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:៧/២២: ូុប្ទតៃបត១: នតរុូ ាុំន២០០២ ថារចចខា្លាស្កនរ ល៉ា  រៃ បរៃច នូ្រប្ូាកបស្រ្ផ្សងធ  ង ូាកប

្ ុម្រសរ្៌ន សចធតង សុ្រង ច ករជាស្រ្ផ្សងធាកធរងក្ត យីតាុំន ១:៧: ឋជាបាុំន ១:៧: ្ក្នតធកាច នឋជា

ក តយយន រចាីន លច្ភល៉ា  រៃ បរៃចឋជាបម្រប្គ្ ជាន សចធតងមន ្លជា ។ 

្យ ្ប្តុថា ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ ងូតសឋនឋជា្ ប្     ្ងម្រ ុងលតល បបយជាយល ជាបរចាីន  លច្ភ

្ីអូាកបចកម្របចយបា ស្ងលជា   ង ាកធំ ស្រ្ផ្សងធ   សុ្រង រចនម្រើ ចស្រ ុតសងរ្៌    រចកា នកកា ន្ធតង  

្ម្រថចរី  ម្រ សងរី  ង ម្រ សងមុ្រត ។ 

្យ ្ប្តុថា អាធា រចស្រ្ផ្សងធល ្ម្រុវមុ្រនំន យ ីតន លរចម្រប្ាកធធតង្ឋវ្វតរតប្ម្រូស្រសត្្ឋត្ស្រលនធ ប

តផ្សម្របស្រ្ផ្សងធាកធរងក្ត យ    ង ំ មន ប      នឋជាបបយជាតុម្រាតូិតផ្សម្របកនៃុត នូ្រប្ទ្ាស្រងឋបាស្រ្ម  ង  រច

ចខា្លាស្ល៉ា  រៃ បរៃច្ន្ជាវូាកបាីប្មបងឌ ស្រ្ផ្សងធ រចចខា្លាស្្ន្ជាវូាកប្ ុម្រសរ្៌   ង បនោះ កបន សចធតង 

ាី្មន រចចខា្លាស្្ជាវន ុម្រាវ ន សចធតង នឋជាាក្បម្រស្រ្ផ្សងធបបយជាយល ជាប ្ប្វ នឋជាល ាកាីត្តសសុ្រង 

ននឡង ទតៃ ១៧ នត ្្យ ាុំន ១:៧: ឋជាបទតៃ ០: នត ្ស្ររា ាុំន ១:៧: ។ 

្យ ្ប្តុថា ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ      ាតូិល ក្ តវត្ឡវ ្ក្្ារ្ូាកបស្រ្ផ្សងធ  

្ប្វ រាំចយបា ស្ងលជាស្រ្ផ្សងធ    ង ន លរចម្រប្ាកធធតង  ល ូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវស្រង  ូាី្្ាីត យ្  នឋជា

ាតូិល ន ុ យ្ត្យ ្ងម្រ ុងលត  ង ាតូិល ៃសជាបម្រោ កយ ្យ ាក្បម្រស្រ្ផ្សងធ ។ 

អាាម្រយ ្ប្តុ្  ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធល ន ុ្យតិធាន ទៃក្សុ្រង       ឋលូន  ្ារ្ 

នឋជាន ្ាំជាកនង ្រើវរចូ ាស្រ  លិ តតងិធារតធរចន ចកម្របស្រ្ផ្សងធ     ម្រានកបន ុិតស្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវច

រច តតងិធារត ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង  ្យ ន ុ្លា្ត្នាត ២០ តមត 

២: តមត  ង  នាត :: តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង  នាត 

១២ (១) ទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ន ុ្យតិធាន ្យ នូ យ កន ថ្ ្បបត   ្ក្្ីជាងនឋជាូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន  ីុន

អាូ្យប្ាយ ល នូ្រប្ស្រចងតីង្ម្រម្រង្យ    ាកម្រង ្កវន រី្ង ូាម្របលាម្របមស្របប ្ន ត្ 

រចកស្រាយ    រចន ុិតស   ស៏្រាកម្រង ្កវន កាច រស្របីយ មិស្របប  ត្ រីម្រ្ាម្រកាុំចង កបកវញវតសង

្ក្សុ្រង ូាកបស្រ្ផ្សងធ្ន ត្  ងល្ន សចធតង ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ជំព្កូ ១: បទបបញ្ញតដិទាក់ទងទៅនឹងវិធានផ្ទៃកនុង 

 ិ ធាន  ១  រចូលជាធរចន   ង  រចកស្រាយ  

១.  ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ាតូិូលជាធរចន ត្ច ករច្លប្ីុ្ភៃយ ធៃោះូិរច្យ រចធាលជាយ ចឋបាល

ជា  ង សុ្រង ច ក្ីជា្ង ្ជាវម្រីត ១០(ឋកប)ទតៃ្ ារ ីតងស្រយចឋលូាុំនឋជាន ធរយនតមច ន ប្គោះម្រ  ង 

លរាន  ាតូិល ន ុ យ្ត្យ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។  

២. ្ក្សុ្រង ងស្រយច្ ប្ រស្រយម្រនល ជាប្ស្បាកងម្រស៏្រាតូិរាកបកញ ូជា្ស្បាម្រតនឋច ្ប្វ ងស្រិូ កស៏្រអាូ

 ជាបធីបុ្ិូ កនឋច ្ប្វ ស៏្រន ុិតសឋលូាុំៃ នឋច នូ្រប្ស្រចងតកស្ដា ម្រ្ស្រិធាអ។ ធីង្ម្រម្រ ្ជាវស្រនជា 

នតន នូ ្ៃស ីត្ ប្ រច្ល ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ នូ្រប្រស្រយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ម្រន្ៅ្ន

ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតមន ីតច   នឋជា្រើវរចម្រ្ា្ូ ងូតទចយ្ាុំ  ង ្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតងនុស្របសុ្រង 

នូ្ង្នុស្រមន ីតច ្មប្កត្យ ាក្ ជាប  ត្ច កតនង ។ ស្រចងតឋលូាុំ្ ប្នឋចាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស នូ្រប្ 

ម្រប្ាីប្រាំអាធា ។ កបកវញវតសង្ ប្ ្ង ន ៃជាក៉ាប្រជាបនៃសុ្រ្ិ សស្រចងជា ឋជាបងស្រយចធរយចនតមច្ឡវ

 ។  

 ិ ធាន  ២   តតងិធារតន ុិ តសម្រានកបកាច ូ្លោះ ប្ាក្ង ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង  

្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជាឋន្ងវចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាកម្រង ្កវន កាច ង្យ ្ស្រវតន ្ឡវ  

នឋជា្ង ន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្    ម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត       ន លំ ន ុនំា្ប្

ាតូិ្រើវរច ម្រ្ា្ូ ងូតស ្យ ាម្រក្ន្ជាវនាត ១២ (១) ទ ស្រង  ូាី្្ាីត   ង  នាត ២០ តមត ២: តមត 

:: តមត  នាត :៧ តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង ្យ ្ាស ត

រច ស្រ ងូតសបុស្រយស្របធីង្ម្រម្រ ្ន្ជាវ្ាំជារចងជាធ្លជាយបា  នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២១ ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង 

្ ប្  ង  ូាកប តតងិធារតាីប្មបងឌ ធរចន  ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ម្រន្ងវមុ្រន្រើវិធា្យរ ស្រ្មិធាន ទៃក្សុ្រង  ាតូិយស្រប

ំល ្នគងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង ិធាន ទៃក្សុ្រង ឱ្យល ាំកបចប្យម្រត្នឋជាអាូ្រើវ្នល ។  

 ិ ធាន  :  រច្រើវិធ្ា យរ ស្រ្ម 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០:  នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. ម្រន្ងវមុ្រន្រើវិធា្យរ ស្រ្ម្ ជាវិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  អាូាតូិយស្របំល គងកស្រនម រងរច តតងិធារត    ង ិធាន 

ទៃក្សុ្រង ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ងនុស្រប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតងនុស្រប ្ក្ាស្រ្ងនុស្រប ាកន ន ល



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

រីាំនរចរចរចរចស្រទត ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

ាកន   ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។  

២. ម្រន្ងវមុ្រន្រើវិធា្យរ ស្រ្ម នឋជាកញរូ ីតគងកស្រនម រងរច តតងិធារត    ង ិធាន ទៃក្សុ្រង  ាតូិយស្របំល ស្រង  ូ

ាកំុន្ីអន ល ្ឋវ្វតន ុ្យត្យ ាម្រក្ន ត្  តតងិធារតម្រានកបរចន ុ្យតិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។  

:.  ្ជាវស្រនជា នតន រចនូ ្ៃស ីត្ ប្ ិធា្យរ ស្រ្មាតូិូលជាធរចន រោះ ្កលក្ កបីតរច្លប្ីុ្ផ្ស

ៃយ  ធៃោះូិរច្យ រចធាលជាយ ចឋបាលជា  ង ្ង ាតូិ្ជាវម្រីតច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ ្ារ ្ីជាបបយជា

ល រចន ុ យ្តីតស្រង  ូាកំុន្ីអន លធរយនតមច ន ប្គោះម្រ  ង  លរាន  ។   

  

  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ជំព្ូក ២: ការទរៀបចំអងគជនំុំជម្រះវិសារញ្ញ 

ក-បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 ិ ធាន  :  កបការ ចឋបាលជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

កលក្ កបីតិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ លូជាធរចន  រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត ន លំ ន ុនំា្ប្ រចធាលជាយ ចឋបាលជា ន លរីាំនរចរចរចរចស្រទត  ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្  ង  ន ល

រីម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិ្ចបក នូកបការ ចឋបាលជាចកម្របរចធាលជាយ ្ចប

 ៗតោះន  យយាម្រក្នត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ គងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង ិធាន ទៃក្សុ្រង  ត្គន ងតៃទនូ្ៃទវ្ចកម្រប

តោះន    ត្ម្រន្ងវចចកម្របរចធាលជាយ ង្យ ឋលូន ្ជាវអាូីង ងតយ្ វ្ជាកបការ ចឋបាលជាចកម្រប

រចធាលជាយ ្ៃស ្បបតល  ្ក្្ីជាងនឋជាន ិធា្តងម្រ សយ ននីតរីម្រ្ាម្រកធ្យ  ត្ ិធាន ទៃក្សុ្រង 

្ ប្ ។  

 ិ ធាន  :  ម្រប្ាកតងកតសងរចន សចធតងនៃសុ្រតលុារច  ង  ំន យ ប្ងចញវិ តថង 

១. ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ អាូន្ញរវអចឋបា នឋជា្ង ន្ ធរគតប្តថ្ជាតតទ ស្រង  ូាី្្ាីត យយៃសជាប

ំន យ នៃសុ្រតុលារច ្យ ឈច្ជាវ្លជាយបា  ទ រចាី្្ាីត ីង្ម្រម្រ   ស៏្រឈច្ជាវ្លជាយបា  ម្រ្ាម្រកង

្យ ្ៃស ្បបត ។ 

២. សុ្រង ស្រចងតនឋជាចឋបាង្យ តស្រន ្ង ល ៃសជាបំន យ ទ្កតថ្ភនៃសុ្រតុលារច្លប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្   អាូោតបិធាន រចម្រ្ាម្រក ត្ច ករចធាលជាយ ចឋបាលជា 

្យ ចយ្មន ម្រន្ងវមុ្រនំន យ ីតនគល្ជានរងរចន លរចម្រប្ាកធធតង  ង /  ីតរាំចយបា ស្ងលជាស្រ្ផ្សងធ ។ 

:. ្យ ្ល ្ន្ជាវនាត :: (:) តមត ទ ូាកបម្រទតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារច

ស្រ្ផ្សងធ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវអាូបបយជា លិំន យ កន ថ្ ម្រានកបរច នូង ចកម្របតោះន  ីត្លជា ងរងម្រមយាគ ងូតទ

្ៃស ្បបត  នឋជា លូជាចយ្ិធារគម ្យ ចយបា ស្ងលជាកច្បម្រ យថ កយ ន ទចធតង ន លរច្ាៅចយបា ស្ងលជា  ង 

កុគលជាមន ប ងនឋជាន កនង ូ បំយ ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :  រចស្រងូ    ង ិធា យ ចកម្របកគុលជាងស្រ 

១. កុគលជាងស្រមន នម្របចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ាតូិន ម្រងបិងន ុិតសរចស្រង  ូចកម្របតោះន ល៉ា  ្ីអ

្ជាអឋលូនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង  ស្រង  ូ ាី្

្ាីត    ្យ ីុនន រច្ាំតតនាំស្រីតម្រនងស្របយថ កយ ន ្ាៅ   កុគលជាង្យ ្ឡវ  ។ 

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា កា ង្ ធតង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតកា ង្ ធតង ្ក្ាស្រ្  ង  ្ក្ាស្រ្កា ង្ ធតង  ង  ាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា  ង 

កុគលជាងស្រធតងមន នម្រប ាតូិបបយជាល  លិនស្យ ងស្រម្រងបិង ឋលូន នូ សុ្រង នាត :២ (១) តមត ទ ូាកបម្រសតីតរច

ក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង នាត ២០ (១) ទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ ធីង្ម្រម្រ ្ស្ដ សត

មន នម្រប្ ប្ាតូិល ៃសជាបនស្យ ងស្រម្រងបិងយយចយូៃុតីតឋន្ងវចរចស្រសតត្ៃោះូិូាកប នូ្រប្រស្រយ្ីូ ជា នឋជាល 

 ងល    ម្រច្ម្រចធលា ជាសី្រង៏នស្រសច   ង  រាជាបស្រង  ូមន នម្រប នឋជាល កន្ីអសុ្រង តននង ៃោះូិរចចកម្រប

្គ ។ 

:. ្ក្ាស្រ្ន សចធតង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតន សចធតង  ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ន សចធតង ចយ្មន 

្ក្ាស្រ្កា ង្  ម្រប្ាីប្រាំអាធា កា ង្ ន សចធតង   ស៏្រឋលូធន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា    ាតូិបបយជា

ល  លិកុីើម្រងបិង  ង  នស្យ ងស្រម្រងបិង ឋលូន នូ សុ្រង នាត :១ ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង  នាត ១: ទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ កុគលជាងស្រន សចធតងឋទប្បបតាតូិន កុីើ

ម្រងបិង  ង នស្យ ងស្រម្រងបិង ឋលូន នូ សុ្រង នាត :២ (២) តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ

សុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង នាត ២០ (២) ទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ ្ស្ដ សតមន នម្រប្ ប្   ាតូិល ៃសជាបនស្យ ងស្រ

ម្រងបិងឱ្យចយូៃុតីតឋន្ងវចរចស្រសតត្ៃោះូិូាកប នូ្រប្រស្រយ្ីូ ជានឋជាល  ងល    ម្រច្ម្រចធលា ជាសី្រង៏

នស្រសច  ង រាជាបស្រង  ូមន នម្រប នឋជាល កន្ីអសុ្រង តននង ៃោះូិរចចកម្រប្គ ។ 

:.  ិ ធាន   ង  កបការ ម្រានកបកុគលជាងស្រន លរចម្រប្ាកធធតង  ាតូិ ស្រន ុិតសសុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

 ិ ធារត នូ្រប្ស្រនបុ្ម្រ   រច្រើម្រាកនប្ម្រចកម្របកុគលជាងស្រន សចធតងមន នម្រប សុ្រង រចកន្ីអរចស្រង  ូចកម្របតោះន  ។  

កុគលជាងស្រន សចធតង ្ង ាតូិបបយជាច បងឌ ស្រ្មន ិធា យ    ចឋបាលជាត្ តតងិធារត្ៃស ្បបត នូ្រប្ម្រស្រ្មរី

មន ្ ប្្ឡវ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. អាធា រចធតងន ម្រ្តថស្រង  ូ ាតូិោតបិធាន រចត្ តតងិធារត នូ្រប្កុគលជាងស្រធតង នឋជាន ស្រនបុ្ម្រ   

្រើម្រាកនប្ម្រសុ្រង រចកន្ីអរចស្រង  ូចកម្របតោះន  ាម្រកត្ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន  ។ 

 ិ ធាន  ៧  រចលានជា ីត្ តុតននង   

១. ្ក្ាស្រ្   ាីប្រាំអាធា ងនុស្របទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ អាូលាឈកបីត្ុតតននង ល  ។ 

២. រស្រយលានជា ចកម្រប្ក្ាស្រ្ធតង   ាីប្រាំអាធា ធតងាតូិយស្របំល ្នទ្តទ្ ាស្រង្ាកត្ស្រយទ ន ល

្ក្ាស្រ្ទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។ រចំល ឋនងត្ ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រង៏នស្រសច្យ ្ក្ាស្រ្   ាីប្

រាំអាធា ្លប្ ្នស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ត្ច កាកន ទ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល។  

:. រស្រយលានជា ចកម្រប្ក្ាស្រ្ន សចធតង   ាីប្រាំអាធា ន សចធតងាតូិយស្របំល ធលា ជាសី្រង៏នស្រសច

្ននគល្ជានរងរចន លរចម្រប្ាកធធតង នឋជាាតូិកញរូ រស្រយលានជា ្ ប្្នទ្តស្ាស្រង្ាកត្ស្រយទ ន ល

្ក្ាស្រ្ទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។ រចំល ឋនងត្ ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រង៏នស្រសច្យ ្ក្ាស្រ្   ាីប្

រាំអាធា ្លប្ ្នស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ត្ច កាកន ទ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។  

:. នាត ១១ តមត នាត ១: តមត នាត ២:   ង  នាត :: តមត   ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង នាត : នាត :   ង  នាត : ទ ស្រង  ូាី្្ាីត   ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតទ

នូ្រប្អាម្រ ក  នឋជា្ក្បន្ ចចកម្រប្ស្ដ សតតុលារច ។ 

ខ-ការិយាល័យរដ្ឋបាល 

 ិ ធាន  :  ាកន   ង  ន ាុកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា 

ាកន   ង  ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា  ាតូិល នត តន ្យ ន ុ្លា្្នត្ូាកបបម្រសតីតរចក្ តវត

ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ ាកន   ង ន ុាកន  ាតូិឋត្ស្រលន

រចធាលជាយ ចឋបាលជា   ង នត តន កុគលជាងស្រត្តា្ូិរចោនល បូ។ 

 ិ ធាន  :  ្តុរចចកម្របរចធាលជាយ ចឋបាលជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. រចធាលជាយ ចឋបាលជា ាតូិំយ ាំនាបឋជាបរចកន្ីអរចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ រចធាលជាយ ម្រប្

ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល  ង ាតូិបបយជាតុម្រាតូិូន្រប្ស្រង  ូ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

រចចឋបាលជា  ង រចៃទជាប្ម្រងស្រ្មចកម្របយថ កយ មន ្លប្។  សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ្ស្ដ ទតតុលារចទ រចធាលជាយ ន 

្ជាវ អាូ្ជាវស្រធម្រន្ងវ្នរ បរចធាលជាយ ចឋបាលជា ត្ច កគងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតុលារច ្យ ចយ្

កញ ូជាមន ិធាន រចន ិធា យ នូ្រប្កុគលជាងស្រ នឋជាម្រថងត្ក្្ារ្ននងូចកម្របតោះន  ត្រចោនល បូ ។ 

២. រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិបបយជាតុម្រាតូិូន្រប្មុ្រិតថងរីន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ្យ ្ល ្ន្ជាវ

ស្រង  ូាី្្ាីត កន ថ្ ម្រសតីតមុ្រិតថងរី  ង  ម្រ សងមុ្រតចង ន លរចម្រប្ាកធធតង  ង រាំចយបា ស្ងលជាស្រ្ផ្សងធ ។ 

:. រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិបបយជាតុម្រាតូិសុ្រង រចៃទជាបម្រនភ ចក រចាគកបាគ នាំច ្ាគឿ កចធារីក្  ូស្រ

 ិ ធាបសីយត៌ន  ស្ម្រទងរច ល ំន ងប្ ្្រសល ្រើវឋន្ងវច  ង ្ម្រូស្រទតាតូិរចនៃសុ្រចលកិ ទ  ង ចឋបាលជាចកម្របន ល

ំន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ្ យ ្ល ្ន្ជាវស្រង  ូាី្្ាីត កន ថ្ ម្រទតីតម្រនភ ចក្ាកវាលម្រប រចំយ ម្រា្កម្រា ន្ជា 

 ង ្ម្រង្ៃស ៗ្បបត ចង ន លរចម្រប្ាកធធតង  ង រាំចយបា ស្ងលជាស្រ្ផ្សងធ ។ 

:.  ្យ ្ង ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបននងូចកម្របរចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា    រចធាលជាយ ម្រប្ 

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ សុ្រង រចបបយជា  ង ៃសជាបយយ លិីយត៌ន   ង ក្ តវតាូស្របនលស្របបន  សុ្រង រច

ន ុិតសរចរចចកម្របតោះន  រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិកន្ីអរចស្រង  ូធាូស្របនលស្របបន  ៃោះូិរចមន នៃុស្រន សុ្រង  

 ង ន ្ាៅចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិក្ តវតនៃសុ្រស្រង  ូរចយនចងកនឋជា

ាតូិន រចស្រង  ូៃសីើៃយ ីយត៌ន  ឋជាបយនចងកំ ននីតឋន្ងវចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។្ជាវស្រ

នជា នតន កបកវញវតសងនូ ្ៃស  ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ នៃសុ្រស្រង  ូរចយនចងកត្រចនងលនចកម្រប

រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិបបយជាតុម្រាតូិ

ៃ នឋច សុ្រង រចនស្រតា្ូិ លិរាជាបីយត៌ន ្ង ីងត   ីយត៌ន លនយយន រចស្យ សាូឡន នឋជាល ៃសីើៃយ ឋជាប

យនចងកំ ។ 

:. រចធាលជាយ ចឋបាលជា ាតូិនតចស្រយ្លជាយបា  បង  ុយ នឋជាន ម្រនងុន្ចង ្មុ្រវកន្ តតកឋ្ រច្មុ្រវក

ម្រយច  ង ្ចង ស្រសតមន ប ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្មន នម្រប ។ ្ក្្ីជានឋជាន រច្ម្រុវមុ្រនត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក 

រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិនលថា ងស្រយចតតូ្ោះ មន ប  ាតូិៃសជាប្នឱ្យរគត នុស្រំនលអ   កុគលជាង

នុស្រប នឋជាបបយជាល រចន ុាវ តាម្រកត្ិធាន ្ ប្ក៉ាុ្ងណ ប្  ង ត្រចករល កបីតរចធាលជាយ ម្រប្ាីប្

រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្មន នម្រប ។ ីយត៌ន ្ក្សុ្រង ្លជាយបា  

បង  ុយ  ាតូិៃសជាប្នឱ្យយនចងកំ ល  ក៉ាុន ទាតូិម្រ្ាម្រក្នត្តោះត្្យចទ ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ នូ្រប្ស្រចងត្ ប្ ។ អាាម្រយ ្នត្ម្រន្ងវចកម្របាស្របកញរត រចធាលជាយ ចឋបា

លជា ាតូិំយ ឋជាបាស្របកញរតសុ្រង រចោតបនូ ្ៃាវឋតរ្រប្  ង ំល ឋនងត្ ននីតឋតរ្ៃស ៗ ។  

:.  ត្ នូងតបចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្រចម្រ្

ាម្រក  រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិបបយជាតុម្រាតូិសុ្រង រចរចរចនតចស្រយបុស្រ  ង ចស្រយមុ្រិតថងរីឋជាបស្ម្រទងត 

នឋជាចយ្ន ិតថងត  ូ ្្ោះវ   ង ងស្រយចមន ប  នឋជាាក្លជាល សុ្រង ្ីជា្មុ្រវកន្ តតកឋ្ ្ ីជា្មុ្រវក

ម្រយច ្ីជាំន ុនំា្ប្ ្ក្ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង ្ក្ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ។ 

៧.  រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិបបយជាតុម្រាតូិសុ្រង រចម្រា្កម្រា ន្ជារចកងសង ប្កងស ជាឋជាបកុគលជាងស្រចកម្រប

ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង ំយ ាំនាបឋជាបរចកងសង ប្កងស ជាចកម្របន លរី ុតស រងរចត្តា្ូិរច ។ 

 ិ ធាន  ១០  ាកតងកតសងរចចកម្របរចធាលជាយ ចឋបាលជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១.  សុ្រង រចតស្របនត   ង នស្រនាកកបការ ចឋបាលជាចកម្របតោះន  រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិ្រើវរចីងរស្រយ

ធ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតននីតកាច មន ប ងនឋជាអាូ្រើវ

យយក៉ាប្រជាបឋជាបាកតងកតសងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្   រចធាលជាយ មន ្ ប្ ។ កបការ ចឋបាលជា្ ប្ាតូិបបយជា

រចន ុ យ្ត ជាបាី្ ្យ ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ 

២. សុ្រង រចកន្ីអ្ុតរចចកម្របតោះន  ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា អាូរា រចងជា្យ 

ាក្ ជាបនតប  ធលា ជាសី្រងជានស្រសចំល ្នម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្

ននីតកាច នឋជា្ស្រវតន ្ឡវ ធស្របនម្រទ ង្យ ្រើវយយក៉ាប្រជាប   អាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបរចកន្ីអរចស្រង  ូ 

ឋលូធរចន ុិតទ ជា្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របតុលារចធអាបិ៍  ង ំល ីយត៌ន ឋជាបរគតរស្របីយ ាិកម្រង ្កវោនល

បូ។ 

:. ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា ្យ គងតីងោចងឋជាបរចនលរច្ាំចីម្រងបិង្ ុម្រស

 ង ្ម្រចនរីធយចិ ទ  ង ្យ ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ាកន ន លរីាំនរចរចរចរចស្រទត ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវរចរចធ្យ អាធា រចន ម្រ្តថស្រង  ូ ្ ឋវ្វតក្ តវត

  ទរចនឋជានលថា រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិល បបយជាីយត៌ន ាគកបាាំ បននីតជាសី្រតងឌ ទ រចឃុនតោះន  នឋជា

ាម្រក្ន ត្ ស្រង  ូាី្្ាីត   ង នឋជាាតូិ្ាំចីត្ូាកបស្រ្ផ្សងធ  ង កបយបា  នកវកចធានទ កបិធា យ ម្រានកប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ាគកបាគ ំ ធកបឃុន  ង ្ាំជារចងជាធ្លជាយបា  ចកម្របន លរចម្រប្ាកធធតងម្រទតីតរចាំនរចឋជាបបងឌ ងត 

។ 

:. ាស្របកញរតទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ន លំ ន ុន

ំា្ប្ាតូិបនលស្របបន  ធ្យ រចធាលជាយ ចឋបាលជា្ឋវ្វតនលថា ងស្រយចូាកប្ឋវ្ទ ម្រនងុន្ចង   ង ងស្រ

យចម្រនងុន្ចង ធ្នឡងូាតូ ងស្រ ាតូិល ចស្រយបុស្រ្យ រចធាលជាយ ចឋបាលជា។ ងស្រយចូាកប្ឋវ្ទ ម្រនងុន

្ចង មន នម្រប ាតូិចស្រយបុស្រ្ក្សុ្រង ក ក្កបនឋជាន កចធាលរម្រម្រថងត្ារ្រចាតនតីង ងតយ ្ក្ស្រន ោះ ង្យ  

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្នឋជាន ជាសី្រតងឌ មុ្រិតថងរីាគកបាាំ ប ។ 

 ិ ធាន  ១១  ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. រចធាលជាយ ចឋបាលជា ាតូិក្ តវតន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត នឋជាន ម្រើយ រីនត្ជាវកាច ម្រនន ប

សុ្រង រចរចរចស្រសតក៉ាុ្ងណ ប្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ ។ ន លរី្ ប្ាតូិឋត្ស្រលន្ យ ាកន យ្ ចលក ចយ្

ធ្យ   ង ន ុាកន ធតង្យ ចលក  ង ន សចធតង្យ ចលក  ង កុគលជាងស្រ្យ នូ យ ្បបត ត្រចោនល បូ ។  

២.  ន លរី្ ប្ាតូិកន្ីអ្ុតរចចកម្របតោះន  ឋលូន ្ារ្ ៖ 

ស្រ-ន ុ្យតកបការ ចឋបាលជាាម្រក្ន ត្ ិធាន  : ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ្ារ ្ីជាីង្ាាំប្្លកជាបចង 

ាកន ន លរី្ ប្ ធ្យ  ត្ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ចយ្ន  ៖ 

 ១) ជាសី្រងកិធា ងូឆយ   ង  តតងិធារតសុ្រង រចូុប្្ ម្ ប្្្និន  ង កុគលជាងស្រឋទប្បបត្នសុ្រង កញរត ឋលូន 

 សុ្រង នូងុូ  (ឃ)  ង  (ឈ) ន ្ារ្ ្យ ាម្រក្ន ត្ ន ុិធាន  : ។  

 ២)  តតងិធារតសុ្រង រចោតបតន ្្និនរចរចស្រសត ។  ង  

 :) ជាសី្រងកិធា ងូឆយ សុ្រង រចស្រនងតបំ ាស្រតាស្រ  ង  ាលស្របស្រទា្ចកម្រប្្និនរចរចស្រសត ។ 

ត-បបយជាីង ងតយ្ៃក្ត ាក្ តប  ង កស្រនាករស្រយមុ្រនចកម្រប្្និនកច្បម្រ ្ឋវ្វតរចរចស្រសត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង កញរូ រស្រយមុ្រន នឋជាន ជាសី្រងកាគកបាាំ ប ្នគងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សង

ធ ្ឋវ្វតូុប្្ ម្ ប្ាម្រក្នត្ តតងិធារត នឋជាល ស្រនងតប្យ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ 

កលក្ កបីតល ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

គ-ចស្រយកញរតឋលូធក 

 ១)  កញរត្ ម្ ប្្្និនធតង នឋជាូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ  ង  

 ២) កញរត្ ម្ ប្្្និនកច្បម្រ នឋជាបបយជារចន ុាវ ត   ្យ គងក្្និនចកម្របចឋបាង្យ  

 នឋជាធម្រនំងស្រចកម្របន លរចម្រប្ាកធធតង ្ប្វ នឋជាល ូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និនទ ាីប្

 រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ សុ្រង ្ាំជាកនង រចរចស្រសត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ឋលូន នូ 

 សុ្រង នូងុូ  (ត) ន ្ជាវ ។ 

ឃ-្ចបក នូ  ង នតចស្រយន ុកញរតឋលូន ្ារ្ ្ារ ្ីជាីង្ាាំប្្លកជាបចង ាកន ន លរី ាំនរចរច

រចរចស្រសត ធ្យ  ត្ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ៖ 

 ១) កញរត្ ម្ ប្្្និនធតង នឋជាូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និន ទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ្ប្វ នឋជា

 ្កោះវ តក្ន ត្ ជាសី្រងកិធា ងូឆយ ចកម្របន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ឋលូន នូ សុ្រង កបការ ចឋបាល

 ជា ្ឋវ្វតរចរចំ ាស្រតាស្រ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។  

 ២)កញរត្ ម្ ប្្្និនកច្បម្រ នឋជាបបយជារចន ុាវ ត្យ គងក្្និនចកម្របចឋបាង្យ នឋជា

 ធម្រនំងស្រចកម្របន លរចម្រប្ាកធធតង ្ប្វ នឋជាល ូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធ

 ងូាស្រស្រ្ផ្សងធ  ង ្កោះវ តក្ន ត្ ជាសី្រងកិធា ងូឆយ ចកម្របន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត  ្ឋវ្វត

 រចរចំ ាស្រតាស្រ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ឋលូន នូ សុ្រង កបការ ចឋបាលជា ។ 

 -្យ ម្រថងត្ក្្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជាចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ 

ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ករច អកញរត្ ម្ ប្្្និន ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  ២ ូ នងុូ  (គ)  ង  (ឃ) ្ នឋជាប

កុគលជានឋជាន ម្រងបិងបបយជាល ្្និនរចរចស្រសត ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

ូ-ាតូិៃសជាបីយត៌ន ម្រសតីត្្និនឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  ២ ូ នងុូ  (គ)  ង  (ឃ) ឋជាបកុគលជានឋជា ន ម្រងបិង

បបយជាល ្្និនរចរចម្រថងត្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ្ក្្ីជាន ម្រន្ងវមុ្រនីយត៌ន កន ថ្ ។ 

ក-្រើវស្រង  ូម្រ សធ្យ ្្និនរចរចស្រសត នឋជារចរចរាជាបំ ម្រ សយ  ំ  ាតូិ្ោប ំ  ធកប្ោបនឋជាាស្រតាស្រ 

 កុគលជាឋទប្បបត នឋជាន ម្រងបិងបបយជាល ្្និនរចរចស្រសត ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ំ-ាតនតីង ងតយ  ង ង តទ្ោ្ះ ជាវរចកន្ីអរចរចទ ាគកបស្រង  ូម្រ សមន នម្រប ឋលូន នូ សុ្រង នូងុូ  (ក) 

ន ្ជាវ  ង ន ុាវ តយយៃសជាបាលស្របស្រទា្ាម្រក្នត្ជាបិៃជារចរច ឋលូន នូ សុ្រង កបការ ចឋបាលជា

ចកម្របន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ។ 

ឈ-ៃសជាបយយ្្និន លិកញរតកុគលជាងស្រធតង    ង ន សចធតងនឋជាន ម្រ្តថរីំយ ឋជាបាស្រង្រចរចស្រសតម្រានកប

