
វធិានជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្វប់ិ្ 

្ុត�ិធម៌្ុវជា ឆា ប ១៩៨៥ 

 
្តិិ 

 
                ែផាកាី១ េគាិបរ ា៍េូ .......................................................................  

                ែផាកាី២ ិបេបុុជេ្ងត ាិ្ិបេរាសជិាា ...............................................  

                ែផាកាី៣ ិបវាិិិច់្ ាិ្បបេបិេបិក�ី .........................................................  

                ែផាកាី៤ ិបសំជាសំ្េសេ រ្ ជ់ា ...............................................................  

                ែផាកាី៥ ិបសំជាសំ្កាុ្ រ្ ជ់ា .................................................................  

                ែផាកាី៦ ិបរ្វសនវ ិបេធកុែផាិប ិបកបតាេគាាេត់្ ាិ្ ិបប្តប

ៃា ..........................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



វធិានជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្វប់ិ្ 

្ុត�ិធម៌្ុវជា ឆា ប ១៩៨៥ 

 
ជ��ត�ិ សកក្ េជប បិ្ 

 

ាុម់តេបិក�ីបបេបិបជបាមហបាាិ់តេាេ ៤០/៣៣ ិុះៃថ�ាី ២៩ វ ិិ ចិិ ១៩៨៥ 

 
ែផាកាី ១ 

 

េគាិបរ ា៍េូ 

១. ាប្ាននម៍ាបទ ា  
 ១.១. បដទនប្ជិកសត្វសជវ្ែសជ្េធកុងេ់ា បិេបាុបុេ្ានបជបា្ុវជា ាិ្ 

សំគ្បបជបាេំរបជសម   ផាសជេតជារា៍េូៃាបដទាីមរ្ៗ ។  
 ១.២. បដទនប្ជិកសតវ្េាះែេា្ជេ្ងុតាកតេ់ខ ័័ែដាាវ្ធ័ដាា្ុវជាងេ

្ាជីវតិ្ាា់្េយកាុ្  

  បហំមារ ែដាាវ្ជបបុញដបេុបិបមរ្ៃាិប បិេបាុា៍តូបាស ាាេ�រា ាិ្

ិបជាប បងេបរិផុតនី ឧសកិដទកមម ាិ្ េេបកមមែដាដិេធកុេូ់ា ែដាេយកាុ្

បឡុ្េនា ៃាជីវតិេ័ះ្ុវជាង្ាវ្ ាារាដកជនកិបតិេុបនីធមមស ។  

 ១.៣. សត្វ្កិិត�ាុកបកាងេ់ាសំជាសគាាដាាវធិាិបនវជិា្ាែដាាកាន់ាាាវ្
ិបសជម៍ាផ�ុបធាធា េប្បាែដា្ា បរម្ាសំគ្បាកបម់សំិិត� ាិ្សកកម

េផ្្េាទតបជបាបហំមារ សនមេប្ ្ូេបទា ាិ្ រ្ ជ់ាេផ្្េាទតបជបា

បហំមារកាុ្េគាជប្េាុកបសរ្បុេ្ាន្ុវជា េដុមនីិតាជារ្

េបិក�ីសតវ្ិបា�រំមារនីិពជា ាិ្កាុ្េគាជប្រតាិប្ុវជាែដាេធកុ

ផសុ្ាវ្ ិពជា េប្្ាសជបិាាិនេប្្ុត�ិធម៌ ាិ្កាុ្ននមាុប្ ។  

 ១.៤. ្ុត�ិធម៌្ុវជាសត្វ់ាជេ្ងុតេឡុ្នែផាកផ្បមរ្ៃាដបេុបិបរិវរអារនតិ
បជបាសជេាបាិមរ្ៗ េយ កាុ្សកជេ់ខ ា៍ាបា៍ូ្ៃា្ុត�ិធម៌ប្សមបបរជា្ុវ

ជាេប្បា ដ៍េិាះាាសវមគា េាះបរម បិែកកាុ្ិប ិបាបមាុប្េកម្  ាិ្ិប

បក្បោ� ជាធា ជាបុេ្ា�េយកាុ្ប្សម ។  

 ១.៥. វធិាេប្េាះសតវ្ាុវត�េយកាុ្ជបជិាៃាាកតេ់ខ េបដទកិិ� ប្សម ាិ្ វជនធម៌ 

ែដា្ាេយកាុ្បដទន ប្ជិកាីមរ្ៗ ។  



 ១.៦. េបបកមមែផាក្ុត�ិធម៌្ុវជាសត្វែត់ាជេ្ងុតេឡុ្េប្្ាែជជែផា ាិ្បបបជ
បបបរាកាុ្េគាជប្  េាុកបសរ្ ាិ្សាសា ា្បមតរនបជបាជុំសាែដាាកា

ន់ាាេយកាុ្េបបកមមេ័ះ បរម្ាវធីិផ�៍វេបះរ្្ ាិ្ ឥបតិជថបជបាេំ ។  

េបិក�ីធិជព្  

 ាប្ានម៍ាបទ ាា៍ាបា៍ូ្េប្េាះ់ាដាាេគាាេត់្ប្សមា៍ាបា៍ូ្ន

ា៍េូ េហុ្្ាេគាេា េាុកបសរ្បុេ្ាន្ុវជាកាុ្កបបតិធបជបផុតែដាដិេធកុេូ

់ា ែដាាវ្ជារ្នរប់ ាិៃាា�រំមារនីសជន់ាា ្ុត�ិធម៌្ុវជាងេេយតិិនជនជប្ 

េហុ្ក៏ជរ្ជារ្ិបជបះាាាែដាជោ� ាមកនីិបា�រំមារោមរ្ ។ វធិាិប្ក

ិិត�ាុកបកា បិេាះមាុប្េកម្ែជជេាះ ះំនេបិក�ីសត្វិបនជ ស័ ាាៃាេគាាេត់្ 

ែដាកបតាេឡុ្ េដុមនីេិទបប្មិារប់ ាិាុវតរវធិាេប្ា្កាុ្ឧជកបរ េាះ ។ វធិា 

១.១ ដាា ១.៣ េាជបា កាតរ័ាីបបសាា ៃាេគាាេត់្ប្សមសជកជេប្ រ្ ជ័បប

រជា្ុវជា នដាកាុ្ិបជងង ឧសកិដទកមម ាិ្ េេបកមមបជបា្ុវជា។ វធិា ១.៤ កបតាថ 
្ុត�ិធម៌្ុវជានែផាកផ្បមរ្ៃា្ុត�ិធម៌ ប្សមបបរជា្ុវជា បិែកវធិា ១.៦ បបេាដាា 
នរប់ ាិៃាិបេាុកបសរ្ នសជរបដាា្ុត�ិធម៌្ុវជា េប្មិាងេដ� តឆ� ្េសិ្ិប

រិវរអារេគាាេត់្ ប្សមេជឿាេាឿាបបរជា្ុវជានា៍េូ ាិ្េប្របាុកកាុ្ិិត�

ា៍វេបិក�ីសតវ្ិបងេ្ាិបែកាបនេាទ្េតាា៍វ េបបកមមបជបាជុំសាិក ។ វធិា ១.៥ ្ក
ិិត�ាុកបកាេាុាកតេ់ខ ែដា្ាេយកាុ្បដទនប្ជិកែដាាវ្ជោ� ាងេ បេជទជាុវត�

វធិានិេបបោមរ្េុបនីបេជទជែដាសជិាា្កេយកាុ្បដទដៃាេាទត ។  
 

២. វ ិ្ ានៃាវធិា ាិ្ ាិ្មា់្ែដាេសជុ  
 ២.១. វធិានជាបទ ាជនជប្សត្វាុវត�េប្ឥតាបេទ្ បិេាះ្ុវជាេាមុប 

េប្មិាសជិាាសជេរា      កីេប្បា ដ៍ិនន៍ជ្បារ ន៌បមនុប េរា 

្ ្ប័ មតិាេត់្ យមតិេផ្្ៗេាទត សជរនបមនត�ិ យប្សម សានេ

បមនត�ិ រ្ ានកបេុត យ រ្ ានដៃាេាទត ។  

 ២.២. បបរជាេគាជប្ៃាវធិាកាុ្ឧជកបរ េាះ បដទនប្ជិកសត្វាុវត�ាិ្ម
ា់្ដ៍ិតេូេាះកាុ្ ែជជមរ្ ែដាសត្វគា ាវ្សជន់ាាិ ពជា ាិ្េគា បំាិតិពជា

បជបាបដទាីមរ្ៗេបទ្ៗេ�រា ៖  



  (ក) ្ុវជានកុ្ប យ េកម្ ែដាដិាារាិបរតាិបេយេសិមសជន់ាាិពជា
ៃាបដទាីមរ្ៗកាុ្   បេជទជេផ្្នីមាុប្េនញវ ់្  បិេាះជាេាមុបមរ្

ែដាេំ់ាសជសនវត�   

  (េ) ជាេាមុបនដកជនកិបតិោមរ្ (នបេនុ យិបមិា់ាេធកុ) ែដាដិ
បកាាខ កមមសមផ�៍វ ិពជាេយេសិមសជន់ាាិ ពជាៃាបដទាីមរ្ៗ  

  (ំ) ្ុវេេបកប ះំនកុ្ប យេកម្ែដាសត្វ់ាេរាថ់ាសជសនវត� យែដា
់ាបកេេុញថ់ា សជសនវត�ជាេាមុបមរ្ ។  

 ២.៣. េយកាុ្្ុសរ ធិិបនតិាីមរ្ៗ សត្វសជវ្ែសជ្ជេ្ងុតបបុប ិពជាមរ្ បិារា វធិា 

ាិ្ជ��ត�ិែដាដិ   ាុវត�់ា បិេាះែត្ុវេេបកប សនមេប្ រ្ ជ់ា ាិ្្ស

ិបែដាេំសជំាាមុេងបេដ្សំជាសំ្ វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ាិ្ ែដាជេ្ងុត

េឡុ្ ៖  

 េដុមនីតសមវ្សមេបិក�ីសត្វិបេុបៗគា បជបា្ុវេេបកប ាាសវមគា ាវ្ិបិបាបបិាាិ

ម៍ាបទ ាបជបាេំ  

  (ក) េដុមនីជបេនញេបិក�ីសត្វិបបជបាប្សម  
  (េ) េដុមនីាុវត�វធិាដ៍ិតេូេាងេ់ាហមតាិតា ាិ្សតវមសត្វ្ុត�ិធម៌ ។  
 

េបិក�ីធិជព្  

 វធិានជាបទ ាជនជប្សត្វ់ាេបទជ បិេប្េិត័ េដុមនេីដ្ដិាុវត�់ាេយ

កាុ្សជន់ាាិ ពជាេផ្្ៗ េហុ្ាាសវមគា េាះ េដុមនីកបតាជាបទ ានជនជប្េ�ះបបរជា

សំជាសំ្្ុវេេបកប េូសមាិ្មា់្ោមរ្ៃា ាកេ្ុវជា ាិ្េូសមសជន់ាាោ

មរ្បបរជារតាិប្ុវេេបកប ។ េំសត្វាុវត�វធិាេប្េាះ េប្ឥតាបេទ្ នាិិ�េប្

មិាែជ្ែិកសជេរាោមរ្េឡុ្ ។   

 ដ៍េិាះវធិា ២.១ ប្ងតាេាុ្បនបបសាាែដាថ វធិាកាុ្ឧជកបរ េាះសតវ្ែតាុវត�
េប្ឥតាបេទ្នាិិ� ាិ្ េប្គម ាិបែជ្ែិកសជេរាកីេប្បា ។ វធិាេាះរបជសម

ិបកបតាេគាិបរ ាី ២ ៃាេបិក�ីែថ�្ ិបរ បនី បិាាិកុ្ប ។  

 វធិា ២.២ េដ្ាិ្មា់្ៃាាកេ  ប្ុវជា  នប ាិ្  ជបាេាមុប  នប ថនធតុផ្បេដុមនី
្ាានីាកេ  ប្ុវេេបកប នប ែដាកមមវតរុ បិជ្ៃាវធិានជាបទ ាជនជប្ (ជបុែា�ប៍មេមុា



វធិាាី ៣ ាិ្ ាី៤) ។ រំបកតាបបគាាថ កបបតិដ្ុ ាិ្សត្វដរប់្េាុសជន់ាាិ ពជាាីមរ្ៗ 
េហុ្ដ៍េិាះសត្វេគបនតប្េនញេាញ បិេាះសជន់ាាេបដទកិិ� ប្សម ាេត់្      វជនធម៌ 

ាិ្ ិពជាបជបាបដទនប្ជិក ។ េហតុេាះ ប័ងេ្ាដ្ុេុបៗគា េសិុាេូសមាិ្មា់្ៃា

ាកេ  ប្ុវជា  នប ះំ្ារជានី ៧ឆា ប ដាា ១៨ឆា ប យេាុបេាះក៏្ា ។ ិបែដា្ាដ្ុេុ

បៗគា េាះ ហកាដ៍ិនមិាដិេជទបប្់ា េាេជុំិតេូដាាសជន់ាាិ ពជាបជបាសជេាបេផ្

្ៗគា  េហុ្មិាជារ្ឥាាិនាៃាវធិានជាបទ ាជនជប្េប្េាះេា ។   

 វធិា ២.៣ ិ ា្ាិត្បនីនរប់ ាិសត្វជេ្ងុតិពជាោមរ្នកាូកាបជបាសជេាប 

េដុមនីាុវត�វធិា នជាបទ ាជនជប្ងេ់ាសជេបុបជបផុត េប្សមផ�៍វិពជាេប្សមផ�៍វាុ

វត� ។  

 

៣. ិបូតបាាវ្ៃាវធិាៃាឧជកបរ េាះ  
 ៣.១ ជ��ត�ិែដាាកាន់ាាេប្ា្ៃាវធិាេប្េាះ មិាសត្វាុវត�ិ បេាះែត្ុវ

េេបកបជបុេោណ ះេា ជបុែា�   សត្វាុវត�ផ្ែដប បិេាះ្ុវជាែដាដិប្ិបរតា

ិបសមផ�៍វិពជា េប្្បិបសជសនវត�ដកជនកិបតិ នកាូកាោមរ្ េហុ្

ដកជនកិបតិេ័ះេជុបិានសជសនវត�េប្មាុប្េនញវ ់្ វញិ ះំមិាដិផ�័ ស  

េេប់ាេា ។  

 ៣.២ សត្វេធកុកិិ�សជវ្ែសជ្េដុមនីូ តបាាវ្េគាិបរ េប្ា្ ែដា្ាេយកាុ្
វធិាេប្េាះេូដាា ្ុវជាេប្បាែដានជាាកាន់ាាេយកាុ្ាីតិវធីិរតាិប

េបឿ្បុេ្ាន ាិ្ិបែថេប ។  

 ៣.៣ សត្វេធកុកិិ�សជវ្ែសជ្េដុមនីូ តបាាវ្េគាិបរ េប្ា្ ែដា្ាេយកាុ្
វធិាេប្េាះេូ ដាាជាេាមុបនមាុប្េនញវ ់្ េកម្ៗ ។  

 

េបិក�ីធិជព្  
 វធិាាី ៣ ូតបាាវ្ិបិបាបែដាផ�ាាេប្វធិាជាបទ ាជនជប្បបរជាិប

សំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌ ្ុវជាេដុមនសីំជដ� ជា ៖  

 (ក) ជាេាមុបែដាេំេហថ   ជបាេាមុបេប្្បំុបមនត�ិបជបាាកសជសនវត�  នប 
ែដា្ាែិ្េយកាុ្   សជន់ាាិ ពជាបជបាសជេាបេផ្្ៗ ែដាេយកាុ្េ័ះ

