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ច្បោបែន�មទី្រក�ម៉ូណរ ូចុះៃថ�ទី១៨ ែខវិចិ�ក  ឆ ា១៩៦១ 
 

មាិក 
មា្១ :  កៃារមបែនរ 

មា្២ :  កៃារមបែនរមេផ្មងេទ 

មា្៣ :  កផា �សមប�មមិាៃែកៃារ 

មា្៤ :   រ�លែិធិមំុ្ ងុក កបម្បែការកសែំា� លបដលមល� 

មា្៥ :   គាែីមដបងទកែំមពាមមង�ទំ្ងំបដលរិែបរែិនគីៃែែំមស  

        ឆា ំ១៩៣៤ឬែំមសឆា ំ១៩៦០ 

មា្៦ :   ៈមពលកំាទសមដរទីែុះទនមលល កែ�លិ�មជិក 

មា្៧ :  កេបលស�សច ម�ែ កែ�លិធមែ 

មា្៨ :  កែុះទនមលល ែំមសែរា្បដលរែម�� កស 

 

ម្្១ 

 

១- មបែនរមលកៃារបដលមែបែ្កាុ្មា្១៥ ៃែកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ងមាបដលរែ 

បកបាមមនងីាកក្ �ុ្ដ៏ កៃារមបែនរល្មាករមែ ាទត�ម ស្មេមលាមទិមទបិក បដលរែ 

ម�� កសែំ�សដ�ែល្មាករៈ 

 ១. ែំមពកទរមលសគំែ�បទរម �ាមមសៈមពល៥ឆា ំដំម�្:  ែំែមែ ២០(ៃរ�) 

�ះ�្ ស��ី�  

 ២. ែំមពកទរមលសគំែ�បទរម មនមពលេុទកលមមិែ�ងៈមពលដំម�្ មះ 

�ាមមសៈមពល១០ឆា ំមបន មស:  ែំែមែ ៤០(ប��ិម) �ះ�្ ស��ី� 

 ៣. ែំមពកទរមលសគំែ�មាែែ កាុ្ៈមពល៥ឆា ំដំម�្: ែំែមែ ៥០(ហ�ិម) 

�ះ�្ ស��ី�  

 ៤. ែំមពកទរមលសគំែ�មាែែ មនមពលេុទៈមពលដំម�្ មះ�ាមមសៈ 

មពល១០ឆា ំមបន មស:  ែំែមែ ២០០(ពី) �ះ�្ ស��ី� ។ 

២- ាម�ិែមមរែម ស្កៃារដ�ែរែកំាទសកាុ្មា្១៥.២ ែិ្មា្១៥.៤ ៃែកិែចាពរ

មាពរ្ងីាកក្ងមាបដលរែបកបាមមនងីាកក្�ុ្ដ៏ មបន មសពីកលមមិែ�ងៃែែំមសមែមុ៉បែប

រុែែំមសមែែ�លិធមែ  បដលរែកំាទស�ាមមសដ�ែីរមៗ��ម្រ មងមទ��ទិៃែ
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កថាាណ ៧(២) ែិ្ ៧(៣) មនមពលបដលៈមពលដំម�្ៃែកិែចកពដំម�្ាទត�េុទ

កំាទស មបន មសពីកែ�លិធមែមែ មុគ�លបដលរែទរមលសាទត�ម ស្កៃារមបែនរ�ាមមស 

កពែ្មពលដ�ែរែម�� កសកាុ្ែំាុែ(១)២ ែិ្(១)៤ ៃែមា្មែ។ មនមពលែំមស 

មែែ�លិធមែ កិល�ាែបិទិែឹ្បាបំាាកទរមលសបដលពកសព�ែន�ឲម ស្កៃារ 

មបែនរ កាុ្ៈមពល៦(ារំរម)បា មបន មសពីកងងមលរែែ��កជ�ែដំាឹ្ ។ 

ាម�ិែមមរិែរែមធ�កម ស្ារកសកាុ្ៈមពលមែមង កពែ្មពល ែឹ្ាទត�រែសទស

ងុកិមមាៈ មះកម្មេដលសកម ស្ារកសមប ក៏ែឹ្ាទត�លុមមែញពីម�� ីបដ ។  

កាុ្កាីមែ   កៃារៃែកពែ្មពលបដលរែម ស្មែ ាទត�រែាមគលសជ�ែ�ញិ។    

              