ំ ាស្រតាស្រ ។ 

អ-ៃសជាបំន យ នៃសុ្រូាកបធ្លជាយបា    ង ំយ ាំនរច្ជាវរចាយិាធិនៃសុ្រូាកប  ង រចាយិាធិ  ង  ៃសជាប

ងស្រយចឋជាប្្និន នឋជា្ស្ររចរចូន្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

ឋ-្ចបក នូរចកងសង ប្កងស ជាឋជាប្្និន ្យ ីង្ាាំប្្លកជាប  ង  ម្រប្រចធ្យ គងក្្និនទ ាីប្

រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។ 

:.  តតងិធារតូុប្្ ម្ ប្្្និនកច្បម្រ្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ្ឋវ្វតរចរចស្រល ស្រសត្ក្

នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ ិ ធាយ្ញវ ាតូិនតន រី ុតសងរ្៌ តនោះ រី  ង ាំកបចប្យម្រ ។ 

:. ជាសី្រងកិធា ងូឆយ សុ្រង រចូុប្្ ម្ ប្្្និនសុ្រង កញរត្ក្សុ្រង ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ្ឋវ្វតរចរច

ំ ាស្រតាស្រ ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  ២ (ឃ) ន ្ជាវ ាតូិន ុិតសត្

្ាំជារចងជាឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ- តតងិធារតម្រនរាកបកញ ូជា្្និន្នសុ្រង កញរត្លប្ាតូិន រី ុតសងរ្៌ តនោះ រី  ង ាំកបចប្យម្រ ។  

 ត-្្និននឋជាល យស្របរស្រយមុ្រន គឺធំ ្ង នោះ កបធកប្មម្រីតកបាីប្មបងឌ   បបយជា្មម្រន 

 នៃសុ្រិធា យ ្ង យយរចរចស្រសត្យ គងក្្និនចកម្របតោះន  ។ 

 គ-្្និនន សចធតង នឋជាល យស្របរស្រយមុ្រន ាតូិ្ាំចី្នត្ជាយសី្រតយងឌ ឋលូន ្ារ្ ៖ 

  ១) ាតូិនត្ក្សុ្រង ្ីជាក  ូងកវ ធុម្រនំងស្រ នឋជាន ្ស្រចសិ៍្ ម្ ប្ជាអទ គងក្្និន នឋជា

  ាតូិល  បបយជាយល ជាប្ក្សុ្រង ចឋបាធម្រនំងស្រទ ន លរចម្រប្ាកធធតង ។ 

  ២) ន ម្រាវ កយាតនៃសុ្រូាកប   គុងម្រ្វតសងនៃសុ្រូាកប   ិធាធរ ំតិកនឋជាន តនទជា្ម្រមវ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

  :) ន កបីង្យរ ជារចរចធ្្និន ្ក្ាស្រ្   ាីប្រាំអាធា    សុ្រង ្ុតរច្ៃស 

  ្បបតល៉ា  តងូ១០(ឋកប)ាុំន សុ្រង ្ចង ស្រសតាីប្មបងឌ  ។ 

  :) ន ម្រ្តថរីន នៃសុ្រ តតងិធារត  ង ូាកបាីប្មបងឌ ធតង   ន សចធតង ។  ង  

  :) ្ូប្រយនតមច ន ប្គោះម្រ   លរាន  យក្ តបំនលអ ។ 

 ឃ-្្និនធតង នឋជាល យស្របរស្រយមុ្រន ាតូិ្ាំចីាតត្្នតត្ជាសី្រតងឌ ឋលូន ្ារ្ក៉ាុ្ងណ ប្ ៖ 

  ១) ធម្រនំងស្រចកម្របគងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។ 

  ២) ន ម្រ្តថរីន នៃសុ្រ តតងិធារត  ង  ូាកបាីប្មបងឌ ធតង   ន សចធតង ។ 

:. ្្និន   ំន យ រចចកម្របតោះន   នឋជារស្រយមុ្រនូុប្្ ម្ ប្ចកម្របីយស្រ្គ  ម្រានកបរចរចំ ាស្រតាស្រ   ឋលូ

ន នូ  ្ក្សុ្រង ន ុិធាន  ២ នូងុូ  (ឃ)  ង   (ឈ) ន ្ជាវ ាតូិល កឋង្ម្ររ   ង្ ាតូិល ីង ងតយសុ្រង 

ច ក្ីជា :០(យ្ម្រងក)ទតៃ គងតោកបីតទតៃបបយជារស្រយ្យ ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត   ាតូិល ជុាក

្ ម្ ប្្ូអីតកញរត អាូកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្សុ្រង ច ក្ីជា ១:(ឋកបាលន)ទតៃ កលក្ កបីតទតៃបបយជា

្ម្រូស្រសតំល ឋនងត្ ីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របាកន ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត    ្ារ ច ក្ីជា :០

(យ្ម្រងក)ទតៃស្រ ោះ ៃុត ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កងបៃោះូិតង៉ា ។ 

ាកម្រង ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ង្ អាូចស្រម្រ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ត្រចស្រនងតបល ្ប ្លប្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ

ចកម្របាកន ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ាតូិត្តជាបបុស្រធល រច ្ប្វ ្ក្សុ្រង ស្រចងតនឋជារស្រយមុ្រន្លប្

្ង ាតូិល ីង ងតយសុ្រង ច ក្ីជា :០(យ្ម្រងក)ទតៃ    ាតូិោតបបុស្រថាល ម្រ្ា្ូយយូុប្្ ម្ ប្សុ្រង កញរត ។ 

:. ាកន ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ាតូិម្រ្ា្ូននីតំ ង្យ ធំ ាស្រតាស្រ  ង រចោតបតន 

្្និនរចរចំ ាស្រតាស្រ ្យ នៃអស្រ្ជាវជាសី្រងកិធា ង រូយ  នឋជាស្រនងតប្ក្សុ្រង កបការ ចឋបាលជាទ ន លរី

ាំនរចរចរចរចស្រសត ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ តង៉ា ្ន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្

្យ ្ល ្នត្ស្រចងត នឋជាំ ្លប្ាតូិូលជាករច អតោះន សុ្រង ច ក្ីជា ១:(ឋកបាលន)ទតៃ គងតោកបីតទតៃ

បបយជាល រចំល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ចកម្រប

ន លំ ន ុនំា្ប្ សុ្រង ស្រចងត្ ប្កងបៃោះូិកសត្ តង៉ា  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ១២  រច្ចបកូន  ង រចាកាីត្តទ្ នទ រចូលជាចយ្ ចកម្របំ  ច ្ាាំប្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិក្ តវតន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្  ង ន លរីម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្ ក

ងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ ន លរីម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិន ម្រើយ រី រស្របី ិយ

 ត្ រចរចម្រនន បៗនឋជាមស្របប  ត្ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ រចធាលជាយ 

ចឋបាលជាអាូូុប្ស្រង  ូម្រ សធ្យ ្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត រចធាលជាយ ចឋបាលជាស៏្រៃទជាបៃ នឋច

 លិរចាំនរចនៃសុ្រចឋបាលជានឋជាោនល បូឋជាបន លរីម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង 

ាគកប្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតមន នម្រប ។  

 ិ ធាន  ១២ ម្រក្ន   ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្  

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០,   ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០  ង ទតៃបត 

១: នត្ស្ររា  ាុំន២០១:) 

១. ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ាតូិ៖ 

 ស្រ- ំយ ម្រា ន្ជាឋជាបំ ច ្ាាំប្សុ្រង រចយស្របរស្រយកងស ត្  ្យ ម្រថងត្ក្្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជាចកម្រប

 ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

 ត-ំយ ម្រា ន្ជាឋជាបំ ច ្ាាំប្សុ្រង រចយស្របរស្រយកងស ត្ មុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត្យ 

 ម្រថងត្ក្្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជាចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។  

 គ- ចស្រយកញរត្ ម្ ប្្្និនធតង  ង ន សចធតងនឋជាល ូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធង

 ូាស្រស្រ្ផ្សងធ នឋជាន កនង ្រើវធតនង យយំ ច ្ាាំប្ យយនុស្រកទត្   យយម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្

 ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

 ឃ. បបយជាីង ងតយ ្ៃក្ត ាក្ តប  ង កស្រនាករស្រយមុ្រនចកម្រប្្និនកច្បម្រ ្ឋវ្វតតនង ឱ្យ្ឋវ្កងទ ត្ 

 ចឋបាកវ្ិងត្ក្ នូ្រប្្ុត ន.ិ.ត.ស្រ  ង កញ ូ រស្រយមុ្រននឋជាន ជាសី្រងកាគកបាាំ ប ្នគងក

 ្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ្ឋវ្វតូុប្្ ម្ ប្ាម្រកត្ តតងិធារតនឋជាល ស្រនងតប្យ គងក



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ  កលក្ កបីតល ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ន លរីាំនរចំ 

 ច ្ាាំប្។ 

  - ាគកបាគ រស្រយមុ្រនូុប្្ ម្ ប្  សុ្រង កញរតចកម្របម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្   នឋជាល បបយជារច ជាបាី្ 

 យយកន្ីអស្រង  ូសុ្រង ល្ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាម្រកត្

 ជាសី្រងកិធា ងូឆយ នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២:ម្រក្ន កត  ង នតចស្រយកញរត្ ម្ ប្ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ 

 នឋជាល បបយជារច ជាបាី្ចយូ្ប្វ  ។ 

 ូ- ៃទជាបីយត៌ន បល្នឋជាបំ ច ្ាាំប្  ង ធីង្ម្រម្រ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 ក- ្យ ម្រថងត្ក្្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជាចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្  សុ្រង 

 ស្រចងតម្រ្ាម្រក ករច អ លិកញរត្ ម្ ប្ឋលូ្ចបករាកបន ្ជាវ  ង ីត៌ន ននីត្្និន  ង ម្រនគ្ំ 

 ច ្ាាំប្ ន ្ជាវឋជាបំ ច ្ាាំប្  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង ំយ ម្រា ន្ជាឋជាបរចតនង ត្

 ៃោះូិូាកបឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២: ។ 

 ំ- ំយ ម្រា ន្ជា  ង ាំនរចឋជាបរច លូជាចយ្្ក្សុ្រង  តតងិធារតតុលារចចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង 

 នុស្រយស្របរស្រយកងទ ត្  ។ 

 ឈ-្ក្្ីជាម្រ្ាម្រក ្យ ន រចីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្ក

 ងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង នៃសុ្រស្រង  ូរចយនចងក បបយជាក ក្ងស្រម្រស្រ្មរីៃសីើៃយ ីយត៌ន  រស្របីយ ិ្ ន

  ត្  ំ ច ្ាាំប្ ធីង្ម្រម្រ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។  ង  

 អ-ន ុ្យតកបការ ចឋបាលជានឋជាោនល បូ្ឋវ្វត្រើវយយិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ន ុិតសល៉ា  ន ាកម្រងបិរី 

 ។ 

២. ជាសី្រងកិធា ងូឆយ សុ្រង រចូុប្្ ម្ ប្្្និនសុ្រង កញរត្្និនទ ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ្ឋវ្វត្រើវធ

តនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋវកវ្ិងត ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ឋលូន នូ នូងុូ  (១)(គ) ន ្ជាវ

ទ ិធាន ្ ប្ ាតូិន ុិតទត្្ាំជារចងជាឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ)  តតងិធារតសុ្រង រចយស្របកញ ូជា្នសុ្រង កញរត្ ម្ ប្្ ប្ ាតូិនតន រី ុតទងរ្៌ តនោះ រី   ង 

 ាំកបចប្យម្រ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ត) នុស្រយស្របរស្រយមុ្រន ីុននោះ កបាតូិល បបយជារចយស្របីងចុបិរីីតកប្ជាមវម្រាីប្មបងឌ រៃ បរៃច   

 បបយជា្មម្រ ន នៃសុ្រិធា យ  នឋជាគងក្្និនាកស្រកិធាធរ ំតិកចកម្របតោះន   ជាប្ឃវអថា  ីុន

 ម្រយស្រទងម្រ្្រើវធ្្និន តនង ឱ្យំ ច ្ាាំប្្ឡវ ។  

 គ) នុស្រយស្របរស្រយមុ្រននឋជាន ម្រារ តទងនតមច ាតូិក 

         ១) ធម្រនំងស្រទ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រ   ស្រ្ផ្សងធ  ង  

  ២) ន ម្រ្តថរី ន ូាកប  ង  តតងិធារតាីប្មបងឌ  ្ក្ស្រា ង្តធតង  ន ទចធតង ។ 

 ឃ) នុស្រយស្របរស្រយមុ្រនធំ កច្បម្រ ាតូិក 

  ១) សុ្រង ្ីជាក  ូងកវ  ុធម្រនំងស្រទ គងក្្និននឋជាន ស្រងតទង ម្រជាអ  ង ាតូិល បបយជា

  យល ជាប្ក្សុ្រង ាក្បម្រនឋជាធម្រនំងស្រចកម្របន លរចម្រប្ាកធធតង។ 

       ២) ន ម្រាវ កយាតនៃសុ្រូាកប  ស្រា ង្ត្ម្រមវនៃសុ្រូាកប ាកស្រកិធាធរ ំតិក, 

       :) ្ូប្រយនតមច, រយលរាន   រយន ប្គោះម្រ យក្ តបំនលអ, 

       :) ន ម្រ្តថរីន ូាកប  ង  តតងិធារតាីប្មបងឌ  ្ក្ស្រា ង្តធតង  ន ទចធតង។ 

      :) ន កបីង្យរ ជារស្របីយ  ិន  តតងិធារតាីប្មបងឌ  ធ្្និន ្ក្ាស្រ្  ចឋបាអាធា   ន 

  ម្រ្តថរីឋទប្បបត។  

:. ្យ ម្រប្រចធ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុត  ង សុ្រង ស្រចងតម្រ្ាម្រក ្យ ម្រា្កម្រា ន្ជាធ្យ  

ន លរចសុ្រង   ង ្ាៅចយបា ស្ងលជា ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ាតូិតនាកត្ តុប្នតុ ្រើវរចស្រនងតប ក្ តវត  ង 

កលក្ កប្ស្រន ុិតទគ្ាន នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២: ម្រក្ន កយ  (:)(ត) ។  

:. ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ាតូិល ាកគជាបរចស្រង  ូយយ្រើវរច្ចបក នូ  ង ន ុិតទស្រ្មិធារត ាី្មន 

 ិ ធាន រចលលនឋជា្ង រស្របី ិយ ត្ ក្  ូស្រ្បម្រតុលារច ្ឋវ្វតៃទជាបធាក្លំ ជាឋជាបំ ច ្ាាំប្យយរ បនត

បលជានបលលា ។ សុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រ្ាម្រក ស្រ្មិធារតន ្ជាវ្ ប្អាូាតូិល ្ចបក នូ  ង ន ុិតទ្ យ ន ស្រង  ូ

ម្រប្រចធ្យ ន លរចសុ្រង  ង ្ាៅចយបា ស្ងលជា នឋជាម្រថងត្ក្្ាៅន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ១២ ម្រក្ន ីតច  ម្រប្្្និនលន្ តុតនង ្ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភកាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ២: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១១) 

១. ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិនលយយន ាកម្រងបិងរីននីតរច្ចបក នូរច

តនង ចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ោកបីតឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន នឋជា្រើវយយន តុជាយរី លិ

ម្រងបិងចកម្របរគតមន នម្រប ង តា្ូិរចយយរចំន ុនំា្ប្ាកាីត្តទ្ នល ាំកបចប្យម្រ សុ្រង កចធាកបីង្ម្រម្រចកម្រប ន

.ិ.ត.ស្រ ។ 

២ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតបបយជាម្រងបិងននងូ ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ ម្រប្្្និន

លន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិន រតីើស្រង  ូ្ជាវស្រស្រនីម្រប ុតទងរ្៌  ង ឋន្ងវចរច តតងិធារត

ាកស្រក្យ រីាតត្្ាតូិ ង ន ាកម្រងបិងរី ។   

:. ធឋនកល  ្ប្វ ម្រនន បកនៃុត ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិនម្រើ ចស្របម្រស ក្ៃស

 ៗ ីត្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ប្វ  ង ីសល្ម្រា្កម្រា ន្ជាយយនម្របីតជាបិរី្ឋវ្វត

្ ្នឋជាបរចងស្ររីាុំធងស្រូឆយ   សុ្រង រច្រើវធតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ក្សុ្រង ឋនងស្របរជា

ំន ុនំា្ប្ ។ សុ្រង ្ាំជាកនង ្ ប្  តតងិធារតទៃក្សុ្រង ាតូិក្ តវត្ឡវ ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ 

ចឋបាកវ្ិងត ្យ ន រចីង្ាាំប្ីងរស្រយធ្យ ្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

:. ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិចយ្ន  ្្និនធតង  ង ្្និនន ទចធតងនឋជាាតូិ

ល ្ាំវម្រ្ចនម្រ  ង  ៃទជាប្លជា ងរង្យ  ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង ាតូិល ាំនរច្យ កុគលជាងស្រ្យ នូ យ 

្បបតត្រចោនល បូ។ ្ុតរចចកម្របីយស្រាំតបាតូិោកប្ៃទវ្្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ យលាឋនកល  ល 

បបយជាម្រនងុន្ចង ។ ស្រង  ូមន ប ាតូិ្រើវ្ឡវ ចយ្ាុំ ្ជាវស្រនជា នត្ក្្ីជានឋជាន រច ាកគជាបម្រងបិងយយ្ន

 ចងនុស្រប សុ្រង នូ្ង្ីយស្រាំតប ត្ច ក្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចយ្ធលា ជាសី្រងជានស្រសច ្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូ ្ លប្

្ចប ៗតោះន ។ ាកម្រង ្កវ ម្រប្្្និនលន្ ុតមន ីតច ្ង អាូកន្ីអ្ុតរចចកម្របតោះន ល ធក្ងទ ប្

អាម្រ  ុ ្យ យចរជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ  ង ្ង អាូល៉ា  បយម  ល  រចធាលជាយ ចឋបាលជា ្យ ីង្ាាំប្

្លកជាបធ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុត ្កវអាូ្រើវ្នល ាតូិោតបតន ល៉ា  ្ងូងម្រប្្ន ិ ន្យ ចលក ្ឋវ្វត

កន្ីអតយលបតមន ្ ប្ ចប្លតឋជាប្ីជានឋជាម្រប្្្និនលន្ ុតង្យ  អាូក ទ្ ុតរចចកម្របតោះន ល  ។ 

:. ្ុតរចម្រនន បៗចកម្របម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិចយ្កញ ូជាមន ក 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ស្រ.  រចតនង យយៃជាាក្លំ ជាចកម្របកងទង ន្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជាល ចយ្ាុំធាស្រង្នត យ្  

ឋលូនឋជាល នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ២: (១)  ង  (២) ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។  

ត.  រចបបយជាតុម្រាតូិធូុ ្ារ ្នរ បតុលារច ម្រនរាកបរចៃទជាបរចនប្អា   ង   ុបិយស្ដម្រទធ

បល្ន ាី្មន រចតនង នូ្រប្្ុតតុលារចននីតៃជាាក្លំ ជា ចកម្របកងទង ន្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជា

ល ចយ្ាុំធាស្រង្នត យ្ ្លប្ ោកបីត ឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ។  

:. ្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិាកត្ នាក យយនម្របជាបិរី្ឋវ្វតៃទជាបរចាំនាបឋជាបម្រប្

្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត សុ្រង រចតនង ៃជាាកលំ ៏យយកងទង នទ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបា

កវ្ិងតនឋជាចយ្ាុំធាស្រង្នត យ្  ។ រចាំនាប្យ ្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ ប្ អាូចយ្

កញ ូជាមន រចយស្របយចង្យ ាក្ ជាបនតប  ង ធលា ជាសី្រងជានស្រសច រចយទ កបូ្្ោះវ ស្រល ស្រទតចកម្របតោះន  

 ង យស្រសត  ង ស្រង  ូ តតងិធារត្ៃស ៗ្បបត ។ ្យ ន ុ្លា្ត្ ិធាន  ១២ ម្រក្ន ីតច (:) (ត)  រចាំនាប្ ប្

ាតូិន រចាី្្ាីត ាុំចង ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង ្្និនតនង ្ឋវ្ក

ងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជារស្របី ិយ ។ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិ្រើវរចម្រា្ក 

ម្រា ន្ជាម្រស្រ្មរីមន ប ចកម្រប្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតត្ិធារតៃទជាបរចាំនាប្ ប្ ។ 

គ- ការិយាល័យសហម្ព្ះរាជអាជ្ញា  

 ិ ធាន  ១:  ាកតងកតសងរចទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា    ាតូិ្រើវម្រស្រ្មរី្យ ងស្ររាំយ្ក្សុ្រង ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។

ម្រនម្ររីចកម្របរចធាលជាយ ្ ប្ ចយ្ន ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  ្ ស្ដ សតឋទប្បបតត្រចោនល បូ ្ យ រាកប

កញ ូជាមន ាស្របកញរតនុស្របល៉ា  តងូ។  ្ឋវ្វតន ុិតសត្យម ចតតទ នាត ២២ តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន ល

ំន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  អាូ្ាំវម្រ្ចនម្រាីប្រាំអាធា ច  ីតសុ្រង នូ្ង្ម្រប្ាីប្រាំអាធា

ច   ង ំន យ រចម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ាស្របកញរតទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិចស្រយងស្រយច

្មុ្រវកន្ តតកឋ្  ង កន្ីអម្រស្រ្មរីឋទប្បបតត្តា្ូិរចចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ឋលូន នូ សុ្រង 

 ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. សុ្រង រចតស្របនត    រចនស្រនាកកបការ ចឋបាលជាទ រចធាលជាយ ចកម្របតោះន  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិ្រើវ

រចីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបា

លជាននីតកាច លល   នឋជាអាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបឋន្ងវចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តត   រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ កបការ ចឋបាលជា្ ប្ ាតូិន ុ្យត ជាបាី្្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា

មន ីតច ។ 

:. ្ិបចនជា នតម្រស្រ្មរីមន ប នឋជាាតូិ្រើវចយ្ាុំ ្ារ្ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្ៃក្ចននងូ្នយយាីប្រាំអាធា

ង្យ សុ្រង នូ្ង្ម្រប្ាីប្រាំអាធា មន ីតចចលក ត្ច ក្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចយ្ាុំធលា ជាសី្រង៏នស្រសច

្ឋវ្វតយយកន្ីអស្រង  ូនតនុស្របង ល ។ 

:. ្ិបចនជា នតស្រង  ូរចងនឋជាូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន សំន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង 

 ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្តា្ូិយយម្រប្ាីប្រាំអាធា ន ុិតស្យ តោះន ង ាក្ ជាប ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្ៃក្ចរចស្រង  ូ

ចកម្របតោះន ្យ ាក្ ជាបនតប   ធលា ជាសី្រង៏នស្រសច ឋលូន ្ារ្ ៖ 

ស្រ-្ក្សុ្រង ឋនងស្របរជា្មុ្រវកន្ តតកឋ្៖ ្ៃក្ចរចស្រង  ូ្នយយនុស្រ្មុ្រវកន្ តត ្ជាវស្រនជា នតសុ្រង ស្រចងតនឋជា

ាតូិន ុិតសិធាន រចក ីន   ្នយយ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌។ 

ត-្ក្ាគកប្ីជា្ិលាមន នម្របក ្ៃក្ចរចស្រង  ូ្នយយាីប្រាំអាធា ច ។ 

គ-សុ្រង ស្រចងតនឋជា្ៃក្ចរចស្រង  ូ្យ ាក្ ជាបនតប ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិាកគជាបជាងតងតធលា ជាសី្រង៏នស្រសច 

្ៃក្ចរចស្រង  ូសុ្រង ច ក្ីជា ::(នម្រម្រងកាលនកត)្ន៉ា   ្ារ ្ីជា្ៃក្ចរចស្រង  ូ្យ ាក្ ជាបនតប។ 

:. សុ្រង ស្រចងតន រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្ាីប្រាំអាធា   តតងិធារតនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ៧១ ាតូិ

 ស្រ្ស្រន ុិតស។ 

:. ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូមន ប ចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  កងបៃោះូិកទត្ តង៉ា  ។ 

ឃ- ការិយាល័យសហទៅម្ករទសុ៊ើបអទងេត 

 ិ ធាន  ១:  ាកតងកតសងរចទ រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្ម្រុវកន្ តត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

១. រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិក្ តវតធរចធាលជាយ ្យ ងស្ររាំយ ្ក្សុ្រង ន លំ ន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ ម្រនម្ររីរចធាលជាយ ្ ប្ ចយ្ន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ្ស្ដ សតំន យ  ត្រច

ោនល បូ។  

២. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ត្យ ៗ ាតូិន ាស្របកញរត្យ ចលក។ ាស្របកញរត ាតូិចស្រយងស្រយច្មុ្រវក

ម្រយច  ង បបយជារា៉ាកបច  លិស្រង  ូរចឋទប្បបត ត្តា្ូិរចចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ឋលូន នូ សុ្រង 

 ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។  

:. សុ្រង រច្ចបក នូ  ង  រចនស្រនាកកបការ ចឋបាលជាទ រចធាលជាយ ចកម្របតោះន  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត 

ាតូិ្រើវរចីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបា

លជាននីតកាច លលនឋជាអាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបឋន្ងវចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ រចធាលជាយ មន ្លប្។ 

កបការ ចឋបាលជា្ ប្ាតូិន ុ្យត្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតមន ីតច ។ 

:.  ្ិបចនជា នតម្រស្រ្មរីង នឋជាតា្ូិយយន ុិតស្យ ចយ្ាុំ ឋលូន នូ សុ្រង ូាកបម្រសតីតរចក្ តវត

ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង  ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ៃក្ចរចស្រង  ូ ្ នយយម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តត ង្យ សុ្រង នូ្ង្ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតមន ីតច ត្ច កជាងតងតចយ្ាុំធលា ជាសី្រង៏

នស្រសច ្ឋវ្វតយយកន្ីអស្រង  ូនតនុស្របង ល  ។ 

:. ្ិបចនជា នតស្រង  ូរចង នឋជាតា្ូិយយន ុិតទ្ យ តោះូ ង ាក្ ជាប ឋលូន នូ សុ្រង ូាកបម្រសតីតរច

ក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ៃក្ចរចស្រង  ូចកម្របតោះន  ត្

ច កឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ្នយយនុស្រ្មុ្រវកន្ តតចកម្របតោះន  ្ជាវស្រនជា នតសុ្រង ស្រចងតនឋជាាតូិន ុិតស

 ិ ធាន រចក ីន   ្ៃក្ចរចស្រង  ូ ្នយយ គចលជា ុតសងរ្៌ ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតល និតសន  ស្រង  ូនឋជាាតូិកន្ីអ្យ ាក្ ជាប ្យ 

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្លប្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ អាូន ុិតសល ត្្្រសល ីតូនៃ   ។ 

៧. សុ្រង ស្រចងតន រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  តតងិធារតនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន 

៧២ ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ង-នគរបាលយុតដិធរ៌  អនកទសុ៊ើបអទងេត និង ម្កឡាបញ្ជ ី 

 ិ ធាន  ១:   គចលជា តុសងរ្ ៌

១.  គចលជា ុតសងរ្៌ គឺធ្ស្ដ សតំន យ ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ ្ស្ដ សតមន ្ ប្ន ុិតសរច្មុ្រវក

ន្ តត ្ក្បលមន ាក្បម្រស្រ្ផ្សងធ ្ារ្រចនងលននតីតម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត 

 ង ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ ្ក្សុ្រង រចកន្ីអ្ុតរច

ចកម្របតោះន   គចលជា ុតសងរ្៌ ្ង ាតូិនម្រើ ចស្រ   បបយជាការ ីតំ ងឋទប្បបត្ឡវ ។ 

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិឋត្ស្រលន  ង  ម្រា្កម្រា ន្ជាម្រស្រ្មរីចកម្រប គចលជា ុតសងរ្៌ចប្លតឋជាបរច

្មុ្រវកម្រយច ាតូិល ោកប្ៃសវ្ឋន្ងវចរច។ ្ក្្ីជារច្មុ្រវកម្រយចោកប្ៃសវ្ឋន្ងវចរច  គចលជា ុតសងរ្៌ ាតូិ

កន្ីអរចស្រង  ូ ចកម្របតោះន ត្រចនងលនចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជាទ រច្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  នឋជាករល កប្ឡវ ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្  គចលជា ុតទងរ្៌ាតូិ

កន្ីអ រចស្រង  ូត្រចនងលនចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិន ម្រងបិងននងូកញរូ ស្រចងតស្រនបុ្ម្រិធាធរ ំតិក ចកម្រប គចលជា ុតសងរ្៌្ន

អាធា រចស្រ្ផ្សងធ នឋជាន ម្រ្តថស្រង  ូ ។ 

 ិ ធាន  ១:  នុស្រ្ម្រុវកន្ តត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

្ឋវ្វតន ុិតទ្ ុតរចចកម្របតោះន    ្ក្សុ្រង ាស្រកតយងឌ ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ   ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  

្ស្ដ សតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ នឋជាាតូិល ោតបតន យយ្រើវធនុស្រ្មុ្រវកន្ តត ្យ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្

រាំអាធា    រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិនតន រចៃសជាប តតងម្រ្វម្យ ាស្រម្រយ  ុតសងរ្៌ 

។ សុ្រង  យ ្ ប្ រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិកញរូ កញរត្ ម្ ប្នុស្រ្មុ្រវកន្ តត ធកលក្  ប្នាស្រម្រយ  ុតសងរ្៌ ្ ឋវ្វត

ៃសជាប តតងម្រ្វម ។ នុស្រ្មុ្រវកន្ តតនឋជាបបយជាល  តតងម្រ្វមាតត្្ាតូិ្ប្វ  ាតូិម្រវត្ក្ នូ្រប្្ុតន ល

ំន ុនំា្ប្ង្យ ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ ។ 

 ិ ធាន  ១: ម្រក្ន  ាស្របកញរ ត 

(ន ុ្យតទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ្ឋវ្វតន ុិតទ្ ុតរចចកម្របតោះន ្ក្សុ្រង  ន.ិ.ត.ស្រ ឋលូនឋជាល នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ្ស្ដ ទត ន.ិ.ត.ស្រ

នឋជាាតូិកន្ីអ្ុតរចធាស្របកញរត ាតូិបបយជា តតងម្រ្វមីតាស្រម្រយ  ុតទងរ្៌។ ្ឋវ្វតកន្ីអត្តនចលិរច

្ ប្ រចធាលជាយ ចឋបាលជា ាតូិកញរូ កញរត្ ម្ ប្ាស្របកញរតធកលក្  ប្នាស្រម្រយ  ុតទងរ្៌ ្ឋវ្វតៃទជាប តតងម្រ

្វម ។  

  

ច-អងគជំនុំជម្រះ 

 ិ ធាន  ១៧  កបកវញវតសងបល្ ន 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០)  

១. ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិក្ តវត្ឡវ ធន លរីងស្ររាំយ ្ក្សុ្រង ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សង

ធ។ ន លំ ន ុនំា្ប្ ត យ្ ៗ ចយ្ន ្ក្ាស្រ្ ្ក្ាស្រ្កា ង្  ាស្របកញរត  ង កុគលជាងស្រ យ្ នូ យ ត្តា្ូិរច 

។ 

២. ាកម្រង ្កវ្ក្ាស្រ្ងនុស្រប ្ង អាូក ទូ លជាចយ្សុ្រង ម្រិលរចចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល    ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា កបកវញវតសងទ ិធាន  ៧៧ ិធាន  ៧:  ង  ិធាន  ១០: ាតូិ ស្រ

្ស្រន ុិតសត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិន ាស្របកញរតធំន យ រច នឋជាាតូិន រចស្រង  ូចស្រយបុស្រងស្រយចម្រនងុន្ចង ្ៃស

 ៗទ ឋន្ងវចរច្ចង ស្រសត  ង កន្ីអម្រស្រ្មរីត្រចនងលនចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្

សុ្រង ្ ប្ ។  

:. សុ្រង រច្ចបក នូ  រចនស្រនាកកបការ ចឋបាលជាចកម្របតោះន  ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវរចីង្ាាំប្្លកជាប

ធ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាី្មន ាកន   ង  ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា 

ននីតកាច លល នឋជាអាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបឋន្ងវចរចចកម្របរចធាលជាយ មន ្ ប្ ។ កបការ ចឋបាលជា្ ប្

ាតូិន ុ្យត ្យ ម្រ្្ោះ រគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាកទ ្ក្ាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ត្យ ៗ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ឆ-ការរទរៀបចអំងគជំនុំជម្រះ 

 ិ ធាន  ១:  ស្រងូ  ាកំុន្ ីអន ល 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ្ក្ាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ ស៏្រឋលូធ្ក្ាស្រ្កា ង្  ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

 ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា កា ង្  ាកន ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ាកន ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្  ង 

ាកន   ង  ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា អាូ លូជាចយ្ល មន នម្របាុំ ្ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។  

២. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិ្រើវធាកន ឋត្ស្រលនស្រង  ូាកំុន្ីអន ល   ឋត្ស្រលន្ យ ្ក្ាស្រ្

ងនុស្រប នឋជាាកន ល ោតបតន យយំន យម្រ សុ្រង ស្រចងតនឋជាាកន និតសន  ។ 

:.  ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ាតូិន ុ្យតត្ តតងិធារត ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-្យ បបយជាយល ជាបននីតន កីង្ម្រម្រចកម្របាីប្រាំអាធា ធ្ក្ាស្រ្នឋច ាម្រក្នត្ូាកបស្រ្ផ្សង