វ ិ្ ានៃាដកជនកិបតិ ែដាសតវ្រតាាុកន ជាេាមុបមរ្្ាាបហបធបបបរជា



្ុវជាន្បបរជាមាុប្េនញវ ់្  (ឧេហបរ  ិបេំិេវប្ូេបទា  ិបមិា

�្ ជាជងស ជា្ូេបទា ាិ្សំគ្ប ិបផវករបវ វ្ េយាី្ធបន ទ) 
(វធិា ៣.១)  

 (េ) ាីតិវធីិរតាិបនីជបប បុេ្ាន ាិ្ិបែថេប (វធិា ៣.២)  
 (ំ) ាីតិវធីិរតាិបជាេាមុបេនញវ ់្  ែដាដរប់្េាុកបបតិដ្ុ ែដាសជន់ាាិ ពជា

ាីមរ្ៗកបតា (វធិា ៣.៣) 
 ិបូតបាាវ្វធិាេប្េាះេដុមនសីំជដ� ជាវប់ិ្ជីេប្េាះ ហកាដ៍ិន់ាផ�ាា

េហតុផាជបា កាេហុ្ ។ វធិា ៣.១ ផ�ាាិបធ័នជនជប្េយកាុ្វប់ិ្េប្េ័ះ 
េហុ្វធិា ៣.២ សត្វ់ារតាាុកថ នជបហា រំបងេ ិ ា្់ាេឆច ះេូបកាិបេាៃា្ុត�ិធម៌
ិាាែតសតវមសត្វបមបមេ ាិ្សជកជេប្ក�ីេមស� េឡុ្បបរជា្ុវជាេប្បា ែដាេធកុផសុ្ាវ្

ិពជា ។  

 

៤. ដ្ុែដា្ាិបាារាេុបសតវ្ែផាកសនហមាខ   
 ៤.១. េយកាុ្សជន់ាាិពជាេប្ា្ោ ែដាាារា ស្ ាាេគា បំាិតៃាដ្ុែដា

្ាិបាារាេុបសតវ្   ែផាកសនហមាខ ិបរជាេផ�ុមិ៍ាដ្ុេ័ះ មិាសត្វ

កបតាដ្ុេយេជេនកេា េប្សត្វំិតដាា នរបាាុបែផាកដេវំ (ិប
ប បេរុជ យប បជរាិិត�) ែផាកបតិ ាិ្ ជប�  ។  

 

េបិក�ីធិជព្   
  ដ្ុជនជប្ែដា្ាិបាារាេុបសត្វែផាកសនហមាខ េុបគា នីមរ្េូមរ្ 

ដរប់្េាុសជវត�ិ្ិប� ាិ្ វជនធម៌ ។ បំាិតបម់្ាបេាុជាវ្និរបោថ េតុកុ្បដិ

ឈាដាាកបបតិបីាធម៌ ាិ្ ិិត�្ ិប�ាមមេដ្ាារា េុបសត្វែផាកសនហាាខ ់ា យេយ

្ាា់្ថ កុ្ប ា្ កាេប្ដរប់្ិប្ាាដវ្ ាិ្ិបេិះនិរបោេតុេំដិងេ កុ្ប

េ័ះាារាេុបសត្វ បិេាះដកជនកិបតិសជឆប្ាវ្ប្សម់ាែដបយេា ។ េជុបិានដ្ុែដា

្ាិបាារាេុបសត្វ ែផាកសនហមាខ សតវ្់ាកបតាងេេជេនក យេជុគម ាកបតាដ្ុេជ

ជបផុតេ្ះេាេ័ះ កបបតិៃាិបាារាេុបសតវ្េ័ះ មុេនគម ាា់្កីេប្បា ។ នា៍េូ ្ា

ាប័កាាបា្ជិតបាិាបាិបប្កបបតិៃាិបាារាេុបសត្វ បិេាះដកជនកិបតិន េេបកមម យសនហម



ាខ សនមេប្បិាាិ ាិ្ិបាារាេុបសត្វែផាកប្សមដៃាេាទត (ដ៍ិន រ្ ាន

ដាហរនិាហរ ាីតិនែផាកបដទជនេវី ទ)  
 ដ៍េិាះ សត្វេធកុកិិ�សជវ្ែសជ្េដុមនសីនមេសនព្េាុកបបតិេជជបផុតែដាបមបមេែដាដិាុ

វត�់ានា�បនតិ ។  
 

៥. េគាេាៃា្ុត�ិធម៌្ុវជា  
 ៥.១. សជន់ាា្ុត�ិធម៌្ុវជាសតវ្េ� តេូេាុបុេ្ានបជបា្ុវជា េហុ្សត្វ

ធ័ថសជតិកមមោមរ្   បិេាះ្ុវេេបកបសត្វប្្សតនាិិ�េូាវ្ិ

ានេាបនៃា្ុវេេបកប ាិ្ ជាេាមុប ។  
 

េបិក�ីធិជព្   
 វធិា ៥ បបេាដាាាិបេានីបកាុ្ជោ� ាិបេាបបសាាៗជបផុតៃា្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ ាិប

េាាីមរ្ ះំិបេាុកបសរ្  បុេ្ានបជបា្ុវជា ។ េាះន បិុិេ� ត បិជ្ៃាសជន់ាា

ិពជាេប្ា្ ែដាេយកាុ្សជន់ាាេ័ះ្ុវេេបកប សត្វ់ារតាិបេប្តុូិបសំគ្ ប 

យដនជ ធបបដទ់ា ជបុែា� ក៏សត្វេ� តេាុបុេ្ានបជបា្ុវជាែដប េយកាុ្ សជន់ាាិពជា

េប្ា្ោែដាេសជុបេបបុ បំប៍តុូិបសនហមាខ  ដ៍េិាះេហុ្ិបេាះបរម បិែកកាុ្

ិបេិទបប្ ាខ កមមែដា្ាាកតនសតវមែតសជេា្ុវជា (ប៍មេមុាវធិា ១៤) ។  
 ាិបេាាីនីប ះំ  េគបាិបរ ៃានប្្សត  នប ។ េគាិបរ ្ាេឈម ះានីថ ន

ឧជកបរ បបរជាាជាាខ កមម ែដា្ាាកតននិបសជេា ែដាំេសិុាេំេហថិប

ាារាកីែដាបមាវ្ាារាេធទជេូាវ្ាម�ាាៃាជាេាមុប។ ិបេេ�ុ្តជ បិេាះ្ុវេេបកប

សត្វ្ាម៍ាបទ ាៃាិបនិរបោមិាសតវមែតេាុាម�ាាៃាជាេាមុបជបុេោណ ះេា ជបុែា�េាុ ិាន

េាបនស ាាេ�រាផ្ែដប ។ ិានេាបនស ាាេ�រាបជបា្ុវេេបកប ា្ កាៗ (ឧេហបរ   ាន
ប្សម រ្ ាន សំគ្ប ិបេ៍ិសតជោ� ាមកនីជាេាមុប យកស� ដៃាេាទតែដា្ាផា

ជបះាាាដាាិានេាបនស ាាេ�រា) សត្វ្ា ឥាាិនាេាុនប្្សតៃាសជតិកមម 

(ឧេហបរ  េប្ំិតដាាិបេាះែេា្បជបា្ុវេេបកបេដុមនីជរបជុាិប េ៍ិសតបជបាជា
ប្េសគះ យ បុេាសនបជបាេំកាុ្ិបសតឡជាមកបកជីវតិសតវមសត្វ ាិ្្ាសជេតជារ) ។  
 កាុ្បេជទជដ៍ិគា ែដប សជតិកមមែដាបបេាធ័បុេ្ានបជបាជាេាមុបវ ់្ េកម្

ដិហរបនីនរប់ ាិ េហុ្េហតុេាះប បេូរជបាាេាុបិាាិនម៍ាបទ ាមាុប្េកម្  ដ៍ិេំ

់ាបេ្ងតេេុញេយកាុ្សជន់ាា្ុត�ិធម៌្ុវជាេ�ះ ។ េយាីេាះ សត្វិបាបនប្្សតៃា



សជតិកមមេូាវ្ិានេាបនៃាជាេាមុប ាិ្ ជាេាមុបេហុ្សត្វិបាបជា ប្េសគះផ្ែដប 

។  

 នបបសាាវធិា ៥ បាវ័វបុបកុបងេ្ាសជតិកមមតិិន្ ាិ្ធបន្ សជតិកមមបមបមេេយ

កាុ្កបី័័ៃា េេបកមម ាិ្ឧសកិដទកមមបជបា្ុវជា ។ ជបប ែដាជ��៍ ាេយកាុ្វធិា

ដិជរ្ជបបញុងេេកុត្ាេបឿ្េប្នីប ៖ សជេរាៃាសជតិកមមថមី ាិ្ែជ�កាមមាវ្ាារា្ក់ា

និបសជ្់តាាុកនមុាាជាាាាាវ្ិបនស្ីកមិាសតវមសត្វា៍វប្ក ា្ សតគតសសផ�៍វិបបជបាប្សម

េាុ្ុវជា ។  

៦. វ ិ្ ានៃាេ ស័ ាុបិាាិ   
 ៦.១. េប្និរបោេេុញថ េបិក�ីសតវ្ិបនិេបបេុបៗគា បជបា្ុវជាសនមេប្

វធិាិបរ   ែជ�កៗគា  ែដា្ាវ ិ្ ានបមរបជបបរជាាុវត�េ ស័ ាុបិាាិ 

សត្វែត់ាាុប� តងេ្ា េយសំជាដបោកាិាេប្បាៃាាីតិវធីិ េហុ្ាិ្

េយាបបជាថា កាេផ្្ៗៃាិបសំជាសំ្ វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជាបរម្ាិបេបុុជ

េ្ងតិបេរាសជិាា ិបវាិិិច់្ ាិ្ិបាុវត�ារ េបិក�ីបបេបិ ។  

 ៦.២. ក៏ជបុែា� សត្វសជវ្ែសជ្ធ័េដ្្ាិបាារាេុបសតវ្សំជាសគាាេយសំជា

ដបោកាិា ាិ្ ាបបជាថា កាេប្បាកាុ្ិបាុវត�ារេ ស័ ាុបិាាិេ័ះ ។  

 ៦.៣. ាកែដាាុវត�េ ស័ ាុបិាាិសត្វ្ាំុបមនត�ិ យាារាិបហកវកហកះាននិេបប 
េដុមនីាុវត� េ ស័ ាុបិាាិេ័ះេប្វរិបប�  ាិ្ របជសមមុេងប ាិ្

បោិែដាេំសជំាាេដ្េ�រា។  

 

េបិក�ីធិជព្  

 វធិា ៦.១, ៦.២ ាិ្ ៦.៣ បរមជ��៍ ាគា ា៍វាកតនបបសាាៗនេសិុាៃាិបសំជាសំ្
្ុត�ិធម៌្ុវជា សជកជេប្សជបិាាិនសតវមសត្វ ាិ្កាុ្ននមាុប្ ៖ ិបរប់ ាិសត្វ

ាុប� តងេាុវត�បោិេ ស័ ាុបិាាិ េយសំជាាបបជាថា ការតាិបបបសាាៗេប្បា េដុមនងីេ

ាកែដាេធកុេបិក�ីបបេបិដិរតាវធិាិបោែដារតា ាុកថបមរបជជបផុតេយកាុ្កបី

ាីមរ្ៗ េហុ្ិបរប់ ាិសត្វផ�ាាិបសតគតនិាិតេ ាិ្ថ�វ្ែថ�្ គា េូវញិេូមក េដុមនីាជាិប

ប បេូរជបាាបោិេ ស័ ាុបិាាិ ាិ្េដុមនបីក្ិបាបបិាាិបជបាជាេាមុបវ ់្ េកម្ ។ ិប

ាារា េុបសត្វ ាិ្ាកតនបមនត�ិស្វនិា ជីវន ះំនឧជកបរ សជេបុបជបផុតដិាជាាាាាវ្

េ ស័ ាុបិាាិា៍ាបា៍ូ្ ។ ដ៍េិាះាកតនបមនត�ិស្វនិា ជីវន ាិ្ិបហកវកហកវាងេេូនាក



ជប័ញ ះំន បិុិ បបសាាែដារតាាុកន មេធ្់្្ាតបៃា េដុមនធី័ិបាុវត�ារ

េ ស័ ាុបិាាិសជកជេប្វរិបប�  កាុ្ជបប ្ុវេេបកប ។  (ប៍មេមុាវធិា ១.៦ ាិ្ 
២.២) ។ ិបកបតាេគាិបរ ែ ប័នកាូកា ប�ីនីិបាុវត�ារេ ស័ ាុបិាាិ ាិ្ិបផ�ាា

ងេ្ាសជន់ាានិាិតេេឡុ្វញិ ិបេធកុឧាាបរ  ាិ្សជន់ាារបេដទ្គា េាះ េដុមនីដិនិាិ

តេនិិ់្ េបិក�ីបបេបិ ាិ្ិបាារាេុបសត្វ ះំ្ាេាជបា កាេយកាុ្ជបជិាេាះ ។ ្ា�ិប

ែជជេ័ះមិា់ាជបា កាេយ ាីេាះេា េសាះ្ា�ិបេប្េាះមិាង្ាវ្ជ��៍ ាេូកាុ្

វធិានជាបទ ា ជនជប្ា�បនតិ់ាេា េសាះបមិាដិសំជដ� ជាេាុនេុបគា បប្

សជន់ាា្ុត�ិធម៌មរ្ េូសជន់ាា មរ្េាទត ។  

 

៧.បិាាិបជបា្ុវជា   
 ៧.១. កិិ�ិបាបសមាីតិវធីិនម៍ាបទ ា ដ៍ិនបិ�ធបរ ៃាាិបេេប បិាាិសត្វ់ា

ិបជ៍ាដបវ ្នី   ិបេរាសជិាា បិាាិមិាាិត្ប�ី បិាាិ្ាាកផ�ាា

េតជាា បិាាិ្ាវត�្ាបជបាបនុក/ �្ ្ យដោន្់ា បិាាិេដុមនីតាាា 

ាិ្បរបតសប្្ក្ី ាិ្បិាាិេធកុឧាាបរ េូដនជ ធប ថា កាេាុនេដុម សតវ្ែត់ា

ធ័េយសំជាដបោកាិាេប្បាៃាាីតិវធីិ ។  

 

េបិក�ីធិជព្  

 វធិា ៧.១ េាជបា កា បិុិបបសាាេ�ះៗ ែដាតបោ្ងេធតុផ្បបបសាាបបរជាិបជបាុប

ជបបះសតវមសតវ្ ាិ្ ្ុត�ិធម៌ េហុ្ែដាសត្វ់ាាារា ស្ ាានា�បនតិេយកាុ្ឧជកបរ បិាាិ

មាុប្ ែដា្ាមកេហុ្ (ប៍ម េមុាវធិា ១៤) ។ ឧេហបរ  បិ�ធបរ ៃាាិបេេប
្ាេយកាុ្្សស ១១ ៃាេបិក�ីែថ�្ ិបរ បកា បនីបិាាិមាុប្ ាិ្េយកាុ្ ្សស ១៤ 

កថេ់ខ  ២ ៃាកតិិបប� ា�បនតិប�ីនីបិាាិនាបដទ ាិ្ាេត់្។ 

 វធិា ១៤ ៃាវធិានជាបទ ាជនជប្េាះ ជបា កានីជបប ែដា្ា្បនបបសាាន

និេបបដាាាីតិវធីិ កាុ្ កបី្ុវជា បិែកឯវធិា ៧.១ ធ័ះដ្កិិ�ិ បាបសមាីតិ
វធីិនម៍ាបទ ាេយកាុ្ែជជជរ្ន ា៍េូ ។  

 

