
1 

 

កិច�្រពម្ររពៀង្ ក្ពៀ�មទ្បងរងស�ីពីករទមប�រីអិម��
គំមូ�ឧ្្សកពកច�ចអះៃៀង�៦�ែខវចិ�សិ� ឆ �ំ១៩២៥ 

 

ច�បៀង្ក្ពៀ�មទច�ចអះៃៀង២៨�ែខវិច�ិស� ឆ ១ំ៩៦០�

 

មីិស�
 

 

មា្រ១រ: ករបេង�តសហភ 

មា្រ២ : និយមនយ័ 

មា្រ៣ : តទិ�ិក�ុេកមង�ល់ ជនអ់ ិ

មា្រ៤ : កមង�លបនក ិិ �យ័ជនអ់ិរត្មយក ិិ �យ័់ិ             

មា្រ៥ : ទាមេល់នកមង�លររ  ខមឹ់នតៃនុៃ � ិិបត��តុៃ 

មា្រ ៦ : រ�� គីៃនូជនអ់ិរ ក�របិិេទ់នកិុះរ�� រី កិុះះផយរ កភនកិុះ  

                ះផយរកបារ�ាតលរន�ឹរដ ន់ឹសន        

មា្រ៧ : អនុហភះ ូ វិ្រល់នកមង�ល�ល�និុះរ��  ី

មា្រ៨ : ករលិបតសអនុហភះ ូ វិ្រលបរយក ិិ �យ័់ិររររវសិនកបរះ 

               ាឹយទ�លនខេករលិបតសរ�កក នណ រ�ននម�ល�អិមនបល�ម្ីឱ្ាតរ្ម 

      កិិ �យ័់ិ 

មា្រ៩ : តទិ�ិអទហិភ 

មា្រ១០ : កិុះរ�� ីមង�លឹ បទ្�េវវិ 

មា្រ១១ : យបភ�់នកិិ�ករ 

មា្រ១២ : ករអូ ម� តលកមកតទិ� ិ

មា្រ១៣ : កបះរេលកមង�ល 

មា្រ១៤: ត�� តមា �លរកៃនលតមា �លគៃនូជនអ់ ិ

មា្រ១៥ : ក់ាម 

មា្រ១៦ : ក់ាម�ល�់កមកតទិ�ិរតលលដសនប�  ី

មា្រ១៧ : រទរ��  

 

មា្រ១៨ : កជនុវអនក៍ិិ�ករ�ល�នះអ�លឱ្បរយិ្រល់ិរនេិបរយតន�តិ�� រ 
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                   តអភីីតទិ�ិជ�កនិភន�រ        

មា្រ១៩ : [ និរកន៍ ] 

មា្រ២០ : [ និរកន៍ ] 

មា្រ២១ : [ និរកន៍ ] 

មា្ ២២ : [ និរកន៍ ] 

មា្រ២៣ : សនប�ខរកះអ�លតច� រន័ 

មា្រ២៤ : កិូ�់តមសកិ 

មា្រ២៥ : កជនុវអនក៍ិិ�ាភមបាភរេ្មិ្រល់  ិ

មា្រ២៦ : កិូ�់សមន 

មា្រ២៧ : �លនល ី

មា្រ២៨ : ការកតលក  កនបិវ 

មា្រ២៩ : ក�ក�ារ 

មា្រ៣០ : ាកកម្មៃរនល 

មា្រ៣១ : ហភអិជនុវអន់និ្រលប� ៃរ១៩២៥រតរិ្រលប� ៃរ១៩៣៤ 

មា្រ៣២ : ភិសីឹឧរតម�័ន� 

មា្រ៣៣ : សនប�ខរិ្រលិម េ�ល�នរ�� កល 

 

ភសិីឹ  �ទ�ហភ់នកជនុវអន៍ិ ្រលប� ៃ១៩៦០រ បរយលដសនប� ីិៃបរះកមង�ល 

់ជនអ់ិ�ល�មនាររភបល�មបនក�ុេលដបនះរ។ 

 

ម្្១�

 

១- លដសនប� ទីៃេជតលកមគ� របេង�់តសហភភិបតតមកយ បល�ម្កីមង�ល់ ជនអ់ ិ

់នគៃនូឧតផសកមករ។ 

២- មន�លដតមសិក់នតសហភជនអ់បិល�ម្ីកិិ�ករកមកតទិ�ឧិតផសកមករ៉ុបណ� ះរ

�ល�អិក យ់ហគី់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ។ 

 

�
�

�
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ម្្២�

�

ក�ុេបគ�រៃនេ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះ: 

“ កិិ�ាភមបាភរេប� ៃរ ១៩២៥រ ”  តៃបដប��កិិ �ាភមបាភរេទាីកកេទ្បជតអភីីរ កមង�ល់ រ

ជនអ់ិនូវគៃនូឧតផសកមកិុះ់ះៃទី៦រ� វ ិិ េកិរប� ៃ១៩២៥រ។ 

“ កិិ�ាភមបាភរេប� ៃរ ១៩៣៤រ ” តៃបដប��កិិ �ាភមបាភរេទាីកកេទ្បជ តអភីីកមង�ល់ រ

ជនអ់ិនូវគៃនូឧតផសកមកិុះ់ះៃទី៦រ � វ ិិ េកិរ ប� ៃ១៩២៥រ �ល�ន�ក�ារបនទីាកកេរ

ទ្ុេល៍បន់ះៃទ២ីរ� មះិនុរប� ៃ១៩៣៤រ។ 

“ កិិ�ាភមបាភរេបនះរ ” តរ “ កិិ�ាភមបាភរេរិ�ុរ្ន�រ ” តៃបដប��កិិ�ាភមបាភរេទីាកកេទ្បជ 

តអភីីកមង�ល់ ជនអ់ិនវូគៃនូឧតផសកមក�ល�នរបេង�បរយិ្រលបនះរ។ 

“ រទរ�� រ” តៃបដប��រទរ�� បល�ម្ជីនុវអកិិ�ាភមបាភរេបនះរ។ 

“ កិិ �យ័ជនអ់ិរ” តៃបដប��ក ិិ �យ័ជនអ់ិកមកតទិ�ិរ�� ររ។ 

“ កមង�ល់ ជនអ់ិរ”តៃបដប��កមង�ល�ល�នបសន�បទ្�េបនក ិិ �យ័ជនអ់ិ ។  

“ កមង�ល់ � កល់ ិរ ” តៃបដប��កមង�ល�ល�នបសន�បទ្�េបនក ិិ �យ័់ិរតលលដ 

សនប� ីរ។ 

“ កមង�លបាិ�នរ” តៃបដប��កមង�ល�ល�កមមនគៃនូមកយិៃនកនរ។ 

“ លដបល�ម់នកមង�ល់ ជនអ់ិរ ” តៃបដប��លដសនប� ី�ល�ជ�ករកលរក្តុៃមនាគខះ 

នឹ នរនិស�កមករ តឧតផសកមកភិនិេកៃភុេលៃបន� ករ តរ តៃបដលដសនប� �ីល�ជ�ក 

រកលរក្តុៃនរ�� កលបនក�ុេតៃនុៃ � ិិបត��តុៃរតល  កនរ ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃ 

