្�្ុឹធមបទយមទហ្ីុ មឹឧ់ម

កជំធបក�៌ឧច្�ប ។  

ម្  ្៣៧> -  

 ទាេរាប�កូដករម មាឧប�បធ៌ករមបបទមមាវ ាី ្ធតវ

ករកអម៌វធមបនក�៌ឧ្ក�ភពជ័យមច្�ប ។  

ម្  ្៣៨> -  

 ច្�បណ៉�បនឧរាមឲអ់មរននបំលភ�កំមបលនូ�ណឧ

រ�៌ាតលរខបឡ ។  

ច្�បរនកន្ីវ ាធ កាធមាទ មាឧបទចកមីយថាថ�ូ នន�ទប

្�សុលនដដ ។ 
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 រនរនបរផនះ់មធយរាបទមគ� មឹឧកយ្រ  ែដលបម

រកុីរនរនប�បនប្េផនះ ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាេេខលរន

ធនណ៉�បនឧទឧតរ មាឧអធ�្ �បយ្មរដឧទឧតរកាច ិ ែដល 

់មែចឧក�៌ឧច្�ប ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ ឧំុីនបភេ ់មទាេរា�បឧ�ធទហ្ី  ុ

មាឧចូលសទ់ ា្កទហ្ី បុមះ ។ 

     រនបនេ�ច ំ  មាឧរន្�្ុឹធមបទយមទហ្ីុ មឹឧ់ម

កជំធបក�៌ឧច្�ប ។  

ម្  ្៣៧> -  

 ទាេរាប�កូដករម មាឧប�បធ៌ករមបបទមមាវ ាី ្ធតវ

ករកអម៌វធមបនក�៌ឧ្ក�ភពជ័យមច្�ប ។  

ម្  ្៣៨> -  

 ច្�បណ៉�បនឧរាមឲអ់មរននបំលភ�កំមបលនូ�ណឧ

រ�៌ាតលរខបឡ ។  

ច្�បរនកន្ីវ ាធ កាធមាទ មាឧបទចកមីយថាថ�ូ នន�ទប

្�សុលនដដ ។ 
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 រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម ឬរនឃ៌ំ

ភាខម្មរខ មឹឧាចប�បទបកធ ល៌ះ្�ែធអម៌វធម្ ធឹរ 

្ធតវ�រ�ុ�ធមាច្�ប ។ 

 រន�ឧកាធ�ឧក ំរនប�ប�បលនូ�ណឧរ ឬ្�្ុឹធមាករម 

រខែដល�ែម�រេរមមបេជ័ករម អម៌វធមចបំកះ្មស�ប 

ឃ៌រំឧំ ឬស�បុមរនគន ្ធតវហររធបរាមឲអប�បឡ ។ 

អ�កយដដលប អ�កនខរ្�្ុឹធម មាឧអ�កទរាមំាធ ្ធតវេេខលប្ទ 

�រច្�ប ។ 

 រនេេខលេននុ  ែដលបកធបឡឧុីរន�ឧកាធ�ឧក ំ

�រផាូ វរកមី �រផាូ វចាធមកមី រាម្ធតវេ៌កសភទម៌�ឧយម 

ាុ ន៌េរនុបេ ។  

 វ ារធាទឧ្ ព ្ ធតវបមស្�បយ្មរដលប្មស�បបចេ ។  

 ្មស�បបចេកនបប ្ធតវេ៌កសរម៌ទ្់ ធប្ទ 

ដណ�ធ៌លរនរាម្មបរធបប្ទសេ� ុន ។ 

 ្ម្ា�បនូ�  ់មទាេរារនកនភាខម�រផាូ វធ៌លរន ។ 
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 រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម ឬរនឃ៌ំ

ភាខម្មរខ មឹឧាចប�បទបកធ ល៌ះ្�ែធអម៌វធម្ ធឹរ 

្ធតវ�រ�ុ�ធមាច្�ប ។ 

 រន�ឧកាធ�ឧក ំរនប�ប�បលនូ�ណឧរ ឬ្�្ុឹធមាករម 

រខែដល�ែម�រេរមមបេជ័ករម អម៌វធមចបំកះ្មស�ប 

ឃ៌រំឧំ ឬស�បុមរនគន ្ធតវហររធបរាមឲអប�បឡ ។ 

អ�កយដដលប អ�កនខរ្�្ុឹធម មាឧអ�កទរាមំាធ ្ធតវេេខលប្ទ 

�រច្�ប ។ 

 រនេេខលេននុ  ែដលបកធបឡឧុីរន�ឧកាធ�ឧក ំ

�រផាូ វរកមី �រផាូ វចាធមកមី រាម្ធតវេ៌កសភទម៌�ឧយម 

ាុ ន៌េរនុបេ ។  

 វ ារធាទឧ្ ព ្ ធតវបមស្�បយ្មរដលប្មស�បបចេ ។  

 ្មស�បបចេកនបប ្ធតវេ៌កសរម៌ទ្់ ធប្ទ 

ដណ�ធ៌លរនរាម្មបរធបប្ទសេ� ុន ។ 

 ្ម្ា�បនូ�  ់មទាេរារនកនភាខម�រផាូ វធ៌លរន ។ 
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ម្  ្៣៩> -  

 ្�សុលនដដែភមន ់មទាេរា�មឹឧ�ន ាហន �មឹឧធះ៉ ឬ�មឹឧ

្នទជំឧ ខ្ទ្៌លរនភូចដធ ែដល�ម លរកុីអបំ ុ 

ភ៌ទច្�បន�ទបអឧតរននដដ ន�ទបអឧតរនទឧតរ មាឧន�ទប

�៌ាតលាកយមអឧតរន្ឧំបនះ ។ រនបបះ្េ�ជមឹ ឧធះ៉ 

មាឧទជំឧ ខ្ទ្៌លរនភូចដធ សទរធ�កាចនិ�ទបធ៌ល- 

រន ។ 

ម្  ្៤០> -  

 បទននីុក�៌ឧរនបដនឆម  ា្ធ មាឧ�ឧំេីលបំនក�៌ឧ

េ� មន ្ុទ�ច្�បន�ទប្�សុលនដដ ្ ធតវបមបគនុ   ។  ្ �ស- 

ុលនដដែភមន ាចបចញបទ�ឧំេីលបំនបន្�បេទប្េ ឬវ ាល 

្ធឡ�បរកវ ាញបម ។ 

 រននក្ទាេរារាមឲអនបំលភបលលំបនងម មាឧាថ្- 

កបំឧំយមរនបឆាឆាឧ�រលាភាធ �រេនេូនបលភ េូនុ៌រា 

េូនារមរ មាឧ�រេូនទព នុ ្ធតវបមធន ។ 

 រនែឆកបឆនលបំនងម ទ �់ ន វធ�៌  មាឧបលនូ��៌ាតល

្ធតវប�ឲអ្ទ�មឹឧ�ុ�ធមាច្�ប ។ 
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ម្  ្៣៩> -  

 ្�សុលនដដែភមន ់មទាេរា�មឹឧ�ន ាហន �មឹឧធះ៉ ឬ�មឹឧ

្នទជំឧ ខ្ទ្៌លរនភូចដធ ែដល�ម លរកុីអបំ ុ 

ភ៌ទច្�បន�ទបអឧតរននដដ ន�ទបអឧតរនទឧតរ មាឧន�ទប

�៌ាតលាកយមអឧតរន្ឧំបនះ ។ រនបបះ្េ�ជមឹ ឧធះ៉ 

មាឧទជំឧ ខ្ទ្៌លរនភូចដធ សទរធ�កាចនិ�ទបធ៌ល- 

រន ។ 

ម្  ្៤០> -  

 បទននីុក�៌ឧរនបដនឆម  ា្ធ មាឧ�ឧំេីលបំនក�៌ឧ

េ� មន ្ុទ�ច្�បន�ទប្�សុលនដដ ្ ធតវបមបគនុ   ។  ្ �ស- 

ុលនដដែភមន ាចបចញបទ�ឧំេីលបំនបន្�បេទប្េ ឬវ ាល 

្ធឡ�បរកវ ាញបម ។ 

 រននក្ទាេរារាមឲអនបំលភបលលំបនងម មាឧាថ្- 

កបំឧំយមរនបឆាឆាឧ�រលាភាធ �រេនេូនបលភ េូនុ៌រា 

េូនារមរ មាឧ�រេូនទព នុ ្ធតវបមធន ។ 

 រនែឆកបឆនលបំនងម ទ �់ ន វធ�៌  មាឧបលនូ��៌ាតល

្ធតវប�ឲអ្ទ�មឹឧ�ុ�ធមាច្�ប ។ 
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ម្  ្៤១> -  

 ្�សុលនដដែភមន ់មបទននីុដឧរន�បុិញរធា
ន�ទបភាខម បទននីុដឧេន ពុធ្់ម បទននីុដឧរន 

បបះុ៌រាផ្ បទននីុដឧរន្�្៌ ំ។ ្មកនបប 

រាមាចបឆា្ ធប្�ទាេរាបមះបបនបំលភ នឲំអ�៉ះកលបដលប 

កាធមាទន�ទបអ�កដយេ ដលបេំបមេរេ ា់ �បល�ន�ទបទឧតរ 

ដលបទម �បធ� �បេធនជ� មាឧដលបទមមាទ៌ភសធាបម

បឡ ។  

  ន��េនុពធ្់ម ្ធតវបនេ�ចបំឡឧបបច្�ប ។ 

ម្  ្៤២> -  

 ្�សុលនដដែភមន់ មទាេរា�បឧ�ធទ់ារ មាឧាជ�ក  ្

មបយប ។ ទាេរាបមះ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំ់ ាចចូលនខរក�៌ឧអឧតរន

រហ្ម ខ្គ� បទវ ាញបទរក រនកនទរាេរផលសធា 

មាឧទម �បធ� �បទឧតរ ។  

ម្  ្៤៣> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាបុញេីដឧ

្បំមឿ ។ 
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ម្  ្៤១> -  

 ្�សុលនដដែភមន ់មបទននីុដឧរន�បុិញរធា
ន�ទបភាខម បទននីុដឧេនុពធ្់ម បទននីុដឧរន 

បបះុ៌រាផ្ បទននីុដឧរន្�្៌ ំ។ ្មកនបប 

រាមាចបឆា្ ធប្�ទាេរាបមះបបនបំលភ នឲំអ�៉ះកលបដលប 

កាធមាទន�ទបអ�កដយេ ដលបេំបមេរេ ា់ �បល�ន�ទបទឧតរ 

ដលបទម �បធ� �បេធនជ� មាឧដលបទមមាទ៌ភសធាបម

បឡ ។  

  ន��េនុពធ្់ម ្ធតវបនេ�ចបំឡឧបបច្�ប ។ 

ម្  ្៤២> -  

 ្�សុលនដដែភមន់ មទាេរា�បឧ�ធទ់ារ មាឧាជ�ក  ្

មបយប ។ ទាេរាបមះ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំ់ ាចចូលនខរក�៌ឧអឧតរន

រហ្ម ខ្គ� បទវ ាញបទរក រនកនទរាេរផលសធា 

មាឧទម �បធ� �បទឧតរ ។  

ម្  ្៤៣> -  

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ់មទាេរាបុញេីដឧ

្បំមឿ ។ 
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 បទននីុដឧ្បំមឿ មាឧរន្�ធា�ធមាដឧផាូវេទន 

្ធតវបមនដដធនក�៌ឧលពកកភពជ័ ែដលរាម�៉ះកលបដលប្បំមឿ 

ឬេទនដយេបេេធ ដលបទម �បធ� �ប មាឧទមមា ទ៌ភ

េធនជ� ។ 

 ្ុះុ៌េរេទន សេទនន�ទបនដដ ។  

ម្  ្៤៤> - 

 ្មកនបប ប្ះស�៌ាតលកមី សទរូហនុកមី 

់មទាេរាស់ិទបករមទាេរា ។ ់មែធនូ�វមម�៌ាតល ឬមីធា�៌ាតល 

ែដល់មទ�� ធាសែភមនបេ បេ�់មទាេរាស់ិទបករមទាេរា 

បលដីាី ។ 

 ករមទាេរាឹក្ម្ទ�ច្�ប ទ�ាធបនប្រររនគកំន 

យមច្�ប ។ 

 ែដលមឹឧដកហូធករមទាេរា   អំុ ី្មរខបមបនះ 

ល៌ះ្�ែធ្�បយ្មរេធនជ�ធ្រតវឲអប� ក�៌ឧកនជីែដល 

ច្�បបម� �ុធមាេ៌ក បហ្ធតវផមលបទំជឧសរ៌មបប 

ទរនរអ មាឧ៌ធមារ្ ។ 
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 បទននីុដឧ្បំមឿ មាឧរន្�ធា�ធមាដឧផាូវេទន 

្ធតវបមនដដធនក�៌ឧលពកកភពជ័ ែដលរាម�៉ះកលបដលប្បំមឿ 

ឬេទនដយេបេេធ ដលបទម �បធ� �ប មាឧទមមា ទ៌ភ

េធនជ� ។ 

 ្ុះុ៌េរេទន សេទនន�ទបនដដ ។  

ម្  ្៤៤> - 

 ្មកនបប ប្ះស�៌ាតលកមី សទរូហនុកមី 

់មទាេរាស់ិទបករមទាេរា ។ ់មែធនូ�វមម�៌ាតល ឬមីធា�៌ាតល 

ែដល់មទ�� ធាសែភមនបេ បេ�់មទាេរាស់ិទបករមទាេរា 

បលដីាី ។ 

 ករមទាេរាឹក្ម្ទ�ច្�ប ទ�ាធបនប្រររនគកំន 

យមច្�ប ។ 

 ែដលមឹឧដកហូធករមទាេរា   អំុ ី្មរខបមបនះ 

ល៌ះ្�ែធ្�បយ្មរេធនជ�ធ្រតវឲអប� ក�៌ឧកនជីែដល 

ច្�បបម� �ុធមាេ៌ក បហ្ធតវផមលបទំជឧសរ៌មបប 

ទរនរអ មាឧ៌ធមារ្ ។ 
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ម្  ្៤៥> -  

 រនបន ទបអឧ្ា�ប្�បភេ ្�ឆឧំមឹឧ�ទមីបភេ ្ធតវ

�បំធបបចល ។ 

 រនប�ា្ីវករមបលរនរនន�ទប�ទមី ្ធតវហររធប ។ 

 �៌នទ  មាឧ�ទមី់មទាេរាបទមគ� ក�៌ឧ្ា�បវ ាទព្ឧំអទប  

ស ាុបទទក�៌ឧាកហរ ាុកហរ   មាឧ្ាគេន ។ 

 ាកហរ ាុកហរ  ្ធតវប��រលពកកភពជ័ែដល់ម

ែចឧក�៌ ឧច្�ប មាឧ�របគលរនជរ ទមព្ាចាធម �មីរខ 

្�ុមររខ ។   

ម្  ្៤៦> -  

 អបំ ុលកបដូនរម៌ទ  ្ អបំ ុប�ា្ីវករមែផ�កបុទ្ករម 

មាឧអំប ុាទានទ  ែដល�៉ះកលបដលប បទចកមីយថាថ�ូ ន 

ន�ទបនន ី្ធតវហររធប ។ 

  ្ធតវហររធបរាមឲអ់មរន�ុប�បនន ីុ ីរនរន 

បបរូលបហធ៌់មាភ្ ។ នន ី់ មទាេរា�បទំណកបន 

បុលទណំលកូមបបេេខល្បកបប�េវធ្ មាឧបប់ម
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ម្  ្៤៥> -  

 រនបន ទបអឧ្ា�ប្�បភេ ្�ឆឧំមឹឧ�ទមីបភេ ្ធតវ

�បំធបបចល ។ 

 រនប�ា្ីវករមបលរនរនន�ទប�ទមី ្ធតវហររធប ។ 

 �៌នទ  មាឧ�ទមី់មទាេរាបទមគ� ក�៌ឧ្ា�បវ ាទព្ឧំអទប  

ស ាុបទទក�៌ឧាកហរ ាុកហរ   មាឧ្ាគេន ។ 

 ាកហរ ាុកហរ  ្ធតវប��រលពកកភពជ័ែដល់ម

ែចឧក�៌ ឧច្�ប មាឧ�របគលរនជរ ទមព្ាចាធម �មីរខ 

្�ុមររខ ។   

ម្  ្៤៦> -  

 អបំ ុលកបដូនរម៌ទ  ្ អបំ ុប�ា្ីវករមែផ�កបុទ្ករម 

មាឧអំប ុាទានទ  ែដល�៉ះកលបដលប បទចកមីយថាថ�ូ ន 

ន�ទបនន ី្ធតវហររធប ។ 

  ្ធតវហររធបរាមឲអ់មរន�ុប�បនន ីុ ីរនរន 

បបរូលបហធ៌់មាភ្ ។ នន ី់ មទាេរា�បទំណកបន 

បុលទណំលកូមបបេេខល្បកបប�េវធ្ មាឧបប់ម
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រនធននក្ទាេរាអធីធនុក�៌ឧរនរន មាឧអធ�្ �បយ្មរ

ទឧតរបផ្ឧ់បេេធ ។ 

 នដដ មាឧទឧតរកចាធមេ៌កបកប�ឧ�លកកជ�ឲអនន ី

ស ាុបទទននបីន្ម�េ ែដលគម មេីុឹឧបមេេខលរន

យ�ធ�រ� បដរ្ ី់ មរ៌ភន�ន ់មលេរនុុ្បល្ឧឺំ 

ឲអកូមបទបនេម មាឧ់ម្ីវនុនទបបនទរនរអ ។ 

ម្  ្៤៧> -  

 ់��ា� ់មរធ �ុកាចចិាុឹិរែថនក្ មាឧអ�បនកូំម 

ឲអបទសុលនដដល� ។  

 កូម់មកនជីកាចចិាុឹិរ  មាឧ�ីបចបែថនក្់� 

�ា�ែដលចទប្ណ�រេំបមេរេ ា់ �បែភមន ។ 
មា្រ៤៨> - 

 នដដធននក្រនកនទាេរាន�ទបក៌់នែដល់មែចឧក�៌ឧ 
អម៌ទ�� ទមីុីក៌់ន ស ាុបទទ ទាេរា់ម្ីវ ាធនទបបន 

ទាេរាេេខលរនអ�បនបំនេមទូ្ធ ទាេរា្ធតវបមេេខលរនគកំន 

ក�៌ឧេ� មរនជរ ់មទ�រត រ មាឧរនរនកន្�ឆឧំមឹឧ

ា្ីវករម បទដដកាច ិឬររា៌ជបលក៌់ន ។  
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រនធននក្ទាេរាអធីធនុក�៌ឧរនរន មាឧអធ�្ �បយ្មរ

ទឧតរបផ្ឧ់បេេធ ។ 

 នដដ មាឧទឧតរកចាធមេ៌កបកប�ឧ�លកកជ�ឲអនន ី

ស ាុបទទននបីន្ម�េ ែដលគម មេីុឹឧបមេេខលរន

យ�ធ�រ� បដរ្ ី់ មរ៌ភន�ន ់មលេរនុុ្បល្ឧឺំ 

ឲអកូមបទបនេម មាឧ់ម្ីវនុនទបបនទរនរអ ។ 

ម្  ្៤៧> -  

 ់��ា� ់មរធ �ុកាចចិាុឹិរែថនក្ មាឧអ�បនកូំម 

ឲអបទសុលនដដល� ។  

 កូម់មកនជីកាចចិាុឹិរ  មាឧ�ីបចបែថនក្់� 

�ា�ែដលចទប្ណ�រេំបមេរេ ា់ �បែភមន ។ 
មា្រ៤៨> - 

 នដដធននក្រនកនទាេរាន�ទបក៌់នែដល់មែចឧក�៌ឧ 
អម៌ទ�� ទមីុីក៌់ន ស ាុបទទ ទាេរា់ម្ីវ ាធនទបបន 

ទាេរាេេខលរនអ�បនបំនេមទូ្ធ ទាេរា្ធតវបមេេខលរនគកំន 

ក�៌ឧេ� មរនជរ ់មទ�រត រ មាឧរនរនកន្�ឆឧំមឹឧ

ា្ីវករម បទដដកាច ិឬររា៌ជបលក៌់ន ។  
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  នដដគកំន្�ឆឧំមឹឧរនរន្ឧំ់ ែដលាច

ប�ឲអភូចដលបរនអ�បន ំមាឧរនបនេមទូ្ធន�ទបក៌់ន ឬែដល

នឲំអអមមណដលបទ៌ភនុ ឬទ៌ភ៌់លនុន�ទបក៌់ន ។  
ម្  ្៤៩> - 

 ្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ្ធតវបគនុនដដរមម៌ុ� មាឧ

បគនុច្�ប ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ់មរធ �ុកាចនិខរចែំជក

កេឧ្�បេទសធា មាឧរនកន់ធ៌ភូរា ។ 
 រធ �ុកាចរិនកន់ ធ៌ភូរា ្ ធតវអម៌វធម�រ�ុ�ធមាច្�ប ។ 
ម្  ្៥០> - 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ្ធតវបគនុបគលរនជរ  
អា�បធអសធា មាឧលេរា្�សា�បធអបទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ្ធតវបគនុ្េុអទរ្ធ�ា 
េធនជ�  មាឧករមទាេរា្ទ�ច្�បន�ទបឹក្ម ។ 
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  នដដគកំន្�ឆឧំមឹឧរនរន្ឧំ់ ែដលាច

ប�ឲអភូចដលបរនអ�បន ំមាឧរនបនេមទូ្ធន�ទបក៌់ន ឬែដល

នឲំអអមមណដលបទ៌ភនុ ឬទ៌ភ៌់លនុន�ទបក៌់ន ។  
ម្  ្៤៩> - 

 ្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ្ធតវបគនុនដដរមម៌ុ� មាឧ

បគនុច្�ប ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ់មរធ �ុកាចនិខរចែំជក

កេឧ្�បេទសធា មាឧរនកន់ធ៌ភូរា ។ 
 រធ �ុកាចរិនកន់ ធ៌ភូរា ្ ធតវអម៌វធម�រ�ុ�ធមាច្�ប ។ 
ម្  ្៥០> - 

 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ្ធតវបគនុបគលរនជរ  
អា�បធអសធា មាឧលេរា្�សា�បធអបទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 
 ្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ្ធតវបគនុ្េុអទរ្ធ�ា 
េធនជ�  មាឧករមទាេរា្ទ�ច្�បន�ទបឹក្ម ។ 
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ជំពូកទី ៤ 
អំពីែបបនេយាយ 

   

ម្  ្៥១> - ថ�ី 

 ្ុះណសច្កករា៌ស  អម៌វធមមបយប្�សា- 

�បធអ បទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 

 ្�សុលនដដែភមនស់ិទបះទន យម្�បេទសធា

ន�ទបភាខម ។ 

 អំច្ឧំអទបសន�ទប្�សុលនដដ  ។  ្�សុលនដដ 

ប្�អំចន�ទបភាខម �រន�នដដទន ្ុឹេរទន ណ្នបដ -

ភាបល មាឧេល្្រះកមី ។ 

 អំចែ�ឧែចកបចបុីគ�  នះឧអំចមីធា�្ុ�ធមា 

អំចមីធា្�ធា�ធមា មាឧអំចធ៌លរន ។  

ម្  ្៥២> -   

 ណ្នបដ ភាបលករា៌ស ប�មសភ នក្រនកនឹកណ្អ 

អា�បធអ �ូនជនុេឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស 

អម៌វធមមបយប�្ឧគ��្ឧគរសធា បដរ្រីនកនឹកនុ

សធា នក្រនកនេបំមេរេ ា់ �ប មាឧ្�យុជីល�ន�ទបសធា ។ 
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ជំពូកទី ៤ 
អំពីែបបនេយាយ 

   

ម្  ្៥១> - ថ�ី 

 ្ុះណសច្កករា៌ស  អម៌វធមមបយប្�សា- 

�បធអ បទន ីុ ហ៌�ក្ ។ 

 ្�សុលនដដែភមនស់ិទបះទន យម្�បេទសធា

ន�ទបភាខម ។ 

 អំច្ឧំអទបសន�ទប្�សុលនដដ  ។  ្�សុលនដដ 

ប្�អំចន�ទបភាខម �រន�នដដទន ្ុឹេរទន ណ្នបដ -

ភាបល មាឧេល្្រះកមី ។ 

 អំចែ�ឧែចកបចបុីគ�  នះឧអំចមីធា�្ុ�ធមា 

អំចមីធា្�ធា�ធមា មាឧអំចធ៌លរន ។  

ម្  ្៥២> -   

 ណ្នបដ ភាបលករា៌ស ប�មសភ នក្រនកនឹកណ្អ 

អា�បធអ �ូនជនុេឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស 

អម៌វធមមបយប�្ឧគ��្ឧគរសធា បដរ្រីនកនឹកនុ

សធា នក្រនកនេបំមេរេ ា់ �ប មាឧ្�យុជីល�ន�ទបសធា ។ 
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ណ្នបដ ភាបលករា៌ស ្ធតវរនកនមីធ្ម៌កូលនុ ធន

ទម �បធ� �ប មាឧទមមាទ៌ភេធនជ� ។ នដដកចាធមេ៌ក

បកបសាេានុ ចបំកះ្ីវនុនទបបន មាឧទ៌ភ៌់លនុ

ន�ទប្�សុលនដដ ។ 

ម្  ្៥៣> -   

 ្ុះណសច្កករា៌ស  ្�រមបដ� �បសមាចិមូវ 

មបយបអុ្្កឹធ អចាយ�មមរ មាឧរាមចូល�ក្ទរាពមរ ។ 

្ុះណសច្កករា៌ស នខរនទបបបទមមាទហវ ា្ �់ មសរខ 

្�បេទ ា្ធដឧ មាឧ្�បេទដយេបេេធ្ឧំអទបបនបល  

ទកលបលក ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមឈា មកម្�បេទ 

បចបដធ រាមប្្្ធែ្្កកាចិរនយផនក�៌ឧយម្�បេទដយេ 

បបផន លប ឬបប្�បយល ប្ះ�ីប្ររនូ�នុកន

បប បបះ្េណលប��� បបទមមាវ ាី មាឧបគនុផល

្�បយ្មរផឧគ� បទវ ាញបទរក។  

 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមចឧទរាពមរបយធ ឬចូល

ក�៌ឧកាចិ្ ុរប្ុ្ឧបយធរខ ែដលរាម្ទ�មឹឧអុ្

្កឹធនុន�ទបភាខមបឡ។ 
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ណ្នបដ ភាបលករា៌ស ្ធតវរនកនមីធ្ម៌កូលនុ ធន

ទម �បធ� �ប មាឧទមមាទ៌ភេធនជ� ។ នដដកចាធមេ៌ក

បកបសាេានុ ចបំកះ្ីវនុនទបបន មាឧទ៌ភ៌់លនុ

ន�ទប្�សុលនដដ ។ 

ម្  ្៥៣> -   

 ្ុះណសច្កករា៌ស  ្�រមបដ� �បសមាចិមូវ 

មបយបអុ្្កឹធ អចាយ�មមរ មាឧរាមចូល�ក្ទរាពមរ ។ 

្ុះណសច្កករា៌ស នខរនទបបបទមមាទហវ ា្ �់ មសរខ 

្�បេទ ា្ធដឧ មាឧ្�បេទដយេបេេធ្ឧំអទបបនបល  

ទកលបលក ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមឈា មកម្�បេទ 

បចបដធ រាមប្្្ធែ្្កកាចិរនយផនក�៌ឧយម្�បេទដយេ 

បបផន លប ឬបប្�បយល ប្ះ�ីប្ររនូ�នុកន

បប បបះ្េណលប��� បបទមមាវ ាី មាឧបគនុផល

្�បយ្មរផឧគ� បទវ ាញបទរក។  

 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមចឧទរាពមរបយធ ឬចូល

ក�៌ឧកាចិ្ ុរប្ុ្ឧបយធរខ ែដលរាម្ទ�មឹឧអុ្

្កឹធនុន�ទបភាខមបឡ។ 
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 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមអម៌�� ធឲអ់មរូល- 

បដ មបយធ�នបេទបនបលេឹកដីន�ទបភាខ ម  បហកនរាម  

អម៌�� ធឲអ់មរូលបដ មបយធន�ទបភាខមបន�នបេទែដន

បលកែលឧែធក�៌ឧ្ក�ភពជ័យមទជូំរុនន�ទបអឧតរនទហ- 

ទហ្�សសធា ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស នក្ទាេរាេេខលក្មំខ

�នបេទ សទ �់ ន បយធ ាវ៌ ្គ�បនបំទវ រនហ�ឹកហ�ឺម 

កឧក ា់ ឧំ្�ប�បាវ៌ មាឧ្មំខបផ្ឧ់បេេធ បដរ្រីនកន

ភាខម មាឧធនទម �បធ� �ប មាឧទមមាទ៌ភេធនជ�បនយផន

ក�៌ឧ្�បេទ ។ 

ម្  ្៥៤> -   

 រនផលាធ រនប្�្បទប រននក្េ៌កាវ៌�ន់ជូ 

ាវ៌ាីរី ឬាវ៌បវ្�ជូ ្ធតវហររធបបចបដធ ។ 

ម្  ្៥៥> -   

 ទមរាទ��  មាឧកាចិ្ ុរប្ុ្ឧ្ឧំ់ ែដល

រាម្ទ�មឹឧឹកណ្អ អា�បធអ �ូនជនុេឹកដី អុ ្្កឹធ

នុ មាឧឹកនុសធាន�ទប្ុះណសច្កករា៌ស ្ធតវល៌�

បចល ។ 
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 ្ុះណសច្កករា៌ស រាមអម៌�� ធឲអ់មរូល- 

បដ មបយធ�នបេទបនបលេឹកដីន�ទបភាខ ម  បហកនរាម  

អម៌�� ធឲអ់មរូលបដ មបយធន�ទបភាខមបន�នបេទែដន

បលកែលឧែធក�៌ឧ្ក�ភពជ័យមទជូំរុនន�ទបអឧតរនទហ- 

ទហ្�សសធា ។ 

 ្ុះណសច្កករា៌ស នក្ទាេរាេេខលក្មំខ

�នបេទ សទ �់ ន បយធ ាវ៌ ្គ�បនបំទវ រនហ�ឹកហ�ឺម 

កឧក ា់ ឧំ្�ប�បាវ៌ មាឧ្មំខបផ្ឧ់បេេធ បដរ្រីនកន

ភាខម មាឧធនទម �បធ� �ប មាឧទមមាទ៌ភេធនជ�បនយផន

ក�៌ឧ្�បេទ ។ 

ម្  ្៥៤> -   

 រនផលាធ រនប្�្បទប រននក្េ៌កាវ៌�ន់ជូ 

ាវ៌ាីរី ឬាវ៌បវ្�ជូ ្ធតវហររធបបចបដធ ។ 

ម្  ្៥៥> -   

 ទមរាទ��  មាឧកាចិ្ ុរប្ុ្ឧ្ឧំ់ ែដល

រាម្ទ�មឹឧឹកណ្អ អា�បធអ �ូនជនុេឹកដី អុ ្្កឹធ

នុ មាឧឹកនុសធាន�ទប្ុះណសច្កករា៌ស ្ធតវល៌�

បចល ។ 
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ជំពូកទី៥ 
អំពីេរលរកិច�  

   

ម្  ្៥៦> -   

 ្ុះណសច្កករា៌ស អម៌វធម្ �ុពមរបទដដកាចេីិផ ន្ ។ 
 រនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយម្�ុពមរបទដដកាចបិមះ  
មឹឧ់មកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
ម្  ្៥៧> -   

  រនកុមរបនមឹឧាចប�បទបម ល៌ះ្ �ែធ់មច្�ប

អម៌�� ធ ។ ថវ ារសធា ្ធតវបមកជំធបឲអអម៌វធម�រច្�ប ។ 

 ន��្ា�ប្ាឧនូ�ាវធ�៌  មាឧ្� ពុមរហា ន �ុវធ�៌  ្ធតវ

កជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 

ម្  ្៥៨> -   
 ្េុអទរ្ធមាន�ទបនដដ់មសាេន ដីាី ប្ររដី ភ�ំ 

ទរ៌្េ បធទរ៌្េ ប្ររបធទរ៌្េ បឆ�នទរ៌្េ ារទ 

បរះ េបមា ែ្ុក ទនឹឧ �ឹឧ យ្ុប មធមរមសធា រ្ប- 

រជ័លបទដដកាច ិ វ�្រ្ រូលបដ មរនកន្�បេទ ទជំឧប 

បផ្ឧ់បេេធ ែដលបមកជំធប�សន�ទបនដដ ។ 
 រន្ ា�ប្ាឧ រនប្�្បទប មាឧរនចធបែចឧបល្េុអ

ទរ្ធមានដដ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
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ជំពូកទី៥ 
អំពីេរលរកិច�  

   

ម្  ្៥៦> -   

 ្ុះណសច្កករា៌ស អម៌វធម្ �ុពមរបទដដកាចេីិផ ន្ ។ 
 រនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយម្�ុពមរបទដដកាចបិមះ  
មឹឧ់មកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
ម្  ្៥៧> -   

  រនកុមរបនមឹឧាចប�បទបម ល៌ះ្ �ែធ់មច្�ប

អម៌�� ធ ។ ថវ ារសធា ្ធតវបមកជំធបឲអអម៌វធម�រច្�ប ។ 

 ន��្ា�ប្ាឧនូ�ាវធ�៌  មាឧ្�ុពមរហា ន �ុវធ�៌  ្ធតវ

កជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 

ម្  ្៥៨> -   
 ្េុអទរ្ធមាន�ទបនដដ់មសាេន ដីាី ប្ររដី ភ�ំ 

ទរ៌្េ បធទរ៌្េ ប្ររបធទរ៌្េ បឆ�នទរ៌្េ ារទ 

បរះ េបមា ែ្ុក ទនឹឧ �ឹឧ យ្ុប មធមរមសធា រ្ប- 

រជ័លបទដដកាច ិ វ�្រ្ រូលបដ មរនកន្�បេទ ទជំឧប 

បផ្ឧ់បេេធ ែដលបមកជំធប�សន�ទបនដដ ។ 
 រន្ ា�ប្ាឧ រនប្�្បទប មាឧរនចធបែចឧបល្េុអ

ទរ្ធមានដដ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�ប ។ 
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ម្  ្៥៩> -   

 នដដ្ ធតវនក្រនកន�ន ាេ� ម មាឧធ៌លអនុ យមបនា

្េុអរមសធា បហ្ធតវចធបែចឧឲអ់ មែផមរនច្ទបលទប 

ក�៌ឧរន្ា�ប្ាឧ ់មសាេន ដីាី េឹក ារទ ភអលប  

ភូា �ុេ�ទម ្�ុពមរបអកូឡូទី៌ ែន ៉�រុល ប្�ឧរធ មាឧ 

យទមពម ថម មាឧភ្ចប ធ្ូឧថម យ្ុប មាឧអម៌ផលយ្ុប 

ុ ខុកទធ�យ្ុ រចច សធា មធម្លផល ។  

ម្  ្៦០> -   

 ុលនដដ់ មទាេរាលកបដូនផលាធផលន�ទបភាខម បប 

បទន ី ។  រនធ្រតវឲអលកបផលាធផល្ូមនដដ  ឬរនកបនា

ផល ឬ្េុអទរ្ធមាឹក្មបទប្�្បទប ប្ះ�ីរខន�

បុលកនបប ្ធតវហររធប បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី ាុបទទ 

ែដល់មច្�បអម៌�� ធ ។ 

ម្  ្៦១> - 

 នដដ្ ន៌ំញរនអភាវ�ឌបទដដកាចិ្ ា�បវ ាទព ស ាុបទទ

វ ាទពកទាករម ទា�្ករម យទ្ហករម ច�បុីធ�ំមបបចប
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ម្  ្៥៩> -   