៨. ិបិបាបននឯកជា  



 ៨.១. បិាាិបជបា្ុវជាកាុ្ននឯកជាសត្វ់ាេគបនេយសំជាដបោកាិាេប្

បា េដុមនីេិទបប្ិប េ៍ិសតដាា្ុវជា េប្្បែតិបផ្នកផ្្មិា

បមបមេ យេប្្បិបូជន៌។ 

 ៨.២. នេគាិបរ មិាសត្វេ់ះនុមចផ្្នត៌្ាែដា ប័េដ្េំ ស្ ាា្ុវេេប

កបេឡុ្ ។  

 

េបិក�ីធិជព្   
 វធិា ៨ ប្ងតាស� ប្េាុ្បនបបសាាៃាិបិបាបបិាាិននឯកជាបជបា្ុវជា ។ 

មាុប្េកម្ ៗង្ាិ វ្ ដជាេដាេឈម ះ ។ ិបរ្វសនវសមែជជឧសកិដទវាិ្បនីិបូជ

ន៌់ាជងប ញរប�ុស្េដ្ េេុញផាមិាាម េធកុេដ្េ៍ិសជេតជារេកម្ ៗ ែដាេកុត

េិញនីិបបបគាាេកម្ ៗេ័ះន េេបបកប នប យ  ឧបសកិដទជា  នប ។  

 វធិា ៨ ប្ងតាធ�ាាេាុ្បនបបសាាៃាិបិបាប្ុវជាេដ្បរិ ផុតនីផាមិាាម ែដា

ដិេកុតេិញនីិប េ់ះនុមចផ្្េយកាុ្សជន់ាាផ្នកផ្្នត៌្ា បនីនត៌្ាេកាាិាាវ្

េបឿ្ក�ី (ឧេហបរ  េឈម ះបជបា្ុវេេបកប ែដាសតវ្់ាេរាសជិាាក�ី យសតវ្់ាិតា
េេបបរិ េូេហុ្ក�ី ) ។ ផាសជេតជារ បជបាជុំសាសតវ្ែត់ាិបាប ាិ្គបសាតប្
េហិោបាកាុ្ាកតននេគាិបរ ែដប (េ�វម្បា៍េូៃា វធិា ៨ ្ាជបា កាតេូ
េាទតកាុ្វធិា ២.១) ។  
 

៩. េជងង  

 ៩.១. កីេប្បាេយកាុ្វធិាេប្េាះ មិាសត្វជករ្្េដុមនីសរាេរាិបាុវត�
ារជ��ត�ិនជាបទ ា ជនជប្ ប�ីនីិបសំជាសំ្ាកេេបែដាាុម់តេប្

បហសជននតិ េហុ្ាិ្ឧជកបរ បិាាិ មាុប្ដៃាេាទត ាិ្ ជាបទ ា័័

ែដាាារា ស្ ាាេប្បហំមារា�បនតិ ាិ្ ែដាេកាា្េូ ាវ្ិបែថេប 

ាិ្ិបិបាបេកម្ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 

 វធិា ៩ ិ ា្េដ្េិទបប្ិប្ាាេុបោមរ្កាុ្ិបជករ្្ ាិ្ាុវត�វធិា

កាុ្ឯក្បេាះ របជសម េគាិបរ ែដា្ាេយកាុ្ឧជកបរ បិាាិមាុប្ា�បនតិ



ែដា្ាមកេហុ្ យ កបនុ្ែតេាិេឡុ្ ាិ្ជាបទ ា ័័ ដ៍ិនេបិក�ីែថ�្ិបរ នប

កាប�ីបនីបិាាិមាុប្ កតិិបប� ា�បនតិប�ីនីបិាាិ េបដទកិិ� ប្សមកិិ� ាិ្វជនធម៌ ាិ្

កតិិបប� ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិនាបដទ ាិ្ាេត់្ ាិ្េបិក�ីែថ�្ ិបរ បនីបិាាិកុ្ប 

ាិ្េបិក�ីសា្ ាុបប� បនីបិាាិកុ្ប ។ េំសត្វ្ាាថិបាុវត�ារវធិាេយកាុ្ឯក្ប

េាះ ះំគម ាជបះាាាេធកុេដ្េ៍ិសជេតជារ ៃាឧជកបរ ា�បនតិោមរ្ ែដា្ាជ��ត�ិ 

បបរជាាុវត�ា៍ាបា៍ូ្ន្េាះេឡុ្ ។ (ប៍មេមុាវធិា ២៧) ។  
 

ែផាកាី ២ 

ិបេបុុជេ្ងត ាិ្ិបេរាសជិាា 

១០. ិបេនុជសជាះេដុមដបជ៍្  
 ១០.១. េយេនារជាេ�រា្ុវជាោមរ្� ម សត្វជ៍ាដបវ ្នជ ស័ ាាដាាបនុក �្ ្ យ

ដោន្ា្ុវជាេ័ះ    េដ្់ាដវ្នីិបរជាេ�រា េហុ្កាុ្កបីមិា

ដិផ�ាាដបវ ្េាះនជ ស័ ាាសតវ្ជ៍ាដបវ ្ដាាបនុក �្ ្ យដោន្់ា

កាុ្ប្នេនាតប្េ�ីជបផុតែដាដិេធកុ់ា រជានីេនារជាេ�រាេ័ះេូ ។  

 ១០.២. េចសកម យ ដនជ ធប្ាបមតរកិិ� យ្សិបេផ្្េាទត សត្វនិរបោេាុជបប

េបះែា្េប្គម ា ជ្ម្ ា ។  

 ១០.៣. ិបេនុជសជាះបប្ាីា កាងបាុវត�ិពជា ាិ្្ុវេេបកប សត្វេធកុកាុ្ែជជ

ោមរ្ែដាេគបន រ្ ាន ំតិ្ុត�ិបជបា្ុវជាេាុកបសរ្បុេ្ាន

បជបា្ុវជា ាិ្េិទបប្ិបជបះាាាដាាបជ៍េំ េប្ និរបោងេដិតដាា

េូេាុិានេាបន ៃាកបីបជបា្ុវជាេ័ះ ។  

 

េបិក�ីធិជព្  

 វធិា ១០.១ នេគាិបរ បរិតេយកាុ្វធិា ៩២ ៃាជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្បបរជា
សំជាសំ្ាកេេប ។ ជបប េបះែា្ (វធិា ១០.២) សត្វនិរបោេប្គម ាជែ្មជ្ម ា្

េប្េចសកម ា្ កា យម់ា�ី្ាបមតរកិិ�ដៃាេាទត។ ម់ា�ី្ាបមតរកិិ�េាះបបេាដាាជា

ោ ា្ កា យ រ្ ជ់ាោមរ្កាុ្ា់្ា៍ាបា៍ូ្ បរម្ាំនកមមិបបហំមារ យ ដនជ ធប

ាំប់ាែដា្ាបោិេបះែា្ជាែដាសត្វ់ារជាេ�រា ។ (ប៍មេមុាកតិិបប�



ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិ នាបដទ ាិ្ាេត់្្សស ៩ កថេ់ខ  ៣) ។ វធិា ១០.៣ េកាា្
ាវ្ាិដទននម៍ាបទ ាេ�ះៃាាីតិវធីិ ាិ្ ដកជនកិបតិបជបាាំប់ា ាិ្ម់ា�ីាុវត�ិពជា

ដៃាេាទតកាុ្កបី្ាឧសកិដទកមមបជបា្ុវជា ។ ាកេថ  េ បិទបប្   កុបេដ្ជបះាាា យេធកុ

េដ្េ៍ិសត  នប ះំនាកេដិជតាែជា់ាមិាែមាប វ្ កបសនវបេា េហុ្ាកេេាះសំជដ

� ជា សា ា្សេ្នេសិុាែដាដិ្ាមកនីិបជេប� ញបកមមនបកគា េូវញិេូមក 

(ឧេហបរ  ិបេសជុ្ បំេរះ- បំេប ុ្  ិបេធកុបេនុហវ្្េាុបជ៍ិ្ យិបជរជសជាះ

ជបតិិបជុបវញិ) ។ ិាោ្ាិបាកាន់ាាេយកាុ្ដបេុបិប ្ុត�ិធម៌ ្ុវជាបដិាវ្

្ាិប  ជបាប ះាា យ េ៍ិសត  នប ដាា្ុវជា  ។ ដ៍េិាះ ាកេ  េ បិទបប្កុបងេជបះាាា យិប 

េ៍ិសតសត្វជករ្្ងេ់ាា៍ាបា៍ូ្ ះំេធកុតប្ោេដ្ិបជបះាាា យិបេ៍ិសត

េ័ះេដ្េយតិិជបផុត ែដា ដិេធកុេូ់ាេយសគដបជ៍្ ។ ិបជបះាាាេសិ្មកេាទត យ

ិបជបះាាាែដាមិាសតវមសត្វដៃាេាទតក៏សត្វជារ្ងេ េយតិិជបផុតែដប ។ ិបេាះបបសាា

ោបា ននិេបបេយេនាែដា្ុវជា់ាេធកុេនុជសជាះាីា កាងបាុវត�ិពជាដបជ៍្ ែដា

ដិជះឥាាិនាដ៏េស្ដាាឥបតិជថ្ុវជា បិេាះបដទ ាិ្ប្សម ។ ន្េាះេូេាទត 

េនំជ់្ៃាិបេធកុា�រំមារ េយេាុកេសិ្តេូេាទតដរប់្តប្ស� ប្េាុិបេនុជ

សជាះដបជ៍្េាះ ។ េបិក�ីេមស�  ាិ្នមុះ្ ប្តា ះំនិប បបសាាកាុ្ រ្ ាិបេប្េាះ ។  

 

១១. ិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិប  
 ១១.១. កាុ្កបីែដាដិេធកុេូ់ាសត្វនិរបោេបះរ្្េបឿ្្ុវេេបកប េប្

មិា់ ាិ្កេូជបាុបជបបះ  នផ�៍វិបេប្ដនជ ធប្ាបមតរកិិ� ដ៍ិែិ្កាុ្វធិា 

១៤.១ ស្េសិម ។  
 ១១.២. សត្វាុកបោិេដ្ាំប់ា្េិប យាីា កាងបដៃាេាទត ែដាេបះ

រ្្េបឿ្បជបា្ុវជា បបេបិេបឿ្េ័ះសមេ ស័ ាុបិាាិបជបាេំ េប្មិា់ ាិ

បកផ�៍វេបះរ្្សមបវាិបនផ�៍វិប េប្ ាុេូមសមាកតនវាិិិច់្

ែដា្ាែិ្េយកាុ្សជន់ាាិពជាបជបាសជេាបាីមរ្ៗបបរជាេគាជប្  

េ័ះ ាិ្របជសមេគាិបរ ែដា្ាកាុ្វធិា័័េយាីេាះែដប ។  

 ១១.៣. ិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិបេដ្េូបហំមារ យ េបបកមមដៃា

េាទតែដាបមរបជ សត្វែត ្ាិប្ាាសនមនី្ុវជា យ បនុក �្ ្ យ ដោ



ន្់ាបជបាេំ េហុ្ាុះសសែតិបបបេបិជែ្ក េិញនីដបេុបិបតុូិប

េ័ះេជុកេដ្ដនជ ធប្ាបមតរកិិ�និាិតេបិាេយេនាបកាាកេបុបជែ្ក 

េិញ ។  

11.4> េដុមនីជរ្បបបរាិបបបេបិជ�� ជាេបឿ្បជបា្ុវជាេប្េ ស័ ាុបិាាិ សតវ្

សជវ្ែសជ្ជេ្ងុតកមមវធីិបជបា បហំមារដ៍ិនិបសតគតនិាិតេ ាិ្ិបែ ប័នជ

េោ� ះដបាា ិបជរបជុាេឡុ្វញិ ាិ្ិបា៍េតា ិបេ៍ិសតដាាជាប្េសគះ 

។  

េបិក�ីធិជព្  

 ិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិប ែដាាកាន់ាាាវ្ិបដកេិញនីដបេុបិបជបាុបជបបះ

ជាសនហមាខ  ាិ្នញវកឹជា  េាុកេបឿ្េូេដ្េបបកមមគបសាបជបាបហំមារេបះ

រ្្វញិ េ័ះ ះំនិបែដាេំាុវត�នា៍េូសមែជជ ផ�៍វិបផ្ ាិ្មិាផ�៍វិបផ្េយកាុ្

សជន់ាាិ ពជានេសិុា ។ ិបាុវត�ារេាះបបរជាជាសុកជងម កាផានវជិា្ានីាីតិវធីិ ជបាុបជបបះជា�

ជ ស័ ជាេយកាុ្ិបសំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា (ឧេហបរ  ិបងេដវ្បុប្្នីិបផ�
ស័ េេប) ។ កាុ្កបីនេសិុាិបមិាេធកុា�រំមារ ះំនដបេោះរ្្ដ៏ាមជបផុត ។ ដ៍េិាះ 

ិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិបេយនី េដុមាីមិា់ ាិេាុកេបឿ្េូេដ្េបបកមម  

(ប្សម) េបះរ្្ជបារបតុូិបដិន បិេាុ្នាីគជាិិត� ។ ិប េាះាមបបរជាេបឿ្

ែដា្ាជាេាមុបមិាធ�ាាធ�ប េហុ្សំគ្ ប យ រ្ ជ់ាេុបសំ្មិាផ�៍វិបដៃាេាទតបជបាប្សម

់ា ជេប� ញសជតិកមមបរិ េហុ្ យ ាបា្នាវ្ជេប� ញសជតិកមមកាុ្បេជទជមរ្ដ៏បមរបជ 

ាិ្េប្ រ្ ជ័ ។  

 ដ៍ិ់ាែថ�្កាុ្វធិា ១១.២ បរិ មកេហុ្ថ ិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិបដិ
េសជុេយ បិុិោក៏់ា ៃាិបបបេបិិិត�បជបាាំប់ា ្េិប យ ាីា កាងបដៃាេាទត

ដ៍ិតុូិប្ូជបាុបជបបះក�ី យសកកមសជវក្ ។ ិប ជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិបេាះ ដិ

ាុវត�់ាេប្ដនជ ធប ា្ កា យេសិុា័កា យេប្បាគា របជេូសមវធិា ាិ្េគា

ាេត់្បជបាសជន់ាាសជេាបាីមរ្ៗ ាិ្របជសមវធិាជិ�ុជនាាេាះ ។ ិបជែ្កេិញនី

ដបេុបិបតុូិប មិារប់ ាិបបរជាែតេបឿ្ត៍ិសិេ័ះេា ដ៍េិាះេធកុេដ្ិបជែ្កេបឿ្ន

ឧជកបរ មរ្ដ៏បបសាា ។  

 វធិា ១១.៣ េាបបសាាេាុិបតសម្វងេ្ាិប្ាាសនមនី្ុវេេបកប (យបនុក �្ ្ 
យដោន្់ា) បិេាះវធិាិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិបែដា់ាេបាុេឡុ្ ។ 



(ិបជែ្កេូេដ្េធកុកិិ�ិ បជបេបបុហំមារ េប្គម ាិប្ាាសនមនី្ុវេេបកប ះំផសុ្
ាវ្ាុបប� េដុមនជីប់តាិបងបេប្ជ្តប) ។ ជបុែា�ិប្ាាសនមេាះ មិាសតវ្ជេោ� ្េប្
គម ាិបតបបេ័ះេា េសាះថ ជរាិា្ុវជា្ាាសនមេប្សជថុ្សជថា ។ វធិាេាះំ៍ប 