បនះមនាគខះ នឹ នបនក�ុេលដសនប� មីកយិៃនកន ។  ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃគក នាគខះ 

នឹ នបនក�ុេលដសនប� ីណមកយបទ តៃបដល�លលដសនប� �ីល�ជ�ករកលរក្តុៃមន 

�ៃបនន ។  ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃគក ន�ៃបននបនក�ុេលដសនប� ីបទ តៃបដល�ល

លដសនប� ី�ល�ជ�ករកលរក្តុៃគុ់ ភ�លដ់នលដបនះ ។    

“ លដ�ល�មនកា្ភិនិ្ហភះកីរ ” តៃបដបេប��លដសនប� �ីល�ិ្រល់ ិរតលលដរ

បនះ�ិេឱ្មន ារភន័�មកយ�ល�រកលភ័ន�នខេកាឹវា់វ់របមបរយ  កនួេរ និេក 

ា្ភិនិ្បរយក ិិ �យ័់ិរតល  កនិៃបរះហភះកី់នគៃនូនមីកយៗ�ល�នមង�លរ។រ 

�
�

�
�
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ម្្៣ 

 

ភ�លដរតលលដសនប� រី    និេរុគា�ទៃេទ្យ�ល�ភុៃ�មន់ភ�លដ់ នលដសន 

ប� ីណមកយរ �ល�មន�ៃបនន  តមនាគខះ នឹ នរនិស�កមក តឧតផសកមកភិរ និេ 

កៃភេុលៃបន� កបនក�ុេ�លនលី់នលដសនប� ី  អិមង�លគៃនូបនក ិិ �យ័ជនអ់ ិ

ន ។ 

 

ម្្៤�

 

១- កមង�ល់ ជនអ់ិអិបសន�បទ្�េបនក ិិ �យ័ជនអ់ិ 

 ១.របរយយផ �លរត 

 ២.រ្មយក ិិ �យ័់ិរតលលដសនប� ីមកយ       ារតនិបរ�ិ្រល់នលដបនះ 

ជនុ�� ឱ្បសន��ររបនះរ។ 

២- ិ្រល់ិ់នលដសនប� ីណមកយរ អិាមមវឱ្កមង�ល់ ជនអ់ិ�ល�លដសន 

ប� ីាមវនចលទកុ់លដបល�ម ាមវបសន�្មយក ិិ �យ័់ិរតល  កនរ។រកមិនបគភ 

្ម�កក នណ បនះនខេមនិរ៉ះរ�លល�លអនុហភ ់នកមង�ល់ ជនអ់ិបនក�ុេលដសន 

ប� ីបះ្េបទទបទរ។រ 

 

ម្្៥�

 

១- កមង�ល់ ជនអ់ិាមវកមមននូវតៃនុៃ � ិិបត��តុៃមកយ នេិរូះមកយតបាិ�នរ

តគៃនូត្េបះ្េបទទ់ៃណេ់នគៃនូរ បស�យាមវកមរ��ូ �ទៃេករេលក់ាម�ល�ន 

កៃនលបរយរទរ�� រ។រ 

២- តៃនុៃ � ិិបត��តុៃាមវកមមន 

 ១.រ រ�� ី់ នលដសនប� ីរ �ល�ជ�ករកលរក្តុៃបត��តុៃឱ្កមង�ល់ ជនអ់ិាមវ 

មនអនុហភក�ុេលដបនះ  

 ២.រ កបាស�តប �តវនុមកយរ តបាិ�ន  �ល�បគមនរៃនេនខេរ��ូ �គៃនូបេក�ុេវនុ 

បនះ 

 ៣.រ ករ�� កលក�របិិេទរ លដរ និេិៃនកន់នកមង�ល�ល�របេង�តទិ�ិអទិហភរ

ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃមនរៃនេទមទអទិហភលូិមន�ិេក�ុេមា្៩រ 
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 ៤.រិៃនុិភិបតតបះ្េបទទលូិមនរ្��អកិ�ុេរទរ�� រ។ 

៣- 

  ក- បារភីបនះ   តៃនុៃ � ិិបត��តុៃអិកមមន 

  ១.របតិកអជីសិរ្យ  មីកយរជៃភី�កកនរូរេ់នគៃនូរ 

  ២.  បតិកអីារកត ជៃភជី�ករបេង� �ឹ ់លភិ់នគៃនូ 

  ៣.ររក្តុៃភនកបសន�កិុះះផយលូិមន�ិេក�ុេមា្៦(៤) ។រ 

          - តៃនុៃ � ិិបត��តុៃកអ៏ិជមមក់មកយះេ�លបរយតៃណក តគៃរូ់នវនុមកយរតរ

បាិ�ន  �ល�មនគៃនូបនះ ។ 

៤- កមង�លបាិ�នរ អិរ��ូ �នូវគៃនូមកយិៃនកនរ �ល�បគមនរៃនេនខេរកលរ��ូ �

បេក�ុេវនុ  �ល�តនិបនក�ុេាកកម់មកយគ� ់និៃណល �់ កលគៃនូជនអ់ិ លូិមន�ិេ

ក�ុេមា្រ២១(២)រិៃនុិរ៤រ។ 

ម្្៦�

 

១- កិិ �យ័ជនអ់ាិមវកផរ�� គីៃនូជនអ់ិ  និេាមវិុះរ�� កីមង�ល់ ជនអ់ ិ

ក�ុេរ�� គីៃនូជនអ់បិនះ។ 

២- កមង�ល់ ជនអ់ិាមវចលទកុ់នបសន�បទ្�េ ្មក�របិិេទ�ល�ក ិិ �យ័ 

ជនអ់ិទទក�នតៃនុៃ � ិិបត��តុៃក�ុេទាមេលាខមាមវ ទទក�នក់ាម�ល�នរេល 

់មកយតៃនុៃ � ិិបត��តុៃរ ាភមទៃេរូះមកយតបាិ�នរ តគៃនូត្េបះ្េបទទ់ៃណេ 

់នគៃនូរ រ តចលទកុ់នបសន�បទ្�េបនក�របិិេទិុេបាកយទៃេបនះ  ារតនិបរ�ក ិិ  

�យ័ជនអ់ិនទទក�នូវួកឹទៃេបនះ បនក�របិិេទ ុតៗភគី� រ។រ កិុះរ�� ាីមវ 

មនក�របិិេទ�មកយ ។   

៣- 

ក- ិៃបរះកមង�ល់ ជនអ់ិនមីកយៗរ ក ិិ �យ័ជនអ់ិាមវបះភុម�ះផយ 

ក�ុេាភខអរិានវូ 

១.រ កះ�ិបទ្�េវវិ់ តរ បខក   ត្មតៃបន� រតលជ�ករកលរក្តុៃ 

់ភនណ សមក់ិ់នរូះរត  គៃនូត្េបះ្េបទទ�ល�នមង�ល  

  ២.រក�របិិេទ់នកមង�ល់ ជនអ់ិរ 

  ៣.រិៃនុិភិបតតបះ្េបទទ �ល�នកៃនលបរយរទរ��  ។ 

         - កិិ �យ័ជនអ់ិាមវបះេ�ាភខអរិាបេកនលក ិិ �យ័់ិឱ្នបរលសត័ 

្ម�ល�អិបសន�បេន  ។រ 
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៤- 

  ក- ្មតៃបន� រតលជ�ករកលរក្តុៃរ កិុះះផយលូិ មន�ិេក�ុេក់ នណ (៣) 