 នដដ្ ធតវនក្រនកន�ន ាេ� ម មាឧធ៌លអនុ យមបនា

្េុអរមសធា បហ្ធតវចធបែចឧឲអ់ មែផមរនច្ទបលទប 

ក�៌ឧរន្ា�ប្ាឧ ់មសាេន ដីាី េឹក ារទ ភអលប  

ភូា �ុេ�ទម ្� ពុមរបអកូឡូទី៌ ែន ៉�រុល ប្�ឧរធ មាឧ 

យទមពម ថម មាឧភ្ចប ធ្ូឧថម យ្ុប មាឧអម៌ផលយ្ុប 

ុ ខុកទធ�យ្ុ រចច សធា មធម្លផល ។  

ម្  ្៦០> -   

 ុលនដដ់ មទាេរាលកបដូនផលាធផលន�ទបភាខម បប 

បទន ី ។  រនធ្រតវឲអលកបផលាធផល្ូមនដដ  ឬរនកបនា

ផល ឬ្េុអទរ្ធមាឹក្មបទប្�្បទប ប្ះ�ីរខន�

បុលកនបប ្ធតវហររធប បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី ាុបទទ 

ែដល់មច្�បអម៌�� ធ ។ 

ម្  ្៦១> - 

 នដដ្ ន៌ំញរនអភាវ�ឌបទដដកាចិ្ ា�បវ ាទព ស ាុបទទ

វ ាទពកទាករម ទា�្ករម យទ្ហករម ច�បុីធ�ំមបបចប
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្ទយលបបកចាធមេ៌កបកបបទបលមបយបេឹក បភាឧ 

ផាូវ មាឧរប្បដឹក្ �ុូ ម �បចកិបេទេបំម� មាឧ្�ុពមរ

់ជ្ម ។ 

ម្  ្៦២> -   

 នដដកចាធមេ៌កបកប ខ្បបះ្េរប្បផលាធ  

រនកនយថាផលាធផល្ូមកទាកន  ទា�្កន មាឧ ខ្នកេីផ្ន 

លកបផលាធផល ។ 

ម្  ្៦៣> - 

 នដដកចាធមេ៌កបកប្ា�ប្ាឧេីផ្ន ខ្ឲអ្ីវនុ

នទបបនន�ទប្�សុលនដដ់ មក្រាធទរនរអ ។ 

ម្  ្៦៤> - 

 នដដហររធប មាឧផមនន ប្ទសេរមមបដលប្ម

ែដលនចូំល ផលាធ លកបដូនប្ា្ឧបញ្ម េមំាញែកាឧរា  

ហខទន�បុលប្� ែដល�៉ះកលបដលបទ៌ភនុ ា៌្ីវ ាធ

ន�ទបអ�កប្� ។ 
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្ទយលបបកចាធមេ៌កបកបបទបលមបយបេឹក បភាឧ 

ផាូវ មាឧរប្បដឹក្ �ុូ ម �បចកិបេទេបំម� មាឧ្�ុពមរ

់ជ្ម ។ 

ម្  ្៦២> -   

 នដដកចាធមេ៌កបកប ខ្បបះ្េរប្បផលាធ  

រនកនយថាផលាធផល្ូមកទាកន  ទា�្កន មាឧ ខ្នកេីផ្ន 

លកបផលាធផល ។ 

ម្  ្៦៣> - 

 នដដកចាធមេ៌កបកប្ា�ប្ាឧេីផ្ន ខ្ឲអ្ីវនុ

នទបបនន�ទប្�សុលនដដ់ មក្រាធទរនរអ ។ 

ម្  ្៦៤> - 

 នដដហររធប មាឧផមនន ប្ទសេរមមបដលប្ម

ែដលនចូំល ផលាធ លកបដូនប្ា្ឧបញ្ម េមំាញែកាឧរា  

ហខទន�បុលប្� ែដល�៉ះកលបដលបទ៌ភនុ ា៌្ីវ ាធ

ន�ទបអ�កប្� ។ 
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ជំពូកទី ៦ 
អំពីអប់ែ ំវប្ធះម និងរង�ះកិច� 

 

ម្  ្៦៥> -   

 នដដ្ ធតវរនកន មាឧបលកទនខទាេរាន�ទប្�សុលនដដ  

ក�៌ឧរនេេខលរនអ�បន ំ ្�ក�បបា៌ជនុបន្ា�បក្រាធ 

មាឧ្ធតវចធបវ ាធមរន្ា�បែ��យ៉ឧស្ហំម់ បដរ្ឲីអ 

រនអ�បនបំមះបមបទដលប្�សុលនដដ្ ា�បនូ� ។ 

 នដដកចាធមេ៌កបកបដលបវ ាទពអ�បនរំ មាឧកី់ 

ែដលសទ៌ភ៌់លនុន�ទប្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ។ 

ម្  ្៦៦> - 

 នដដកេឧ្�ុពមរអ�បនរំខបុញបលញ មាឧឹកនុ  

បនេូ្ឧំ្�បេទ ែដលធនឲអបមមូវបគលរនជរ បទន ី

នុដឧទាក្ារន មាឧបគលរនជរ ទរនុក�៌ឧរនអ�បន ំ

បដរ្ឲីអ្�សុលនដដ្ ា�បនូ� ់មភព �ុទំឧ្ា�ប្គមប 

បទមគ� ក�៌ឧរនកេឧ្ីវ ាធ ។ 
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ជំពូកទី ៦ 
អំពីអប់ែ ំវប្ធះម និងរង�ះកិច� 

 

ម្  ្៦៥> -   

 នដដ្ ធតវរនកន មាឧបលកទនខទាេរាន�ទប្�សុលនដដ  

ក�៌ឧរនេេខលរនអ�បន ំ ្�ក�បបា៌ជនុបន្ា�បក្រាធ 

មាឧ្ធតវចធបវ ាធមរន្ា�បែ��យ៉ឧស្ហំម់ បដរ្ឲីអ 

រនអ�បនបំមះបមបទដលប្�សុលនដដ្ ា�បនូ� ។ 

 នដដកចាធមេ៌កបកបដលបវ ាទពអ�បនរំ មាឧកី់ 

ែដលសទ៌ភ៌់លនុន�ទប្�សុលនដដែភមន្ា�បនូ� ។ 

ម្  ្៦៦> - 

 នដដកេឧ្�ុពមរអ�បនរំខបុញបលញ មាឧឹកនុ  

បនេូ្ឧំ្�បេទ ែដលធនឲអបមមូវបគលរនជរ បទន ី

នុដឧទាក្ារន មាឧបគលរនជរ ទរនុក�៌ឧរនអ�បន ំ

បដរ្ឲីអ្�សុលនដដ្ ា�បនូ� ់មភព �ុទំឧ្ា�ប្គមប 

បទមគ� ក�៌ឧរនកេឧ្ីវ ាធ ។ 
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ម្  ្៦៧> - 

 នដដអម៌វធមករមវ ាីទាក្ មាឧបគលរនជរ ាន៌បរទលអ

េបំម� ណ�ប�ុូិល្ឧំ�បចកិវ ាេ្ មាឧនេ�នបេទ ។  

 នដដ្ ា�ប្ាឧ្ ាឹះេ� មទាក  ្ មាឧ�� កបទាក្េធនជ� 

មាឧឹក្មបន្ា�បភូរាទាក្។ 

ម្  ្៦៨> -   

 នដដផមលបកាចរិនអ�បនែំផ�ក�បរ មាឧរអរទាក្បន 

េលបនេមេធនជ� ទ្់�ប្ �សុលនដដ្ ា�បនូ� បប 

់ធ�ឧបយថា ។ 

 ្�សុលនដដ ្ធតវបមេេខលរនអ�បនយ៉ំឧធាច ្ប ំ

�ខមឆ�  ំ។ 

 នដដ្ ខផ្ �ុផ្ មាឧបលកធបរ�ឧេលបលី មាឧ

ុ៌េរាកទាក្ ។ 

ម្  ្៦៩> - 

 នដដ់ មរធ �ុកាចែិថនក្ មាឧុ្ឧីកវ�្រ្សធា ។ 

 នដដ់ មរធ �ុកាចរិនកន មាឧុ្ឧីកនេែភមន ឲអ

ទរ្ទ�មឹឧបទចកមី្ធតវរន ។ 
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ម្  ្៦៧> - 

 នដដអម៌វធមករមវ ាីទាក្ មាឧបគលរនជរ ាន៌បរទលអ

េបំម� ណ�ប�ុូិល្ឧំ�បចកិវ ាេ្ មាឧនេ�នបេទ ។  

 នដដ្ ា�ប្ាឧ្ ាឹះេ� មទាក  ្ មាឧ�� កបទាក្េធនជ� 

មាឧឹក្មបន្ា�បភូរាទាក្។ 

ម្  ្៦៨> -   

 នដដផមលបកាចរិនអ�បនែំផ�ក�បរ មាឧរអរទាក្បន 

េលបនេមេធនជ� ទ្់�ប្ �សុលនដដ្ ា�បនូ� បប 

់ធ�ឧបយថា ។ 

 ្�សុលនដដ ្ធតវបមេេខលរនអ�បនយ៉ំឧធាច ្ប ំ

�ខមឆ�  ំ។ 

 នដដ្ ខផ្ �ុផ្ មាឧបលកធបរ�ឧេលបលី មាឧ

ុ៌េរាកទាក្ ។ 

ម្  ្៦៩> - 

 នដដ់ មរធ �ុកាចែិថនក្ មាឧុ្ឧីកវ�្រ្សធា ។ 

 នដដ់ មរធ �ុកាចរិនកន មាឧុ្ឧីកនេែភមន ឲអ

ទរ្ទ�មឹឧបទចកមី្ធតវរន ។ 
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 នដដ់ មរធ �ុកាចែិថនក្ មាឧរនកន្បេេ�៌ណជ 

វធ�៌ទាល្��៌ណជ មាឧែកលំអនរជីបដ ម្�វធមាេ�ទម

បឡឧវ ាញ ។ 

ម្  ្៧០> - 

 �េបលមទ្ឧំ់ែដល�៉ះកលប   ឬ្កបេឧមឹឧ 

ប�ធាកភជ័វ�្រ្ មាឧប�ធាកភជ័ទាល្� ្ធតវផមនន ប្ទ 

សេរមមប ។ 

ម្  ្៧១> -   

 �ន ាបវជប�ធាកភជ័សធា កនដូចសប�ធាកភជ័ ែដល

បម�ុូិលសប�ធាកភជ័ ាុភុបលក ្ធតវេ៌កសធំ�មប

អុ្្កឹធ ែដលរាមឲអ់មទករមនុបយធ ។ 

ម្  ្៧២> -   

 ទ៌ភនុន�ទប្�សណ�ទម្ ធតវបមធន  ។  នដដក 

ចាធមេ៌កបកបដលបរនរនកន្ឧឺំ មាឧុ្បល្ឧឺំ ។ ្�ស- 

ណ�ទម្ កី្ក ្ធតវបមេេខលរន ាុមាធអបណាបប់ធ�ឧបយថា 

បន�ររមនីនបុេអ ាាលមបដ ម មាឧរមនីនទរ�ុ េធនជ� ។ 

 នដដបនេ�ចឲំអ់មាាលមបដ ម មាឧរមនី នទរ�ុដលប

្ម�េ ។ 
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 នដដ់ មរធ �ុកាចែិថនក្ មាឧរនកន្បេេ�៌ណជ 

វធ�៌ទាល្��៌ណជ មាឧែកលំអនរជីបដ ម្�វធមាេ�ទម

បឡឧវ ាញ ។ 

ម្  ្៧០> - 

 �េបលមទ្ឧំ់ែដល�៉ះកលប   ឬ្កបេឧមឹឧ 

ប�ធាកភជ័វ�្រ្ មាឧប�ធាកភជ័ទាល្� ្ធតវផមនន ប្ទ 

សេរមមប ។ 

ម្  ្៧១> -   

 �ន ាបវជប�ធាកភជ័សធា កនដូចសប�ធាកភជ័ ែដល

បម�ុូិលសប�ធាកភជ័ ាុភុបលក ្ធតវេ៌កសធំ�មប

អុ្្កឹធ ែដលរាមឲអ់មទករមនុបយធ ។ 

ម្  ្៧២> -   

 ទ៌ភនុន�ទប្�សណ�ទម្ ធតវបមធន  ។  នដដក 

ចាធមេ៌កបកបដលបរនរនកន្ឧឺំ មាឧុ្បល្ឧឺំ ។ ្�ស- 

ណ�ទម្ កី្ក ្ធតវបមេេខលរន ាុមាធអបណាបប់ធ�ឧបយថា 

បន�ររមនីនបុេអ ាាលមបដ ម មាឧរមនីនទរ�ុ េធនជ� ។ 

 នដដបនេ�ចឲំអ់មាាលមបដ ម មាឧរមនី នទរ�ុដលប

្ម�េ ។ 
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ម្  ្៧៣> -   

 នដដកចាធមេ៌កបកបចបំកះក៌់ន  មាឧ់� ។ នដដបនេ� 

ចឲំអ់ម្នកបដ ម មាឧ ខ្យ�ធ�រ�នន ី ែដល់មកូមប្ចម 

ក�៌ឧ�មន៌ក បហ់ធេីុឹឧ ។ 

ម្  ្៧៤> -   

 នដដ ខ្យ�ធ�រ�្ម ាុរន មាឧដលប្ាគេន៌េរ្ ម 

ែដលបម�ូស្ីវ ាធ បដរ្ ី្ �បេទសធា ។ 

ម្  ្៧៥> -   

 នដដចធបែចឧឲអ់មន��ទមមាទ៌ភទឧតរដលបករមកន 

មាឧមាបយ ា្ធ ។ 
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ម្  ្៧៣> -   

 នដដកចាធមេ៌កបកបចបំកះក៌់ន  មាឧ់� ។ នដដបនេ� 

ចឲំអ់ម្នកបដ ម មាឧ ខ្យ�ធ�រ�នន ី ែដល់មកូមប្ចម 

ក�៌ឧ�មន៌ក បហ់ធេីុឹឧ ។ 

ម្  ្៧៤> -   

 នដដ ខ្យ�ធ�រ�្ម ាុរន មាឧដលប្ាគេន៌េរ្ ម 

ែដលបម�ូស្ីវ ាធ បដរ្ ី្ �បេទសធា ។ 

ម្  ្៧៥> -   

 នដដចធបែចឧឲអ់មន��ទមមាទ៌ភទឧតរដលបករមកន 

មាឧមាបយ ា្ធ ។ 
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ជំពូកទី ៧ 
អំពីែលររភ  

 

ម្ រ្៧៦> - ថ�ី 

  នដដទន  ់ មទ ្់ាកធំឧណ�ទ�យ៉ឧធាចរ១២០រនូ�  ។រ 

  ធំឧណ�ទ�រ ្ធតវប្ ្ទ�ឧំបបរនបបះបឆ� ធ

សទកលរ បបបទន ី បបបទមនុ បបចបំកះរ មាឧ

�រវ ាីប្ ្ទបន ទបឆ� ធសទ ម់ ធបរ។ 

  ធំឧណ�ទ�ាចនបឈម ះបបះបឆ� ធេសថមបីមរ ។ 

 អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ មធំឧណ�ទម 

ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរាបបះបឆ� ធរ

់មា៌យ៉ឧធាចរ ២៥ឆ� រំ ់មទ�� ធាសែភមន�ឧំុី

កបំជ ធរ ។ 

  ែ���េរ មាឧរន្�្ុឹធ�បទយមរនបបះបឆ� ធរ ្ធតវ

កជំធបក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។ 

ម្  ្៧៧> - 

 ធំឧណ�ទមក�៌ឧនដដទន សធំឧ្�សសធាែភមន

្ឧំរូល  ុ ៌ ំែរម្គមបែធសធំឧ្�សុលនដដក�៌ឧរជ័ល 
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ជំពូកទី ៧ 
អំពីែលររភ  

 

ម្ រ្៧៦> - ថ�ី 

  នដដទន  ់ មទ ្់ាកធំឧណ�ទ�យ៉ឧធាចរ១២០រនូ�  ។រ 

  ធំឧណ�ទ�រ ្ធតវប្ ្ទ�ឧំបបរនបបះបឆ� ធ

សទកលរ បបបទន ី បបបទមនុ បបចបំកះរ មាឧ

�រវ ាីប្ ្ទបន ទបឆ� ធសទ ម់ ធបរ។ 

  ធំឧណ�ទ�ាចនបឈម ះបបះបឆ� ធេសថមបីមរ ។ 

 អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ មធំឧណ�ទម 

ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរាបបះបឆ� ធរ

់មា៌យ៉ឧធាចរ ២៥ឆ� រំ ់មទ�� ធាសែភមន�ឧំុី

កបំជ ធរ ។ 

  ែ���េរ មាឧរន្�្ុឹធ�បទយមរនបបះបឆ� ធរ ្ធតវ

កជំធបក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។ 

ម្  ្៧៧> - 

 ធំឧណ�ទមក�៌ឧនដដទន សធំឧ្�សសធាែភមន

្ឧំរូល  ុ ៌ ំែរម្គមបែធសធំឧ្�សុលនដដក�៌ឧរជ័ល 
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ន�ទបភាខមបនះបេ ។  

 ាជធមាាសភ ��� ្ឧំ់  ្ធតវេ៌កសប់ឃ� ។ 

ម្  ្៧៨> - 

 មីធារលន�ទបនដដទន់មកជំធប ៥ឆ�  ំ បហ្ធតវ

ផ៌ធកជំធប បនបុលែដលនដដទនថមីចូលរមបធែំជឧ ។ 

នដដទនរាមាច្ធតវបមនលំរ៌មផ៌ធាជធមាបមបឡ 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជីែដលណ្នបដ ភាបល ្ធតវបមេ ា់ កប

ុីនដឧក�៌ឧន�បុល ១២ែភ ។ 

 ក�៌ឧកនជីបមះ ្ុះរហក្្ធ្ធតវនលំនដដទន 

ប្រុី្ុះអឧត្េឧបបមេេខលរនបទ�ុីនកនដដរ�មមី   

មាឧ�នន �បុី្េឧបបមរនលប្ុរុី្�ធមនដដទន ។ 

 រនបបះបឆ� ធបដរ្បី្ ្ទបន ទនដដទនថមី មឹឧ្�្ុឹធម

បទក�៌ឧន�បុល ៦០យថម យ៉ឧូន ច�ប�ឧំុីយថមនលំ

នដដទនរក ។ 

 ក�៌ឧន�រលបមះ ណ្នបដ ភាបល់មែធននកាចិ 

ដឹកនរំនរន្�ចយំថមែធ�៌៉បព ះ ។  

 ក�៌ឧបុល់មទ�រត រ  ឬក�៌ឧរល�បេទ� ាុបទទ 
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ន�ទបភាខមបនះបេ ។  

 ាជធមាាសភ ��� ្ឧំ់  ្ធតវេ៌កសប់ឃ� ។ 

ម្  ្៧៨> - 

 មីធារលន�ទបនដដទន់មកជំធប ៥ឆ�  ំ បហ្ធតវ

ផ៌ធកជំធប បនបុលែដលនដដទនថមីចូលរមបធែំជឧ ។ 

នដដទនរាមាច្ធតវបមនលំរ៌មផ៌ធាជធមាបមបឡ 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជីែដលណ្នបដ ភាបល ្ធតវបមេ ា់ កប

ុីនដឧក�៌ឧន�បុល ១២ែភ ។ 

 ក�៌ឧកនជីបមះ ្ុះរហក្្ធ្ធតវនលំនដដទន 

ប្រុី្ុះអឧត្េឧបបមេេខលរនបទ�ុីនកនដដរ�មមី   

មាឧ�នន �បុី្េឧបបមរនលប្ុរុី្�ធមនដដទន ។ 

 រនបបះបឆ� ធបដរ្បី្ ្ទបន ទនដដទនថមី មឹឧ្�្ុឹធម

បទក�៌ឧន�បុល ៦០យថម យ៉ឧូន ច�ប�ឧំុីយថមនលំ

នដដទនរក ។ 

 ក�៌ឧន�រលបមះ ណ្នបដ ភាបល់មែធននកាចិ 

ដឹកនរំនរន្�ចយំថមែធ�៌៉បព ះ ។  

 ក�៌ឧបុល់មទ�រត រ  ឬក�៌ឧរល�បេទ� ាុបទទ 
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ដយេបេេធ ែដលរាមាចប�រនបបះបឆ� ធបកធ នដដទនាច 

្�រទ�មមមីធារលន�ទបភាខម រខដឧបមរខឆ�  ំ �រ

ទបំជ ន�ទប្ុះរហក្្ធ ។ 

 រន្�រទ�មមមីធារលន�ទបនដដទន ្ធតវទប្រច

បបរធាលប្ុរ ុីននា�ីយ៉ឧធាច យមចមំខមទ់ ា្ក

នដដទន្ឧំរូល ។ 

ម្  ្៧៩> - 

 ាជធមាយមទ់ ា្កនដដទន  ់មវ ាទរាធនុសរខ 

រន�បំុញរ៌ភរនេធនជ�សទករម មាឧសរខរ៌ភរន 

សទ់ ា្កយមេ� �ពមដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរម- 

ម៌ុ�បមះ បវេនែលឧែធបទ�បំុញរ៌ភរនក�៌ឧាជ�នដដរ�មមី 

យមណ្នបដ ភាបល ។ 

 ក�៌ឧកនជីបមះ ទ់ ា្កនដដទននូ�បនះ់មងម� 

សទ់ ា្កនដដទនរម� �៌៉ែមមរាម្ធតវ់មរ៌ភធែំជឧ 

អ�ី្ឧំអទប ក�៌ឧាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ មាឧក�៌ឧាជ�- 

ករមរនបផ្ឧ់យមនដដទន ។  
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ដយេបេេធ ែដលរាមាចប�រនបបះបឆ� ធបកធ នដដទនាច 

្�រទ�មមមីធារលន�ទបភាខម រខដឧបមរខឆ�  ំ �រ

ទបំជ ន�ទប្ុះរហក្្ធ ។ 

 រន្�រទ�មមមីធារលន�ទបនដដទន ្ធតវទប្រច

បបរធាលប្ុរ ុីននា�ីយ៉ឧធាច យមចមំខមទ់ ា្ក

នដដទន្ឧំរូល ។ 

ម្  ្៧៩> - 

 ាជធមាយមទ់ ា្កនដដទន  ់មវ ាទរាធនុសរខ 

រន�បំុញរ៌ភរនេធនជ�សទករម មាឧសរខរ៌ភរន 

សទ់ ា្កយមេ� �ពមដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរម- 

ម៌ុ�បមះ បវេនែលឧែធបទ�បំុញរ៌ភរនក�៌ឧាជ�នដដរ�មមី 

យមណ្នបដ ភាបល ។ 

 ក�៌ឧកនជីបមះ ទ់ ា្កនដដទននូ�បនះ់មងម� 

សទ់ ា្កនដដទនរម� �៌៉ែមមរាម្ធតវ់មរ៌ភធែំជឧ 

អ�ី្ឧំអទប ក�៌ឧាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ មាឧក�៌ឧាជ�- 

ករមរនបផ្ឧ់យមនដដទន ។  
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ម្  ្៨០> -   

 ធំឧណ�ទម ់មអភពឹកទាេរាទន ។ 

 ធំឧណ�ទមនូ�កនបប រាមាច្ធតវបមបចេ 

្�រមប ច�បភាខម រធបភាខម ឬឃ៌ំភាខម បបបហធ៌ុីបម 

ទែំដឧបយ�លប ឬ�បុិញរធា ក�៌ឧរន�បំុញរ៌ភរនន�ទប 

ភាខមបេះបឡ ។ 

 រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម ឬរន 

ឃ៌ភំាខម ទ់ ា្ករខយមនដដទន មឹឧាចប�បទបកធ 

ល៌ះ្�ែធ់មរនលប្ុរុីនដដទន ឬុីាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទបនដដទន ក�៌ឧចបនា ះទរព្�្៌យំមនដដទន 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី�េបលមទ្ុហមេជ័សកបែទមឧ ។ ក�៌ឧ 

កនជីដឧប្របមះ ្កទខឧ់មទរធ�កាចិ្ ធតវប�បទចកមី 

ណរនជរ ្ូមនដដទន ឬ្ូមាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ 

ន�ទបនដដទនស�នន មប បដរ្ទីប្រច ។ 

 បទចកមីទប្រចន�ទបាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប

នដដទន ្ធតវបកប្ូមទរព្�្៌នំដដទនដឧរ៌ភ បដរ្អីម៌- 

រពធ�ររធានាប្ចមុីននា�ី យមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល។ 
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ម្  ្៨០> -   

 ធំឧណ�ទម ់មអភពឹកទាេរាទន ។ 

 ធំឧណ�ទមនូ�កនបប រាមាច្ធតវបមបចេ 

្�រមប ច�បភាខម រធបភាខម ឬឃ៌ំភាខម បបបហធ៌ុីបម 

ទែំដឧបយ�លប ឬ�បុិញរធា ក�៌ឧរន�បំុញរ៌ភរនន�ទប 

ភាខមបេះបឡ ។ 

 រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម ឬរន 

ឃ៌ភំាខម ទ់ ា្ករខយមនដដទន មឹឧាចប�បទបកធ 

ល៌ះ្�ែធ់មរនលប្ុរុីនដដទន ឬុីាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទបនដដទន ក�៌ឧចបនា ះទរព្�្៌យំមនដដទន 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី�េបលមទ្ុហមេជ័សកបែទមឧ ។ ក�៌ឧ 

កនជីដឧប្របមះ ្កទខឧ់មទរធ�កាចិ្ ធតវប�បទចកម ី

ណរនជរ ្ូមនដដទន ឬ្ូមាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ 

ន�ទបនដដទនស�នន មប បដរ្ទីប្រច ។ 

 បទចកមីទប្រចន�ទបាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប

នដដទន ្ធតវបកប្ូមទរព្�្៌នំដដទនដឧរ៌ភ បដរ្អីម៌- 

រពធ�ររធានាប្ចមុីននា�ី យមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល។ 
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 ក�៌ឧកនជី្ឧំអទបដឧបលបមះ រនឃ៌ំភាខម រន 

បចេ្�រមបធំឧណ�ទមរខ្ធតវផ� ក ្�ទាមប� 

នដដទនបម�បុិញរធាឲអផ� ក �ររធានាប្ចម�ីនា 

�ខមយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 
ម្  ្៨១> - 
 នដដទន់មថវ ារទ�ពធ ទ្់�បដបំជ នរន ។ 

 ធំឧណ�ទម ្ ធតវេេខល្បកប�ំចប ។ 

ម្  ្៨២> - ថ�ី 

 នដដទនប�កទរព្�្៌ដំ�ូំឧ ហ៌កទា�យថមយ៉ឧូន 

ប្របុលបបះបឆ� ធ �ររនបរះ្�្៌នំ�ទប្ុះរហ- 

ក្្ធ ។ 

 រ៌មច�បបផមររនរនន�ទបភាខម នដដទន្ធតវ្�រទ 

ទ៌ុលន យុមាធមាន�ទបទ់ ា្កមីរខ  ់្ធតវបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទបន ទបចបបបែឡកុីគ�  មូវ្�ធម អម៌្�ធម 

នដដទន មាឧទ់ ា្ក្ឧំអទបយមាជ�ករមរននន ន�ទប 
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 ក�៌ឧកនជី្ឧំអទបដឧបលបមះ រនឃ៌ំភាខម រន 

បចេ្�រមបធំឧណ�ទមរខ្ធតវផ� ក ្�ទាមប� 

នដដទនបម�បុិញរធាឲអផ� ក �ររធានាប្ចម�ីនា 

�ខមយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 
ម្  ្៨១> - 
 នដដទន់មថវ ារទ�ពធ ទ្់�បដបំជ នរន ។ 

 ធំឧណ�ទម ្ ធតវេេខល្បកប�ំចប ។ 

ម្  ្៨២> - ថ�ី 

 នដដទនប�កទរព្�្៌ដំ�ូំឧ ហ៌កទា�យថមយ៉ឧូន 

ប្របុលបបះបឆ� ធ �ររនបរះ្�្៌នំ�ទប្ុះរហ- 

ក្្ធ ។ 

 រ៌មច�បបផមររនរនន�ទបភាខម នដដទន្ធតវ្�រទ 

ទ៌ុលន យុមាធមាន�ទបទ់ ា្កមីរខ  ់្ធតវបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទបន ទបចបបបែឡកុីគ�  មូវ្�ធម អម៌្�ធម 

នដដទន មាឧទ់ ា្ក្ឧំអទបយមាជ�ករមរននន ន�ទប 
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នដដទន បបរធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដ- 

ទន្ឧំរូល ។ 

 នដដទន្ធតវអម៌រពធ�េ��� យផនក�៌ឧ បបរធានា 

ប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ធំឧណ�ទម្ ឧំអទប ្ធតវប�ទចិ្�ជា ធមរ៌ម 

ចូលរមបធែំជឧ ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៥ យម 

នដដរមម៌ុ� ។ 

ម្  ្៨៣> - 

 នដដទន ្�្៌សំេរុ�ុ ីនដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ។ 

 ទរព្�្៌មីំរខ់ ់មថាន�បវលយ៉ឧធាច�ីែភ ។ 

ប�់មទំជូរុនុី្ុះរហក្្ធ ឬបទចកមីបទ� ទ៌ំុី 

នកនដដរ�មមី ឬុីទ់ ា្កនដដទនចមំខមរខនា�ីយ៉ឧ 

ធាច  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរនដដទន បរះ្�្៌នំដដទន  

សវ ាេរុ� ។ 
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នដដទន បបរធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដ- 

ទន្ឧំរូល ។ 

 នដដទន្ធតវអម៌រពធ�េ��� យផនក�៌ឧ បបរធានា 

ប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ធំឧណ�ទម្ ឧំអទប ្ធតវប�ទចិ្�ជា ធមរ៌ម 

ចូលរមបធែំជឧ ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៥ យម 

នដដរមម៌ុ� ។ 

ម្  ្៨៣> - 

 នដដទន ្�្៌សំេរុ�ុ ីនដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ។ 

 ទរព្�្៌មីំរខ់ ់មថាន�បវលយ៉ឧធាច�ីែភ ។ 

ប�់មទំជូរុនុី្ុះរហក្្ធ ឬបទចកមីបទ� ទ៌ំុី 

នកនដដរ�មមី ឬុីទ់ ា្កនដដទនចមំខមរខនា�ីយ៉ឧ 

ធាច  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរនដដទន បរះ្�្៌នំដដទន  

សវ ាេរុ� ។ 



41 
 

 ក�៌ឧកនជីបមះ នប�េ�ះន�សកបលកបយមទរព្�្៌ ំ

សវ ាេរុ� ្ធតវផ្ដលប្�សណ�ទមសរខមឹឧយថមកជំធប 

្�្៌ ំ។ 

ម្  ្៨៤> - 

 បនចបនា ះទរព្�្៌នំ�ទបនដដទន  ាជ�ក ម់ ារន  

អចាយ�មមរន�ទបនដដទន េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន ។ 

 ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទបនដដទននខរ់ម ³ 
្�ធមនដដទន  អម៌្�ធមនដដទន មាឧ្�ធមាជ�ករមរន 

្ឧំអទបន�ទបនដដទន ។ 

ម្  ្៨៥> - 
 ទរព្�្៌នំដដទន ្ធតវប�បនណ្ធមីយម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ក�៌ឧេល្�្៌នំ�ទបនដដទន បលកែលឧែធ 

់មរនទប្រចបផ្ឧច៌ះក�៌ឧលាភាធបរះ្ �្៌បំបរល�បេទ�

ធ្រតវ ។ 

 ប្េុីកនជីដឧបល មាឧប្េុីកែមាឧ មាឧុីរល 

�ន ាបចចេែដលកជំធបក�៌ឧបទចកមីអប �ុញ  រន្ �្៌ំកនបប 
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 ក�៌ឧកនជីបមះ នប�េ�ះន�សកបលកបយមទរព្�្៌ ំ

សវ ាេរុ� ្ធតវផ្ដលប្�សណ�ទមសរខមឹឧយថមកជំធប 

្�្៌ ំ។ 

ម្  ្៨៤> - 

 បនចបនា ះទរព្�្៌នំ�ទបនដដទន  ាជ�ក ម់ ារន  

អចាយ�មមរន�ទបនដដទន េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន ។ 

 ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទបនដដទននខរ់ម ³ 
្�ធមនដដទន  អម៌្�ធមនដដទន មាឧ្�ធមាជ�ករមរន 

្ឧំអទបន�ទបនដដទន ។ 

ម្  ្៨៥> - 
 ទរព្�្៌នំដដទន ្ធតវប�បនណ្ធមីយម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ក�៌ឧេល្�្៌នំ�ទបនដដទន បលកែលឧែធ 

់មរនទប្រចបផ្ឧច៌ះក�៌ឧលាភាធបរះ្ �្៌បំបរល�បេទ�

ធ្រតវ ។ 

 ប្េុីកនជីដឧបល មាឧប្េុីកែមាឧ មាឧុីរល 

�ន ាបចចេែដលកជំធបក�៌ឧបទចកមីអប �ុញ  រន្ �្៌ំកនបប 
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ន�ទបនដដទន ្ធតវេ៌កសភ៌ទច្�ប បហសអេនទូមអ 

បុញលកកជ� ។ 

ម្  ្៨៦> - 
 ក�៌ឧរល�បេទ� ែដល្�បេទសធាទ�ាធក�៌ឧនុាទម� 

នដដទន្�្៌ណំលបយថមស�បស្�ច ំ។ នដដទន់មទាេរាទប្រច 

�ុិ�បរល�បេទ� ាុបទទដឧបលបមះ  រលប�ទនុ  

រនជរ អម៌�� ធ ។ 

 ប�នដដទនរាមាច្ �្ ៌បំមបេ  បបរូលបហធ៌ចបំចប  

សាេនបនបុលែដលក ា់ ឧំ�នបេទចូលរករមបរ�បេឹកដី 

រន្�រទនុាទម� ្ធតវ�មមបទរ៌ភសទ�ព្�វធមា ។  

 បនបុលែដល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម� នដដទន 

រាមាច្ធតវនលំបមបឡ ។ 
ម្  ្៨៧> -

 ្�ធមនដដទនដឹកនអំឧត្ �្៌នំ�ទបនដដទន េេខល 

ាុ�ធមាច �្ប មាឧបទចកមីទប្រចចាធម្ ឧំ់  ែដលនដដទន 

បមអម៌រពធ ណ៉�បនឧរនអម៌វធម�េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន 

មាឧចធបែចឧរន្កបេឧអមមនសធា្ឧំ់ន�ទបនដដទន  ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធមនដដទន់ម៌ន� រាមាច 

�បំុញរ៌ភរនបម បបបហធ៌រកុី់ម្ឧឺំ ឬ�បំុញ 

42 
 

ន�ទបនដដទន ្ធតវេ៌កសភ៌ទច្�ប បហសអេនទូមអ 

បុញលកកជ� ។ 

ម្  ្៨៦> - 
 ក�៌ឧរល�បេទ� ែដល្�បេទសធាទ�ាធក�៌ឧនុាទម� 

នដដទន្�្៌ណំលបយថមស�បស្�ច ំ។ នដដទន់មទាេរាទប្រច 

�ុិ�បរល�បេទ� ាុបទទដឧបលបមះ  រលប�ទនុ  

រនជរ អម៌�� ធ ។ 

 ប�នដដទនរាមាច្ �្ ៌បំមបេ  បបរូលបហធ៌ចបំចប  

សាេនបនបុលែដលក ា់ ឧំ�នបេទចូលរករមបរ�បេឹកដី 

រន្�រទនុាទម� ្ធតវ�មមបទរ៌ភសទ�ព្�វធមា ។  

 បនបុលែដល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម� នដដទន 

រាមាច្ធតវនលំបមបឡ ។ 
ម្  ្៨៧> -

 ្�ធមនដដទនដឹកនអំឧត្ �្៌នំ�ទបនដដទន េេខល 

ាុ�ធមាច �្ប មាឧបទចកមីទប្រចចាធម្ ឧំ់  ែដលនដដទន 

បមអម៌រពធ ណ៉�បនឧរនអម៌វធម�េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន 

មាឧចធបែចឧរន្កបេឧអមមនសធា្ឧំ់ន�ទបនដដទន  ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធមនដដទន់ម៌ន� រាមាច 

�បំុញរ៌ភរនបម បបបហធ៌រកុី់ម្ឧឺំ ឬ�បំុញ 
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រ៌ភរនស្�រ៌ភនដដទមីេី ឬស្ុះណសម៌ទាេរា ឬ�បំុញ 

ប�ទកករមបន�នបេទ   អម៌្�ធមនដដទនរខនូ�  ្ ធតវេេខល 

ននកាចចិធបែចឧរនរន្មំខទ ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម ឬអម៌្�ធមនដដទនលែលឧ  