ជបា កាថ េំសត្វ្កិិត�ាុកបកាិតាជារ្ប �ិ ាុនាៃាិបជ្តិតជ្តបេដ្េយតិិតរិជបផុត

េយសំជាកបបតិេប្បាៃា ដបេុបិបជែ្កេិញនីដបេុបិបតុូិប ។ ្ុវជាមិាសតវ្ដិតបម

េប្ដបមមរ សត្វេំេកទជប្ងតាេឡុ្ (ឧេហបរ       ដ៍ិនេដុមនេីិទបប្ិបេឡុ្េូ
តុូិប) យមិាសត្វាារាិបេកទជប្ងតាងេ្ាាសនមាារាសមកមមវធីិជាប បេសេ តុូិប ។ 
ដ៍េិាះប៍មប បាវកថ ជ��ត�ិៃាវធិាិបេាះសត្វាុវត�េប្្ាិបប្តៃម�នបត្ាុម់តេាុ

ន បមរបជៃាិបបបេបិបជបា  ដបនជ ធប្ាបមតរកិិ�េយេនាបកាាកេេបាុបុប  នប ាកា

ន់ាាាវ្្ុវេេបកប ។  ( ដបនជ ធប ្ាបមតរកិិ�  នប ដិេផ្្នីកីែដា់ាេាាកាុ្វធិា 
១៤) ។  
 វធិា ១១.៤ េបាុងេបកមេធ្់្ជបារបែដាដិេធកុេូ់ាបបរជារតាិប្ុត�ិធម៌្ុវ
ជា កាុ្បេជទជនិប ជែ្កេបឿ្ងេេូជបេបបុហំមារ ។ កមមវធីិែដាាកាន់ាាាិ្ដបេោះរ្្

េប្ �្ បាាានជាប្េសគះ ាិ្ាកែដា ន្តមេិទបប្ាប័បាតេូ័ំតនមរ្

ាវ្ិពជាសមប្និបសតគតនិាិតេនជេោ� ះដបាា ាិ្ិបែ បំ័ របែត និរបោេធកុ ។ េជុ

េបឿ្ោបមាវ្ជែ្កនិប រំបៗែតជែ្កប៍មនីែតជាេាមុបែដា់ាសជសនវត�េ័ះធ�ាាតប្ោ

ក៏េប្ (ឧេហបរ  ជាេាមុបេាុជែតសជសនវត�េាុកាីមរ្ិបសជសនវត�េសិមិបេកទជប្ងតានី
ំ៍កា ទ)  
១២. ឯកេាបកាុ្្សនាំប់ា  
 ១២.១. េដុមនីជបេនញមុេងបបជបាេំងេ់ាសជេបុបជបផុត ម់ា�ីាំប់ាែដាេកាាិាន

េបឿ្ៗ យ េកាាិា   ែតនមរ្េបឿ្្ុវជា យ ម់ា�ីាំប់ាែដានជាាកាន់ាា 

ននិេបប កាុ្េបឿ្ាជា ង្ តាឧសកិដទកមមបជបា ្ុវជា សត្វាារាិបែ ប័ ាិ្

ហកវកហកវាននិេបប ។ េយកាុ្សកក្ ធបៗ ្សននិេបបៃាាំប់ា សតវ្ែត់ា

ជេ្ងុតេឡុ្បបរជាេគាជប្េាះ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 



 វធិា ១២ បុបងេ្កិិត�ាុកបកាដាានរប់ ាិៃាិបហកវកហកវាឯកេាបដាាម់ា�ីាុវត�

ិពជាថមីៗេប្បាែដា ាកាន់ាាាវ្ិបសំជាសំ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ េប្្បាំប់ាន

បិុិេនុជសជាះដបជ៍្នមរ្សជន់ាា្ុត�ិធម៌្ុវជា និបបបសាាជបផុតែដាាំប់ាេធកុ

បកមមនកាុ្បេជទជមរ្ដ៏បមបមេ ាិ្ េប្្ាិប្ាាដវ្ ។ កាុ្េនែដា ាប័កា

ាបា្បប្ជីវនាីសកក្  ាិ្ ឧសកិដទកមមនិតន្ាាកតនបមុសំ ម្ ញែមាេ័ះ ិបេកុាេឡុ្

ៃាឧសកិដទកមមបជបា ្ុវជា្ា បិ្េកាា្ាវ្ិបបកីដុះបាៃាាីសកក្ ធបៗ ននិេបបិប

ដុះបាេាឿាេហុ្ែដាគម ាែផាិប ។ ដ៍េិាះ ្សនាាំប់ាឯកេាប និតនសតវ្

ជេ្ងុតងេ្ាេប្សាមិា់ាមិាសតវមែតេដុមនីាុវត�េគាិបរ នកាូកា ែដា្ាេយ

កាុ្ឧតុជកបរ េាះេា (ដ៍ិន វធិា ១.៦ នេដុម) ជបុែា�នា៍េូេដុមនជីេ្ងុតិបសតគតសស
ឧសកិដទកមម ្ុវជា ាិ្ិបរតាិប ាិ្សំជាសំ្្ុវេេបកប ។  

 

១៣. ិបេុបេ�រាេដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះ   
 ១៣.១. ិបេុបេ�រាេដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះ សត្វេសជុនវធិាិបិុ្េសិ្ជ្មបា

ជបុេោណ ះ េហុ្បបរជាែត    ប្នេនាេ�ីជបផុតែដាដិេធកុេូ់ា ។  

 ១៣.២. កាុ្កបីោែដាដិេធកុេូ់ា ិបេុបេ�រាេដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះ សត្វ

ជបារបេប្វធិាេផ្្ ដ៍ិន ិបដ� បេមុាេប្ដិតដាាិបែថេបហមតាិតា យ

ិបបកាងេេយនមរ្សំគ្ បមរ្ យេយកាុ្ាីកែា�្  យ ផសះបបរជាជាប ប ។  

 ១៣.៣. ្ុវជាែដាសតវ្េុបេ�រាេដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះ សត្វាារា់ាបិាាិ ាិ្ិប

ធ័របជាប្េប្បាៃា ជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្ាកេេប

ែដាាុម់តេប្្សិបបហសជននតិ ។  

 ១៣.៤. ្ុវជាែដាសតវ្េុបេ�រាេដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះ សតវ្ាុកងេេយប ាិនីមាុប្ធប

េនញវ ់្  េហុ្សត្វេុបាុក កាុ្ស វំះ រ្ ាេប្ែឡក យេយកាុ្ែផាកោមរ្ប ាិ

េប្ែឡកនីស វំះ រ្ ាែដាេុបមាុប្ធបេនញវ ់្  ែដបេ័ះ ។  

 ១៣.៥. កាុ្េនែដាបរិតកាុ្ិបេុបដប្ ្ុវជាសត្វាារាិបែថេបិបិបាប 

ាិ្ិបាបាុកជបបុ្ ស ាាេ�រា េប្បាែដារប់ ាិ ដ៍ិនិបាបាុកជបបុ្ ែផាកប្សម



ជាប ប វនិា ជីវន ិិត�្ិប�េនាេ ាិ្ផ�៍វិ្ ែដា េំដិសត្វិបេប្េតាេូ

េាុដ្ុ េរា ាិ្ ជុំសាិកាកតន ។  

 

េបិក�ីធិជព្    
  េំមិាសត្វមិាំិតដាាិបេសគះថា កាៃា  បិ បសជាកាសជឡ៍កស្ឧសកិដទកមម  នប ដាា្ុវជា

កាុ្េនាេុបដប្ េដុមនី ប ា្របិបជបាុបជបបះេ័ះេា ។ ដ៍េិាះ និបបបសាាសត្វ្កិិត�ាុកបកា

ស� ប្េាុេបិក�ីសត្វិបងេ្ាវធិាិបរ ជបារប ។ េដុមនីេធកុដ៍េិាះ់ាវធិា ១៣.១ េាុកាវក
ិិត�េដុមនផី�រិេផ�ុមវធិាិបថមី ាិ្ ិបែកាបេដុមនីេិទបប្ិបេុបដប្កាុ្ ផាសជេតជារៃា

បុេ្ានបជបា្ុវជា ។  

 ្ុវជាែដាសតវ្េុបដប្េដុមនីប ា្របិបជបាុបជបបះសត្វាារា់ាបិាាិ ាិ្ិបធ័របជាប្

េប្បាៃាជ��ត�ិនជាបទ ា ជនជប្បបរជាសំជាសំ្ាកេេប សនមេប្កតិិបប� ប�ីនី

បិាាិនាបដទ ាិ្ ាេត់្ ននិេបប ្សស ៩ ាិ្ ្សស ១០ កថេ់ខ ២ (េ) ាិ្ ៣ ។    
 វធិា ១.៤ មិា់ាររប្ បដទ័័មិាងេរតាវធិាិបដៃាេាទតាជាាាាាវ្ឥាាិនា
វជិា្ាៃាជាេាមុបន មាុប្េនញវ ់្ ែដានវធិាិបតប្េហិោបា្ាសជបិាាិន

េបមុាវ្វធិាិបែដា្ាជបា កាកាុ្វធិាេាះេា ។  

 ិបជរ្ឧជតរមមាបាុកជបបុ្ ែដា្ាាសម ា្េផ្្ៗែដាដិរតាាុកថរប់ ាិ សត្វ់ា

េបទជរជាេដុមនីេញិប ្កិិត�ាុកបកាដាាេបិក�ីសត្វិបនិេបបមរ្ បិារាធបបជបាេកម្ ៗ

ែដាសត្វេុបដប្  (ឧេហបរ  េកម្របី យេកម្ សជកប ាកេញពា ាកផវករ្ ្ុវជាែដា្ា
វជិត�ិ ម្ បតី េកម្ែដាាារាិបរះរជា ឧេហបរ  នីិបរជាេ�រានេដុម ទ) ។  
 ាកតនេុបៗគា ស្ផ�៍វិ្ាិ្ិិត�្ ិប�ៃាេកម្ ែដានជាេុបដប្  ដិតសម្វងេ្ា

វធិាិបជបែជកសជេរា ះំថ េកម្េ�ះសត្វាុកងេេយេប្ែឡកេយេនាប ា្របិបជបាុបជបបះ ដ៍េិាះ

េំដិេិទបប្កុបាុកងេេកម្ �ិ ្នាកប្េសគះ នីិបេុបដប្ េ័ះ េហុ្កាុ្ាកតនេាះ

ដិងេ្ាិបជរ្ាបាុកជបបុ្ ដ៏បមរបជដាាេកម្ ៗេប្េ័ះផ្ ។  

 ប្ជេាុកាី ៦ ៃាបហសជននតិប�ីនីិបជងង ឧសកិដទកមម ាិ្ិបសំជាសំ្ជាេាមុប

េយកាុ្េបិក�ីបបេបិេាេ ៤ ប�ីនីជាបទ ា្ុត�ិធម៌្ុវជា់ាេាជបា កាថ វធិាកាុ្តរជា



េាះនដា សត្វេ�ុះជប� ប្ងេេេុញនីេគាិបរ  ម៍ាបទ ាថ ិបេុបដប្មុាេនាជបាុបជបបះ

សត្វេសជុបបរជាែតកាុ្មេធ្់្ិុ្េសិ្ជ្មបាជបុេោណ ះ ះំគម ាាីតិជាោ ា្ កាសត្វេុប

ដប្ាុកកាុ្ាីកែា�្ ែដាង្ាវ្ាារាឥាាិនាវជិា្ានីមាុប្េនញវ ់្ ែដានជាេុប

ដប្ដ៍ិគា េា ាិ្ សតវ្្កិិត�ាុកបកាេាុេបិក�ីសត្វិបបបរជាដបោកាិាបកីដុះបា

បជបាេំ ។  

ែផាកាី ៣ 

ិបវាិិិច់្ ាិ្ ិបបបេបិេបិក�ី 

១៤. ដនជ ធប្ាបមតរកិិ�វាិិិច់្  
 ១៤.១. កាុ្កបីែដាេបឿ្បជបា្ុវេេបកប ា្ កាមិា់ាជែ្ក (សមវធិា ១១) េា

េ័ះ ្ុវេេបកបេ័ះ   សត្វរតាិបេប្ដនជ ធប្ាបមតរកិិ� (តុូិប 
្ូជបបះក�ីសកកមសជវក្ ទ) េត្សម េគាិបរ ៃាិបជបាុបជបបះសតវមសត្វ 
ាិ្្ុត�ិធម៌ ។  

 ១៤.២. ាីតិវធីិជបាុបជបបះសត្វបបេាជបេបឧុត�មសជេតជារបជបា្ុវជា េហុ្សត្វសជសនវត�េូ
កាុ្ជបតិិប េតំ្ាាគា  ែដាេជុកងេ្ុវជាិ៍ាបរមកាុ្ាីតិវធីិេ័ះ េហុ្

ងេេំ់ាជេប� ញមតិបជបាេំេប្ េបប ី។  
 

េបិក�ីធិជព្   

 ្ាិបនិ់កកាុ្ិបកបតាាិ្មា់្ៃាាកេ្សិប យ ជា្ាបមតរកិិ� ែដាេហ

ន្កាថ នដនជ ធប វាិិិច់្េបិក�ី ។  ដបនជ ធប្ាបមតរកិិ�  នប សត្វរជាជ��៍ ាជាោ

ែដាេធកុនធិជតីេាុតុូិប យ ្ូជបាុបជបបះក�ី (្ាប្បនេចសកម ា្ កា យេសិុា
័កា) បរម្ាម់ា�ីតុូិបែដា្ាវនិា ជីវន យម់ា�ីធមមស សនមេប្ ំនកមមិបបដទ់ា

ផ្ែដប (ឧេហបរ  កាុ្សជន់ាាបជបាបដទបងុតឡិា ាិ្ បង្ ារីោវ) យាីា កាងបមិាផ�៍វិប
បជបា បហំមារ ាិ្ាីា កាងបេបះរ្្ជេ �្ ះដៃាេាទតែដា្ាាកតននាកវាិិិច់្

េបិក�ី ។  

 ាីតិវធីិបបរជារតាិប្ុវេេប េេះកាុ្កបីោក៏េប្ សតវ្របជសមជាបទ ាជនជប

្ ែដាាុវត�់ាន ្កា បិេាះិុ្េរាសនហមាខ េយេសិមាីតិវធីិែដាេហថ   ាីុតិ

វធីិសតវមសតវ្សមិពជា  នប។ របជសមាីតិវធីិ សតវមសតវ្  បិ បជបាុបជបបះសតវមសត្វ ាិ្្ុត�ិធម៌  នប បរម

្ាកិិ�ិបាបនម៍ាបទ ា ដ៍ិនបិ�ធបរ ៃាាិបេេបិបជងប ញ ាិ្ ិប្កបរប្ក្ី



មេធ្់្ិបាបសមផ�៍វិពជាបិាាិេយេប�ពមមិាាិត្ប�ី បិាាិ្ាបប៍មនបិុ្េសិ្

េយ កាុ្បវ័ិប បិាាិជ�វ្ឧាាបរ  ទ (ប៍មេមុាវធិា ៧.១) ។  
 

១៥. ាីសជវក្ិពជា បនុក �្ ្ ាិ្ដោន្់ា  

 ១៥.១. េយកាុ្បឡុ្េនាាីតិវធីិ្ុវជា សត្វ្ាបិាាិងេាីសជវក្ិពជាេធកុនតបោ្ងេេ�៍

ា យ ្ាបិាាិេបាុបុប   ជបារ្ែផាកិពជាេប្ឥតំិតៃថ�កាុ្កបីែដា្ា

ជបារ្ែផាកិពជាេយកាុ្សជេាប្មីុ ។  

 ១៥.២. បនុក �្ ្ យដោន្់ាសត្វ្ាបិាាិិ៍ាបរមកាុ្ាីតិវធីិ េហុ្ដនជ ធប្ា

បមតរកិិ�ដិតបបវ៍ងេ បនុក �្ ្ យដោន្់ាិ៍ាបរមកាុ្ាីតិវធីិេដុមនី

សជេតជារបជបា្ុវជា ។ ក៏ជបុែា� ដនជ ធប្ា បមតរកិិ�ដិជដិេបធបនុក �្

្ យដោន្់ាមិាេដ្ិ៍ាបរមសជបិាេជុ្ាេហតុផាបាមតាថ ិប

ជដិេបធេ័ះនិបរប់ ាិ េដុមនីផាសជេតជារបជបា្ុវជា ។  

េបិក�ីធិជព្ 

 វធិា ១៥.១ េសជុាកេរបេដទ្គា ាវ្ាកេែដាេំេេុញេយកាុ្វធិា ៩៣ ៃាជ��ត�ិន
ជាបទ ាជនជប្ បបរជាសំជាសំ្ាកេេប ។ បិែកឯាីសជវក្ិពជា ាិ្ជបារ្ែផាកិពជា