ម្្២ 

 

កៃារមបែនរែំែមែ ២០(ៃរ�) �ះ�្ ស��ី�   ឬ ែំែមែ ១០(ដមស) �ះ�្ ស��ី�ក៏ាទត�ម ស្បដ 

�ំរមសរលសាមទិមទបិកមេផ្មងេទ បដលរែបែ្មដកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ងមាបដល 

រែបកបាមមនងីាកក្ �ុ្ដ៍ ែិ្បដលមងម�� ៃែកិែចាពរមាពរ្ល្មលកំាទស កៃារ�ឲ

ម ស្ ៥ (ារំ) �ះ�្ ស��ី� ឬ ២,៥០(ពី�ះ�្ សកែា) �ះ�្ ស��ី� ។ 

 

ម្្៣ 

 

១-  កៃារបដលរែកំាទសកាុ្មា្១  ែិ្មា្២   ៃែែំមសមែអែផា �សមប�្រ�ំមា  

ម�សកិល�ាែបិទិ ឬ្រ�ំមា ម�សដ� �ិរល��ី�មដ��ម្រែីទិ�ធីិ

បដលរែកំាទសល្មាករ។ 

២- �ំមា មែាទត�ជ�ែដំាឹ្មេកែសកិល�ម�សដ�បដលិនគីៃែែំមសមែ មះ 

ដ�ទំ្មបាទត�ជ�ែដំាឹ្ាំពីង�ផែៈម�សាាមែ មេកែសកិល�ាែបិទិកាុ្ៈ 

មពល៦(ារំរម)បា ។  មបន មសពីៈមពលមែ  ាម�ិែមមកផា �សមប�កៃារ រែាែុរ�ទ 

មដ�ំមល្នគមាែែៃែកិល�ល្មលមដរិែមែកជំទ�ស កផា �សមប� 

មែ ែឹ្ែ�លិធមែមនៃៃថដំម�្ៃែបា មបន មសពីកលមមិែ�ងៃែកម��� ែម�ែកបីជ�ែ 

ដំាឹ្មដកិល�ាែបិទិមេកែសកិល�ល្មល  ។ 
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ម្្៤ 

 

១- ែឹ្ាទត�មម្មទរ�លែិធិមំុ្ ងុកបដលរិែមល�ពី ៥០,០០០(ារំmWuែ)�ះ�្ ស��ី� មែញពី 

ារកសែំា� លបដលមល� បដលរែរកពីកាែុ�ទបែ៍កៃារមបែនរ  ។ 

២- មនមពលបដលរ�លែិធិមំុ្ ងុករែមកែដលសែំែមែមែ ារកសែំា� លបដលមល�មបែនរ 

មងេទាទត�មធ�កបម្បែកកាុ្ែំមំរដ�ទំ្ងំបដលិនគីៃែែំមសមែ ្រ�ម 

មាទមេែឹ្ែំែមែគំែ�បដលរែទរមលសមដាមិពលដ�ម�សាាមែ ឬរែទរមលសមដ 

មុគ�លមេផ្មងេទដ�ែមែបែ្កាុ្មា្១ ៃែកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ ងំមាបដលរែបកបាម 

មនងីាកក្ ងទុ្ដ៏ ។ 

 

ម្្៥ 

 

 មនមពលបដលាគមសាមមង�ទំ្ា�សបដលិ�មជិកៃែ�ះនព បដលរែ 

មម្មទមងទ្មដកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ងំមាបដលរែបកបាមមនងីាកក្ងទុ្ដ៏ បល្ិ 

នគីៃែែំមសមែ ឬបល្ិនគីៃែកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ងំមាែុៃៃថងី២៨ បា�ែិ�ិក ឆា ំ 