ុីរ៌ភធែំជឧ ឬេេខលអមាចកិរម នដដទន្ធតវបបះបឆ� ធប្ ្ទ 

�ឧំ្�ធម ឬអម៌្�ធមថមី ។ 

ម្  ្៨៨> - ថ�ី (ពីែ)  

 រន្�្៌នំដដទន ្ធតវប�សេធនជ� ។ 

 នដដទនាច្�្៌សំទ ម់ ធបបម �ររនបទ�ទ៌ំុ ី្�ធម 

ឬុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច ុី្ុះរហក្្ធ 

ឬុីនកនដដរ�មមី ។ 

 រន្�្៌នំដដទនមឹឧកសរនបម ល៌ះ្�ែធ់ម ³ 

 ក-កូន ៉៌របលទុី ុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ែដលធ្រតវឲអក 

រធានាប្ចមុ ីននា�ី យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន្ឧំរូល ។ 
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រ៌ភរនស្�រ៌ភនដដទមីេី ឬស្ុះណសម៌ទាេរា ឬ�បំុញ 

ប�ទកករមបន�នបេទ   អម៌្�ធមនដដទនរខនូ�  ្ ធតវេេខល 

ននកាចចិធបែចឧរនរន្មំខទ ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម ឬអម៌្�ធមនដដទនលែលឧ  

ុីរ៌ភធែំជឧ ឬេេខលអមាចកិរម នដដទន្ធតវបបះបឆ� ធប្ ្ទ 

�ឧំ្�ធម ឬអម៌្�ធមថមី ។ 

ម្  ្៨៨> - ថ�ី (ពីែ)  

 រន្�្៌នំដដទន ្ធតវប�សេធនជ� ។ 

 នដដទនាច្�្៌សំទ ម់ ធបបម �ររនបទ�ទ៌ំុ ី្�ធម 

ឬុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច ុី្ុះរហក្្ធ 

ឬុីនកនដដរ�មមី ។ 

 រន្�្៌នំដដទនមឹឧកសរនបម ល៌ះ្�ែធ់ម ³ 

 ក-កូន ៉៌របលទុី ុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ែដលធ្រតវឲអក 

រធានាប្ចមុ ីននា�ី យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន្ឧំរូល ។ 
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 ភ-កូន ៉៌របលទុីកកបកម ល យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន 

្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ែដលធ្រតវឲអ 

ករធានាប្ចមបចបដធ  យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន្ឧំរូល ។  

ម្  ្៨៩> - 

 �ររនទ៌ំុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច  

នដដទនាចអប �ុញ់ទ ន្្ មដនយធមររខរក�ភំាឺនដដទន  

អំុ ី��� ែដល់មេន�ទដំមប ាុបទទ  ។  

ម្  ្៩០> - ថ�ី (ពីែ) 

 នដដទនសអឧតរនែដល់មអំចមីធា�្ុ �ធមា បហ 

�បំុញននកាចនិ�ទបភាខម ដូចបមកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� មាឧ 

ច្�បសន់ម ។ 

 នដដទនអម៌រពធថវ ារសធា ែផមរននដដ រនឲអនដដភិី 

្បកបុីបា រនឲអនដដឲអ្ បកបបាភិី រនទម្ននែផ�កហានុ �វធ�៌  

មាឧរន�បឧ�ធ ែកែ្� ឬល៌�បចលុមរបន ។ 

 នដដទនឲអបទចកមីលប្ុរចបំកះាជមីនដដបល ។ 

 នដដទនអម៌រពធច �្បទមីុីរនបលកែលឧប្ទសេូបទ ។ 

44 
 

 ភ-កូន ៉៌របលទុីកកបកម ល យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន 

្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ែដលធ្រតវឲអ 

ករធានាប្ចមបចបដធ  យមចមំខមទ ្់ាកនដដទន្ឧំរូល ។  

ម្  ្៨៩> - 

 �ររនទ៌ំុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច  

នដដទនាចអប �ុញ់ទ ន្្ មដនយធមររខរក�ភំាឺនដដទន  

អំុ ី��� ែដល់មេន�ទដំមប ាុបទទ  ។  

ម្  ្៩០> - ថ�ី (ពីែ) 

 នដដទនសអឧតរនែដល់មអំចមីធា�្ុ �ធមា បហ 

�បំុញននកាចនិ�ទបភាខម ដូចបមកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� មាឧ 

ច្�បសន់ម ។ 

 នដដទនអម៌រពធថវ ារសធា ែផមរននដដ រនឲអនដដភិី 

្បកបុីបា រនឲអនដដឲអ្ បកបបាភិី រនទម្ននែផ�កហានុ �វធ�៌  

មាឧរន�បឧ�ធ ែកែ្� ឬល៌�បចលុមរបន ។ 

 នដដទនឲអបទចកមីលប្ុរចបំកះាជមីនដដបល ។ 

 នដដទនអម៌រពធច �្បទមីុីរនបលកែលឧប្ទសេូបទ ។ 
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 នដដទនអម៌រពធលប្ុរ ឬល៌�បចលទមរាទ��  ឬ 

អម៌ទ�� អមមនសធា ។ 

 នដដទនអម៌រពធច្�បទមីុីរន្�រទទ�រត រ ។ 

 រនអម៌រពធដឧបលបមះ ្�្ុឹធមបទបបរធានា 

ប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 នដដទនបបះបឆ� ធេ៌កចាធមដលបណ្នបដ ភាបល  �រ 

រធានាប្ចមបចបដធ  យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

ម្  ្៩១> - ថ�ី 
 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ទ់ ា្កនដដទន មាឧនកនដដរ�មមី 

់មទាេរាផមខចបផមរាមំាធប�ច្�ប ។  

 ធំឧណ�ទម ់មទាេរាបទ�ប�វ ាបេមករមច្�ប �៌៉ែមម 

ទបំជ បមះរាមាចេេខលកបមបេ ប�វ ាបេមករមបនះ 

ទបំដ�ម�្បកបចជូំលេធនជ� ឬ�ែម�រ�មន៌កបល 

្�សុលនដដ ។ 
ម្  ្៩២> - 

 រនអម៌រពធ្ឧំ់ន�ទបនដដទន ែដលផន៌មឹឧ 

បគលរនជរ នក្រនកន ឹកណ្អ អា�បធអ �ូនជន  ុ

េឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស បហែដលនឲំអ�៉ះកលប  

ដលបឹកនុមបយប ឬរន្ា�ប្ាឧនដដបលន�ទប  
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 នដដទនអម៌រពធលប្ុរ ឬល៌�បចលទមរាទ��  ឬ 

អម៌ទ�� អមមនសធា ។ 

 នដដទនអម៌រពធច្�បទមីុីរន្�រទទ�រត រ ។ 

 រនអម៌រពធដឧបលបមះ ្�្ុឹធមបទបបរធានា 

ប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 នដដទនបបះបឆ� ធេ៌កចាធមដលបណ្នបដ ភាបល  �រ 

រធានាប្ចមបចបដធ  យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

ម្  ្៩១> - ថ�ី 
 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ទ់ ា្កនដដទន មាឧនកនដដរ�មមី 

់មទាេរាផមខចបផមរាមំាធប�ច្�ប ។  

 ធំឧណ�ទម ់មទាេរាបទ�ប�វ ាបេមករមច្�ប �៌៉ែមម 

ទបំជ បមះរាមាចេេខលកបមបេ ប�វ ាបេមករមបនះ 

ទបំដ�ម�្បកបចជូំលេធនជ� ឬ�ែម�រ�មន៌កបល 

្�សុលនដដ ។ 
ម្  ្៩២> - 

 រនអម៌រពធ្ឧំ់ន�ទបនដដទន ែដលផន៌មឹឧ 

បគលរនជរ នក្រនកន ឹកណ្អ អា�បធអ �ូនជន  ុ

េឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស បហែដលនឲំអ�៉ះកលប  

ដលបឹកនុមបយប ឬរន្ា�ប្ាឧនដដបលន�ទប  
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្�បេទសធា មឹឧ្ធតវចធបេ៌កសអ េនទូមអ ។ ្កទរ្�ឹក្ 

រមម៌ុ� សអឧតរនែធរខាធបែដល់មទរធ�កាចទិប្រច 

ុីប់ឃនុបមះ ។  

ម្  ្៩៣> - ថ�ី 
 ច �្បែដលនដដទនបមអម៌រពធ មាឧ្ ុឹេរទនបមុ ាមាធអ 

ច�បទ �ុ្ា�បនខចបហ បហ្ធតវបម្ុះរហក្្ ធ ្េឧប 

់្ុះហទមបលដ្�រទឲអប្� ្ធតវចូលសន់ មបន 

ណ្ធមីភ�បំុញក�៌ឧន�បុលដ�បយថមាធប ប្រុីយថម្ �រទ 

ឲអប្� មាឧបនេូ្ឧំ្�បេទក�៌ឧន�បុលយរ�យថមាធប ប្រ 

ុីយថម្ �រទឲអប្� ។ �៌៉ែមមប�ច្�បបមះ បមែចឧ�សរន 

្��ប ច្�បបមះ្ធតវចូលសន់មនា របនេូ្ឧំ្�បេទ 

ប្រយថម្ �រទឲអប្� ។ 

 ច្�បែដល្ុះរហក្្ធ្េឧបបម់្ុះហទម-

បលដ្�រទឲអប្� ្ធតវច៌ះក�៌ឧណ្កាច ិមាឧផ្ �ុផ្បន 

េូ្ឧំ្�បេទ ឲអ្មប�របុលកជំធបដឧបល ។ 

ម្  ្៩៤> - 
 នដដទន�បឧ�ធាជ�ករមរនបផ្ឧ់ ែដលចបំចប ។  
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្�បេទសធា មឹឧ្ធតវចធបេ៌កសអ េនទូមអ ។ ្កទរ្�ឹក្ 

រមម៌ុ� សអឧតរនែធរខាធបែដល់មទរធ�កាចទិប្រច 

ុីប់ឃនុបមះ ។  

ម្  ្៩៣> - ថ�ី 
 ច �្បែដលនដដទនបមអម៌រពធ មាឧ្ ុឹេរទនបមុ ាមាធអ 

ច�បទ �ុ្ា�បនខចបហ បហ្ធតវបម្ុះរហក្្ ធ ្េឧប 

់្ុះហទមបលដ្�រទឲអប្� ្ធតវចូលសន់ មបន 

ណ្ធមីភ�បំុញក�៌ឧន�បុលដ�បយថមាធប ប្រុីយថម្ �រទ 

ឲអប្� មាឧបនេូ្ឧំ្�បេទក�៌ឧន�បុលយរ�យថមាធប ប្រ 

ុីយថម្ �រទឲអប្� ។ �៌៉ែមមប�ច្�បបមះ បមែចឧ�សរន 

្��ប ច្�បបមះ្ធតវចូលសន់មនា របនេូ្ឧំ្�បេទ 

ប្រយថម្ �រទឲអប្� ។ 

 ច្�បែដល្ុះរហក្្ធ្េឧបបម់្ុះហទម-

បលដ្�រទឲអប្� ្ធតវច៌ះក�៌ឧណ្កាច ិមាឧផ្ �ុផ្បន 

េូ្ឧំ្�បេទ ឲអ្មប�របុលកជំធបដឧបល ។ 

ម្  ្៩៤> - 
 នដដទន�បឧ�ធាជ�ករមរនបផ្ឧ់ ែដលចបំចប ។  
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រនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធមបទយមនដដទន មឹឧ់មកជំធប 

ក�៌ឧ�េ��� យផនក�៌ឧ យមនដដទន ។ 

ម្  ្៩៥> - 
 ក�៌ ឧកនជី់មទ់ ា្កនដដទនេេខលអមាចិករម 

លែលឧ ឬ្បទចកទ់ ា្កនុ ែដលបកធ់មបឡឧ 

៦ែភ យ៉ឧធាចរ៌មច�បមីធារល  ្ធតវចធបរនប្ ្ទ�ឧំ្មំខទ 

ទ់ ា្កបនះ  �រលពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧ�េ��� យផនក�៌ឧ 

នដដទន មាឧក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។ 

ម្  ្៩៦> - 
 ធំឧណ�ទម់ មទាេរាបកបទជំខ នដលបណ្ នបដ ភាបល ។ 

ទជំខ នបមះ ្ធតវទនបទនសលលកកជរ អក្ន្�ាលប្ូម 

�រន�្�ធមនដដទន ។ 

 ចបរាាចប�បឡឧបបនដដរ�មមីរខនូ� ឬប្ចមនូ� 

ា្ទពបប��� ែដលបមបចេបឡឧ កកប ពុមរមឹឧ 

រនេេខលភ៌ទ្ធតវន�ទបនដដរ�មមីរខនូ� ឬប្ចមនូ� ។ ប����  

កកបុពមរដលបមបយបេូបទន�ទបណ្នបដ ភាបល នក- 

នដដរ�មមី្ធតវបឆាផន លបភាខម ។  
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រនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធមបទយមនដដទន មឹឧ់មកជំធប 

ក�៌ឧ�េ��� យផនក�៌ឧ យមនដដទន ។ 

ម្  ្៩៥> - 
 ក�៌ ឧកនជី់មទ់ ា្កនដដទនេេខលអមាចិករម 

លែលឧ ឬ្បទចកទ់ ា្កនុ ែដលបកធ់មបឡឧ 

៦ែភ យ៉ឧធាចរ៌មច�បមីធារល  ្ធតវចធបរនប្ ្ទ�ឧំ្មំខទ 

ទ់ ា្កបនះ  �រលពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧ�េ��� យផនក�៌ឧ 

នដដទន មាឧក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធ ។ 

ម្  ្៩៦> - 
 ធំឧណ�ទម់ មទាេរាបកបទជំខ នដលបណ្ នបដ ភាបល ។ 

ទជំខ នបមះ ្ធតវទនបទនសលលកកជរ អក្ន្�ាលប្ូម 

�រន�្�ធមនដដទន ។ 

 ចបរាាចប�បឡឧបបនដដរ�មមីរខនូ� ឬប្ចមនូ� 

ា្ទពបប��� ែដលបមបចេបឡឧ កកប ពុមរមឹឧ 

រនេេខលភ៌ទ្ធតវន�ទបនដដរ�មមីរខនូ� ឬប្ចមនូ� ។ ប����  

កកបុពមរដលបមបយបេូបទន�ទបណ្នបដ ភាបល នក- 

នដដរ�មមី្ធតវបឆាផន លបភាខម ។  
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 ចបរាន�ទបនដដរ�មមី ឬន�ទបនកនដដរ�មមី  ាចប� 

បបផន លប់ធប ឬទនបទនសលលកកជរ អក្ន ។ 

 ចបរាដឧបលបមះ ្ធតវប�បឡឧក�៌ឧន�បុល ្ប ំុ ីន 

យថម �នន �បុីបមេេខលទជំខ ន ។ 

 ចបំកះចបរាផន លប់ធប ្�ធមនដដទនាចទប្រច 

ប�កឲអ់ម ឬរាមឲអ់មរន្ែ្កបដញបបល ។ ប�គម ម 

រនប�កឲអ្ែ្កបដញបបលបេ បនះចបរាន�ទបនដដរ�មមី 

ឬនកនដដរ�មមី មឹឧ�ុិ�បទជំខ នែធរមឧ ។ 

 ប�់មរនប�កឲអ្ែ្កបដញបបល ់ិទបទជំខ ន 

ះាមាមឹបេេធ មាឧនដដរ�មមីកកបុពមរ ឬនកនដដរ�មមី ាច 

្ែ្ក�មូនបយ�លបក�៌ឧន�បុលែដលរាមាចបលទុីរខ 

បុល្�្៌បំឡ ។ 

 នដដទនកជំធបេ៌កបុលរខយថម ក�៌ឧរខទបម ហរ  

ទ្់�បរនបឆាទជំខ ន ។ 

 ប្ះ�ីយ៉ឧកនបប ទរព្�្៌ទំ្់�បបឆា  

ទជំខ នដឧបលបមះ រាមាចប�ក លេរន ឲុអ់ មរន បបះបឆ� ធ 

្�បភេរខបមបឡ ។  
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 ចបរាន�ទបនដដរ�មមី ឬន�ទបនកនដដរ�មមី  ាចប� 

បបផន លប់ធប ឬទនបទនសលលកកជរ អក្ន ។ 

 ចបរាដឧបលបមះ ្ធតវប�បឡឧក�៌ឧន�បុល ្ប ំុ ីន 

យថម �នន �បុីបមេេខលទជំខ ន ។ 

 ចបំកះចបរាផន លប់ធប ្�ធមនដដទនាចទប្រច 

ប�កឲអ់ម ឬរាមឲអ់មរន្ែ្កបដញបបល ។ ប�គម ម 

រនប�កឲអ្ែ្កបដញបបលបេ បនះចបរាន�ទបនដដរ�មមី 

ឬនកនដដរ�មមី មឹឧ�ុិ�បទជំខ នែធរមឧ ។ 

 ប�់មរនប�កឲអ្ែ្កបដញបបល ់ិទបទជំខ ន 

ះាមាមឹបេេធ មាឧនដដរ�មមីកកបុពមរ ឬនកនដដរ�មមី ាច 

្ែ្ក�មូនបយ�លបក�៌ឧន�បុលែដលរាមាចបលទុីរខ 

បុល្�្៌បំឡ ។ 

 នដដទនកជំធបេ៌កបុលរខយថម ក�៌ឧរខទបម ហរ  

ទ្់�បរនបឆាទជំខ ន ។ 

 ប្ះ�ីយ៉ឧកនបប ទរព្�្៌ទំ្់�បបឆា  

ទជំខ នដឧបលបមះ រាមាចប�ក លេរន ឲុអ់ មរន បបះបឆ� ធ 

្�បភេរខបមបឡ ។  
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ម្  ្៩៧> - 
 ាជ�ករមរន្ឧំ់ន�ទបនដដទន  ាចអប �ុញ  

នដដរ�មមីរក�ភំាឺអំុ ី��� អ�ីរខ ែដលកកបុពមរមឹឧវ ាទព 

េេខលភ៌ទ្ធតវន�ទបភាខម ។ 

ម្  ្៩៨> - ថ�ី 
 នដដទនាចេ ា់ កបទ់ ា្កាជ�នដដរ�មមី ឬេ ា់ កប 

ណ្នបដ ភាបលុីធែំជឧបបអម៌រពធញធមា�បនន ទ �រ 

ទបំឡឧបឆ� ធនាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ។ 

 ញធមា�បនន ទណ្នបដ ភាបល ្ធតវបមបលកបឡឧ្ូម 

នដដទន បបធំឧណ�ទមចមំខមេរទា�នកប បេ�នដដទន 

ាចបលកករក ាុនក្បម ។ 
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ម្  ្៩៧> - 
 ាជ�ករមរន្ឧំ់ន�ទបនដដទន  ាចអប �ុញ  

នដដរ�មមីរក�ភំាឺអំុ ី��� អ�ីរខ ែដលកកបុពមរមឹឧវ ាទព 

េេខលភ៌ទ្ធតវន�ទបភាខម ។ 

ម្  ្៩៨> - ថ�ី 
 នដដទនាចេ ា់ កបទ់ ា្កាជ�នដដរ�មមី ឬេ ា់ កប 

ណ្នបដ ភាបលុីធែំជឧបបអម៌រពធញធមា�បនន ទ �រ 

ទបំឡឧបឆ� ធនាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ។ 

 ញធមា�បនន ទណ្នបដ ភាបល ្ធតវបមបលកបឡឧ្ូម 

នដដទន បបធំឧណ�ទមចមំខមេរទា�នកប បេ�នដដទន 

ាចបលកករក ាុនក្បម ។ 
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ជំពូកទី ៨ ថ�ី 
អំពី្ពពទ�រភ 

 

ម្  ្៩៩> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទនសអឧតរនែដល់មអំចមីធា�្ុ�ធមា  

បហ�បំុញននកាចនិ�ទបភាខម ដូចបមកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� 

មាឧច្�បសន់ម ។ 

  ្ុឹេរទន់មទ់ ា្កយ៉ឧប្ចម  បទម មឹឧកកប  

កម លយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ធតវចធប�ឧំភាះ មាឧ្ធតវប្ ្ទ�ឧំ 

បបរនបបះបឆ� ធ អទកលភាះ ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ាច្ធតវបមចធប�ឧំ មាឧប្ ្ទ 

�ឧំេសថមបីម ។ អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ ម 

្ុឹេរទន ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរា 

បបះបឆ� ធ ់មា៌យ៉ឧធាច ៤០ឆ�  ំ ់មទ�� ធាែភមន 

�ឧំុីកបំជ ធ ។  

ម្  ្១០០> - ថ�ី 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទនចំមខម ២នូ� ្ធតវបមចធប�ឧំ  

បប្ុះរហក្្ធ ។ 
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ជំពូកទី ៨ ថ�ី 
អំពី្ពពទ�រភ 

 

ម្  ្៩៩> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទនសអឧតរនែដល់មអំចមីធា�្ុ�ធមា  

បហ�បំុញននកាចនិ�ទបភាខម ដូចបមកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� 

មាឧច្�បសន់ម ។ 

  ្ុឹេរទន់មទ់ ា្កយ៉ឧប្ចម  បទម មឹឧកកប  

កម លយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ធតវចធប�ឧំភាះ មាឧ្ធតវប្ ្ទ�ឧំ 

បបរនបបះបឆ� ធ អទកលភាះ ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ាច្ធតវបមចធប�ឧំ មាឧប្ ្ទ 

�ឧំេសថមបីម ។ អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ ម 

្ុឹេរទន ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរា 

បបះបឆ� ធ ់មា៌យ៉ឧធាច ៤០ឆ�  ំ ់មទ�� ធាែភមន 

�ឧំុីកបំជ ធ ។  

ម្  ្១០០> - ថ�ី 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទនចំមខម ២នូ� ្ធតវបមចធប�ឧំ  

បប្ុះរហក្្ធ ។ 
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 ទ់ ា្ក្ុឹេរទនចមំខម ២នូ� ្ធតវបមនដដទនប្ ្ទ 

�ឧំ�ររធានាប្ចម បបប្�្� ។ 

 ន ីឹ ទ់ ា្ក្ុឹេរទនឹបេេធ  ្ធតវបមប្ ្ទ�ឧំ 

បបរនបបះបឆ� ធអទកល ។ 

ម្  ្១០១> - ថ�ី 

រនបនេ�ចែំ���េ មាឧរន្�្ុឹធមបទយមរនចធប�ឧំ 

មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ្ុរ្ឧំរន 

កជំធបអំុ ីអ�កបបះបឆ� ធ អឧតបបះបឆ� ធ មាឧរជ័លបបះ- 

បឆ� ធ ្ធតវែចឧក�៌ឧច្�បរខ ។  

ម្  ្១០២> - ថ�ី 

 មីធារលន�ទប្ុឹេរទន់មកជំធប ៦ឆ�  ំ បហ្ធតវ 

ផ៌ធកជំធបបនបុលែដល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧ ។ 

 ក�៌ឧបុល់មទ�រត រ ឬក�៌ឧរល�បេទ� ាុបទទ 

ដយេបេេធ ែដលរាមាចប�រនបបះបឆ� ធបកធ ្ុឹេរទន 

ាច្�រទ�មមមីធារលន�ទបភាខមរខដឧបមរខឆ�  ំ�រ 

ទបំជ ន�ទប្ុះរហក្្ធ ។ 
 រន្�រទ�មមមីធារលន�ទប្ុឹេរទន ្ធតវទប្រច 

បបរធាលប្ុរុីននា�ីយ៉ឧធាច យមចមំខមទ់ ា្ក 

្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 
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 ទ់ ា្ក្ុឹេរទនចមំខម ២នូ� ្ធតវបមនដដទនប្ ្ទ 

�ឧំ�ររធានាប្ចម បបប្�្� ។ 

 ន ីឹ ទ់ ា្ក្ុឹេរទនឹបេេធ  ្ធតវបមប្ ្ទ�ឧំ 

បបរនបបះបឆ� ធអទកល ។ 

ម្  ្១០១> - ថ�ី 

រនបនេ�ចែំ���េ មាឧរន្�្ុឹធមបទយមរនចធប�ឧំ 

មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ្ុរ្ឧំរន 

កជំធបអំុ ីអ�កបបះបឆ� ធ អឧតបបះបឆ� ធ មាឧរជ័លបបះ- 

បឆ� ធ ្ធតវែចឧក�៌ឧច្�បរខ ។  

ម្  ្១០២> - ថ�ី 

 មីធារលន�ទប្ុឹេរទន់មកជំធប ៦ឆ�  ំ បហ្ធតវ 

ផ៌ធកជំធបបនបុលែដល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧ ។ 

 ក�៌ឧបុល់មទ�រត រ ឬក�៌ឧរល�បេទ� ាុបទទ 

ដយេបេេធ ែដលរាមាចប�រនបបះបឆ� ធបកធ ្ុឹេរទន 

ាច្�រទ�មមមីធារលន�ទបភាខមរខដឧបមរខឆ�  ំ�រ 

ទបំជ ន�ទប្ុះរហក្្ធ ។ 
 រន្�រទ�មមមីធារលន�ទប្ុឹេរទន ្ធតវទប្រច 

បបរធាលប្ុរុីននា�ីយ៉ឧធាច យមចមំខមទ់ ា្ក 

្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 
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 ក�៌ឧរល�បេទ�ដូចបមបនេ�ណ�បដឧបល ្ុឹេរទន 

្�្ ៌ណំលបយថមស�បស្�ច ំ ។ ្ុឹេរទន ម់ទាេរាទប្រច�ុ ិ�ប 

រល�បេទ� ាុបទទដឧបលបមះ រលប�ទនុរនជរ  

អម៌�� ធ ។  

 ប�្ុឹេរទនរាមាច្�្៌បំមបេ បបរូលបហធ៌ 

ចបំចប សាេនបនបុលែដលក ា់ ឧំ�នបេទចូលរករមបរ�ប 

េឹកដី រន្�រទនុាទម�្ ធតវ�មមបទរ៌ភសទ�ព្�វធមា ។ 

ម្  ្១០៣> - ថ�ី       

 ាជធមាយមទ់ ា្ក្ុឹេរទន ់មវ ាទរាធនុស 

រខរន�បំុញរ៌ភរនេធនជ�សទករម សរខរ៌ភរន 

សធំឧណ�ទម មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្កេ� �ពមដយេ 

បេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ� ។   

ម្  ្១០៤> - ថ�ី 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ់មអភពឹកទាេរាទន ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទននូ�កនបប រាមាច្ធតវបម 

បចេ្�រមប ច�បភាខម រធបភាខម ឬឃ៌ភំាខម បបបហធ៌ុីបម 

ទែំដឧបយ�លប ឬ�បុិញរធាក�៌ឧរន�បំុញរ៌ភរនន�ទប 
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 ក�៌ឧរល�បេទ�ដូចបមបនេ�ណ�បដឧបល ្ុឹេរទន 

្�្ ៌ណំលបយថមស�បស្�ច ំ ។ ្ុឹេរទន ម់ទាេរាទប្រច�ុ ិ�ប 

រល�បេទ� ាុបទទដឧបលបមះ រលប�ទនុរនជរ  

អម៌�� ធ ។  

 ប�្ុឹេរទនរាមាច្�្៌បំមបេ បបរូលបហធ៌ 

ចបំចប សាេនបនបុលែដលក ា់ ឧំ�នបេទចូលរករមបរ�ប 

េឹកដី រន្�រទនុាទម�្ ធតវ�មមបទរ៌ភសទ�ព្�វធមា ។ 

ម្  ្១០៣> - ថ�ី       

 ាជធមាយមទ់ ា្ក្ុឹេរទន ់មវ ាទរាធនុស 

រខរន�បំុញរ៌ភរនេធនជ�សទករម សរខរ៌ភរន 

សធំឧណ�ទម មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្កេ� �ពមដយេ 

បេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ� ។   

ម្  ្១០៤> - ថ�ី 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ់មអភពឹកទាេរាទន ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទននូ�កនបប រាមាច្ធតវបម 

បចេ្�រមប ច�បភាខម រធបភាខម ឬឃ៌ភំាខម បបបហធ៌ុីបម 

ទែំដឧបយ�លប ឬ�បុិញរធាក�៌ឧរន�បំុញរ៌ភរនន�ទប 
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ភាខមបេះបឡ ។ រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម 

ឬរនឃ៌ភំាខមទ់ ា្ករខយម្ុឹេរទន  មឹឧាចប�បទបកធ  

ល៌ះ្�ែធ់មរនលប្ុរុី្ុឹេរទន ឬុីាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន ក�៌ឧចបនា ះទរព្�្៌យំម្ុឹេរទន 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី�េបលមទ្ុហមេជ័សកបែទមឧ ។ ក�៌ឧ 

កនជីច៌ឧប្របមះ ្កទខឧ់មទរធ�កាចិ្ ធតវប�បទចកមី 

ណរនជរ ្ូម្ុឹេរទន ឬ្ូមាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ 

ន�ទប្ុឹេរទនស�នន មប បដរ្ទីប្រច ។  

 បទចកមីទប្រចន�ទបាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប

្ុឹេរទន ្ធតវបកប្ូមទរព្�្៌ំ្ ុឹេរទនដឧរ៌ភ បដរ្ ី

អម៌រពធ�ររធានាប្ចមុីននា�ី យមទ់ ា្ក្ុឹេរទន 

្ឧំរូល ។ 

 ក�៌ឧកនជី្ឧំអទបដឧបលបមះ រនឃ៌ភំាខម រនបចេ 

្�រមប ទ់ ា្ក្ុឹេរទនរខ្ធតវផ� ក ្�ទាមប� 

្ុឹេរទនបម�បុិញរធាឲអផ� ក �ររធានាប្ចម�ីនា- 

�ខម យមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។  
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ភាខមបេះបឡ ។ រនបចេ្�រមប រនច�បភាខម រនរធបភាខម 

ឬរនឃ៌ភំាខមទ់ ា្ករខយម្ុឹេរទន  មឹឧាចប�បទបកធ  

ល៌ះ្�ែធ់មរនលប្ុរុី្ុឹេរទន ឬុីាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន ក�៌ឧចបនា ះទរព្�្៌យំម្ុឹេរទន 

បវេនែលឧែធក�៌ឧកនជី�េបលមទ្ុហមេជ័សកបែទមឧ ។ ក�៌ឧ 

កនជីច៌ឧប្របមះ ្កទខឧ់មទរធ�កាចិ្ ធតវប�បទចកមី 

ណរនជរ ្ូម្ុឹេរទន ឬ្ូមាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរ 

ន�ទប្ុឹេរទនស�នន មប បដរ្ទីប្រច ។  

 បទចកមីទប្រចន�ទបាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប

្ុឹេរទន ្ធតវបកប្ូមទរព្�្៌ំ្ ុឹេរទនដឧរ៌ភ បដរ្ ី

អម៌រពធ�ររធានាប្ចមុីននា�ី យមទ់ ា្ក្ុឹេរទន 

្ឧំរូល ។ 

 ក�៌ឧកនជី្ឧំអទបដឧបលបមះ រនឃ៌ភំាខម រនបចេ 

្�រមប ទ់ ា្ក្ុឹេរទនរខ្ធតវផ� ក ្�ទាមប� 

្ុឹេរទនបម�បុិញរធាឲអផ� ក �ររធានាប្ចម�ីនា- 

�ខម យមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។  
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ម្  ្១០៥> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ់មថវ ារទ�ពធទ្់�បដបំជ នរន ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន  ្ធតវេេខល្បកប�ំចប ។  

ម្  ្១០៦> - ថ�ី (ះួយ) 

 ្ុឹេរទនប�កទរព្�្៌ដំ�ូំឧ ហ៌កទា�យថមយ៉ឧូន 

ប្របុលបបះបឆ� ធ �ររនបរះ្ �្៌នំ�ទប្ុះរហក្្ ធ ។ 

 រ៌មច�បបផមររនរនន�ទបភាខម ្ុឹេរទន្ធតវ្�រទ 

ទ៌ុលនុ យមាជធមាន�ទបទ់ ា្កមីរខ់ មាឧ្ធតវបបះ 

បឆ� ធប្ ្ទបន ទបចបបបែឡកុីគ�  មូវ្�ធម អម៌្�ធម 

្ុឹេរទន មាឧទ់ ា្ក្ឧំអទប  យមាជ�ករមរននន 

ន�ទប្ុឹេរទន បបរធានាប្ចមបចបដធ យមចំមខម 

ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។  

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំអទប ្ធតវប�ទចិ្�ជា ធម 

រ៌មចូលរមបធែំជឧ ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៧ 

យមនដដរមម៌ុ� ។ 
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ម្  ្១០៥> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ់មថវ ារទ�ពធទ្់�បដបំជ នរន ។ 

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន  ្ធតវេេខល្បកប�ំចប ។  

ម្  ្១០៦> - ថ�ី (ះួយ) 

 ្ុឹេរទនប�កទរព្�្៌ដំ�ូំឧ ហ៌កទា�យថមយ៉ឧូន 

ប្របុលបបះបឆ� ធ �ររនបរះ្ �្៌នំ�ទប្ុះរហក្្ ធ ។ 

 រ៌មច�បបផមររនរនន�ទបភាខម ្ុឹេរទន្ធតវ្�រទ 

ទ៌ុលនុ យមាជធមាន�ទបទ់ ា្កមីរខ់ មាឧ្ធតវបបះ 

បឆ� ធប្ ្ទបន ទបចបបបែឡកុីគ�  មូវ្�ធម អម៌្�ធម 

្ុឹេរទន មាឧទ់ ា្ក្ឧំអទប  យមាជ�ករមរននន 

ន�ទប្ុឹេរទន បបរធានាប្ចមបចបដធ យមចំមខម 

ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។  

 ទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំអទប ្ធតវប�ទចិ្�ជា ធម 

រ៌មចូលរមបធែំជឧ ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៧ 

យមនដដរមម៌ុ� ។ 
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 ម្  ្១០៧> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ្�្៌សំេរុ�ុីនដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ។  

 ទរព្�្៌មីំរខ់ ់មថាន�បវលយ៉ឧធាច�ីែភ ។ 

ប�់មទំជូរុនុី្ុះរហក្្ធ  ឬបទចកមី បទ� ទ៌ំុី  

នកនដដរ�មមី  ឬុីទ់ ា្ក្ុឹេរទន ចំមខមរខនា�ី  

យ៉ឧធាច ្ ុឹេរទនបរះ្�្៌សំវ ាេរុ� ។   

ម្  ្១០៨> - ថ�ី 

 បនចបនា ះទរព្�្៌នំ�ទប្ុឹេរទន ាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន  ។  

 ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន នខរ់ម� 

្�ធម្ុឹេរទន  អម៌ ្�ធម្ុឹេរទន  មា ឧ ្�ធម  

ាជ�ករមរន្ឧំអទបន�ទប្ុឹេរទន ។  

ម្  ្១០៩> - ថ�ី  

 ទរព្�្៌ំ្ ុឹេរទន ្ធតវប�បនណ្ធមីយម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ក�៌ឧេល្�្៌នំ�ទប្ុឹេរទនបលកែលឧ 

ែធ់មរនទប្រចបផ្ឧ ច៌ះក�៌ ឧលាភាធបរះ្�្៌ំ បប 

រល�បេទ�ធ្រតវ ។  
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 ម្  ្១០៧> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ្�្៌សំេរុ�ុីនដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ។  

 ទរព្�្៌មីំរខ់ ់មថាន�បវលយ៉ឧធាច�ីែភ ។ 

ប�់មទំជូរុនុី្ុះរហក្្ធ  ឬបទចកមី បទ� ទ៌ំុី  

នកនដដរ�មមី  ឬុីទ់ ា្ក្ុឹេរទន ចំមខមរខនា�ី  

យ៉ឧធាច ្ ុឹេរទនបរះ្�្៌សំវ ាេរុ� ។   

ម្  ្១០៨> - ថ�ី 

 បនចបនា ះទរព្�្៌នំ�ទប្ុឹេរទន ាជ�ក ម់ ារន 

អចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន  ។  

 ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�មមរន�ទប្ុឹេរទន នខរ់ម� 

្�ធម្ុឹេរទន  អម៌ ្�ធម្ុឹេរទន  មា ឧ ្�ធម  

ាជ�ករមរន្ឧំអទបន�ទប្ុឹេរទន ។  

ម្  ្១០៩> - ថ�ី  

 ទរព្�្៌ំ្ ុឹេរទន ្ធតវប�បនណ្ធមីយម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ក�៌ឧេល្�្៌នំ�ទប្ុឹេរទនបលកែលឧ 