េប្ឥតំិតៃថ�និបរប់ ាិ េដុមនីធ័ េដ្្ុវជា់ាាារាិបជរ្ាបាុកជបបុ្ ែផាក

ិពជា េហុ្បិាាិបជបាបនុក �្ ្ យដោន្់ាេដុមនីិ៍ាបរមកាុ្ ាីតិវធីីែដា់ាែថ�្

េបទជរជាកាុ្វធិា ១៥.២ សត្វរតាាុកនជបារ្ែផាកិិត�្ិប� ាិ្ ផ�៍វដបមមរ ដាា្ុវជា ។ 
ជបារ្េាះសត្វ្ាបហ៍តេយកាុ្ដបោកាិាៃាាីតិវធីិ ។  

 ិបេិតេបបកិបបបេបិក�ីងេ់ាបនកសំជានីបបោកាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� ដិ់ាមកន

និេបបនីបហសជតិជត�ិិប បជបាាកតបោ្ែផាកិពជាបជបា្ុវជា (យាកជរ្ស ាាេ�រាដៃា
េាទតែដា្ុវជាដិ្ា ាិ្ាុកិិត�់ា បិេាះេបឿ្ េាះ) ។ ិបេិតេបបកដបេោះរ្្

េដ្បនកសំជាេាះដិបាបបូ្េូវញិសជបិាេជុវត�្ាបជបាបនុក �្ ្ យ ដោ

ន្់ាេយកាុ្បវ័ិប្ាតរ័ាីនវជិា្ា ឧេហបរ  េជុាកេប្េ័ះជងប ញ

ឥបតិជថនបសត្វ បិេាះ ្ុវជា ដ៍ិេាះសត្វជដិេបធវត�្ាបជបាេំ ។  

 

១៦. ប់្ិបរ បនីសជវត�ិែផាកប្សម    



 កាុ្សំជាកបីេប្បា េាុកែា្ែតកបីាកាន់ាាាវ្ជាេាមុបត៍ិសិ មុាាវ្ដនជ

ធប្ាបមតរកិិ�េិញ េបិក�ីបបេបិិុ្េសិ្ជបផុតមុាិបផ� ស័ េេបសជវត�ិ ាិ្ ិានេា

បនែដា្ុវជាកបនុ្បបាេយ យាកតេ់ខ ៃាជាេាមុប ែដា់ាសជសនវត�សត្វែត់ាេបុុជ

េ្ងតងេ់ាសតវមសត្វ េដុមនជីរ្បបបរាិបវាិិិច់្េបឿ្នីបបោកាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� ងេ

់ាសតវមសត្វ ។  

 
េបិក�ីធិជព្  

 ប់្ិបរ េបុុជេ្ងតែផាកប្សម (ប់្ិបរ ប្សម យប់្ិបរ មុាិបផ� ស័
េេប) ះំនជបារ្សាមិា ់ាេយកាុ្ាីតិវធីិផ�៍វិពជាំេសិុាេកាាិាាវ្្ុវជា ។ ដនជ
ធប្ាបមតរកិិ�សត្វដវ្្សេហតុេកាា្បជបា្ុវជា ដ៍ិនសជវត�ិប្សម ាិ្សំគ្ប ិបងប

េយ្ូ ិបនិេ្ធារកាុ្ិបជាប ប ទ បបរជាេគាជប្េាះ ្ុស� ធិិប េ�ះេសជុស់បា

េបបកមមប្សម យ ជុំសាិកមតុូិប យ ំនកមមិបបហំមារ ។ ជុំសាិកដៃាេាទត បរម

្ាម់ា�ី ាារាជាសុកិបនេរបេេបដិជបេបមុុេងបេាះដ៍ិគា  ។ ដ៍េិាះ េគាិបរ ា៍េូ

តសម្វងេេសតពមេបបកមមប្សម សំជាសគាា បបរជាេធកុប់្ិបរ េបុុជេ្ងតែផាកប្សមែដា

្ាាកតនបមរបជ ។  

 

១៧. េគាិបរ ែ ប័កាុ្ិបវាិិិច់្ ាិ្ិបបបេបិេបិក�ី  

 ១៧.១. ិ បបបេបិេបិក�ីបជបាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� សតវ្េតាេូសមេគាិបរ
ដ៍ិតេូេាះ ៖  

  (ក) សជតិកមមែដា្ានាិិ�និា សត្វេដ្ប្្សតាវ្សតវមែតាវ្ិ

ានេាបន ាិ្ាប្ាាៃា     ជាេាមុបជបុេោណ ះេា ជបុែា�ក៏សតវ្ងេប្្សត

េូាវ្ិានេាបន ាិ្េបិក�ីសត្វិបបជបា ្ុវជា សនមេប្ប្សមផ្

ែដប ។  

  (េ) ិបបកាកបបតិេាុេបបីនស ាាេ�រាបជបា្ុវជា សត្វេធកុ់ាជ ស័ ជានីិប

និរបោហមតាិតាជបុេោណ ះ    េហុ្សត្វកបបតិកាុ្ជនជប្ែដាដិេធកុ់ា 

។  



  (ំ) បុេ្ានបជបា្ុវជានកស� ប័មុេកាុ្ិបនិរបោកបីបជបាេំ 

។  

 ១៧.២. ិបផ� ស័ េេបសជហបជីវតិមិាសត្វេាុជាសនហមាខោមរ្ ែដាសជសនវត�

េប្្ុវជាេឡុ្ ។  

 ១៧.៣. ្ុវជាមិាសត្វាារាិបេធកុាខ កមមេាុបជ៍រ្ិ្េឡុ្ ។  

 ១៧.៤. ដនជ ធប្ាបមតរកិិ�សត្វ្ាបោិជ�ចជាាីតិវធីិេយសំជាេនា ។  

 

េបិក�ីធិជព្  

  ិបាប់កន បិជ្េយកាុ្ិបកបតាេគាិបរ បបរជាិបវាិិិច់្្ុវជាេកម្េាិ

េិញមកនីេបឿ្ែដាថ ្ា ាប័បាែផាកាប្ានវនិា  ែដាេបះរ្្មិាេិញដ៍ិន ៖  

 (ក) ាីតិបមនេនំ៍ាវ្េេបែដាេំបមាវ្ាារា  
 (េ) ិបជរ្ឧជតរមមនំ៍ាវ្ិបជ់ងង ជ ាិ្ិបបកាាខ កមម  
 (ំ) សជតិកមមេត្េូសមំុននិេបបៃាកបីាីមរ្ៗ នំ៍ាវ្សជតិកមម

េត្េូសមិបិបាប   ប្សមា៍េូ ។  

 (េ) ិបេធកុេដ្បដនា៍េូនំ៍ាវ្ិបេធកុេដ្ជុំសាែដា្ាបមតរនេធកុកី
មរ្េកុត ។  

 ាប័បាបប្ បំាិតេប្េាះ្ាិពជាេយកាុ្កបី្ុវជាន្កាុ្កបីមាុប្េនញវ ់្  

។ េប្្ាម៍ាេហតុ ាិ្ សជតិកមមេផ្្ៗគា  ែដាបបែដ្នៃាកបីបជបា្ុវជា ិប្ក

បំាិតមរ្េូជបារប បំាិតមរ្េាទត �ិ ្េូន ិបរកាេរបះតប្បមុសំ ម្ ញ ។  

  វធិានជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា មិា្ាមុេងបបកា

កបតាវធិាោមរ្ែដា សតវ្សជតិជត�ិសមេា ជបុែា� ្ាមុេងបិ្មុាជងប ញវធីិោមរ្

ែដាាបា្នរបជគា េសិុាាវ្េគាិបរ ែដាាារា ្ក់ានា�បនតិ ។ ដ៍េិាះ ធតុ

ផ្បបបសាាដ៍ិ់ាកបតាកាុ្វធិា ១៧.១ ននិេបប កាុ្ាុកថេ់ខ  (ក) ាិ្ (ំ) សត្វ
់ាេំ្ាាថនេគាិបរ ែ ប័នកាែប�្  ែដាាវ្ធ័េដ្្ា បិុិរជាេផ�ុមបរម 

។ េជុេគាិបនរ  េប្េាះសតវ្់ា្កិិត�ាុកបកាហមតាិតានីដនជ ធបែដាាកាន់ាា (ប៍ម
េមុាវធិា ៥) េគាិបរ េប្េាះបរម បិែក តប្បេមនុមកាុ្ិបធ័ថ បិាាិនម៍ា



បទ ាបជបា្ុវជាសត្វ់ាិបាបននិេបប បិាាិម៍ាបទ ាៃាិប បិេបាុ ា៍តូបាស ាាេ�រា 

ាិ្ ិបជាប ប ។  

 វធិា ១៧.១ (េ) បងេេេុញថ វធីិេបះរ្្េប្ិបបកាាខ កមមមិាែមានវធីិ
បមរបជេា ។ បិែកឯ កាុ្កបី្ុវជាេនញវ ់្ វញិ េហុ្សជែហានកាុ្កបីៃាជា

េាមុបធ�ាាធ�បបជបា្ុវជាផ្ែដប ិបរតាិបេូសម េេបែដា្ុវជាបមាវ្ាារា ាិ្

ិបបកាាខ កមមនិបប្បវកវញិដិរតាាុកថនិប រំបមរ្ែដប ។ េយកាុ្ កបីែដា

្ុវជាិបនិរបោ្កវធីិេាះ សត្វែត្កនធបផាសជេតជារិបាបបុេ្ាន ាិ្

័ំតបជបា ្ុវជាេកម្ ៗ ។  

 របជគា ាវ្េបិក�ីបបេបិេាេ ៨ ៃាប្ជបហសជននតិេាុកាី ៦ វធិា ១៧.១ (េ) 
េាុកាវកិិត�េដ្េសជុ វធីិជបារបិបបកាេុបដប្កាុ្ រ្ ជ់ាោមរ្ងេ់ានតិជនជប្ 

ែដាដិេធកុ់ា េប្របិ្កាុ្ិិត�ា៍វនរប់ ាិ េដុមនេីេ�ុ្តជាវ្េបិក�ីសត្វិបនកា

ូកាបជបាមាុប្េកម្  ។ ដ៍េិាះ ិបេសជុវធីិជបារបេប្េនញាបហវ្ សត្វេធកុកាុ្ ប្ក ា្ៃាវធីិបកា

ាខ កមមជបារបែដា្ា េហុ្សតវ្ជេ្ងុតវធីិបកាាខ កមមជបារបថមីៗេាទត េប្ិ្របកាុ្

ិិត�ា៍វបុវតរិន   ្ធបន ។ ិបេបះែា្សមែជជ្កាន្ សត្វបបេបិងេកាុ្កបបតិធប

េធ្ ែដាដិេធកុេូ់ាសមប្និបនេរប េេបេប្្ាាកតេ់ខ ជបា បជបាំនកមម

ិបេបះែា្ េប្្ាាកតេ់ខ  ាិ្ិបបបេបិដៃាេផ្្ៗេាទត ។  

 វធិា ១៧.១ (ំ) សត្វគា ាវ្េគាិបរ មរ្ៃាេគាិបរ ែ ប័កាុ្េបិក�ីបបេប

ិេាេ ៤ ៃាប្ជេាុក ាី៦ ែដា្ាេគាេាេិទបប្ិបបកាំុកកាុ្កបី្ុវជា

េាុកែា្ែតគម ាិបេេ�ុ្តជេផ្្េាទត ែដាបមរបជ  ែដាាវ្ិបាបបុវតរិន្ធប

ន ។  

 ជ��ត�ិែដាហមស់មិបផ� ស័ េេបដាាជីវតិកាុ្វធិា ១៧.២ របជគា ាវ្្សស ៦ កថ
េ់ខ  ៥ ៃាកតិិបប�  ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិនាបដទ ាិ្ាេត់្ ។  

 ជ��ត�ិសជឆប្ាវ្ិបបកាាខ កមមដាាបជ៍រ្ិ្របជគា ាវ្្សស ៧ ៃាកតិិបប�

ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិនាបដទ ាិ្ ាេត់្ ាិ្េបិក�ីែថ�្ ិបរ ប�ីនីិបិបាបមាុប្េប្

បានីិបេធកុេបុកមម ាិ្ិបសជសនវត�េដបេេ ែជជមាុប្នតិ យែដា ប័េដ្់តាជ ា្

តៃម�នមាុប្ សនមេប្ាុបប� សជឆប្ េបុកមម ាិ្ិបផ� ស័ េេប យ ិបសជសនវត�



េប្ា្ែដាេដបេេមាុប្ធម៌ យែដា ប័េដ្់តាជ ា្តៃម�នមាុប្ ាិ្េបិក�ី

សា្ាុបប�  ប�ីនីបិាាិកុ្ប ។  

 បោិេដុមនីជ�ចជាាីតិវធីិេយេនាោមរ្ (វធិា ១៧.៤) ះំនាកតនមរ្ែដា
េ ស័ ាសមិបរតាិប ្ុវេេបកប ះំផសុ្នីិបរតាមាុប្េនញវ ់្  ។ េយេនាោមរ្

ិានេាបនដិដវ្ដាាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� ែដាាវ្ ប័េដ្ិបជ�ចជាា�រំមារ

េប្របក្ េូនិបបបេបិេបិក�ីាមជបផុតបបរជាេបឿ្បជបា្ុវជា ។  
 

១៨. វធិាិបេផ្្ៗបបេបិេបិក�ី      
 ១៨.១. វធិាិបបបេបិេបិក�ីមរ្ បិារាធប សត្វ្ាបបរជាដនជ ធប្ាបមតរកិិ�េសជុ ះំ

ដិជតាែជា្កវធិា  ោមរ្េសជុក៏់ា េដុមនេីិទបប្ិបេុបដប្ាុកកាុ្

រ្ ជ់ាោមរ្ងេ់ានតិជប្ ែដាដិេធកុ េូ់ា ។ វធិាិបែជជេ័ះ

ែដាេ�ះដិនវធិាិបបរមជ��៍ ាគា បរម្ា ៖  

  (ក) ិបែថេបិបែ ប័ផ�៍វ ាិ្ ជបា េដ្សមដ� បេមុា 

   (េ) ិ បេបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ   
  (ំ) ជបា េដ្ជបេនញេបបកមមបបរជាសជេតជារបហំមារ  
  (េ) ិ បនិា់្ែផាកហិប��វតរុ ិបប្ិបេ៍ិសត ាិ្ិបជរបជុាេឡុ្វញិ  
  (្) ិបែកែសជេយកបបតិមធេមជបា េផ្្ៗេាទតេដ្្កេូែកែសជ  