(ក)រ  ាមវ�ភនក�ុេយបភ��ល�ជ�ករកលរក្តុៃនបត��តុៃរ  ។រ យបភ�ខេប��បនះ 

មិនអិប��តភ១ី២(លរលភី)� រ គិចរលភីក�របិិេទ់នកមង�ល់ ជនអ់ិបទ្�យ ។រ

រ៉ុ�នអរ ារតនិបរ�មនកទមទអទហិភរ ក�របិិេទចរលបះអ�ម់នយបភ�បនះនខេាមវ់ 

ក�របិិេទអទិហភរ។ររ 

        - បនបភ�ណក៏ន់នយបភ�លូិមន�ិេក�ុេជនកុ់ នណ (ក)រ   ជ�ករកលរក្  

តុៃអិតុៃឱ្បសន�កិុះះផយហ មរតអិលកកមង�លរតល  កនបេវវិរ។   កលកកមង�ល

អិកាមិាខម�លដសនប� មីកយតមកយិៃនកន�រ៉ុបណ� ះរ បស�យក�ុេកនី�ល�មនក 

មង�លបាិ�ន   ាមវកាមិាខម�គៃនូមកយិៃនកន�ល�នរ��ូ �ក�ុេកមង�លបនះរ៉ុបណ� ះ  

ក�ុេកនី�ល�មនកមង�លបាិ�ន។ 

      គ- ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃមនិនរេលក់ាម �ល�ាមវរេលក�ុេយបភ�ាខមាមវមុនរ

កះុបភ�យបភ�លូិមន�ិេក�ុេជនកុ់ នណ (ក)រក ិិ �យ័ជនអ់ិាមវរលិបតស 

នូវកមង�ល និេ មិនាមវបសន�កិុះះផយលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (៣)(ក)របទ្�យរ។ 

     ឃ- សូល�លកះុកៃនលយបភ�លូិ មន�ិេក�ុេជនុក់ នណ (ក)រ ក ិិ �យ័ 

ជនអ់ិាមវកផកតៃលជៃភកីិុះរ�� ីមង�ល�ល�នបសន�បទ្�េ បិេ្មកភន 

កិុះះផយ  បស�យឹសនសនគក នតទិ�ិទទក�នួកឹរ ត វនុណមកយ�ល� 

រកលភ័ន�នខេកមង�លបនះបទរ ។រ រទរ្��អទិៃេបនះាមវជនុវអបរយគក នកកៃនលយ 

បភ�រ ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃនលកកមង�លរតល  កន  មុនកះុកៃនលយលូិ  

នប��កបទ្�េខេប��រ។រ 

៥- ប��ក��េ�មន�ិេក�ុេក់ នណ (៤)រ រ�� រី ាភមទៃេួកឹទៃេជតលរ និេវនុ  

ទៃេទ្យ�ល�នរកលបនក ិិ �យ័ជនអ់ិ ាមវបរ�កឱ្ឹសនសននភនិិ្រ។ 

 

ម្្៧�

 

១- 

  ក- កមង�ល�ល�និុះរ�� បីនក ិិ �យ័ជនអ់ិាមវមនអនុហភលូិៗគ�   

បនក�ុេលដសនប� នីីមកយៗរ �ល�នបាស�តប �តបរយជ�ករកលរក្តុៃក�ុេតៃនុៃ � ិិ 

បត��តុៃរតល  កនរ ារតនិបរ�ាគរលទាមេល�ល�នទមទបរយិ្រល់ ិបល�ម្ីះអ�លកិិ�ក 
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រ នជនុវអ្ មបរយជ�ករកលរក្តុៃរ បស�យារតនិបរ�ាគរល� ិិលដ�ទៃេជតលរ

�ល�នទមទក�ុេបឿេបនះាមវនរៃបភវបរយក ិិ �យ័់នលដបនះ។   

   - ប��ក��េរទរ្��អិ់នមា្១១រ កិិ �ករគៃនូ�ល�និះុរ�� ីមង�លបន 

កិិ �យ័ជនអ់ាិមវនាគរលាគេបនក�ុេលដសនប� នីីមកយៗរ បរយរទរ្��អ ិ

ទៃេងយ ់និ្រល់ ិ�ល�ជនុវអបនក�ុេលដបនះិៃបរះគៃនូ�ល�កិិ�ករាមវនទម 

ទបរយយប��ម�ូរដ ន់នកមង�ល់ � កល់ិរ និេបនបភ�ទាមេល�រររទរ និេ� ិិលដ 

�ទៃេជតលាមវនបគភ្មនិេរៃបភវិរលតភនាគរល។រ 

២- កមង�ល់ ជនអ់ិមិនាមវមនអនុហភបនក�ុេលដបល�មបទ្�យរ ារតនិបរ�ិ្រល់នលដរ

បនះ�ិេលបូិ�ះរ។រ 

 

ម្្៨�

 

១-  ះនីបរ�មន�ិេក�ុេរទរ្��អិ់នមា្៧កប៏រយ កិិ �យ័់ិ់ នលដសនប� ី�ល�

ិ្រល់ិរតលលដបនះន�ិេ់ កិិ �យ័់ិអិបសន�ករលបិតសកិិ �ករន 

បរយយប��មូ�រដ ន់នកា្ភិនិ្ខេលដ�បរយ  កនួេ  ត្មករនអខ េ 

សៃទតលភហីគីទីរី ក�ុេកនីមនករលបិតស ាមវសនូលៃនខ េបេក ិិ �យ័ជនអ់ ិ

ក�ុេយបភ�៦(ាៃមកយ)� ់  គៃនូបនះមិននរៃបភវបេ្ម�កក នណ ់និ្រល់  ិ

រតលលដសនប� បីនះបទ  បារភទីាមេល�រររទនិេ� ិិលដ�លូិ មន�ិេក�ុេមា្ 

៧(១)រ។រ ារតនិបរ�មិននសូនលៃនខ េជៃភកីរលិបតសក�ុេយបភ�រ៦(ាៃមកយ)� បនះបទរ 

កមង�ល់ ជនអ់ិាមវមនអនុហភបនក�ុេលដបនះចរលភកី�របិិេទ់នកមង�លរ  ។រ

រ៉ុ�នអរ បនក�ុេលដសនប� �ីល�មនកា្ភិនិ្ហភះកីរ រ   កមង�ល់ ជនអ់ិក�ុេយ 

បភ�កផអទិហភ  ាមវមនអនុហភចរលភីកះុកៃនលយបភ�ខេប��រប��ក��េ� 

ិ្រល់ិ�ិេភកី�របិិេទលៃរេូិៃបរះកមង�ល�ល�នបសន�បទ្�េបនក ិិ �យ័់ិ

រតលលដសនប�  ី ារតនិបរ�មិននសូនលៃនខ េជៃភីករលិបតសក�ុេយបភ�រ ៦(ាៃមកយ)រ

�  ។រ 

២-  យបភ�៦(ាៃមកយ)� លូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (១) ាមវគិចរលភីក�របិិេទរ