ែធ់មរនទប្រចបផ្ឧ ច៌ះក�៌ ឧលាភាធបរះ្�្៌ំ បប 

រល�បេទ�ធ្រតវ ។  
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 ប្េុីកនជីដឧបល មាឧប្េុីកែមាឧ មាឧរល�ន ាបចចេ 

ែដលកជំធបក�៌ឧបទចកមីអប �ុញ រន្�្៌ំកនបបន�ទប 

្ុឹេរទន ្ធតវេ៌កសភ៌ទច្�ប បហអេនទូមអបុញ 

លកកជ� ។  

ម្  ្១១០> - ថ�ី   

 ្�ធម្ុឹេរទនដឹកនអំឧត្ �្៌នំ�ទប្ុឹេរទន េេខល 

ាញធមាច្�ប មាឧបទចកមីទប្រចចាធម្ ឧំ់   ែដល្ុឹេរទន 

បមអម៌រពធ ណ៉�បនឧរនអម៌វធម�េ��� យផនក�៌ឧន�ទប្ុឹេរទន 

មាឧចធបែចឧរន្ កបេឧអមមនសធា្ឧំ់ន�ទប្ុឹេរទន ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន់ម៌ន�រាមាច 

�បំុញរ៌ភរនបម បបបហធ៌រកុី់ម្ំឧឺ ឬ�បំុញ 

រ៌ភរនស្�រ៌ភនដដទមីេីរ ឬស្ុះណសម៌ទាេរា ឬ�បំុញ 

ប�ទកករមបន�នបេទ អម៌្�ធម្ុឹេរទនរខនូ� ្ធតវ 

េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន្មំខទ ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម ឬអម៌្�ធម្ ុឹេរទន លែលឧ 

ុីរ៌ភធែំជឧ ឬេេខលអមាចកិរម ្ុឹេរទន្ធតវបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំ្�ធម ឬអម៌្�ធមថមី ។ 
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 ប្េុីកនជីដឧបល មាឧប្េុីកែមាឧ មាឧរល�ន ាបចចេ 

ែដលកជំធបក�៌ឧបទចកមីអប �ុញ រន្�្៌ំកនបបន�ទប 

្ុឹេរទន ្ធតវេ៌កសភ៌ទច្�ប បហអេនទូមអបុញ 

លកកជ� ។  

ម្  ្១១០> - ថ�ី   

 ្�ធម្ុឹេរទនដឹកនអំឧត្ �្៌នំ�ទប្ុឹេរទន េេខល 

ាញធមាច្�ប មាឧបទចកមីទប្រចចាធម្ ឧំ់   ែដល្ុឹេរទន 

បមអម៌រពធ ណ៉�បនឧរនអម៌វធម�េ��� យផនក�៌ឧន�ទប្ុឹេរទន 

មាឧចធបែចឧរន្ កបេឧអមមនសធា្ឧំ់ន�ទប្ុឹេរទន ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម្ុឹេរទន់ម៌ន�រាមាច 

�បំុញរ៌ភរនបម បបបហធ៌រកុី់ម្ំឧឺ ឬ�បំុញ 

រ៌ភរនស្�រ៌ភនដដទមីេីរ ឬស្ុះណសម៌ទាេរា ឬ�បំុញ 

ប�ទកករមបន�នបេទ អម៌្�ធម្ុឹេរទនរខនូ� ្ធតវ 

េេខលននកាចចិធបែចឧរនរន្មំខទ ។  

 ក�៌ឧកនជីែដល្�ធម ឬអម៌្�ធម្ ុឹេរទន លែលឧ 

ុីរ៌ភធែំជឧ ឬេេខលអមាចកិរម ្ុឹេរទន្ធតវបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំ្�ធម ឬអម៌្�ធមថមី ។ 
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ម្  ្១១១> - ថ�ី (ពីែ) 

 រន្�្៌ំ្ ុឹេរទន ្ធតវប�សេធនជ� ។ 

 ្ុឹេរទនាច្�្៌សំទ ម់ ធបបម�ររនទ៌ំុ ី្�ធម 

ឬុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច  ុី្ុះរហក្្ធ   

ុីនកនដដរ�មមី ឬុី្�ធមនដដទន ។  

 រន្ �្៌ំ្ ុឹេរទនមឹឧកសរនបម ល៌ះ្�ែធ ់ ម ៖ 

   ក-កូន ៉៌របលទុី ុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរ- 

ទន្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ ែដល 

ធ្រតវឲអករធានាប្ចម  ុីននា�ី  យមចមំខមទ់ ា្ក 

្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 

   ភ-កូន ៉៌របលទុីកកបកម លយមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរ-

ទន្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ ែដល 

ធ្រតវឲអករធានាប្ចមបបប្�្� ឬករធានាប្ចម 

បចបដធ យមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 

 ចំមខមទំបឡឧ ែដលធ្រតវទ្់�បនដដទនអម៌រពធ 

លប្ុរ បហែដល់មកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� ្ធតវក 

រកប្�ទ្់�ប្ុឹេរទនផឧែដន ។ 
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ម្  ្១១១> - ថ�ី (ពីែ) 

 រន្�្៌ំ្ ុឹេរទន ្ធតវប�សេធនជ� ។ 

 ្ុឹេរទនាច្�្៌សំទ ម់ ធបបម�ររនទ៌ំុ ី្�ធម 

ឬុីទ់ ា្កចមំខមរខនាដ�បយ៉ឧធាច  ុី្ុះរហក្្ធ   

ុីនកនដដរ�មមី ឬុី្�ធមនដដទន ។  

 រន្ �្៌ំ្ ុឹេរទនមឹឧកសរនបម ល៌ះ្�ែធ ់ ម ៖ 

   ក-កូន ៉៌របលទុី ុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរ- 

ទន្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ ែដល 

ធ្រតវឲអករធានាប្ចម  ុីននា�ី  យមចមំខមទ់ ា្ក 

្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 

   ភ-កូន ៉៌របលទុីកកបកម លយមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរ-

ទន្ឧំរូល ទ្់�បរនអម៌រពធ្ឧំ់ ែដល 

ធ្រតវឲអករធានាប្ចមបបប្�្� ឬករធានាប្ចម 

បចបដធ យមចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។ 

 ចំមខមទំបឡឧ ែដលធ្រតវទ្់�បនដដទនអម៌រពធ 

លប្ុរ បហែដល់មកជំធបក�៌ឧនដដរមម៌ុ� ្ធតវក 

រកប្�ទ្់�ប្ុឹេរទនផឧែដន ។ 
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ម្  ្១១២> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ់មននកាចទិ្រ�ទ្រគលរនរននះឧ 

នដដទន មាឧនបដ ភាបល ។ 

ម្  ្១១៣> - ថ�ី  

 ្ុឹេរទន ាុមាធអ បហឲអបយ�លបក�៌ឧន�បុល 

រខែភយ៉ឧូន បលបទចកមី្កឧច្�ប   ឬបទចកមីបទ�ច្�ប 

ែដលនដដទនបមអម៌រពធលប្ុរបលកដំ�ូឧនខចបហ 

្ុរ្ឧំបល��� ្ឧំ ខុ ឧ   ែដលនដដទនបមបកបឲអ  

ាុមាធអ ។ ប�សរន្��ប ន�បុលបនះ្ធតវ�ម�រក 

បន្ធឹរែធ្បយំថម ។  

 ប�្ុឹេរទនបមឲអបយ�លបលប្ុរ ឬុ៌ំបមឲអ 

បយ�លបបេះ ក�៌ឧន�បុលែដល់មកជំធបេ៌កបហ 

បនះបេ ច្�បែដលនដដទនបមអម៌រពធលប្ុរបហបនះ 

មឹឧ្ធតវបមកបទ្�រទឲអប្� ។  

 ប�្ុឹេរទនទ៌ំឲអែកទ្រគលបទចកមី្កឧច្�ប ឬ 

បទចកមីបទ�ច្�បបនះ នដដទន្ធតវករក ាុចននា រ 

សបលកេីុីន ។ នដដទន្ធតវ ាុមាធអ មាឧទប្រចែធ្ធឧប 
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ម្  ្១១២> - ថ�ី 

 ្ុឹេរទន ់មននកាចទិ្រ�ទ្រគលរនរននះឧ 

នដដទន មាឧនបដ ភាបល ។ 

ម្  ្១១៣> - ថ�ី  

 ្ុឹេរទន ាុមាធអ បហឲអបយ�លបក�៌ឧន�បុល 

រខែភយ៉ឧូន បលបទចកមី្កឧច្�ប   ឬបទចកមីបទ�ច្�ប 

ែដលនដដទនបមអម៌រពធលប្ុរបលកដំ�ូឧនខចបហ 

្ុរ្ឧំបល��� ្ឧំ ខុ ឧ   ែដលនដដទនបមបកបឲអ  

ាុមាធអ ។ ប�សរន្��ប ន�បុលបនះ្ធតវ�ម�រក 

បន្ធឹរែធ្បយំថម ។  

 ប�្ុឹេរទនបមឲអបយ�លបលប្ុរ ឬុ៌ំបមឲអ 

បយ�លបបេះ ក�៌ឧន�បុលែដល់មកជំធបេ៌កបហ 

បនះបេ ច្�បែដលនដដទនបមអម៌រពធលប្ុរបហបនះ 

មឹឧ្ធតវបមកបទ្�រទឲអប្� ។  

 ប�្ុឹេរទនទ៌ំឲអែកទ្រគលបទចកមី្កឧច្�ប ឬ 

បទចកមីបទ�ច្�បបនះ នដដទន្ធតវករក ាុចននា រ 

សបលកេីុីន ។ នដដទន្ធតវ ាុមាធអ មាឧទប្រចែធ្ធឧប 



59 
 

�េ�្ុ�ធមា ឬចជ៌ំចែដល្ុឹេរទនទ៌ឲំអែកទ្រគល 

បប�ដាបទបចល្ឧំរូល ឬេ៌កសបមរនភាះ ។  

 រន�ឧ�ាលបទ�ឧ�ាលរកនះឧ្ុឹេរទន  មាឧនដដទន  

្ធតវប�ែធក�៌ឧន�បុលរខែភ ។ ន�បុលបមះ្ធតវ�ម� 

រក្ ធឹរដ�បយថម ប�្ធតវុ ាមាធអទប្រចុីថវ ារសធា  មាឧហានុ �វធ�៌   

បហរក្ធឹរែធុីនយថម ប�សរន្��ប ។ 

 ប�នដដទនេ៌កឲអហខទន�បុលកជំធប ឬុម ន្បុល 

ែដលកជំធបេ៌កទ្ �់ប ាុមាធអ  បនះន�បុលសបគលរនជរ  

ទ្់�បនដដទន មាឧ្ុឹេរទន្ធតវ�ែម�រឲអបទមគ� ែដន ។  

 ប�្ុឹេរទន�ដាបទបទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមី 

បទ�ច្�បបនះសអេន�ឧប នដដទនរាមាចមឹឧករក 

ាុចនសបលកេីុីនបមរ៌មន�បុលរខែភបេ ។  

ន�បុលបមះ ្ធតវ�ម�រក្ធឹរដ�ប្បយំថម ប� ាុមាធអុី 

ថវ ារសធា មាឧហានុ�វធ�៌  បហរក្ធឹរែធ�ខមយថម ប�សរន 

្��ប ។  

 ក�៌ឧរន ាុមាធអបទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមីបទ�ច្�ប 

សបលកេី២ បមះ នដដទន្ធតវអម៌រពធបបវ ាីបបះបឆ� ធចហំ  

មាឧក�ររធានាប្ចមបចបដធ ។  
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�េ�្ុ�ធមា ឬចជ៌ំចែដល្ុឹេរទនទ៌ឲំអែកទ្រគល 

បប�ដាបទបចល្ឧំរូល ឬេ៌កសបមរនភាះ ។  

 រន�ឧ�ាលបទ�ឧ�ាលរកនះឧ្ុឹេរទន  មាឧនដដទន  

្ធតវប�ែធក�៌ឧន�បុលរខែភ ។ ន�បុលបមះ្ធតវ�ម� 

រក្ ធឹរដ�បយថម ប�្ធតវុ ាមាធអទប្រចុីថវ ារសធា  មាឧហានុ �វធ�៌   

បហរក្ធឹរែធុីនយថម ប�សរន្��ប ។ 

 ប�នដដទនេ៌កឲអហខទន�បុលកជំធប ឬុម ន្បុល 

ែដលកជំធបេ៌កទ្ �់ប ាុមាធអ  បនះន�បុលសបគលរនជរ  

ទ្់�បនដដទន មាឧ្ុឹេរទន្ធតវ�ែម�រឲអបទមគ� ែដន ។  

 ប�្ុឹេរទន�ដាបទបទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមី 

បទ�ច្�បបនះសអេន�ឧប នដដទនរាមាចមឹឧករក 

ាុចនសបលកេីុីនបមរ៌មន�បុលរខែភបេ ។  

ន�បុលបមះ ្ធតវ�ម�រក្ធឹរដ�ប្បយំថម ប� ាុមាធអុី 

ថវ ារសធា មាឧហានុ�វធ�៌  បហរក្ធឹរែធ�ខមយថម ប�សរន 

្��ប ។  

 ក�៌ឧរន ាុមាធអបទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមីបទ�ច្�ប 

សបលកេី២ បមះ នដដទន្ធតវអម៌រពធបបវ ាីបបះបឆ� ធចហំ  

មាឧក�ររធានាប្ចមបចបដធ ។  
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 បទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមីបទ�ច្�បែដលបម 

ទប្រចដូចដឧបលបមះបហបនះ មឹឧ្ធតវបមកបទ  

្�រទឲអប្� ។ 

ម្  ្១១៤> - ថ�ី (ះួយ) 

 ្ុឹេរទន�បឧ�ធាជ�ករមរនបផ្ឧ់ែដលចបំចប ។  

រនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយម្ុឹេរទន មឹឧកជំធបក�៌ឧ 

�េ��� យផនក�៌ឧន�ទប្ុឹេរទន ។ �េ��� យផនក�៌ឧបមះ ្ធតវ 

អម៌រពធលប្ុរ បបទបំឡឧនាប្ចមបចបដធ យម 

ចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។   

ម្  ្១១៥> - ថ�ី 

 ក�៌ឧកនជី់មទ់្ាក្ុឹេរទនេេខលអមាចិករម 

លែលឧ ឬ្បទចកទ់ ា្កនុ ែដលបកធ់មបឡឧ 

្បរំខែភយ៉ឧធាចរ៌មច�បមីធារល ្ធតវចធប�ឧំ ឬប្ ្ទ 

�ឧំ្មំខទទ់ ា្កបនះ �រលពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧ�េ���  

យផនក�៌ឧយម្ុឹេរទន មាឧក�៌ឧច្�បទមីុីរនចធប�ឧំ មាឧរន 

បបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។ 
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 បទចកមី្កឧច្�ប ឬបទចកមីបទ�ច្�បែដលបម 

ទប្រចដូចដឧបលបមះបហបនះ មឹឧ្ធតវបមកបទ  

្�រទឲអប្� ។ 

ម្  ្១១៤> - ថ�ី (ះួយ) 

 ្ុឹេរទន�បឧ�ធាជ�ករមរនបផ្ឧ់ែដលចបំចប ។  

រនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយម្ុឹេរទន មឹឧកជំធបក�៌ឧ 

�េ��� យផនក�៌ឧន�ទប្ុឹេរទន ។ �េ��� យផនក�៌ឧបមះ ្ធតវ 

អម៌រពធលប្ុរ បបទបំឡឧនាប្ចមបចបដធ យម 

ចមំខមទ់ ា្ក្ុឹេរទន្ឧំរូល ។   

ម្  ្១១៥> - ថ�ី 

 ក�៌ឧកនជី់មទ់្ាក្ុឹេរទនេេខលអមាចិករម 

លែលឧ ឬ្បទចកទ់ ា្កនុ ែដលបកធ់មបឡឧ 

្បរំខែភយ៉ឧធាចរ៌មច�បមីធារល ្ធតវចធប�ឧំ ឬប្ ្ទ 

�ឧំ្មំខទទ់ ា្កបនះ �រលពកកភពជ័កជំធបក�៌ឧ�េ���  

យផនក�៌ឧយម្ុឹេរទន មាឧក�៌ឧច្�បទមីុីរនចធប�ឧំ មាឧរន 

បបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។ 
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ជំពូកទី ៩ ថ�ី 
អំពីរមជែលររភ និង្ពពទ�រភ 

 

ម្  ្១១៦> - ថ�ី 

  ក�៌ឧកនជីចបំចបរ នដដទនរមាឧ្ុឹេរទនាច្�្៌ ំ

នខរគ� សទ់្ បដរ្បីបះ្េ��� ទំដមប់ ន�ទប  

្�បេទសធា ។ 

ម្  ្១១៧> - ថ�ី 

 ��� ទំដមប់ ន�ទប្�បេទសធាដូច់មែចឧក�៌ឧ 

់្� ១១៦ថមី ដឧបល ្ុរ្ឧំរនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធម 

បទយមទ់្ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ជំពូកទី ៩ ថ�ី 
អំពីរមជែលររភ និង្ពពទ�រភ 

 

ម្  ្១១៦> - ថ�ី 

  ក�៌ឧកនជីចបំចបរ នដដទនរមាឧ្ុឹេរទនាច្�្៌ ំ

នខរគ� សទ់្ បដរ្បីបះ្េ��� ទំដមប់ ន�ទប  

្�បេទសធា ។ 

ម្  ្១១៧> - ថ�ី 

 ��� ទំដមប់ ន�ទប្�បេទសធាដូច់មែចឧក�៌ឧ 

់្� ១១៦ថមី ដឧបល ្ុរ្ឧំរនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធម 

បទយមទ់្ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ជំពូកទី ១០ ថ�ី 
អំពីជជែររ ិាា 

 

ម្  ្១១៨> - ថ�ី (ម្  ្៩៩ ចរ)់ 

 ាជ�នដដរ�មមី សណ្នបដ ភាបល យម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ។ 

 ាជ�នដដរ�មមី ្ធតវបមដឹកនបំបនកនដដរ�មមី  

រខនូ� អរបបយ�នកនដដរ�មមី  ្ុរ្ឧំ់មបេទ-  

នដដរ�មមី នដដរ�មមី មាឧនដដបលដារនសទ់ ា្ក ។ 
ម្  ្១១៩> - ថ�ី (ម្  ្១០០ ចរ)់ 

 �របទចកមីបទ� ុី្�ធម បប់មរធាឹកនុ 

ុីអម៌្�ធម្ឧំុីនយមនដដទន ្ុះរហក្្ធ ្េឧបចធប 

�ឧំវន្មរខនូ�ក�៌ឧចបំរធំឧណ�ទម យមាជ�ក្ 

ែដល�ះបឆ� ធឲអ�បឧ�ធណ្នបដ ភាបល ។ វន្មែដល 

្ធតវបមចធប�ឧំបមះ នទំហរនែីដលសធំឧណ�ទម ឬ 

សទ់ ា្កាជ�ក្ធំឧបនក�៌ឧនដដទន ែដលផតូនផតឧ 

ឲអរមបធែំជឧបផ្ឧ់ក�៌ឧណ្នបដ ភាបល បទទ៌បំទចកមីេ៌ក 

ចាធមុ ីនដដទន ។ រលប�នដដទនបមបបះបឆ� ធេ៌កចាធម 
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ជំពូកទី ១០ ថ�ី 
អំពីជជែររ ិាា 

 

ម្  ្១១៨> - ថ�ី (ម្  ្៩៩ ចរ)់ 

 ាជ�នដដរ�មមី សណ្នបដ ភាបល យម្ុះណស- 

ច្កករា៌ស ។ 

 ាជ�នដដរ�មមី ្ធតវបមដឹកនបំបនកនដដរ�មមី  

រខនូ� អរបបយ�នកនដដរ�មមី  ្ុរ្ឧំ់មបេទ-  

នដដរ�មមី នដដរ�មមី មាឧនដដបលដារនសទ់ ា្ក ។ 
ម្  ្១១៩> - ថ�ី (ម្  ្១០០ ចរ)់ 

 �របទចកមីបទ� ុី្�ធម បប់មរធាឹកនុ 

ុីអម៌្�ធម្ឧំុីនយមនដដទន ្ុះរហក្្ធ ្េឧបចធប 

�ឧំវន្មរខនូ�ក�៌ឧចបំរធំឧណ�ទម យមាជ�ក្ 

ែដល�ះបឆ� ធឲអ�បឧ�ធណ្នបដ ភាបល ។ វន្មែដល 

្ធតវបមចធប�ឧំបមះ នទំហរនែីដលសធំឧណ�ទម ឬ 

សទ់ ា្កាជ�ក្ធំឧបនក�៌ឧនដដទន ែដលផតូនផតឧ 

ឲអរមបធែំជឧបផ្ឧ់ក�៌ឧណ្នបដ ភាបល បទទ៌បំទចកមីេ៌ក 

ចាធមុ ីនដដទន ។ រលប�នដដទនបមបបះបឆ� ធេ៌កចាធម 
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បហបនះ ្ុះរហក្្ធ្េឧបបចញ្ុះណ្្កឹធអែធឧ�ឧំ 

ាជ�នដដរ្មី�្ ឧំរូល ។  

 រ៌មចូលរមបធែំជឧាជ�នដដរ�មមី ្ធតវប�ទចិ 

្�ជា ធម ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៦ ។ 

ម្  ្១២០> - ថ�ី (ម្  ្១០១ ចរ)់ 

 រ៌ភរនយមទ់ ា្កណ្នបដ ភាបល  ់មវ ាទរាធនុ  

មឹឧទករមនុដឧវ ាស� ្ីវ� ែផ�កកជា ្�ករម ឬយទ្ហករម  

បហមាឧរនរមបធែំជឧរខក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ� ។   

ម្  ្១២១> - ថ�ី (ម្  ្១០២ ចរ)់ 

 ទ់ ា្ក្ឧំ់ យមណ្នបដ ភាបលេេខលភ៌ទ្ធតវ 

នខរគ� ចបំកះនដដទន អំុ ីមបយបេូបទន�ទបណ្នបដ -

ភាបល ។  

 ទ់ ា្ករខនូ�់ យមណ្នបដ ភាបលេេខលភ៌ទ្ធតវ 

បនេឧភាខមចបំកះនកនដដរ�មមី  មាឧចបំកះនដដទនអំុ ីរន 

ែដលភាខមបម្�្ុឹធម ។  
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បហបនះ ្ុះរហក្្ធ្េឧបបចញ្ុះណ្្កឹធអែធឧ�ឧំ 

ាជ�នដដរ្មី�្ ឧំរូល ។  

 រ៌មចូលរមបធែំជឧាជ�នដដរ�មមី ្ធតវប�ទចិ 

្�ជា ធម ដូច់មភាឹរេនែចឧក�៌ឧយ�ទរាពមរេី៦ ។ 

ម្  ្១២០> - ថ�ី (ម្  ្១០១ ចរ)់ 

 រ៌ភរនយមទ់ ា្កណ្នបដ ភាបល  ់មវ ាទរាធនុ  

មឹឧទករមនុដឧវ ាស� ្ីវ� ែផ�កកជា ្�ករម ឬយទ្ហករម  

បហមាឧរនរមបធែំជឧរខក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ� ។   

ម្  ្១២១> - ថ�ី (ម្  ្១០២ ចរ)់ 

 ទ់ ា្ក្ឧំ់ យមណ្នបដ ភាបលេេខលភ៌ទ្ធតវ 

នខរគ� ចបំកះនដដទន អំុ ីមបយបេូបទន�ទបណ្នបដ -

ភាបល ។  

 ទ់ ា្ករខនូ�់ យមណ្នបដ ភាបលេេខលភ៌ទ្ធតវ 

បនេឧភាខមចបំកះនកនដដរ�មមី  មាឧចបំកះនដដទនអំុ ីរន 

ែដលភាខមបម្�្ុឹធម ។  
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ម្  ្១២២> - ថ�ី (ម្  ្១០៣ ចរ)់ 

ទ់ ា្ក្ឧំ់ យមណ្នបដ ភាបលរាមាចក 

ទាំឧ យមបទចកមី�រត �បបបលលកកជរ អក្ន ឬបប 

ះចអំុ ីមនរខ បដរ្បីបះេឲអនខចភាខមុីរនេេខល 

ភ៌ទ្ធតវន�ទបភាខមបមបឡ ។  

ម្  ្១២៣> - ថ�ី (ម្  ្១០៤ ចរ)់ 

 ាជ�នដដរ�មមី ្ធតវ្�្៌ណំលបទបម ហរ ស្�្៌ំ ំឬស 

្�្៌ំុ ាមាធអ្េវ្សវ ។  

 អឧត្�្៌ំំ ្ធត វ ដឹកនបំបនកនដដរ�មមី  ។   

នកនដដរ�មមី ាច្�ាលបននកាចិ្ ូមយ�នកនដដរ�មមី ដឹកន ំ

អឧត្�្៌ំុ ាមាធអ្េវ្សវបម ។  

  កជំធបបហធ៌យមអឧត្ �្៌ ំ្ឧំអទបន�ទបាជ�នដដរ�មមី 

្ធតវបផភ�� ្ុះរហក្្ធ ្េឧប្ស� ។  

ម្  ្១២៤> - ថ�ី (ម្  ្១០៥ ចរ)់ 

 នកនដដរ�មមី ាចនែំលកអំចន�ទបភាខមឲអបទ 

យ�នកនដដរ�មមី ឬទ់ ា្ករខ យមណ្នបដ ភាបល 

បម ។  
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ម្  ្១២២> - ថ�ី (ម្  ្១០៣ ចរ)់ 

ទ់ ា្ក្ឧំ់ យមណ្នបដ ភាបលរាមាចក 

ទាំឧ យមបទចកមី�រត �បបបលលកកជរ អក្ន ឬបប 

ះចអំុ ីមនរខ បដរ្បីបះេឲអនខចភាខមុីរនេេខល 

ភ៌ទ្ធតវន�ទបភាខមបមបឡ ។  

ម្  ្១២៣> - ថ�ី (ម្  ្១០៤ ចរ)់ 

 ាជ�នដដរ�មមី ្ធតវ្�្៌ណំលបទបម ហរ ស្�្៌ំ ំឬស 

្�្៌ំុ ាមាធអ្េវ្សវ ។  

 អឧត្�្៌ំំ ្ធត វ ដឹកនបំបនកនដដរ�មមី  ។   

នកនដដរ�មមី ាច្�ាលបននកាចិ្ ូមយ�នកនដដរ�មមី ដឹកន ំ

អឧត្�្៌ំុ ាមាធអ្េវ្សវបម ។  

  កជំធបបហធ៌យមអឧត្ �្៌ ំ្ឧំអទបន�ទបាជ�នដដរ�មមី 

្ធតវបផភ�� ្ុះរហក្្ធ ្េឧប្ស� ។  

ម្  ្១២៤> - ថ�ី (ម្  ្១០៥ ចរ)់ 

 នកនដដរ�មមី ាចនែំលកអំចន�ទបភាខមឲអបទ 

យ�នកនដដរ�មមី ឬទ់ ា្ករខ យមណ្នបដ ភាបល 

បម ។  
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ម្  ្១២៥> - ថ�ី (ម្  ្១០៦ ចរ)់ 

 ប�ធែំជឧនកនដដរ�មមី បនេំបមនសេ� ុនបនះ  

្ធតវែធឧ�ឧំាជ�នដដរ�មមីរខសថមី ក�៌ឧលពកកភពជ័ែដល 

់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះ ។ ប�រនេបំមនបមះ សរនេបំមន 

រខរល  រខ្គបេ  ្ធតវចធប�ឧំនកនដដរ�មមីទមីេីស  

�បម ះាទម� ។  

ម្  ្១២៦> - ថ�ី (ម្  ្១០៧ ចរ)់ 

 ទ់ ា្ករខនូ�់យមណ្នបដ ភាបល ្ធតវេេខលេជ័  

ករមុី�េយ្កាដដ ឬ�េរ្ប ារ ែដលភាខមបម្�្ុឹធមក�៌ឧរន  

�បំុញរនរនន�ទបភាខម ។  

 ក�៌ឧកនជីបមះ មាឧក�៌ឧកនជីប�ភ៌ទសេរមមបក�៌ឧរន 

�បំុញរនរនន�ទបភាខម នដដទនាចទប្រច�មឹឧបទធ៌លរន 

់មទរធ�កាច ិ។  

 នដដទនទប្រចក�៌ឧបនឿឧបមះ បបវ ាីបបះបឆ� ធស 

ទ ម់ ធប �ររធានាប្ចមបចបដធ យមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ។  
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ម្  ្១២៥> - ថ�ី (ម្  ្១០៦ ចរ)់ 

 ប�ធែំជឧនកនដដរ�មមី បនេំបមនសេ� ុនបនះ  

្ធតវែធឧ�ឧំាជ�នដដរ�មមីរខសថមី ក�៌ឧលពកកភពជ័ែដល 

់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះ ។ ប�រនេបំមនបមះ សរនេបំមន 

រខរល  រខ្គបេ  ្ធតវចធប�ឧំនកនដដរ�មមីទមីេីស  

�បម ះាទម� ។  

ម្  ្១២៦> - ថ�ី (ម្  ្១០៧ ចរ)់ 

 ទ់ ា្ករខនូ�់យមណ្នបដ ភាបល ្ធតវេេខលេជ័  

ករមុី�េយ្កាដដ ឬ�េរ្ប ារ ែដលភាខមបម្�្ុឹធមក�៌ឧរន  

�បំុញរនរនន�ទបភាខម ។  

 ក�៌ឧកនជីបមះ មាឧក�៌ឧកនជីប�ភ៌ទសេរមមបក�៌ឧរន 

�បំុញរនរនន�ទបភាខម នដដទនាចទប្រច�មឹឧបទធ៌លរន 

់មទរធ�កាច ិ។  

 នដដទនទប្រចក�៌ឧបនឿឧបមះ បបវ ាីបបះបឆ� ធស 

ទ ម់ ធប �ររធានាប្ចមបចបដធ យមទ់ ា្កនដដទន 

្ឧំរូល ។  
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ម្  ្១២៧> - ថ�ី (ម្  ្១០៨ ចរ)់ 

រនបនេ�ច ំ  មាឧរន្�្ុឹធមបទយមាជ�នដដរ�មមី មឹឧ 

្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ម្  ្១២៧> - ថ�ី (ម្  ្១០៨ ចរ)់ 

រនបនេ�ច ំ  មាឧរន្�្ុឹធមបទយមាជ�នដដរ�មមី មឹឧ 

្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ជំពូកទី ១១ ថ�ី 
អំពីអំណចុុុលែ 

 

ម្  ្១២៨> - ថ�ី (ម្  ្១០៩ ចរ)់ 

 អំចធ៌លរន  សអំចឹកណ្អ ។ 

 អំចធ៌លរន ធននក្អនាធា មាឧរនកន 

ទាេរាបទននីុន�ទប្�សុលនដដ ។ 

 អំចធ៌លរន ្ា�ដជម �បបទបលបនឿឧកមី្ឧំអទប 

នខរ្ឧំបនឿឧកមីនដដបលផឧ ។ 

 អំចបមះ ្ធតវ្ �ាលបឲអធ៌លរនកំុ ូល មាឧេល 

្្រះកមី្ា�បែផ�ក មាឧ្ា�បសមប�� កប ។  

ម្  ្១២៩> - ថ�ី (ម្  ្១១០ ចរ)់ 

 រន្្រះកមីផមលប៌ធមារ្ ្ធតវប�ក�៌ឧនរ្�សណ�ទម 

ែភមន �រមីធាវ ាី មាឧច្�បសន់ម ។  

 ់មែធបច្ករបេែដល់មទាេរា្្រះកមី ។ បច្ករ 

្ធតវ�បំុញននកាចបិមះ បបបគនុច្�បយ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធប មាឧ 

ឲអអទបុីដខឧចាធម មាឧទរ្្ុ��ន�ទបភាខម ។ 
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ជំពូកទី ១១ ថ�ី 
អំពីអំណចុុុលែ 

 

ម្  ្១២៨> - ថ�ី (ម្  ្១០៩ ចរ)់ 

 អំចធ៌លរន  សអំចឹកណ្អ ។ 

 អំចធ៌លរន ធននក្អនាធា មាឧរនកន 

ទាេរាបទននីុន�ទប្�សុលនដដ ។ 

 អំចធ៌លរន ្ា�ដជម �បបទបលបនឿឧកមី្ឧំអទប 

នខរ្ឧំបនឿឧកមីនដដបលផឧ ។ 

 អំចបមះ ្ធតវ្ �ាលបឲអធ៌លរនកំុ ូល មាឧេល 

្្រះកមី្ា�បែផ�ក មាឧ្ា�បសមប�� កប ។  

ម្  ្១២៩> - ថ�ី (ម្  ្១១០ ចរ)់ 

 រន្្រះកមីផមលប៌ធមារ្ ្ធតវប�ក�៌ឧនរ្�សណ�ទម 

ែភមន �រមីធាវ ាី មាឧច្�បសន់ម ។  

 ់មែធបច្ករបេែដល់មទាេរា្្រះកមី ។ បច្ករ 

្ធតវ�បំុញននកាចបិមះ បបបគនុច្�បយ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធប មាឧ 

ឲអអទបុីដខឧចាធម មាឧទរ្្ុ��ន�ទបភាខម ។ 
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ម្  ្១៣០> - ថ�ី (ម្  ្១១១ ចរ)់ 

 គម មអឧតរនរខយមអំចមីធា�្ុ�ធមា ឬមីធា- 

្�ធា�ធមា ាចេេខលអំចធ៌លរនអ�ីបមបឡ ។  

ម្  ្១៣១> - ថ�ី (ម្  ្១១២ ចរ)់ 

 ់មែធអឧតរនអអរនបេ ែដល់មទាេរាប��ជមឹ ឧ  

ាសភ  ។ 

ម្  ្១៣២> - ថ�ី (ម្  ្១១៣ ចរ)់ 

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបសអ�កធនឹកណ្អយមអំច

ធ៌លរន ។ យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ខ្្ុះរហ- 

ក្្ធក�៌ឧកាចរិនបមះ ។   

ម្  ្១៣៣> - ថ�ី (ម្  ្១១៤ ចរ)់ 

 បច្កររាមាច្ធតវបាដកុីរ៌ភរនបមបេ ។ �៌៉ែមម 

យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ទប្រចបកបវ ាមពបលបច- 

្កររែដលបម្�្ុឹធមភ៌ទ ។  

ម្  ្១៣៤> - ថ�ី (ម្  ្១១៥ ចរ)់ 

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ មឹឧ្ធតវ�បឧ�ធបប  
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ម្  ្១៣០> - ថ�ី (ម្  ្១១១ ចរ)់ 

 គម មអឧតរនរខយមអំចមីធា�្ុ�ធមា ឬមីធា- 

្�ធា�ធមា ាចេេខលអំចធ៌លរនអ�ីបមបឡ ។  

ម្  ្១៣១> - ថ�ី (ម្  ្១១២ ចរ)់ 

 ់មែធអឧតរនអអរនបេ ែដល់មទាេរាប��ជមឹ ឧ  

ាសភ  ។ 

ម្  ្១៣២> - ថ�ី (ម្  ្១១៣ ចរ)់ 

 ្ុះរហក្្ធ្េឧបសអ�កធនឹកណ្អយមអំច

ធ៌លរន ។ យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ខ្្ុះរហ- 

ក្្ធក�៌ឧកាចរិនបមះ ។   

ម្  ្១៣៣> - ថ�ី (ម្  ្១១៤ ចរ)់ 

 បច្កររាមាច្ធតវបាដកុីរ៌ភរនបមបេ ។ �៌៉ែមម 

យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ទប្រចបកបវ ាមពបលបច- 

្កររែដលបម្�្ុឹធមភ៌ទ ។  

ម្  ្១៣៤> - ថ�ី (ម្  ្១១៥ ចរ)់ 

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ មឹឧ្ធតវ�បឧ�ធបប  
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ច្�បបនេ�ចអំឧតរនរខ ែដលមឹឧកជំធបទ់ទនុ  មាឧ  