 ធ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិន ម្រងបិង្លប្្ាុំត្ជាវិធាន ្យ នូ យ  នឋជារស្របីយ ិ្ ន ត្ ស្រង  ូរចចឋបាល

 ជាចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ំនីលស្រ ១  ង  ២ ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ រចន ុ យ្

 តាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ រច្លប្្ាុំត ស្រម្រ្្ោះ រគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាកល៉ា  តងូ ១: (ឋកបាលន) ្ជាវ ២១ 

 (ទ្ភ្ យ ) ទ ម្រ្្ោះ ចកម្រប្ក្ាស្រ្  ង  ាីប្រាំអាធា មន នម្របនឋជាន ម្រងបិង្លប្្ាុំត។ 

 ត-ន នតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ្ ក្ាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ក៉ាុ្ងណ ប្ នឋជាាតូិ្លប្្ាុំតន ុ្យ

 ត្ជាវំនីលស្រ : ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ រចន ុ យ្តាតូិ្រើវ្ឡវ  ្យ រច្លប្្ាុំត ស្រម្រ្្ោះ រគ

 ្ា វូ ្ជាវម្រជុាកល៉ា  តងូ ១:(ឋកបកយ ) ្ជាវ ១:(ឋកបាលនកយ )ម្រ្្ោះ ចកម្រប្ក្ាស្រ្មន នម្របនឋជា 

 ន ម្រងបិង្លប្្ាុំត ។ 

 គ-ម្រ្្ោះ រគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាកន ្ជាវ ាតូិនតគងល្ស ្បបត្នត្រចនាកាកនជា ទ នូ យ ម្រចុក

 ចកម្រប្ក្ាស្រ្ នឋជាន ម្រងបិង្លប្្ាុំត្ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។ 

 ឃ-នុស្រ លូជាចយ្ឋទប្បបត្ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន លឋលូធ្ក្ាស្រ្កា ង្   ង  ាីប្រាំអាធា កា ង្ 

 អាូ លូជាចយ្ល សុ្រង ន កធនុស្រីង្ាាំប្្លកជាបក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ន នតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ្ក្ាស្រ្ំា្ប្ស្រសតមន នម្របក៉ាុ្ងណ ប្ ្បវកន ម្រងបិង្លប្្ាុំត

្ជាវ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូង្យ ្ៃស ្បបត្ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល   ។ រចន ុ យ្ត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិ្រើវ

្ឡវ ្យ  ម្រ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាក ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  : (ត)  ង  (គ) ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជា្ក្ាស្រ្ងនុស្រប្ង អាូ លូជាចយ្ល  រច្លប្្ាុំតអាូ្រើវ្ឡវ ល  ត្ច កនុស្រ

បបយជាម្រងបិងាកម  នឋជាាតូិល នត តន ធលា ជាសី្រង៏នស្រសច  សុ្រង នូ្ង្្ក្ាស្រ្  ង ្ក្ាស្រ្កា ង្ ។ 

្ក្្ីជានឋជា ាីប្រាំអាធា ្ង អាូ លូជាចយ្ល  រច្លប្្ាុំតអាូ្រើវ្ឡវ ល   ត្ច កនុស្របបយជាម្រងបិង

ាកម  នឋជាាតូិល នត តន ធលា ជាសី្រង៏នស្រសចសុ្រង នូ្ង្ាីប្រាំអាធា  ាីប្រាំអាធា កា ង្   ង 

្ក្ាស្រ្ ។ ាំម  ្ស្ដ សតតុលារចងនុស្របអាូបបយជាម្រងបិងាកម ្ជាវម្រីតនុស្របល ្ឡវ  ។ 

:. ស្រង  ូាកំុន្ីអន លយ្ញវាតូិ្រប្ាកំុនល៉ា   លចកនៃុតសុ្រង ្ចប រាជាប : (ាលន្ យ ) នត្ស  ្ឋវ្វត

កន្ីអ្ុតរចឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-ីង ងតយ្្វជា្ឡវ ិធាអ  ង  ្រើវិធា្យរ ស្រ្ម្ ជាវិធាន ទៃក្សុ្រង  ្កវោនល បូ ។ 

 ត-ីង ងតយ្្វជា្ឡវ ិធាអ  ង  ្រើវិធា្យរ ស្រ្ម្ ជាវ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតសនឋជាល ន ុ្យតចយូ្ប្វ 

 ្យ គងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង  ិធាន ទៃក្សុ្រង  សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ។ 

 គ-ន ុ្យត្ជាវចល រចងជាាកោនាុំន នឋជា្ម្រុវ្ឡវ ្យ ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាល

 ជា ្ឋវ្វត្ៃាវ្នទ្តស្ាស្រង្ាកត្ស្រយទ ន ល្ ក្ាស្រ្ទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ  ង នគល្ជានរងរចទ 

 ន លរចម្រប្ាកធធតង ។ 

 ឃ-្រើវរចម្រ្ា្ូននីតកាច រស្របីយ ិ្ ន ត្ ឋន្ងវចរចរចរចទៃក្សុ្រង  ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ

 ្នត្ម្រន្ងវចកម្របគងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតុលារច ។ 

  -ន ុិតស្ុតរចឋទប្បបត នឋជាន នូ សុ្រង ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ស្រង  ូាី្

 ្ាីត    សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

៧. ស្រង  ូាកំុន្ីអន លយ្ញវាតូិ្រប្ាកំុន ្យ ាកន ចកម្របស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ត្ច ក

រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ ស្រចងតកលក្  ប  ង  ្យ ្ល ្ន្ជាវតា្ូិរចនៃសុ្រតិធារ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាយ្ញវ្ យ អាូាតូិ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ  ្យ ាកន ចកម្របស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ត្គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ាក្ ជាបតោះន    

ត្ម្រន្ងវរគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាក ចកម្រប្ក្ាស្រ្មន នម្របនឋជាន ម្រងបិង្លប្្ាុំត ។ 

:. ស្រង  ូាកំុន្ីអន លអាូ្រើវ្នល  ជុាប្ាតនតន ស្រលច៉ាុ្រគ្ា វូ ្ជាវម្រជុាកទ ្ក្ាស្រ្មន នម្រប

នឋជាន ម្រងបិង្លប្្ាុំត ្យ ្ល ្នត្ន ុិធាន  : (ត)  ង  (គ) ្មប្កតត្ច ករច លូជាចយ្្យ 

ាក្ ជាបតោះន  នុស្របបយជាម្រងបិងាកម    ្្រសល ីតូនៃ  ស៏្រ្យ  ។ 

:. ស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រង៏នស្រសចទ ស្រង  ូឋន្ងវរច   ង  ្ ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របស្រង  ូាកំុន្ីអន លធ 

រយនតមច ន ប្គោះម្រ  ង លរាន  ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ្ជានរងរចយបា   ។ ត្ម្រន្ងវចកម្របាកន ស្រង  ូាកំុន្ីអ 

ន ល ម្រនំងស្រទ ្ជានរងរចយបា  ចយ្ន ្ស្ដ ទត នឋជាៃទជាប្ស្រីតន លំ ន ុនំា្ប្  / ង រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំ 

អាធា   / ង  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ត្ស្រចងតោនល បូ  ង  ម្រ្ាម្រក ។ 

១០. ស្រង  ូាកំុន្ីអន លាតូិ្រើវធម្រនៃ តប ្ជាវស្រនជា នតស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ម្រ្ា្ូ្ៃស ីត្ ប្ ។ ស្រង  ូាកំុន

្ីអន ល    អាូន ុាវ តយយនុស្រំនលអន ្ាៅ    លូជាចយ្មន ាម្រង     យ្ នៃសុ្រសុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។ 

រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិៃទជាបកុគលជាងស្រំន យ ធោនល បូ ។ 

 ិ ធាន  ១:  គងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតលុារច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:, ទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:, ទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០: 

 ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ម្រតង ាុំន ២០១១) 

១. ម្រនម្ររីចកម្របគងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតុលារច  ាតូិន ្ក្ាស្រ្ធតង នូ យ   :(កត)ចលក នឋជា

្ក្ាស្រ្្យ ចលកធាកន   ង ្ក្ាស្រ្ន សចធតង នូ យ  ២(ីតច)ចលក នឋជាាតូិល ្លប្្ាុំត្ាំវម្រ្ចនម្រ្យ 

ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។ ម្រនំងស្រំន យម្រធតង យ្ ចលក  ង  ន សចធតង យ្ ចលក ចកម្របគងកស្រនម រងរចាតូិ្លប្្ាុំត

្ាំវម្រ្ចនម្រ ្ ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ្ ឋវ្វតំន យម្រម្រនំងស្រនឋជានិតសន  ្ នត្តា្ូិរច។ ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា មន ីតចចលក  ង ាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា អាូ លូជាចយ្សុ្រង ស្រង  ូាកំុនចកម្របគងកស្រនម រង

រចសុ្រង ន កធនុស្រីង្ាាំប្្លកជាបល ។ ្ក្្ីជាងនឋជាម្រនំងស្រ   ម្រនំងស្រំន យម្រងនុស្របចកម្របគ

ងកស្រនម រងរចៃសជាបីយត៌ន  ឋជាបស្រង  ូាកំុន្ីអន លថា តោះន ង្ អាូ   ន កនង ង្ ូ ប្រើវធម្រនំងស្រ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ចកម្របគងកស្រនម រងរចត្ន្បបត្ប ស្រង  ូាកំុន្ីអន លាតូិាកំុន្លប្្ាុំត្ាំវម្រ្ចនម្រម្រនំងស្រតមតងនុស្រប

្ស្រំន យម្រ ។ 

២. គងកស្រនម រងរចាតូិៃសជាបាកត្ស្រយ  ង  នងលនឋជាបរចធាលជាយ ចឋបាលជាននីតម្រស្រ្មរីមន ប នឋជា

រស្របីយ ិ្ ន ត្ រចាំនាបនៃសុ្រចឋបាលជា  ង  តុលារចឋជាបរចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ន លំ ន ុនំា្ប្ ្យ ចយ្មន រច្ចបក នូ  ង  រចន ុិតសតិធារ ។ 

:. គងកស្រនម រងរច ាតូិំយកាកំុន្យ គន ងតៃទនូ្ៃទវ្ចកម្របាកន  ។  ស្រង  ូាកំុន្ ប្ាតូិ្រើវធម្រនៃ តប ។ 

រច លូជាចយ្ីតូនៃ  អាូ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ ល  ត្រចោនល បូ។ 

:. គងកស្រនម រងរចាតូិកន្ីអស្រង  ូរចឋទប្បបត នឋជាន នូ សុ្រង  ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

:. គងកស្រនម រងរចាតូិន ្ជានរងរចយបា  ្យ ធំន យ រច ។   ត្ម្រន្ងវចកម្របាកន គងកស្រនម

រងរច ម្រនំងស្រទ ្ជានរងរចយបា  ចយ្ន   ្ស្ដ ទតនឋជាៃទជាប្ស្រីតន លំ ន ុនំា្ប្  / ង   រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្

រាំអាធា   / ង    រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ត្ស្រចងតោនល បូ  ង  ម្រ្ាម្រក ។ ្ឋវ្វត

ម្រ្ា្ូរចរចចកម្របតោះន  គងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតុលារច អាូ ស្រនុស្រំនលអ្ស្រំយ  នឋជាធក ក្ងស្រ

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិៃទជាបកុគលជាងស្រំន យ ធោនល បូ។ 

 ិ ធាន  ២០  គងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង  ិធាន ទៃក្សុ្រង  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង  ទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០:   ង ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន 

២០១០) 

១. ម្រនម្ររីចកម្របគងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង  ិធាន ទៃក្សុ្រង  ាតូិន ្ក្ាស្រ្ធតង នូ យ  :(ាលន)ចលក 

្យ ន ្ក្ាស្រ្ ១( យ្ )ចលក ្រើវធាកន   ង ្ក្ាស្រ្ន សចធតង នូ យ  :(កយ )ចលក ម្រនំងស្រមន នម្របាតូិ

្លប្្ាុំត្ាំវម្រ្ចនម្រ្យ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។  ម្រនំងស្រំន យម្រធតង យ្ ចលក  ង  ន សចធតង យ្ ចលកចកម្របគ

ងកស្រនម រងរច្ ប្  ាតូិ្លប្្ាុំត្ាំវម្រ្ចនម្រ្ក្សុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល  ្ឋវ្វតំន យម្រម្រនំងស្រ នឋជានិតស

ន ្នត្តា្ូិរច។ ្ក្្ីជាងនឋជា ម្រនំងស្រ  ម្រនំងស្រំន យម្រងនុស្របចកម្របគងកស្រនម រងរចំល 

ឋនងត្ ឋជាបស្រង  ូាកំុន្ីអន លថា តោះន ង្ អាូ្រើវ   លាឈកប ធម្រនំងស្រចកម្របគងកស្រនម រងរចត្ន្បបត 

ស្រង  ូាកំុន្ីអន លាតូិាកំុន្លប្្ាុំត្ាំវម្រ្ចនម្រម្រនំងស្រតមតងនុស្រប្ស្រំន យម្រ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. គងកស្រនម រងរចាតូិបបយជា  ង  ីងោចង្ជាវម្រន្ងវមុ្រន្រើវិធា្យរ ស្រ្មិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  ង  ្ចបក នូ

្ម្រូស្រសតារ ្ម្រុវមុ្រន្រើវិធា្យរ ស្រ្ម ម្រានកបយស្របំល ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។ សុ្រង ្ាំជា្ៅ្ ប្គងកស្រនម រងរច

ាតូិំយកាកំុន ត្រចោនល បូ  ត្គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ចកម្របាកន  ។ ស្រង  ូាកំុន្ ប្ាតូិ្រើវធម្រនៃ តប ។ 

:. គងកស្រនម រងរចាតូិន ុ្យត្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតទ   ម្រសតីតរចាកាីត្តទ្ នចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ 

្ប្វ នឋជា្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស្ ប្ ាតូិីង ងតយ្្វជា្ឡវ ិធាអត្្ារ ្យ ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល ។ សុ្រង 

្ាំជា្ៅ្ ប្ គងកស្រនម រងរចាតូិំយកាកំុនត្រចោនល បូ ្យ រចៃសនូ្ៃសវ្គន ងតចកម្របាកន    ត្

ម្រន្ងវចកម្រប្ក្ាស្រ្្យ ចលក ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្យ ចលក ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្យ ចលក ាកន ន លរី

ាំនរចរចរចរចស្រសត ាកន ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

 ង ាកន    ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ 

:. គងកស្រនម រងរចាតូិកន្ីអស្រង  ូរចឋទប្បបត នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ 

:. រច លូជាចយ្ាកំុនសុ្រង គងកស្រនម រងរច្ ប្ីតូនៃ   អាូ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ ល  ត្រចោនល បូ។ 

:. គងកស្រនម រងរចាតូិន ្ជានរងរចយបា  ្យ ធំន យ រច ។ ត្ម្រន្ងវចកម្របាកន គងកស្រនម

រងរច ម្រនំងស្រទ ្ជានរងរចយបា  ចយ្ន  ្ស្ដ ទតនឋជាៃទជាប្ស្រីតន លំ ន ុនំា្ប្  / ង  រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្

រាំអាធា   / ង  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ត្ស្រចងតោនល បូ    ង   ម្រ្ាម្រក ។ ្ឋវ្វត

ម្រ្ា្ូរចរចចកម្របតោះន  គងកស្រនម រងរច តតងិធារត  ង  ិធាន ទៃក្សុ្រង  អាូ ស្រនុស្រំនលអ្ស្រំយ  នឋជាធ

ក ក្ងស្រចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិៃទជាបកុគលជាងស្រំន យ ធោនល បូ ។ 

  

ជំព្ូក ៣: នីតិវិធី 

ក-បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 ិ ធាន  ២១  ្ាំជារចងជាធយចិ ស 

១. ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ិធាន ទៃក្សុ្រង   ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស 

 ង កបការ ចឋបាលជា មន នម្របធរចន  ាតូិនតកស្រាយ សុ្រង  យ រចរចធ ងូ ឋជាបាក្លំ ជាចកម្របំ 

ម្រ សយ    ំ ាតូិ្ោបំ ធកប្ោប  ង  ំ ច ្ាាំប្ ្ឋវ្វតនលននីតម្រ  ូរីៃោះូិូាកប  ង  ស្រង  ូឋន្ងវចរច



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 តតងិធារតាកស្រក្យ តនោះ រី ្យ គងតឋជាបជាសី្រងកីង្ម្រម្រចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សង

ធ ឋលូន នូ សុ្រង ូាកប  ម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ    ង ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ 

សុ្រង ក ចធាកប្ ប្៖ 

ស្រ-ឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្សុ្រង ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិនតន  ុតសងរ្៌   ង ាតូិ្ាំចី្ាំជារចងជា នូ្រប្

្ុត ្ប្វ ាតូិចស្រយល  លិតុជាយរីចង ម្រងបិងចកម្របរគតមន ប  ។    តតងិធារតាតូិនលយយល  លិរីយ បូ 

្យ នឡស្រីតាុំចង អាធា រចនឋជាបបយជាក ក្ងស្ររច្ោបាករ ប  ង  អាធា រចនឋជាបបយជាក ក្ងស្ររចិធា ងូឆយ

 ្មម្រ ។ 

ត-កុគលជាមន ប នឋជាចស្រ្ឃវអថា ម្រថងត្ក្សុ្រង យថ  រីាម្រ្ឋប ាុំ  ង  ាតូិល ្ោបាករ ប នូ្រប្កប

្ជាមវម្រឋលូាុំ ាតូិ ស្រិធាន ឋលូាុំ្ស្រន ុិតស ។ 

គ-ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិនលថា ំ ច ្ាាំប្ាតូិបបយជាល រចំល ីយត៌ន  ្ប្វ ម្រងបិងចកម្របំ ច 

្ាាំប្ ាតូិល រចរចសុ្រង ននឡង ្ីជាទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត្ចង ស្រសត ។ 

ឃ-ំ ងនឋជាាតូិល ម្រ សយ     ាតូិល ្ោបាករ ប ាតូិោតបបុស្រថាាំម  ្មម្រ ឋរាកងីងចុបិរី

ចកម្រប្គ្ង ម បាតូិល ចស្រ្ឃវអ  ។  ំ មន ្ ប្ន ម្រងបិងបបយជាឋនងត្ ននីតកប្ជាមវម្រនឋជា្ោបាករ ប

នូ្រប្តោះន      ង ន ្្និនរចរចត្រច្ាំវម្រ្ចនម្រចកម្របតោះន  ្ប្វ  ង ្ក្សុ្រង ាគកបឋនងស្របរជា មន 

នម្របទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតាតូិៃសជាបីយត៌ន ឋជាប្គននីតម្រងបិង្ក្្ម្រៃត្្ង ្កោះវ តក ។ 

២.  ិ ធាន រចោកបក ីនមន ប ង នូ្រប្កុគលជាងនុស្រប ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ   ម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនត

ីង ងតយ្យ  ស្រ ងូតសបុស្រយស្របីតអាធា រចន ម្រ្តថស្រង  ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ ិធាន រច្ ប្ាតូិនត

ស្រា ង្តតត្ ចុ៉ឹ កនៃុតម្រានកបនតតា្ូិរចទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត ្យ ម្រននាត្ន ត្ ស្រា ង្តរៃ បរៃចទ កប

្ជាមវម្រនឋជា្ោបាករ ប   ង ្យ ្ាំចី្ម្រូស្រសតទតោះតុូចចកម្រប្ ុម្រសធតងយយល ្ីអ្ជាអ ។ 

:. ាំម  បា្ បង្យ ទ រចំនចុអបត្ស្រ ងូតស រចក ីន្ជាវរា រ   រចគនរា្ស្រននប្  ាតូិល  ស្រ្ន

ន ុិតសសុ្រង ្ីជា្រើវម្រនភ ម្រ ជា នូ្រប្នុស្រនឋជាាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ  នុស្រឋទប្បបត្ឡវ ។ ាកម្រង ្កវ

បា្ បង្យ ទ យថ  រីមន ្ ប្ាតូិល ្ាកវាលម្រប្លប្ូ្្ោះវ   ស្រនងតប្ប្តុ្ង ាតូិោតបបុស្រធស្ម្រសង

ត ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្្ឡវ  ្ប្វ នុស្របបយជាតុម្រាតូិូន្រប្ស្រចងត្ ប្ាតូិយស្របិធា យ ម្រ្ាម្រក្ន

 ត្ ស្រនបុ្ម្រ្យ  ន ុ្លា្ត្ិធាន  :: ឋជាបិធាន  :: ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. រចម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត្ជាវរច្ោបាករ ប នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិ្រើវរចំន ុនំា្ប្សុ្រង ច

 ក្ីជា្យ ម្រ្ាម្រក ។ 

 ិ ធាន  ២២  ្្និន 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ំ ងនឋជាន ម្រងបិងបបយជាល ្្និនម្រថងត្ក្្ារ្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ាតូិន ម្រងបិងបបយជាល 

ំន យ ីត្្និនធតង   ្្និនន សចធតង្យ ម្រប្រចធ្យ ្្និនធតង ្នត្រច្ាំវម្រ្ចនម្រ្យ 

ាក្ ជាបតោះន ចកម្របីយស្រ្គ ត្នកកកបឋលូន ្ារ្ក 

ស្រ-ំ នឋជាន ជាបិរីក បាលស្របស្រទា្ឋជាប្្និន ាតូិន ម្រងបិង្ាំវម្រ្ចនម្រ្យ ្ម្រចនីតសុ្រង នូ្ង្

្្និនធតង  ង ន សចធតងនឋជាល ូុប្្ ម្ ប្្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។្ឋវ្វតម្រា្ក

ម្រា ន្ជាឋជាបរច្ាំវម្រ្ចនម្រ្ ប្  ំ មន ្ ប្ាតូិបបយជាល  លិកញរត្ ម្ ប្្្និន នឋជាន ម្រងបិងរចរចស្រសត  

ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១១.២ (គ)    ិធាន  ១២ម្រក្ន  (១) (គ) ម្រានកប្្និនរចរចស្រទត  ង ្្និនតនង 

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ចប ៗតោះន  ។ 

ត-ំ ាស្រតាស្រនឋជាន ម្រងបិងបបយជាល រចតនង    ំន យ ត្ៃោះូិូាកប្ារ្ិធាន មន ្ ប្ ាតូិន ម្រងបិង

្ាំវម្រ្ចនម្រ    ្ យ ្ម្រចនីតសុ្រង នូ្ង្្្និនធតង    ង   ន សចធតងនឋជាន សុ្រង កញរតឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  

១១.២ (ឃ) ម្រានកប្្និនរចរចស្រទត   ្ារ្ិធាន  ១២ម្រក្ន  ម្រានកប្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបា

កវ្ិងត ។ 

គ-្្និនន សចធតង ាតូិ្រើវរច្យ ចយ្ធ្យ ្្និនធតង  ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

ឃ-រចកញ ូជា្ ម្ ប្សុ្រង កញរតន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត ្ង ាតូិល ន ុាវ តយយ្្និនន សចធតង្លប្ 

ាកស្រកិធាធ ំតិកនៃសុ្រូាកប្ៃស ្បបត្ក្សុ្រង ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ្ឡវ  ។ 

 -្ក្្ីជានឋជាំ ងនុស្របូ បល ្្និនន សចធតង នឋជា្ង ន ្ ម្ ប្សុ្រង កញរត្្និន ឋលូន នូ សុ្រង 

 ិ ធាន  ១១.២ (គ)   ិធាន ១២ម្រក្ន  (១) (គ) ្្និន្លប្ ាតូិកន្ីអម្រនងុននកកកបធឋនកល  ្ឋវ្វតរចរចស្រសត

្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១១ (២) ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ូ-្្និនន សចធតងង  នឋជារស្រយមុ្រនូុប្្ ម្ ប្ចកម្របតោះន  ្ក្គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធសុ្រង 

្ាំជាកនង ្រើវធតនង ្យ អាងតទង្ក្ នូ្រប្្ុតន.ិ.ត.ស្រាតូិល កឋង្ម្ររ  ង្ ាតូិល ីង ងតយសុ្រង ច

 ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ គងតីតទតៃបបយជារស្រយ្យ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធីតន លរី

ាំនរចំ ច ្ាាំប្  ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសត សុ្រង ស្រចងត្ស្រវត្ឡវ នកក្ ប្ អាូកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ច

ំន ុនំា្ប្សុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ គងតីតទតៃបបយជា្ម្រូស្រសតំល ឋនងត្ ីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របគងក

្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ  ្ារ ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃស្រ ោះ ៃុត ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្រប

ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កងបៃោះូិតង៉ា  ។ ាកម្រង ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ង្ អាូចស្រម្រ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ត្រច

ស្រនងតបល ្ប ្លប្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របគងក្្ន ិ នទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ាតូិត្តជាបបុស្រធល រច 

។ ្ប្វ ្កវសុ្រង ស្រចងតនឋជារស្រយមុ្រន្លប្្ង ាតូិល ីង ងតយសុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ្ ប ាតូិោតបបុស្រ

ថាល ន ុាវ តយយូុប្្ ម្ ប្សុ្រង កញរត្្និន ។  

២. ្ ក្សុ្រង ឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ កបកវញវតសងឋលូន ្ារ្ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិ

តសក 

ស្រ-្្និនធតងាតូិ្ម្រុវយយបបយជាយល ជាប្្និនន សចធតង    ្ក្្ីជានឋជា្្និនន សចធតង្លប្ករច អតោះន ធ

្ជាវស្រឋនកល ្ក្ នូ្រប្្ុតន លរីតុលារច ត្យ ៗចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ កលក្ កបីតាតូិល បបយជា

យល ជាបចយូ្ប្វ  ្្និនន សចធតងចលក្ ប្ាតូិបបយជាល ម្រងបិង  ង កុីើម្រងបិងឋលូាុំ ត្ ្្និនធតងនឋច  ្ក្ នូ្រប្

្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

ត-ក៉ាុន ស្ មប្កតធល៉ា  ងស៏្រ្យ     ្ក្ាគកបឋនងស្របរជាទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ្្និនធតងន ម្រងបិង

 ងល ្ុ  ។  

:. រាជាបរចបនលស្របបន  មន នម្របចង ្្និន  ង ស្រល ស្រទតចកម្របីយស្រ្គ ាតូិចស្រយរចម្រនៃ តប ្ប្វ ្ង ាតូិន 

រចជាយូយស កប   តត   តតូ្ោះ ្យ ំ ្ៃស ្ឡវ  ។ ្្និនមន នម្រប អាូបបយជាល ូាកបូ្ោះ ទ 

ម្រនងុន្ចង    ស្រនងតប្ប្តុទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត  ង  ស្រងស្រយច្ ប្ ចយ្ធ្យ ងស្រយចនឋជារស្របីយ ិ

ឋទប្បបត ្ឋវ្វតីងរស្រយធ្យ ស្រល ស្រសតចកម្របតោះន  ។ ្ល ត្ន ុិធាន  ២ ន ្ជាវ ្្និនចកម្របំ នឋជាម្រថងត

សុ្រង រចឃុនឃាន  អាូបនលស្របបន  ធ្យ ស្រល ស្រទតចកម្របតោះន ្យ ្ម្រចន ្យ ្ាំចី្នត្រចយស្របស្រនប្ងត

ោនល បូលលចកម្របចឋបាលជាទ ្ ក្តចឃុនឃាន  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ក្សុ្រង រចកន្ីអរចរចចកម្របតោះន  ្្និនាតូិ្ាំចីត្កបកវញវតសងទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ូាកបម្រសតីត

រចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ិធាន ទៃក្សុ្រង  ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតទ  ង កបការ ចឋបាល

ជាចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ស៏្រឋលូធូាកបម្រសតីតជាសី្រ សងស្រក្្និនចកម្របស្រ្ផ្សងធ  ង  កបយបា    ង  ាស្រ្ម្រតជា

រ្៌ិធាធរ ំតិក នឋជាល បបយជាយល ជាប ។ ី យស្រ្គន រតីើស្រង  ូសុ្រង រច្ជាវស្រស្រ្ផ្សម្រប ុតងទរ្៌  ង ឋន្ងវចរច តតងិធារត

ាកស្រក្យ ាកម្រងបិងរី  ង ាតត្្ាតូិ ។ 

:. ្្និនធតង  ង ន សចធតងន ម្រងបិង្ាំវម្រ្ចនម្រាស្រង្នុស្រូាកប ្ឋវ្វតំយ កន្ីអស្រង  ូរចចកម្របីយស្រ្គ។

ក៉ាុន ស្ ្និនរចរចស្រទតម្រានកបំ ាស្រតាស្រ ាតូិ្ាំវម្រ្ចនម្រសុ្រង នូ្ង្កុគលជាងស្រធតង  ង ន សចធតងនឋជាន 

្ ម្ ប្សុ្រង កញរត ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១១(២) (ឈ) ។ ្ ក្្ីជាងនឋជា្្និនរចរចស្រទតម្រានកបំ ាស្រតាស្រ  

ូ ប្ាំវម្រ្ចនម្រកុគលជាងស្រនឋជា្ង ន ្ ម្ ប្សុ្រង កញរតឋលូន នូ សុ្រង  ិធាន  ១១(២) (ឈ) កុគលជា្លប្ាតូិនត

កន្ីអម្រនងុននកកកបធឋនកល ម្រង  ្ឋវ្វតកញ ូជា្ ម្ ប្្នសុ្រង កញរត ។ 

 ិ ធាន  ២:  ្ាំជារចងជាបល្ នទ រចូលជាចយ្ ចកម្របំ  ច ្ាាំប្សុ្រង ន កធ្ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង  ទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន 

២០០:  ង ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧  នត ស្រាវ   ាុំន ២០១០) 

១. ្ាំជាកនង ទ កងស ត្ មុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ គឺ

្ឋវ្វត ៖ 

 ស្រ- លូជាចយ្សុ្រង ឋន្ងវចរច តតងិធារតាីប្មបងឌ  ាកាំន  ត្ នុស្រនឋជាបបយជាតុម្រាតូិូន្រប្ទ្ាស្រងឋបាស្រ្ម្ ក្

 សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ្យ ាំនាបឋជាបរច្ោបាករ ប ។  ង  

 ត- ម្មចម្រនង ៃោះូិូងតទ  ង ម្រ្លប្រី ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ២: ម្រក្ន កយ  ។ 

២. ម្រងបិង្រើវកងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូ្រើវ្ឡវ ្យ ាំម  រច្ចនម្រ្នវ នូ្រប្ជាសី្រងកិធា ងូឆយ  ឋលូធជាន្ក្

យបា  ក  ូងកវ  ុ  ម្រារ តង្ឡវ  ។ 

:. ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត លូជាចយ្ធជាសី្រងកកុគលជា ្ក្សុ្រង ឋនងស្របរជា្ុ ំន ុនំា្ប្ ។ ោកបីត

ឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិចយ្កញ ូជាាស្រង្នត យ្ នឋជាៃជាាក្លំ ជា

ចកម្របីយស្រាំតបាតូិល តនង ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ១២ ម្រក្ន ីតច ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង  ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិំន យ ្យ 

្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ១២ ម្រក្ន ីតច (:) ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ ម្រប្

្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិយស្របរចម្មចចយ្នត្យ ក៉ាុ្ងណ ប្ លិម្រនង ៃោះូិូងតទ  ង 

ម្រ្លប្រី ។  

:. ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ង ាតូិល ្គយស្រម្រយចឋលូធយស្រសតរ្មតសុ្រង ្ចង ស្រទតនត្យ ្ ប្ល ្ប ្ប្វ 

ាម្រកត្ិធាន  :២ នឋជាមស្របប  ត្ ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ អាូាតូិល ្គយទ កបូ្្ោះវ នតក៉ាុ្ងណ ប្ 

្យ ម្រថងត្ារ្ជាសី្រតងឌ ឋលូាុំ្ន ត្ ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោបនឋច ។ 

 ិ ធាន  ២: ម្រក្ន   កងស ត្ ម្រុនតន តោះន ធ្ឋវ្ កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង រចបបយជា ស្រ លិ រស្រយម្រុនតន តោះន ធ្ឋវ្ ក

ងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. ្ឋវ្វតយយរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូបបយជា ស្រល   នុស្រយស្របរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិក 

 ស្រ - ករច អីតនតទម្រាវ ង្អា ល ូាម្របលាម្រប  ង  

 ត - ករច អធជាបិៃជា្យ ាក្ ជាបីតកបទ្ាស្រងឋបា ល៉ា  ្ងូងម្រប្យ ទ កបទ្ាស្រងឋបាធ្ា វូ  នឋជា

 ាតូិល ្ោបាករ ប្ជាវំ ាតូិ្ោប ថាតោះន ីងតធល បបយជាច  លិីយម្រ ស្រ្មន ចលករា រ  ន 

 ម្រនភ ចក   ៃោះូិូងតទ នឋជាអាូធ្លជាយបា  ម្រានកបរចម្មចម្រនង ៃោះូិូងតទ  ង ម្រ្លប្រី ។ ្ក្

 ្ីជាីងោចងននីតរីអាូបបយជា ស្រល ទ រស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ម្រប្

 ្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិនតន ំន្ ងថា ន ល្ ប្តុនឋជាាំនាបឋជាបរចយស្របរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្ក

 ងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្លប្ន រីីងតាលស្រឋ ។   

២. ំ ច ្ាាំប្នឋជាន កនង ូ បតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិយស្របរស្រយមុ្រនធលា  