�ល�ក ិិ �យ័់ិទទក�នកបិវះផយាភខអិរា  �ល�មនបះះផយនូវកិុះ 

រ�� ីមង�លគៃនូ់ជនអ់ិរ។ររក ិិ �យ័់ិាមវសនូលៃនខ េជៃភីក�របិិេទបនះបេកនល 

រុគា�ណមកយ�ល�នបត��តុៃរ។រ 
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៣- ជ�ករកលរក្តុៃាមវមនវសិនកបរះាឹយលូិគ� រ បល�ម្ីទ�លបេនខេករលិបតស 

រតលក ិិ �យ័់ិលូិ មន�ិេក�ុេក់ នណ (១)រ ារតនិបរ�ជ�ករកលរក្តុៃបនះន 

មង�លនវូគៃនូរតល  កនក�ុេក ិិ �យ័បនះរ ។រ ក�ុេកនីណកប៏រយ ករលិបតសាមវ់ 

កមកវនុ ់នកបត��តុៃឱ្ា្ភិនិ្បទ្�េវវិ តករអខេសៃទតល ។របតិកអីសនូលៃនខ េជៃភកីរល ិ

បតសាមវរ�� កលភី 

  ១.រ មូ�បសុ�ល�រ វ់ គៃនូបនះមិននរៃបភវ្ម�កក នណ រតល 

ិ្រល់ ិរ 

  ២.រក�របិិេទលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ រ(២)រ 

  ៣. យបភ�ជនុ�� ិៃបរះតៃបន� តុៃឱ្ា្ភិនិ្បទ្�េវវិរ ត ករនអខ េ 

សៃទតល 

  ៤.រអ េ់ ស �ល�ទទក�តៃបន� តុៃរតករនអខ េសៃទតល ។ 

៤-  

ក- កិិ �យ័់ិរតលលដសនប� ី      �ល�ិ្រល់ ិរតលលដបនះមននូវរទ 

រ្��អលិូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (១)រ �ល�ទមទនូវបតិកអីារកតបល�ម្រី�� កលភីជ�ក 

របេង� �ឹ ់លភិ់នគៃនូរ តទមទបតិកអីជសរិ្យជៃភគីៃនូ អិ�ិេ់ ្មតៃបន� តុៃ 

និេក�ុេយបភ�មិនិិ ់េ៦០(សកុតរិ)់ះៃរ គិចរលភី់ះៃរ��ូ នតៃបន� តុៃបរយក ិិ  

�យ័ខេប�� ជ�ករកលរក្តុៃាមវរកល់ហឹ់នតៃនុៃ � ិិបត��តុៃ�ល�នរកល់ មកយ

ក ិិ �យ័ជនអ់ិនូវ 

  ១.របតិកអីារកតរ�� កលភីជ�ករបេង� �ឹ ់លភិ់នគៃនូ ។ 

  ២.រ បតិកអជីសិរ្យ  ីមកយ�ល�រ�� កលភី�កកនរូរេតៃខនល់នគៃនូលូិ  

់ករ វ្មរូះរតគៃនូត្េ់ៃណេបះ្េបទទររ។ 

      -កិិ �យ័់ិមិនាមវយក់ះ ិៃបរះករកលបតិកអីារកត 

តបតិកអីជសិរ្យ  តកិុះះផយបរយក ិិ �យ័់ិារតនិបរ�មន ។រ 

៥-  

ក- លដសនប� ីណមកយ�ល�ិ្រល់ិរតលលដបនះមនរទរ្��អិលូិមន�ិេ 

ក�ុេក់ នណ (១)រាមវសនូលៃនខ េបេក ិិ �យ័ជនអ់ិជៃភីរ� បនះ  ។ 

         -  ្មិ្រលរតល  កន ារតនិបរ�លដសនប� ីមកយ មនារភ័ន�មកយិៃនកន�ល�ករ 

គៃនូ  បស�យបរ�មនមនារភ័ន�មកយ�ិេភកីា្ភិនិ្ហភះក ី  បនះរទរ្��អិ់នកិិ�ាភម 

បាភរេបនះ �ល�រកលភ័ន�នខេលដ�ល�មនកា្ភិនិ្ហភះកីបនះរ ាមវជនុវអិៃបរះ�

ារភ័ន�បនះ�រ៉ុបណ� ះ ។ 
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ម្្៩�

 

ក�របិិេទអទិហភ គុ់ក�របិិេទ់នកមង�លប��កលៃរេូ ារតនិបរ�ក 

មង�លគៃនូ់ជនអ់ិនបសន�បទ្�េក�ុេយបភ�៦(ាៃមកយ)�  រនផ រលកមង�លប��កលៃរេូ 

់នគៃនូលូិគ� បនក�ុេលដមកយ  �ល�់តមសិក់នតសហភជនអ់ិទទក�រនផុកកិិ�ក 

រកមកតទិ�ិឧតផសកមករ បស�យារតនិបរ�អទហិភាមវនទមទ ិៃបរះកមង�ល់

ជនអ់ ិ ។រ 

 

ម្្១០�

 

១-   កមង�ល់ ជនអ់ិអិិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិន់បទេរ�ល៥(ាៃ)ប� ៃរ បរយរេល 

�ក់ាមិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិលូិ មនកៃនលក�ុេរទរ�� រ ក�ុេប� ៃិុេបាកយ់នយបភ�

ាៃប� ៃមអេ ។រ 

២- បរ�មនករេលក់ាមរ�ននម�ល�នកៃនលបរយរទរ�� រ  ាមវះអ�លយបភ�

ជនុបាគះរ៦(ាៃមកយ)�  ិៃបរះកិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិ់នកមង�ល់ ជនអ់ិ ។ 

៣-  បនបភ�រេលក់ាមិុះរ�� ីឹ បឡ�េវវិ ាមវរ�� កលភីិៃនកន់នកមង�ល់ ជនអ់រិ

បស�យរ�� កលះេ�លនូវិៃនកនលដសនប� ី�ល�កិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិនខេាមវបសន� ារតនិ 

បរ�មិននបសន�កិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិក�ុេលដសនប� ីទៃេជតល �ល�កមង�លសិះុ 

កៃនលរ។រ 

៤- កិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិអិាមវនកាមិិៃបរះ�គៃនូមកយិៃនកន �ល�នរ��ូ �រ

ក�ុេកមង�លបាិ�នរ។រ 

៥- កិិ �យ័ជនអ់ិាមវកលា្រនិេបះភមុ�ះផយកិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិ ។ 

 

ម្្១១�

 

១- 

ក-  យបភ�់នកិិ�ករ�ល�នះអ�លឱ្បរយ លដសនប� ីិៃបរះគៃនូ�ល� 

់កមកវនុ ់នកមង�ល់ ជនអ់ិមិនាមវមនយបភ�ិិ ់េ 

  ១.រ លរលប� ៃរ ចរលភកី�របិិេទ់នកមង�ល់ ជនអ់ិរ ារតនិបរ�ករ

មង�លបនះនិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិ ។រ 
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  ២.រ ាៃប� ៃរ គិចរលភីក�របិិេទ់នកមង�ល់ ជនអ់បិរយគក នក

ិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិ។ 

          - រ៉ុ�នអរ បិេ្មរទរ្��អិ់និ្រល់ិរតលលដសនប� ី�ល�មនកា្រ

ភិនិ្ភហីភះកី  ារតនិបរ�កិិ�ករចរលបះអ�ម្មក�របិិេទរនផ រលភកីមង�ល់ ជនអ 

់ិរ យបភ�ជរ្រមលូិមន�ិេក�ុេជនុក់ នណ (ក) ាមវគិចរលភកី�របិិេទ់ន 

កចរលបះអ�មករបនក�ុេលដបនះរ ។រ ក�ល�់ កមង�ល់ ជនអ់ិមិននិះុ 

រ�� ីឹ បទ្�េវវិរ តនិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិន�មអេ វមិនរះ៉រ�លល�លយបភ� 

ជរ្រម់នកិិ �ករ�ល�នកៃនលបនះបទរ។រ 

២- ិៃបរះគៃនូ�ល�់កមកវនុ ់នកមង�ល់ � កល់ិរ ារតនិបរ�ិ្រល់ិ់នលដសនប�  ី

�ិេឱ្ករក�ុេយបភ�ប��តភី១០(លរល)ប� ៃ បទះរី់មនតគក នកិុះរ�� ីឹ បទ្�េ 

វវិកប៏រយ កា៏មវះអ�លកិិ�ករយបភ�លូិ គ� រ ក�ុេលដបនះិៃបរះគៃនូទៃេទ្យ�ល�រ

់កមកវនុ ់នកមង�ល់ ជនអ់ិរ បរយយប��មូ�រដ ន់នកមង�ល់ ជនអ់ិនេិក 

ិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិរ។ 

៣- ្មិ្រល់ ិរតល  កន  លដសនប� អីិកាមិយបភ�់នកិិ�ករគៃនូ�ល�់ 

កមកវនុ ់នកមង�ល់ ជនអ់ ិ  ឱ្លូិបេនខេយបភ��ល�មន�ិេក�ុេ ក់ នណ (១)រ។ 

៤- ប��ក��េរទរ្��អិ់នក់ នណ (១)( )រ កិិ�ករបនក�ុេលដសនប�  ី ាមវរ�� រលរ

្មក�របិិេទ់នកះុកៃនលកមង�ល់ ជនអ់ិរ ប��ក��េ�ិ្រល់ ិរតលលដរ

បនះ�ិេឱ្កិិ�ករាមវ�រនអ រនផ រលភីក�របិិេទ់នកះុកៃនលកមង�ល់ ជនអ 

់ិរ។រ 

 

ម្្១២�

 

១- កិិ �យ័ជនអ់ាិមវកលា្រ និេបះះផយរ�លកយ តលរអូ ទៃេទ្យ�ល�រ

រកលភ័ន�នខេម� តលតទិ�ិ់នគៃនូ�ល�់កមកវនុ ់នកមង�ល់ ជនអ់ិ�ល�បន់សមន។  

ាមវយ�ល់    កបះផម� តលកមកតទិ�ិអិកាមិិៃបរះតទិ�ិ�ល�បក�បទ្�េភីកមង�ល់  

ជនអ់ិបនក�ុេលដសនប� ីមកយរ តមកយិៃនកនរ៉បុណ� ះ  ាភមទៃេកាមិិៃបរះ�គៃនូមកយ 

ិៃនកន�ល�នរ��ូ �ក�ុេកមង�ល ក�ុេកនី់នកមង�លបាិ�ន ។ 

២- កកលា្លូិ មន�ិេបនក�ុេក់ នណ (១)រ ាមវមនអនុហភលូិគ� បេនខេកកលា្ 

�ល�នបសន�បទ្�េក�ុេក ិិ �យ័់ិរតលលដសនប� ី ។រ 
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ម្្១៣�

 

១- ្មយបតិកអីារកត�ល�នបសន�បនក ិិ �យ័ជនអ់ិរ ម� តលតទិ�ិ់នកមង�ល 

់ជនអ់ិអិបះរេលតទិ�ិរតល  កន ិៃបរះលដសនប� ីទៃេជតលរ ត�ិៃបរះលដសន 

ប� ីមកយិៃនកនរ  ាភមទៃេិៃបរះគៃនូមកយិៃនកន�ល�នរ��ូ �ក�ុេកមង�ល  ក�ុេកនី 

់នកមង�លបាិ�នរ។ 

២- កិិ �យ័ជនអ់ាិមវកលា្រនិេបះះផយបតិកអីារកតបនះ ។ 

 

ម្្១៤�

 

១- ់�កក នណ ់នកទទក� ាឹ �លតទិ�ិិៃបរះកិិ�កររ គក នលដសនប� ណីអិទម 

ទឱ្វនុ �ល�មនរ��ូ �គៃនូ មនត��  តកៃនលតមា �លរកលភ័ន�នខេកមង�លគៃនូ 

បនះបឡ�យ។ 

២- ារតនិបរ�ិ្រល់ិ់នលដសនប� ី�ិេជៃភីកៃនលតមា �លប��វនុ  ក�ុេបគ�រៃនេ 

បះ្េបទទ លដបនះាមវចលទកុ�កក នណ បនះ់នរៃបភវ ារតនិបរ�វនុទៃេជតល�ល�

រកលសូនឹសនសនមនកជនុ�� ភមី� តលតទិ�ិ ់គៃនូ  ត  ឹ ក�ល�ហ� រលនខេវនុ បនះ 

មនកៃនលតមា �លគៃនូជនអ់ិរ។ 

៣- កៃនលតមា �លគៃនូជនអ់ិាមវមននមិិអត�� រ        D    (ជក្ D បនក�ុេេនេល)ររ

�ល�ហ� រលមកបរយ 

 ១. ប� ៃ់នកមង�លជនអ់ិរ និេបឈក ះ តបឈក ះកល�ល�បារ�់ទបូេរតលជ�ក 

មង�ល ត 

 ២.រប� ់នកមង�ល់ ជនអ់ិរ។ 

៤- ាគនល�រូហភខេបារ់នកៃនលតមា �លគៃនូជនអ់ិប��វនុ រ តប��ឹ  កទៃេទ្យ 

មិនាមវនរកាឹយ់ ់កបះរេលកិិ�ករ ្មជនន័យ់នតទិ�ិជ�កនិភន�រតរបរយ

មូ�បសុបះ្េបទទរ  បទះ់គក នកៃនលតមា �លកប៏រយ  កិិ�ករបនះអិាមវទមទ 

បភ�ណក៏ន ។ 

 

ម្្១៥�

 

១- ក់ាម�ល�នកៃនលបរយរទរ�� ាមវកមមន 
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 ១.រក់ាមតាមរលក ិិ �យ័ជនអ់ ិ