រ៌ភរន ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ទ�ាធប្ររ្ុះណស- 

ា�ធីនុយម្ុះរហក្្ធ ។ ្ុះរហក្្ធ ្ុះអឧត្ េឧប 

ាចចធប�ឧំ្ុះណ្ធំឧ �់ កបន�ទប្ុះអឧត ឲអប�ស 

អា�ធីយមយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករបមះ ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ បលកបទចកមីបទ� ��   

្ុះរហក្្ធ អំុ ីរនែធឧ�ឧំបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  

អរេល្្រះកមី្ឧំអទប ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ក�៌ឧរ៌ភរនបកបវ ាមព 

ចបំកះបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  ្ធតវ្�្៌បំ្ររអា�ធី 

នុយម្�ធមធ៌លរនកំុ ូល ឬអាត្ ុះណ្ាសភ អរធ៌ល- 

រនកំុ ូល ា្ទពបបកនជី្កបេឧមឹឧបច្ករ ឬ 

្ុះណ្ាសភ  ។  

ម្  ្១៣៥> - ថ�ី (ម្  ្១១៦ ចរ)់ 

 លកកមមាក�យមបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  មាឧរនបនេ� 

ចអំឧតរនធ៌លរន មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បបបែឡកុីគ�  ។ 
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ច្�បបនេ�ចអំឧតរនរខ ែដលមឹឧកជំធបទ់ទនុ  មាឧ  

រ៌ភរន ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ទ�ាធប្ររ្ុះណស- 

ា�ធីនុយម្ុះរហក្្ធ ។ ្ុះរហក្្ធ ្ុះអឧត្ េឧប 

ាចចធប�ឧំ្ុះណ្ធំឧ �់ កបន�ទប្ុះអឧត ឲអប�ស 

អា�ធីយមយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករបមះ ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ បលកបទចកមីបទ� ��   

្ុះរហក្្ធ អំុ ីរនែធឧ�ឧំបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  

អរេល្្រះកមី្ឧំអទប ។  

 យធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ក�៌ឧរ៌ភរនបកបវ ាមព 

ចបំកះបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  ្ធតវ្�្៌បំ្ររអា�ធី 

នុយម្�ធមធ៌លរនកំុ ូល ឬអាត្ ុះណ្ាសភ អរធ៌ល- 

រនកំុ ូល ា្ទពបបកនជី្កបេឧមឹឧបច្ករ ឬ 

្ុះណ្ាសភ  ។  

ម្  ្១៣៥> - ថ�ី (ម្  ្១១៦ ចរ)់ 

 លកកមមាក�យមបច្ករ មាឧ្ុះណ្ាសភ  មាឧរនបនេ� 

ចអំឧតរនធ៌លរន មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បបបែឡកុីគ�  ។ 
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ជំពូកទី ១២ ថ� ី
អំពី្កកះ្បពកឹធះ�នមុ�   

ម្  ្១៣៦> - ថ�ី 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ់មទរធ�កាចិធនរនកន 

រនបគនុនដដរមម៌ុ� �ក្េនដដរមម៌ុ�  មាឧច្�ប  

ែដលនដដទនបមអម៌រពធ មាឧ្ុឹេរទនបម ាុមាធអច�ប  

ទ �ុ្ា�បបហ ។ 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�់មទាេរា ាុមាធអ មាឧទប្រចអំុ ី 

កនជីវ ាះេករម្ កបេឧមឹឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំធំឧ-

ណ�ទម មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។  

ម្  ្១៣៧> - ថ�ី (ម្  ្១១៨ ចរ)់ 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�់មទ់ ា្ក្ប�ំខមនូ� ែដល 

េេខលាជធមា្ប�ំខមឆ�  ំ ។ ទ់្ាក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

ចមំខមរខនា�ី ្ ធតវផា ទបថមីក�៌ឧន�បុល�ីឆ� រំមឧ�ីឆ� រំមឧ ។ 

ទ់ ា្ក�ីនូ�្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធ �ីនូ�្ធតវ 

ប្ ្ទ�ឧំបបនដដទន បហ�ីនូ�បេេធ្ធតវែធឧ�ឧំ 

បបយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ។ 
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ជំពូកទី ១២ ថ� ី
អំពី្កកះ្បពកឹធះ�នមុ�   

ម្  ្១៣៦> - ថ�ី 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ់មទរធ�កាចិធនរនកន 

រនបគនុនដដរមម៌ុ� �ក្េនដដរមម៌ុ�  មាឧច្�ប  

ែដលនដដទនបមអម៌រពធ មាឧ្ុឹេរទនបម ាុមាធអច�ប  

ទ �ុ្ា�បបហ ។ 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�់មទាេរា ាុមាធអ មាឧទប្រចអំុ ី 

កនជីវ ាះេករម្ កបេឧមឹឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំធំឧ-

ណ�ទម មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន ។  

ម្  ្១៣៧> - ថ�ី (ម្  ្១១៨ ចរ)់ 

 ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�់មទ់ ា្ក្ប�ំខមនូ� ែដល 

េេខលាជធមា្ប�ំខមឆ�  ំ ។ ទ់្ាក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

ចមំខមរខនា�ី ្ ធតវផា ទបថមីក�៌ឧន�បុល�ីឆ� រំមឧ�ីឆ� រំមឧ ។ 

ទ់ ា្ក�ីនូ�្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធ �ីនូ�្ធតវ 

ប្ ្ទ�ឧំបបនដដទន បហ�ីនូ�បេេធ្ធតវែធឧ�ឧំ 

បបយធមរ្កទរ្�ឹក្យមអឧតបច្ករ ។ 
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 ្�ធម ្ធតវបមប្ ្ទ�ឧំបបទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក  ្

រមម៌ុ� ។ ្�ធម់មទំបឡឧយធម់ម៌នុ ក�៌ឧកនជី 

ែ�កទបំឡឧសុីនបទមគ�  ។  

ម្  ្១៣៨> - ថ�ី (ម្  ្១១៩ ចរ)់  

 ទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ្ធតវប្ ្ទបន ទក�៌ ឧ  

ចបំរ់ទ្ន្ម ែដល់មទ�� �ព្ធច�បុីយធមរទាក្ 

បទ ដឧច្�ប ដឧនដដបល ដឧរនេូធ ឬដឧបទដដកាច ិ

បហ់ម ាុបេមរប្ចមក�៌ឧរនរន ។ 
ម្  ្១៣៩> - ថ�ី 

 រ៌ភរនទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ់មវ ាទរាធនុ 

មឹឧរ៌ភរនទ់ ា្ក្ុឹេរទន ទ់ ា្កនដដទន ទ់ ា្ក 

ណ្នបដ ភាបល បច្ករក�៌ឧធែំជឧ រនរមបធែំជឧ 

រខក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ� ្�ធម ឬអម៌្�ធមាជ�ក្ 

មបយប ្�ធម ឬអម៌្�ធមទហ្ីុ ។ 

ម្  ្១៤០> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ នកនដដរ�មមី  ្�ធមនដដទន 

ធំឧណ�ទមចមំខមរខនាដ�ប ្�ធម្ុឹេរទន ឬទ់ ា្ក 

្ុឹេរទនចមំខមរខនា�ខម ាច� �ុូ មច្�បែដលនដដទន 
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 ្�ធម ្ធតវបមប្ ្ទ�ឧំបបទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក  ្

រមម៌ុ� ។ ្�ធម់មទំបឡឧយធម់ម៌នុ ក�៌ឧកនជី 

ែ�កទបំឡឧសុីនបទមគ�  ។  

ម្  ្១៣៨> - ថ�ី (ម្  ្១១៩ ចរ)់  

 ទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ្ធតវប្ ្ទបន ទក�៌ ឧ  

ចបំរ់ទ្ន្ម ែដល់មទ�� �ព្ធច�បុីយធមរទាក្ 

បទ ដឧច្�ប ដឧនដដបល ដឧរនេូធ ឬដឧបទដដកាច ិ

បហ់ម ាុបេមរប្ចមក�៌ឧរនរន ។ 
ម្  ្១៣៩> - ថ�ី 

 រ៌ភរនទ់ ា្ក្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ់មវ ាទរាធនុ 

មឹឧរ៌ភរនទ់ ា្ក្ុឹេរទន ទ់ ា្កនដដទន ទ់ ា្ក 

ណ្នបដ ភាបល បច្ករក�៌ឧធែំជឧ រនរមបធែំជឧ 

រខក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ� ្�ធម ឬអម៌្�ធមាជ�ក្ 

មបយប ្�ធម ឬអម៌្�ធមទហ្ីុ ។ 

ម្  ្១៤០> - ថ�ី 

 ្ុះរហក្្ធ នកនដដរ�មមី  ្�ធមនដដទន 

ធំឧណ�ទមចមំខមរខនាដ�ប ្�ធម្ុឹេរទន ឬទ់ ា្ក 

្ុឹេរទនចមំខមរខនា�ខម ាច� �ុូ មច្�បែដលនដដទន 
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បមអម៌រពធបទឲអ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ាុមាធអ រ៌មមឹឧច្�ប 

បនះ្ធតវ្�រទឲអប្� ។  

 �េ��� យផនក�៌ឧនដដទន �េ��� យផនក�៌ឧ្ុឹេរទន 

មាឧច្�បបនេ�ចអំឧតរន្ ឧំ់ ្ធតវែធ� �ុូ មបទ្កទរ្�ឹក  ្

រមម៌ុ� ាុមាធអ រ៌មមឹឧ្�រទឲអប្� ។ ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

្ធតវទប្រចក�៌ឧន�បុលេរទា� (៣០) យថមយ៉ឧូន 

�បធច្�ប �េ��� យផនក�៌ឧនដដទន មាឧ�េ��� យផនក�៌ឧ- 

្ុឹេរទនដឧបល ្ទ� ឬរាម្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ� ។ 

ម្  ្១៤១> - ថ�ី 

 ប្រុីច្�បរខ ្ធតវបម្�រទឲអប្�  

្ុះរហក្្ធ ្�ធម្ុឹេរទន ្�ធមនដដទន នក- 

នដដរ�មមី ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ចមំខមរខនា�ខម ធំឧណ�ទម 

ចមំខមរខនាដ�ប ឬធ៌លរនាចទ៌ឲំអ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

ាុមាធអអំុ ីរមម៌ុ�នុយមច្�បបនះ ។  

 ្�សណ�ទម់ មទាេរា�មឹឧអំុ ីរមម៌ុ�នុយមច្�បបម 

�រន�ធំឧណ�ទម ឬ្�ធមនដដទន  ឬទ់ ា្ក្ុឹេរទន  

ឬ្�ធម្ុឹេរទន ដូច់មែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល ។ 
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បមអម៌រពធបទឲអ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ាុមាធអ រ៌មមឹឧច្�ប 

បនះ្ធតវ្�រទឲអប្� ។  

 �េ��� យផនក�៌ឧនដដទន �េ��� យផនក�៌ឧ្ុឹេរទន 

មាឧច្�បបនេ�ចអំឧតរន្ ឧំ់ ្ធតវែធ� �ុូ មបទ្កទរ្�ឹក  ្

រមម៌ុ� ាុមាធអ រ៌មមឹឧ្�រទឲអប្� ។ ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

្ធតវទប្រចក�៌ឧន�បុលេរទា� (៣០) យថមយ៉ឧូន 

�បធច្�ប �េ��� យផនក�៌ឧនដដទន មាឧ�េ��� យផនក�៌ឧ- 

្ុឹេរទនដឧបល ្ទ� ឬរាម្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ� ។ 

ម្  ្១៤១> - ថ�ី 

 ប្រុីច្�បរខ ្ធតវបម្�រទឲអប្�  

្ុះរហក្្ធ ្�ធម្ុឹេរទន ្�ធមនដដទន នក- 

នដដរ�មមី ទ់ ា្ក្ុឹេរទន ចមំខមរខនា�ខម ធំឧណ�ទម 

ចមំខមរខនាដ�ប ឬធ៌លរនាចទ៌ឲំអ្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

ាុមាធអអំុ ីរមម៌ុ�នុយមច្�បបនះ ។  

 ្�សណ�ទម់ មទាេរា�មឹឧអំុ ីរមម៌ុ�នុយមច្�បបម 

�រន�ធំឧណ�ទម ឬ្�ធមនដដទន  ឬទ់ ា្ក្ុឹេរទន  

ឬ្�ធម្ុឹេរទន ដូច់មែចឧក�៌ឧះកអភពជ័ដឧបល ។ 
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ម្  ្១៤២> - ថ�ី (ម្  ្១២៣ ចរ)់ 

 �េ�្ុ�ធមាក�៌ឧ់្� ែដល្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

្�រទ�រាម្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ� រាមាចកបទ្�រទ 

ឲអប្� ឬកបទអម៌វធមបមបឡ ។  

 បទចកមីទប្រចន�ទប្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� សបទចកមី  

ទប្រច�ាេផាូ វធះ៉ ។ 

ម្  ្១៤៣> - ថ�ី (ម្  ្១២៤ ចរ)់ 

 ្ុះរហក្្ធ្េឧប ាុប្គះរធា្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�  

ចំបកះបទចកមីបទ�្ឧំ់ែដលទ៌ំប�វ ាបេមករមបល   

នដដរមម៌ុ�  ។ 

ម្  ្១៤៤> - ថ�ី (ម្  ្១២៥ ចរ)់ 

 ច្�បបនេ�ចអំឧតរនរខមឹឧកជំធបរនបនេ�ច ំ មាឧរន 

្�្ុឹធមបទយម្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ។ 
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ម្  ្១៤២> - ថ�ី (ម្  ្១២៣ ចរ)់ 

 �េ�្ុ�ធមាក�៌ឧ់្� ែដល្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� 

្�រទ�រាម្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ� រាមាចកបទ្�រទ 

ឲអប្� ឬកបទអម៌វធមបមបឡ ។  

 បទចកមីទប្រចន�ទប្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� សបទចកមី  

ទប្រច�ាេផាូ វធះ៉ ។ 

ម្  ្១៤៣> - ថ�ី (ម្  ្១២៤ ចរ)់ 

 ្ុះរហក្្ធ្េឧប ាុប្គះរធា្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ�  

ចំបកះបទចកមីបទ�្ឧំ់ែដលទ៌ំប�វ ាបេមករមបល   

នដដរមម៌ុ�  ។ 

ម្  ្១៤៤> - ថ�ី (ម្  ្១២៥ ចរ)់ 

 ច្�បបនេ�ចអំឧតរនរខមឹឧកជំធបរនបនេ�ច ំ មាឧរន 

្�្ុឹធមបទយម្កទរ្�ឹក្រមម៌ុ� ។ 
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ជំពូកទី ១៣ ថ�ី 
អំពីលែ្្ប់្ ្ងែលរាា 

 

ម្  ្១៤៥> - ថ�ី (ះួយ) 

 េឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស ែចកសណ្ធមី 

បភធម ្កទឧ ្ទ៌ក ភជ័ ឃ៌ ំទរ� ធប ។ 

ម្  ្១៤៦> - ថ�ី (ះួយ) 

 ណ្ធមី បភធម ្កទឧ ្ទ៌ក ភជ័ ឃ៌ ំទរ� ធប ្ធតវ្ា�ប  

្ាឧ�រលពកកភពជ័ែដល់មែចឧក�៌ឧច្�បបនេ�ចអំឧតរន ។ 
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ជំពូកទី ១៣ ថ�ី 
អំពីលែ្្ប់្ ្ងែលរាា 

 

ម្  ្១៤៥> - ថ�ី (ះួយ) 

 េឹកដីយម្ុះណសច្កករា៌ស ែចកសណ្ធមី 

បភធម ្កទឧ ្ទ៌ក ភជ័ ឃ៌ ំទរ� ធប ។ 

ម្  ្១៤៦> - ថ�ី (ះួយ) 

 ណ្ធមី បភធម ្កទឧ ្ទ៌ក ភជ័ ឃ៌ ំទរ� ធប ្ធតវ្ា�ប  

្ាឧ�រលពកកភពជ័ែដល់មែចឧក�៌ឧច្�បបនេ�ចអំឧតរន ។ 
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ជំពូកទី ១៤ ថ�ី 
អំពីរមជបុិ  

ម្  ្១៤៧> - ថ�ី (ម្  ្១២៨ ចរ)់ 

 ទ់្សធា ប�កឲអ្�សណ�ទម្ ស�បបផន លប អំុ ី 

កាចរិនបផ្ឧ់ ែដលស្�បយ្មរសធា មាឧបលក���  មាឧ 

ទជូំរុន្ូមនដដអំចបបះ្េ ។ 

្�សណ�ទមែភមន្ឧំុីនបភេ  ់មទាេរាបទចូលនខរក�៌ឧ  

ទ់្សធា។  

ម្  ្១៤៨> - ថ�ី (ម្  ្១២៩ ចរ)់ 

 ទ់្សធា ្�្៌រំខដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ បនបដរែភ�ូ  

�ររនបរះអប �ុញន�ទបនកនដដរ�មមី ។  

 ទ់្សធា ្�្ុឹធមបទប្ររ្ុះណសា�ធីនុ 

យម្ុះរហក្្ធ ។  

ម្  ្១៤៩> - ថ�ី 

 ទ់្សធា អម៌រពធទជូំរុន្ូម្ុឹេរទន ្ូម 

នដដទន មាឧ្ូមនដដអំច ាុចន ។ 

  រនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធមបទយមទ់្សធាមឹឧ្ធតវ  

កជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ជំពូកទី ១៤ ថ�ី 
អំពីរមជបុិ  

ម្  ្១៤៧> - ថ�ី (ម្  ្១២៨ ចរ)់ 

 ទ់្សធា ប�កឲអ្�សណ�ទម្ ស�បបផន លប អំុ ី 

កាចរិនបផ្ឧ់ ែដលស្�បយ្មរសធា មាឧបលក���  មាឧ 

ទជូំរុន្ូមនដដអំចបបះ្េ ។ 

្�សណ�ទមែភមន្ឧំុីនបភេ  ់មទាេរាបទចូលនខរក�៌ឧ  

ទ់្សធា។  

ម្  ្១៤៨> - ថ�ី (ម្  ្១២៩ ចរ)់ 

 ទ់្សធា ្�្៌រំខដឧក�៌ឧរខឆ�  ំ បនបដរែភ�ូ  

�ររនបរះអប �ុញន�ទបនកនដដរ�មមី ។  

 ទ់្សធា ្�្ុឹធមបទប្ររ្ុះណសា�ធីនុ 

យម្ុះរហក្្ធ ។  

ម្  ្១៤៩> - ថ�ី 

 ទ់្សធា អម៌រពធទជូំរុន្ូម្ុឹេរទន ្ូម 

នដដទន មាឧ្ូមនដដអំច ាុចន ។ 

  រនបនេ�ច ំមាឧរន្�្ុឹធមបទយមទ់្សធាមឹឧ្ធតវ  

កជំធបក�៌ឧច្�បរខ ។ 
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ជំពូកទីរ១៥រថ�ីរ(ពីែ) 
អំពីអង�លែេែរបចំលែេាាេេ� ុ 

 

ម្្រ១៥០> - ថ�ីរ(ពីែ) 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរាឺសអឧតរន 

ែដល់មទរធ�កាចបិនេ�ច ំចធបែចឧរមាឧ្ា�ប្ាឧរនបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំ 

ធំឧណ�ទ�រ ្ុរ្ឧំរនបបះបឆ� ធបផ្ឧបេេធរ�ររន 

កជំធបយមច្�បរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរ្ធតវអម៌វធ� 

ទរធ�កាចិន�ទបភាខមរ ្�ក�បបឹកណ្អរ មាឧអុ្្កឹធ 

បដរ្ធីនឲអរនបបះបឆ� ធ្�្ុឹធ�បទបបបទនរី ្ធឹរ្ធតវរ

មាឧ៌ធ�ារ្ ្ទ��របគលរនជន យមលេរា្�សា�បធអរ

បទន ីុ ហ៌�ក្រ។ 

 រ៌ភរនសទ់ ា្កាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំន

បបះបឆ� ធ  ់មវ ាទរាធនុសរខរន�បំុញរ៌ភធែំជឧ  

ក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ�រ មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្ក យម 

េ� �ពមដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះរ។រទ់ ា្ក 
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ជំពូកទីរ១៥រថ�ីរ(ពីែ) 
អំពីអង�លែេែរបចំលែេាាេេ� ុ 

 

ម្្រ១៥០> - ថ�ីរ(ពីែ) 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរាឺសអឧតរន 

ែដល់មទរធ�កាចបិនេ�ច ំចធបែចឧរមាឧ្ា�ប្ាឧរនបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំ 

ធំឧណ�ទ�រ ្ុរ្ឧំរនបបះបឆ� ធបផ្ឧបេេធរ�ររន 

កជំធបយមច្�បរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរ្ធតវអម៌វធ� 

ទរធ�កាចិន�ទបភាខមរ ្�ក�បបឹកណ្អរ មាឧអុ្្កឹធ 

បដរ្ធីនឲអរនបបះបឆ� ធ្�្ុឹធ�បទបបបទនរី ្ធឹរ្ធតវរ

មាឧ៌ធ�ារ្ ្ទ��របគលរនជន យមលេរា្�សា�បធអរ

បទន ីុ ហ៌�ក្រ។ 

 រ៌ភរនសទ់ ា្កាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំន

បបះបឆ� ធ  ់មវ ាទរាធនុសរខរន�បំុញរ៌ភធែំជឧ  

ក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ�រ មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្ក យម 

េ� �ពមដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះរ។រទ់ ា្ក 
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ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ រាមាចប�ស 

ទ់ ា្កយមាជ�ក្មបយប ឬប�សអ�កដឹកនយំមអឧតរន 

រាមែរមនបដ ភាបលរទ់ាររទហ្ី  ុឬ្កទរហហ៌មកជា ្�ករម 

រខបមបឡរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរ  ់ មថវ ារ  

ទ�ពធទ្់�បដបំជ នរនរ។ 

ម្ រ្១៥១> - ថ�ី (រពីែរ) 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មទ់- 

ទនុ្ប�ំខមនូ� ែដលេេខលាជធ�ា្បឆំ�  ំ ។ ទ់ទ- 

នុ�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្ដឹកនណំ្នបដ -

ភាបលរ�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្់មាទម� 

ក�៌ឧនដដទន ែដលរាមចូលនខរក�៌ឧណ្នបដ ភាបល មាឧរខ 

នូ� ្ធតវប្ ្ទបន ទបប់មរន្ុរប្ុ្ឧគ�  នះឧាជ- 

�ក្្ឧំអទបែដល់មាទម�ក�៌ឧនដដទនរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ្ធតវដបំជ នរន  

បនេ�ចឲំអ់មរនប្ ្ទបន ទ បបប�កចហំរ មាឧធ ា់ នុ 

មូវទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ។ 
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ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ រាមាចប�ស 

ទ់ ា្កយមាជ�ក្មបយប ឬប�សអ�កដឹកនយំមអឧតរន 

រាមែរមនបដ ភាបលរទ់ាររទហ្ី  ុឬ្កទរហហ៌មកជា ្�ករម 

រខបមបឡរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរ  ់ មថវ ារ  

ទ�ពធទ្់�បដបំជ នរនរ។ 

ម្ រ្១៥១> - ថ�ី (រពីែរ) 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មទ់- 

ទនុ្ប�ំខមនូ� ែដលេេខលាជធ�ា្បឆំ�  ំ ។ ទ់ទ- 

នុ�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្ដឹកនណំ្នបដ -

ភាបលរ�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្់មាទម� 

ក�៌ឧនដដទន ែដលរាមចូលនខរក�៌ឧណ្នបដ ភាបល មាឧរខ 

នូ� ្ធតវប្ ្ទបន ទបប់មរន្ុរប្ុ្ឧគ�  នះឧាជ- 

�ក្្ឧំអទបែដល់មាទម�ក�៌ឧនដដទនរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ្ធតវដបំជ នរន  

បនេ�ចឲំអ់មរនប្ ្ទបន ទ បបប�កចហំរ មាឧធ ា់ នុ 

មូវទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ។ 
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ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ បនេ�ច�ំ �ុី ទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ បកប្ូមនដដទន 

បដរ្បីបះបឆ� ធេ៌កចាធ��ររធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខម 

ទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ  

្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះណ ្្កឹធអរ។ 

 ក�៌ ឧកនជីទ់ ា្ករខយមាជ�ក ម់ ារន

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធ បធប�ឧបទ់ ា្កនុន�ទបភាខម 

ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទន ្ធតវចធបមីធាវ ាីប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ ក�៌ឧន�បុលយ៉ឧូនរ ១៥យថមរ ាាធ 

ុីយថមបធប�ឧបទ់ ា្កនុរ ។រ មីធាវ ាីលំអាធយមរនប្ ្ទ 

បន ទទ់ទនុថមី្មំខទរ្ ធតវកជំធបបបែឡកក�៌ឧច្�បរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលភកដមរាមបមបនេ�ចទំ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធែដល់ម្េ�បរ

្ធតវអម៌វធ�រនរនន�ទបភាខម�ម�បេេធរមាឧ់មទរធ�កាចបិដរ្ ី

ចធបែចឧបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ�រច្�បរ។ 

  រនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ�ក ម់ ារន 

សធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរមឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខរ។ 
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ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ បនេ�ច�ំ �ុី ទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ បកប្ូមនដដទន 

បដរ្បីបះបឆ� ធេ៌កចាធ��ររធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខម 

ទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូល ។ 

 ទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ  

្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះណ ្្កឹធអរ។ 

 ក�៌ ឧកនជីទ់ ា្ករខយមាជ�ក ម់ ារន

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធ បធប�ឧបទ់ ា្កនុន�ទបភាខម 

ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទន ្ធតវចធបមីធាវ ាីប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ ក�៌ឧន�បុលយ៉ឧូនរ ១៥យថមរ ាាធ 

ុីយថមបធប�ឧបទ់ ា្កនុរ ។រ មីធាវ ាីលំអាធយមរនប្ ្ទ 

បន ទទ់ទនុថមី្មំខទរ្ ធតវកជំធបបបែឡកក�៌ឧច្�បរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលភកដមរាមបមបនេ�ចទំ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធែដល់ម្េ�បរ

្ធតវអម៌វធ�រនរនន�ទបភាខម�ម�បេេធរមាឧ់មទរធ�កាចបិដរ្ ី

ចធបែចឧបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ�រច្�បរ។ 

  រនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ�ក ម់ ារន 

សធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរមឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខរ។ 
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ជំពូកទីរ១៦រថ�ីរ(ពីែរ) 
អំពីអនុភពរលែេរេែ រនិងវិេវធនកះ�ែលរធះ�នុម�  

 

ម្្រ១៥២> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥០រថ�ីរ) 

  នដដរមម៌ុ�បមះសច្�បកំុ ូលរយម្ុះណសច្ក  

ករា៌សរ។ 

  ច្�បរ មាឧបទចកមីទប្រច្ឧំ់យមេ� �ពមនន 

ន�ទបនដដរ្ធតវ្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ�សបចបដធរ។ 

ម្្រ១៥៣> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥១រថ�ី) 

  រនបផមរាមំាធបទបន រ ឬរនបផមរាមំាធប�វ ាបេមករម 

នដដរមម៌ុ�សទាេរាន�ទប្ុះរហក្្ធ ន�ទបនកនដដរ�ម�ី 

មាឧន�ទប្�ធមនដដទនរ�របទចកមីបទ�ន�ទបធំឧណ�ទ� 

រខនា�ខម យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ ្ធតវប�បឡឧ 

បបច្�បរមម៌ុ�រខ ែដលអម៌រពធបបនដដទនរ�ររធា 

នាប្ចមុីននា�ីរយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

ម្្រ១៥៤> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥២រថ�ី) 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ្ធតវហររធប  

រាមឲអប�បនបុល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម�រដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧ់្�រ៨៦រ។ 
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ជំពូកទីរ១៦រថ�ីរ(ពីែរ) 
អំពីអនុភពរលែេរេែ រនិងវិេវធនកះ�ែលរធះ�នុម�  

 

ម្្រ១៥២> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥០រថ�ីរ) 

  នដដរមម៌ុ�បមះសច្�បកំុ ូលរយម្ុះណសច្ក  

ករា៌សរ។ 

  ច្�បរ មាឧបទចកមីទប្រច្ឧំ់យមេ� �ពមនន 

ន�ទបនដដរ្ធតវ្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ�សបចបដធរ។ 

ម្្រ១៥៣> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥១រថ�ី) 

  រនបផមរាមំាធបទបន រ ឬរនបផមរាមំាធប�វ ាបេមករម 

នដដរមម៌ុ�សទាេរាន�ទប្ុះរហក្្ធ ន�ទបនកនដដរ�ម�ី 

មាឧន�ទប្�ធមនដដទនរ�របទចកមីបទ�ន�ទបធំឧណ�ទ� 

រខនា�ខម យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ ្ធតវប�បឡឧ 

បបច្�បរមម៌ុ�រខ ែដលអម៌រពធបបនដដទនរ�ររធា 

នាប្ចមុីននា�ីរយមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

ម្្រ១៥៤> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥២រថ�ី) 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ្ធតវហររធប  

រាមឲអប�បនបុល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម�រដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧ់្�រ៨៦រ។ 
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ម្្រ១៥៥> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥៣រថ�ី) 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ� រាមាចប�បម 

បឡរររលប��៉ះកលបដលប្�ុពមរ្�សា�បធអរបទន  ី

ុហ៌�ក្រមាឧន��ណសមារា្ទពបបនដដរមម៌ុ�រ។ 
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ម្្រ១៥៥> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥៣រថ�ី) 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ� រាមាចប�បម 

បឡរររលប��៉ះកលបដលប្�ុពមរ្�សា�បធអរបទន  ី

ុហ៌�ក្រមាឧន��ណសមារា្ទពបបនដដរមម៌ុ�រ។ 
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ជំពូកទី ១៧រថ�ី 
អំពីអនែប្ម�ុ ិ

 

ម្្ ១៥៦> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៤ ថ�ី) 

 នដដរមម៌ុ�បមះ ប្រុីបមេេខលរនអម៌រពធរ ្ធតវ 

បម្�រទឲអចូលសន់មនា របប្ុះរហក្្ធរយម  

្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្្ ១៥៧> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៥រថ�ី) 

  ប្របុលនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ ទន- 

រមម៌ុ�្ធតវរា បទសនដដទនរ។ 

  �េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន្ធតវចូលសន់ មរប្រ  

េេខលបមរនអម៌រពធុីនដដទនរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលនដដទនរាម្មបច�បដបំជ នរនបមរ 

្�ធមរអម៌្�ធមេីរខរមាឧអម៌្�ធមេីុីនរយមទន 

រមម៌ុ�រ មឹឧចូលនខរ�ំបុញននកាចិក�៌ ឧ្កទរ្�ឹក្  

ណ្ទរ្ធ�ារប�ទនុរនជរ ក�៌ឧ្�បេទ្រ្នរ។ 

ម្្ ១៥៨> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៦ ថ�ី) 

 ប្រនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ្ុះរហក្្ធ  
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ជំពូកទី ១៧រថ�ី 
អំពីអនែប្ម�ុ ិ

 

ម្្ ១៥៦> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៤ ថ�ី) 

 នដដរមម៌ុ�បមះ ប្រុីបមេេខលរនអម៌រពធរ ្ធតវ 

បម្�រទឲអចូលសន់មនា របប្ុះរហក្្ធរយម  

្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្្ ១៥៧> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៥រថ�ី) 

  ប្របុលនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ ទន- 

រមម៌ុ�្ធតវរា បទសនដដទនរ។ 

  �េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន្ធតវចូលសន់ មរប្រ  

េេខលបមរនអម៌រពធុីនដដទនរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលនដដទនរាម្មបច�បដបំជ នរនបមរ 

្�ធមរអម៌្�ធមេីរខរមាឧអម៌្�ធមេីុីនរយមទន 

រមម៌ុ�រ មឹឧចូលនខរ�ំបុញននកាចិក�៌ ឧ្កទរ្�ឹក្  

ណ្ទរ្ធ�ារប�ទនុរនជរ ក�៌ឧ្�បេទ្រ្នរ។ 

ម្្ ១៥៨> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៦ ថ�ី) 

 ប្រនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ្ុះរហក្្ធ  
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ប្ ្ទ�ឧំ�រលពកកភពជ័រ ែដល់មែចឧក�៌ឧ់្�រ ១៣ថមីរ

មាឧរ១៤រ។ 

ម្្ ១៥៩> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៧ ថ�ី) 

  មីធារលេី១រយម្ុឹេរទន់មកជំធបរ៥ឆ� បំហ្ធតវ  

ផ៌ធកជំធបបនបុល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧរ។ 

  ទ្់�បមីធារលេី១ យម្ុឹេរទន� 

-ទ់ ា្ក្ុឹេរទន់មចមំខមទន៌�ហ៌កទា� 

រខនូ�រ។  

- ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរ-  

 ទនុីននូ�រ្ុរ្ឧំ្�ធមរអម៌្�ធមេី១រ 

 អម៌្�ធមេី២រយម្ុឹេរទនរ។  

-ទ់ ា្កដយេបេេធយម្ុឹេរទនរ ្ធតវបម 

ែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធរ�រទំបជ  

ន�ទប្�ធម្ុឹេរទនរ មាឧ្�ធមនដដទន 

ក�៌ឧចបំរទ់ ា្ក យមាជ�ក្ែដល់ម 

ាទម�បនក�៌ឧនដដទនរ។  

-កាចិ្ �្៌សំទ់្នដដទនរមាឧ្ុឹេរទន្ធតវ 

ដឹកនបំបទហ្�ធមរ។ 
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ប្ ្ទ�ឧំ�រលពកកភពជ័រ ែដល់មែចឧក�៌ឧ់្�រ ១៣ថមីរ

មាឧរ១៤រ។ 

ម្្ ១៥៩> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៧ ថ�ី) 

  មីធារលេី១រយម្ុឹេរទន់មកជំធបរ៥ឆ� បំហ្ធតវ  

ផ៌ធកជំធបបនបុល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧរ។ 

  ទ្់�បមីធារលេី១ យម្ុឹេរទន� 

-ទ់ ា្ក្ុឹេរទន់មចមំខមទន៌�ហ៌កទា� 

រខនូ�រ។  

- ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរ-  

 ទនុីននូ�រ្ុរ្ឧំ្�ធមរអម៌្�ធមេី១រ 

 អម៌្�ធមេី២រយម្ុឹេរទនរ។  

-ទ់ ា្កដយេបេេធយម្ុឹេរទនរ ្ធតវបម 

ែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធរ�រទំបជ  

ន�ទប្�ធម្ុឹេរទនរ មាឧ្�ធមនដដទន 

ក�៌ឧចបំរទ់ ា្ក យមាជ�ក្ែដល់ម 

ាទម�បនក�៌ឧនដដទនរ។  

-កាចិ្ �្៌សំទ់្នដដទនរមាឧ្ុឹេរទន្ធតវ 

ដឹកនបំបទហ្�ធមរ។ 
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ម្្ ១៦០> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៨ ថ�ី) 

  ច្�ប មាឧលាភាធ�េបដ ម្ឧំអទបបនករា៌សរ ែដល 

ធនរនកនបមមូវ្េុអទរ្ធមានដដ ទាេរាបទននីុរមាឧ្េុអ 

ទរ្ធមា្ធឹរ្ធតវ�រច្�បន�ទប�៌ាតលរមាឧែដលទរ្ទ�មឹឧ

្�បយ្មរសធារ ្ធតវ់មាម៌នុអម៌វធម�មមបទរ៌ភបេេធរ

នហូធដលប់មអធ��េថមីរកែកែ្�រឬល៌�បចលរ បលកែលឧ 

ែធ�េ�្ុ�ធាមែដលផន៌មឹឧេម នធីយមនដដរមម៌ុ�បមះរ។ 
                   

              នដដរមម៌ុ�បមះរ្ធតវបមទនរមម៌ុ�អម៌រពធបន  

ណ្ធមីភ�បំុញរយថមេី២១ររែភក�� រឆ� ១ំ៩៩៣ររ នទរព 

្�្៌បំលកេី២រ។ 

                                                       ្បបន 
                                               

                                    
 

        រនឺ វន 
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ម្្ ១៦០> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៨ ថ�ី) 