ជាសី្រងជានស្រសច ល៉ា   លច (១:)ទតៃ កលក្ កបីតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតំល ឋនងត្ ឋជាបរគតមន នម្រប ននីតរច

កញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ត្ៃោះូិតុលារច្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន  :: (១) ។  ន ុ្លា្ត្កបកវញវតសង ម្រសតីត

 ិ ធាន រចរចរចំ ច ្ាាំប្ នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិំល ឋនងត្ 

្ ប្្នម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ំ ាតូិ្ោប ។  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនតន តោះន ធ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតចប្លតឋជាបរជាកចធា្ូឆប្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ  ។   ឋតរ្ ប្ាតូិ្កវស្រៃោះូិយយកទត្ 

ទ្បិចងជាម្រ្ កី ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្យ នុស្រយស្របរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ឋលូនឋជាន 

នូ សុ្រង ្ម្រូស្រទតនងលនន ុិតទ ។ កងទ ត្ ទ្បិចងជាម្រ្ កី្ ប្ ្ង ាអ ស្រឋន្ងវចរច តតងិធារត្ប ។ ្ជាវស្រនជា   ង 

ជុាប្ាតនតរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិល កឋង្ម្ររ្ោជា នុស្រយស្របរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្

កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូន ុិតទម្រងបិងធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតល  ។ 

:. ្ក្្ីជា្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ      ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិម្រ្ា្ូននីតរីអាូបបយជា

 ស្រល ទ រស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជា្ក្្ម្រម្រម្រជាបមន នម្រប្យ ឋតរ្យ នឡស្រ ។  

ឋតរ្ ប្ាតូិ្កវស្រៃោះូិកទត្ ទ្បិចងជាម្រ្ កី្យ រគត   នុស្រយស្របរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

ឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ៧៧ ម្រក្ន  ។ កងទ ត្ ទ្បិចងជាម្រ្ កី្ ប្្ង ាអ ស្រឋន្ងវចរច តតងិធារត្ប ។      រាជាប

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតមន នម្រប នឋជាាតូិល បបយជាយល ជាប្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ្យ ន លកុ្ច

ំន ុនំា្ប្ ត្ច ករចកទត្ ទ្បិចងជាម្រ្ កីឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ្ ប្ ាតូិក្ តវតធាស្រង្ចយ្កញ ូជាាុំនត

្យ ោកបីតឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ន ុ្លា្ត្ិធាន  ២: (:) ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ។ ្ក្្ីជានឋជា

ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាករម្រថា រស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតចកម្របកុគលជាងនុស្រប្ង អាូបបយជា

 ស្រល  ្ារ ្ីជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ល បបយជាម្រនងុន្ចង  កុគលជា្លប្ ត្ ាតូិឋស្រ្ូអីតាស្រង្ទ 

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជាចយ្កញ ូជាាុំនត្យ ្លប្ ។  

:. ាគកបរស្រយកងស ត្ តន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតមន នម្រប ាតូិន ីយត៌ន ាគកបាាំ ប ្ឋវ្វត

ន ុាវ តយយ ីង ងតយការ ស្របននីតរីម្រ្ាម្រកចកម្របរស្រយកងស ត្ ធ្យ  ត្ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ ធីង្ម្រម្រ

រស្រយកងស ត្ ាតូិៃសជាបីយត៌ន ជា្អងតននីតន កធំ ច ្ាាំប្ ការ ស្របននីតាក្ស្បទ្ាស្រងឋបាស្រ្មនឋជាាតូិ្ោប

ាករ ប  ង ររ កប្ស្រធ្យ  លិស្ម្រសងត ការ ស្របននីតីយម្រ ស្រ្មនឋជាបបយជាច     រចករច អននីតីងចុបិរី

ចកម្របទ្ាស្រងឋបំា   នឋជាាតូិ្ោបាករ ប ។ រស្រយកងស ត្ ាតូិនតន រចការ ស្រប យយល ាតត្្ាតូិននីតជាន្ក្យបា  

ចកម្របំ ច ្ាាំប្ រចធាលជាយ ូុប្កញរតចកម្របម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្នឋជាតោះន ធម្រនំងស្រ   អាម្រ យបា  

ចកម្រប្្និន ្ឋវ្វតរ ាម្រនជាឋជាបរចកញរូ   ង រចំល ឋនងត្   ។ ្ក្្ីជានឋជាអាម្រយ យបា  ្ ប្ម្រថងត្ក្

្ាៅាក្បម្រស្រ្ផ្សងធ នុស្រកសត្ ាតូិនតៃសជាបអាម្រ យបា  ្យ ្ក្សុ្រង ាក្បម្រស្រ្ផ្សងធ ។ 

:. ្ក្ាគកប្ីជាមន នម្របទ ឋនងស្របរជា្ុ ំន ុនំា្ប្ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូជាប្ក បម្រងបិង ្យ 

ូាម្របលាម្រប   លិរចម្មចម្រនង រចតលូនត   ង ្លប្ក បរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ចកម្របតោះន ល  ។ រចជាប្ក បម្រងបិង   ្ លប្ក បរស្រយមុ្រន្ ប្្ង អាូ កញឈកប   ាអ ស្រកងស ត្ អាធា ល ្ប ។ ្ ក្

ាគកប្ីជាមន នម្របោកបីតឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនុស្របៗអាូឋស្រតោះន ្ូអីត

ាស្រង្ទ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជាចយ្កញ ូជាាុំនត យ្ ្លប្ល  ។ 

:.  សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ាតូិ្ោប   ំ  ធកប្ោបបបយជា្ចងរី ឋន្ងវចរច តតងិធារតកងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

្ក្្ុត ន.ិ.ត.ស្រ នូ្រប្ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោបចលក្លប្  ត្ ាតូិកញ កប ។ 

 ិ ធាន  ២: ម្រក្ន ីតច  រចតនង ្ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ោកបីត្ីជា្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ ត្ន ្ឋវ្វត លូជាចយ្្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ្ឋវ្កងទ ត្ 

ចឋបាកវ្ិងតមន ប ាតូិតនង ្យ ្្និនតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្យ ចលក ្ក្ាគកប្ីជាមន 

នម្រប ។  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរម្រ្ាម្រកលលម្រានកប្ាំជាកនង ្ ប្ ត្្ីជា្ិលា

ម្រ្ច្យនឋជាអាូន ុិតទល  ក៉ាុន ទល៉ា   លចកនៃុត ្ក្្ីជា្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ  ។ សុ្រង ស្រចងតនឋជា

នជា ន ្្និនតនង  ្ប្វ ្កវ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតន កនង ក ទូ លជាចយ្្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច  តតង

 ិ ធារត ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិចស្រ្្និន្ៃស ្ស្រំន យម្រ ។ សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ន លរីតុលារចនឋជារស្របី

 ិយ អាូនងលន្ ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតយយ លូជាចយ្ធ យ្ ាស្រង្្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជាន ាយកប ។ 

២. ្ក្្ីជា្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិល តនង ្យ ្្និន ម្រងបិងចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ត្ 

ាតូិល ន ុិតទត្ច ក្្និន្លប្។    ន ុិធាន ្ ប្ ្ង ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតទ្ ប សុ្រង ស្រចងតនឋជា្ឋវ្កងទ ត្ 

ចឋបាកវ្ិងត ាតូិល ្គយទ កបូ្្ោះវ ត្ិធាន  ::  ង ិធាន  :១ (១) ។  

:. ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូក្ តវតធាស្រង្  ង ្ាំវម្រ្ចនម្រ្្និនយយ្រើវធតនង ាស្រង្ធចយ្ ្ូអ

ីតកញរតនឋជា្ចបក នូ្ឡវ ្យ ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ។ ្ជាវម្រីត្ ប្្ន្បបត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត 

  ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ចបក នូយយន តនង ចយ្ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-សុ្រង ស្រចងតនឋជាតា្ូិយយន ៃជាាក្លំ ជាទ  ុតសងរ្៌ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូតា្ូិ

 ្អា ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ក្ តវតធាស្រង្្ឋវ្វត្ាំវម្រ្ចនម្រ្្និននុស្រប  ្ា វូ លស្រប្រើវធ

 តនង ចយ្សុ្រង ច ក្ីជាស្រនងតបង្យ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ត-្ក្្ីជាៃជាាក្លំ ជា ុតសងរ្៌តា្ូិ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ ូ ាស្រ 

 ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតធាស្រង្  ោតបីយស្រ្គយយ លូជាសុ្រង ាស្រង្នឋជាន ាយកប  ង / ោតបតន 

 ្្និនចយ្ យ្ ចលកម្រានកបាស្រង្្ ប្កលក្ កបីតីង្ាាំប្្លកជាបធ យ្ ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្។ 

 គ-ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្ ាតូិោតបិធាន រចម្រ្

 ាម្រកមន ប ្ឋវ្វតនលថា សុ្រង រច្ាំវម្រ្ចនម្រ្្និនតនង យយាស្រង្ៃជាាក្លំ ជាចកម្រប្ឋវ្

 កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ត្យ ៗាតូិល ្ាំចី  ង បនលម្របៃជាាក្លំ ជាឋទប្បបត ស៏្រាតូិល ្ូបម្រ

 ង ។ 

 ឃ-ាគកប្ីជា្ិលាមន នម្រប ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូយស្របរស្រយមុ្រន្យ ន ការ ស្របីត្លជា

 ្ប្តុ្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ យយីងោចង្ឡវ ិធាអននីតរចោតបតន ្្និន

 ចកម្របីយស្រ្គ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ។  ង  

  -្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត  នឋជាតើប្ជាបិរីក បាលស្របស្រទា្ឋជាប្្និន នឋជាតនង ចយ្យយាស្រង្

 នឋជាោតបតន ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្  អាូនម្រើ ចស្រំន យ ីតរចធាលជាយ 

 ចឋបាលជា ។ 

 ិ ធាន  ២: ម្រក្ន កត  ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. ាស្រង្ំ ច ្ាាំប្អាូ លូជាធម្រនំងស្រម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ង យ្    ្ឋវ្វត្ចបក នូរស្រយកងស ត្ មុ្រន

តន តោះន ធ្ឋវ្ចឋបាកវ្ិងតចកម្របតោះន  ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-្ឋវ្វតំយ ម្រា ន្ជា យយន រច្ចបក នូរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតចយ្ាុំ ន លរី

 ាំនរចំ ច ្ាាំប្  អាូៃសជាបយយំ ច ្ាាំប្  លិកញរត្ ម្ ប្ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្  ្យ ម្រថងត្ក្

 ្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជា ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ 

 ត-្ឋវ្វតអាូកញ ូជា្នសុ្រង កញរតល        ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ាតូិៃសជាបយយន លរីាំនរចំ ច 

 ្ាាំប្  លិងស្រយចនឋជាករច អថាម្រនគ្្ ប្ល ូុប្កញរតាតត្្ាតូិ  ល ក្ តវត្ឡវ ្ក្សុ្រង 

 ាក្បម្រនឋជាម្រនគ្ល ្រើវម្រស្រ្មរី  ង ល បបយជាន ុាវ តយយ្រើវម្រស្រ្មរីសុ្រង ល្ម្រនំងស្រ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 តោះន   ឋលូន នូ សុ្រង ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស ។  ស្រចងតនឋជាថា    ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្្យ តនង 

 យយំ ច ្ាាំប្នឋជាន អាម្រ យបា  ្ក្ងកច្បម្រ ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ្ ង ាតូិ

 កស្រាយ ថា ធរច្រើវម្រស្រ្មរីសុ្រង ាក្បម្រស្រ្ផ្សងធ    ្ឋវ្វតបបយជាល  លិរច ជាបាី្ន ុ្លា្

 ត្ន ុិធាន ្ ប្្ឡវ  ។ 

 គ-្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជាធម្រនំងស្រចកម្របម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ យ្  ាតូិនតតនង ្យ 

 ្្និនចកម្របម្រនគ្្លប្ ្ប្វ រច្រប្យយ លូជាតោះូ   ង រចំល ឋនងត្ ឋជាបម្រនំងស្រម្រនគ្ាតូិ

 ្រើវ្ឡវ ត្ច កម្រនគ្ ។ 

 ឃ-ស្រចងតនឋជាថា  ំ  ច ្ាាំប្តោះប្ នឋជា្ាំវម្រ្ចនម្ររច្រើវរស្រយកងស ត្ ចកម្របតោះន ត្ច កម្រនគ្

 ំ ច ្ាាំប្្លប្ ្ង ាតូិន ៃជាក៉ាប្រជាបឋជាបម្រងបិងចកម្របំ ច ្ាាំប្ឋទប្បបត្ប    សុ្រង រច លូជា

 ចយ្ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ក្សុ្រង ្ចង ស្រសតនត្យ  ។ 

  -រាជាបម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ នឋជារស្រយមុ្រនូុប្្ ម្ ប្សុ្រង កញរតន ្ជាវាតូិល កឋង្ម្ររ   ង្ ាតូិ

 ល ីង ងតយសុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ គងតោកបីតទតៃបបយជារស្រយ្យ ន លរីាំនរចំ ច 

 ្ាាំប្   ាតូិល ជុាក្ ម្ ប្្ូអីតកញរត អាូកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ សុ្រង ច ក្ីជា ១:

 (ឋកបាលន) ទតៃកលក្ កបីតទតៃបបយជា្ម្រូស្រសតំល ឋនងត្ ីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របាកន ន លរីាំនរច ំ 

 ច ្ាាំប្   ្ារ ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃស្រ ោះ ៃុត ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក។ ្ម្រូស្រសត

 ម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កងបៃោះូិកសត្ តង៉ា  ។   ាកម្រង ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ង្ អាូចស្រម្រ្្ោះ 

 ាំនាបរគ្ា វូ ត្រចស្រនងតបល ្ប្លប្ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របាកន ន លរីាំនរចំ ច ្ាាំប្

 ាតូិត្តជាបបុស្រធល រច។ ក៉ាុន សសុ្រង ស្រចងតនឋជារស្រយមុ្រន្លប្ ្ង ាតូិល ីង ងតយសុ្រង ច ក្ីជា:០

 (យ្ម្រងក)ទតៃ្ ប ាតូិោតបបុស្រថា ន លកុ្ចំន ុនា្ប្ល ម្រ្ា្ូន ុាវ តយយូុប្្ ម្ ប្សុ្រង កញរត ។ 

 ិ ធាន  ២: ម្រក្ន កយ   កងទ ត្ ម្មចម្រនង ចកម្រប្ ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ចស្រ្ឃវអននីតីងចុបិរីចកម្របំ ោកប្ោប ន លំ ន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូ

ៃសជាបយយនតម្រនង ៃោះូិូងតស  ង ធម្រ្លប្រី្នឋជាបរគត្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតនតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ត្្ាំជា

កនង ទ ិធាន មន ្ ប្ ម្រនង ៃោះូិូងតទ  ង ម្រ្លប្រី គឺធិធាន រចមន ប នឋជាក 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ស្រ) បបយជាយល ជាប លិរចតលូនតនឋជា្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតបបយជាច ្យ យចរចាកាីត្តទ លិកប

 ទ្ាស្រងឋបាចកម្របំ ធកប្ោបនឋជាាតូិល ៃទលក្ ្មម្រ   ង  

 ត) ៃទជាបៃជាាក្លំ ជាឋជាប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជា្ជាវស្រ្ឡវ រចតលូនត្ ប្ ។  

ៃជាាក្លំ ជាមន ្ ប្  ្ង ាតូិន បា្ បទ ម្រនង ធាលស្របឋជាប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្លប្្ប ។ 

២. ម្រនង ាតូិនត្ម្រុវ្ឡវ ធ្ម្រូស្រទតម្រ ុងយបា  ចយ្នត្យ  នឋជា្ម្រូស្រទតម្រ ុងយបា ្ ប្ អាូ្រើវរចម្មច 

ម្រនង ្យ នូ យ ន ស្រនងតប។ ្ម្រូស្រទតម្រ ងយុបា  ្ ប្ាតូិៃទជាប លិ ៖ 

 ស្រ) រចីងីង៌លននីតម្រនង នឋជាាតូិម្មច ។ 

 ត) បឡហតស្រចងជាម្រ្្ប្តុៃជាឋលូធ រច្ជាវស្រីតរចតលូនតនឋជាីយស្រ្គបបយជាច    ង សុ្រង ស្រចងតនឋជា

 អាូន ុិតទល  ការ ស្របននីតាស្រង្្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតសុ្រង ាស្រង្ចយ្នឋជាីយស្រ្គធកបរស្របីយ  ិ។ 

 គ) បា្ បទ រចន ុិតទធស្របលាស្របនត្យ ្ជាវម្រនង  ត្យ ៗ នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២: ម្រក្ន កយ  

 (:) (ស្រ), (ត) នឋជាម្មច ។ 

:. ្ក្្ីជាម្រ្ា្ូននីតនកកកបទ រចន ុិតទម្រនង  រស្របី ិយ ត្ ម្រនង  ត្យ ៗ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ ៖ 

 ស្រ) ករល កបថា ្យប្ ុ ទ ម្រនង ាតូិនតធក ក្ងស្រចកម្របីងចុបិំ     

 ត) បបយជាយល ជាប លិគ្ាន ធស្របលាស្រប នឋជាន ជាសី្រងកម្រ្ាម្រក្កោះវ តក្ន ត្ ម្រនង នឋជា

 ម្មច្យ ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ប្វ អាូន ុិតទល ។ គ្ាន 

 នកក្ ប្ ត្ ាតូិល ្គក្ តវត្ឡវ   ករច អូាម្របលាម្រប្យ ម្រប្រចធ្យ ន លរីាំនរចំ 

 ច ្ាាំប្្ប្វ ល នល លិរចៃទជាប្លជា តរងាគកបាាំ បីតន ្ាៅ ។ 

 ិ ធាន  ២:  យស្រសត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ្ុ ្ីជាាតូិល យស កបូ្្ោះវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ៃសជាបម្រសី្រតស្រ្ម្ ក្ នូ្រប្្ុតន ល

ំន ុនំា្ប្ យស្រសតនុស្របៗ ាតូិ្រើវម្រ្វតាម្រកត្យម្រល   ំន្ ងចកម្របតោះន ថា ងល នតរចីងត ។ 

២. យស្រសតឋលូ្ចបករាកបន ្ារ្ាតូិ្កោះវ ្យ ្ង ោនល បូ្រើវម្រ្វត ៖ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ស្រ-ឳីុស្រ នស    ង  កុីើញាតងចកម្របំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 ត-ស្រល ាម្រត ស្រល ាកងម្រ  ង  កោឆ ញាតងចកម្របំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 គ-ក កអូ ាកងម្រាម្រតចកម្របំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 ឃ-ក កអូ ទតោះាកងម្រាម្រតចកម្របំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

  -ម្រប្ីយបិចកម្របំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្មប្កតីយស្រធល នជា ជាប្

 ាុំ្ប្វ  ស៏្រ្យ  ។  ង  

 ូ-្ស្រម នឋជាន អា ុតងូធ ១:(ឋកបកយ )ាុំន ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ាតូិយស្រម្រយចយស្រសតមន នម្រប្ឋវ្វតយយឋត្  ថា្តវ យស្រសតមន ្លប្ន 

បនលស្របបន  ញាតងល៉ា  ងធ្យ ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតឋលូន នូ សុ្រង 

ន ុិធាន ២ន ្ជាវ។ មស្របបង ្ន ត្ យស្រសតមន នម្រប ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិស្រនងតបថា្តវ

យស្រសតមន ្លប្ន បនលស្របបន  ញាតងល៉ា  ងធ្យ ំ ធកប្ោប   ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋប្ា កវងត ឋលូន នូ 

សុ្រង ន ុិធាន ២ន ្ជាវ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ន លំ ន ុនំា្ប្ ង្ ាតូិ្រប្្ៅសុ្រង ល្ធយស្រសត្ប    នូ្រប្កុគលជា

ង នឋជាន ស្ម្រសងត ករច អថា    ន តា ង្ ីងចុបិរីថាល ាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋបា  ្ជាវស្រនជា នតកបកវញវ

តង នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២: ។ 

 ិ ធាន  ២:  រចតតម្រ្្ោះ    ចលករីសុ្រង ្ីជាម្រយច ស្រូ្្ោះវ  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. សុ្រង ាគកបរជាក្បម្រកនឋជាអាូ្រើវ្នល  ្ ក្្ីជាម្រប្ាីប្រាំអាធា   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត 

ម្រយច ស្រូ្្ោះវ ីតំ ម្រ សយ   ំ ាតូិ្ោប ាតូិនតតត ស្រម្រ្្ោះ    តតចលករីកន ថ្ ីត្ជាវស្រនងតប្ប្តុ

ធលា ជាសី្រង៏នស្រសចទ រចម្រយច ស្រូ្្ោះវ ្ ប្ ។ រចតត ស្រម្រ្្ោះ    តត ស្រចលករីទ រចម្រយចូ្្ោះវ  

ាតូិនតន ុិតស្នត្ តតងិធារតឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-ំ នឋជាាតូិ្គម្រយច ស្រូ្្ោះវ    ាតូិល ំល ីយត៌ន ធរយនឋជាាំតប ជាប    ង      ងល 

 ល ្យ ្ីអ្ជាអ  ្ប្វ ំ នឋជាាតូិ្គម្រយច ស្រូ្្ោះវ ាតូិល ្គាលកបយយឋត្ ថា   រចម្រយច



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ូ្្ោះវ  ត្ ាតូិតត ស្រម្រ្្ោះ    ចលករី ្ប្វ រចំនមម្របង្យ ចកម្របកុគលជានឋជារស្របីយ  ិាតូិ

 ូុប្ ង្បក្ម្រ្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

 ត-រច្លប្ក បម្រងបិងន ិតសន ្្និនសុ្រង ្ីជាម្រយចូ្្ោះវ  ាតូិតត ស្រម្រ្្ោះ    ចលករី ។ 

 គ-សុ្រង ស្រចងតន រចអាស្របន សុ្រង ្ីជាម្រយច ស្រូ្្ោះវ  ្ប្តុរចងជា  ង ្ីជា្ិលាទ រចអាស្របន 

 ្លប្ ាតូិស្រតបាតបុស្រ្ុ ្ីជារចតតម្រ្្ោះ   ង  ចលករីាតូិល កញ កប  ចយ្ធ្យ  ត្ ្ីជា្ិលា

 នឋជាាតូិម្រយចូ្្ោះវ ក សៃ នឋច ។ 

 ឃ-្ក្្ីជាកញ កបរចម្រយច ស្រូ្្ោះវ   ំ នឋជាាតូិល ្គម្រយច  ាតូិល ៃសជាបឱ្រម្រយយ្រើវរច

 ការ ស្រប្ឡវ ិធាអ លិូនងុូ នឋជាតោះន ល  ងល   ង កន ថ្ នូងុូ ង្ៃស ្បបតនឋជាតោះន ូ បកន ថ្   

 ។ ្ីជា្ិលាទ រចកញ កបរចម្រយច ស្រូ្្ោះវ ាតូិូុប្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ ។ 

  -ងស្រយចតតូ្ោះ ្យ ូាកប   ាកម្រង ្កវទ្កស្រចងជាតត្ា វូ ឋទប្បបត ាតូិល ្ាកវាលម្របងស្រ

 យចនឋជាធូាកប្ឋវ្្យ ូាកប ាតូិាកគជាប្នយយំ នឋជាាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ  ។ 

 ូ-ងស្រយចូាកប្ឋវ្   ងស្រយចូាកប្ឋវ្ង្យ សុ្រង នូ្ង្ងស្រយចូាកប្ឋវ្ឋទប្បបត ាតូិ

 កងបយោះ ស្រ្លប្ាត ្ ក្ នូ្រប្្ុតំ នឋជាាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ   ង ្្និនចកម្រប្គ ាកម្រង ្កវន 

 ិតសន  ្ប្វ ្ក្ន ្ារ្គឺប្តថ្ជានចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

  ង ំ នឋជាាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ   ង  ្្និនចកម្របីយស្រ្គ ាកម្រង ្កវន ិតសន  ។ 

 ក-ងស្រយចតត ស្រម្រន្ជា    ចលករីមន ្ ប្អាូាតូិ្ាកវសុ្រង ស្រចងតន រចាកនស្រស្រំនមម្របននីត

 រីាតត្្ាតូិទ ស្រនងតប្ប្តុម្រយច ស្រូ្្ោះវ ធលា ជាសី្រង៏នស្រសច ។  ង  

 ំ-ូាកបូ្ោះ ទ រចតត ស្រម្រន្ជា    ចលករី ាតូិៃទជាបយយម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  រគត្ៃស 

 ្បបតត្ច ក្្និនចកម្រប្គ  ត្រច្ម្រុវមុ្រន ។    

២. រចម្រយច ស្រូ្្ោះវ អាូាតូិល ្រើវ្ឡវ  ្យ ្ង ោនល បូន រចតតម្រ្្ោះ        តតធចលករី 

្ក្្ីជាងនឋជារជាក្បម្រករារាន នូ្រប្រចតត្ ប្ ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ្លជា្ប្តុនឋជា្ង អាូ្រើវរចតត

ល សុ្រង ្ីជាម្រយច ស្រូ្្ោះវ  ាតូិូុប្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រង៏នស្រសច ្ប្វ ំ នឋជាាតូិល ម្រយច

 ស្រូ្្ោះវ  ាតូិបបយជាល  លិងស្រយចតតូ្ោះ ្យ ូាកបទ ូ្្ោះវ ចកម្របតោះន  ។ ូ្្ោះវ មន ្ ប្ាតូិយស្រប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

កញ ូជា្នសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុម្រយច ស្រូ្្ោះវ   ង ្កវអាូ្រើវ្នល  ាតូិន ប្តថ្ជាន   យុ្ាន្ទឋ

ចកម្របនុស្រនឋជាាតូិល យទ កបូ្្ោះវ    ម្រយចូ្្ោះវ  ។ 

:. ្ក្្ីជាងំ ាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ  កឋង្ម្ររសុ្រង រចូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវស្រនងតប្ប្តុធ

លា ជាសី្រងជានស្រសចទ រចម្រយច ស្រូ្្ោះវ  រចកឋង្ម្ររ្ ប្ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រយស្របសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ចយ្ធ យ្ ល្ជា

្ប្តុទ រចកឋង្ម្ររ្ ប្ៃ  ្កវអាូឋត្  ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូ្ាំវម្រ ស្រ តតងិធារតនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន 

្ ប្ ្ក្្ីជា្រើវរចម្រយច ស្រូ្្ោះវ ំ ឋទប្បបត ្ាៅីតំ នឋជាន ្ចបករាកបន ្ជាវ ធីង្ម្រម្រ្ក្្ីជា

នឋជារច្ាកវាលម្រប តតងិធារតនកក្ ប្ អាូំយ រតបក ថ រីស្យ នោះ ូចកម្របំ ច ្ាាំប្ទ នន្ីវចខា្លាស្ៃោះូិ

្ស្ប   នន្ីវប្ត្ យនៃសុ្រ្ ៉ា ឌយច សុ្រនច ំ ោម្របំរា  ង ំ ីងរច សុ្រង រចៃសជាបស្ម្រសងត  ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ូអការ ៃ នឋចយយន ុិតស តតងិធារតនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ នូ្រប្រចម្រយច ស្រ

ូ្្ោះវ កុគលជាមន ប ង នឋជា្ស្រករច អតោះន នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

 ិ ធាន  ២:  រច្រើវម្រស្រីតស្រ្ម្ យ ៃយ ក សាក្ ជាប ត្ច កក្  ូស្រិធាបស្យតបម្រស ជា   បលចបម្រស ជា 

១. ម្រសី្រតស្រ្មចកម្របយស្រសត     នុស្រំនលអ្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជា្មុ្រវកម្រយច       រចំន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវ្ឡវ 

្យ ន ិតសន ចកម្របកុគលជា្លប្ាក្ ជាប  ្ក្្ីជាងនឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ ក៉ាុន ស្ មប្កតធល៉ា  ងស៏្រ

្យ   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូន ុាវ តយយយស្រសត្រើវម្រសី្រតស្រ្មត្ច កក្  ូស្រិធាបស

្យតបម្រស ជា   បលចបម្រស ជា សុ្រង ស្រចងតនឋជាក្  ូស្រិធាបសនកក្ ប្ន ុាវ តយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន ល

ំន ុនំា្ប្  ង  រគតយស្រម្រយចយស្រសតល  ្ក្្ីជានឋជាយស្រសតាតូិ្ឡវ ្រើវម្រសី្រតស្រ្ម ។ ក្  ូស្រិធាបស្ ប្្ង ាតូិ

ន ុាវ តយយ្ាកវ្ប ាកម្រង ្កវ្រើវយយន ន សរា រៃ បរៃច   ្ង ាម្រក្ន ត្ ម្រងបិងរចរចតោះន  ។  

២. ្ក្សុ្រង ស្រចងត្ៃស ្បបត រចយស កបូ្្ោះវ យស្រសត្ារ្ិធាន ្ ប្ ាតូិនតន ុិតសយយាម្រក្នត្

 ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 ិ ធាន  ២៧  ំ នឋជាគ   តោះ ប  

្ក្្ីជាម្រយច ស្រូ្្ោះវ ំ នឋជាគ   តោះ ប ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិ

ម្រច្ម្រចម្រនងយចធលា ជាសី្រង៏នស្រសចម្រានកបយយំ ្លប្អា   ង  ្រើវរច្កោះវ ម្រនងយចធលា ជាសី្រង៏

នស្រសច ។ សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ គ   តោះ ប្លប្ធន សី្រចំ  ាស្របកញរតាតូិនម្រើ ចស្រំ នឋជាអាូ្រើវរចបនលស្រប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

បន  ល៉ា  ាតត្្ាតូិធ្យ ំ គ   តោះ ប្លប្ ។ ំ នឋជាំយ សុ្រង រច្រើវបនលស្របបន  ្លប្ ាតូិ្រើវ

ម្រោ ាកងងន ត្ តតងិធារត នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 ិ ធាន  ២:  ម្រងបិង្ ង ្រើវម្រស្រីតស្រ្មាកាំន  ត្ តោះន ង ចកម្របយស្រសត 

១. យស្រសតអាូកឋង្ម្ររសុ្រង រច្កោះវ ្ន ត្ ម្រនងយច    ្រើវននងប្ននង ង យ្ នឋជាលនយយយស្របីងចុបិ

រី្ជាវតោះន ង  ។  ម្រងបិង្ង ្រើវម្រសី្រតស្រ្មាកាំន  ត្ តោះន ង ចកម្របយស្រសត្ ប្ ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស្ក្ាគកបឋនងស្រប

រជាមន នម្របទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត ឋលូធរចន្ តតកឋ្នឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រច្មុ្រវក

ម្រយចនឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ង  ឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្។ 

២. ាកម្រង ្កវយស្រសត  ្ង ាតូិល ំល ឋនងត្ ននីតម្រងបិង្ង ្រើវម្រសី្រតស្រ្មាកាំន  ត្ តោះន ង ្ប   ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិំល ឋនងត្ ននីតម្រងបិង្ ប្ឋជាបយស្រសត ្ ុ ្ីជាយស កបូ្្ោះវ  

  ្រើវម្រសី្រតស្រ្ម ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្តា្ូិយយយស្រសត្កោះវ ម្រនងយច្យ    ្ា វូ 

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូនល នូ្រប្យស្រសត្លប្ធ្ុ  ាកម្រង ្កវអាូ្រើវល ថាស្ម្រសង

ត  នឋជាធូ្្ោះវ តក ត្ ម្រនងយច ៖ 

 ស្រ-ាតូិចស្រយធរចម្រនៃ តប  ង  ង្ ាតូិ្កវស្រ នូប្ចឋជាបយនចងកំ   ង /  

 ត-្ង ាតូិល ្ាកវាលម្រប្យ ាក្ ជាប     ្យ ាក្លជាាកាំន  ត្ យស្រសត្លប្   ្ក្សុ្រង រច្ោប

 ាករ ប ក សកលក្ កប្បបតនឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ្ ឡវ  ។ 

:. ្ុ ្ីជាៃសជាបរចនលនកក្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិម្រយច្លកជាបីតម្រប្

ាីប្រាំអាធា ្ឋវ្វតស្រនងតបថា ្តវរចនល្ ប្គយចាតូិៃសជាបំល ឋជាបយស្រសត្លប្ ្ប ។ 

:. សុ្រង រចស្រនងតបថា ្តវាតូិយយយស្រសត្កោះវ ្ន ត្ ម្រនងយច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្

ាតូិីងោចង្ន្ជាវ ៖ 

 ស្រ-យចកម្រនន បទ ស្ម្រសងត នឋជាអាូយម  បុស្រធ្ុ  ។ 

 ត-ថា្តវយស្រសត្លប្ធនុស្រនឋជាអាូៃសជាបស្ម្រសងត នឋជាន ជាសី្រងកីង្ម្រម្រនត្យ គតប្លប្  

 ល៉ា  ង ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 គ-ជាសី្រងកទ ីងចុបិរីនឋជាអាូ្ោបាករ ប្ន្ជាវយស្រសត្លប្ ាកម្រង អាូឋត្  ។  ង  

 ឃ-រីាគកបាាំ បទ ិធាន រចរចរចឋជាបយស្រសត សុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ ។ 

:. ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ន លំ ន ុនំា្ប្   ជាប្ឃវអថា   ្ង អាូៃសជាប លិរចនល