  (ិ) ជបា េដ្ិ៍ាបរមកាុ្ិបនិេសគះេតជាានសកកម ាិ្បកមមនរបេដទ្
គា   

  (េ) ជបា េកាា្ាវ្ិបបកាេដ្េយនមរ្សំគ្ បេផ្្ បហំមារែដា
ាម យជបតិិបជាប ប   ដៃាេាទត ។  

  (ជ) ជបា េផ្្ៗេាទតែដាាកាន់ាា ។  
18.2> គម ា្ុវជាោមរ្សត្វ់ាដកេិញនីិបសតគតនិាិតេបជបាបនុក �្ ្េា 

េេះជីមរ្ែផាកក�ី យេប្របក្   ក�ី េាុកែា្ែតិានេាបនៃាកបីបជបា្ុវ

ជាេ័ះនិបរប់ ាិសត្វេធកុដ៍េិាះ ។  

 
េបិក�ីធិជព្ 



 វធិា ១៨.១ ន្តមេបទជរជាសជតិកមមេ�ះៗៃាសជតិកមមបបសាាៗ ាិ្ ិបបកាាខ កមម
ែដា់ាាុវត�កា�្មក េហុ្មកាាាេនាេាះេេុញថាារា់ាេនំជ់្េយកាុ្សជន់ាា

ិពជាេផ្្ៗ ។ បបជុមកិបេប្េាះនមតិាមៗ ែដា បមាវ្េធកុេដ្បកី្្ ាិ្េធកុេដ្

បិេបាុតេូេាទត ។ វធិាេាះមិា់ាេបទជរជាបនីាកតនតបបវ៍េដុមនីេបទជ បិ ជុំសាិកេា េសាះ

មកនីដិ្ាិបេកះសតជុំសាិក មិាសំជាសគាាេយកាុ្តបជាាេ�ះ ។ តបជាាេប្េ័ះវធិាិប

ែដាសត្វ ិបជុំសាិកតិិដិសតវ្់ា្កាន្ យជេ្ងុតេឡុ្វញិ ។  

 ឧេហបរ  ែដាផ�ាាកាុ្វធិា ១៨.១ ្ា បិុិបរមធបជបផុតេាុបហំមារិបនវ្ែផមក
េាុ ាិ្ិបបាវ័វដាា បហំមារេដុមនីាុវត�ងេ់ាសជបិាាិនា៍វេបិក�ីបបេបិជបារបិប

បកាំុក ។ ិបែកែសជេយាីកែា�្ បហំមារស ាា នវធិាិបនសជៃនីមរ្ ែដា់ារកា

ជជបកាុ្ាិដទនតប្េសិុា ។ របេាុម៍ាបទ ាេាះ ដនជ ធបែដាាកាន់ាា សត្វែត់ាេាុក

ាវកិិត�េដ្ផ�ាាេបបកមមេយបហំមារស ាា ។  

  វធិា ១៨.២ ិ្មុាជបា កា្បបបសាាៃាសំគ្ បែដាសម្សស ១០ កថេ់ខ  ១ ៃា
កតិិបប� ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិេបដទកិិ� ប្សម ាិ្ វជនធម៌ ះំន   ឯបកសធមមនតិ ាិ្ស វំះៃា

ប្សម  នប ។ េយកាុ្សំគ្ បបនុក �្ ្មិាែមា ្ាបិាាិជបុេោណ ះេា ជបុែា�ក៏្ាិបាារាេុប

សត្វកាុ្ិបជី់ ាិបក្ ាិ្ សតគតនិាិតេក៍ាែដប ។ ដ៍េិាះ វធិា ១៨.២ ែដាតបបវ៍េដ្ជបែជកក៍ា
នីបនុក �្ ្ ះំនវធិាិបមរ្ែដាសត្វេធកុេយសគិុ្េសិ្ជ្មបា ។ េំដិនវ្ែផមកេាុ 

វធិាិបេាះែតិាោដបេុបេបឿ្ាុប� តេដ្សជិាា្កជបហបតវ្ប វ្ េាះ 

(ឧេហបរ  ិបជបាជបាាេាុ កុ្ប) ។     
 

១៩. ិបបកាេកម្ ងេេយកាុ្ រ្ ជ់ាមរ្សត្វាុវត�ងេតិិជបផុតែដាដិេធកុ់ា 

 ១៩.១. ិ បបកា្ុវជាេយកាុ្ រ្ ជ់ាមរ្ នាិិ� នេបិក�ីបបេបិិុ្េសិ្ជ្មបា ាិ្

បបរជាប្នេនា     ជនជប្ែដារប់ ាិជបុេោណ ះ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 

 ឧសកិដទវាិ្េជឿាេាឿា ាិ្មគបសាិបែកែសជេយេសេ រ្ ជ់ានន្ិបែកែសជេយកាុ្ រ្

ជ់ា ។ េំបេ្ងត េេុញ្ាិបេុបគា តិិោបា យគម ាែតម�្ បប្េនំជ់្ៃាិបបកា្ុវ

ជាកាុ្ រ្ ជ់ា ាិ្ិបបកាេយេសេ រ្ ជ់ា ។ ឥាាិនាវជិា្ានេសិុាេាុជុំសា ា្ កា ែដា



ហកាដ៍ិនមិាដិេិទបប្់ាេយកាុ្ជបតិិប រ្ ជ់ានកាែប�្ ្ា ាជាេាុកិិ�សជវ្

ែសជ្ែកែសជ ។ ិបេាះនិតដ៍េិាះ ននិេបបកាុ្កបី្ុវជាែដាង្ាវ្ាារាឥាាិនា

វជិា្ា ។ ន្េាះេូេាទត ផាវជិា្ាមិាសតវមែតជោ� ាមកនីិប់តាជ ា្េបបីន

ជបុេោណ ះេា ជបុែា� ក៏ជោ� ាមកនីិប ែជកេិញនីជបតិិបធមមសបជបាប្សមែដប េហុ្

ផាវជិា្ាេប្េាះនិតនធ�ាាធ�បបបរជា្ុវជានមាុប្េនញវ ់្  េប្មកនីដបោកាិា

ដបជ៍្ៃាិប បិេបាុា៍តូបាបជបាេំ ។  

  វធិា ១៩ បបេាដាាិបបកាកបបតិេាុិបបកា្ុវជាកាុ្ រ្ ជ់ាកាុ្ាិដទននីបតប្ ៖ 

េូសមជប ិ្  ( វុធិា ិបិុ្េសិ្ជ្មបា  នប) ាិ្េូសមេនាេវូ ( ប ប្ នេនាជន
ជប្ែដារប់ ាិ  នប) ។ វធិាាី ៩ េ�ុះជប� ប្ េគាិបរ មរ្ៃាេគាិបរ ម៍ាបទ ាៃា
េបិក�ីបបេបិេាេ ៤ ៃាប្ជេាុកាី ៦ ៃា្សិ បបហសជននតិ ៖ ្ុវេេបកបមិាសតវ្

បកាំុកេា េាុកែា្ែតគម ាវធិាិបោេផ្្េាទតោែដាបមរបជ ។ ដ៍េិាះ វធិាេាះ 

បាវ័វថ សជបិាេជុ្ុវជា ា្ កាសត្វ្កេូបកាេុបដប្កាុ្ រ្ ជ់ាមរ្ ិប់តាជ ា្េបប ី

នបជបា្ុវជាេ័ះ រំប ដកហ៍តកាុ្កបបតិមរ្ ែដាតិិជបផុតែដាដិេធកុ់ា េប្្ា

ិបេបទជ បិននិេបបបបរជាេុបេ�រា្ុវជា េហុ្េប្ ិ្របកាុ្ិិត�បនីនេុបគា បនី

សជេរាៃាជាេាមុប ជាេាមុប ាិ្ រ្ ជ់ា ។ សមនិតេូេំសតវ្ផ�ាាដាិនដាា រ្ ជ់ា  បិប

ហប  នប េចបាន្ រ្ ជ់ាែដា  ជិុា នប ។ តមកេាទតាីកែា�្េុបដប្ េ័ះសត្វ្ាាកតននាី

កែា�្ ែកែសជ យ ជាប បនន្ាីកែា�្ែដា្ាសជេរាននាា័គប ។  

 

២០. ិបេិទបប្នា្េនាមិារប់ ាិ     

 ២០.១. កបីាីមរ្ៗសត្វរតាិបេដ្បរបរាា រជានីាីេប្គម ាិបនា្េនាែដា
មិារប់ ាិ ។  

េបិក�ីធិជព្ 

 ិបដបេុបិបបរបរាាៃាាីតិវធីិនផ�៍វិប កាុ្កបី្ុវជា ះំនេបឿ្ែដាសត្វរជា

ដបមមរ នាីជបផុត ។ េជុនុប ដ៍េរា ះេា ដបេុបិបាមៃាាីតិវធីិ ាិ្ិបបបេបិេបិក�ីដិាវ្

េថ� ះេធ� ្់ា ។ េប្្បេនាេវូេិះែតកា�្ េូ ្ុវជាាវ្បរិតកាុ្ រ្ ានមរ្បតិ

ែតាប់កស� ប្េឡុ្ (សជបិាេជុមិាែមាមិាដិ) កាុ្ិបកបតាាប័កាាបា្ាីតិវធីិ ាិ្ េបិ
ក�ីបបេបិេូាវ្ជាេាមុបេប្ផ�៍វជប�  ាិ្េប្ផ�៍វិិត�្ិប� ។  



 

២១. ិបកតាសសេបឿ្ 

 ២១.១. ិ បកតាសសេបឿ្បជបា្ុវេេបកប សតវ្បក្ាុកនបបងតាជបផុត េហុ្មិាសត្វេដ
្ំីាីជីដវ្ផ្ ។   បិាាិេមុាេបិក�ីកតាសសេ័ះ សត្វកបបតិ បិេាះែតជាោ

ែដាាកាន់ាាេប្ស ាានមរ្ាវ្េបិក�ីបបេបិ េបឿ្េ័ះ យជាដៃាេាទត

ែដា់ាិបាុប� តសតវមសត្វ ។  

 ២១.២. ិ បកតាសសេបឿ្បជបា្ុវេេបកប មិាសត្វ្កមកេសជុកាុ្ាីតិវធីិបបរជាមាុប្

េនញវ ់្ េយកាុ្កបី េសិ្ៗមកេាទត ែដាាកាន់ាាាវ្ជាេាមុបដែដាេា 

។  

 
េបិក�ីធិជព្ 

 វធិាេាះន្តមបបេបិ់ាតុាេនបប្ផាសជេតជារាប័បាគា នជាេកាា្ាវ្េប

ិក�ីកតាសស យឯក្ប  ាិ្ដនជ ធបដៃាេាទត កាុ្ិបសតគតនិាិតេេដ្់ាាមសជេបុបេឡុ្ 

ផសុ្ាវ្ផាសជេតជារបជបា្ុវេេបកប ។ (ប៍មេមុាវធិាាី ៨ ផ្ែដប) ។  ជបាដៃាេាទត
ែដា់ាាុប� តសតវមសតវ្  នប នា៍េូបរមជ��៍ ានដាាករ្វសនវ ។ 

 

២២. ិបេមេបេដ្្ាននាកវនិា ជីវន ាិ្ិបហកវកហកវា  
 ២២.១. ិ បជាប បវនិា ជីវន ិបហកវកហកះាេយេនាជបេនញតរ័ាីេយកាុ្សកបរ្ វំសបិក្វសិកិ

តិប ាិ្វធីិជេស្ពា   ដៃាេាទត ែដាបមរបជសត្វ្កមកេសជុ េដុមនីជេ្ងុត 

ាិ្ែថជបជបាបមតរនវនិា ជីវនែដារប់ ាិដាា ជុំសាិក ែដាេកាាិាាវ្កបី

្ុវជា ។  

 ២២.២.ប្បនជុំសាិកស្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា សត្វេដ្របជគា ាវ្ន បិបះុៃា
្ុវជា ែដាិ៍ាមក េកាាិាាវ្សជន់ាា្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ សតវ្សជវ្ែសជ្ធ័

េដ្ិប�ី ាិ្ជានតិំតិិ្ាតរ័ាីន តបោ្បមបមេេយកាុ្ាីា កាងប

ស្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។  

 
េបិក�ីធិជព្   



  ដនជ ធបែដា្ាបមតរកិិ�បបរជាិបបបេបិេបិក�ីដិនមាុប្ែដា្ាសជវត�ិេុបៗ

គា  (ម់ា�ីតុូិបេយកាុ្ ិសករន ា្េំ�ប ាិ្េទឡ ា្ស្េជុ្ ាិ្កាុ្តបជាា័័ែដា

ាារាឥាបាិនានីសជន់ាាិពជា Common Law ។ េចសកមែដាាារាិបហកវកហកវាស្ិពជា

កាុ្សជេាបែដាេសជុិពជាប ប៍្ ុ ប្ ាិ្ តបជាាែដាាារាឥាាិនានីសជេាប េប្េ័ះ ។ ាិ្េយ

ាីកែា�្ េផ្្េាទត ែដា្ាាីសជវក្សជនជា យាកិពជាែដាេសជុបសប្ យែត្សប្

ប្ជិក បជបាំនកមមិ បបហំមារ ទ) ។ បិេាះដនជ ធបេប្បាេាះ តប្េហិ
ជបផុតសត្វ្ាិបហកវកហកវាស្ិពជា ប្សមវាិ្ ិិត�វាិ្ ឧសកិដទវាិ្ ាិ្ វាិ្្ិប�ស្

សជតិកមម ។ សត្វរតាាុកេបឿ្េាះនេបឿ្បបសាា ដ៍ិគា ាវ្ ឯកេាបកមម ៃា្សិប ាិ្ ឯករជេ

នៃាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� ។  

 បិេាះាកេធកុិបជបេបបុ្សម ាិ្ ម់ា�ីស្បបេបិិបេបះែា្្ាាកតេ់ខ ិបេមេប

េដ្្ាឯកេាបកមម នាកតេ់ខ ដបជ៍្បបរជាជបេនញមុេងបេកាាិាាវ្្ុវេេបកបេ័ះ 

ះំសជែហានមិាដិេធកុេូបរិ េា ។ ដ៍េិាះ ិប ជងប តាជេស្ពាេយេនាកបនុ្ជបេនញកិិ�ិប ះំ

នំុបមនត�ិេជជបផុតែដាសតវ្ជបេនញ ។  

  ំុបមនត�ិស្វនិា ជីវន ះំនធតុផ្បដ៏បបសាាកាុ្ិបធ័ិបសំជាសំ្េប្ឥត

ាបេទ្ ាិ្្ាសជបិាាិន កាុ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ េត្េូសមាកតនេាះ រប់ ាិ

សត្វែកាបបេជទជេសជុបេបបុជុំសាិក ិបតេម�ុ្្បបក�ិ    ាិ្ិបហកវកហកះាស្វនិា ជីវនដាា

នរកេំ ាិ្រប់ ាិសតវ្ផ�ាាេដ្ាកេប្េាះា៍វមេធ្់្រប់ ាិ េដុមនីេដ្េំដិ ជបេនញ

មុេងបបជបាេំេដ្់ាសតវមសតវ្ ។  

 ិបេបបុេុ្េប្បាែផាកាេត់្ ប្សម េរា ន៍ជ្បារ ្ប័ វជនធម៌ ាិ្ 

សជេរាេបបុេុ្ដៃាៗ េាទត េយកាុ្ិបេសជុបេបបុិបែត្សប្ ាិ្ ិបតេម�ុ្្បបក�ិដាា

ជុំសាិកែផាក្ុត�ិធម៌ ្ុវជាសត្វេិទបប្េដុមនី េដ្បបេបិ់ាា៍វនមិាាបេទ្កាុ្ិប

សំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ ិបេាះសត្វ់ាេបាុេឡុ្េប្ប្ជ េាុកាី៦។  ន្េាះ