  ច្�ប មាឧលាភាធ�េបដ ម្ឧំអទបបនករា៌សរ ែដល 

ធនរនកនបមមូវ្េុអទរ្ធមានដដ ទាេរាបទននីុរមាឧ្េុអ 

ទរ្ធមា្ធឹរ្ធតវ�រច្�បន�ទប�៌ាតលរមាឧែដលទរ្ទ�មឹឧ

្�បយ្មរសធារ ្ធតវ់មាម៌នុអម៌វធម�មមបទរ៌ភបេេធរ

នហូធដលប់មអធ��េថមីរកែកែ្�រឬល៌�បចលរ បលកែលឧ 

ែធ�េ�្ុ�ធាមែដលផន៌មឹឧេម នធីយមនដដរមម៌ុ�បមះរ។ 
                   

              នដដរមម៌ុ�បមះរ្ធតវបមទនរមម៌ុ�អម៌រពធបន  

ណ្ធមីភ�បំុញរយថមេី២១ររែភក�� រឆ� ១ំ៩៩៣ររ នទរព 

្�្៌បំលកេី២រ។ 

                                                       ្បបន 
                                               

                                    
 

        រនឺ វន 
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    ឧបរះ�័ន�ទី១ 
 
 

ទង់បុិ 
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    ឧបរះ�័ន�ទី១ 
 
 

ទង់បុិ 
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        ឧបរះ�័ន�ទី២ 
 

េ�ងបុិ ន្ែជជ 
 

១- រះូពួកេទព    ែក  ឹ ះមក្ុេយង 

     ឲ  ្ ានែងុេែរង  េរយជ័យះង�ា រែិរីរួ ី

     េយងស�ុំ្ ពាអង�  រះូ្ជកេ្លះះ�ប់្ ពាាែះ ី

     ៃន្ពានែបុ ី  វងក្ ្�លាវង្ាវទថ� 

     ្ ្ប់្ ្ង�លន�ស�ែ បុជណេថថងថថ ន ។ 
 

២-្ ាវទរិុ   កំាងំកណ ាៃ្ព 

      ្ ួែឲ្្រៃះ  នពកលាយ់ររក ិះមន្ែ 

      បុិ�ស�ែលូចថ�  ្ងវ់ងេេា ែ ពងបុពងជហំែ 

      េយងរង្ ពះពែ   ័ព�េ្ពងរណំងែបរក់ះ�បុ 

      ះមែលរេកុ មន យែូអ�ង�ងេហយ ។ 
 

៣-្ ្បវ់ុអជះ  ឮ�ុរែូរព័�ធះម 

     រូ្ ុេរយអំណែ ែឭំក្ណុពទុ�វរស 

       ចូែេយងបអ�ក  េជរបក់េវ� ារ�័្  ្្ ះ�បបលនូ្  

       ្ ង់� េុទវ  ្  នពងជយួេ្បះ�្ជងរ�ុរ់�ង់្ បេយជនជឲ្ 

     លា់្ បេទរ�ស�ែ   បះមន្ែ  
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        ឧបរះ�័ន�ទី២ 
 

េ�ងបុិ ន្ែជជ 
 

១- រះូពួកេទព    ែក  ឹ ះមក្ុេយង 

     ឲ  ្ ានែងុេែរង  េរយជ័យះង�ា រែិរីរួ ី

     េយងស�ុំ្ ពាអង�  រះូ្ជកេ្លះះ�ប់្ ពាាែះ ី

     ៃន្ពានែបុ ី  វងក្ ្�លាវង្ាវទថ� 

     ្ ្ប់្ ្ង�លន�ស�ែ បុជណេថថងថថ ន ។ 
 

២-្ ាវទរិុ   កំាងំកណ ាៃ្ព 

      ្ ួែឲ្្រៃះ  នពកលាយ់ររក ិះមន្ែ 

      បុិ�ស�ែលូចថ�  ្ងវ់ងេេា ែ ពងបុពងជហំែ 

      េយងរង្ ពះពែ   ័ព�េ្ពងរណំងែបរក់ះ�បុ 

      ះមែលរេកុ មន យែូអ�ង�ងេហយ ។ 
 

៣-្ ្បវ់ុអជះ  ឮ�ុរែូរព័�ធះម 

     រូ្ ុេរយអំណែ ែឭំក្ណុពទុ�វរស 

       ចូែេយងបអ�ក  េជរបក់េវ� ារ�័្  ្្ ះ�បបលនូ្  

       ្ ង់� េុទវ  ្  នពងជយួេ្បះ�្ជងរ�ុរ់�ង់្ បេយជនជឲ្ 

     លា់្ បេទរ�ស�ែ   បះមន្ែ  
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៨៦ 
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៨៦ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៣ 
 

              
 

 រ�� បុិ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៣ 
 

              
 

 រ�� បុិ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៤ 
 

 

រច� ្បណិបន 
ៃន 

្ពាះមក្ុ ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 
 

ស�ុំ្ងំរច� ថ 
នពង្ប្ពពុ្ះែលរធះ�នុម�   

 

និងច្ប់បងំយ ៃន្ពាជបណច្ក 
 

េហយនពង្ងំចិុេធ�រា្បេយជនជលាែ់លរ 

និង្បបជារ ។ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៤ 
 

 

រច� ្បណិបន 
ៃន 

្ពាះមក្ុ ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 
 

ស�ុំ្ងំរច� ថ 
នពង្ប្ពពុ្ះែលរធះ�នុម�   

 

និងច្ប់បងំយ ៃន្ពាជបណច្ក 
 

េហយនពង្ងំចិុេធ�រា្បេយជនជលាែ់លរ 

និង្បបជារ ។ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៥ 
រច� ្បណិបន 
ទូា្ពាបង� ំ
េយងស�ុំ 

្បបន អនុ្បបន 
និងរមជិកែលររភៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 

រះូេធ�រច� ្បណិបន 
េេចំេពា្ពា័ាក្ ពាះមក្ុ 

្ពា័ាកៃនរេះច្ពារង្ជជ 
និងេទវ្ែកឹេរ�ុ ច�្ុ 

លូចុេទ  
 

 -ក�៌ឧបុល្�ធា�ធមារន�ររ៌ភធែំជឧភាខម មាឧក�៌ឧរន 

�បំុញប�ទកករម ែដល្�សណ�ទមករា៌សបម្�ាលប្ូម 

ចបំកះេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ា�ប់នូ� េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ 

ទូរប�មសភ បគនុនដដរមម៌ុ� �ប្រសមាចិ្ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� 

្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរទចិ�រាម 
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ឧបរះ�័ន�ទី៥ 
រច� ្បណិបន 
ទូា្ពាបង� ំ
េយងស�ុំ 

្បបន អនុ្បបន 
និងរមជិកែលររភៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 

រះូេធ�រច� ្បណិបន 
េេចំេពា្ពា័ាក្ ពាះមក្ុ 

្ពា័ាកៃនរេះច្ពារង្ជជ 
និងេទវ្ែកឹេរ�ុ ច�្ុ 

លូចុេទ  
 

 -ក�៌ឧបុល្�ធា�ធមារន�ររ៌ភធែំជឧភាខម មាឧក�៌ឧរន 

�បំុញប�ទកករម ែដល្�សណ�ទមករា៌សបម្�ាលប្ូម 

ចបំកះេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ា�ប់នូ� េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ 

ទូរប�មសភ បគនុនដដរមម៌ុ� �ប្រសមាចិ្ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� 

្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរទចិ�រាម 
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បកឧ្�វ ពុ ិ មូវផល្�បយមរសធាទ្់�បផន លបភាខម ឬទ្់�ប 

្ាគេន ឬទ្់�ប�ក្ ខុក ឬទ្់�បនាីបនេឧ់ភាខមបឡ ។  

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ �មូ នផម ចបហហ ម�ូស្ីវ ាធ 

បដរ្រីនកនសមាច ិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវ ³  

  .ឹកណ្អនុ្ឧំ្ទ៌ឧ យម់ធ៌ភូរាករា៌ស 

  .អា�បធអនុសធាបុញ�ន ា�ូនជរ  

  .�ូនជនុេឹកដីដន្ធឹរ្ធតវ�រច្�បបនក�៌ឧ  

    ្ ុំែដមដីបគក មាឧ្ុំែដមទរ៌្េ ែដលករា៌ស  

    ធា �ប់មក�៌ឧ្នំមបឆ�  ំ១៩៦៣ ដលបឆ�  ំ១៩៦៩  

  .ឹកនុសធា បហរាមអម៌�� ធឲអ់មរន  

    ែ�ឧែចក ឬរនប�អ�ារមររខបឡ ។  

 -េូល�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ នក្េ៌កសមាច ិ ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌ �្ម� ្ឧំក�៌ ឧអនាធមូវ អុ្្កឹធនុ មាឧនុ 

រាមចូល�ក្ទរាពមរទ្់�បករា៌ស បហរាមអម៌�� ធស 

បចបដធឲអ្មកនបប ែដលចឧបប្្្ធែ្្កចូលក�៌ឧ 

យផនក�៌ឧយមករា៌ស ឬរក�រត �ប���  ចបំកះបគលមបយប 

សធា មាឧអមមនសធាន�ទបករា៌សបមបឡ ។ េូល្ុះ�ឧត ំ
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បឧភភ៌ រំ រាម�ប្រសបចបដធមូវផល្�បយ្មរ�នបេទ 

បហប�ឲអភូចដធដលបផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម   

្�សសធា មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌សបឡ ។ 
 -ក�៌ឧរនបបះ្េ��� ្ឧំ់បលយផនណ�សធា 

មាឧអមមនសធា េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំមឹឧ�បំធបបចល្ឧំ្ទ៌ឧ 

មូវអបំ ុហាឧ្្ា�បែ��យ៉ឧ ។  

�៌៉ែមម្ ុះណសច្កករា៌ស ទូរនក្េ៌កមូវទាេរារមប 

ាវ៌ធទហូ្�ឆឧំមឹឧរននបំលភឈា មកមរកុីប្េ បដរ្ ី

រនកនសធា ់ធ៌ភូរាភាខម ។ 

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរប�មសភ បគនុសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ លេរា្�សា�បធអ បទនមីារ 

ែដល់មន��ទន មាឧុហ៌�ក្ ្ុរ្ឧំ់មរនបគនុ 

យ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធបចបំកះទាេរារម៌ទ្ ដូច់មែចឧក�៌ឧបទចកមី 

្�រទសទកល ទមីអំុ ីទាេរារម៌ទ្ ។ 

  -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ ធទហូ្�ឆឧំអបំ ុុ៌ក 

នលខ្ា�បែ��យ៉ឧ ្�ឆឧំអ៌ធមារ្ទឧតរ បហធទហូ 

បដរ្ផី្ះផ្សធា បដរ្ ីឹ កនុសធា បដរ្ទីមមានុទឧតរ 
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មាឧទមមានុសធា បដរ្នីុទរ្ូនទ�្ យម្�សណ�ទម 

ករា៌ស មាឧបដរី្នុន៌ឧបនឿឧបថ�ឧ�� ម យម់ធ៌ភូរាករា៌ស សេី 

បគនុ ទរ� ន� មាឧសេីបទ�ហយមេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�បនូ� ។ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៦ 
 

រច� ្បណិបន 
ទូា្ពាបង� ំ
េយងស�ុំ 

សយកែលរះានី នងិរមជិក ៃនជជែររ ិាា 
រះូេធ�រច� ្បណិបន 

េេចំេពា្ពា័ាក្ ពាះមក្ុ 
្ពា័ាកៃនរេះច្ពារង្ជជ 
និងេទវ្ែកឹេរ�ុ ច�្  ុ

លូចុេទ  
 

 -ក�៌ឧបុល្�ធា�ធមារន�ររ៌ភធែំជឧភាខម មាឧក�៌ឧរន 

�បំុញប�ទកករម ែដល្�សណ�ទម ករា៌ស បម្�ាលប ្ូម 

ចបំកះេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ា�ប់នូ� េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ

ទូរប�មសភ បគនុនដដរមម៌ុ� �ប្រសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� 

្ឧំក�៌ឧអនាធមូវផល្�បយ្មរន�ទប ្ �សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរទចិ�រាម 

បកឧ្�វ ពុ ិ  មូវផល្�បយមរសធា ទ្់�បផន លបភាខម ឬទ្់�ប 

្ាគេន ឬទ្់�ប�ក្ុ ខក ឬទ្់�បនាីបនេឧ  ់ភាខមបឡ ។  
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ឧបរះ�័ន�ទី៦ 
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្ឧំក�៌ឧអនាធមូវផល្�បយ្មរន�ទប ្ �សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរទចិ�រាម 

បកឧ្�វ ពុ ិ  មូវផល្�បយមរសធា ទ្់�បផន លបភាខម ឬទ្់�ប 

្ាគេន ឬទ្់�ប�ក្ុ ខក ឬទ្់�បនាីបនេឧ  ់ភាខមបឡ ។  
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 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរប�មសភ �មូ នផម ចបហហ ម�ូស្ីវ ាធ 

បដរ្រីនកនសមាច ិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ ³  

  .ឹកណ្អនុ្ឧំ្ទ៌ឧ យម់ធ៌ភូរាករា៌ស 

  .អា�បធអនុសធាបុញ�ន ា�ូនជរ  

  .�ូនជនុេឹកដីដន្ធឹរ្ធតវ�រច្�បបនក�៌ឧ 

    ្ុំែដមដីបគក មាឧ្ុំែដមទរ៌្េែដលករា៌ស  

    ធា �ប់មក�៌ឧ្នំមបឆ�  ំ១៩៦៣ ដលបឆ�  ំ១៩៦៩  

  .ឹកនុសធា បហរាមអម៌�� ធឲអ់មរន  

    ែ�ឧែចក ឬរនប�អ�ារមររខបឡ ។  

 -េូល�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ នក្េ៌កសមាច ិ ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ អុ្្កឹធនុ មាឧនុរាម 

ចូល�ក្ទរាពមរទ្់�បករា៌ស បហរាមអម៌�� ធសបចប 

ដធឲអ្មកនបប ែដលចឧបប្្្ធែ្្កចូលក�៌ ឧ 

យផនក�៌ឧយមករា៌ស ឬរក�រត �ប���  ចបំកះបគលមបយប 

សធា មាឧអមមនសធាន�ទបករា៌សបមបឡ ។ េូល្ុះ�ឧត ំ

បឧភភ៌ ំ រាម�ប្រសបចបដធមូវផល្�បយ្មរ�នបេទ 

បហប�ឲអភូចដធដលបផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម  

  ្�សសធា មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌សបឡ ។ 
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 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរប�មសភ �មូ នផម ចបហហ ម�ូស្ីវ ាធ 

បដរ្រីនកនសមាច ិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ ³  

  .ឹកណ្អនុ្ឧំ្ទ៌ឧ យម់ធ៌ភូរាករា៌ស 

  .អា�បធអនុសធាបុញ�ន ា�ូនជរ  

  .�ូនជនុេឹកដីដន្ធឹរ្ធតវ�រច្�បបនក�៌ឧ 

    ្ុំែដមដីបគក មាឧ្ុំែដមទរ៌្េែដលករា៌ស  

    ធា �ប់មក�៌ឧ្នំមបឆ�  ំ១៩៦៣ ដលបឆ�  ំ១៩៦៩  

  .ឹកនុសធា បហរាមអម៌�� ធឲអ់មរន  

    ែ�ឧែចក ឬរនប�អ�ារមររខបឡ ។  

 -េូល�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ នក្េ៌កសមាច ិ ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ អុ្្កឹធនុ មាឧនុរាម 

ចូល�ក្ទរាពមរទ្់�បករា៌ស បហរាមអម៌�� ធសបចប 

ដធឲអ្មកនបប ែដលចឧបប្្្ធែ្្កចូលក�៌ ឧ 

យផនក�៌ឧយមករា៌ស ឬរក�រត �ប���  ចបំកះបគលមបយប 

សធា មាឧអមមនសធាន�ទបករា៌សបមបឡ ។ េូល្ុះ�ឧត ំ

បឧភភ៌ ំ រាម�ប្រសបចបដធមូវផល្�បយ្មរ�នបេទ 

បហប�ឲអភូចដធដលបផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម  

  ្�សសធា មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌សបឡ ។ 
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 -ក�៌ឧរនបបះ្េ��� ្ឧំ់បលយផនណ�សធា 

មាឧអមមនសធា េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ  មឹឧ�បំធបបចល្ឧំ 

្ទ៌ឧ មូវអបំ ុហាឧ្្ា�បែ��យ៉ឧ ។  

�៌៉ែមម្ុះណសច្កករា៌ស ទូរនក្េ៌កមូវទាេរា 

រមបាវ៌ធទហូ ្�ឆឧំមឹឧរននបំលភឈា មកមរកុីប្េ 

បដរ្រីនកនសធា ់ធ៌ភូរាភាខម ។ 

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរប�មសភ បគនុសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវលេរា្�សា�បធអ បទនមីារ 

ែដល់មន��ទន មាឧុហ៌�ក្ ្ុរ្ឧំ់មរនបគនុ 

យ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធបចបំកះទាេរារម៌ទ្ ដូច់មែចឧក�៌ឧបទចកមី 

្�រទសទកល ទមីអំុ ីទាេរារម៌ទ្ ។ 

-េូល្ុះ�ឧតំបឧភភ៌ ំ ទូរប�មសភ ធទហូ ្�ឆឧំអំប ុ  

ុ៌កនលខ្ា�បែ��យ៉ឧ ្ �ឆឧំ អ៌ធមារ្ទឧតរ បហធទហូ 

បដរ្ផី្ះផ្សធា បដរ្ ីឹ កនុសធា បដរ្ទីមមានុទឧតរ 

មាឧទមមានុសធា បដរ្នីុទរ្ូនទ�្ យម្�សណ�ទម 

ករា៌ស មាឧបដរ្នីុន៌ឧបនឿឧបថ�ឧ�� ម យម់ធ៌ភូរាករា៌ស សេី 

បគនុ ទរ� ន�  មាឧសេីបទ�ហ យមេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�បនូ�  ។ 
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 -ក�៌ឧរនបបះ្េ��� ្ឧំ់បលយផនណ�សធា 

មាឧអមមនសធា េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ  មឹឧ�បំធបបចល្ឧំ 

្ទ៌ឧ មូវអបំ ុហាឧ្្ា�បែ��យ៉ឧ ។  

�៌៉ែមម្ុះណសច្កករា៌ស ទូរនក្េ៌កមូវទាេរា 

រមបាវ៌ធទហូ ្�ឆឧំមឹឧរននបំលភឈា មកមរកុីប្េ 

បដរ្រីនកនសធា ់ធ៌ភូរាភាខម ។ 

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំទូរប�មសភ បគនុសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវលេរា្�សា�បធអ បទនមីារ 

ែដល់មន��ទន មាឧុហ៌�ក្ ្ុរ្ឧំ់មរនបគនុ 

យ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធបចបំកះទាេរារម៌ទ្ ដូច់មែចឧក�៌ឧបទចកមី 

្�រទសទកល ទមីអំុ ីទាេរារម៌ទ្ ។ 

-េូល្ុះ�ឧតំបឧភភ៌ ំ ទូរប�មសភ ធទហូ ្�ឆឧំអំប ុ  

ុ៌កនលខ្ា�បែ��យ៉ឧ ្ �ឆឧំ អ៌ធមារ្ទឧតរ បហធទហូ 

បដរ្ផី្ះផ្សធា បដរ្ ីឹ កនុសធា បដរ្ទីមមានុទឧតរ 

មាឧទមមានុសធា បដរ្នីុទរ្ូនទ�្ យម្�សណ�ទម 

ករា៌ស មាឧបដរ្នីុន៌ឧបនឿឧបថ�ឧ�� ម យម់ធ៌ភូរាករា៌ស សេី 

បគនុ ទរ� ន�  មាឧសេីបទ�ហ យមេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�បនូ�  ។ 
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ឧបរះ�័ន�ទី៧ 
                                   រច� ្បណិបន 

ទូា្ពាបង� ំ
េយងស�ុំ 

្បបន អនុ្បបន នងិរមជិក្ពពទ�រភ 
ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 
រះូេធ�រច� ្បណិបន 

េេចំេពា្ពា័ាក្ ពាះមក្ុ 

្ពា័ាកៃនរេះច្ពារង្ជជ 
និងេទវ្ែកឹេរ�ុ ច�្  ុ

លូចុេទ  
 

 -ក�៌ឧបុល្�ធា�ធមារន�ររ៌ភធែំជឧភាខម មាឧក�៌ឧ 

រន�បំុញប�ទកករម ែដល្�សណ�ទមករា៌ស បម្�ាលប 

្ូមចបំកះេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�ប់នូ� េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ 

ទូរប�មសភ បគនុនដដរមម៌ុ��ប្រសមាចិ្ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� 

្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតំបឧភភ៌ ំ ទូរទចិ� 

រាមបកឧ្�វ ពុ ិ មូវផល្�បយមរសធា  ទ្់�បផន លបភាខ ម  
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ឧបរះ�័ន�ទី៧ 
                                   រច� ្បណិបន 

ទូា្ពាបង� ំ
េយងស�ុំ 

្បបន អនុ្បបន នងិរមជិក្ពពទ�រភ 
ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 
រះូេធ�រច� ្បណិបន 

េេចំេពា្ពា័ាក្ ពាះមក្ុ 

្ពា័ាកៃនរេះច្ពារង្ជជ 
និងេទវ្ែកឹេរ�ុ ច�្  ុ

លូចុេទ  
 

 -ក�៌ឧបុល្�ធា�ធមារន�ររ៌ភធែំជឧភាខម មាឧក�៌ឧ 

រន�បំុញប�ទកករម ែដល្�សណ�ទមករា៌ស បម្�ាលប 

្ូមចបំកះេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�ប់នូ� េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ 

ទូរប�មសភ បគនុនដដរមម៌ុ��ប្រសមាចិ្ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� 

្ឧំក�៌ឧអនាធ មូវផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម ្ �សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌ស ។ េូល្ុះ�ឧតំបឧភភ៌ ំ ទូរទចិ� 

រាមបកឧ្�វ ពុ ិ មូវផល្�បយមរសធា  ទ្់�បផន លបភាខ ម  
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ឬទ្់�ប្ាគេន ឬទ្់�ប�ក្ ខុក ឬទ្់�បនាីបនេឧ់ 

ភាខមបឡ  ។  

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ ទូរប�មសភ �មូ នផម ចបហហ ម�ូស 

្ីវ ាធបដរ្រីនកនសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� ្ ឧំក�៌ឧអនាធមូវ ³  

  .ឹកណ្អនុ្ឧំ្ទ៌ឧ យម់ធ៌ភូរាករា៌ស 

  .អា�បធអនុសធាបុញ�ន ា�ូនជរ  

  .�ូនជនុេឹកដីដន្ធឹរ្ធតវ�រច្�ប បនក�៌ឧ  

    ្ុំែដមដីបគក មាឧ្ុំែដមទរ៌្េែដលករា៌ស  

    ធា �ប់មក�៌ឧ្នំមបឆ�  ំ១៩៦៣ ដលបឆ�  ំ១៩៦៩  

  .ឹកនុសធា បហរាមអម៌�� ធឲអ់មរនរ 

    ែ�ឧែចក ឬរនប�អ�ារមររខបឡ ។  

 -េូល�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ នក្េ៌កសមាចិ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ អុ្្កឹធនុ មាឧនុរាម 

ចូល�ក្ទរាពមរទ្់�បករា៌ស បហរាមអម៌�� ធសបចបដធ 

ឲអ្ មរខកនបប ែដលចឧបប្្្ធែ្្កចូលក�៌ឧយផនក�៌ឧ 

យមករា៌ស ឬរក�រត �ប��� ចបំកះបគលមបយបសធា 

មាឧអមមនសធាន�ទបករា៌សបមបឡ ។  េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ
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ឬទ្់�ប្ាគេន ឬទ្់�ប�ក្ ខុក ឬទ្់�បនាីបនេឧ់ 

ភាខមបឡ  ។  

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ ទូរប�មសភ �មូ នផម ចបហហ ម�ូស 

្ីវ ាធបដរ្រីនកនសមាចិ្ ឧំក�៌ឧ�ចិ៌�្ម� ្ ឧំក�៌ឧអនាធមូវ ³  

  .ឹកណ្អនុ្ឧំ្ទ៌ឧ យម់ធ៌ភូរាករា៌ស 

  .អា�បធអនុសធាបុញ�ន ា�ូនជរ  

  .�ូនជនុេឹកដីដន្ធឹរ្ធតវ�រច្�ប បនក�៌ឧ  

    ្ុំែដមដីបគក មាឧ្ុំែដមទរ៌្េែដលករា៌ស  

    ធា �ប់មក�៌ឧ្នំមបឆ�  ំ១៩៦៣ ដលបឆ�  ំ១៩៦៩  

  .ឹកនុសធា បហរាមអម៌�� ធឲអ់មរនរ 

    ែ�ឧែចក ឬរនប�អ�ារមររខបឡ ។  

 -េូល�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ នក្េ៌កសមាចិ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវ អុ្្កឹធនុ មាឧនុរាម 

ចូល�ក្ទរាពមរទ្់�បករា៌ស បហរាមអម៌�� ធសបចបដធ 

ឲអ្ មរខកនបប ែដលចឧបប្្្ធែ្្កចូលក�៌ឧយផនក�៌ឧ 

យមករា៌ស ឬរក�រត �ប��� ចបំកះបគលមបយបសធា 

មាឧអមមនសធាន�ទបករា៌សបមបឡ ។  េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ



98 
 

រាម�ប្រសបចបដធមូវផល្�បយ្មរ�នបេទ បហប�ឲអ 

ភូចដធដលបផល្�បយ្មរន�ទប្�សណ�ទម ្�សសធា 

មាឧ់ធ៌ភូរាករា៌សបឡ ។ 

 -ក�៌ឧរនបបះ្េ��� ្ឧំ់បលយផនណ�សធា 

មាឧអមមនសធា េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ មឹឧ�បំធបបចល្ឧំ្ទ៌ឧ 

មូវអបំ ុហាឧ្្ា�បែ��យ៉ឧ ។    

  �៌៉ែមម្ ុះណសច្កករា៌ស ទូរនក្េ៌កមូវទាេរារមប 

ាវ៌ធទហូ្�ឆឧំមឹឧរននបំលភឈា មកមរកុីប្េ បដរ្ ី

រនកនសធា ់ធ៌ភូរាភាខម ។ 

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ទូំរប�មសភ បគនុសមាច ិ្ឧំក�៌ឧ 

�ចិ៌�្ម� ្ឧំក�៌ឧអនាធមូវលេរា្�សា�បធអ បទន  ី

មារ ែដល់មន��ទន មាឧុហ៌�ក្ ្ុរ្ឧំ់ម 

រនបគនុយ៉ឧរឺ៌ឧ់៉ធប ចបំកះទាេរារម៌ទ  ្ ដូច់មែចឧ 

ក�៌ឧបទចកមី្�រទសទកល ទមីអំុ ីទាេរារម៌ទ  ្។  

 -េូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌  ំ ទូរប�មសភ ធទហូ្�ឆឧំអបំ ុុ៌ក 

នលខ្ា�បែ��យ៉ឧ ្�ឆឧំអ៌ធមារ្ទឧតរ បហធទហូ  

បដរ្ផី្ះផ្សធា បដរ្ ីឹ កនុសធា បដរ្ទីមមានុទឧតរ 
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មាឧទមមានុសធា បដរ្នីុទរ្ូនទ�្ យម្�សណ�ទម 

ករា៌ស មាឧបដរ្នីុន៌ឧបនឿឧបថ�ឧ�� ម យម់ធ៌ភូរាករា៌ស សេី 

បគនុ ទរ� ន�  មាឧសេីបទ�ហយមេូល្ុះ�ឧតបំឧភភ៌ ំ្ ា�បនូ� ។ 
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្ណៈកះ�លែអចិៃានយជេែរបេែរងែលរធះ�នុម�  
 ានអនុះ័ េុរយរភធះ�នុម�  សរះ័យ្បជុំេពេអង� 

េាកទី ១រៃថ�ទី ៣០ �ស ះិថុស េ�  ំ១៩៩៣ 
 

  ១-ឹ កយធមរទបរមច្ �ធមទនរមម៌ុ� ឬឹ កយធមរអម៌្�ធម  

     ទនរមម៌ុ� «កនជីទបរមច្�ធម អវធម់ ម» ស្�ធម

 ២-ឹកយធមរ �ចះ រ�នួ  សអម៌្�ធម 

  ៣-ឹកយធមរ�ជ័ា ធ ្វ េរងហួែ សអ�កណរនជរ   

  ៤-ឹកយធមរ លន់ ះ៉ន សទ់ ា្ក 

  ៥-ឹកយធមរ គុ ឈន់ សទ់ ា្ក 

  ៦-ឹកយធមរ ឈែួ ុងហួុ សទ់ ា្ក 

  ៧-ឹកយធមរ េថ េប៉ងុ  ុ សទ់ ា្ក 

  ៨-ឹកយធមរ រះ ែងុ ី សទ់ ា្ក 

  ៩-អ�កអឧត់ ិ ទប រុរីវុុ�ិ រែិែី ័ុ � សទ់ ា្ក 

  ១០-ឹកយធមរ រនឺ រ៊�ូបែ ិ សទ់ ា្ក 

  ១១-ឹកយធមរ េវះ ចន់បុ្  ុ សទ់ ា្ក 

  ១២-ឹកយធមរ អ៊ុន នពង សទ់ ា្ក 

  ១៣-ឹកយធមរ ឡយូ រុពះឈង សទ់ ា្ក 
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  ១៤-ឹកយធមរ បះ េយរប សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ១៥-ឹកយធមរ ប៉ុា ហះំ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ  

  ១៦-ឹកយធមរ ពូ រធុីែៈ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ១៧-ឹកយធមរ រែ វអុ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧរ

 ១៨-ឹកយធមរ អុពង េ្រុ  សទ់ ា្ក�ន៌ំឧរ 

 ១៩-ឹកយធមរ អ៊ុក ជ៉ប៊ុន សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ២០-ឹកយធមរ អ៊ុង រន  សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ២១-ឹកយធមរ ឯក រអំុា សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ២២-ឹកយធមរ វយ បូែ ី សអ�ក្នំញរន 

  ២៣-ឹកយធមរ ចន់ រសុ សអ�ក្នំញរន 

  ២៤-ឹកយធមរ ឈន េអរះ សអ�ក្នំញរន 

  ២៥-ឹកយធមរ េហង វងប៊ុនេុ  សអ�ក្នំញរន 

  ២៦-ឹកយធមរ េសរវ ជ៉រ សអ�ក្នំញរន 

កំណុ់រម� ា ់³ បយឧ្ំុ ូកេី ៧ ្�រន ១៨ ទមីុីាជ�- 

ករមរន មាឧ្�ធមាជ�ករមរនទនរមម៌ុ� ។ 
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  ១៤-ឹកយធមរ បះ េយរប សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ១៥-ឹកយធមរ ប៉ុា ហះំ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ  

  ១៦-ឹកយធមរ ពូ រធុីែៈ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 

  ១៧-ឹកយធមរ រែ វអុ សទ់ ា្ក�ន៌ំឧរ

 ១៨-ឹកយធមរ អុពង េ្រុ  សទ់ ា្ក�ន៌ំឧរ 

 ១៩-ឹកយធមរ អ៊ុក ជ៉ប៊ុន សទ់ ា្ក�ន៌ំឧ 
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  ២៣-ឹកយធមរ ចន់ រសុ សអ�ក្នំញរន 

  ២៤-ឹកយធមរ ឈន េអរះ សអ�ក្នំញរន 

  ២៥-ឹកយធមរ េហង វងប៊ុនេុ  សអ�ក្នំញរន 

  ២៦-ឹកយធមរ េសរវ ជ៉រ សអ�ក្នំញរន 

កំណុ់រម� ា ់³ បយឧ្ំុ ូកេី ៧ ្�រន ១៨ ទមីុីាជ�- 

ករមរន មាឧ្�ធមាជ�ករមរនទនរមម៌ុ� ។ 
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្ពាជជ្កះ 

 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ ពានេជុះ រហីន ុវែ �ន័ 
ជជហែវិង ឧេ្របុុ វិរទុ�ពង 

អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�កិះមជបធិជជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុី 
 

បយឧ�រ់្� ១៣៥ មាឧ ១៣៦ យម្ំុ ូកេី ១៤ 

ទមីុីអមមន�្ុ�ធមា យមនដដរមម៌ុ� ្ុះណសច្កករា៌ស 

អម៌រពធបបទនរមម៌ុ� បនយថមេី២១ ែភក��  ា.ទ 

១៩៩៣ ។ 

្្រប់ �់ ប ់
 

ម្្ ១  ³  ្�រទឲអប្�សផាូ វរននា រ មូវនដដរមម៌ុ�  

   យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលទនរមម៌ុ� 

                    បមអម៌រពធ បនយថមេី២១ ែភក��  ឆ�  ំ១៩៩៣រ។ 

102 
 

 
្ពាជជ្កះ 

 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ ពានេជុះ រហីនុ វែ �ន័ 
ជជហែវិង ឧេ្របុុ វិរទុ�ពង 

អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�កិះមជបធិជជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុី 
 

បយឧ�រ់្� ១៣៥ មាឧ ១៣៦ យម្ំុ ូកេី ១៤ 

ទមីុីអមមន�្ុ�ធមា យមនដដរមម៌ុ� ្ុះណសច្កករា៌ស 

អម៌រពធបបទនរមម៌ុ� បនយថមេី២១ ែភក��  ា.ទ 

១៩៩៣ ។ 

្្រប់ �់ ប់ 
 

ម្្ ១  ³  ្�រទឲអប្�សផាូ វរននា រ មូវនដដរមម៌ុ�  

   យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលទនរមម៌ុ� 

                    បមអម៌រពធ បនយថមេី២១ ែភក��  ឆ�  ំ១៩៩៣រ។ 
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ម្្ ២  ³  ទនរមម៌ �ុ បម្ធឡ�បបទសនដដទន  

   យមករា៌ស ច�បុីបុលបមះធបទ ។ 

     

    ប�បនណ្ធមីភ�បំុញ យថមេី ២៤ ែភ ក��  ា.ទ ១៩៩៣

  

 

                                               
                  នេជុះ រហីនុ 
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ម្្ ២  ³  ទនរមម៌ �ុ បម្ធឡ�បបទសនដដទន  

   យមករា៌ស ច�បុីបុលបមះធបទ ។ 

     

    ប�បនណ្ធមីភ�បំុញ យថមេី ២៤ ែភ ក��  ា.ទ ១៩៩៣

  

 

                                               
                  នេជុះ រហីនុ 
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កំណុ់រម� ា ់

3 
 នដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស ឆ� ១ំ៩៩៣ 

បមះ ្ធតវបមប�វ ាបេមករម ចមំខម ៧ បលក ាឺ ³ 

- លែ�ក�្បេាកទី១ ³ �រច្�បទមីុីរនែកែ្� 

់្� ២៨ យមនដដរមម៌ុ� យម្ុះណសច្ក- 

ករា៌ស ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះណ ្្ករ ច៌ះ 

យថមេី១៤ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤  ។   

- លែ�ក�្បេាកទី២ ³ �រច្�បរមម៌ �ុ ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១១. ១២ .១៣ .១៨ .២២ .២៤ 

.២៦ .២៨ .៣០ .៣៤ .៥១ .៩០ .៩១ .៩៣ មាឧ 

់្�្ឧំ់ យម្ំុ ូកេី៨ ដលប្ំុ ូកេី១៤ 

យមនដដរមម៌ុ� ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះ 

ណ្្ករបលភ� មទ/ នករ/០៣៩៩/០១ ច៌ះយថមេី៨ 

ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩  ។  

- លែ�ក�្បេាកទ៣ី ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១៩ មាឧ ្់� ២៩ យមនដដរមម៌ុ� 
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កំណុ់រម� ា ់

3 
 នដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស ឆ� ១ំ៩៩៣ 

បមះ ្ធតវបមប�វ ាបេមករម ចមំខម ៧ បលក ាឺ ³ 

- លែ�ក�្បេាកទី១ ³ �រច្�បទមីុីរនែកែ្� 

់្� ២៨ យមនដដរមម៌ុ� យម្ុះណសច្ក- 

ករា៌ស ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះណ ្្ករ ច៌ះ 

យថមេី១៤ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤  ។   

- លែ�ក�្បេាកទី២ ³ �រច្�បរមម៌ �ុ ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១១. ១២ .១៣ .១៨ .២២ .២៤ 