១៩៦០ កិល�ាែបិទិាទត�មេមែំគាែីមដប�ក �ាមមសាមមង�ទំ្ងំ 

បដលិនគីៃែែំមសមែ ែិ្�ាមមសាមមង�ទំ្ងំបដលាែែសបទិនគីៃែកិែចាពរ 

មាពរ្ងីាកក្ងមាបដលរែបកបាមមនងីាកក្ �ុ្ដ៏ ។ 

 

ម្្៦ 
 

១- ែំមសមែមនបទមមកែំះ�ាមមសកែុះទនមលលះ�ទដលសៃៃថងី៣១ បារីប ឆា ំ 

១៩៦២ ។ 

២- ាមមង�ិ�មជិកៃែកិែចាពរមាពរ្ងីាកក្ ងមា បដលរែបកបាមមនងីាកក្�ុ្ដ៏ 

បដលរិែរែែុះទនមលលមលែំមសមែ អែែ�លិ�មជិកែំមសមែរែ។ កាុ្កាី 

មែ មងមទ��ទិៃែមា្១៦ែិ្១៦�នមែ ៃែាែុ��� ងីាកក្រ៉�ី�បីពីកិែចកពករ��ិងិន

ឧ�្ះករ� ាទត�ករកាែុ�ទប។ 
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ម្្៧ 

 

១- ែំមសមែាទត�េបលស�សច ម�ែ    មះលិាិទទុមកា៏ៃែកេបលស�សច ម�ែាទត�ទរមលសជ�ែ 

ដ� �ិរលកផាទមុរ៉ី�ំក� ។ កទរមលសមែាទត�ជ�ែដំាឹ្មដដ� �ិរលកផាទមុរ៉ី� 

ំក�មេកែសដ� �ិរលៃែ�ះព�ែន��ី� ។ ដ� �ិរលៃែ�ះព�ែន��ី�ាទត�ជ�ែដំាឹ្ 

ាំពីកទរមលសមេកែសដ�ះទនមលាីទំ្ងំ ។ 

២-  ែំមសមែាទត�ែ�លិធមែមនមពលេុទកំាទសៈមពល ១(រម) បា គិទសមសពីកល 

មមិែ�ងៃែកម��� ែម�ែកបីជ�ែដំាឹ្ ាំពីកទរមលសលិាិទទុមកា៍ៃែកេបលស�សច ម�ែ 

ងី២ មដដ� �ិរលៃែ�ះព�ែន��ី�មេកែសដ�ះទនមលាីទំ្ងំ។ 

៣- ទកសង្ែឹ្ដ�បដលទរមលសលិាិទទុមកា៏ៃែកេបលស�សច ម�ែម�សាាមែ មាកពីក 

ទរមលសលិាិទុមកា៍ៃែកេបលស�សច ម�ែងី២     ដ�ែរែមលកមងទ្កាុ្កថាាណ ល្មល   

ែំមសមែាទត�ែ�លិធមែ មនមពលេុទកំាទសៈមពល១(រម)បា មដគិទសមសពី 

កលមមិែ�ងៃែកម��� ែម�ែកបីជ�ែដំាឹ្ ាំពីកទរមលសលិាិទទុមកា៍ៃែកេបលស�សច  

ម�ែបដលពកសព�ែន មដដ� �ិរលៃែ�ះព�ែន��ី�មេកែសដ�ះទនមលាីទំ្ងំ  ។ 

 

ម្្៨ 

 

ែំមសមែាទត�ែុះទនមលលិលកបទរម ែិ្ាទត�ទរមលសងុកកាុ្មា�ដ� ែ 

ម�សដ� �ិរលកផាទមុរ៉ី�ំក�។ ែំមសែរា្បដលរែម�� កស ាទត�ម��� ែមដដ� �ិ 

រលៃែកផាទមុរ៉ី�ំក�មេកែសដ� �ិរលែីរមៗ ៃែាមមង�ទំ្ងំៃែ�ះនព 

ងំមា ។ 

 


	