ម្រ្ាម្រក ឋជាបយស្រសត្លប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្្ង ាតូិតា្ូិយយយស្រសត្កោះវ ្ន ត្ 

ម្រនងយច្លប្្ប  ក៉ាុន ស អាូក សម្រយចយស្រសត្ជាវម្រនងយច្ៃស ឋទប្បបតល  ។ 

៧.     ្ឋវ្វតយយរចនលន ាកម្រងបិរី  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ស្រចងតម្រ្

ាម្រកអាូ ៖ 

 ស្រ-ករល កបថា រចៃសជាបស្ម្រសងត ចកម្របយស្រសតាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ម្រនៃ តប។ 

 ត-ករល កបថា នតសម្រាវ ងចកម្របយស្រសត  ង តោះត្្យចទ ស្ម្រសងត  ង្ ាតូិ្កវស្រ នូប្ចឱ្យឋត្ ត្ាគកប

 ចលករីមន នម្រប ្ប្វ ាតូិនូ ថា រច្ជាមវម្រ្ង ្ាំចីត្រចការ ្ ប្ាតូិបបយជាបងឌ ស្រ្ម

 ឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ::  ង  :: ។ 

 គ-នងលនធីង្ម្រម្រឋជាបរគត  ង តនង ាម្រកូាកបចកម្របរគត ននីតៃជាិធាលស្រទ រច្ង ្ាំចីត្

 រចករល កបឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ ។ 

 ឃ-្ូអករល កបយយ្លប្ាត្ជាវងស្រយចស្រនងតប្ប្តុទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត ។  ង  

  -្ាកវាលម្របិធាន រចរចរច ឋលូន សុ្រង ិធាន  ២: ្ឋវ្វតនលថា នតសម្រាវ ងចកម្របយស្រសត  ង 

 តោះត្្យច ទ ស្ម្រសងត ្ង ាតូិល ្កវស្រ នូប្ច ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជារគតង យ្ ឋត្ ថា    រច្រើវម្រសី្រតស្រ្មចកម្របយស្រសតងនុស្របអាូកងស ជាយយន 

កាច រស្របីយ  ិ្ន ត្ រចយស្របីងចុបិ្ជាវតោះន ង    ស៏្រ្ក្្ីជាងនឋជាយស្រសត្ជាវស្រ្ឡវ  លិកាច ្ ប្្យ តោះន 

ង  ្លប្រគតាតូិ្ម្រុវយយ្រើវម្រិលរច្យ ម្រនៃ តប  ង ំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ន លំ ន ុន

ំា្ប្ននីតកាច ្ ប្ ្ុ ្ីជារច្រើវម្រសី្រតស្រ្ម្ ជាវយស្រសត្លប្ ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្

អាូោតបិធាន រចឋលូន នូ  សុ្រង ន ុិធាន  ៧ ទ ិធាន ្ ប្ ម្រានកបនៃសុ្រង្យ   មន នម្របទ រច្រើវ

ម្រសី្រតស្រ្មចកម្របយស្រសត្លប្ ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ាកម្រង ្កវកាច ង្យ ទ រចយស្របីងចុបិ្ជាវតោះន ង ្ស្រវត្ឡវ   សុ្រង ននឡង ្ីជាទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

 ិ ធារត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិាអ ស្ររច្រើវម្រសី្រតស្រ្មចកម្របយស្រសតក្ងស ប្អាម្រ  ុ ង  ាតូិ

ៃសជាប្្និន យ្ ចលក្នយយយស្រសត្លប្ ្ជាវស្រនជា នតយស្រសតកឋង្ម្ររ លិម្រងបិង្ ប្ ។ រចកឋង្ម្ររ លិម្រងបិង្ ប្

ាតូិូុប្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ២: ។ 

 ិ ធាន  ២:  ិធាន រចរចរច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក  ង ទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង  ទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០:  ង 

ទតៃ បត១១ នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវាតូិនលននីតស្រង  ូរចរចឋជាបនុស្រកទត្  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង យស្រសត ឋលូ

ន នូ សុ្រង ស្រង  ូាី្្ាីត កន ថ្ ម្រសតីតម្រ សងមុ្រត  ង  មុ្រិតថងរី  ង ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតសឋទប្បបត ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត       ន លំ ន ុនំា្ប្្ូអកបការ នើត្យ     ្ក្្ីជា

រចធាលជាយ ឋទប្បបតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវកន្ីអ្តុរចចកម្របតោះន  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន ល

ំន ុនំា្ប្      រចធាលជាយ ្លប្ ាតូិគងតីងោចងឋជាប្ម្រូស្រសតាតូិរចចកម្របំ ច ្ាាំប្   ង យស្រសត  ។ ធ

ីង្ម្រម្រ្ក្្ីជាងនឋជារចធាលជាយ មន ្លប្ ាតូិ្រើវរចបនលស្របបន  ធ្យ  នុស្រកទត្  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបា

កវ្ិងត  ង យស្រសត ។  រចធាលជាយ មន ្លប្   អាូ្រើវរចបនលស្របបន  ធ្យ ្្និនចកម្របីយស្រ្គ     

ធ្យ ម្រនគ្ចកម្របំ ច ្ាាំប្ ្ក្្ីជានឋជារចបនលស្របបន  ្យ ាក្ ជាប អាូកងស ជាយយកុគលជាមន 

្ ប្ន ្ាាំប្ថុាស្របឋជាបំតិធាត      ឋជាបមុ្រតនជារីចកម្របីយស្រាំតប ។  

:. ត្រចៃសនូ្ៃសវ្គន ងតចកម្របតោះន    ត្រស្រយមុ្រន  ង ្ារ ្ីជាីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ន លរីាំនរច

ំ ច ្ាាំប្   ន លរីាំនរចយស្រសត ង នុស្រំនលអ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូោតប

 ិ ធាន រចម្រ្ាម្រក ្ឋវ្វតរចរច នុស្រកទត្  ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង យស្រសតនឋជា្ស្រករច អតោះន  ាកម្រង ្កវ

រចករច អតោះន ្លប្អាូ្រើវយយអា ុំតិធាត មុ្រតនជារី   ាស្រង្ាគនយច     ញាតងំងតម្រុងបបាចកម្របីយស្រ្គ ាតូិ

ម្រថងតសុ្រង ម្ររី្ាាំប្ថុាស្របរៃ បរៃច ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ូអឋតរនកក្ ប្ ត្

រចៃទនូ្ៃទវ្គន ងតចកម្របតោះន  សុ្រង ស្រចងតនឋជាន រចករច អននីតង ងស្យ នកក្ ប្្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង ។ ិធាន 

រចរចរចម្រានកប ាតូិ្ម្រុវមុ្រនល៉ា   លច ១:ទតៃ ្ារ ីតឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ លូជាធយថ ីច ។ ្ក្

ឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្ ិធាន រចរចរចម្រានកបយស្រសត ាតូិ្ម្រុវមុ្រន ល៉ា   លចាតត្្ទតៃយស្របកញរត្ ម្ ប្យស្រសត 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន :០ ។ សុ្រង ស្រចងតីង្ម្រម្រ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូីងោចង្ជាវរស្រយមុ្រននឋជាយស្រប ឺត

ល  ។ 

:. សុ្រង កចធាកប្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ន លំ ន ុនំា្ប្ អាូ្ូអ្ម្រូស្រសតករល កប្យ ន 

ម្រនអា ្ប្តុ ោតបិធាន រច្ឋវ្វតរចរចនតសម្រាវ ងំ មន ្លប្ ឋលូធក 

ស្រ-ស្រនងតប ស្រអាម្រ យបា  ចកម្រប្្និនចកម្របីយស្រ្គ      ចកម្របម្រនគ្ ំ ច ្ាាំប្ចកម្របីយស្រ្គ   ចកម្រប

ន លំ ន ុនំា្ប្ ិ ធាយ្ញវ ធអាម្រ យបា  បនលស្របបន  ចកម្របីយស្រ្គ ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ 

ត-្ាកវចប្ម្រសល្្ក្្ីជា ងល ម្រន្ៅ្នចស្រំ ាតូិរចរច្លប្ ។ 

គ-ន ុាវ តយយ្រើវស្រនងតប្ប្តុម្រយច ស្រូ្្ោះវ ចកម្របំ ្លប្ ្យ ្ង ោនល បូម្រច្ម្រចនតសម្រាវ ងចកម្រប

ំ ្លប្្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។  

ឃ-្ក្្ីជាងំ ាតូិ្ោប   ំ ម្រ សយ ្ម្រុវយយន រច្កោះវ តបជាបាុំធ្យ ំ ្លប្ ្គអាូ្ាកវ

ាលម្របក្  ូស្រ្បម្រនឋជាន ុាវ តយយន រច លូជាចយ្ីតូនៃ     កននៃោះ ម្រ្្ោះ ្ឋវ្   កងបលន ស្ង រគចកម្រប

ំ ្លប្ ។ 

 -ធស្រចងត្ជាវស្រនជា នូ្រប្្ាំជារចងជាម្រិលរចធយនចងក ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ចបក នូនៃសុ្រឋន្ងវច

រច តតងិធារតង្យ ធម្រនៃ តប  ន ុាវ តយយករច អស្ម្រសងត ត្ច កាកីយ ិ្ នឡងូាតូ ងូ   ស៏្រ្ាកវាលម្រប

្្រសល ីង្ម្រម្រៗឋទប្បបត ។ 

:. សុ្រង ស្រចងត្ ប្រស្រយមុ្រន  ង នតសម្រាវ ងចកម្របំ ្ ប្   ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ្យ នឡស្រីត

ម្រនងុន្ចង  ។ កុគលជាងនឋជាបនោះ  ាលកបយយឋត្ ននីតនតសម្រាវ ង    អាម្រ យបា  ចកម្របកុគលជាងនុស្រប

នឋជាបបយជាាក្លំ ជាីតកបកវញវតសងទ ិធាន ្ ប្ អាូបបយជាបងឌ ស្រ្មត្ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន  ។ 

:. ាំម  រចៃសលក្ ្មម្រង្យ  នឋជាអាូ្រើវ្ឡវ នូ្រប្ំ ធកប្ោប ្យ នៃអស្រាតត្្នត្ជាវ្លជាយបា  

ទ រចៃសជាបូ្្ោះវ  ាម្រកត្ជាសី្រតងឌ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ២: (:) (គ) ន ្ជាវ្ ប្ក៉ាុ្ងណ ប្ល ្ប ។ 

៧. សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូករល កបយយន រចនលម្រ្ាម្រក

ត្ៃោះូិតុលារច ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  ង /  រចរចរចធចលកិ័ សឋជាបំ ច ្ាាំប្   យស្រសត

្យ យយម្រថងត្ក្សុ្រង ជាន្ក្យបា  មុ្រិតថងរី សុ្រង ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ   ្ក្ងកច្បម្រ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូនឋជា្ូអ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  : ទ ិធាន 

្ ប្ ាតូិល ្កវស្រៃោះូិទ្បិចងជា្ក្ នូ្រប្្ុតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ឋលូនឋជាល នូ សុ្រង ិធាន  ៧: ្ម្រូស្រទត

ម្រ្ា្ូនឋជា្ូអ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិ្កវស្រៃោះូិយយកទត្ យបុស្រី្នន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជាឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១០: (:) ។ 

:.កងទ ត្ ទ្បិចងជាាកាំន ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូមស្របប  ត្ ិធាន រចរចរច នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ ្ង ាតូិ

ន អា ុរីីយនចរចន ុិតទ ៏្ឡវ  ្ជាវស្រនជា នតកងទ ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូឋស្រប្លតិធាន 

រច្ ប្។ 

 ិ ធាន  :០  នុស្រកស្រនាក 

សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្ាកវាលម្របនុស្រកស្រនាក 

។ យស្រសត   រគតអាូ្ម្រុវមុ្រននុស្រកស្រនាកល ៃ នឋច ្ក្្ីជាោនល បូ  ។ នុស្រកស្រនាកមន នម្របាតូិម្រវត 

ាម្រកត្យម្រល   ំន្ ងចកម្របតោះន ថា ត្ កស្រនាកយយល ្បប ាត ប ចស្រយរចម្រនៃ តប  ង  តងតតនយយនម្របីត

ម្រ្តថរីចកម្របតោះន  ។ នុស្រកស្រនាក្ង អាូាតូិ្ាំវម្រ្ចនម្រ្ូអីតសុ្រង នូ្ង្្ក្ាស្រ្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌ នុស្រ្មុ្រវកន្ តត រគត   យស្រសតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ្ ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  :១  នុស្រំនលអ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត១៧ នតស្រាវ  ាុំន២០១០) 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្អាូនម្រើ ចស្រំន យ ធ្តង្លកជាបីតនុស្រំនលអននីតកាច  

នឋជា ជាប្ឃវអថាន យចកម្រនន បោនល បូឋជាបរច្មុ្រវកម្រយច  ង  ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវ ។ 

២. នុស្រំនលអនឋជា ជាបាី្ នូ្រប្រចោតបតន  ាតូិម្រវតត្យម្រល   ំន្ ងចកម្របតោះន ថា  ត្ ៃសជាប

ំន យ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្្យ ្យម ប្ាត ប ចស្រយរចម្រនៃ តប     ង តងតតនាកត្ 

នាក យយនម្របីតម្រ្តថរី ។ 

:. នុស្រំនលអាតូិនត តន ្យ ឋតរម្រ្ា្ូកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ ឋតរ

្ ប្ ាតូិន នូ យយូាម្របននីតរចស្រង  ូ     ង     ្តច្ិលាកន្ីអរចរច ។ ាកម្រង ្កវោនល បូសុ្រង រចកន្ីអ

រចស្រង  ូចកម្រប នុស្រំនលអ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិៃសជាបនៃសុ្រង្យ    មន នម្របទ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ស្ម្រសងត នឋជាន សុ្រង  ម្រនងុន្ចង ្នយយនុស្រំនលអ ្ជាវស្រនជា នតរចៃសជាបយយ្លប្ លនយយន ្ាាំប្ថុាស្របឋជាប

ំ ច ្ាាំប្   យស្រសត   ៃក្ង ្ន ត្ ិធាន រចរចរចនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២:  ។  ក៉ាុន ស្ ក្្ីជាង

បបយជាល រចន ុាវ តយយីង ងតយស្ម្រសងត  នុស្រំនលអាតូិល ន ុាវ តយយនប្ស្រយោះ ស្រាតនឋជាកងប្ក្្ជាវ

ស្ម្រសងត ាកម្រង ្កវន  ។ ាកម្រង ្កវរច្រើវ្រម្រជាយិធា យូ ចកម្របនុស្រំនលអ តា្ូិយយន រចនស្រនាក     ្ រើវ

យយតលូនតឋជាបស្ម្រសងត     នុស្រំនលអាតូិំល ីយត៌ន  ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្  ង 

ាតូិម្រុនរចន ុាវ ត្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូរច្ ប្ ។ 

:. នុស្រំនលអាតូិកន្ីអ្កម្រស្រស្រ្មចកម្របតោះន  ្ារ្រចឃាោះ ន្ វ្ជាចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  

ន លំ ន ុនំា្ប្  ។ នុស្រំនលអាតូិំល ីយត៌ន ធាកោនឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ននីត

ិឌឍ រី ទ ្កម្រស្រស្រ្មចកម្របតោះន  ធីង្ម្រម្រននីតរចជានលស្រង្យ នឋជាតោះន ំយកាកបប្ ។ 

:. ាកម្រង ្កវនុស្រំនលអ្ង ្ាំចីត្ច ក្ីជា នឋជាស្រនងតប្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន ល

ំន ុនំា្ប្ ្លប្ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូោតបតន នុស្រំនលអតមត្ស្រំន យម្រនុស្រំនលអ

្លប្   ្កវោនល បូ ី សចច ក្ីជា្កម្រស្រស្រ្មចកម្របនុស្រំនលអ្លប្ ។ 

:. ាកម្រង ្កវធរចោនល បូសុ្រង រចកន្ីអ្កម្រស្រស្រ្មចកម្របតោះន  នុស្រំនលអអាូ លូជាចយ្យស កបូ្្ោះវ 

យស្រសត   ំ  ាតូិ្ោប   ំ  ធកប្ោប   ្ ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជាាតូិល ម្រយច ស្រូ្្ោះវ ្យ ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ

ន ុាវ តយយនុស្រំនលអ្រើវម្រនភ ម្រ ជា្យ ាក្ ជាបធ្យ យស្រសត ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោប ្ក្ នូ្រប្្ុត

្្និនចកម្របីយស្រ្គ ។ ក៉ាុន សសុ្រង ស្រចងតនឋជានុស្រំនលអធាគូ្ីបយ នឋជាាតូិោតបតន យយីង ងតយំ ាតូិ្ោប   

ំ ធកប្ោប  រចីង ងតយនៃសុ្រ្ិ រំយស្ដម្រស្  ប្អាូ្រើវល ្យ ាំម  ិតសន ្្និន ។ 

៧. នុស្រំនលអាតូិ្រើវចល រចងជា ្ក្្ីជានឋជាាកតងកតទងរច្រម្រជាយិធា យូ ាតូិល កញ កប  ។ចល 

រចងជា្ ប្ ាតូិការ ស្របយយូាម្របលាម្របននីតាកតងកតសងរច  ង  ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ចកម្របនុស្រំនលអ ្យ ន ូុប្

រជាកចធា្ូឆប  ង ប្តថ្ជានៃ នឋច ។ ាកម្រង ្កវនុស្រំនលអ្រើវយយតលូយោះ ស្រាតកងប ្ ក្្ជាវស្ម្រសងត សុ្រង ្ីជា

្រើវ្រម្រជាយិធា យូ  នុស្រំនលអ្លប្ ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រននីត្ប្តុរចងជា្ ប្្ក្សុ្រង ចល រចងជា ។ 

:. នុស្រំនលអាតូិាកគជាបចល រចងជា   ង  ាកគជាបស្ម្រសងត មន នម្រប    នឋជាតោះន ល បបយជាសុ្រង ្ីជា

កន្ីអ ្កម្រស្រស្រ្មចកម្របតោះន ្នយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្  ។  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិយស្របកញ ូជាចល រចងជា្ ប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង    ស្រនងតប្ប្តុទ ឋន្ងវចរច

 តតងិធារត ។ ាកម្រង ្កវយោះ ស្រាតកងប ្ ក្្ជាវស្ម្រសងត ាតូិល កននកស្រ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្

ាតូិកងបយោះ ស្រាតធតមត្ជាវិតថងត ្លប្ ្ប្វ ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រននីតកាច ្ ប្្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ាកម្រង ្កវរច

្រើវ្រម្រជាយិធា យូ ចកម្របនុស្រំនលអ្រើវយយន រចនស្រនាក   តលូនតឋជាបិតថងត  នុស្រំនលអាតូិីងីង៌លននីត

រចនស្រនាក   តលូនត្ ប្្ក្សុ្រង ចល រចងជា ។ 

:. ាកម្រង ្កវរជាក្បម្រកតា្ូិ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូោតបតន នុស្រំនលអ

្យ នូ យ ត្រចោនល បូ យយកន្ីអ្កម្រស្រស្រ្ម្ រើវ្រម្រជាយិធា យូ  ។     សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ាកម្រង ្កវនុស្រំនលអ

មន ្លប្ន  ្លកជាប្ៃស ៗាុំ នូ្រប្្កម្រស្រស្រ្ម្ លប្ នុស្រំនលអនុស្របៗាតូិម្រច្ម្រចននីតគន ងត្លកជាប

ាក្ ជាបតោះន     ្ក្សុ្រង ចល រចងជា្យ នឡស្រ្ចប ៗតោះន  ្យ ការ ស្របននីត្លជា្ប្តុទ រចនតើ គន ងតធ្យ 

នុស្រំនលអឋទប្បបត ។ 

១០. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ំ ាតូិ្ោប  ំ ធកប្ោប ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត    ្្និនចកម្របីយស្រ្គ   

ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូ្ម្រុវមុ្រន យយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ន លំ ន ុនំា្ប្ 

ត្ស្រចងតម្រ្ម្រាម្រក ោតបតន នុស្រំនលអតមតកន ថ្ ្បបត ្ឋវ្វត្រើវរចាតនតីង ងតយធតមត   ាតនតីង ងតយ្ឡវ 

 ិ ធាអ្ជាវកាច ង្យ នឋជា្រើវចយូ្ប្វ   ង ន សុ្រង ចល រចងជាចកម្របនុស្រំនលអ្ុ  ។ ម្រន្ងវ្ ប្ ាតូិ្រើវ

ធលា ជាយសី្រនស្រសច  ង  ន ការ ស្រប្លជា្ប្តុ ។ ម្រន្ងវ្ ប្ាតូិម្រ្ា្ូ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   

ន លំ ន ុនំា្ប្យយល ាំកបត្នឋជាអាូ្រើវ្នល   ង  ្ុ ្ីជាកញ កបរច្មុ្រវកម្រយច   ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

 ិ ធារត ។ ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  កឋង្ម្ររ ង្ ាី្្រើវត្ម្រន្ងវ ឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្អាូាតូិ

កសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។  

១១. ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិៃសជាប្យប្ ុ ូន្រប្រច្រើវ្រម្រជាយិធា យូ ឋជាបនុស្រំនលអ នឋជាោតប

តន ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ្នត្នាតនឋជា្ចបក នូ្ឡវ ្យ រចធាលជាយ ចឋបា

លជា ។ 

 ិ ធាន  :២  រចីង ងតយនៃសុ្រ្ិ រំយស្ដម្រសឋជាបំ  ាតូិ ្ោប   ំ ធកប្ ោប 

សុ្រង ្ាំជាកនង ្ឋវ្វតការ ស្របថា ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោបន ម្រ្វមន ៃោះូិរ    ង ៃោះូិូងតសអាូ

លូជាចយ្សុ្រង រចំា្ប្ស្រសត   ស៏្រ្យ យច្លជា្ប្តុ្ៃស ្បបត   ត្ម្រន្ងវចកម្របរគតង្យ  ម្រប្



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូករល កបយយំ ាតូិ្ោប      ំ ធកប្ោបបបយជារចាតនតីង ងតយ

នៃសុ្រ្ិ រំយស្ដម្រសិធាស្រជាូចធាត ូ ងតសយស្ដម្រស ្ យ នុស្រំនលអ ។ ្ លជា្ប្តុទ រច្ូអ្ម្រូស្រសតករល កបនកក្ ប្  ង 

ចល រងជាចកម្របនុស្រំនលអ ាតូិយស្របកញ ូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

 ិ ធាន  :២ ម្រក្ន ក រចនម្រើ ចស្រ្លជា្ប្តទុ ្ចងរី្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជាឃាតប  ង  ឃុនតោះន  

(ន ុ្យតទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត 

០: នត ម្រតង ាុំន ២០១១) 

១. ្ក្្ីជានឋជាន ំ ម្រ សយ  ំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោប បបយជា្ចងរី្ក្សុ្រង   ង ្ក្្ាៅ

្ ក្តចឃុនឃាន  ន.ិ.ត.ស្រ ចយ្មន ្ក្សុ្រង ្ ក្តច្ីបយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិោកប្ៃទវ្្រើវរចនម្រើ ចស្រ្លជា្ប្តុ

ទ រចយោះ កប្ ប្។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  អាូករល កបយយន រចិប្រតបីង ងតយយស្រម្រី្លប្  ង ន ចល 

រចងជាធតងីុជាកន ថ្ ្ជាវរចយស្រម្រយចលលចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  នឋជា ជាប្ឃវអថាោនល បូម្រានកប

ស្រនងតបននីត្លជា្ប្តុទ ្ចងរី្លប្ ។ ្ក្សុ្រង ស្រចងតនឋជាចស្រ្ឃវអថា្លជា្ប្តុទ រចយោះ កប្ង ន្ ធ

្លជា្ប្តុរ្មធតង   ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិ្ៃក្ចម្រនងុន្ចង ្ ប្្នាីប្រាំអាធា នឋជាន ម្រ្តថស្រង  ូ្ក្សុ្រង 

ាកីយ តុិលារចធតង ។  

២. ាគនយចយស្រម្រីអាូ្ាំវម្រ្ចនម្រនុស្រំនលអ ្អា លូជាម្រ្ តតរចង៏ទ រចិប្រតបីង ងតយ

យស្រម្រី្លប្ល  ្យ នូង ធក ក្ងស្រាក្ ជាបតោះន  ។  

 ិ ធាន  ::  យចងចកម្របនុស្រនឋជា្ង ន្ ធរគតទ ្ចង ស្រសត 

១. ្ក្ាគកបឋនងស្របរជាទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត ្កវ ជាបថាោនល បូ្ឋវ្វតិធា ងូឆយ ្មម្រយយល ាតត្្ាតូិ

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូន្ញរវអ   ៃសជាបឱ្រម្រយយន លរច   កុគលជាង្យ យស្រប

ំល  លិយចងធលា ជាសី្រង៏នស្រសច រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច ង្យ ស៏្រល  ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  

ន លំ ន ុនំា្ប្ នឋជារស្របីយ ាិតូិស្រនងតប្ីជា្ិលាយយយស្របយចង្ ប្ ាកម្រង ្កវាតូិ្រើវ ។ 

២. យចងនឋជា្រើវ្ឡវ ្ារ្ិធាន ្ ប្ ាតូិាកគជាប្នយយាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្នឋជារស្របីយ ។ិ ាស្របកញរតាតូិាកគជាបងស្រយចតតូ្ោះ ្យ ូាកប្នយយម្រប្ាីប្

រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបត  ្ឋវ្វតន ឱ្រម្រ្រើវរច្កោះវ តក ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ::  រចឋស្រតោះន   ង  កងស ត្ ឋងតូងតសូន្រប្្ក្ាស្រ្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ២: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១១) 

១. ្ក្ាស្រ្អាូឋស្រតោះន ង ្ូអីតស្រចងតង្យ  នឋជា្ក្ាស្រ្ចលក្លប្ ន           នោះ កបន ៃជា

ាក្លំ ៏ាក្ ជាបតោះន    ប្ងចញវិ តថង   ន រចរស្របីយ  ិនឋជាអាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបល៉ា  ីងតាលស្រឋឋជាបរីនល

គតងចកម្រប្ក្ាស្រ្ចលក្លប្   អាូក្ តវតយយន រីជាន្នប  ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតងនុស្របនឋជាឋស្រ

តោះន ្ូអីតរចរច ាតូិៃសជាបីយត៌ន ្នឋជាបាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ ្កវធ្ក្ាស្រ្ំា្ប្ស្រសត ាតូិៃសជាប

ីយត៌ន ្នឋជាបន លំ ន ុនំា្ប្នឋជាតោះន ម្រថងត្ក្ ។ ្ក្ាស្រ្នឋជាស្រនីុ ន កាច  ាតូិឈកប លូជាចយ្ធកលក្  ប

សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ។ 

២. រគតអាូ្រើវកងស ត្ ឋងត ងូតស នូ្រប្ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ្ក្ាស្រ្ទ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុន

ំា្ប្យលាឋនកល    ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា សុ្រង ស្រចងតង្យ នឋជា្ក្ាស្រ្ចលក្លប្ន    នោះ កប

ន ៃជាាក្លំ ៏ាក្ ជាបតោះន    ប្ងចញវិ តថង   ន រចរស្របីយ  ិនឋជាអាូ្រើវយយក៉ាប្រជាបល៉ា  ីងតាលស្រឋឋជាប

រីនលគតងចកម្រប្ក្ាស្រ្ចលក្លប្   អាូក្ តវតយយន រីជាន្នប  ។ 

:. រគត  នឋជា្រើវកងស ត្ ឋងត ងូតស  ាតូិករច អយយូាម្របលាម្របននីត ល្ជា្ប្តុទ កងស ត្      ង ាតូិន 

ស្ម្រសងត ការ ស្របៃ នឋច ។   រស្រយកងស ត្ ាតូិ្រើវ្ឡវ យយល ាំកបកនៃុតត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ្ក្្ីជា

ងនឋជារគតល ឋត្ ននីត ល្ជា្ប្តុ្លប្ ។  

:. រស្រយកងស ត្ ឋងត ងូតសនឋជាអាូបបយជា ស្រល ាតូិនត្រើវ្ឡវ ្ឋវ្វត ៖ 

ស្រ-ាកាំន  ត្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្ុ ្ីជាន ឋតរឋន្ងប្ាយ   

ត-ាកាំន  ត្ ្ក្ាស្រ្ចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ្ុ ្ីជា្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ន្ជាវ្ចង ស្រសតង្យ     

គ-ាកាំន  ត្ ្ក្ាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច ្ុ ្ីជាំន ុនំា្ប្ ល៉ា   លច

កនៃុតាតត្្្ីជាម្រិលរចកឋ្    រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច ្ស្រវត្ឡវ សុ្រង ននឡង ្ីជាំន ុនំា្ប្  រជាងរ

គត ង្ ល ឋត្  ្ក្្ុ ្ីជាំន ុនំា្ប្ ្ក្្ុ ្ីជា្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូូុ ្ារ ្ជាវម្រនងុន្ចង ្លប្    

ឃ-ាកាំន  ត្ ្ក្ាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា  រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច នឋជា្ស្រវត្ឡវ ្ុ ្ីជា្រើវ

កងស ត្ យបុស្រី ្ក្្ីជាោកប្ៃសវ្ តតងិធារតកងស ត្ យបុស្រី   រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច ្ស្រវត្ឡវ សុ្រង ននឡង ្ីជា តតង



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធារតកងស ត្ យបុសី្រ   កាច នឋជារគត ង្ ល ឋត្ ្ក្្ុ ្ីជាោកប្ៃសវ្ តតងិធារតកងស ត្ យបុស្រី  ្ុ ្ីជា្រើវ

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូូុ ្ារ ្ជាវកងស ត្ យបុស្រី្លប្ ។ 

:. រស្រយកងស ត្ ឋងត ងូតស នូ្រប្ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិយស្របំល ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ សុ្រង 

ស្រចងត្ៃស ្បបត រស្រយកងស ត្ ឋងត ងូតសាតូិយស្របំល ្នន លំ ន ុនំា្ប្ង យ្  នឋជា្ក្ាស្រ្្លប្ម្រថងត្ក្  ។ 

្ក្ាស្រ្នឋជាស្រនីុ ន កាច  អាូក សូ លជាចយ្្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ្យ ច បោន្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូម្រសតីត

កងស ត្ ឋងត ងូតស ។ ក៉ាុន ស្ ក្ាស្រ្្លប្ អាូម្រ្ា្ូ ងូតសលានជា ្យ ម្រមយាគ ងូតសល  ្ក្ាគកប្ីជា្ិលាសុ្រង 

ឋន្ងវចរច តតងិធារត ។ 

:. ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិង អាូាតូិំន យម្រ្យ ្ក្ាស្រ្កា ង្ ទ ន លំ ន ុនំា្ប្្លប្ល   ម្រានកបនតស្រចងត

ទ កងស ត្ ឋងត ងូតស្លប្ក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ាកម្រង ្កវន រស្រយកងស ត្ ឋងត ងូតស្ា វូ     នឋជា ង្ អាូ្ចបក នូន លំ ន ុន

ំា្ប្   ្ឋវ្វតម្រ្ា្ូ្ជាវរស្រយកងស ត្ មន ្លប្ល ្ប គងកស្រនម រងរចចឋបាលជាតុលារច ាតូិ្ាំវម្រ្ចនម្រ

្ក្ាស្រ្កន ថ្ ីតសុ្រង នូ្ង្្ក្ាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។  

៧. ្ក្ាស្រ្នឋជាាតូិល ្គកសត្ ឋងត ងូតសាកាំន  ត្ តោះន  ន ម្រងបិងយស្របយចង្នន លំ ន ុនំា្ប្ត្ច ក

ាកន ចកម្របតោះន  សុ្រង ច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ គងតោកបីតទតៃនឋជាាំតបល បបយជារស្រយកងស ត្  ។ រស្រយកងស ត្ 

ឋងត ងូតស ាី្មន យចងចកម្រប្ក្ាស្រ្នឋជាាតូិ្គកសត្ ឋងត ងូតស ាតូិ ស្រ្ស្រីងោចង្យ ន លំ ន ុនំា្ប្

នឋជាាតូិ្លប្្ាុំត  ង ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូធលា ជាសី្រង៏នស្រសច្ជាវកាច ្ ប្ ្យ ីុនន ិតសន ចកម្រប

្ក្ាស្រ្ នឋជាាតូិល ្គកសត្   ង ្ឋវ្កងស ត្  ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតោនល បូ រចីងរស្រយម្រ្ា្ូ្ជាវកងស ត្ ឋងត ងូតស អាូ្រើវ្ឡវ ត្្្រសល ីតូនៃ   ។ 

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូមន ្ ប្ាតូិ្រើវត្ឋតរម្រ្ា្ូ  ង ង្ អាូកសត្ តង៉ាល ្ឡវ  ។ ឋតរ្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ ្ន

រគត  ង  ្ក្ាស្រ្នឋជាាតូិ្គកសត្ ឋងត ងូតស្យ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ 

:. ស្រង  ូនឋជាល កន្ីអ្យ ្ក្ាស្រ្នឋជាាតូិ្គកសត្ ឋងត ងូតស ្ុ ្ីជាន ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ជាវរស្រយ

កងស ត្ ឋងត ងូតទ្ លប្ាតូិោតបបុស្រថាន មុ្រីជារី ។ 

១០. ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត ឋស្រប្លតម្រងបិងីត្ក្ាស្រ្ងនុស្រប ្ក្ាស្រ្កា ង្  ត្ ាតូិ