.២៦ .២៨ .៣០ .៣៤ .៥១ .៩០ .៩១ .៩៣ មាឧ 

់្�្ឧំ់ យម្ំុ ូកេី៨ ដលប្ំុ ូកេី១៤ 

យមនដដរមម៌ុ� ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះ 

ណ្្ករបលភ� មទ/ នករ/០៣៩៩/០១ ច៌ះយថមេី៨ 

ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩  ។  

- លែ�ក�្បេាកទី៣ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១៩ មាឧ ្់� ២៩ យមនដដរមម៌ុ� 
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យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណ្្ករ បលភ� មទ/នករ/០៧០១/១១ 

ច៌ះ យថមេី២៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ ។  

- លែ�ក�្បេាកទ៤ី ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ៨៨ មាឧ ្់� ១១១ ថមី យមនដដ 

រមម៌ុ� ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះណ្្ករ 

បលភ� មទ/នករ/០៦០៥/០១៨ ច៌ះយថមេី១៩  

ែភរាថ៌ន ឆ� ២ំ០០៥  ។  

- លែ�ក�្បេាកទី៥ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្ធ ២៨ ់្� ៨៨ថមី ់្� ៩០ថមី, 

់្� ៩៨, ់្� ១០៦ថមី, ់្� ១១១ថមី (រខ), 

់្� ១១៤ថមី យមនដដរមម៌ុ� មាឧ់្� ៦ យម 

ច្�បរមម៌ុ��ែម�រ ទបំដធនមូវដបំជ នរន 

ស្�្កធី យមេ� �ពមសធា ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណស្ករបលភ ³ មទ/នករ/០៣០៦    

ច៌ះយថមេី៩ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ ។  
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យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណ្្ករ បលភ� មទ/នករ/០៧០១/១១ 

ច៌ះ យថមេី២៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ ។  

- លែ�ក�្បេាកទី៤ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ៨៨ មាឧ ្់� ១១១ ថមី យមនដដ 

រមម៌ុ� ែដល្�រទឲអប្�បប្ុះណ្្ករ 

បលភ� មទ/នករ/០៦០៥/០១៨ ច៌ះយថមេី១៩  

ែភរាថ៌ន ឆ� ២ំ០០៥  ។  

- លែ�ក�្បេាកទី៥ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្ធ ២៨ ់្� ៨៨ថមី ់្� ៩០ថមី, 

់្� ៩៨, ់្� ១០៦ថមី, ់្� ១១១ថមី (រខ), 

់្� ១១៤ថមី យមនដដរមម៌ុ� មាឧ់្� ៦ យម 

ច្�បរមម៌ុ��ែម�រ ទបំដធនមូវដបំជ នរន 

ស្�្កធី យមេ� �ពមសធា ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណស្ករបលភ ³ មទ/នករ/០៣០៦    

ច៌ះយថមេី៩ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ ។  
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- លែ�ក�្បេាកទី៦ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១៤៥ថមី មាឧ់្� ១៤៦ថមី 

យមនដដរមម៌ �ុ  យម្ុះណសច្កករា៌ស  

ែដល្�រទឲអប្�បប ្ុះណ្្ករបលភ ³ 

មទ/នករ/០២០៨/០០៨ ច៌ះយថមេី១៥ ែភក៌រ�� ឆ�  ំ

២០០៨ ។    

- លែ�ក�្បេាកទី៧ ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្�រ ៧៦រ មាឧ់្� ្ឧំ់ុី 

្ំុ ូកេីរ ១៥ថមី ដលប្ំុ ូកេីរ ១៦ថមីរ យមនដដរមម៌ុ�រ

យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណ្្ករបលភ ³ មទ/នករ/១០១៤/០២២ 

ច៌ះយថមេី២៣ ែភធ៌ល ឆ� ២ំ០១៤ ។  
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- លែ�ក�្បេាកទ៦ី ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្� ១៤៥ថមី មាឧ់្� ១៤៦ថមី 

យមនដដរមម៌ �ុ  យម្ុះណសច្កករា៌ស  

ែដល្�រទឲអប្�បប ្ុះណ្្ករបលភ ³ 

មទ/នករ/០២០៨/០០៨ ច៌ះយថមេី១៥ ែភក៌រ�� ឆ�  ំ

២០០៨ ។    

- លែ�ក�្បេាកទ៧ី ³ �រច្�បរមម៌ុ� ទមីុី 

វ ាបេមករម់ ្�រ ៧៦រ មាឧ់្� ្ឧំ់ុី 

្ំុ ូកេីរ ១៥ថមី ដលប្ំុ ូកេីរ ១៦ថមីរ យមនដដរមម៌ុ�រ

យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល្�រទឲអប្� 

បប្ុះណ្្ករបលភ ³ មទ/នករ/១០១៤/០២២ 

ច៌ះយថមេី២៣ ែភធ៌ល ឆ� ២ំ០១៤ ។  
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្ពាជជ្កះ 
 

េយង 

្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីនុ វែ �ន័ 

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 

និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

បយឧ�រ់្� ១១ ្ំុ ូកេី ២ ទមីុី្ុះរហក្្ធ 

យមនដដរមម៌ �ុ្ុះណសច្កករា៌ស អម៌រពធបប 

ទនរមម៌ុ� បនយថមេី២១ ែភក��  ា.ទ ១៩៩៣  ។ 
 
 

្្រប �់ ប ់
 
 

ម្្ ១ ³   ្�រទឲអប្�សផាូវរន មូវច្�បទមីុីរនែកែ្� 

   ់្�  ២៨  យមនដដរមម៌ុ�្ុះណសច្ក-  

   ករា៌ស ែដល នដដទនបមអម៌រពធបនយថមេី១៤  

   ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ។ 
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្ពាជជ្កះ 
 

េយង 

្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីនុ វែ �ន័ 

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 

និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

បយឧ�រ់្� ១១ ្ំុ ូកេី ២ ទមីុី្ុះរហក្្ធ 

យមនដដរមម៌ �ុ្ុះណសច្កករា៌ស អម៌រពធបប 

ទនរមម៌ុ� បនយថមេី២១ ែភក��  ា.ទ ១៩៩៣  ។ 
 
 

្្រប �់ ប ់
 
 

ម្្ ១ ³   ្�រទឲអប្�សផាូវរន មូវច្�បទមីុីរនែកែ្� 

   ់្�  ២៨  យមនដដរមម៌ុ�្ុះណសច្ក-  

   ករា៌ស ែដល នដដទនបមអម៌រពធបនយថមេី១៤  

   ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ។ 
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ម្  ្២ ³ ្ុះណ្្ករបមះ ចូលសន់មច្�ប ច�បុី  

   បុលច៌ះហធ�បលដបមះធបទ ។ 

ប�បន្ុះណ្ធមីភ�បំុញ .យថមេី១៤ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ 

           ក�៌ឧ្ុះ�នរនរ មាឧ�រ្ុះណ្ចំន 

            ្បះុសែលររីទី ី
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  បររុះី 
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ម្  ្២ ³ ្ុះណ្្ករបមះ ចូលសន់មច្�ប ច�បុី  

   បុលច៌ះហធ�បលដបមះធបទ ។ 

ប�បន្ុះណ្ធមីភ�បំុញ .យថមេី១៤ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ 

           ក�៌ឧ្ុះ�នរនរ មាឧ�រ្ុះណ្ចំន 

            ្បះុសែលររីទី ី
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  បររុះី 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៣៩៩/០១ 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

- បម្ េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌វំ ាេរុ�បុញអឧត យម 

នដដទន បនយថមេី ២-៣-៤ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 

- បយឧ�រទបំជ ន�ទប្�ធមនដដទន ច៌ះយថមេី ៦ 

ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 
 

្្រប់ �់ ប ់
 

ម្្ ១ ³ ្�រទឲអប្�សផាូ វរនមូវច្�បរមម៌ �ុ ទមីុី  

   វ ាបេមករម់ ្� ១១.១២.១៣ .១៨. ២២. ២៤.  
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៣៩៩/០១ 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

- បម្ េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌វំ ាេរុ�បុញអឧត យម 

នដដទន បនយថមេី ២-៣-៤ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 

- បយឧ�រទបំជ ន�ទប្�ធមនដដទន ច៌ះយថមេី ៦ 

ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 
 

្្រប់ �់ ប់ 
 

ម្្ ១ ³ ្�រទឲអប្�សផាូ វរនមូវច្�បរមម៌ �ុ ទមីុី  

   វ ាបេមករម់ ្� ១១.១២.១៣ .១៨. ២២. ២៤.  
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  ២៦. ២៨. ៣០. ៣៤. ៥១. ៩០. ៩១. ៩៣ មាឧ  

  ់្�្ឧំ់ យម្ំុ ូកេី៨ ដលប្ំុ ូកេី១៤  

  យមនដដរមម៌ុ� យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល  

  នដដទនបមអម៌រពធ បនយថមេី៤ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩  ។  

ម្  ្២ ³ ្ុះណ ្្ករបមះចូលសន់ មច្�ប ច�បុីបុល  

  ់្ុះហទមបលដបមះ ធបទ ។ 

                                                           ប�បនយថមេី៨ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 
 

 

 

 

 

                                                                      នេជុះ រហីន ុ
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  ២៦. ២៨. ៣០. ៣៤. ៥១. ៩០. ៩១. ៩៣ មាឧ  

  ់្�្ឧំ់ យម្ំុ ូកេី៨ ដលប្ំុ ូកេី១៤  

  យមនដដរមម៌ុ� យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដល  

  នដដទនបមអម៌រពធ បនយថមេី៤ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩  ។  

ម្  ្២ ³ ្ុះណ ្្ករបមះចូលសន់ មច្�ប ច�បុីបុល  

  ់្ុះហទមបលដបមះ ធបទ ។ 

                                                           ប�បនយថមេី៨ ែភរីន ឆ� ១ំ៩៩៩ 
 

 

 

 

 

                                                                      នេជុះ រហីន ុ
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៧០១/១១ 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧបេ្របុុិ វិរទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

ឆ� ១ំ៩៩៣ 

- បម្េឧបលបលេរផលទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៦ 

មីធារលេី២ បនយថមចពមន េី២ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១  

- បម្េឧបលបលេរផលទរព្�្៌ំ្ុឹេរទន   

  បលកេី៥ មីធារលេី១ បនយថមចពមន េី២៣ ែភកក�ប 

ឆ� ២ំ០០១   

- បម្ េឧបលបលាភាធបទ�ទ៌ទំបរមច្ ុះ្ �ធមនដដទន 

 ច៌ះយថមេី២៧ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៧០១/១១ 

េយង 
្ពាាទរេះច ្ពានេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧបេ្របុុិ វិរទុ�ពង អ្�ះមបុែរែុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្  ុ

្ពាេេ្កកងកះ�បុធបិុ ី
 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

ឆ� ១ំ៩៩៣ 

- បម្េឧបលបលេរផលទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៦ 

មីធារលេី២ បនយថមចពមន េី២ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១  

- បម្េឧបលបលេរផលទរព្�្៌ំ្ុឹេរទន   

  បលកេី៥ មីធារលេី១ បនយថមចពមន េី២៣ ែភកក�ប 

ឆ� ២ំ០០១   

- បម្ េឧបលបលាភាធបទ�ទ៌ទំបរមច្ ុះ្ �ធមនដដទន 

 ច៌ះយថមេី២៧ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ 
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្្រប់ �់ ប ់
 

ម្  ្១  ³ ្�រទឲអប្�សផាូ វរនមូវច្�បរមម៌ុ� ទមីុីរ 

   វ ាបេមករម់ ្� ១៩ មាឧ់្� ២៩រយមនដដ  

   រមម៌ុ� យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលនដដ-  

   ទន បមអម៌រពធបនយថមេី២ ែភកកប�  ឆ� ២ំ០០១  

   បហែដល្ុឹេរទនបម អម៌រពធលប្ទ�  

   បលេ្រឧប មាឧ ាធាច្�បបមះ្ឧំ្ទ៌ឧ រលុីរ 

   យថមចពមន េី២៣ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ ។  
ម្  ្២ ³  ្ុះណ្្ករបមះចូលសន់មច�បុីបុល  

   ់្ុះហទមបលដបមះ  ធបទ  ។ 

                   ប�បនភ�បំុញ.យថមេី២៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ 
 

 

 

 

 

 

 

នេជុីះររហីន ុ
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្្រប់ �់ ប់ 
 

ម្  ្១  ³ ្�រទឲអប្�សផាូ វរនមូវច្�បរមម៌ុ� ទមីុីរ 

   វ ាបេមករម់ ្� ១៩ មាឧ់្� ២៩រយមនដដ  

   រមម៌ុ� យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលនដដ-  

   ទន បមអម៌រពធបនយថមេី២ ែភកកប�  ឆ� ២ំ០០១  

   បហែដល្ុឹេរទនបម អម៌រពធលប្ទ�  

   បលេ្រឧប មាឧ ាធាច្�បបមះ្ឧំ្ទ៌ឧ រលុីរ 

   យថមចពមន េី២៣ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ ។  
ម្  ្២ ³  ្ុះណ្្ករបមះចូលសន់មច�បុីបុល  

   ់្ុះហទមបលដបមះ  ធបទ  ។ 

                   ប�បនភ�បំុញ.យថមេី២៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០១ 
 

 

 

 

 

 

 

នេជុីះររហីន ុ
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៦០៥/០១៨ 

េយង 
្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះុនី  
រមនះូិបុិវរស ែក�ុ សុយិ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្  ុ
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ជុឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីបិុ  ុ
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុ ី

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប្ុះណ្្កឹធអបលភ³ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ ទមីុីរន 

ែធឧ�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស   

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្ករបលភ³ ០២/មទ/៩៤ 

ច៌ះយថមេី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល្�រទ 

ឲអប្�ច្�ប ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទ  យម  

   ាជ�នដដរ�មមី  
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៦០៥/០១៨ 

េយង 
្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះុនី  
រមនះូិបុិវរស ែក�ុ សុយិ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្  ុ
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ជុឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីបិុ  ុ
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុ ី

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប្ុះណ្្កឹធអបលភ³ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ ទមីុីរន 

ែធឧ�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស   

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្ករបលភ³ ០២/មទ/៩៤ 

ច៌ះយថមេី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល្�រទ 

ឲអប្�ច្�ប ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទ  យម  

   ាជ�នដដរ�មមី  
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- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល��  ន�ទបទបរមច 

នកនដដរ�មមី យមណ្នបដ ភាបលករា៌ស  
 

្បលរឲ្េ្ប 
 

 ច្�បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ៨៨ មាឧ់្� 

១១១ថមី យមនដដរមម៌ុ� ែដលនដដទន បមអម៌រពធរល 

ុីយថមេី១៨ ែភយទន ឆ� ២ំ០០៥ នទរព្�្៌នំដដទន 

បលកេី២ មីធារលេី៣ បហែដល្ុឹេរទនបមអម៌រពធ 

លប្ទ�បលេ្រឧប មាឧាធាយមច្�បបមះ្ឧំ្ទ៌ឧ រលុី 

យថមេី៣០ ែភយទន ឆ� ២ំ០០៥ នទរព្�្៌បំុញអឧតបលក 

េី៩ មីធារលេី១ ។ 

ប�បន្ ុះ�នរណ្ ះឧំ.ណ្ ធមីភ�បំុញ យថមេី១៩ ែភរាថ៌ន ឆ� ២ំ០០៥ 

                                                                   ្ ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
                         នេជុះ រហីះុនី  
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- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល��  ន�ទបទបរមច 

នកនដដរ�មមី យមណ្នបដ ភាបលករា៌ស  
 

្បលរឲ្េ្ប 
 

 ច្�បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ៨៨ មាឧ់្� 

១១១ថមី យមនដដរមម៌ុ� ែដលនដដទន បមអម៌រពធរល 

ុីយថមេី១៨ ែភយទន ឆ� ២ំ០០៥ នទរព្�្៌នំដដទន 

បលកេី២ មីធារលេី៣ បហែដល្ុឹេរទនបមអម៌រពធ 

លប្ទ�បលេ្រឧប មាឧាធាយមច្�បបមះ្ឧំ្ទ៌ឧ រលុី 

យថមេី៣០ ែភយទន ឆ� ២ំ០០៥ នទរព្�្៌បំុញអឧតបលក 

េី៩ មីធារលេី១ ។ 

ប�បន្ ុះ�នរណ្ ះឧំ.ណ្ ធមីភ�បំុញ យថមេី១៩ ែភរាថ៌ន ឆ� ២ំ០០៥ 

                                                                   ្ ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
                         នេជុះ រហីះុនី  
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្ពាជជ្កះ 
េយង 

្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះុនី  
រមនះូិបុិវរស ែក�ុ សុយិ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្  ុ
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ជុឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីបិុ  ុ
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុ ី

 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប្ុះណ្្កឹធអបលភ³ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ�  ំ២០០៤ ទមីុីរនែធឧ 

�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស 

នរ/ែកះ/០៣០៦/០០៦ 
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្ពាជជ្កះ 
េយង 

្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះុនី  
រមនះូិបុិវរស ែក�ុ សុយិ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្  ុ
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ជុឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីបិុ  ុ
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុ ី

 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប្ុះណ្្កឹធអបលភ³ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ�  ំ២០០៤ ទមីុីរនែធឧ 

�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស 

នរ/ែកះ/០៣០៦/០០៦ 
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- បម្េឧបលប្ុះណ្្ករបលភ³ ០២/មទ/៩៤ ច៌ះយថម 

េី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល ្�រទឲអប្�ច្�ប 

ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយមាជ�នដដរ�មមី 

- បម្ េឧបលបទបំជ ន�ទបធំឧណ�ទមចមំខម បលទុី 

រខនា�ខម យមចមំខមធំឧណ�ទម្ ឧំរូល 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ៨២ លទ ច៌ះយថមេី២០ 

ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប ទបរមចនកនដដរ�មមី 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ០០១/០១/២០០៦ ក� 

ច៌ះយថមេី២៤ ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប្កទរ្�ឹក្ 

រមម៌ុ� 

- បម្េឧបលប្ុះណ្េន្ ុះរហក្្ ធ ច៌ះយថមេី២៧ 

ែភ ក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ២៥៤ នទ ច៌ះយថមេី៩ ែភ 

រីន ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទបនដដទន 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ ០១៣/០៣០៦/ុ ទ/មវ ច៌ះយថម 

េី៨ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប្ុឹេរទន 
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- បម្េឧបលប្ុះណ្្ករបលភ³ ០២/មទ/៩៤ ច៌ះយថម 

េី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល ្�រទឲអប្�ច្�ប 

ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទយមាជ�នដដរ�មមី 

- បម្ េឧបលបទបំជ ន�ទបធំឧណ�ទមចមំខម បលទុី 

រខនា�ខម យមចមំខមធំឧណ�ទម្ ឧំរូល 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ៨២ លទ ច៌ះយថមេី២០ 

ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប ទបរមចនកនដដរ�មមី 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ០០១/០១/២០០៦ ក� 

ច៌ះយថមេី២៤ ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប្កទរ្�ឹក្ 

រមម៌ុ� 

- បម្េឧបលប្ុះណ្េន្ ុះរហក្្ ធ ច៌ះយថមេី២៧ 

ែភ ក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៦ 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ� ២៥៤ នទ ច៌ះយថមេី៩ ែភ 

រីន ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទបនដដទន 

- បម្េឧបលបលាភាធបលភ ០១៣/០៣០៦/ុ ទ/មវ ច៌ះយថម 

េី៨ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ ន�ទប្ុឹេរទន 
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- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល�� ន�ទបទបរមច

នកនដដរ�មមី យមណ្នបដ ភាបលករា៌ស មាឧន�ទបយ�- 

នកនដដរ�មមីនដដរ�មមីេេខល�មន៌កេីទមីរនាជ�នដដរ�មមី 

 

្បលរឲ្េ្ប 
   

  ច្�បរមម៌ុ�ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ៨២ ់ ្� ៨៨ ថមី 

់្� ៩០ថមី ់្� ៩៨ ់្� ១០៦ ថមី ់្� ១១១ ថមី 

(រខ) ់្� ១១៤ ថមី យមនដដរមម៌ុ� មាឧ់្� ៦ យមច្�ប 

រមម៌ុ��ែម�រទបំដធនមូវដបំជ នរនស្�្កធីយមេ� �មព 

សធា ែដលនដដទនអម៌រពធ បន យថមេី០២ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ 

នទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៤ មីធារលេី៣ មាឧ ែដល 

្ុឹេរទនុ៌ំ់ មបុលបវល្ា�ប្គមប បដរ្ ីុ ាមាធអច្�បបមះ 

ឲអ្មប�ររនកជំធបន�ទប ់្� ១១៣ថមី យមនដដរមម៌ុ� ។ 
     

 ប�បន្ុះនរណ្ះឧំ ណ្ធមីភ�បំុញ,យថមេី៩ ែភរីន ឆ�  ំ២០០៦      

               ្ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
        នេជុះ រហីះុន ី
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- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល�� ន�ទបទបរមច

នកនដដរ�មមី យមណ្នបដ ភាបលករា៌ស មាឧន�ទបយ�- 

នកនដដរ�មមីនដដរ�មមីេេខល�មន៌កេីទមីរនាជ�នដដរ�មមី 

 

្បលរឲ្េ្ប 
   

  ច្�បរមម៌ុ�ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ៨២ ់ ្� ៨៨ ថមី 

់្� ៩០ថមី ់្� ៩៨ ់្� ១០៦ ថមី ់្� ១១១ ថមី 

(រខ) ់្� ១១៤ ថមី យមនដដរមម៌ុ� មាឧ់្� ៦ យមច្�ប 

រមម៌ុ��ែម�រទបំដធនមូវដបំជ នរនស្�្កធីយមេ� �មព 

សធា ែដលនដដទនអម៌រពធ បន យថមេី០២ ែភរីន ឆ� ២ំ០០៦ 

នទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៤ មីធារលេី៣ មាឧ ែដល 

្ុឹេរទនុ៌ំ់ មបុលបវល្ា�ប្គមប បដរ្ ីុ ាមាធអច្�បបមះ 

ឲអ្មប�ររនកជំធបន�ទប ់្� ១១៣ថមី យមនដដរមម៌ុ� ។ 
     

 ប�បន្ុះនរណ្ះឧំ ណ្ធមីភ�បំុញ,យថមេី៩ ែភរីន ឆ�  ំ២០០៦      

               ្ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
        នេជុះ រហីះុនី 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០២០៨/០០៨ 

េយង 
្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះនុី  
រមនូះបិុវិរស ែក�ុ សុិយ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្ុ 
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ុជឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីិបុុ  
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធិបុ ី

 

- បម្េឧបលប នដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប  ្ុះណ្្កឹធអបលភ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ ទមីុីរន 

ែធឧ�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស  

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្ករបលភ ០២/មទ/៩៤ ច៌ះយថម 

េី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល្�រទឲអប្�ច្�ប  

ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទ  យមាជ�នដដរ�មមី 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០២០៨/០០៨ 

េយង 
្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះនុី  
រមនូះបិុវិរស ែក�ុ សុិយ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្ុ 
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ុជឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីិបុុ  
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធិបុ ី

 

- បម្េឧបលប នដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប  ្ុះណ្្កឹធអបលភ មទ/នកធ/០៧០៤/ 

១២៤ ច៌ះយថមេី១៥ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ ទមីុីរន 

ែធឧ�ឧំណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស  

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្ករបលភ ០២/មទ/៩៤ ច៌ះយថម 

េី២០ ែភកក�ប ឆ� ១ំ៩៩៤ ែដល្�រទឲអប្�ច្�ប  

ទមីុីរនបនេ�ច ំ មាឧរន្�្ុឹធមបទ  យមាជ�នដដរ�មមី 
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- បម្េឧបលប  ្ ុះណ ្្ករបលភ ៖ មទ/នករ/០១៩៦/០៨ 

ច៌ះយថមេី២៤ ែភរកណ ឆ� ១ំ៩៩៦ ែដល្�រទឲអប្� 

ច្�បទមីុីរន�បឧ�ធ្កទខឧរហយផន 

- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល��  ន�ទបទបរមច 

អាតរហបទន�ធីបធបស ហហ៌ម ែទម នកនដដរ�មមី 

យម្ុះណសច្កករា៌សមាឧនដដរ�មមី្កទខឧរហយផន  

 
្បលរឲ្េ្ប 

 

  ច �្បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ១៤៥ថមី មាឧ់ ្� 

១៤៦ថមី យមនដដរមម៌ុ�  យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលនដដទន 

បមអម៌រពធរលុី យថមេី១៥ ែភរកណ ឆ� ២ំ០០៧ នទរព 

្�្៌នំដដទនបលកេី៧ មីធារលេី៣ មាឧែដល្ុឹេរទនុ៌ំ 

់មបុលបវល្ា�ប្គមប ាច ាុមាធអ មាឧឲអបយ�លប �រ 

លពកកភពជ័កជំធបក�៌ ឧ់ ្� ១១៣ ថមី យមនដដរមម៌ុ�បម បឡ ។ 

ប�បន្ុះ�នរណ្ ះឧំណ្ ធមីភ�បំុញ យថមេី១៥ ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៨ 

                        ្ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
                   នេជុះ រហីះុនី 
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- បម្េឧបលប  ្ ុះណ ្្ករបលភ ៖ មទ/នករ/០១៩៦/០៨ 

ច៌ះយថមេី២៤ ែភរកណ ឆ� ១ំ៩៩៦ ែដល្�រទឲអប្� 

ច្�បទមីុីរន�បឧ�ធ្កទខឧរហយផន 

- បម្េឧបលបបទចកមី្រ��ឧតេូំល��  ន�ទបទបរមច 

អាតរហបទន�ធីបធបស ហហ៌ម ែទម នកនដដរ�មមី 

យម្ុះណសច្កករា៌សមាឧនដដរ�មមី្កទខឧរហយផន  

 
្បលរឲ្េ្ប 

 

  ច �្បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្� ១៤៥ថមី មាឧ់ ្� 

១៤៦ថមី យមនដដរមម៌ុ�  យម្ុះណសច្កករា៌ស ែដលនដដទន 

បមអម៌រពធរលុី យថមេី១៥ ែភរកណ ឆ� ២ំ០០៧ នទរព 

្�្៌នំដដទនបលកេី៧ មីធារលេី៣ មាឧែដល្ុឹេរទនុ៌ំ 

់មបុលបវល្ា�ប្គមប ាច ាុមាធអ មាឧឲអបយ�លប �រ 

លពកកភពជ័កជំធបក�៌ ឧ់ ្� ១១៣ ថមី យមនដដរមម៌ុ�បម បឡ ។ 

ប�បន្ុះ�នរណ្ ះឧំណ្ ធមីភ�បំុញ យថមេី១៥ ែភក៌រ�� ឆ� ២ំ០០៨ 

                        ្ពាហរេាល និង្ពាជជាម�កែ 
                   នេជុះ រហីះុនី 
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្ពាជជ្កះ 

នរ/ែកះ/១០១៤/០២២ 
េយង 

្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះនុី  
រមនូះបិុវិរស ែក�ុ សុិយ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្ុ 
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ុជឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីិបុុ  
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធិបុ ី

 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្កឹធអបលភរមទ/នកធ/០៩១៣ 

 ច៌ះយថមេីរ២៤រែភរក�� រឆ� រំ២០១៣រទមីុីរនែធឧ�ឧំ 

ណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប  ្ុះណ្្ករបលភរ០២/មទ/៩៤រ 
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្ពាជជ្កះ 

នរ/ែកះ/១០១៤/០២២ 
េយង 

្ពាកែណុ្ពាាទរេះច្ពាបែះសថ នេជុះ រហីះនុី  
រមនូះបិុវិរស ែក�ុ សុិយ េសះជែលរជារ 

ពុទ�ិាស� ធជះមក្ុ 
េសះជជស រះូេមភរ កះ�ុជឯកជជែលរបូែណរនិ 

រុះង�ុ  រែិវីិបុុ  
េសះជ្រពីិជារ ្ពាេេ្កកងកះ�ុបធិបុ ី

 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប ្ុះណ្្កឹធអបលភរមទ/នកធ/០៩១៣ 

 ច៌ះយថមេីរ២៤រែភរក�� រឆ� រំ២០១៣រទមីុីរនែធឧ�ឧំ 

ណ្នបដ ភាបល យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលប  ្ុះណ្្ករបលភរ០២/មទ/៩៤រ 
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ច៌ះយថមេី២០ែភកក�បរឆ� ១ំ៩៩៤រ ែដល្�រទឲអប្� 

ច្�ប ទមីុីរនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ� 

នដដរ�មមី 

- បម្េឧបលប របទចកមី្រ��ឧតំេូល�� រន�ទប  

 ទបរមចអាតរហបទន�ធីបធបស ហហ៌មរែទម នក- 

នដដរ�មមី យម្ុះណសច្កករា៌ស  
 

្បលរឲ្េ្ប 
 

  ច្�បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្�៧៦រមាឧ់្� 

្ឧំ់ុី្ំុ ូកេីរ១៥ថមីរដលបរ្ំុ ូកេីរ១៦ថមីរយមនដដរមម៌ុ� 

យម្ុះណសច្កករា៌សរែដលនដដទនបមអម៌រពធរលុី  

យថមេី០១ ែភធ៌លរឆ� រំ២០១៤ នទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៣  

មីធារលេី៥រ បហែដលរ្ ុឹេរទនបម ាុមាធអច�បទ �ុ្ា�ប 

បលេ្រឧបរមាឧាធាច្�បបមះ្ ឧំ្ទ៌ឧរលុីយថមេី១០រែភធ៌ល 

ឆ� ២ំ០១៤រនទរព្�្៌វំ ាេរុ�រមីធារលេី៣របហែដល 

់មបទចក�ី្ឧំ្ទ៌ឧរដូចធបទ ៖ 
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ច៌ះយថមេី២០ែភកក�បរឆ� ១ំ៩៩៤រ ែដល្�រទឲអប្� 

ច្�ប ទមីុីរនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ� 

នដដរ�មមី 

- បម្េឧបលប របទចកមី្រ��ឧតំេូល�� រន�ទប  

 ទបរមចអាតរហបទន�ធីបធបស ហហ៌មរែទម នក- 

នដដរ�មមី យម្ុះណសច្កករា៌ស  
 

្បលរឲ្េ្ប 
 

  ច្�បរមម៌ុ� ទមីុីវ ាបេមករម់ ្�៧៦រមាឧ់្� 

្ឧំ់ុី្ំុ ូកេីរ១៥ថមីរដលបរ្ំុ ូកេីរ១៦ថមីរយមនដដរមម៌ុ� 

យម្ុះណសច្កករា៌សរែដលនដដទនបមអម៌រពធរលុី  

យថមេី០១ ែភធ៌លរឆ� រំ២០១៤ នទរព្�្៌នំដដទនបលកេី៣  

មីធារលេី៥រ បហែដលរ្ ុឹេរទនបម ាុមាធអច�បទ �ុ្ា�ប 

បលេ្រឧបរមាឧាធាច្�បបមះ្ ឧំ្ទ៌ឧរលុីយថមេី១០រែភធ៌ល 

ឆ� ២ំ០១៤រនទរព្�្៌វំ ាេរុ�រមីធារលេី៣របហែដល 

់មបទចក�ី្ឧំ្ទ៌ឧរដូចធបទ ៖ 
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ច្ប់ធះ�នុម� 
រពីី 

វិេវធនកះ�ម្្រ៧៦រ
និងម្្បងំយពីជំពូកទីរ១៥ ថ�ី 
លាជ់ំពូកទីរ១៦រថ�ីរៃនែលរធះ�នុម� រ
ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 

 

ម្្�ុះួយ> - 

  ្់�រ៧៦រមាឧ ្់�្ឧំ់ុី្ំុ ូកេីរ១៥ ថមីរដលប  

្ំុ ូកេីរ១៦រថមីរយមនដដរមម៌ុ�រយម្ុះណសច្កករា៌ស  ្ ធតវ 

បមែកែ្�ដូចធបទ៖ 

ម្ រ្៧៦> - ថ�ី 

  នដដទន់មទ់ ា្កធំឧណ�ទ�យ៉ឧធាច ១២០រនូ� ។ 

  ធំឧណ�ទ�  ្ធតវប្ ្ទ�ឧំបបរនបបះបឆ� ធ 

សទកលរបបបទនរីបបបទមនុរបបចបំកះរមាឧ�រ 

វ ាីប្ ្ទបន ទបឆ� ធសទ ម់ ធបរ។ 

  ធំឧណ�ទ� ាចនបឈម ះបបះបឆ� ធេសថមបីម ។   

 អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ មធំឧណ�ទ� 
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ច្ប់ធះ�នុម� 
រពីី 

វិេវធនកះ�ម្្រ៧៦រ
និងម្្បងំយពីជំពូកទីរ១៥ ថ�ី 
លាជ់ំពូកទីរ១៦រថ�ីរៃនែលរធះ�នុម� រ
ៃន្ពាជបណច្កកះ�ុប 

 

ម្្�ុះួយ> - 

  ្់�រ៧៦រមាឧ ្់�្ឧំ់ុី្ំុ ូកេីរ១៥ ថមីរដលប  

្ំុ ូកេីរ១៦រថមីរយមនដដរមម៌ុ�រយម្ុះណសច្កករា៌ស  ្ ធតវ 

បមែកែ្�ដូចធបទ៖ 

ម្ រ្៧៦> - ថ�ី 

  នដដទន់មទ់ ា្កធំឧណ�ទ�យ៉ឧធាច ១២០រនូ� ។ 

  ធំឧណ�ទ�  ្ធតវប្ ្ទ�ឧំបបរនបបះបឆ� ធ 

សទកលរបបបទនរីបបបទមនុរបបចបំកះរមាឧ�រ 

វ ាីប្ ្ទបន ទបឆ� ធសទ ម់ ធបរ។ 

  ធំឧណ�ទ� ាចនបឈម ះបបះបឆ� ធេសថមបីម ។   

 អ�កែដល់មទាេរានបឈម ះសប�កក្ មធំឧណ�ទ� 
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ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរាបបះបឆ� ធ 

់មា៌យ៉ឧធាច  ២៥ឆ� រំ់មទ�� ធាសែភមន�ឧំុី  

កបំជ ធរ។ 

 ែ���េរមាឧរន្ �្ុឹធ�បទយមរនបបះបឆ� ធរ្ ធតវកជំធប 

ក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធរ។ 
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ាឺស្�សុលនដដែភមន្ឧំុីនបភេ ែដល់មទាេរាបបះបឆ� ធ 

់មា៌យ៉ឧធាច  ២៥ឆ� រំ់មទ�� ធាសែភមន�ឧំុី  

កបំជ ធរ។ 

 ែ���េរមាឧរន្ �្ុឹធ�បទយមរនបបះបឆ� ធរ្ ធតវកជំធប 

ក�៌ឧច្�បបបះបឆ� ធរ។ 
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ជំពូកទីរ១៥រថ�ីរ(ពីែ) 
អំពីអង�លែេែរបចំលែេាាេេ� ុ 

 

ម្្រ១៥០> - ថ�ីរ(ពីែ) 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ាឺសអឧតរន 

ែដល់មទរធ�កាចបិនេ�ចចំធបែចឧ មាឧ្ា�ប្ ាឧរនបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំ 

ធំឧណ�ទ�  ្ុរ្ឧំរនបបះបឆ� ធបផ្ឧបេេធ  �ររន 

កជំធបយមច្�បរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ្ធតវអម៌វធ�រ

ទរធ�កាចិន�ទបភាខមរ ្�ក�បបឹកណ្អរ មាឧអុ្្កឹធ 

បដរ្ធីនឲអរនបបះបឆ� ធ្�្ុឹធ�បទបបបទនរី ្ធឹរ្ធតវរ

មាឧ៌ធ�ារ្ ្ទ��របគលរនជន យមលេរា្�សា�បធអរ

បទន ីុ ហ៌�ក្រ។  

 រ៌ភរនសទ់ ា្កាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំន 

បបះបឆ� ធ ់មវ ាទរាធនុសរខ រន�បំុញរ៌ភធែំជឧ 

ក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ�មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្កយមេ� �ពម

ដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះរ។ ទ់ ា្ក 
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ជំពូកទីរ១៥រថ�ីរ(ពីែ) 
អំពីអង�លែេែរបចំលែេាាេេ� ុ 

 