 ២.រក់ាមតាមរលលដសនប� ី�ល�នបាស�តប �តបរយជ�ករកលរក្តុៃ កមមន 

  (ក)រក់ាមតាមរលលដសនប� នីីមកយៗ 

  ( )រ ក់ាមតាមរលលដសនប� ីនីមកយៗ  �ល�មនកា្ភនិិ្ហភះករី

និេ�ល�ទមទករេលក់ាមិៃបរះកា្ភនិិ្បនះរ។ 

២- ក់ាមណមកយ�ល�នរេលិៃបរះកមង�ល�មកយរ នេិលូិគ� តាមរលលដសនប� រី

្មក់ នណ (១) ិៃនុិ ២(ក)រ ាមវកលបិវភីរមិន់នក់ាមលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ រ

(១) ិៃនុិ២( )រារតនិបរ�ក់ាមក�ុេិៃនុិ២( )អិរេលិ ៃបរះលដលូិគ� រ។ 

 

ម្្១៦�

 

១- ក់ាមតាមរលលដសនប� លីូិមន�ិេក�ុេមា្រ ១៥(១) ិៃនុិ២រ ាមវារម�ូបរយរ

ក ិិ �យ័ជនអ់រិ នេិាមវរេល់បទេរ�លប� ៃបរយជ�ករកលរក្តុៃបេឱ្លដសនប�  ី

�ល�នបាស�តប �ត បរយជ�ករកលរក្តុៃ។ 

២-  

ក- លដសនប� ណីមកយអិសូនលៃនខ េបេក ិិ �យ័ជនអ់ិ់    កនបះរេល 

តទិ�ិិ ៃបរះក់ាមរ�ននមលូិមន�ិេក�ុេមា្១៥(១)ិៃនុិ២(ក)រ តាមរលកមង�ល់  

ជនអ់ ិ �ល�លដសនប� ីបះ្េបទទ�ល�នបះរេលលូិគ� បនះ ាមវនចលទកុ់់ 

លដបល�ម។ 

  - លដបនះអិបះរេលលូិគ� ិៃបរះកមង�ល់ ជនអ់�ិល�លដ  កនួេាមវន 

ចលទុក់់លដបល�ម ។រ 

 

ម្្១៧�

 

            រទរ�� ាមវកៃនលបតិកអ�ីម�ិរកលភ័ន�នខេកជនវុអកិិ �ាភមបាភរេបនះបស�យរ

់ភិបតតគុ 

១.រ ហឹនិេិៃនកន់និ្រលិ ម េ �ល�តៃនុៃ � ិិបត��តុៃិ ៃបរះកមង�លាមវរកល  

ាភមទៃេទិន�ន័យ�ល�ាមវះអ�លក�ុេតៃនុៃ � ិិបត��តុៃ ។រ 
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 ២.រ ិៃនកនទខកាកល  និេក�របិិេទរ ាភមទៃេបរទររេលក់ាមិៃបរះក ិិ �យ័រ

ជនអ់ិនិេលដទៃេទ្យរ កមរ��ូ �ទៃេកកាមិក់ាមិៃបរះលដសនប� ី�ល�មនក 

ា្ភិនិ្ហភះកីរ។ 

 ៣.រ ិៃនកនរ ទៃសៃរ និេ�កកនបះ្េៗបទទ់នរ រូះរ តគៃនតូ្េបះ្េបទទ�ល�រ

់ៃណេ់នគៃនូនមីកយៗ�ល�នមង�លរ។ 

 ៤.រទៃសៃ់ នបតិកអីជសិរ្យជៃភ�ីកកនរូរេរតលគៃនូរ។ 

 ៥.រ កកាមិ និេ�កក នណ �ល�តៃណក ត គៃ ូ  ់នវនុ �ល�មនរ��ូ �គៃនូអិ 

ជម់មកយតៃនុៃ � ិិបត��តុៃរ។ 

 ៦.រ ិៃនកន់នគៃនូ�ល�អិរ��ូ �ក�ុេកមង�លបាិ�នរ និេ�កក នណ បះ្េបទទ�ល�រ

កៃនលភីកមង�លបាិ�នរ។ 

 ៧.ាគរលរ� �ល�រកលភន័�នខេកិុះះផយនិេក�ិកចយាភខអិរា �ល�បះរ

ះផយបទទេទលលូិមន�ិេក�ុេមា្៦(៣)(ក)រ កមរ��ូ �ទៃេិៃនកន់និ្រលិ ម េាភខអ ិ

រា�ល�ាមវះអ�លឱ្បេក ិិ �យ័់ិបរយភុៃគិ់ះ រ ាភមទៃេិៃនកន់និ្រលិម េ�ល� 

អិ�កលបេឱ្ក ិិ �យ័បនះបរយរ��ុ ះៃ់�រ។រ 

 ៨.រ នីិវសិី់នកសនូលៃនខ េបរយលដសនប�  ី  ិៃបរះករលិបតសណមកយលូិ 

មន�ិេក�ុេមា្៨(១)  ាភមទៃេនីិវសិបីល�ម្ីសូនលៃនខ េនេិិុះះផយក រលិបតសបនះ  

បរយក ិិ �យ័ជនអ់ិ ។ 

 ៩.រ �កក នណ បល�ម្ីបសន�កកលា្រ នេិកិុះះផយបរយក ិិ �យ័ជនអ់ិជៃភី

កយ តលរអូ ទៃេទ្យ �ល�រ៉ះរ�លល�លម� តលតទិ�ិ់នគៃនូលូិ មន�ិេក�ុេមា្១២(១)ររ

ាភមទៃេ�កក នណ បល�ម្បីះរេលតទិ�លិូិមន�ិេក�ុេមា្១៣រ។ 

១០.រ កបះរេលបច�ួកឹរ និេវនុទៃេទ្យរកលភន័�នខេកមង�ល�ល���េមន 

�ទ�ហភក�ុេកិុះរ�� ីឹ បទ្�េវវិ។ 

 

ម្្១៨�

 

រទរ្��អិ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះមនិាមវររៃេល�លកទមទារបិសន៍ភីកិិ�ករ

បាិ�ន់េ �ល�អិះអ�លបរយិ្រល់ ិ់នលដសនប� ីបទ្�យរបស�យ  រទរ្��អិទៃេបនះ

កម៏ិនរ៉ះរ�លល�លកិិ�ករ �ល�នះអ�លិ ៃបរះ �ឹ ់លត�ិ្រ នេិ �ឹ ់លត�ិ្ជនុវអ 

បរយតន�ិត��  និេជនុត�� ជនអ់ិតអភីីតទិ�ិជ�កនភិន� ។  
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ម្្១៩�ដក២២�

 

 [ ាមវននិរកន៍បរយមា្៧(២)រ់និ្រលរ�ននមទាីកកេតអុកសមូរ(១៩៦៧)រ]  

  

ម្្២៣�

 

១- កិិ�ាភមបាភរេបនះបន�បរ�កិៃសតាមរលកិុះសនប�ខសូល�ល់ ះៃទីរ ៣១រ � ស�ូ រ

ប� ៃ១៩៦១រ។ 

២- កិិ�ាភមបាភរេាមវនះអ�លតច� រ័នរ បស�យ� ិិរុកន៍់នកះអ�លតច� រ័នាមវរ 

មង�ល់ មកយនខេរដ រិ�រតលារបទតសទូ្េលរ។ 

 