េូេាទត ប្ជេាុកាី ៦ បាវ័វេដ្បដទនប្ជិកធ័ិប ិបរតាាុកិប�ីេដ្់ា

េបមុ នគា  ាិ្ េប្បមបមេនជុំសាិកបបរជាវប់ិ្្ុត�ិធម៌ស្សនហមាខ  ាិ្់ាេាុក

មតិេបាុេដ្សជិាា្កវធិា ិបនិេបបៗ េដុមនីេសជុបេបបុ ហកវកហកះា ាិ្ ជរ្បបបរាិបត

េម�ុ្ ្បបក�ិដាាជុំសាិកិប�ីេរាេយកាុ្ិបសំជាសំ្ វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។  



ែផាកាី ៤ 

 

ិបសំជាសំ្េសេ រ្ ជ់ា 

 

២៣. ិបាុវត�ារេបិក�ីបបេបិងេ្ាសជបិាាិន 

 ២៣.១. សត្វេធកុជាជ��ត�ិបមរបជបបរជាាុវត�ជបា បជបាដនជ ធប្ាបមតរកិិ� 

ដ៍ិ់ាេាាកាុ្វធិា   ១៤.១ ស្េាុ េប្ដនជ ធបេ័ះេ�រាឯ្ែតម�្  យ
េប្ដនជ ធបដៃាេាទតេូសមិានេាបនតបបវ៍ ។  

 ២៣.២. ជាជ��ត�ិេ័ះសត្វបរមជ��៍ ាបោិ េដុមនីែកែសជជបា េរបិែតដនជ

ធប្ាបមតរកិិ�្ាាេេុញថ និបរប់ ាិេូសមេនាេវូ េហុ្

ាសវកោែតិបែកែសជេ័ះេធកុរបជេូសមេគាិបរ ែដា ្ាេយកាុ្វធិា

័័ៃាឧជកបរ េាះ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 

  ិបបបេបិេបិក�ីេយកាុ្កបី្ុវជា្ាាិ ា័ ិបជះឥាាិនាេាុជីវនបជបាជាេាមុប 

បបរជាប្នេនា្៍បន្ កបីបជបាមាុប្េនញវ ់្  ។ ដ៍េិាះ និបបបសាាដនជ ធប្ា

បមតរកិិ� យ្សិបឯករជេមរ្ (ំនកមមិប េបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ  ិបតិា់្
េបះែា្្កាន្ រ្ ជ់ា បុេ្ាន្ុវជា យ រ្ ជ់ាដៃាេាទត) ែដា្ាំុ
បមនត�ិេបមុាវ្ដនជ ធប្ាបមតរកិិ�ែដាបបេបិេបិក�ីនីដបជ៍្ សតវ្សមបាេមុាិបាុវត�ារ

េបិក�ី បបេបិេ័ះ ។ េយសជេាបេ�ះេចសកមាុវត�េេបសត្វ់ាបកាងេជបេនញកិិ�ិបេាះ 

។  

 ប្បនបោិ ាិ្មុេងបបជបាដនជ ធបសតវមែតជតាែជា ។ េប្េាះសត្វ់ា

និន៌័កាុ្ា់្ា៍ាបា៍ូ្ េយកាុ្វធិា ២៣ េដុមនីធ័ិបាារា្ក់ាតប្ា៍ាប

ា៍ូ្ ។ 
 

២៤. ិបផ�ាាជបារ្ែដាសត្វិប  
 ២៤.១. សត្វសជវ្ែសជ្ផ�ាាជបារ្រប់ ាិដាា្ុវជាេយសំជាដបោកាិាេប្បាៃា

ាីតិវធីិ ដ៍ិនាីកែា�្   ា្ កាេយ ិបជាប ប យិបហកវកហកះាវនិា ជីវន ិបងប យ



ជបារ្ដៃាេាទតែដា្ាសជេតជារ ាិ្្កេូ េសជុិប់ា េដុមនជីរ្បបបរា

ដបេុបិប �្ បាីតិបមនេេឡុ្វញិ ។  

េបិក�ីធិជព្ 

  ិបេាុកបសរ្បុេ្ានបជបា្ុវជា ះំនិបសត្វនិរបោេដ្់ាដិតដាា ។ 

ដ៍េិាះ វធិា ២៤ ប្ងតាេាុ ្បនបបសាាៃាិបផ�ាាកែា�្ េបបកមម ាិ្ ជបារ្ដៃាេាទតែដា

រប់ ាិ ែដាដិេាុកតេមងុ្ឧត�មសជេតជារបជបា ្ុវជាេយកាុ្ដបេុបិប �្ បាីតិបមនេ

េឡុ្វញិ ។  

 

២៥. កបែាាកបម់សំិិត� ាិ្ េបបកមមដៃាេាទតៃាបហំមារ  
 ២៥.១. ាកបម់សំិិត� ្សិបបម់សំិិត� រ្ ជ់ាម៍ាបទ ា ាិ្ ធាធាដៃាេាទតបជបាបហ

ំមារ សតវ្សជម៍ាមក   េដុមនីនវិំេា្ាសជបិាាិនេដុមនី �្ បាីតិបមនេ

េដ្្ុវជាេឡុ្វញិ េយកាុ្ជបតិិបមរ្ ៃាបហំមារ េហុ្េជុដិេធកុ

់ាេយកាុ្ិេងង មសំគ្ ប ។  

 

េបិក�ីធិជព្  

  វធិាេាះេ�ុះជប� ប្ េបិក�ីសត្វិប តបប ា្ាិបបបរជា �្ បាីតិបមនេដាា្ុវេេបកបេយ

សំជាកិិ�ិបេប្បា ។ បហសជតិជត�ិិបនមរ្បហំមារ ះំនិបរប់ ាិសាមិា់ា

សជបិាេជុេំសតវ្ាុវត�េបិក�ីែ ប័បជបាដនជ ធប្ា បមតរកិិ�េដ្្ាសជបិាាិន ។ 

ាកបម់សំិិត� ាិ្ េបបកមមបម់សំិិត�់ាជងប ញេដ្េេុញថ នធាធាដ៏្ា តៃម� ជបុែា� 

េយេនាេាះេំេសជុមិាេាាដាាកបបតិេយកាុ្េនាេ�ះ បហសជតិជត�ិិបបជបាតីតជាេាមុប 

(បរម្ាតីត ាកេញពាថា ប) ដិនជបារ្ដ៏ធប ។  
  វធិា ២៥ ្ាសជរនេិញមកនីេគាិបរ ែដាែិ្កាុ្វធិា ១.១ ដាា ១.៦ ាិ្
ាុវត�សមជ��ត�ិែដា ាកាន់ាាៃាាុបប� ា�បនតិ ប�ីនីបិាាិនាបដទ ាិ្ ាេត់្ ។  

 

ែផាកាី ៥ 

ិបសំជាសំ្េយកាុ្ រ្ ជ់ា 

២៦. េគាេាៃាិបសំជាសំ្កាុ្ រ្ ជ់ា  



 ២៦.១. េគាេាៃាិបហកវកហកវា ាិ្សំជាសំ្្ុវជា ែដាបកាេដ្េយកាុ្ រ្ ជ់ា ះំ

េដុមនីផ�ាាិបែថេប  ិបិបាប ិបជាប ប ាិ្ជប័ញស្វនិា ជីវន កាុ្ាប្ានជរ្

នរកេំេដ្ាារា្កតរ័ាី រ្ ជ័ ាិ្ ្ាសជេតជារេយកាុ្ប្សម ។  

 ២៦.២. ្ ុវជាេយកាុ្ រ្ ជ់ាសតវ្ាារាិបែថេប ិបិបាប ាិ្ ិបជរ្ឧជតរមមេប្

បាែដារប់ ាិដ៍ិន ិបជរ្ឧជតរមមស្ិបជាប បវនិា ជីវន ិិត�្ិប� េនាេ 

ាិ្ិ្បមច់ាា ែដា្ុវជាេប្េ័ះដិសតវ្ ិប េសាះមកនីដ្ុ េរា  ាិ្ 

ជុំសាិកាកតនបជបាេំ ាិ្ កាុ្ផាសជេតជារៃាិប បិេបាុ ា៍តូបា

េប្ម៍ាបជបាេំ ។  

 ២៦.៣. ្ុវជាេយកាុ្ រ្ ជ់ាសតវ្ាុកេយេប្ែឡកនីមាុប្េនញវ ់្  េហុ្េុប

ាុកកាុ្ រ្ ជ់ាេប្ែឡកមរ្ យេយកាុ្ែផាកោមរ្េប្ែឡកៃា រ្ ជ់ា

ែដាបកាមាុប្េនញវ ់្ ែដបេ័ះ ។  

 ២៦.៤. ្ ុវេេបកបន័ប ី ែដាបកាេដ្េយកាុ្ រ្ ជ់ាមរ្បមាវ្ាារា់ាា៍វ

ិប្កិិត�ាុកបកនា ននិេបប េប្្បេបិក�ីសត្វិប ាិ្ ជបប ស ាាេ�រា

បជបាេំ ។ េេះនកាុ្កបីោក៏េប្ េំ មិាសត្វាារាិបែថេប ិបិបាប 

ិបជរ្ឧជតរមមិបសំជាសំ្ ាិ្ិបហកវកហកវាតិិន្្ុវេេបកប នជុបប

េឡុ្ ។ សត្វធ័េដ្្ាិបសំជាសំ្ដ៏បមបមេបបរជាាកេប្េ័ះ ។  

 ២៦.៥. កាុ្ផាសជេតជារ ាិ្ បុេ្ានបជបា្ុវជា ែដានជាេយកាុ្ រ្ ជ់ាមរ្ 

បនុក �្ ្ យ ដោន្់ាបជបាេំ សត្វ្ាបិាាិិ៍ាជរជនមរ្េំ ។  

 ២៦.៦. បហសជតិជត�ិិបា�បសកបរ្ ា�បមាសីប សតវ្ែត់ាជបបញុងេ្ាកាុ្េគាជប្
ផ�ាាិបហកវកហកះាស្ ិបបិក្សំជាសគាា យសជបិាេជុបមរបជិបហកវកហកវា

វនិា ជីវនដាា្ុវជាែដានជាេយកាុ្ រ្ ជ់ា កាុ្ ាប្ានធ័ថ នរកេំមិា

់តាជ ា្តរសជេតជារៃាិបជាប បេយេនាេំេិញនី រ្ ជ់ាេ័ះ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 

  េគាេាៃាិបសំជាសំ្កាុ្ រ្ ជ់ា ដ៍ិ់ាែិ្កាុ្វធិា ២៦.១ ាិ្ ១៦.២ ាវ្ដិ
ាារា្ក់ា បិេាះ សជន់ាាោមរ្ ាិ្ប្សមវជនធម៌ោមរ្ ។ ក៏ជបុែា�េយសំជាាីកែា�្េំ



មិា់ាដាាេគាេាេាះេា េហុ្្ាកិិ�ិប េសិុាេាទត ែដាសត្វេធកុេដុមនីេដ្់ាបបេប

ិេគាេាេាះ ។  

 ិបជរ្ឧជតរមមែផាកេនាេ ាិ្ិិត�្ិប� ននិេបប្ា្បនបបសាានាីជបផុតបបរជា

ាកេញពាថា ប មាុប្េកម្ ហវ្្ ាិ្វជិត�ិ ម្ បតីែដានជាេយកាុ្ រ្ ជ់ា ។  

 ិបេិទបប្ឥាាិនាវជិា្ ានីជាេាមុបេនញវ ់្  ាិ្វធិាិបិបាបបុេុ្ាន

បជបា្ុវជាេយកាុ្ជបតិ ិបៃា រ្ ជ់ាមរ្ ដ៍ិ់ាែិ្កាុ្វធិា ២៦.៣ ះំរបជាវ្
េគាិបរ មរ្ៃាេគាិបរ ែ ប័នម៍ាបទ ាៃា វធិាសកក្េជប បិ្េាះ ដ៍ិ់ា

កបតាេប្ប្ជេាុកាី៦ កាុ្េបិក�ីបបេបិេាេ ៤ ៃាប្ជ ។ វធិាេាះ មិាររប្  បដទ

េប្ា្េដ្រតាវធិាិបដៃាៗេាទត សជឆប្ាវ្ឥាាិនាវជិា្ាបជបាជាេាមុបេនញវ ់

្េា ះំបដទដិរតាវធិា ិបតប្េហិោបា្ាសជបិាាិនដ៍ិវធិាិបែដាជបា កាកាុ្

វធិាេាះែដប ។ (ប៍មេមុាវធិា ១៣.៤) ។  
 វធិា ២៦.៤ េេ�ុ្តជ បិេាះេហតុែដាែិ្ថ ជាេាមុបនិប�ីសមធមមស ាារាិប
្កិិត�ាុកបកាតិិន្ជា េាមុបជុបប ដ៍ិ់ាំ៍បជបា កាេប្ប្ជេាុកាី៦ ។ ន

និេបបេបិក�ីបបេបិេាេ ៩ ៃាប្ជេាុកាី ៦ បាវ័វ បុបេដ្្ាិបសំជាសំ្បម

បមេ បិេាះជាេាមុបនិប�ីេយរាាដបោកាិា ៃាដបេុបិប្ុត�ិធម៌ស្សនហមាខ  ាិ្បុប 

េដ្្ាិប្កិិត�ាុកបកា ននិេបបដាាជបប  ាិ្េបិក�ីសត្វិបនិេបបបជបាេំកាុ្

េនានជាេុបដប្ ។ ន្េាះេូេាទត វធិាេាះ ក៏់ានិរបោរបជសមេបិក�ីែថ�្ ិប 

សកក្ ិរបិបា ៃាប្ជេាុកាី ៦ ែដានដា បាវ័វ បុបេដ្្ាិបសំជាសំ្ ាិ្្ក

ិិត�ាុកបកាេបមុគា េយកាុ្ិបសំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌សនហមាខ  ាិ្សជវត�ិ ៃាេបិក�ី ែថ�្ ិប

ប�ីនីិបជប់តាិបេបបុេុ្សជឆប្ាវ្ិប�ី ាិ្ាុបប� ប�ីនីិបជប់តារាាាបប ា្េប្បាៃា

ិបេបបុ េុ្សជឆប្ាវ្ិប�ី ។  

បិាាិិ៍ាជរជ្ុវជា (វធិា ២៦.៥) របជសមជ��ត�ិៃាវធិា ៧.១, ១០.១, ១៥.២ ាិ្ 
១៨.២ ។ បហសជតិជត�ិ ិបា�បសកបរ្ ាិ្ា�បមាសីប (វធិា ២៦.៦) ្ា្បនបបសាា ន
និេបបកាុ្ផាសជេតជារ េាុកតបេកុ្នា៍េូា៍វ ំុនៃាិបសំជាសំ្ ាិ្ហកវកហកះាកាុ្

រ្ ជ់ា ។  

 

២៧. ិបាុវត�ារជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្ាកេេបាុម់តេប្្សិប
បហសជននតិ  



 ២៧.១ ជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្ាកេេប ាិ្ាុ្ិប�ែដា

េកាា្ាវ្ជ��ត�ិេាះ សតវ្ ាុវត�ារ់ាេដ្ែតេកាា្ ាវ្ិបសំជាសំ្្ុវ

េេបកប បរិតកាុ្ រ្ ជ់ាបរម្ា្ុវេេបកប បរិត កាុ្ិបេុបដប្ េដុមនីប ា្របិ

បវាិិិច់្ ។  

 ២៨.២ សត្វសជវ្ែសជ្ាុវត�ារេគាិបរ ែដាេកាា្ ែដាែិ្កាុ្ជ��ត�ិនជាបទ ា
ជនជប្បបរជា សំជា សំ្ាកេេបកាុ្កបបតិា៍ាបា៍ូ្នាីជបផុត ែដាដិេធកុ