នត តន ំន យម្រស្រន ោះ នឋជាបន្ ច្លប្ ។ រជា្កវាំម  ្ក្ាស្រ្កា ង្ ាគកបាាំ ប ្ឋវ្វត្ចបក នូាស្រង្ាកត្ស្រយំន ុន

ំា្ប្្យ ្ប្តុថាន កងស ត្ ឋត្ត ងូតស្ា វូ  ្ក្ាស្រ្តមត អាូាតូិនត តន កន ថ្ ឋលូន នូ សុ្រង នាត ១០ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

តមត  ង  ១១ តមត ទ ូាកប ម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ង  នាត : ទ ស្រង  ូាី្

្ាីត  ។ ្ក្្ីជានឋជារស្រយកងស ត្ ឋងត ងូតស ាតូិល កឋង្ម្ររ្ោជា្លប្ ាំម  រស្រយកងស ត្ ង យ្ ្ៃស 

្បបត អាូបបយជា ស្រល ្យ នៃអស្រ្ជាវ្លជា្ប្តុឋនឋជាឋលូាុំ្ន ត្ រស្រយកងស ត្ ្ុ ្លប្្ប ្ជាវស្រនជា 

នត្លជា្ប្តុ្លប្ល ្ស្រវត្ឡវ ្ស ្បបត កលក្ កបីតន ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ជាវរស្រយកងស ត្ ្ជាវស្របត១ ។  

១១. ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្ ង្ អាូចស្រម្រ្ោះ ាំនាប រគ្ា វូ ត្តា្ូិរចល ្ប ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ

្លប្ ាតូិោតបថាល កឋង្ម្ររកងស ត្ ឋត្ត ងូតស ។ 

 ិ ធាន  ::  រច្ាំតតនាំស្រូលជាសុ្រង ស្រង  ូរចចឋបាលជាចកម្របន លំ ន ុនំ ា្ប្  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១. ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវអាូយស្របបងឌ ស្រ្ម    កញរូ ្នអាធា រចន ម្រ្តថស្រង  ូ លិំ ងនុស្របនឋជា

្ាំតតនាំស្រ្យ ្ូតលីងតាលស្រឋ សុ្រង ស្រង  ូរចចឋបាលជាចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ចយ្មន កុគលជានឋជាន នូ ឋលូ

ន ្ារ្ក 

ស្រ-ៃយ ្ូអីយត៌ន ម្រនៃ តប  ្យ ចខា្លាស្្ន ត្ ឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ។  

ត-្យ ាំម  ្លជា្ប្តុម្រ្ាម្រក     កុគលជានឋជា្ង ្ាំចីត្្ម្រូស្រសតករល កបយយ លូជាចយ្សុ្រង ឋន្ងវចរច

ំា្ប្ស្រសត    ង្ ៃសជាបងស្រយច   ស្ម្រសងត ្ៃស ្បបតយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ 

គ-កនាោះ អ   នស្រនស្រោះ ត្្្រសល ងស៏្រ្យ ្ជាវងស្រយច ិតថងត    ស្ម្រសងត ឋទប្បបតនឋជាម្រថងតសុ្រង 

ម្រនងុន្ចង ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

ឃ-គនរា្ស្រននប្  កនស្ងតកនស្យ  ក តចកយម្រយុ្   ៃសជាបម្រនងលស្រ   ស៏្រ្ាំតតនាំស្រ្ជាវយស្រសតងនុស្រប  ្ជាវ

នុស្រនឋជាអាូរោះ  ធយស្រសតនឋជាស្រនីុ ៃសជាប   ល ៃសជាប      អាូៃសជាបស្ម្រសងត ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ 

 -គនរា្ស្រននប្  កនស្ងតកនស្យ    ម្រលស្រម្រនងលស្រ    នម្រើ ចស្រិធារតាំកម្រ តតប្ជាវកុគលជាឋទប្បបតសុ្រង កនង បកប

យត តបកុគលជា្លប្ ង្ យយន ុិតសត្ឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្។ 

ូ-ំយ ្យ ្ូតល  ្ឋវ្វតយយំ ាតូិ្ោប       ំ ធកប្ោបចតប្គូីតននងូ ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវ ។   



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ក-អងប្អ ប   ក៉ាុ ក៉ា ាកាីត្តសងនន្ីវង្យ ឋលូន នូ ន ្ជាវ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្   ន ្ប្តុៃជា្ំងថា  កុគលជាងនុស្រប

អាូនោះ កប ល ាកាីត្តសនន្ីវង្យ  ឋលូនូ សុ្រង ន ុិធាន  ១ ន ្ជាវ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុន

ំា្ប្ អាូ ៖ 

 ស្រ-ោតបរចធ្យ កាច ្ ប្ធកលក្  ប ។ 

 ត-ឋត្ស្រលនរច្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ្ឋវ្វតយយឋត្ ាលស្រឋថា ្តវន ល្ជាយបា  ាគកបាាំ បម្រានកបោតបរចត្

  តតងិធារត ។   

 គ-កញរូ កាច ្ ប្្នយយអាធា រចន ម្រ្តថស្រង  ូ ចកម្របាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ      ន លរចម្រប្

 ាកធធតង ។ 

:. ំ មន ប ងនឋជារស្របីយ សុិ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ាតូិបបយជាល 

ំន យ នៃសុ្រូាកប ាកម្រង ្កវាំតបកន្ីអត្ជាសី្រងកិធា ងូឆយ  ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង កបការ ចឋបាលជាចកម្របន ល

រីាំនរចរចរចរចស្រសតនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ១១ ។ 

:. ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន ាតូិន ុិតស នូ្រប្ស្រចងតបងឌ ស្រ្ម ត្យ ៗ ្ជាវកុគលជាងនុស្រប   នឋជាាតូិល 

ចស្រ្ឃវអថាល ាកាីត្តសនន្ីវង្យ  ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  ១ ។ 

:. ាកម្រង ្កវចស្រ្ឃវអថា ្្និនងនុស្របល ាកាីត្តសនន្ីវង្យ ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន ១ ន 

្ជាវ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្នឋជាចស្រ្ឃវអស្រនបុ្ម្រ្លប្ អាូស្រនងតបថារចាកាីត្តសនន្ីវ

្ ប្ គឺ ធស្រនបុ្ម្រិធាធរ ំតិកចកម្រប្្និន ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  :: ។ 

:. រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជា្រើវ្ឡវ ្ារ្ិធាន ្ ប្ អាូាតូិកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្   កសត្ 

យបុស្រី្នន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក។ នូ្រប្កងទ ត្ ទ្បិចងជានឋជា្រើវ្ឡវ នូ្រប្

្ុតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ន ម្របកងទ ត្ ទ្បិចងជាាតូិយស្របរស្រយកទត្  ទ្បិចងជាសុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ គងត

ោកបីតរជាកចធា្ូឆបទ រច្ូអ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ  រចំល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ ត្ស្រចងតម្រ្

ាម្រក ។ នូ្រប្កងទ ត្ យបុសី្រនឋជា្រើវ្ឡវ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនាំប្តុលារចស្រនីលជា ន ម្របកងទ ត្ យបុស្រីាតូិ្រើវ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ឡវ ្យ ន ុ្លា្្នត្ តតងិធារត  ង ច ក្ីជាស្រនងតបឋលូន នូ សុ្រង  ិធាន  ១០: ន ុិធាន  ២  ង 

 ិ ធាន  ១០៧ ន ុិធាន  ១ ។ 

 ិ ធាន  ::  ម្រស្រីតរីនស្រោះ រោះ   

១. ត្រចៃសនូ្ៃសវ្គន ងតចកម្របតោះន   ត្ម្រន្ងវចកម្របរគត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្ 

អាូចខាជាត្ស្រឋជាបយស្រសតននីតរចស្រង  ូចកម្របីយស្រ្គយយ្កោះវ រចីងត  ង ៃជាិធាលស្រនឋជា្ស្រវត្ូអីតរចតស្រន ្ង 

ល ន ុិតសរចស្រង  ូ្ ប្ ។ 

២. ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន លំ ន ុនំា្ប្ន ្លជាយបា  ូាម្របលាម្រប្ំងថា យស្រសតង

្យ ន ្ូតលីងតាលស្រឋសុ្រង រច្រើវម្រសី្រតរីនស្រោះ រោះ   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្អាូន ុ

ិតសត្ តតងិធារតធរចន  នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  :: (២) ន ្ជាវ ។ 

 :. ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន ាតូិន ុិតស នូ្រប្ស្រចងតបងឌ ស្រ្ម ត្យ ៗ្ជាវរច្រើវម្រសី្រតរីនស្រោះ រោះ   ។ 

 ិ ធាន  :៧  រចចខាន សុ្រង ស្រងូ  ឋន្ ងវចរច តតងិធារត 

១. ្ក្្ីជាងនឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ ជាប្ឃវអថា ំ ងនុស្របនុស្រឡងស្រចខាន ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត  

ន លំ ន ុនំា្ប្ធឋនកល ាតូិ្ូអ្ម្រូស្រសតាីន ្យ ។ សុ្រង ស្រចងតន រចក សរចចខាន ្បបត ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ

ករល កបយយំ នឋជាចខាន ្លប្ោស្រ្ូអ   ក្ងស អ្ូអីតក ក្កបម្រិលរច   នាំចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវ ្ប្វ សុ្រង ស្រចងត្ក្នតាកាីត្តសស្រនបុ្ម្រកល ្បបត  អាូករល កប្ង យយំ ្លប្ លូជាចយ្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវច

រច តតងិធារតមន នម្រប ។ 

២. ាកម្រង ្កវំ ធកប្ោបចខាន ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ

ករល កបយយលនំ  ធកប្ោប្ូអីតក ក្កបម្រិលរច្នស្រន ោះ ង្យ  នឋជាំ ្លប្អាូម្រ្ តត្ វ្ជាឋន្ងវច

រចម្រិលរចល ត្ច កបលចបម្រស ជាត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ំ ធកប្ោបអាូមស្របប 

ធ្យ ្្និនចកម្របតោះន ល ាគកប្ីជា្ិលាត្ច កបលចម្រយីក្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូករល កបយយាអ ស្ររចៃយ 

ឋជាបយនចងកំ  ននីតស្រង  ូឋន្ងវចរចម្រិលរច     ង អាូោតបិធាន រចឋទប្បបតនឋជា ជាប្ឃវអថា 

ោនល បូឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតំា្ប្ស្រសត ាកស្រក្យ រីាតត្្ាតូិ  ង ាំកបចប្យម្រ ។ 

:. ាកម្រង ្កវរចអាស្របន ម្រិលរច ្ស្រវត្ឡវ ្យ រចកឋង្ម្ររ្យ ្ូតលគងតបុស្រធ្ុ ង្ ្រើវ

ត្រចនងលន្ យ ាក្ ជាបនតប   ធលា ជាសី្រង៏នស្រសចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ្ប្វ រចនងលន្ លប្ន 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ន្្យ រចាីន យស្របបងឌ ស្រ្មសុ្រង ស្រចងតស្រនបុ្ម្រកល  ន លំ ន ុនំា្ប្នឋជាាកឈ្្ុត ត្ កាច ្ ប្អាូ

ករល កបង្ឃាតប ្ង យយំ ្លប្ លូជាចយ្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតនតសុ្រង ននឡង ្ីជា្លប្ ្កវ ជាប្ឃវអ

ថាម្រ្ាម្រក។ ាកម្រង ្កវរចចខាន ្ ប្ន ជាសី្រងករៃ បរៃច ន លំ ន ុនំា្ប្អាូោតបិធាន រចម្រ្ាម្រក ឋលូ

ន នូ សុ្រង ន ុិធាន  : ទ ិធាន ្ ប្ ។ 

:. ាកម្រង ្កវំ នឋជា្រើវយយអាស្របន ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្ ប្ ធកុគលជាងស្រចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ ្លប្ន លំ ន ុនំា្ប្នឋជាាកឈ្្ុត ត្ កាច ្ ប្ អាូករល កបក្ងស អំ ្លប្

្ូអីតរចកន្ីអ្ុតរចចកម្របតោះន  ម្រានកបនតច ក្ីជាង្យ នឋជា ជាប្ឃវអថាម្រ្ាម្រក    ។ 

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ ធកលក្  បឋជាបាកន   ង ន ុាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ 

:. ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន  ាតូិន ុិតស នូ្រប្ស្រចងតបងឌ ស្រ្ម ត្យ ៗ្ជាវរចចខាន ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

 ិ ធារត ។ 

:. កុគលជានឋជារស្របីយ  ិត្ កាច មន ្ ប្ ាតូិល ៃសជាបឱ្រម្រយយក្ញ អ្លកជាប្ុ ្ីជាាករម្រ

យស្របបងឌ ស្រ្ម្ ស្រ្ជាវតោះន  ។ 

 ិ ធាន  ::  ស្រនប្មុ្រិធាធរ ំតិ កចកម្រប្ ្និន 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្  ្ារ ្ីជាាីន     អាូយស្របបងឌ ស្រ្ម   កឋង្ម្ររ

សុ្រង រច លូជាចយ្ម្រិលរច នូ្រប្្្និនង្យ  ាកម្រង ្កវ ជាប្ឃវអថា   រចាកាីត្តសចកម្រប្្និនចលក្លប្ 

ធរចាកនត្ វ្ជារ  រាន ម្រក្ប្ឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ចខា្លាស្្ន្ជាវ្ចង ស្រសត   ៃក្ង ្ន ត្ នាត 

២១-:  ទ ស្រង  ូាី្្ាីត  ។ 

២.    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូកញរូ ស្រចងតស្រនបុ្ម្រិធាធរ ំតិក្ ប្្នន លរីន 

ម្រ្តថស្រង  ូ ។ 

:. ្្និនកច្បម្រនឋជាកន្ីអិធាធរ ំតិក្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ នឋជាាតូិបបយជាច រច

យស្របិធា យ  ្យ គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ   អាូកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្  សុ្រង ច ក

្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ កលក្ កបីតល បបយជាឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របគងក្្និន ។ កងស ត្ ទ្បិចងជា

្ ប្ាតូិីយនចរចន ុិតស្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ ្ជាវស្រនជា នតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូ្ៃស ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្រប 

ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កងបៃោះូិកសត្ តង៉ា  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ក្្ីជានឋជាបបយជាល ជាបិៃជាទ រចយស្របិធា យ ្ ប្   ្្និននឋជាាតូិល ជុាក្ ម្ ប្្ូអីតកញរត

្្និន ្ឋវ្វតរចរចស្រសត្ក្ នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ   ាតូិាកគជាបម្រនភ ចកមស្របប ្ន ត្ ្ចង ស្រសតមន នម្រប

្នន លរីរស្របីយ ទិ រចធាលជាយ ចឋបាលជា ្ឋវ្វតនលឋជាប ងច សរីសុ្រង រចរចរចស្រសត ។ 

 ិ ធាន  ::  ្ីជា្ិលាស្រនងតប  ង ជាស្រតីងឌ សុ្រង រចយស្របងស្រយច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម ទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. ាគកប្ីជា្ិលាស្រនងតបមន នម្របនឋជាន នូ សុ្រង ូាកបធរចន  ិធាន ទៃក្សុ្រង  ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិ

តស      ង  ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្រប្ក្ាស្រ្ ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រកង្យ ាតូិនត្ាំចី  ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ រច

្ង ល ្ាំចីត្រជាស្រនងតប គឺលនយយស្រង  ូនឋជាល ្រើវ្លប្ាតូិោតបបុស្រធនមុ្រីជារី។ 

២. ្ជាវស្រនជា នតន នូ ្ៃស ីត្ ប្្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង   ង ាម្រកត្្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស   ្ក្ាស្រ្

អាូស្រនងតប្ីជា្ិលាម្រានកបយស្របយចង ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ង ងស្រយចរស្របីយ ិ

្ន ត្ ម្រន្ងវមុ្រនង្យ    កងស ត្ ទ្បិចងជា   កងស ត្ យបុស្រី ្យ គងតីងោចងឋជាបរជាក្បម្រកទ ្ចង 

ស្រសត្លប្ ធីង្ម្រម្រសុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ាតូិ្ោប     ំ ធកប្ោប ម្រថងត្ក្សុ្រង រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ។ 

:. ាគកប្ីជា្ិលាស្រនងតបមន នម្របនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  ាតូិៃុតស្រនងតប្ក្ទតៃូ ុ ្ារ 

្ិលា្ន៉ា   ២: ០០ ្ក្ស្រ្ផ្សងធ្ជាវស្រនជា នតន នូ ្ៃស ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ រជា្កវ្ីជា្ិលា

ស្រនងតបាតូិៃុតចជាតប្ក្ទតៃ្ ៅច៍ ទតៃអាបងតយ   ទតៃកុងយធតងចកម្របស្រ្ផ្សងធ ្ីជា្ិលាស្រនងតបាតូិក សធ

ម្រើយ ាកិតសង្នទតៃ្ រើវរចកលក្ កប ។ 

:. ត្ច ករស្រយមុ្រនចកម្របរគតរស្របីយ  ិ   ត្គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ចកម្របតោះន   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     

ន លំ ន ុនំា្ប្អាូក 

ស្រ-ី សច្ីជា្ិលាស្រនងតប នឋជាតោះន ល ស្រនងតប ។  

ត-បបយជាយល ជាបថាន មុ្រីជារី នូ្រប្ស្រង  ូមន ប ងនឋជាល ្រើវ្ារ ីត្ីជាស្រនងតប នឋជាន 

នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ាតូិល ៃុតចជាតប ាកម្រង ្កវតោះន  ជាប្ឃវអថាាតត្្ាតូិម្រ្្ប្តុៃជា ។ 

:. នូ្រប្រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ចង ម្រប្ាីប្រាំអាធា នឋជាាតូិល 

យស្រប លូជាសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ ឋលូន សុ្រង ិធាន  ៧១   ៧២ ្លប្រចន ុិតស នូ្រប្្ីជា្ិលាស្រនងតប ាតូិី សច



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ីជាចប្លតឋជាបន រចាី្្ាីត ង្យ ាតូិល ម្រ្ា្ូ្ឡវ  សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ  ាតូិ

ល ៃុតចជាតប   ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ល បបយជា ស្រស្រចងតទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្លប្្ស្រំន ុនំា្ប្ ្ប្វ ល 

កញ កបរចីងោចង្យប្ាយ ្ជាវកាច ្ ប្ ។ 

:. ងស្រយចមន នម្របឋលូធរស្រយកងស ត្  ម្រន្ងវ  ង  រស្រយមុ្រននឋជាយស្រប្ស្រន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិ

យស្របំល ្នាស្របកញរតទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     ន ល

ំន ុនំា្ប្ ្ នត្ស្រចងត ត្យ ៗ ាម្រកត្ូាកបស្រ្ផ្សងធធរចន  ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ្ ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស ង  

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្រប្ក្ាស្រ្ ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ 

 ិ ធាន  :០  រចូបុ្ប្តថ្ជាន 

ាគកបស្រចងតមន នម្របនឋជាតា្ូិយយន រចូុប្ប្តថ្ជាន ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្រចូុប្ប្តថ្ជាន អាូ

ាតូិល ំន យម្រ្យ រចៃសងតាន្ទឋិធាអ សុ្រង ស្រចងតនឋជាកុគលជា្លប្ ង្ អាូូុប្ប្តថ្ជានល  ។ 

 ិ ធាន  :១  ឋតរ្រប្  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:  ង ទតៃបត០: នត្ងល ាុំន២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត១៧ នត

ស្រាវ  ាុំន២០១០) 

១. ឋតរ្រប្គឺធរចករល កបឋជាបកុគលជាងនុស្រប យយ លូជា្ស្រករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវ ។ ឋតរ្ ប្អាូន ុិតស នូ្រប្ំ ម្រ សយ    ំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប យស្រសត  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបា

កវ្ិងត ្ប្វ ាតូិន ូុប្ ង្បក្ម្រចកម្របកុគលជា នឋជាាតូិ្រប្្ៅ្លប្ៃ  ។ 

២. ្ជាវស្រនជា នតស្រចងតនឋជាន នូ ្ៃស ីត្ ប្្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង      ច ក្ីជានកវចនចង រច

ាកគជាបឋតរ្ ប្  ង ទតៃស្រនងតបយយ លូជា្ស្រករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវាតូិន ច ក្ីជា : 

(ាលន)ទតៃ ។ ក៉ាុន ស្ ក្្ីជានឋជាឋតរ្ ប្្រើវ្ឡវ ម្រានកបំ ធកបឃុន្លប្   ្ក្្ីជានឋជានុស្រ្មុ្រវកន្ តត  

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  យទ កបូ្្ោះវ យស្រសត្យ ូុប្្នឋជាបបតស្រន ោះ    សុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ  ្ីជា

្ិលាស្រនងតប្ ប្្ង ាតូិន ុិតស្ឡវ  ។ 

:. ឋតរ្រប្មន នម្រប ាតូិកញរូ ត្អាម្រ យបា  ូុ ្ារ ក អម្រប្យ ាស្របកញរត  គចលជា ុតសងរ្៌

  ្ស្ដ សតនឋជាាតូិល ន ុាវ ត្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ត្្្រសល ង្យ ម្រ្ាម្រក  ។ ំ ធកប

ឃុនាតូិល ្រប្្ៅត្ច កាកន ្ ក្តចឃុនឃាន  ។ រចកញរូ ឋតរករល កបយយ លូជាតោះន  ាតូិម្រច្ម្រច លូជាសុ្រង 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ចល រចងជា្យ ការ ស្របននីត្្រសល ករល កបយយ លូជាតោះន  រជាកចធា្ូឆប ្ីជា្ិលា  ង  បតស្រន ោះ   ចយ្មន 

រជាក្បម្រករស្របីយ ឋិទប្បបត ្ប្វ ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្យ ្ស្ដ សតនឋជាកន្ីអស្រង  ូរច្លប្  ង យស្រប លូជាសុ្រង 

ម្រនងុន្ចង  ។ 

:. កុគលជានឋជាបបយជារចកធនុស្រាកគជាបឋតរ្នយយំ ងនុស្រប ាតូិន ុិតស្នត្រចស្រង  ូចកម្របតោះន  

 ង តងតតនយយនម្របីតជាបិរី្ឋវ្វតាកគជាបឋតរ  ង បបយជាល ្ស្រិធាអ លិ្ម្រូស្រសតការ ស្របបបយជាយល ជាបថាល 

បបយជាឋតរ  ។ ្ម្រូស្រសតការ ស្របបបយជាយល ជាបថាល បបយជាឋតរ្ ប្ ាតូិយស្របររ កប្ន ត្ ចល រចងជាទ រច

កន្ីអស្រង  ូរច ។ 

:. ោកបីតឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូាតូិល ្រប្្ៅត្ច ក 

ម្រប្្្និនលន្ ុ តនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 ិ ធាន  :២  ឋតរករល កបយយលនតោះន  

  ឋតរករល កបយយលនតោះន អាូ្រើវ្ឡវ នូ្រប្ំ ម្រ សយ  ំ ាតូិ្ោប    ំ ធកប្ោប ្មប្កតធំ 

្លប្្ក្សុ្រង    ្ាៅនឋ ឋតទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធស៏្រ្យ  ។    ាកម្រង ្កវោនល បូ ឋតរ្ ប្អាូ្រើវ្ឡវ 

ធជាសី្រងកន សចធតង ្យ ន   សរចាំនាប្យ ឋ៏ន ាកម្រងបិរី ។ 

 ិ ធាន  ::  ឋតរករល កបយយឃុនតោះន  

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ន លំ ន ុនំា្ប្   អាូ្ូអឋតរករល កបយយឃុនតោះន  ការ ឋជាបាកន ្ ក្តចឃុនឃាន  

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវល  ្ក្្ីជានឋជាន ឋតរម្រ្ា្ូ      ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្ 

អាម្រ ុ្ យ ាតូិ ល ្រើវ្ឡវ នូ្រប្កុគលជាឋនឋជា្លប្ចយូ្ប្វ  ។  

 ិ ធាន  ::  ឋតរករល កបយយោកបតោះន   

១. ឋតរករល កបយយោកបតោះន  អាូ្រើវ្ឡវ នូ្រប្ំ ាតូិ្ោប  ំ ធកប្ោបនឋជាល ្គូតោះន  ង្ ឋត្ ធ

ម្រថងត្ក្ស្រន ោះ ង   ម្រថងត្ក្្ាៅនឋ ឋតទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ ។ ាកម្រង ្កវោនល បូ ឋតរ្ ប្អាូ្រើវ

្ឡវ ធជាសី្រងកន សចធតង ្យ ន   សរចាំនាប្យ ឋ៏ន ាកម្រងបិរី ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិបបយជា

ក ក្ងស្រៃសីើៃយ  ឋតរករល កបយយោកបតោះន  ។ 

២. ្ុ ្ីជា្ូអឋតរករល កបយយោកបតោះន  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិម្រយច្លកជាបីត

ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ឋតរ្ ប្ាតូិន ម្រនអា ្ប្តុ ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ::  បា្ បរចរស្របី យ  ិត្ ឋតរ្រប្ ឋតរករល កបយយឃុនតោះន   ង  ឋតរករល កបយយោកបតោះន  

១. រាជាបឋតរ្រប្ ឋតរករល កបយយឃុនតោះន   ង ឋតរករល កបយយោកបតោះន  ាតូិន ូុប្រជាកចធា្ូឆប ប្តថ្ជាន 

 ង ាកថាកបាត្យ ន លរី្ូអឋតរ្លប្  ង  ាតូិន ីយត៌ន ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-្ ម្ ប្  ង  ាកម្រង ្កវឋត្  ទតៃ នត ាុំន បតស្រន ោះ ស្រន្ងវត អាម្រ យបា    ង  ីយត៌ន ឋទប្បបតនឋជា

 រស្របីយ  ិត្ នតសម្រាវ ងកុគលជា្លប្ 

 ត-្ល ត្ឋតរ  ង  រច្ោបាករ បនឋជារស្របីយ  ិ 

 គ-ន លរីចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវនឋជា្ូអឋតរ 

 ឃ-បតស្រន ោះ  ្ីជា្ិលា  ង រជាកចធា្ូឆបម្រិលរច ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ត្យ ៗ  ង  

  -ការ ស្របថា កុគលជា្លប្ន ម្រងបិងបបយជាល  លិំន យ នៃសុ្រូាកប  ង  ម្រងបិងាតូិល រចរចឋទប្បបត 

 ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

២. រាជាបឋតរករល កបយយលនតោះន  ឋតរករល កបយយឃុនតោះន   ង ឋតរករល កបយយោកបតោះន មន នម្រប ាតូិន ុិតស្យ 

 គចលជា ុតសងរ្៌ ។ ឋតរ្ឋវ្ាតូិាកគជាបយយរោះ ្ឋជាប្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌ នឋជាន រចស្រង  ូាតូិបបយជាន ុ

ិតសឋតរ្ ប្ ។  សុ្រង ស្រចងតកលក្  ប   ាតូិំល ឋនងត្ ននីតឋតរ្ ប្្នឋជាប្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌    ្យ ្ាកវ

ាលម្របាគកប្្រសល មន នម្រប ្ប្វ ឋតរ្ឋវ្ាតូិាកគជាបយយ គចលជា ុតសងរ្៌ សុ្រង ច ក្ីជា :: 

(នម្រម្រងកាលនកត)្ន៉ា   ។  

:. ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌ ្ង អាូ លូជាសុ្រង ជាន្ក្យបា  ចកម្របកុគលជា្លប្ល ្ប ្ុ ្ីជា្ន៉ា   : ០០

លបត ាីត្ស្រ  ្ារ ្ន៉ា   ១: ០០ លបត លាៃ ូ ។  គចលជា ុតសងរ្៌ ាតូិៃសជាបីយត៌ន ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ននីតកាច ជានលស្រ នឋជាតោះន ំយកាកបប្សុ្រង រចកន្ីអ្ុតរចចកម្របតោះន  ។ 

:. ្យ ្ល ្នត្រជាក្បម្រក   ្ក្្ីជានឋជាោកបំ ្លប្ល ្ប្វ    នត្ង អាូលនតោះន ល 

រោះ ្ៗ្ស្រ រ បន លរីនឋជា្ូអឋតរ  ឋតរករល កបយយោកបតោះន ្ ប្ន អា ុរីករល កបឋជាប្ ក្តចឃុនឃាន   

្ងក្ ជាឃុនតោះន យយយស្រប ំ ្លប្សុ្រង ្ ក្តចឃុនឃាន ម្រង         ្ប្វ ាតូិលនំ  ្លប្រោះ ្ត្ នឋជាអាូ្នល 

្ស្រ នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្ ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ាតូិន ុិតសិធាន :១ ្យ ោតប

បុស្រថា តតងិធារតន ុិតស នូ្រប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ន ្ឋវ្្ ប្  ាតូិន ុិតស នូ្រប្ម្រប្



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិម្រ្ា្ូននីតរចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ

ំ ្លប្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន :: ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាំ ងនុស្របាតូិល ោកបតោះន      ្យ ឋតរករល កបយយោកបតោះន ាតូិធកបី លិាំចច ក

្ីជាទ រចៃសលក្ ្មម្រយយធកបី លិាំចាតូិគងតកញ ូជាៃ នឋច  លិច ក្ីជាទ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ។ុ 

:. ាកន ្ ក្តចឃុនឃាន ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាតូិចស្រយបុស្រ លិរាជាបឋតរករល កបយយឃុនតោះន   ង ឋតរ

ករល កបយយោកបតោះន មន នម្រប្យ ូាកបបនឋជាធូាកបតតូ្ោះ  ្យ ន ្ម្រូស្រសតការ ស្រប។ 

 ិ ធាន  ::  រចំល ឋនងត្ ននី តឋតរ 

១. រាជាបឋតរមន នម្របចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបរគត   

្្និនចកម្រប រគត្យ ាក្ ជាបនតប   ្ៃាវ្នអាម្រ យបា  ូុ ្ារ ចកម្រប្គ  ្កវអាូឋត្ ្យ ាស្របកញរត 

 គចលជា ុតសងរ្៌    ្ស្ដ សតបបយជារចោតបតន    ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ត្្្រសល ម្រ្ាម្រក ។  

ំ នឋជាធកបឃុន ាតូិំល ឋនងត្ ្យ ាក្ ជាបនតប   ត្ច កាកន ្ ក្តចឃុនឃាន  ។ 

២. រជាងរចំល ឋនងត្ ្រើវ្ឡវ ្យ ាក្ ជាបនតប ាស្របកញរតាតូិស្រតបាតបុស្រននីតរជាកចធា្ូឆប្ក្្ជាវ

 ច៉ឹ្បនីយចទ ឋតរ  ្ប្វ កុគលជានឋជាាតូិបបយជាឋនងត្ ្ ប្ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវឋតរ ។ សុ្រង ស្រចងត្ៃស ីត្ ប្ 

រចំល ឋនងត្ ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ន រចស្រតបាត ្ក្សុ្រង ចល រងជាធលា ជាសី្រងជានស្រសច ្យ ការ ស្រប

ននីត្្រសល  នឋជាល ្ាកវសុ្រង រចំល ឋនងត្ ្ ប្ ្ ីជា្ិលា ទតៃនតាុំន បតស្រន ោះ   ង  រជាក្បម្រកឋទប្បបត 

។ ចល រចងជា្ ប្ ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្យ ្ស្ដ សតកន្ីអស្រង  ូរច្ ប្   ង ាតូិយស្រប លូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

:. កុគលជានឋជាបបយជារចកធនុស្រាកគជាបឋតរាតូិន ុិតស្នត្រចស្រង  ូចកម្របតោះន     ង    តងតតនយយនម្របីត

ជាបិរី ្ឋវ្វតាកគជាបឋតរ  ង  បបយជាល ្ស្រិធាអ លិ្ម្រូស្រសតការ ស្របបបយជាយល ជាបថាល បបយជាឋតរ ។   

្ម្រូស្រសតការ ស្របបបយជាយល ជាបថាល បបយជាឋតរ្ ប្  ាតូិយស្របររ កប្ន ត្ ចល រចងជាទ រចកន្ីអស្រង  ូរច ។ 

:. ោកបីតឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្្ឡវ ្ន ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិល 

ំល ឋនងត្ កន ថ្ ីតឋតរ្ៃស ៗ ។  

 ិ ធាន  :៧  បា្ បរចទ រចំល ឋនងត្ ននី តឋតរ 

រចំល ឋនងត្ ននីតឋតរាតូិន ីយត៌ន ល៉ា  តងូកនៃុត ឋលូន ្ារ្ក 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ស្រ-្ ម្ ប្ ទតៃនតាុំន  ង បតស្រន ោះ ស្រន្ងវត  ង អាម្រយ យបា  ចកម្របកុគលជានឋជាាតូិំល ឋនងត្ ្លប្ 

 ត-្ល ្ន្ជាវឋតររស្របីយ  ិ ង  

 គ-ន លរីចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវនឋជា្ូអឋតរ ។ 

 ិ ធាន  ::  ្នឃរីូន្ រប្រច្ង ្ាំចីិធាន កញវតសង  

ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច   ស្រង  ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្អាូាតូិល ោតបបុស្រធ្នឃកនត នូ្រប្ស្រចងត្ង ្ាំចីិធាន កញវ

តសងនឋជា្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបម្រងបិងចកម្របរគតនឋជាយស្របរស្រយមុ្រនក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 

ខ-ការទោទម្បកាន់ 

 ិ ធាន  ::  រចន ុិ តសកងស ត្ អាធា  

១. រច្ោបាករ ប នូ្រប្កបទ្ាស្រងឋបាមន បា ង នឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវ អាូ្រើវ្ឡវ ល ត្រចៃសនូ្ៃសវ្គន ងតចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា នតក៉ាុ្ងណ ប្ ្មប្កតធរច