ម្្រ១៥០> - ថ�ីរ(ពីែ) 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ាឺសអឧតរន 

ែដល់មទរធ�កាចបិនេ�ចចំធបែចឧ មាឧ្ា�ប្ ាឧរនបបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរទន មាឧរនបបះបឆ� ធប្ ្ទ�ឧំ 

ធំឧណ�ទ�  ្ុរ្ឧំរនបបះបឆ� ធបផ្ឧបេេធ  �ររន 

កជំធបយមច្�បរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ្ធតវអម៌វធ�រ

ទរធ�កាចិន�ទបភាខមរ ្�ក�បបឹកណ្អរ មាឧអុ្្កឹធ 

បដរ្ធីនឲអរនបបះបឆ� ធ្�្ុឹធ�បទបបបទនរី ្ធឹរ្ធតវរ

មាឧ៌ធ�ារ្ ្ទ��របគលរនជន យមលេរា្�សា�បធអរ

បទន ីុ ហ៌�ក្រ។  

 រ៌ភរនសទ់ ា្កាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំន 

បបះបឆ� ធ ់មវ ាទរាធនុសរខ រន�បំុញរ៌ភធែំជឧ 

ក�៌ឧរ៌ភរនេធនជ�មាឧសរខរ៌ភរនសទ់ ា្កយមេ� �ពម

ដយេបេេធ ែដល់មែចឧក�៌ឧនដដរមម៌ុ�បមះរ។ ទ់ ា្ក 
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ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ រាមាចប�ស 

ទ់ ា្កាជ�ក្មបយបរឬប�សអ�កដឹកន ំយមអឧតរន 

រាមែរមនបដ ភាបលរទ់ាររទហ្ី  ុ ឬ្កទរហហ៌មកជា ្�ករម 

រខបមបឡរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មថវ ារ 

ទ�ពធទ្់�បដបំជ នរនរ។ 

ម្  ្ ១៥១> - ថ�ី(រពីែរ) 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មទ់ទ 

នុ្ប�ំខមនូ� ែដលេេខល ាជធ�ា្បឆំ�  ំ។រទ់ទនុ 

�ខមនូ�  ្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្ដឹកនណំ្នបដ ភាបល 

�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្់ មាទម�ក�៌ឧនដដទន 

ែដលរាមចូលនខរក�៌ឧណ្នបដ ភាបលរមាឧរខនូ�រ្ ធតវប្ ្ទបន ទ 

បប់មរន្ុរប្ុ្ឧគ� នះឧាជ�ក្្ឧំអទប ែដល 

់មាទម�ក�៌ឧនដដទនរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ ្ធតវដបំជ នរន 

បនេ�ចឲំអ់មរនប្ ្ទបន ទ បបប�កចហំរ មាឧធ ា់ នុ 

មូវទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ។  

125 
 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ រាមាចប�ស 

ទ់ ា្កាជ�ក្មបយបរឬប�សអ�កដឹកន ំយមអឧតរន 

រាមែរមនបដ ភាបលរទ់ាររទហ្ី  ុ ឬ្កទរហហ៌មកជា ្�ករម 

រខបមបឡរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មថវ ារ 

ទ�ពធទ្់�បដបំជ នរនរ។ 

ម្  ្ ១៥១> - ថ�ី(រពីែរ) 

  ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ់មទ់ទ 

នុ្ប�ំខមនូ� ែដលេេខល ាជធ�ា្បឆំ�  ំ។រទ់ទនុ 

�ខមនូ�  ្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្ដឹកនណំ្នបដ ភាបល 

�ខមនូ�្ធតវប្ ្ទបន ទបបាជ�ក្់ មាទម�ក�៌ឧនដដទន 

ែដលរាមចូលនខរក�៌ឧណ្នបដ ភាបលរមាឧរខនូ�រ្ ធតវប្ ្ទបន ទ 

បប់មរន្ុរប្ុ្ឧគ� នះឧាជ�ក្្ឧំអទប ែដល 

់មាទម�ក�៌ឧនដដទនរ។ 

  ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរ ្ធតវដបំជ នរន 

បនេ�ចឲំអ់មរនប្ ្ទបន ទ បបប�កចហំរ មាឧធ ា់ នុ 

មូវទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ ។  
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ាជ� ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរបនេ�ច�ំ �ុីទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរបកប្ូមនដដទន  

បដរ្បីបះបឆ� ធេ៌កចាធ��ររធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខម 

ទ់ ា្កនដដទន ្ ឧំរូលរ។ 

 ទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ 

្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះណ ្្កឹធអរ។ 

 ក�៌ ឧកនជីទ់ ា្ករខយមាជ�ក ម់ ារន

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធរ បធប�ឧបទ់ ា្កនុន�ទបភាខមរ

ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទន ្ធតវចធបមីធាវ ាីប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ ក�៌ឧន�បុលយ៉ឧូនរ ១៥យថមរ ាាធ 

ុីយថមបធប�ឧបទ់ ា្កនុរ។រមីធាវ ាីលអំាធយមរនប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ្ធតវកជំធបបបែឡកក�៌ឧច្�បរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលភកដមរាមបមបនេ�ចទំ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធ ទ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធែដល់ម្េ�ប  

្ធតវអម៌វធ�រនរនន�ទបភាខម�ម�បេេធរ មាឧ់មទរធ�កាចិ 

បដរ្ចីធបែចឧបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ�រច្�បរ។ 
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ាជ� ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទនរបនេ�ច�ំ �ុីទ់ទនុ 

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធរបកប្ូមនដដទន  

បដរ្បីបះបឆ� ធេ៌កចាធ��ររធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខម 

ទ់ ា្កនដដទន ្ ឧំរូលរ។ 

 ទ់ទនុាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ 

្ធតវែធឧ�ឧំបប្ុះណ ្្កឹធអរ។ 

 ក�៌ ឧកនជីទ់ ា្ករខយមាជ�ក ម់ ារន

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធរ បធប�ឧបទ់ ា្កនុន�ទបភាខមរ

ាជ�ក ម់ ារនអចាយ�ម�រនដដទន ្ធតវចធបមីធាវ ាីប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ ក�៌ឧន�បុលយ៉ឧូនរ ១៥យថមរ ាាធ 

ុីយថមបធប�ឧបទ់ ា្កនុរ។រមីធាវ ាីលអំាធយមរនប្ ្ទបន ទ 

ទ់ទនុថមី្មំខទរ្ធតវកជំធបបបែឡកក�៌ឧច្�បរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលភកដមរាមបមបនេ�ចទំ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធ ទ់ទនុ  

ាជ�ក ម់ ារនសធាបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធែដល់ម្េ�ប  

្ធតវអម៌វធ�រនរនន�ទបភាខម�ម�បេេធរ មាឧ់មទរធ�កាចិ 

បដរ្ចីធបែចឧបនេ�ចរំនបបះបឆ� ធ�រច្�បរ។ 
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  រនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ�ក ម់ ារន 

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធរ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

127 
 

  រនបនេ�ចំរមាឧរន្�្ុឹធ�បទយមាជ�ក ម់ ារន 

សធាបនេ�ចំរនបបះបឆ� ធរ មឹឧ្ធតវកជំធបក�៌ឧច្�បរខរ។ 
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ជំពូកទីរ១៦រថ�ីរ(ពីែរ) 
អំពីអនុភពរលែេរេែ រនិងវិេវធនកះ�ែលរធះ�នុម�  

 

ម្្រ១៥២> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥០រថ�ីរ) 

  នដដរមម៌ុ�បមះ  សច្�បកំុូលយម្ុះណស- 

ច្កករា៌សរ។ 

  ច្�បរ មាឧបទចកមីទប្រច្ឧំ់យមេ� �ពមនន 

ន�ទបនដដរ្ធតវ្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ�សបចបដធរ។ 

ម្្រ១៥៣> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥១រថ�ី) 

  រនបផមរាមំាធបទបន រឬរនបផមរាមំាធប�វ ាបេមករមនដដ 

រមម៌ុ�សទាេរាន�ទប្ុះរហក្្ធ ន�ទបនកនដដរ�ម�ី មាឧ 

ន�ទប្�ធមនដដទនរ�របទចកមីបទ�ន�ទបធំឧណ�ទ� 

រខនា�ខម យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ្ធតវប�បឡឧបប 

ច្�បរមម៌ុ�រខ ែដលអម៌រពធបបនដដទន �ររធា 

នាប្ចមុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 
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ជំពូកទីរ១៦រថ�ីរ(ពីែរ) 
អំពីអនុភពរលែេរេែ រនិងវិេវធនកះ�ែលរធះ�នុម�  

 

ម្្រ១៥២> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥០រថ�ីរ) 

  នដដរមម៌ុ�បមះ  សច្�បកំុូលយម្ុះណស- 

ច្កករា៌សរ។ 

  ច្�បរ មាឧបទចកមីទប្រច្ឧំ់យមេ� �ពមនន 

ន�ទបនដដរ្ធតវ្ទ�មឹឧនដដរមម៌ុ�សបចបដធរ។ 

ម្្រ១៥៣> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥១រថ�ី) 

  រនបផមរាមំាធបទបន រឬរនបផមរាមំាធប�វ ាបេមករមនដដ 

រមម៌ុ�សទាេរាន�ទប្ុះរហក្្ធ ន�ទបនកនដដរ�ម�ី មាឧ 

ន�ទប្�ធមនដដទនរ�របទចកមីបទ�ន�ទបធំឧណ�ទ� 

រខនា�ខម យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�រ្ធតវប�បឡឧបប 

ច្�បរមម៌ុ�រខ ែដលអម៌រពធបបនដដទន �ររធា 

នាប្ចមុីននា�ី យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 
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ម្្រ១៥៤> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥២រថ�ី) 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�  ្ធតវហររធប  

រាមឲអប�បនបុល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម� ដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧ់្�រ៨៦រ។ 

ម្្រ១៥៥> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥៣រថ�ី) 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ� រាមាចប�បម 

បឡរររលប��៉ះកលបដលប ្�ុពមរ្�សា�បធអបទន  ី

ុហ៌�ក្រមាឧន��ណសមារា្ទពបបនដដរមម៌ុ�រ។ 
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ម្្រ១៥៤> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥២រថ�ី) 

  រនបទបន រ ឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ�  ្ធតវហររធប  

រាមឲអប�បនបុល្�បេទសធាបាធក�៌ឧនុាទម� ដូច់ម 

ែចឧក�៌ឧ់្�រ៨៦រ។ 

ម្្រ១៥៥> - ថ�ី (ពីែរម្្រ១៥៣រថ�ី) 

  រនបទបន រឬវ ាបេមករមនដដរមម៌ុ� រាមាចប�បម 

បឡរររលប��៉ះកលបដលប ្� ពុមរ្�សា�បធអបទន  ី

ុហ៌�ក្រមាឧន��ណសមារា្ទពបបនដដរមម៌ុ�រ។ 
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ជំពូកទី ១៧រថ�ី 
អំពីអនែប្ម�ុ ិ

 

ម្្ ១៥៦> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៤ ថ�ី) 

 នដដរមម៌ុ�បមះ ប្រុីបមេេខលរនអម៌រពធរ ្ធតវ 

បម្�រទឲអចូលសន់មនា របប្ុះរហក្្ធរ យម 

្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្្ ១៥៧> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៥រថ�ី) 

  ប្របុលនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរទន 

រមម៌ុ�្ធតវរា បទសនដដទនរ។ 

  �េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន ្ធតវចូលសន់ មប្ររ

េេខលបមរនអម៌រពធុីនដដទនរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលនដដទនរាម្មបច�បដបំជ នរនបម  

្�ធមរ អម៌្�ធមេីរខរ មាឧអម៌្�ធមេីុីនរ យមទននដដ 

រមម៌ុ�រមឹឧចូលនខរ�បំុញននកាចកិ�៌ឧ្កទរ្�ឹក្ណ្ទរ្ធ�ា 

ប�ទនុរនជរ  ក�៌ឧ្�បេទ្រ្នរ។ 

ម្្ ១៥៨> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៦ ថ�ី) 

 ប្រនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ្ុះរហក្្ធ  

ប្ ្ទ�ឧំ�រលពកកភពជ័រ ែដល់មែចឧក�៌ឧ់្�រ ១៣ថមីរ

មាឧរ១៤រ។ 
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ជំពូកទី ១៧រថ�ី 
អំពីអនែប្ម�ុ ិ

 

ម្្ ១៥៦> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៤ ថ�ី) 

 នដដរមម៌ុ�បមះ ប្រុីបមេេខលរនអម៌រពធរ ្ធតវ 

បម្�រទឲអចូលសន់មនា របប្ុះរហក្្ធរ យម 

្ុះណសច្កករា៌សរ។ 

ម្្ ១៥៧> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៥រថ�ី) 

  ប្របុលនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរទន 

រមម៌ុ�្ធតវរា បទសនដដទនរ។ 

  �េ��� យផនក�៌ឧន�ទបនដដទន ្ធតវចូលសន់ មប្ររ

េេខលបមរនអម៌រពធុីនដដទនរ។ 

 ក�៌ឧកនជីែដលនដដទនរាម្មបច�បដបំជ នរនបម  

្�ធមរ អម៌្�ធមេីរខរ មាឧអម៌្�ធមេីុីនរ យមទននដដ 

រមម៌ុ�រមឹឧចូលនខរ�បំុញននកាចកិ�៌ឧ្កទរ្�ឹក្ណ្ទរ្ធ�ា 

ប�ទនុរនជរ  ក�៌ឧ្�បេទ្រ្នរ។ 

ម្្ ១៥៨> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៦ ថ�ី) 

 ប្រនដដរមម៌ុ�បមះចូលសន់មរ្ុះរហក្្ធ  

ប្ ្ទ�ឧំ�រលពកកភពជ័រ ែដល់មែចឧក�៌ឧ់្�រ ១៣ថមីរ

មាឧរ១៤រ។ 
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ម្្ ១៥៩> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៧ ថ�ី) 

  មីធារលេី១រ យម្ុឹេរទន់មកជំធបរ ៥ឆ� រំ បហ 

្ធតវផ៌ធកជំធបបនបុល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧរ។ 

  ទ្់�បមីធារលេី១ យម្ុឹេរទន� 

  -ទ់ ា្ក្ុឹេរទន់មចមំខមទន៌�ហ៌កទា� 

រខនូ�រ។  

- ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរ- 

ទនុីននូ�រ ្ុរ្ឧំ្�ធមរ អម៌្�ធមេី១រ

អម៌្�ធមេី២រយម្ុឹេរទនរ។  

-ទ់ ា្កដយេបេេធយម្ុឹេរទនរ ្ធតវបម 

ែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធរ �រទបំជ  

ន�ទប្�ធម្ុឹេរទនរ មាឧ្�ធមនដដទន 

ក�៌ឧចបំរទ់ ា្ក យមាជ�ក្ែដល់ម 

ាទម�បនក�៌ឧនដដទនរ។  

-កាចិ្ �្៌សំទ់្នដដទនរមាឧ្ុឹេរទន្ធតវ  

 ដឹកនបំបទហ្�ធមរ។ 
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ម្្ ១៥៩> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៧ ថ�ី) 

  មីធារលេី១រ យម្ុឹេរទន់មកជំធបរ ៥ឆ� រំ បហ 

្ធតវផ៌ធកជំធបបនបុល្ុឹេរទនថមីចូលរមបធែំជឧរ។ 

  ទ្់�បមីធារលេី១ យម្ុឹេរទន� 

  -ទ់ ា្ក្ុឹេរទន់មចមំខមទន៌�ហ៌កទា� 

រខនូ�រ។  

- ្ុះរហក្្ធ្េឧបែធឧ�ឧំទ់ ា្ក្ុឹេរ- 

ទនុីននូ�រ ្ុរ្ឧំ្�ធមរ អម៌្�ធមេី១រ

អម៌្�ធមេី២រយម្ុឹេរទនរ។  

-ទ់ ា្កដយេបេេធយម្ុឹេរទនរ ្ធតវបម 

ែធឧ�ឧំបប្ុះរហក្្ធរ �រទបំជ  

ន�ទប្�ធម្ុឹេរទនរ មាឧ្�ធមនដដទន 

ក�៌ឧចបំរទ់ ា្ក យមាជ�ក្ែដល់ម 

ាទម�បនក�៌ឧនដដទនរ។  

-កាចិ្ �្៌សំទ់្នដដទនរមាឧ្ុឹេរទន្ធតវ  

 ដឹកនបំបទហ្�ធមរ។ 
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ម្្ ១៦០> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៨ ថ�ី) 

  ច្�ប មាឧលាភាធ�េបដ ម្ឧំអទបបនករា៌សរ ែដល 

ធនរនកនបមមូវ្េុអទរ្ធមានដដរទាេរាបទននីុរមាឧ្េុអ 

ទរ្ធមា្ធឹរ្ធតវ�រច្�បន�ទប�៌ាតលរមាឧែដលទរ្ទ�មឹឧ

្�បយ្មរសធារ ្ធតវ់មាម៌នុអម៌វធម�មមបទរ៌ភបេេធ 

នហូធដលប់មអធ��េថមីរកែកែ្�រឬល៌�បចលរ បលកែលឧ 

ែធ�េ�្ុ�ធាមែដលផន៌មឹឧេម នធីយមនដដរមម៌ុ�បមះរ។ 

ប�បន្ុះ�នរណ្ះឧំរយថមេី២៣រែភធ៌លរឆ� ២ំ០១៤ 
    ុនល.រ១៤១០.រ១៣០២រររររររររររររររររររររររររររររររររ   
            ្ពាហរេីាលរនិង្ពាជជាម�កែ 
        នេជុីះររហីះុន ី
   បមកបទចក�ី្រ��ឧតេូំល�� ្ុះរហក្្ធ 

               ទូរ់្ុះហទ�បលដ 

                      សយកែលរះានីី 

                          ហុ�េាល 

                 រេះីចអ្�ះមេរសបុីេុេបរហ៊ុនរ�រន 

 បលភ�រ១៣១៥រទ.ជ 

រេំណ�លាមនុៃះ�បលែ�ចករឹយ 
ណ្ធមីភ�បំុញ.យថមេី២៨រែភធ៌លរឆ� ២ំ០១៤ 

                  អ្�េាលធិលែជជែររ ិាា 
    រយររលុ 
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ម្្ ១៦០> - ថ�ី (ពីែរម្្ ១៥៨ ថ�ី) 

  ច្�ប មាឧលាភាធ�េបដ ម្ឧំអទបបនករា៌សរ ែដល 

ធនរនកនបមមូវ្េុអទរ្ធមានដដរទាេរាបទននីុរមាឧ្េុអ 

ទរ្ធមា្ធឹរ្ធតវ�រច្�បន�ទប�៌ាតលរមាឧែដលទរ្ទ�មឹឧ

្�បយ្មរសធារ ្ធតវ់មាម៌នុអម៌វធម�មមបទរ៌ភបេេធ 

នហូធដលប់មអធ��េថមីរកែកែ្�រឬល៌�បចលរ បលកែលឧ 

ែធ�េ�្ុ�ធាមែដលផន៌មឹឧេម នធីយមនដដរមម៌ុ�បមះរ។ 

ប�បន្ុះ�នរណ្ះឧំរយថមេី២៣រែភធ៌លរឆ� ២ំ០១៤ 
    ុនល.រ១៤១០.រ១៣០២រររររររររររររររររររររររររររររររររ   
            ្ពាហរេីាលរនិង្ពាជជាម�កែ 
        នេជុីះររហីះុនី 
   បមកបទចក�ី្រ��ឧតេូំល�� ្ុះរហក្្ធ 

               ទូរ់្ុះហទ�បលដ 

                      សយកែលរះានី ី

                          ហុ�េាល 

                 រេះីចអ្�ះមេរសបុីេុេបរហ៊ុនរ�រន 

 បលភ�រ១៣១៥រទ.ជ 

រេំណ�លាមនុៃះ�បលែ�ចករឹយ 
ណ្ធមីភ�បំុញ.យថមេី២៨រែភធ៌លរឆ� ២ំ០១៤ 

                  អ្�េាលធិលែជជែររ ិាា 
    រយររលុ 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៧០៤/០០១ 

េយង 
្ពាាទរេះច្ពា នេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្ុ 

្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុី 
 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី១រមីធារល 

េី៣រយមនដដទនរនយថមេី៨រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤ 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី៩រមីធារល 

េី១រយម្ុឹេរទនរនយថមេី ១២រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤រ 

- បយឧ�រទបំជ រច៌ះយថមេី១២រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤រ

ន�ទប្ុឹេរទ់ ា្ករនដដទនរមីធារលេីរ៣រ 
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្ពាជជ្កះ 
នរ/ែកះ/០៧០៤/០០១ 

េយង 
្ពាាទរេះច្ពា នេជុះ រហីន ុ

ជជហែវិង ឧេ្របុុ វរិទុ�ពង អ្�ះមបុែរុនជ 
និកេជុះ ធះ�ិកះមជបធជិជ បែះសថ បែះបពិ្ុ 

្ពាេេ្កកងកះ�ុបធបិុី 
 

- បម្េឧបលបនដដរមម៌ុ�យម្ុះណសច្កករា៌ស 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី១រមីធារល 

េី៣រយមនដដទនរនយថមេី៨រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤ 

- បម្េឧបលបទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី៩រមីធារល 

េី១រយម្ុឹេរទនរនយថមេី ១២រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤រ 

- បយឧ�រទបំជ រច៌ះយថមេី១២រែភកក�បរឆ� ២ំ០០៤រ

ន�ទប្ុឹេរទ់ ា្ករនដដទនរមីធារលេីរ៣រ 
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្បលរឲ្េ្ប 
 

 ច្�បរមម៌ុ��ែម�រ ទំបដធនមូវដបំជ នរនស 

្�្កធីយមេ� �ពមសធា ែដលនដដទនបមអម៌រពធរលុីយថម 

េី០៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤  នទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី១ 

មីធារលេី៣ បហែដល្ុឹេរទនបមឲអបយ�លបលប្ុរ 

រលុីយថមេី១២ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ នទរព្�្៌បំុញ 

អឧតបលកេី៩ មីធារលេី១ បហែដល់មបទចកមី្ឧំ្ទ៌ឧ 

ដូចធបទ ៖ 

 
ច្ប់ធះ�នុម�ប�ន�ះ 

រេំដ 
បសនូវលំេណ ែលែប្ប្កុីៃនវ� ប័នបុិ 

 

ម្្ ១> - 

 ច្�បរមម៌ុ�បមះ  ់មបគលបដធនក�៌ ឧ្ា�ប  

រល�បេទ�មូវដបំជ នរនល�្ �បទន យមេ� �ពមសធា បបបគនុ  

បទ�របគលរនជរ សរូលបដ ម យមលេរា្�សា�បធអបទនរី

ុហ៌�ក្ ទរ្ទ��រធ្រតវរនយមនុចបំចប ។ 
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្បលរឲ្េ្ប 
 

 ច្�បរមម៌ុ��ែម�រ ទំបដធនមូវដបំជ នរនស 

្�្កធីយមេ� �ពមសធា ែដលនដដទនបមអម៌រពធរលុីយថម 

េី០៨ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤  នទរព្�្៌បំុញអឧតបលកេី១ 

មីធារលេី៣ បហែដល្ុឹេរទនបមឲអបយ�លបលប្ុរ 

រលុីយថមេី១២ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ នទរព្�្៌បំុញ 

អឧតបលកេី៩ មីធារលេី១ បហែដល់មបទចកមី្ឧំ្ទ៌ឧ 

ដូចធបទ ៖ 

 
ច្ប់ធះ�នុម�ប�ន�ះ 

រេំដ 
បសនូវលំេណ ែលែប្ប្កុីៃនវ� ប័នបុិ 

 

ម្្ ១> - 

 ច្�បរមម៌ុ�បមះ  ់មបគលបដធនក�៌ ឧ្ា�ប  

រល�បេទ�មូវដបំជ នរនល�្ �បទន យមេ� �ពមសធា បបបគនុ  

បទ�របគលរនជរ សរូលបដ ម យមលេរា្�សា�បធអបទនរី

ុហ៌�ក្ ទរ្ទ��រធ្រតវរនយមនុចបំចប ។ 
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ម្្ ២> - 

 បនបដរមីធារលថមីមីរខ  ់នដដទនប្ររអា�ធីន  ុ

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន រ៌មមឹឧបផមររនរនន�ទបភាខម មាឧប្រ 

បុលទប្រចអំុ ីទ៌ុលនុយមាជធមាន�ទបទ់ ា្ក �់ កប  ់

ាចច�បបផមរអម៌រពធ អធ��េែដល់មចន ាកសនដដរមម៌ុ� ឬ 

ច �្ប  បដរ្អីម៌វធមបមមូវបគលបដរ ដូច់ មែចឧក�៌ ឧ់ ្� ១ ។ 

 អធ��េ្ឧំបមះ ប្រុីបម្ធតវេេខលរនបបះបឆ� ធ 

អម៌រពធបបនដដទននខចបហ ្ធតវែធបមេេខលស�នន មបមូវ 

ចំធបរនបបនខទណមបុីទំកប្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន 

�រមីធាវ ាីកជំធបទ្់�បអធ��េ្ឧំបនះ នហូធដលបបុល 

ែដល្ធតវបម្�រទឲអចូលសន់ ម ។ 

ម្្ ៣> - 

 ក�៌ឧកនជីែដលបឃញ�មីធាវ ាីយម់្� ៨២ មាឧ១១៩ថមី 

យមនដដរមម៌ �ុ រាមាចទប្រចបម នដដទន �រទំបជ ន�ទប 

ាជ�ក្ែដល់មាទម�ប្ចមសឧបាបនក�៌ឧនដដទន ាច 

ដំ បជ នរន បបះ បឆ� ធសកុិ�ប  បដ រ្ ីប្ ្ទ� ំឧ ្�ធម  

អម៌្�ធមនដដទន កនដូចស្�ធម មាឧអម៌្�ធម ាជ�ករមរន ក�៌ឧ 

បុលសរខគ�  មាឧរនផមលបបទចកមីេ៌កចាធម ចបំកះណ ន្បដ ភាបល ។ 
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ម្្ ២> - 

 បនបដរមីធារលថមីមីរខ  ់នដដទនប្ររអា�ធីន  ុ

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន រ៌មមឹឧបផមររនរនន�ទបភាខម មាឧប្រ 

បុលទប្រចអំុ ីទ៌ុលនុយមាជធមាន�ទបទ់ ា្ក �់ កប  ់

ាចច�បបផមរអម៌រពធ អធ��េែដល់មចន ាកសនដដរមម៌ុ� ឬ 

ច �្ប  បដរ្អីម៌វធមបមមូវបគលបដរ ដូច់ មែចឧក�៌ ឧ់ ្� ១ ។ 

 អធ��េ្ឧំបមះ ប្រុីបម្ធតវេេខលរនបបះបឆ� ធ 

អម៌រពធបបនដដទននខចបហ ្ធតវែធបមេេខលស�នន មបមូវ 

ចំធបរនបបនខទណមបុីទំកប្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន 

�រមីធាវ ាីកជំធបទ្់�បអធ��េ្ឧំបនះ នហូធដលបបុល 

ែដល្ធតវបម្�រទឲអចូលសន់ ម ។ 

ម្្ ៣> - 

 ក�៌ឧកនជីែដលបឃញ�មីធាវ ាីយម់្� ៨២ មាឧ១១៩ថមី 

យមនដដរមម៌ �ុ រាមាចទប្រចបម នដដទន �រទំបជ ន�ទប 

ាជ�ក្ែដល់មាទម�ប្ចមសឧបាបនក�៌ឧនដដទន ាច 

ដំ បជ នរន បបះ បឆ� ធសកុិ�ប  បដ រ្ ីប្ ្ទ� ំឧ ្�ធម  

អម៌្�ធមនដដទន កនដូចស្�ធម មាឧអម៌្�ធម ាជ�ករមរន ក�៌ឧ 

បុលសរខគ�  មាឧរនផមលបបទចកមីេ៌កចាធម ចបំកះណ ន្បដ ភាបល ។ 
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ម្្ ៤> - 

 រនបនេ�ច�ំ �ុី ណនរប�កក្ម បដរ្បីបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំ មាឧផមលបបទចកមីេ៌កចាធម ្ធតវអម៌វធមដូចធបទ ៖ 

 - � �ុី ណនរប�កក្ ម្�ធម អម៌្�ធមយម 

នដដទន កនដូស្�ធម មាឧអម៌្�ធមរាជ�ករមរន្នំញ 

្ឧំអទបយមនដដទន ្ធតវបនេ�ច ំ មាឧបទ�បបាជ�ក្ 

មបយប ែដល្ុរប្ុ្ឧគ�  បដរ្�ីបឧ�ធណ្នបដ ភាបល 

ចន៌ំះ បហ្ធតវបផភ្ូម្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ។ 

 - �របទចកមីបទ�ុីាជ�ក្មបយប ែដល់ម 

ចំមខមាទម�ប្ចមសឧបា  បនក�៌ ឧនដដទន  �រន�  

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ្ុះរហក្្ ធ្េឧបចធប�ឧំវន្ មរខ 

នូ� ក�៌ ឧចំបរធំឧណ�ទម យមាជ�ក្មបយប 

ែដល�ះបឆ� ធ ឲអ�បឧ�ធណ្នបដ ភាបល ។  

 វន្មែដល្ធតវបមចធប�ឧំបមះ ្ធតវបនេ�ចផំតូ នផតឧ 

ធំែជឧបផ្ឧ់ក�៌ ឧណ្នបដ ភាបល  នខចបផភ� �ុី ណនរ  

ទ់ ា្ក្ឧំអទបយមណ ន្បដ ភាបល្ូម្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ។ 
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ម្្ ៤> - 

 រនបនេ�ច�ំ �ុី ណនរប�កក្ម បដរ្បីបះបឆ� ធ 

ប្ ្ទ�ឧំ មាឧផមលបបទចកមីេ៌កចាធម ្ធតវអម៌វធមដូចធបទ ៖ 

 - � �ុី ណនរប�កក្ ម្�ធម អម៌្�ធមយម 

នដដទន កនដូស្�ធម មាឧអម៌្�ធមរាជ�ករមរន្នំញ 

្ឧំអទបយមនដដទន ្ធតវបនេ�ច ំ មាឧបទ�បបាជ�ក្ 

មបយប ែដល្ុរប្ុ្ឧគ�  បដរ្�ីបឧ�ធណ្នបដ ភាបល 

ចន៌ំះ បហ្ធតវបផភ្ូម្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ។ 

 - �របទចកមីបទ�ុីាជ�ក្មបយប ែដល់ម 

ចំមខមាទម�ប្ចមសឧបា  បនក�៌ ឧនដដទន  �រន�  

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ្ុះរហក្្ ធ្េឧបចធប�ឧំវន្ មរខ 

នូ� ក�៌ ឧចំបរធំឧណ�ទម យមាជ�ក្មបយប 

ែដល�ះបឆ� ធ ឲអ�បឧ�ធណ្នបដ ភាបល ។  

 វន្មែដល្ធតវបមចធប�ឧំបមះ ្ធតវបនេ�ចផំតូ នផតឧ 

ធំែជឧបផ្ឧ់ក�៌ ឧណ្នបដ ភាបល  នខចបផភ� �ុី ណនរ  

ទ់ ា្ក្ឧំអទបយមណ ន្បដ ភាបល្ូម្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ។ 
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 - ្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ្ធតវបនេ�ចំ� �ុី ណនរ 

សកុិ�បរខមូវប�កក្ម ្�ធម អម៌្�ធមយមនដដទន 

កនដូចស្�ធម មាឧអម៌្�ធមាជ�ករមរន្នំញ្ឧំអទប 

យមនដដទន ្ុរ្ឧំប�កក្មនកនដដរ�មមី  មាឧទ់ ា្ក 

្ឧំអទបយមណ ន្បដ ភាបល បដរ្បីកប្ូមនដដទនបបះបឆ� ធ ។   

ម្្ ៥> - 

 បនក�៌ឧដបំជ នរនយមរនបបះបឆ� ធសកុិ�ប រាមាច 

្ែ្ក ាុនក្អ�ីបមបឡរបហកនរាមាច់មរនុមអលប  

អំុ ីរនបបះបឆ� ធបមះ ប្ររន្�រទលេរផល យមរន 

បបះបឆ� ធ សកុិ�បបមះែដន ។ 

 ទ់ ា្កនដដទន្ធតវប�រនបបះបឆ� ធបប��� កប

�្ុរ ឬរាម្ុរចបំកះ� �ុី ណនរសកុិ�បរខែដល 

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទនបមបកប្ូមរ។ រនបបះនឆ� ធបមះ្ធតវ 

ប�បឡឧបបវ ាីបលកយដ ។  

ម្្ ៦> -ថ�ី 

 រនបបះបឆ� ធសកុិ�បដឧបលបមះ ្ធតវក�រ 

រធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 
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 - ្ុឹេរទ់ ា្កនដដទន ្ធតវបនេ�ចំ� �ុី ណនរ 

សកុិ�បរខមូវប�កក្ម ្�ធម អម៌្�ធមយមនដដទន 

កនដូចស្�ធម មាឧអម៌្�ធមាជ�ករមរន្នំញ្ឧំអទប 

យមនដដទន ្ុរ្ឧំប�កក្មនកនដដរ�មមី  មាឧទ់ ា្ក 

្ឧំអទបយមណ ន្បដ ភាបល បដរ្បីកប្ូមនដដទនបបះបឆ� ធ ។   

ម្្ ៥> - 

 បនក�៌ឧដបំជ នរនយមរនបបះបឆ� ធសកុិ�ប រាមាច 

្ែ្ក ាុនក្អ�ីបមបឡរបហកនរាមាច់មរនុមអលប  

អំុ ីរនបបះបឆ� ធបមះ ប្ររន្�រទលេរផល យមរន 

បបះបឆ� ធ សកុិ�បបមះែដន ។ 

 ទ់ ា្កនដដទន្ធតវប�រនបបះបឆ� ធបប��� កប

�្ុរ ឬរាម្ុរចបំកះ� �ុី ណនរសកុិ�បរខែដល 

្ុឹេរទ់ ា្កនដដទនបមបកប្ូមរ។ រនបបះនឆ� ធបមះ្ធតវ 

ប�បឡឧបបវ ាីបលកយដ ។  

ម្្ ៦> -ថ�ី 

 រនបបះបឆ� ធសកុិ�បដឧបលបមះ ្ធតវក�រ 

រធានាប្ចមបចបដធ យមចមំខមទ់ ា្កនដដទន្ឧំរូលរ។ 
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 ក�៌ ឧកនជីរនបបះបឆ� ធ្៌ំេីរខរាមបមទប្រច 

មីធាវ ាីដែដលបមះរ រ មឹឧ្ធតវអម៌វធ�ចបំកះរនបបះបឆ� ធ្៌ំ 

ប្រ់បេេធ ។ 

ម្្ ៧> -   

 ច្�បរមម៌ុ��ែម�របមះ្ ធតវបម្�រទសរន្ ��ប 

មាឧករកអម៌វធមច�ប�ឧំុីរបដរមីធារល�ចិ៌�្ម� បមះបទ ។  

ណ្ធមីភ�បំុញ យថមេី១៣ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ 

ក�៌ឧ្ុះ�នរនរ មាឧ�រ្ុះណ្្�ទប�រត �ប 
                            

      ្បះុសែលររទី ី 
                                  ហុ�េាល និង្ពាជជាម�កែ 

                        េពក ប៊ុនៃឆ 
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 ក�៌ ឧកនជីរនបបះបឆ� ធ្៌ំេីរខរាមបមទប្រច 

មីធាវ ាីដែដលបមះរ រ មឹឧ្ធតវអម៌វធ�ចបំកះរនបបះបឆ� ធ្៌ំ 

ប្រ់បេេធ ។ 

ម្្ ៧> -   

 ច្�បរមម៌ុ��ែម�របមះ្ ធតវបម្�រទសរន្ ��ប 

មាឧករកអម៌វធមច�ប�ឧំុីរបដរមីធារល�ចិ៌�្ម� បមះបទ ។  

ណ្ធមីភ�បំុញ យថមេី១៣ ែភកក�ប ឆ� ២ំ០០៤ 

ក�៌ឧ្ុះ�នរនរ មាឧ�រ្ុះណ្្�ទប�រត �ប 
                            

      ្បះុសែលររទីី  
                                  ហុ�េាល និង្ពាជជាម�កែ 

                        េពក ប៊ុនៃឆ 

 