ម្្២៤�

 

១- លដទៃេទ្យ�ល�់តមសិក់នតសហភជនអ់ិ ទទក�រនផុកកិិ �ករកមកតទិ�ិ

ឧតផសកមក�ល�មនិនិុះសនប�ខប��កិិ�ាភមបាភរេបនះ កអ៏ិិ�ូ់តមសិកន 

�លរ។ 

២- កិូ�់តមសកិបនះ ាមវសនូលៃនខ េ្មយរណអ វកទូបេកនលជគានយកររ

បស�យជគានយកាមវសូនលៃនខ េបេកនលរដ រិ�រតលលដសនប� ីទៃេជតលរ។ 

 

ម្្២៥�

 

១- លដសនប� ីនីមកយៗតន់ករគៃនូឧតផសកមក  និេចលវសិនកចៃិល

ននបល�ម្ីសនកជនុវអន៍កិិ�ាភមបាភរេបនះរឱ្ាតរ្មលដសមកនុ��រតល  កន ។ 

២- បនបភ��ល�លដសនប�  ី មង�ល� ិិុរកន៍់នកះអ�លតច� រន័រ តកិូ�់ 

តមសកិរតល  កនរ បិេ្មិ្រល់ិរតល  កន លដបនះាមវះអ�លអនុហភល�លរទរ្��អ ិ

ទៃេទ្យ់នកិិ �ាភមបាភរេបនះរ។ 

 

�
�
�

�
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ម្្២៦�

 

១- កិិ�ាភមបាភរេបនះាមវិូ�់សមនក�ុេយបភ�១(មកយ)� រ រនផ រលភកី�របិិេទ 

�ល�ជគានយករ នរ��ូ នបតិកអីសនូលៃនខ េបេលដសនប� ីជៃភីកមង�ល� ិិរុ 

កន៍់នកះអ�លតច� រន័ តកិូ�់តមសកិិៃនកន១០(លរល) បរយិ៉េបងិណតលរ

មន� ិិុរកន៍ិៃនកនរកនក�ុេិៃបណម� ិិុរកន៍ទៃេបនះ គុ់រតលលដ�ល� 

បនក�របិិេទ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះ មនិ�មន់ហគី់នកិិ �ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥រ តមនិ 

�មន់ហគីកិិ �ាភមបាភរេប� ៃរ១៩៣៤។ 

២- រនផ រលមករ កមង�ល� ិិុរកន៍់នកះអ�លតច� រ័ននិេកិ�ូ់តមសិករ ាមវរ

សូនលៃនខ េបេលដសនប� បីរយជគានយក ។រ កះអ�លតច� រ័នរ នេិកិ�ូ់តមសកិ 

បនះាមវមនអនហុភ ក�ុេយបភ�មកយ� រនផ រលភីក�របិិេទ់នករ��ូ នបតិកអសីូន

លៃនខ េ  ប��ក��េ�ក�របិិេទបាកយបទទ�ល�នកៃនលក�ុេ� ិិុរកន៍់ន 

កិូ�់តមសិក ក�ុេកនីិូ�់តមសិក ។ 

 

ម្្២៧�

 

លដសនប� ីណមកយអិសូនលៃនខ េរ បនបភ�ណក៏នល�លជគានយក  ់កិិ � 

ាភមបាភរេបនះាមវជនុវអះេ�លិៃបរះ�លនលទីៃេម�ូរ តមកយ�ះ�ក់ន�លនលតីាមរលទៃនកល 

ទៃនេខេបារ �ល�  កន់ជ�កទទក� ុតាមវ។ រនផ រលមក  ជគានយកាមវរ��ូ នបតិកអ ី

សូនលៃនខ េបនះបេលដសនប� ីរ បស�យកិិ �ាភមបាភរេកា៏មវជនុវអះេ�លិៃបរះ�លនល ី

�ល�នប��កបទ្�េខេប�� ក�ុេយបភ�មកយ� រនផ រលភកីរ��ូ នកទៃនកលទៃនេបរយ 

ជគានយកបេកនលលដសនប� ីរ ប��ក��េ�ក�របិិេទបាកយមកបទទ�ល�ន 

រ�� កលក�ុេបតិកអីសនូលៃនខ េ។ 

 

ម្្២៨�

 

១- ្មយបតិកអីសនូលៃនខ េបេជគានយក លដសនប� ីណមកយអិបសន�ការកតលក

  កនបិវភីកិិ�ាភមបាភរេបនះ ក�ុេនមលដ  កនយផ �ល និេក�ុេនម�លនលទីៃេម�ូរ តមកយ�ះ�ក 

់ន�លនលី�ល�នបាស�តប �តក�ុេបតិកអីសនូលៃនខ េ្មមា្២៧ ។រ បតិកអសីូនលៃនខ េ 
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បនះាមវិូ�់សមនក�ុេយបភ�១(មកយ)រ ប� ៃរនផ រលភីជគានយកនទទក�បតិកអីសនូ 

លៃនខ េបនះ ។ 

២- ការកតលក  កនបិវមនិាមវបសន�ឱ្លដសនប� ីណមកយ��េមនកភនកិិ�្ មកិិ � 

ាភមបាភរេបនះិៃបរះគៃនូ �ល�នមង�លបនក ិិ �យ័ជនអ់ិមុនក�របិិេទ 

ារកតលក  កនបិវិ�ូ់សមនបនះបទ ។ 

 

ម្្២៩�

 

១- កិិ�ាភមបាភរេបនះាមវរកលបល�ម្ី�ក�ារ  ក�ុេបគ�រៃនេបសន�វបិឹសនកមកតៃបដភាេខេ 

កិិ�ករ�ល�បក�បិវភីកមង�លគៃនូ់ជនអ់ិរ។ 

២- តន�ិតទី�ក�ារាមវបកះារសុៃ្ មកបត��តុៃ មិនិិ ់េរកលកណអ �់នលដសនប�  ី

ទៃេជតល ។រ 

 

ម្្៣០�

 

១- ប��ក��េ�កក នណ ទៃេទ្យ�ល�នកៃនលក�ុេបតិកអសីូនលៃនខ េ   លដសនប�  ី

ភីរតបាិ�នអិសនូលៃនខ េល�លជគានយកបនបភ�ណក៏ន់ 

 ១.រក ិិ �យ័កមមកយ ាមវសៃនកតឱ្ក ិិ �យ័់ិរតលលដសនប� ីនីមកយៗ 

២.រ លដសនប� ភីីតបាិ�ន ាមវចលទុក់លដ�មកយ ក�ុេបគ�រៃនេ់នកជនុវអ  

មា្២ល�លមា្១៧រ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ។ 

២- បតិកអីសូនលៃនខ េបនះ មិនាមវិ�ូ់សមនសូល�លយបភ�៦(ាៃមកយ)� រ រនផ រល 

ភីក�របិិេទ�ល�ជគានយកនសនូលៃនខ េជៃភីរ� បនះ បេកនលលដសនប� បីះ្េ 

បទទរ។ 

 

ម្្៣១�

 