ម្រ្ា្ូ ងូតស្យ ងស្រង   ្យ នៃអស្រត្រស្រយកងស ត្ ស៏្រ្យ  ។ 

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិបបយជា   ង ីងោចង្ជាវរាជាបរស្រយកងស ត្ ធលា ជាយសី្រនស្រសច  ីយត៌ន 

មន បា ង នឋជា្ោបាករ បននីតរចាកាីត្តសទ្ាស្រងឋបាស្រ្ម  ្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវ។ រស្រយកងស ត្    ីយត៌ន មន ្ ប្ អាូាតូិល កសត្ ្នម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្យ កុគលជាងនុស្រប 

ន លរច    ត្ាកស្ី្ៃស ្បបត ធំ នឋជាល ឋត្ ឮ   ធំ ច ្ាាំប្ទ កបទ្ាស្រងឋបានឋជាាតូិ្ោប

ាករ ប    ធំ នឋជាល ឋត្ ននីតកបទ្ាស្រងឋបានឋជាាតូិ្ោបាករ ប្លប្ ។ 

:. រស្រយកងស ត្ នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្អាូាតូិ្ចបក នូ្រើវ  ង /  កសត្ សុ្រង ល្ំ ច ្ាាំប្ ្យ 

្្និន   ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ ។ ងស្រយចូ្ោះ ទ រស្រយកងស ត្ មន ្ ប្ ាតូិចស្រយបុស្រសុ្រង រចធាលជាយ ចឋបាល

ជា  ង  អាូកស្រនាកធរយៃោះូិរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ត្តា្ូិរច ។ 

:. រស្រយកងស ត្ មន ្ ប្្ង អាូធាកស្ី្ៃសវ្្រើវរច្ោបាករ ប ធម្រើយ ាកិតសងននីតកបទ្ាស្រងឋបាល ្ប 

្ប្វ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិ្រើវរចម្រ្ា្ូ្យ កលក្  ុម្រងបិង ថា្តវាតូិត្តជាបកងស ត្ បុស្រឥតោតបរច   

កញ ូជាកងស ត្ ្លប្្នសុ្រង ្ចង នឋជារច្មុ្រវកន្ តតកឋ្ស្រនីុ ឋន្ងវចរច   ្កវស្ររច្មុ្រវកន្ តតកឋ្តមត 

  កញរូ រស្រយកងស ត្ ្លប្្យ ាក្ ជាប្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ។  ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិំល ឋនងត្ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ននីតរចម្រ្ា្ូឋជាបនុស្រកសត្ ធកលក្  ប ត្នឋជាអាូ្រើវ្នល   ង  សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្រប ្ង ាតូិ្ជាវម្រ

ីតច ក្ីជា:០(បុ្ស្រម្រងក)ទតៃ គងតីតទតៃូ ុប្រស្រយកងស ត្  ។ 

:. ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូត្តជាប្ចង បុស្រឥតោតបរចចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្ង ន អា ុរីអាធា នម្របំន ុន

្ប ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  អាូនស្រនាករចម្រ្ា្ូ ងូតសចកម្របតោះន ាគកប្ីជាល   សុ្រង ស្រចងត្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ 

ឋជាបនុស្រកសត្ ីត ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្យយល ាំកបត្នឋជាអាូ្រើវល   ង   សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្រប ្ង ាតូិ

្ជាវម្រច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ គងតីតទតៃ្ ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ ។ 

 ិ ធាន  :០  រច្ម្រុវកន្ តតកឋ្ 

១. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  អាូឋត្ស្រលនរច្មុ្រវកន្ តតកឋ្ ្ឋវ្វតស្រនងតបស្ម្រសងត        នឋជាករច អននីត

រចាកាីត្តសទ្ាស្រងឋបាស្រ្មនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង  ស្រនងតបនតសម្រាវ ងំ 

ម្រ សយ   ង  យស្រសតម្រនន បៗ ។ 

២. រច្មុ្រវកន្ តតកឋ្ អាូន ុិតសល ្យ  គចលជា ុតសងរ្៌   ្យ នុស្រ្មុ្រវកន្ តតចកម្របន ល

ំន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា នតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌ នុស្រ្មុ្រវក

ន្ តតមន ្លប្អាូ្រើវរចនកស្រ្កច  ង ាក្លជាស្ម្រសងត រស្របីយ  ិ ចយ្មន ងស្រយច ។ រចនកស្រ្កច្ ប្្ង 

អាូ្ៃសវ្្រើវ្ុ ្ន៉ា   ០: ០០ាីត្ស្រ  ង ្ារ ្ន៉ា   ១: ០០លាៃ ូ  ង  កលក្ កបីតល បបយជារចករល កបធ

លា ជាសី្រងជានស្រសចីត ម្រប្ាីប្រាំអាធា     ង  រច ជាបាី្ីតន ម្រប   នុស្ររ បរកបបតតន ្លប្ ។  រច

 ជាបាី្្ ប្ ាតូិម្រច្ម្រច្យ ទឋ   ាកម្រង ្កវន ម្រប  នុស្ររ បរកបជាន្ក្យបា  ្លប្្ង អាូម្រច្ម្រចនស្រសច

ល  ្លប្្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌   នុស្រ្មុ្រវកន្ តតាតូិ្រើវស្រនងតប្ប្តុននីត្ប្តុរចងជា្ ប្្ក្សុ្រង ចល 

រចងជាចកម្របតោះន  ។  

:. ាកម្រង ្កវន ម្រប   នុស្ររ បរកបបតស្រន ោះ ្លប្និតសន    កឋង្ម្ររ ង្ យយ លូជា ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

អាូ្ម្រុវ្នាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ឋវ្វតមុ្រនរចន ុាវ តឋត្ស្រលន្ រើវរចនកស្រ្កច ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាន  

ម្រនអា ្ប្តុចកម្របាកន  ាតូិ្រើវ្ឡវ ធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ង យស្របកញ ូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ សុ្រង 

ស្រចងតកលក្  ប  ង ីងតធ្ង អាូន ជាបិរីៃសជាបរចន ុាវ តធលា ជាសី្រងជានស្រសច     ាកន ន លកុ្ចំន ុន

ំា្ប្អាូៃសជាបរចន ុាវ ត្យ ាក្ ជាបនតបល  ក៉ាុន សាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសចិធាអសុ្រង ច ក្ីជា ::

(នម្រម្រងកាលនកត)្ន៉ា    ។  រចនកស្រ្កច ាតូិ្រើវ្ឡវ ្ក្ នូ្រប្្ុតន ម្របស្រ្មម្រងបិង      នុស្ររ បរកបបតស្រន ោះ  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ាកម្រង ្កវាំម  ន ម្រប   នុស្ររ បរកប្ប ាតូិ្រើវ្ក្ នូ្រប្្ុតយស្រសត ២(ីតច)លស្រប នឋជា្ាំវម្រ្ចនម្រ្យ ម្រប្

ាីប្រាំអាធា  ។ យស្រសតមន ្លប្ ្ង ាតូិធនុស្រ្មុ្រវកន្ តត   ធ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌ នឋជា លូជាចយ្សុ្រង 

ស្រង  ូាកតងកតសងរចនកស្រ្កច្លប្ល ្ឡវ  ។ 

:. ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា    ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌      នុស្រ្មុ្រវកន្ តតអាូ្រប្  ង 

ម្រយច ស្រូ្្ោះវ ំ ងនុស្រប នឋជាអាូៃសជាបីយត៌ន រស្របីយ ិ្ ន ត្ ស្រចងតស្រនីុ ្មុ្រវកន្ តតកឋ្ ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិ្រើវកញរតយច្ីវស្យងឌ ្ជាវម្រនភ ចកមន នម្រប  នឋជាល ោកប ស្រសុ្រង ្ីជា្មុ្រវក- 

ន្ តតកឋ្ឋលូធងស្រយច ្ម្របិ្ៅ ាស្រយម្រ  ង ិតថងត ឋទប្បបត ្ប្វ ាតូិាកគជាបកញរតតតូ្ោះ ្យ 

ូាកប្នយយកុគលជានឋជាាតូិល ្គោកប ស្រម្រនភ ចកមន នម្រប្លប្ ។ ម្រនភ ចកមន ប ងនឋជា្ង ន 

តទ្ោះធស្ម្រសងត ាតូិ ាកគជាប្នយយន ម្រប្ឋវ្ិធាអ្យ ាំម  ី សច្ីជា ្ារ ្ីជាកញ កបរច្មុ្រវកន្ តត

កឋ្ ។     

 ិ ធាន  :១  រចឃាតបតោះន  

១. ្ឋវ្វត្កោះវ តក្ន ត្ តា្ូិរចសុ្រង រចន្ តត ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូករល កបយយ គចលជា ុតសងរ្៌

្រើវរចឃាតបតោះន កុគលជាងនុស្រប នឋជាម្រ សយ ថាល លូជាចយ្្ក្សុ្រង ទ្ាស្រងឋបាស្រ្មង្យ   នឋជាម្រថងត្ក្្ារ្

 ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ សុ្រង ន កធោចន   នុស្រម្រ្គន ងត  ។ កុគលជា្លប្ ាតូិនតល ាលកប

ីត្ប្តុៃជាទ រចឃាតបតោះន   ង ម្រងបិងមន ប ចកម្របកុគលជា្លប្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ២១-១ (ឃ) ។ 

កុគលជា្លប្ ាតូិឃាតបតោះន បុស្រ្ក្្ ក្តចឃុនឃាន ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ 

២. ឋតរឃាតបតោះន  ាតូិ្រើវ្ឡវ ធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ង  ូុប្ប្តថ្ជាន្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  

ាកគជាប្នយយំ ម្រ សយ ្នត្្ីជា្ិលាម្រ្ាម្រក ។ សុ្រង យថ  រីកលក្  បនឋជា្ង អាូម្រច្ម្រចធ

លា ជាសី្រងជានស្រសចល  ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្ូអឋតរ្ ប្្យ ាក្ ជាបនតប ក៉ាុន សាតូិម្រច្ម្រចត្

្ារ យយល ាំកបកនៃុត ត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ 

:. រចឃាតបតោះន អាូ្រើវ្ឡវ ត្ករល កបចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រានកបច ក្ីជា្ង ្ជាវម្រីត:: 

(នម្រម្រងកាលនកត)្ន៉ា   គងតោកបីត្ីជាឃាតបតោះន ំ ម្រ សយ  ។ ្ក្ៃុតកញ កបច ក្ីជា្ ប្ ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា អាូី សច្ីជារចឃាតបតោះន ល  ២:(ទ្ភកយ )្ន៉ា  ្បបត      ្យ ន ការ ស្រប្លជា្ប្តុធ

លា ជាសី្រងជានស្រសច ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ំ ម្រ សយ ាតូិនតកញរូ ្ស្រយយម្រប្ាីប្រាំអាធា    យយល ាំកបកនៃុតត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ 

រជាង ្កវ្្រសល ឋត្ស្រំញរូ ំយករចជានលស្រ  ស្រន ោះ ោកបតោះន ្ក្ាំៃ  ីតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ម្រប្-

ាីប្រាំអាធា អាូៃសជាបយយ្ីជា្ិលាកន ថ្ ម្រានកបកញរូ តោះន ំ ម្រ សយ    ។   ្លជា្ប្តុទ រចី សច្ីជា

ាតូិម្រច្ម្រច លូជាសុ្រង ចល រចងជាូុ ្ារ  ។ 

:. ំ ម្រ សយ អាូមុ្រនំយក្្និន នឋជាតោះន ល ្ាំវម្រ្ចនម្រ្ប្វ   ាតូិំល ីយត៌ន ្ ប្ធកលក្  ប្នឋជាប

្្និនចលក្លប្ ត្្្រសល មន នម្របនឋជាន  ។ ំ ម្រ សយ អាូំយក្្និន្លប្   ាកម្រង ្កវ្ង អាូ

្រើវល ្ប គឺអាូំយកធ្យ ្្និន   នឋជាៃសជាបយយ្យ ន លរីាំនរចរចរចរចស្រសតល៉ា   លចកនៃុតសុ្រង ច ក

្ីជា:០(យ្ម្រងក)លបត ្ុ ្ីជាំ ម្រ សយ ករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ្្និន្លប្

ាតូិន ម្រងបិងន ិតសន  សុ្រង ននឡង ្ីជាឃាតបតោះន  ្យ ្ាំចី្នត្កបការ ចឋបាលជាចកម្រប្ ក្តចឃុនឃាន  

។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្ម្រុវមុ្រនយយ្ិ រំកងឌ ងត   ាតនតីង ងតយ្្វជាំ ម្រ សយ ាគកប្ីជា្ិលាល   ។ 

្ិ រំកងឌ ងត ាតូិ្ៃក្ត ាក្ តប្្វជាថា ្តវជាសី្រតងឌ មុ្រតរីចកម្របំ ម្រ សយ ម្រ្ាម្រក ត្ រចឃុនតោះន ក ស្ បបត

 ្ប  ង   ាតូិការ ស្របននីតជាបិៃជានឋជាល ចស្រ្ឃវអ ។ 

៧. ្ក្្ីជាកញ កបច ក្ីជាឃាតបតោះន  ំ ម្រ សយ ាតូិល ្យប្នជា        កញរូ ្នម្រប្្ក្ាស្រ្ 

្មុ្រវកន្ តត ្យ ្ល ត្ិធាន  :៧ ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិ្រើវចល រចងជាូុ ្ារ ្យ ម្រានកបរាជាបរចឃាតបតោះន   ង  ាតូិន 

ីយត៌ន  ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-្ ម្ ប្  ង ្ុតរចចកម្រប្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌នឋជាន ុិតសឋតរឃាតបតោះន  ។ 

 ត-នតសម្រាវ ងចកម្របំ ម្រ សយ  ។ 

 គ-្លជា្ប្តុទ រចឃាតបតោះន  ។ 

 ឃ-្ីជា្ិលា  ង ទតៃឃាតបតោះន  ។ 

  -្ ម្ ប្ចកម្រប្ិ រំកងឌ ងតនឋជាល ីង ងតយំ ម្រ សយ  ្កវអាូ្រើវ្នល  ។ 

 ូ-នតសម្រាវ ងចកម្រប្្និននឋជាល ំយកំ ម្រ សយ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ក-ច ក្ីជាម្រនភ ម្រ ជា  ង  ច ក្ីជាម្រានស្រូ្លោះ ប្្ីជាម្រនភ ម្រ ជា ។ 

 ំ- ្ីជា្ិលា  ង ទតៃកញ កបទ រចឃាតបតោះន  ។ 

 ឈ-ទ្កវតសង្ប្តុង្យ នឋជា្ស្រវតន សុ្រង ននឡង ្ីជាឃាតបតោះន  ។ 

 អ-្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្ក្្ីជាៃុតស្រនងតបច ក្ីជាឃាតបតោះន  ។ 

:. ចល រចងជាូុ ្ារ ទ រចឃាតបតោះន ាតូិររ កបធ្យ  ត្ ម្រនងុន្ចង  ្ប្វ កញរតទ រចឃាតបតោះន 

ាតូិចស្រយបុស្រ្យ រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ 

 ិ ធាន  :២  រចង្ឃាតប្ ង យយយស កបី យតន៌ សុ្រង ្ីជាបនលស្របបន   

ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្ង ន ម្រងបិងននងូជាយូយស កបរចម្រ ក្ល   ោកប ស្រីយត៌ន    តត ស្រ លិបនលស្របបន  

ត្ច កបលចម្រយីក្   ្នឡងូាតូ ងូ ឋលូធបលចយច   យច្នឡងូាតូ ងូល ្ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  ::  ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្ម្រុវកម្រយច 

១. ាកម្រង ្កវម្រប្ាីប្រាំអាធា ន ្ប្តុៃជា្ំងថា      ទ្ាស្រងឋបាស្រ្មនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្រប

ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធល ្ស្រវតន ីងត ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិ្កវស្ររច្មុ្រវកម្រយច ្យ 

កញរូ ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាកាំន  ត្ កុគលជា យ្    ្ា វូ ចលក 

 ាកាំន  ត្ នាវ តំ  ។ ឋតរ្ ប្ ាតូិន ីយត៌ន ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-្ម្រូស្រសតម្រ្ កីននីតន ល្ ប្តុ 

 ត-ាក្ស្បទ កប្ជាមវម្រនឋជាាតូិ្ោបាករ ប 

 គ-កបកវញវតសងូាកបនឋជាន ស្រនងតប  ង កស្ដរត កកបទ្ាស្រងឋប្ា  ប្ 

 ឃ-្ ម្ ប្ចកម្របកុគលជានឋជាាតូិ្រើវរច្មុ្រវកន្ តត ាកម្រង ្កវន  

  -រជាកចធា្ូឆប  ង ប្តថ្ជានចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា មន ីតច ។ 

២. ឋតរ្ ប្ាតូិន្្យ ម្រនងុន្ចង   ង ម្រនភ ចកឋទប្បបតនឋជាល ោតបបុស្រធស្ម្រសងត នឋជាម្រប្ាីប្

រាំអាធា ន  ចយ្មន នើតៗមន នម្របនឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា ល ឋត្ ថា អាូធស្ម្រសងត ្យប្ក ក្ងស្រៃ នឋច ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 :. និតសន នៃសុ្រង យ្ ទ បា្ បរចន ្ជាវ្ ប្ ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចឋលូន នូ 

សុ្រង ន ុិធាន  ១ ាតូិោតបបុស្រធ្នឃក ។ 

:. សុ្រង ច ក្ីជាាំកបនឋជាអាូ្រើវ្នល       ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិករច អ្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត លិម្រនភ ចកមន ប     នឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា ល ឋត្   ្ប្វ នឋជាម្រនភ ចកមន ្ ប្ ត្ អាូលនយយ 

ាំម  ីងចុបិរី   ម្រានជាីងចុបិរីទ ំ ម្រ សយ   ំ ាតូិ្ោប  ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបរី្ំងធស្របទ ស្ម្រសង

ត សុ្រង រច្ោបាករ ប ។ 

:. រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិ្ចបក នូ  ង  ូុប្្ជាត្ចប ងស្រយចតតូ្ោះ ទ ីយត៌ន មន ្ ប្ ្យ ្ាកវ

ាលម្រប ាកីយ ាិគកបាគ ម្រនងុន្ចង ត្សុ្រនីយូបយច ។ 

:. ្ក្្ីជាន រចម្រ្ា្ូត្តជាបបុស្រឥតោតបរច នូ្រប្រស្រយកងស ត្ ង្យ   សុ្រង ្ីជាកញ កបរច

្មុ្រវកន្ តតកឋ្ ាគកបនុស្រកសត្ មន នម្របាតូិល ំល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ 

ម្រងក)ទតៃ គងតីតទតៃ្ ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ ។ 

 ិ ធាន  ::  រចៃសជាបី យតន៌ ឋជាបយនចងកំ ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច ឋតរម្រ ុងយបា  យថ ីច  ង  ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  

នឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  គឺធងស្រយចម្រនៃ តប ។ ក៉ាុន ស្ យ គងតឋជាបតា្ូិរចសុ្រង រចៃសជាប

ីយត៌ន  ឋជាបយនចងកំ ននីតិធាឌឍ រីទ ឋន្ងវចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

អាូៃសជាបយយយនចងកំ  លិីយត៌ន ម្រ្ កី នឋជាន ្ក្សុ្រង ឋតរមន ្ ប្  ្យ គងតីងោចងឋជាបម្រងបិង

សុ្រង រចរចរចតោះន  ៃជាាក្លំ ជាចកម្របំ ច ្ាាំប្ យស្រសត  ង  ំ ឋទប្បបតនឋជាន ្ ម្ ប្សុ្រង ឋតរ្លប្ 

 ង  តា្ូិរចនៃសុ្រ្មុ្រវកន្ តត ។ ្ជាវម្រីត្ ប្្ន្បបត ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូនស្រតា្ូិចយ្ាុំ្យ ាក្ ជាប 

  ត្ច កនៃសុ្រស្រង  ូរចយនចងក លិីយត៌ន ្ង ីងត  ីយត៌ន លនយយន រចស្យ សាូឡន្ក្្ីជានឋជាម្រនងុន

្ចង ្លប្ ម្រថងត្ក្សុ្រង ឋនងស្របរជា្មុ្រវកន្ តតកឋ្ ។    



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

គ-ការទសុ៊ើបសួរ 

 ិ ធាន  ::  កបកវញវតសងបល្ នមស្របប ្ន ត្ រច្ម្រុវកម្រយច 

១. រច្មុ្រវកម្រយចាតូិនត្រើវ្យ ន ីុនល នូ្រប្ទ្ាស្រងឋបាស្រ្ម នឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុន 

ំា្ប្ិធាយ្ញវ។ 

២. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្រើវរច្មុ្រវកម្រយចនតន ល្ ប្តុង     នឋជាន នូ សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  

កញរូ ្ចង ្អា ្មុ្រវកម្រយច   ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ្អា ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជា្មុ្រវកម្រយច ាកម្រង ្កវន ្ជាូ្ូអន ល្ ប្តុតមត     ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិំល 

ីយត៌ន  ឋជាបម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្ជាវស្រនជា នតន ល្ ប្តុតមត្លប្ ធយថ  ប្ៃ ប្មម្រទ ន ល្ ប្តុនឋជាន 

ស្រន តបសុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  នឋជាន ាយកប ។ រជាងន ល្ ប្តុតមត្ ប្ ាតូិល កញរូ ្នយយម្រប្ាីប្រាំអាធា  

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាំម  ននងូ្រើវរច្មុ្រវកម្រយចននីតន ល្ ប្តុតមត្លប្ល ្ឡវ  ជុាប្ាតនតបបយជាល 

ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ីតម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ន ននងូ្កវស្ររច្មុ្រវកម្រយចាកាំន  ត្ ំ មន ប ង  នឋជាន  

្ ម្ ប្សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូ្កវស្រស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចៃ នឋច 

នូ្រប្កុគលជាាគកបចលកនឋជាន តា ង្ ូាម្របលាម្រប  ង មុ្រតម្ររើ ស្របការ ស្របថា កុគលជា្លប្អាូធនុស្របបយជា 

តុម្រាតូិសុ្រង រចាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋបានឋជាន នូ សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច   ឋតរម្រ ុងយបា  

កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ្មប្កតធកុគលជាមន ្លប្ ង្ ន ្ ម្ ប្សុ្រង ឋតរស៏្រ្យ  ។ សុ្រង ស្រចងតូុ 

្ារ ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិម្រយច្លកជាបម្រប្ាីប្រាំអាធា ្ុ ្ីជាយស្របកុគលជា្លប្យយម្រថងត

្ក្្ារ្រចីង ងតយ ។ 

:. សុ្រង រចឋត្ស្រលនស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូោតបិធាន រច្មុ្រវកម្រយចនឋជាលន្ នចស្រ

រចករច អរចីងត ្យ ន ុ្លា្ត្ូាកប។ សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្រប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ

ឋត្ស្រលនស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច្យ នលគតង ្មប្កតធស្ម្រសងត នឋជា ត្ ចស្រល ្លប្ធស្ម្រសងត យស្របក ក្ងស្រ   ស្ម្រសងត 

្យប្ក ក្ងស្រស្រជា្យ  ។ ្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូក 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ស្រ-្រប្្ៅ  ង  ម្រយចូ្្ោះវ ំ ម្រ សយ   ង ំ ាតូិ្ោប យស កបូ្្ោះវ ំ ច ្ាាំប្  ង យស្រសត  ង 

 ស្រតបាតបុស្រ លិូ្្ោះវ ចកម្របីយស្រ្គ ាក ល្ជាិតថងត  នម្រើ ចស្រ្តង្លកជាបីតនុស្រំនលអ  ង  ឋត្ស្រលនរច

 ្មុ្រវកម្រយច ូុប្ឋជាបបតស្រន ោះ ្ស្រវត្ប្តុ ។ 

 ត-ោតបិធាន រចម្រ្ាម្រក្ឋវ្វតៃសជាបមុ្រិតថងរី  ង ាំនាបឋជាបយស្រសតម្រនន បៗ  ង ាកស្ីឋទប្បបត ។ 

 គ-នម្រើ ចស្រីយត៌ន   ង ំន យ ីតកច្បម្រ ន លរចម្រប្ាកធធតង  ន លរចន សចចយបា ស្ងលជា  ន ល

 រច្ាៅចយបា ស្ងលជា  ាកស្ីម្រ្ាម្រកឋទប្បបត ។  ង  

 ឃ-ត្រចោនល បូ ្ូអឋតរលល្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ឋលូធឋតរករល កបយយ លូជាតោះន  ឋតរ

 ករល កបយយលនតោះន  ឋតរករល កបយយឃុនតោះន   ង  ឋតរករល កបយយោកបតោះន  ។ 

:. ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិចស្រយបុស្រម្រនងុន្ចង  ចយ្មន ស្រនងតប្ប្តុ  ង ចល 

រចងជាទ រច្មុ្រវកម្រយច   ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតមន នម្រប   ន ម្រងបិងាគកប្ីជា្ិលា

សុ្រង រចីង ងតយ     ង តតូ្ោះ ម្រនងុន្ចង  ្ារ្រចឃាោះ ន្ ្វជាចកម្របាស្របកញរតទ រចធាលជាយ ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតសុ្រង ្ីជា្ន៉ា  ្រើវរច  ង ្ាំចី្នត្កបការ ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ 

៧. រាជាបរចយស កបូ្្ោះវ    ម្រយច ស្រូ្្ោះវ មន នម្របចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្រើវ

ស្រនងតប្ប្តុ ។ ាគកបបនីយចមន នម្របទ ស្រនងតប្ប្តុាតូិន ូុប្ប្តថ្ជាន   ៃសងតយុ្ាន្ទឋ្ារ ្ីជា

នុស្រនឋជា្កោះវ ្លប្អា ចយូ្ប្វ  ។ សុ្រង ស្រចងតោនល បូ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្យ 

ន ំន យ ីតនុស្រកស្រនាក ាតូិអា ស្រនងតប្ប្តុ្ ប្្ឡវ ិធាអ។ ាកម្រង ្កវនុស្រនឋជា្កោះវ ្លប្្ង ាី្ូុប្ប្តថ

្ជាន  ៃសងតយុ្ាន្ទឋ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិូុប្ ង្បក្ម្រ្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត      អាូូុប្ឋជាបបតស្រន ោះ ្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច  នឋជាតោះន  ជាប្ឃវអ

ថាន ាក្លំ ជា ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិន្្យ ាស្របកញរតចកម្របតោះន  នឋជាធនុស្រ្រើវ

ស្រនងតប្ប្តុម្រានកបយស្របសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូំល ឋនងត្ ឋជាបរគតននីតរចូុប្

្នឋជាបបតស្រន ោះ ្ស្រវត្ប្តុ ្ក្្ីជានឋជាិតសន ចកម្របតោះន អាូធរចោនល បូ ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្រគតអាូ្ម្រុវ

មុ្រន្ន លូជាចយ្ធ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតល  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូ្ូអឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រករល កបយយ គចលជា ុតសងរ្៌     

នុស្រ្មុ្រវកន្ តតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  យយកន្ីអស្រង  ូរចមន ្ ប្នឋជាន យចកាក្លំ ជាឋជាបរច

្មុ្រវកម្រយចចកម្របតោះន  ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

១០. ្ក្ាគកប្ីជា្ិលាទ រច្មុ្រវកម្រយច ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ំ  ាតូិ្ោប   ្ ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូ

្ម្រុវមុ្រនយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ូអឋតរ        កន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង យ្ នឋជាតោះន  ជាប្ឃវអថា

ន ាក្លំ ជាឋជាបរច្មុ្រវកម្រយច   ។    ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ង  ជាបាី្ ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរ កឋង្ម្ររឱ្យល ាំកបកនៃុតត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ្ប្វ ្ក្ាគកបស្រចងតមន 

នម្របាតូិ្ូអឋតរ្ ប្យយល ្ុ ្ីជាកញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច  ។ ឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្ ាតូិន ម្រនអា ្ប្តុ 

្ប្វ ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបរគត ។ ឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា ។ 

១១.     ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  ្ ្និនចកម្របរគតរស្របីយ និ ម្រងបិងមុ្រន្ វ្ជាម្រនងុន្ចង ូាកប្ឋវ្ ក៉ាុន សាតូិ

្ាំចី្នត្្ីជា្ិលាស្រនងតប ្ឋវ្វតនលឋជាប ងច សចរីទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ។ 

 ិ ធាន  ::  រចៃសជាបី យតន៌ ឋជាបយនចងក្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្ម្រុវកន្ តត 

១. ្ឋវ្វតរចរចម្រងបិង  ង ៃជាាក្លំ ជាចកម្របរគត រច្មុ្រវកម្រយច្ង ាតូិ្រើវ្ឡវ ធយនចងក្ឡវ

 ។ កុគលជាមន នម្របនឋជា លូជាចយ្សុ្រង រច្មុ្រវកម្រយចាតូិចស្រយយយល  លិរចម្រនៃ តប។  

២. ស៏្រក៉ាុន សម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូក 

 ស្រ-ត្ច កនៃសុ្រស្រង  ូរចយនចងក ៃសជាប្យ ចយ្ាុំ លិីយត៌ន រស្របីយ ិ្ ន ត្ ម្រនងុន្ចង នឋជា

 ស្រនីុ ម្រថងត្ក្សុ្រង រច្មុ្រវកម្រយច ាកម្រង ្កវ ជាប្ឃវអថា ធរចោនល បូ ្ឋវ្វត្រើវយយយនចងំ 

 ល ឋត្ ននីតស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត     ្ឋវ្វតនស្រតា្ូិីយត៌ន ង្ ីងត   ីយត៌ន លនយយន រចស្យ សាូ

 ឡន។ 

 ត-សុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ ៃសជាបរចន ុាវ ត្យ ចយ្ាុំឋជាបយចីយត៌ន   នុស្រឋទប្បបតនឋជា្ង 

 ន្ ធរគតយយ លូជាចយ្្យ ន ស្រនចធាត្ក្សុ្រង ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ្យ រច លូជាចយ្្ ប្ាតូិម្រថងត្ក្្ារ្

 រចាតនតីង ងតយឋ៏តត្ ចុ៉ឹ ចកម្របតោះន   ង កលក្ កបីតល ម្រយច្លកជាបចកម្របរគត្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

  ិ ធារត្ ប្។ សុ្រង ស្រចងត្ង ្ាំចី្នត្ជាសី្រតងឌង្យ  នឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតតា្ូិ

  ិ ធាន  :: ឋជាប :: ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:.  រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត     មស្របប ្ន ត្ កាច នឋជាន ្ល ្ក្សុ្រង  

ន ុិធាន  ២ ន ្ជាវ្ង ាតូិម្រថងត្ក្្ារ្ តតងិធារតទ រច្យប្ាយ រចនតើ ្លកជាបាុំ ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង 

 ិ ធាន  ៧២ ្ឡវ ។  

 ិ ធាន  :៧  រចំល ឋនងត្ ននី តកប្ោបាករ ប 

១. ្ក្្ីជាំ ាតូិ្ោបូលជាករច អតោះន     នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតធ្ជាវស្រឋនកល    ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិស្រតបាតបុស្រ លិនតសម្រាវ ងចកម្របំ ្លប្   ង  ាលកបំ ្លប្ននីតកប្ោបាករ ប 

 ង   ននីតម្រងបិងន  ្្និន  ង ម្រងបិងសុ្រង រច្ក្្ម្រៃត្្ង ្កោះវ  ត្ ម្រនងយច។ ំ ាតូិ្ោបន ម្រងបិងីង្ាាំប្

ធ្យ ្្និន្ុ ្ីជានឋជាតោះន ាតូិល ម្រយចូ្្ោះវ     ង ន ្្និនន្ធ្យ ្ក្សុ្រង ្ីជាម្រយចូ្្ោះវ ។ 

ាកម្រង ្កវំ ាតូិ្ោប ជាបាី្   ្កោះវ ្លប្ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត    ាតូិ្រើវរចម្រយចូ្្ោះវ ្លប្រោះ ្។ 

ស្រនងតប្ប្តុម្រយចូ្្ោះវ ាតូិយស្រប លូជាសុ្រង ម្រនងុន្ចង ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាំ ាតូិ្ោបាតូិល ឃុនតោះន  ំ ្លប្ាតូិន ម្រងបិង្ជាវស្រ្ឡវ  លិកាច រស្របីយ ិ្ ន ត្ 

រចន ុិតសកបកវញវតសង    តតងិធារតយយល ាតត្្ាតូិរស្របីយ ិ្ ន ត្ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ។ុ  

:. រជាងំ ាតូិ្ោប ្ង ាតូិល ឃុនតោះន ្ារ ្ីជា លូជាករច អតោះន ្ជាវស្រឋនកល   ្ក្ នូ្រប្្ុត

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ំ ាតូិ្ោប្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតននីតអាម្រ យបា  

ចកម្របតោះន ។ ំ ាតូិ្ោប ាតូិបបយជារចំល ឋនងត្ ឋលូន ្ារ្ថាក 

 ស្រ-តោះន ាតូិំល ី៌តយន ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្ក្្ីជាងន រចាោះ ម្របកសូចអាម្រ យបា  ។ 