់ា េដុមនជីបេនញេបិក�ីសត្វិបេផ្្ៗ បជបា្ុវជារបជសមដ្ុ េរា ាិ្

ជុំសាិកាកតនបជបាេំ ។  

 

េបិក�ីធិជព្ 

 ជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្បបរជាសំជាសំ្ាកេេបបរិតកាុ្ បិេោមឧជកបរ ដបជ៍្ 

ែដា្ាសជេរាែជជេាះ ែដាាវ្សជិបេដ្េសជុេប្បហសជននតិ ។ ្ាិបសនម

េសនព្នា៍េូថ ឧជកបរ េប្េាះ្ាឥាាិនាា៍ េប្និរនេូក ។ េេះជីនេយ្ា

សជេាបែដា្ា បំាិតសតវមែតិ ា្ាុវត�ន្ាុវត�ែតម�្ េ័ះក៏េប្ ជ��ត�ិន ជាបទ ា

ជនជប្េប្េាះ េយែត្ាឥាាិនាបបសាាកាុ្ិបសំជាសំ្ សជកជេប្មាុប្ធម៌ ាិ្

បមធម៌ា៍វ រ្ ជ់ា ែកែសជ ។  

 ិបិបាបបបសាាេ�ះែដាសំជដ� ជាេាុ្ុវជាេេបកប នជាកាុ្ រ្ ជ់ាែដា្ាែិ្

កាុ្ជ��ត�ិនជាបទ ាបបរជា សំជាសំ្ាកេេប (ាីកែា�្ ា្ កាេយ រ្ ជតេកមម សជបជាសជប

េដក បបេាទកជបាកា ិបេមេប ាិ្បប៍មនប ិប ជរជនមរ្ាកេយស្េសេ បិីដហប 

ិបែថេបស្េនាេ េបបកមម្ប័ ិបជបែជកិបបាេយនីគា េូសមដ្ុ ិប េបទជ បិ

ជុំសាិកិបងប ទ )  ដ៍ិគា ាវ្ជ��ត�ិេកាា្ាវ្ិបបកាាខ កមម ាិ្ិបេសជពាសជេា 
ាិ្ិបកបបតិេាុ ជាេាមុបសជកជេប្េសគះថា កាែដប ។ និបមិាបមរបជែដាេំសត្វែកែសជ

ជ��ត�ិនជាបទ ាជនជប្េប្េ័ះ េតាេូសមាកតននិេបបៃា រ្ ជ់ាបបរជា្ុវ

េេបកបេយកាុ្ប្ក្ ាវ ិ្ ាន ៃាវធិានជាបទ ាជនជប្ បបរជាសំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌

្ុវជា ។  

វធិា ២៧ េ� តេាុាកតេ់ខ តសម្វរប់ ាិបបរជា្ុវជានជាកាុ្ រ្ ជ់ា (វធិា ២៧.១) 
សនមេប្េ� តេាុ េបិក�ីសត្វិបេផ្្ៗរបជេូសមដ្ុ េរា ាិ្ ជុំសាិកាកតនបជបា



េំ (វធិា ២៧.២) ។ ដ៍េិាះេគាេាាិ្ េ�វម្បៃាវធិាិបេាះ េកាា្គា េូវញិេូមក 
នមរ្ាវ្ជ��ត�ិែដាាកាន់ាាៃាជ��ត�ិនជាបទ ាជនបជ្បបរជា សំជាសំ្ាកេេប ។  

 

២៨. ិបែបក្ បកនញវកឹជាាិ្ដបជ៍្ៃាិបេបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ  
 ២៨.១ ិបេបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ េិញនី រ្ ជ់ាមរ្ សត្វែបក្ បកេប្ដនជ ធ

បបមរបជេដ្់ា នតិជប្ែដាដិេធកុ់ា េហុ្ិបេបះែា្េាះ សត្វ

បបេបិេដ្់ាដបជ៍្ៃដជបផុតែដាដិេធកុ់ា។  

 ២៨.២ ្ុវជាែដាសតវ្់ាេបះែា្េប្្ាាកតេ់ទ េិខញនី រ្ ជ់ាមរ្សត្វាារា

់ាិបជរ្ឧជតរមម ាិ្ ិបសតគតនិាិតេេប្ដនជ ធបបមរបជ េហុ្សត្វាារា

កិិ�១គបសាេនញាបហវ្នីបហំមារ ។  
 

េបិក�ីធិជព្ 

 បោិេិញជបា េដ្េបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ  បរិតេយេាុដនជ ធប្ាបមតរ

កិិ� ដ៍ិ់ាជបា កាកាុ្ វធិា ១៤.១ យេយេាុដនជ ធបដៃាេាទតេ�ះ ។ កាុ្ាប្េាះនិប
សំជាសគាាែដាេំសត្វេសជុាកេ “ បមរបជ ” ន ន្េសជុាកេដនជ ធប “្ាបមតរកិិ� ” ។  

 េជុិានេាបនាុប� តេដ្ រំបេសជុបេប ុ្ កិបេបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ  ន

ន្ិបេដ្េយនជាេេប េយកាុ្ រ្ ជ់ាបហ៍តដាាិជា ។ ដរប់្េាុរប�ុស្ថ ្ា

ិបេជឿាេាឿា រំបនាីេនញិិត�េឆច ះេូបកាីតិបមនេ ជាេាមុបដិេបះេប្្ាាកតេ់

ខ ់ាេយេនាោែដាដិេធកុ់ា េេះជីនជាេាមុបេ័ះ សត្វរតាាុកថ េសគះថា កាេយ

េនាបកាកាុ្ រ្ ជ់ាក៏េប្ ។  ដ៍ិគា ាវ្ិបេបះែា្េប្្កាន្ែដប ិបេបះែា្

្ាាកតេ់ខ  េាះ  ដិរប់្េាុិបជបេនញាកតេ់ខ តសម្វ រំបនាីេនញិិត� ែដាដនជ ធ

បាកាន់ាា់ាេាជបា កាបបរជាប្នេនា មរ្បបរជាេធកុិបបបេបិិិត� ឧេហបរ  េកាា្ាវ្ 

“ កិបតិ្បតាាម” បជបាជាេាមុបិបិ៍ាកាុ្កមមវធីិជបេប ុ បហំមារ ិបេដ្េយកាុ្

មជចមខ ាបបរជាហតាេបទាបបាេឡុ្វញិ ។ ា។  

 កាុ្កបីជាេាមុបែដាសត្វ់ាេបះែា្េប្្ាាកតេ់ខ េិញនី រ្ ជ់ាមរ្ សត្វ

ផ�ាាិបជរ្ឧជតរមម ាិ្ ិបសតគតនិាិតេេមុានីបបោកាម់ា�ីសតគតេមុាិប្កាន្េបះ

ែា្ យ ម់ា�ីដៃាេាទត (ននិេបបកាុ្កបីមិាេាា បបេបិេដ្្ាិបេបះែា្្ក
ាន្) េហុ្សត្វ្ាិបេាុកាវកិិត�េដ្្ាិបគបសានីបហំមារ ។  
 



២៩. ិបេបទជ បិេដ្្ាិបសំជាសំ្ាកាកោ� ា រ្ ជ់ា   
 ២៩.១ សត្វសជវ្ែសជ្េធកុិបេបទជ បិេដ្្ាិបសំជាសំ្ាកាកោ� ា រ្ ជ់ា ដ៍ិន 

មជចមខ ាបបរជា ហតាេបទា បបាេឡុ្វញិ មជចមខ ាជាប ប មជចមខ ា

ហកវកហកះាេយេនាៃថ� ាិ្ ាីកែា�្ បមរបជ ដៃាេាទត ែដាដិជរ្េដ្្ុវ

ជា់ាិ៍ាបបាេយកាុ្ប្សមេឡុ្វញិេប្សតវមសតវ្ ។  
 

េបិក�ីធិជព្ 

 ្បបបសាាៃាិបែថេបជ ស័ ជានីប្នេនានជាេយកាុ្ រ្ ជ់ា មិាសត្វេមុារ្ាេា ។ 

វធិាេាះប្ងតាេាុន រប់ ាិៃាិបជេ្ងុតជោ� ញាីកែា�្ ាកាកោ� ា រ្ ជ់ា ។  

វធិាេាះ ក៏ប្ងតាេាុិបេមេបេដ្្ាាីកែា�្ េផ្្ៗេុបៗគា  េដុមនីេដ្របជ

សមេបិក�ីសត្វិប េផ្្ៗគា ៃា្ុវេេបកប ែដាិ៍ាមកបរមបបាកាុ្ប្សមេឡុ្វញិ ាិ្ 

េដុមនីផ�ាាេបិក�ីែ ប័ ាិ្ កិិ�គបសាេដ្់ា បមរបជេូសមិប� បាជ�៍បបិ័បមច់ាា

បហំមារ ែដានជបហាបបសាាេឆច ះេូបកិបបរមបបាកាុ្ប្សមេឡុ្វញិ េប្េនំជ់្ ។  

ែផាកាី ៦  

ិបរ្វសនវ ិបេធកុែផាិប 

ិបកបតាេគាាេត់្ ាិ្ ិបប្តៃម�  

 

៣០. ិបរ្វសនវនម៍ាបទ ាបបរជាេធកុែផាិប ិបកបតាេគាាេត់្ាិ្ិបប្
តៃម� 

 ៣០.១ សត្វសជវ្ែសជ្េបទជ បិ  ាិ្េាុកបសរ្ិបរ្វសនវរប់ ាិេដុមនីនម៍ាបទ ា បបរជា

ិបែផាិប ាិ្ិប កបតាេគាាេត់្េដ្្ាសជបិាាិន ។  

 ៣០.២ សត្វសជវ្ែសជ្និាិតេេមុា ាិ្ប្តៃម�កាុ្ប្នេនាេាទ្េតាា៍វាិ ា័ ិបជបប  
ាិ្ម៍ាេហតុ ៃា្ុវ េេបកមម ាិ្ឧសកវដទកមម សនមេប្េបិក�ីសត្វិបេបិក�ីសត្វ

ិបេផ្្ៗោមរ្បជបា្ុវជាបរិតេយ កាុ្ិបេុបដប្ ។  

៣០.៣ សត្វសជវ្ែសជ្ជេ្ងុត្ា�ិ ប ិបរ្វសនវេាទតេតាមរ្ េដុមនបី្តៃម�េយស្
កាុ្សជន់ាាសំជាសំ្ វប់ិ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ាិ្សតវ្សជម៍ា ាិ្វិំាិាាា់្ ាិ្ន

ត៌្ា  ែដាាកាន់ាាបបរជាិបប្តៃម� បមរបជ ាិ្ិបែកាប ាិ្ែក

ាសម ា្ិបសំជាសំ្េយេនា័ំត ។  



៣០.៤ សត្វេធកុែផាិប ាិ្ាុវត�េប្្ាបេជទជា៍វិបជបេនញេបបកមមេយកាុ្ិប

សំជាសំ្វប់ិ្្ុត�ិធម៌ ្ុវជា ែដាាុកនែផាកផ្បៃាកិិ�សជវ្ែសជ្រិវរអារ

នតិ ។  

 

 
េបិក�ីធិជព្ 

 ិបេសជុិបរ្វសនវនម៍ាបទ ាបបរជាេគាាេត់្្ុត�ិធម៌្ុវជា ែដាែផមកេាុន

ត៌្ាែដាសជម៍ា់ា សត្វ់ាាារា ស្ ាានា៍េូថ ន្ា�ិបបបសាាមរ្េធកុេដ្ិប

ាុវត�េដុបេាាិបេជឿាេាឿាស្ បិេះដវ្ ាិ្ ិបរិវរអារកបនុ្សជសនវត�េូ ាិ្ិបែក

ាបសជន់ាា្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ ិបផ�ាានត៌្ាេូវញិេូមកបប្ិបរ្វ សនវ ាិ្េគា

ាេត់្្ា្បបបសាា និេបបេយកាុ្្ុតប�ិធម៌្ុវជា ។ េប្្ាិប� បាជ�៍បតប្

ឆជាបហ់ប ាិ្ញវកឹជាេយកាុ្បេជទជបបាេយបជបាេកម្ៗ ាិ្េយកាុ្ាសម ា្ ាិ្ាបហបៃាឧសកវដទ

កមម្ុវជា ិបេេ�ុ្តជែផាកប្សម ាិ្្ុត�ិធម៌ បិេាះឧសកវដទកមម្ុវជា ាិ្្ុវេេបកមម

�ិ ្េូនិបហរបបម់្តប្ឆជាបហ់ប ាិ្មិាសំជាសគាា ែដប ។  

 ដ៍េិាះ វធិា ៣០ កបតាជាបទ ាបបរជាបរមជ��៍ ាិបរ្វសនវេូកាុ្ដបេុបៃាិប

កបតាេគាាេត់្ ាិ្ ិបាុវត�េយកាុ្ិបសំជាសំ្្ុត�ិធម៌្ុវជា ។ វធិាេាះ េញ

្កិប្កិិត�ាុកបកា ននិេបប បិេាះិបេមេប េដ្្ាិបនិាិតេ្បេឡុ្វញិ ាិ្

ិបប្តៃម�នសជសកតី ា៍វកមមវធីិ ាិ្វធិាិបែដា្ាមកេហុ្ ាិ្ិប េមេបេដ្្ា

ិបេធកុែផាិបេយកាុ្ជបជិាា៍ាបា៍ូ្ៃាេគាេារិវរអារេប្ម៍ា ។  

 ិបប្តៃម�នសជរបា៍វេបិក�ីសត្វិបបជបា្ុវជា សនមេប្ាិាាិប ាិ្ជបប េេបកមម 

និបេមេបមុាេំ បបរជាែកាបវធីិកបតាេគាាេត់្បមរបជ  ាិ្បបរជាកបតា

ិបេធកុា�រំមារសំជាសគាាកាុ្កបបតិផ�៍វិប ាិ្ េសេផ�៍វិប ។ កាុ្ា់្េាះ ិបរ្វសនវេប្

មាុប្ ាិ្្សិបឯករជេ សតវ្ែត់ាជរ្បបបរាេប្ាីា កាងប ែដាាារាេុបសតវ្ េហុ្

ិបរ្វសនវេាះ ដិ្ាតៃម�េជុ់ា ាិ វ្្កិិត�ាុកបកាេាុាប្ានបជបា្ុវជាេប្ 

ា្ មិាសតវម្ុវជាែដា្ាជបប នមរ្សជន់ាា្ ុត�ិធម៌ជបុេោណ ះេា ។  

 ដបេុបិបេធកុែផាិបសតវ្ប្ងតាននិេបបេាុសជន់ាា្ាសជបិាាិន ាិ្បមធម៌េចបាបប

រជាិបជបេនញេបបកមម រប់ ាិ ។ េឆច ះេូបកេគាេាេាះ សតវ្្ាិបប្តៃម�ា៍ាប

ា៍ូ្នសជសកតីា៍វេបិក�ីសត្វិប ាិ្ជបប និេបបៗ ាិ្ា៍ាបា៍ូ្បជបា្ុវជា ាិ្សត្វ



បកេដ្េេុញដាិនិពបាៗ ។ កាុ្ា់្េាះ ក៏សត្វ្ាិបបបបជបបបរាេយកាុ្ ិបេសជុ

ធាធាែដា្ាែដបបរម្ា មេធ្់្ជបារប ាិ្កិិ�គបសាបជបាបហំមារ ែដាបមរបជ

កាុ្ិបជេ្ងុតាីតិ វធីិនកាូកាេដុមនីាុវត� ាិ្សមដ� បេមុាកមមវធីិែដា់ាជេ្ងុតមក ។  
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