១- កិិ�ាភមបាភរេ�មកយបនះាមវជនុវអិ ៃបរះទៃនកលទៃនេបេវវិបេមក់ន លដ�ល�់ហគ ី

់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ និេកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥រ តកិិ �ាភមបាភរេ ប� ៃ១៩៣៤រ ។រ រ៉ុ�នអរ

ក�ុេទៃនកលទៃនេបេវវិបេមករតល  កន  លដសនប� ទីៃេបនះរ ាមវជនវុអកិិ�ាភមបាភរេប� ៃរ

១៩២៥រ ត កិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩៣៤រ ្មកនីនីមកយៗ ិៃបរះគៃនូ�ល�នមង�លបន 
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កិិ �យ័ជនអ់រិ មុនក�របិិេទ�ល�កិិ�ាភមបាភរេបនះ អិជនវុអិ ៃបរះទៃនកល 

ទៃនេបេវវិបេមករតលលដសនប� ីទៃេបនះ ។ 

២- 

  ក- លដណមកយ�ល�់ហគី់នកិិ�ាភមបាភរេបនះនិេកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥រ ាមវ 

រនអជនុវអកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥ ក�ុេទៃនកលទៃនេ់មកយនខេលដ�ល�់ហគី�់នកិិ �ាភម 

បាភរេប� ៃ១៩២៥រ៉ុបណ� ះ   ប��ក��េ�លដបនះនារកតលក  កនបិវភកីិិ�ាភមបាភរេ 

ប� ៃ១៩២៥ ។ 

         - លដណមកយ�ល�់ហគី់នកិិ �ាភមបាភរេបនះនិេកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩៣៤រាមវរនអ 

ជនុវអកិិ �ាភមបាភរេប� ៃ១៩៣៤ ក�ុេទៃនកលទៃនេ់មកយនខេលដ�ល�់ហគី់នកិិ�ាភម បាភរេ 

ប� ៃ១៩៣៤រប��ក��េ�លដបនះនារកតលក  កនរបិវភីកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ ១៩៣៤រ។ 

៣- លដទៃេទ្យ�ល�ាគនល�់ហគី់នកិិ �ាភមបាភរេបនះ មិនាមវិេហ� រលបរយលដ�ល� 

់ហគី់នកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥រ តកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩៣៤ បរយមិនចៃិលក យ 

់ហគី់ នកិិ�ាភមបាភរេបនះបទ  ។ 

 

ម្្៣២�

 

១- ្មក�របិិេទ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ កិុះសនប�ខនិេកះអ�លតច� រ័នរ តក 

ិូ�់តមសកិ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ បរយលដណមកយ�ល�់ហគី់នកិិ�ាភមបាភរេ 

ប� ៃ១៩២៥រ តរ កិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩៣៤រ ាមវចលទុក់និុះសនប�ខនិេ ះអ�លតច� រន័ 

តិូ�់តមសិក់នភិសីឹ រ�ននមិៃបរះកិិ�ាភមបាភរេបនះរ ប��ក��េ�លដបនះន

ារកត់កល់កលះផុយភបីនះ បនបភ�ិុះសនប�ខ  តមង�ល� ិិុរកន៍់នកិូ� 

់តមសិករតល  កន ។ 

២- លដសនប� ីណមកយ�ល�នបសន�បតិកអីារកតលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (១)រ តលដរ

សនប� ីណមកយបះ្េបទទ�ល�មិន�មន់ហគី់នកិិ�ាភមបាភរេប� ៃ១៩២៥រ តកិិ�ាភមរ

បាភរេប� ៃរ១៩៣៤រអិិុះសនប�ខ តិូ�់តមសកិ់នភិសីឹ�ល�់ឧរតម�ន័�់ នកិិ�

ាភមបាភរេបនះរ ។រ បនបភ�ិុះសនប�ខរ តមង�ល� ិិរុកន៍់នកិ�ូ់តមសកិរ

លដសនប� អីិារកត់   កនមិននគិ់លដ  កនាមវនិេហ� រលបរយរទរ្��អិ់ន

ក់ នណ (២)(ក)រ តរ (២)( )រ ់នភិសីឹបទរ ។រ ក�ុេកនីបនះរ លដបះ្េៗបទទ�ល�់ហគ ី

់នភសិីឹភុៃមនកភនកិិ�បល�ម្ីជនុវអរ ក�ុេទៃនកលទៃនេ់មកយលដបនះ នូវរទរ្��អ�ិល�
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នប��កបទ្�េក�ុេបតិកអីារកតបឡ�យ ។  រទរ្��អិ់នមា្២៣ ល�លមា្២៨ ាមវ 

ជនុវអបរយកបារររបសទររ។ 

 

ម្្៣៣�

 

ិ្រលបនះាមវិុះសនប�ខ់ជនរទ�មកយិ្រល �ល�ាមវយកបេមង�លបនក�ុេ 

រ័ន�ឹនរតលរដ រិ�់នារបទតសទូ្េល ។ររជនរទិម េមនករ�� កល់ះ ូ វក 

ាមវរ��ូ នបរយរដ រិ�់នារបទតសទូ្េលបេកនលរដ រិ�រតលលដនីមកយៗ �ល�ន 

ិុះសនប�ខ ត ិូ�់តមសកិ់នកិិ�ាភមបាភរេបនះរ។ 

 

 

រិធងស��

 

លដទៃេទ្យ�ល�់ហគី់នភិសីឹបនះនាភមបាភរេលូិខេបាកម 

 ១- រទរ្��អិទៃេទ្យ់នភិសីឹបនះាមវជនុវអិៃបរះគៃនូ�ល�់កមកវនុ ់នករ

មង�ល់ ជនអ់ិរ បស�យមនលដណមកយ�ល�់ហគី់នកិិ �ាភមបាភរេបនះាមវនចល 

ទុក់់លដបល�ម ។ 

 ២- ិៃបរះគៃនូទៃេទ្យលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (១)រខេប��: 

  ក- យបភ�់នកិិ �ករ�ល�នះអ�លឱ្បរយលដ�ល�់ហគី់នភិសីឹ រ

បនះិៃបរះគៃនូលូិមន�ិេក�ុេក់ នណ (១)រ មិនាមវិិ់េ១៥(លរលាៃ)រ ប� ៃបរយគិ 

ចរលភកី�របិិេទ�ល�ន�ិេក�ុេក់ នណ (១)(ក) ត(១)( ) ្មកនីនីមកយៗ    ់ន 

មា្១១ ។រ   

   - រូរេរតល កៃនលតមា �លប��វនុទៃេទ្យ�ល�មនរ��ូ �គៃនូរតប�� 

 ឹ ក�ល�ហ� រលនខេវនុ បនះ បទះកនីណកប៏រយ មិនាមវទមទបរយលដ់ ហគី

់នភសិីឹបនះបទ    បទះ់បល�ម្ីបគ�រៃនេបារ�ាតលក�ុេ�លនលីរតល  កន នូវតទិ�ិទៃេ 

ទ្យ�ល�រ បក�បទ្�េភីកមង�ល់ ជនអ់កិ�ុេ�លនលីរតលលដបនះរ តក�ុេបគ�រៃនេ 

ណមកយបះ្េបទទកប៏រយ។ 

 