 ត-រាជាបរចកញរូ ឋតរ  រចំល ឋនងត្ មន នម្របនឋជា្រើវ្ឡវ នូ្រប្អាម្រ យបា  ូុ ្ារ នឋជា

 ាតូិល ៃសជាបយយ ាតូិោតបបុស្រថាន មុ្រីជារី ។ 

:. រចំល ឋនងត្ ្ ប្ាតូិស្រតបាតបុស្រ្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង ។ 

 ិ ធាន  ::  រចម្រយចូ្្ោះវ ំ ាតូិ ្ោប  

១. ្ក្្ីជាំ ាតូិ្ោបន ្្និន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរ្រប្្ៅ្្និនល៉ា  តងូ

កនៃុត :(ាលន)ទតៃ្ ុ ្ីជា្រើវរចម្រយចូ្្ោះវ ។ សុ្រង ននឡង ្ីជា្ ប្ ្្និនអាូីង ងតយ្្វជាម្រនងុន្ចង ល ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ២. រចម្រយចូ្្ោះវ ំ ាតូិ្ោប       ាតូិនត្រើវ្ឡវ ្យ ន ិតសន ចកម្រប្្និន   ្ជាវស្រនជា នតំ 

ាតូិ្ោប  ជាបាី្្កោះវ ្យ ្ង ោនល បូន ិតសន ្្និនចកម្របតោះន   ង ាតូិម្រច្ម្រច លូជាសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ

ធលា ជាសី្រងជានស្រសច្យ ្យ នឡស្រ្យ ន ប្តថ្ជាន  យុ្ាន្ទឋចកម្របំ ាតូិ្ោប ្ប្វ ាតូិ

យស្រប លូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង ។ រច ជាបាី្្កោះវ ្យ ្ង ោនល បូន ិតសន ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោប ាតូិ

តតបុស្រឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ២:។ ាកម្រង ្កវ្្និនល បបយជាឋតរ្រប្្ៅាតត្្ាតូិ្ប្វ  នតតស្រន ង្ 

ល លូជា្ស្រករច អ    តោះន ត្្ីជា្ិលា  ង  ទតៃស្រនងតប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ម្រុវមុ្រនយយន លរី

ាំនរចរចរចរចស្រសតោតបតន ្្និន្យ ចលក ្ស្រំន យម្រក្ងស ប្អាម្រ ុ្ ូអីតកញរត្្និនឋលូន នូ សុ្រង 

 ិ ធាន ១១ ។ ្ក្្ីជា្លប្ ្្និននឋជាោតបតន តមត អាូន ម្រងបិងាតនតីង ងតយ្្វជាម្រនងុន្ចង  សុ្រង ច ក្ីជា

ង្យ ម្រ្ាម្រក ្ប្វ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូម្រយច ស្រូ្្ោះវ ំ ាតូិ្ោប ្យ ន ិតសន 

ចកម្រប្្និន្លប្ ។ ិតសន ចកម្រប្្និននឋជាោតបតន តមតាតូិម្រច្ម្រច លូជាសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុទ រចម្រយច ស្រ

ូ្្ោះវ ធ យ្  ត្ ល្ជា្ប្តុ ាកម្រង ្កវឋត្ ននីតនិតសន ចកម្រប្្និននឋជាំ ាតូិ្ោបល ្ាំវម្រ្ចនម្រ ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតកលក្  ប ្យ ន រច ជាបាី្ីតំ ាតូិ្ោប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូម្រយចូ្្ោះវ  

ំ ាតូិ្ោប្យ ្ង ោនល បូន ិតសន ចកម្រប្្និន ។ យថ  រីកលក្  ប្ស្រវតន ្ឡវ ្ក្្ីជាងនឋជា

ន  រច្ំងធស្របល៉ា  ូាម្របថាអាូលតបក បធ្ចប ចប្លត លិស្ម្រសងត  ្ក្តងក្ីជាច បោន្្និន្ស្រឋជាប 

ឋលូធំ ាតូិ្ោបំងតឋជាប្ីជាយោះ កបធ្ឋវ្។ ល្ជា្ប្តុទ យថ  រីកលក្  ប្ ប្ ាតូិម្រច្ម្រច លូជាយយល 

ូាម្របលាម្រប ្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុទ រចម្រយច ស្រូ្្ោះវ ។ 

:. ្ក្្ីជាស្រនីុ ម្រយចូ្្ោះវ ំ ាតូិ្ោប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិំល ឋនងត្ ននីតរចម្រយចូ្្ោះវ 

្ ប្្នម្រប្ាីប្រាំអាធា សុ្រង ្តច្ិលា្យ នឋជាម្រ្ច្យ ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ លូជាចយ្្ក្្ីជាម្រយច

ូ្្ោះវ   ង អាូ្ជាវស្រម្រន យចល នឋច ្យ ន រចន ុាវ តីតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ សុ្រង ស្រចងត្ង 

ន ុាវ ត ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រ្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ ។ រគតឋទប្បបត ្ង ាតូិន ិតសន ្ប ្ជាវស្រនជា នតស្រចងត

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតម្រ្ា្ូយយ្រើវរចតបជាបាុំ្យ ាក្ ជាបចង ំ ាតូិ្ោប  ង  រគត   យស្រសតឋទប

្បបត ។ ន ុ្លា្្នត្ិធាន រចរចរចង្យ  តោះត្្យចទ ន ុិធាន  ១ ឋជាបន ុិធាន  : ទ ិធាន ្ ប្

ាតូិន ុិតទូ ន្រប្រចតបជាបាុំ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. សុ្រង ស្រចងតតបជាបាុំ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបតអាូម្រយចម្រនងយចល ្យ 

ន  រចន ុាវ តីតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ង ន ុាវ តយយម្រយច

ម្រនងយច រចកឋង្ម្ររ្ ប្ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុទ រចម្រយចូ្្ោះវ  ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជា្មុ្រវកម្រយច ំ ាតូិ្ោបអាូ្ម្រុវមុ្រនយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតម្រយចូ្្ោះវ តោះន  យស កប

ូ្្ោះវ យស្រសត ូុប្្នឋជាបបតស្រន ោះ ្ស្រវត្ប្តុ ករល កបយយ្រើវ្រម្រជាយិធា យូ    ាក្លជា ស្រស្ម្រសងត ឋទប្បប

ត។ ម្រន្ងវ្ ប្ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសច្យ ន ការ ស្រប្លជាប្តុីងតាលស្រឋ ។ ាកម្រង ្កវម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ង  ជាបាី្ត្ម្រន្ងវ្ ប្្ប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរកឋង្ម្ររយយ

ល ាំកបកនៃុតត្ នឋជាអាូ្រើវ្នល   ង ្ក្ាគកបស្រចងតមន នម្រប ាតូិ្ូអឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្្ក្្ុ 

្ីជាកញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ។ ឋតរកឋង្ម្ររាតូិន ម្រនអា ្ប្តុ ។ ំ  ាតូិ្ោប ាតូិល ំល ឋនងត្ ធកលក្  ប

ននីតឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្ ។ ំ ាតូិ្ោប អាូ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរ្ ប្្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។  

 ិ ធាន  ::  រចយស កបូ ្្ោះវ ្ឋវ្ កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. រចយទ កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត   អាូាតូិល ្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

្កវ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតន ្្និន      ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរ្រប្្ៅ្្និនល៉ា  តងូ

កនៃុត :(ាលន)ទតៃ្ ុ ្ីជា្រើវរចយស កបូ្្ោះវ   ។  សុ្រង ននឡង ្ីជា្ ប្ ្្និនអាូីង ងតយ្្វជាម្រនងុន្ចង  

ល  ។  

២. រចយស កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ាតូិនត្រើវ្ឡវ ្យ ន 

ិតសន ចកម្រប្្និន    ្ជាវស្រនជា នត្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ជាបាី្្កោះវ     ្យ ្ង ោនល បូន ិតសន 

្្និនចកម្របតោះន  ្ប្វ ាតូិម្រច្ម្រច លូជាសុ្រង ស្រនងតប ្ប្តុធលា ជាសី្រងជានស្រសច្យ ្យ នឡស្រ្យ ន 

ប្តថ្ជានចកម្រប្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ចយូាតូិយស្រប លូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ្ប្វ ាតូិល តតបុស្រឋលូន 

នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ២: ។ ាកម្រង ្កវ្្និននឋជាាតូិល ្រប្្ៅ្យ ាតត្្ាតូិនតតស្រន ្ង ល លូជាតោះន 

ត្រជាកចធា្ូឆប  ង  ្ីជា្ិលាស្រនងតប រចយស កបូ្្ោះវ អាូឋន្ងវចរចល  ។  ង្បក្ម្រម្រសតីតនិតសន ាតូិ

ូុប្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុយស កបូ្្ោះវ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ក្្ីជាស្រនីុ យស កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត រគតឋទប្បបត្ង ាតូិន ិតសន ្ប្ជាវស្រនជា  

នតស្រចងតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតម្រ្ា្ូឱ្យ្រើវរចតបជាបាុំ្យ ាក្ ជាបចង ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត   ង  

រគត   យស្រសតឋទប្បបត ។ តោះត្្យចទ ន ុិធាន  ១ ឋជាបន ុិធាន  ២ ទ ិធាន ្ ប្ាតូិន ុិតស នូ្រប្រចតបជាប

ាុំ ន ុ្លា្្នត្ិធាន រចររច ។ 

:.  សុ្រង ស្រចងតតបជាបាុំ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបតអាូម្រយចម្រនងយចល ្យ 

ន រចន ុាវ តីតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្ង ន ុាវ ត្អា  

ម្រយចម្រនងយច រចកឋង្ម្ររ្ ប្ាតូិូុប្ ង្បក្ម្រសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុទ រចយស កបូ្្ោះវ  ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជា្មុ្រវកម្រយច ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត   អាូ្ម្រុវមុ្រនយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត យស កប

ូ្្ោះវ តោះន  យស កបូ្្ោះវ យស្រសត ូុប្្នឋជាបបតស្រន ោះ ្ស្រវត្ប្តុ ករល កបយយ្រើវ្រម្រជាយិធា យូ      ាក្លជា ស្រ

ស្ម្រសងត ឋទប្បបត ។ ម្រន្ងវ្ ប្ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសច     ្យ ន ្លជា្ប្តុីងតាលស្រឋ ។ 

ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្ង  ជាបាី្ត្ម្រន្ងវ្ ប្្ប ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអ

ឋតរកឋង្ម្ររយយល ាំកបកនៃុតត្នឋជាអាូ្រើវ្នល   ង ្ក្ាគកបស្រចងតមន នម្រប ាតូិ្ូអឋតរកឋង្ម្ររ

្ក្្ុ ្ីជាកញ កបរច្មុ្រវកម្រយច ។ ឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្ ាតូិន ម្រនអា ្ប្តុ ។ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិ

ល ំល ឋនងត្ ធកលក្  បននីតឋតរកឋង្ម្ររ្ ប្  ង  អាូ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរ្ ប្្នន លកុ្ចំន ុន

ំា្ប្ ។ 

:. ត្ច កឋតរោតប្អា ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ រចយទ កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត     អាូាតូិល  

្រើវ្ឡវ ្យ នុស្រ្មុ្រវកន្ តត ទ  ន.ិ.ត.ស្រ ្នត្ជាសី្រតងឌ ឋលូន ្ារ្ក 

ស្រ. ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត   ាតូិៃទជាបរច ជាបាី្ចកម្របតោះន ល៉ា  ូាម្រប    ្ប្វ រច ជាបាី្្ ប្ាតូិន 

ូុប្ ង្បក្ម្រ្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុទ រចយទ កបូ្្ោះវ  ។ 

ត. ្ក្្ីជានឋជា្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតន ្្និន   ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្លប្ ាតូិជាប្ក បរចន 

ិតទន ទ ្្និនចកម្របតោះន ្យ ្រើវធលា ជាសី្រយនស្រសច ្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុ្យ ្យ នឡស្រ  ាម្រកត្ន ុ

 ិ ធាន  ២ ន ្ជាវ ។ 

គ. រចយទ កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត   ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ្ង ន ិតទន ចកម្របរគតឋទប្បបត្ប ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :០  រចយស កបូ្្ោះវ យស្រសត 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូយស កបូ្្ោះវ ីតំ ង  នឋជាតោះន  ជាប្ឃវអថាន យចក

ាក្លំ ជាសុ្រង រចម្រននឋ យយ្ឃវអរចីងត្យ ្ល ្ន្ជាវិធាន ២: ។ 

២. ្ជាវស្រនជា នតរច្រើវរចតបជាបាុំ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   នុស្របបយជាម្រងបិងាតូិយស កបូ្្ោះវ 

យស្រសត ្យ ាំម  ិតសន ំ ាតូិ្ោប រគតឋទប្បបត  ្្និន ្ក្បតស្រន ោះ ងនឋជាអាូចស្រយរចម្រនៃ តប

ល  ។ 

:. កុគលជាមន ប ង  នឋជាាតូិល ្រប្្ៅយយ្ស្រករច អតោះន  ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

សុ្រង ល្ធ យស្រសតាតូិនត្ស្រករច អតោះន   ។  សុ្រង ស្រចងតកឋង្ម្ររ ង្ ាី្ លូជា្ស្រករច អតោះន    ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតអាូ្ូអ ឋតរ្អា  គចលជា ុតទងរ្៌ក ីនយស្រសត្លប្្ស្រករច អតោះន       ្យ ្ម្រុវមុ្រនយយ

 គចលជា ុតសងរ្៌ក ីនយស្រសត្លប្យយ្ស្រករច អតោះន  ។     ឋតរ្ ប្ាតូិន  នតសម្រាវ ងចកម្របយស្រសត  ង 

ន ូុប្រជាកចធា្ូឆប  ង ប្តថ្ជានចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

 ិ ធាន  :១  រចនកស្រ្កច  ង រចោកប ស្រិតថងត  

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   នុស្របបយជារចោតបតន  ាតូិនកស្រ្កចជាន្ក្យបា  ង្យ       ្យ 

ន ិតសន  ចកម្របនុស្ររ បរកប ្កវីុន្លប្្បាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ន ិតសន យស្រសត២(ីតច)ចលក នឋជា្ាំវម្រតន 

្យ  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   នុស្របបយជារចោតបតន  ។ យស្រសតមន ីតចន ្ជាវ្ ប្្ង ាតូិធ្ស្ដ សត

 គចលជា្ឡវ  ។ 

២. ាគកបរចនកស្រ្កចាតូិស្រតបាតបុស្រធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ង ាតូិ្ចបករាកបននីតបតតន ជាន្ក្យបា   នតស

ម្រាវ ងចកម្របនុស្ររ បរកប   យស្រសត ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   នុស្របបយជារច

ោតបតន   ង នុស្ររ បរកប   យស្រសត ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវស្រនងតប្ប្តុ ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   នុស្របបយជារចោតបតន  ាតូិករច អស្ម្រសងត នឋជាច៉ឹកនលម្រល ្នយយ

នុស្ររ ប រកប   យស្រសតីង ងតយ្្វជា្ុ  ត្ កងបយោះ ស្រ្លប្ាត្ជាវស្ម្រសងត  ។ ស្រនងតប្ប្តុទ ស្ម្រសងត នឋជា

 ច៉ឹកនលម្រល  ាតូិន ររ កប លិកញរតយច្ីវស្យងឌ ជា្អងតៃ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. កលក្ កបីតល ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ រគត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូករល កបយយាកគជាបិតថង្ ន

យយកុគលជា នឋជាាតូិល ោកប ស្រិធាអ្ក្្ីជាងស៏្រល  ក៉ាុន សរចាកគជាប្ ប្្ង ាតូិ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាប

ឋន្ងវចរច តតងិធារត្ឡវ  ។ ឋតរ្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ រោះ ្្នឋជាបកុគលជា្លប្ ។ 

 ិ ធាន  :២  ឋតរោតបយយ្ម្រុវកម្រយចំន យម្រ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:) 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូ្ូអឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ្នយយនុស្រ្មុ្រវកន្ តតទ 

រចធាលជាយ ចកម្របតោះន     គចលជា ុតសងរ្៌្ឋវ្វតកន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ។ ក៉ាុន សន នត គចលជា ុតសងរ្៌្ប 

នឋជាន ននងូសុ្រង រចន ុិតស ជាិធាន រចោកបក ីន ។ 

២. ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ ង្ ាតូិម្រច្ម្រចធបា្ បបល្ន្ឡវ  នតាតូិការ ស្របយយល ូាម្របននីត

ាក្ស្បទ ស្រង  ូនឋជាាតូិ្រើវរច្មុ្រវកម្រយច     ង នឋជាន ធកបរស្របីយ ិ្ យ ាក្ ជាបធ្យ  ត្ កប្ជាមវម្រង

្យ    ធ យ្  ត្ កប្ជាមវម្រនឋជាស្រនីុ ្មុ្រវកម្រយច ។   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិស្រនងតប្ីជា្ិលានឋជា

ាតូិន ុិតសសុ្រង ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ ។ ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រាតូិន ូុប្ប្តថ្ជាន     ង រជា

កចធា្ូឆប្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូឋស្រ លិឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ

្ ប្្ស្រ ិ ធាអ្ក្្ីជាងស៏្រល  ។ 

:. នុស្របបយជារចោតបតន ាតូិ្រើវរចរច្ារ្រចឋត្ស្រលនចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ាតូិរា 

រចងជាំល ្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតនតក៉ាុ្ងណ ប្ ននីតរចន ុិតសឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ ។ ្ក្្ីជា

នឋជាឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ ាតូិល ាកគជាបយយ្ននុស្រ្មុ្រវកន្ តតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ   

 គចលជា ុតសងរ្៌ ំ ្លប្ាតូិន ុិតទឋលូន ្ារ្ក  

ស្រ-  គចលជា ុតសងរ្៌   នុស្រ្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្រើវស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រងជានស្រសចទ រច្មុ្រវកម្រយច  ង 

ជាបិៃជាទ រច្មុ្រវកម្រយចចកម្របតោះន  ្យ ន ុ្លា្ត្កញវតសងទ ិធាន  :១-: ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ 

ត-  គចលជា ុតសងរ្៌  នុស្រ្មុ្រវកន្ តត្ង ាតូិម្រយចូ្្ោះវ ំ ាតូិ្ោប្បវវ  ។ នុស្រ្មុ្រវកន្ តត អាូយទ

កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាម្រកត្ន ុិធាន  :: (:) ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

គ-  គចលជា ុតសងរ្៌ អាូនកស្រ្កច  ង ោកប ស្រស្ម្រសងត ល  ្ យ ន រចន ុាវ តីតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត ។ 

:. កបកវញវតសងទ ិធាន  :១ ម្រសតីតរចឃាតបបតោះន  ាតូិន ុិតស នូ្រប្រច្មុ្រវកម្រយចត្ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយច

ំន យម្រ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ននងូចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិល ន ុិតស្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

 ិ ធាន  ::  រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:) 

១. ស្រ- ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូម្រ្ា្ូឃុនតោះន ំ ាតូិ្ោបធក្ងស ប្អាម្រ  ុ ្ារ ្ីជាន 

ម្រិលរចតបជាបាុំ ។ ាកម្រង ្កវំ ាតូិ្ោប ្ង ម បន ំន យ ីត្្និនង្យ ្ក្្ឡវ ្ប ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិាលកបំ ាតូិ្ោបននីតម្រងបិងន ្្និនរចរច ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ២១-១ (ឃ) 

។ ំ ាតូិ្ោបន ម្រងបិងបបយជាល ្ីជា្ិលាាគកបាាំ ប្ឋវ្វត្ចបក នូរចរចរចតោះន ។ សុ្រង ្ីជាម្រិលរចត

បជាបាុំ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិយស កបម្រប្ាីប្រាំអាធា  ំ ាតូិ្ោប  ង ្្និនំ ាតូិ្ោប។ 

្ក្្ីជាកញ កបម្រិលរចតបជាបាុំ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិម្រ្ា្ូននីតរចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ។ុ 

ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតម្រ្ា្ូ្ង ឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ ំ ាតូិ្ោបាតូិល ្យប្នជា យយ

ន ្ម្រចនរី។ ាកម្រង ្កវម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តតាតូិ្ូអឋតរករល កបយយឃុនតោះន ។ 

ត- ក៉ាុន ស្ ក្្ីជានឋជាំ ាតូិ្ោប  ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោប ្ម្រុវមុ្រន្ីជា្ិលាម្រានកប្ចបក នូរចរចរច

ស្រទត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ង ាតូិម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ រុោះ ្្លប្្ប។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ូអឋតរ ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុម្រ្ា្ូឃាតបតោះន ំ ាតូិ្ោប   ម្រានកបច ក

្ីជា យ្ ន ស្រនងតបនឋជា្ង ាតូិ្ជាវម្រីត៧ទតៃ។   ្ក្សុ្រង ច ក្ីជា្ ប្ ំ ាតូិ្ោប ាតូិលន្ ស្រករច អតោះន  

្ក្ នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ស ្បបត្យ ន ុិតទ្ នត្ តតងិធារតនឋជាន នូ សុ្រង ងស្រយតងឌ

ន ្ជាវ ្មប្កតធំ ាតូិ្ោប្ ប្  ន ្្និន   ង្ ន ្្និនរចរចស្រ៏្យ  ។ ច ក្ីជាទ រចឃាតប

តោះន ក្ងទ ប្អាម្រ នុឋជា្រើវ្ឡវ  ្យ ាម្រកត្ន ុិធាន ្ ប្        ត្ ាតូិរាកបកញ ូជា្ឋវ្វតគងត្តច្ិលាទ 

រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ្រើវ្ឡវ ាម្រកត្ន ុិធាន  : ន ុិធាន  ៧  ង  ន ុិធាន  : ទ ិធាន ្ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

គ- ្ក្្ីជា្ង ន ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោប      ្កវម្រង ធ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោបនិតទន ្ក្សុ្រង ម្រិ

លរចនឋជាល ស្រនងតបរជាកចធា្ូឆប      ង ្ន៉ា   ្ ប្វ សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ាតូិ្ោប្ម្រុវមុ្រន្អា ន ំន យ 

ីត្្និន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្ម្រុវមុ្រន្នន លរីាំនរចរចរចរចស្រទត្ឋវ្វតោតបតន ្្និន ំល ំ 

ធកប្ោប្លប្ធក្ងទ ប្អាម្រ ុី តកញរតឋលូនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ១១។ 

២. ឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ាុតូិតស្របនត ្ឡវ ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ- ការ ស្របននីតន ល្ ប្តុ  ង ន លូ ាកបនឋជាលនយយន រចឃុនតោះន  ្យ នៃអស្រ្ន្ជាវន ុិធាន  : ន 

 ្ារ្ ។  

 ត- ការ ស្របយយូាម្របននីតច ក្ីជានតងកចនឋនកល ទ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ។  ង  

 គ-្ក្្ីជាំល ឋតរឋជាបំ ាតូិ្ោបាតូិន្្នធ្យ  លិងស្រយចការ ស្របាលកបននីតម្រងបិងចកម្របាំ

 តប។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូ្ូអឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុំ  ាតូិ្ោប ល នតសុ្រង  

ជាសី្រតងឌ ឋលូន ្ារ្ក 

 ស្រ-ន ្លជា្ប្តុនឋជាាតូិល ចស្រ្ឃវអ  ង ្ំងធស្របល៉ា  ូាម្របថា ំ ្លប្នោះ កបល ាកាីត្តទកប

 ្ជាមវម្រ្យ    ្ា វូ  ឋលូន នូ សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច   ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ 

 ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ។ 

 ត-ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ជាប្ឃវអថា រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ គឺធិធាន រចឋ៏ោនល បូ

 ្ឋវ្វតក 

  (១) រារាន សុ្រនយយំ នឋជាាតូិ្ោប្លប្ាំកម្រ តតប្ន្ជាវយស្រសត   ំ ច ្ាាំប្   រារាន សុ្រន

  យយន រចាតូិចលិាុំចង ំ ាតូិ្ោប  ង នុស្រម្រ្គន ងត នូ្រប្កបទ្ាស្រងឋបានឋជាម្រថងត្ក្ 

  ្ារ្ ុតស រងរចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

  (២) នតចស្រយស្ម្រសងត   រចរច្ង យយកនាោះ អស្ម្រសងត  ។ 

  (:) នលននីតិតសន ចកម្របំ ាតូិ្ោប្ក្សុ្រង ឋន្ងវចរច តតងិធារត ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

  (:) រចរចម្រ សងមុ្រតយយំ នឋជាាតូិ្ោប ។   

  (:) ចស្រយម្រងស កបនុកបយនចងក ។ 

:. ំ ាតូិ្ោបអាូកសត្ ទ្បិចងជា នូ្រប្ឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ្ នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្។ 

:.  ាស្របកញរតទ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិាកគជាបធកលក្  ប លិឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ

តតូ្ោះ ្យ ូាកប្នយយំ ាតូិ្ោប  ង ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោប  ង ្នយយម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង 

រចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ 

:.  រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ អុាូ្រើវ្ឡវ ឋលូន ្ារ្ក  

ស្រ- នូ្រប្កបទ្ាស្រងឋបាាកជាយ ីលំយម្រ ជា ទ្ាស្រងឋបាស្រ្មម្រស្ដរល ្  ង ទ្ាស្រងឋបាស្រ្មាកាំន ្ ុម្រសធតង្តច្ិលាទ 

រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ្ ង អាូ្ជាវម្រីត ១( យ្ )ាុំនល ្ប ។ ក៉ាុន សម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូី សច

្ីជារចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ កុន ថ្ ្ស ល  ១( យ្ )ាុំន ។ 

 ត- នូ្រប្កបទ្ាស្រងឋប្ា ៃស ្បបតនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ រចឃុនតោះន ក្ងទ ប្

អាម្រ ុ្ ង អាូ្ជាវម្រីត:(ាលន្ យ )នតល ្ប ។ ក៉ាុន សម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូី សច្ីជារចឃុនតោះន 

ក្ងស ប្អាម្រ កុន ថ្ ្ស ល  :(ាលន្ យ )នត ។ 

៧. ឋតរម្រ្ា្ូចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ្ប្វ ាតូិន ម្រនអា 

្ប្តុ នូ្រប្រចី សច្ីជាទ រចក សឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ។ រចី សច្ីជាទ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ

អាូ្រើវល នតសុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតល ំល ឋនងត្ ឋជាបំ ាតូិ្ោប  ង ្្និនចកម្រប

ំ ាតូិ្ោប ្ប្វ ាតូិៃសជាបច ក្ីជា ១: (ឋកបាលន)ទតៃ ្ឋវ្វតបុស្រ្ីជាយយកសត្ តង៉ា ្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត ។ ្មប្ធល៉ា  ងស៏្រ្យ  រចី សច្ីជា ង្ ាតូិយយ្ជាវម្រីត២(ីតច)ឋ ល ្ឡវ  ។ ឋតរម្រ្ា្ូ

្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា ។ 

:. ្ក្ាគកបស្រចងតមន នម្រប ំ  ាតូិ្ោបនឋជាាតូិឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ    ាតូិល លនតោះន ្នំយកម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតល៉ា  ្ងូងម្រប្ចប រាជាប :(កយ )នត្ស  ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិៃសជាបឱ្

រម្រឋជាបំ ម្រ សយ  ្ឋវ្វតីងរស្រយននីតាកាីត្តសងស្រ្ម  ង ជាសី្រតងឌ ទ រចឃុនតោះន ។ ្កវ ជាប្ឃវអថារជាក្ប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ម្រកតា្ូិយយោតបិធាន រច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ូអឋតរករល កបម្រ្ាម្រកង យ្ ល  ។ 

ស្រនងតប្ប្តុទ រចយស្រម្រយច្ ប្ ាតូិយស្រប លូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

 ិ ធាន  ::  រច្យប្នជា ំ ាតូិ ្ោបយយ្ក្្ាៅឃុន 

១. ត្គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ចកម្របបតោះន   ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ

្ូអឋតរករល កបយយ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោប នឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ្ ក្្ីជាងស៏្រល 

ាកម្រង ្កវជាសី្រតងឌ តា្ូិទ រចឃុនតោះន ក្ងទ ប្អាម្រ ឋុលូន នូ សុ្រង ិធាន  :: ន ្ជាវ្ ប្នជា ន 

្បបត្ប្វ  ។ សុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតស្រនីុ ីងោចង្រើវរច្យប្នជា ំ ាតូិ្ោប ត្

គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ចកម្របតោះន  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិមុ្រន្លកជាបីតម្រប្ាីប្រាំអាធា ្ុ  ត្ ្ូអឋតរ ។ 

ឋតរម្រ្ា្ូ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា ។ 

២. សុ្រង ននឡង ្ីជាឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុំ ាតូិ្ោប     ្្និនចកម្របាំតប អាូ្រើវម្រន្ងវមុ្រនយយ្យប្

នជា ្ន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតល ាគកប្ីជា្ិលា។ កលក្ កបីតបបយជាល ម្រន្ងវ្ ប្  ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតាតូិកញរូ ម្រន្ងវ្ ប្យយល ាំកបចប្យម្រត្នឋជាអាូ្រើវ្នល  ្នម្រប្ាីប្រាំអាធា នឋជា

ាតូិៃសជាប្លកជាបចកម្របតោះន សុ្រង ច ក្ីជា:(ាលន)ទតៃ។ ្យ ្ល ្ន្ជាវកបកវញវតសងទ ិធាន  ៧២(២) 

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្ូអឋតរម្រ្ា្ូ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុសុ្រង ច ក្ីជា:(ាលន)ទតៃ្ ារ 

្ីជាបបយជាល ្លកជាបីតម្រប្ាីប្រាំអាធា ។ ឋតរម្រ្ា្ូ្ ប្ ្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា។ 

:. ាកម្រង ្កវយថ  រីាោះ ម្របកសូច ោកបីត្ីជាយស្របរស្រយមុ្រនូុ ្ារ   ំ ាតូិ្ោបអាូយស្របរស្រយមុ្រន

្ក្្ាៅឃុនធតមត្ស ្បបត  សុ្រង ច ក្ីជា្ង តងូធ :(កត)នត កលក្ កបីតន ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូូុ ្ារ  នឋជា

កឋង្ម្រររស្រយមុ្រន្យប្នជា យយ្ក្្ាៅឃុន ។ 

:. ឋតរករល កបយយ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោប្ក្្ាៅឃុនាតូិ     ំល ឋនងត្ រោះ ្្នឋជាបម្រប្ាីប្រាំអាធា  

 ង    ំ  ាតូិ្ោប។ ឋតរ ង្ ាី្្យប្នជា យយ្ក្្ាៅឃុន ស៏្រាតូិំល ឋនងត្ រោះ ្ៃ នឋច្នឋជាបម្រប្ាីប្រាំ

អាធា   ង ំ ាតូិ្ោប ។ ឋតរករល កបយយ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោបីត្ ក្តចឃុនឃាន     ាតូិនតំល ឋនងត្ រោះ ្ឋជាប

ាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា  ង ាកន ្ ក្តចឃុនឃាន ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវកលក្ កបីតឋតរ្លប្ោកប្ៃសវ្

ន ន ុរីន ុិតស ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ::  រចយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតលុារច 

១. ត្រច ជាប្ឃវអចកម្របតោះន    ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

អាូ្ូអករល កបយយំ ាតូិ្ោបន ្ម្រចនរី្ឡវ ិធាអ   ាតូិ្យប្នជា ីតរចឃុនតោះន  ។  ំ ធកប្ោបអាូ 

យស្រប្អា ្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច  ។ ឋតរនឋជា្ូអ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ ប្

ាតូិន ការ ស្របយយូាម្របលាម្របននីតាលស្របនល  ង  ជាសី្រតងឌ ្យ នូ យ  ្ឋវ្វតនលននីតិតសន ចកម្របំ ាតូិ

្ោបសុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត  ង  ្ឋវ្វតរចរចនុស្រឋទប្បបត ។ ឋតរម្រ្ា្ូ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា ។ 

២. ំ ាតូិ្ោបាតូិបបយជា លិករត  បទឋីតាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត នូ្រប្ាបីយម្រ្វតសង 

  តិធារនឋជាល ាកគជាប្ស្រយយ ។ 

:. ំ ាតូិ្ោប  ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិល ំល ឋនងត្ រោះ ្      ននីតឋតរម្រ្ា្ូយស្របយយម្រថងត្ក្

្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច ។ 

:. ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា       ត្គន ងតៃសនូ្ៃសវ្ាក្ ជាបតោះន   ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

អាូាោះ ម្របកសូច ីយនច   កន ថ្ ជាសី្រតងឌ    កញ កបឋតរម្រ្ា្ូយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិ

តុលារច ្ីជាងស៏្រល ។ ំ ាតូិ្ោប  ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិំល ឋនងត្ រោះ ្ននីតឋតរ្ ប្ ។ ឋតរ

ម្រ្ា្ូ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជាជា ។ 

:. ំ ាតូិ្ោប អាូ្ម្រុវមុ្រនយយន រចាោះ ម្របកសូច   ីយនច    កញ កប លិជាសី្រតងឌ ទ ឋតរម្រ្ា្ូយស្របយយ

ម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិកញរូ ម្រន្ងវ្ ប្្នម្រប្

ាីប្រាំអាធា រោះ ្្ឋវ្វតមុ្រន្លកជាប្ប្វ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិៃសជាប្លកជាបសុ្រង ច ក្ីជា:(ាលន)ទតៃ ។ 

្យ ្ល ្ន្ជាវកបកវញវតសងទ ិធាន  ៧២-២ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរសុ្រង ច ក្ីជា១០

(ឋកប)ទតៃ គងតោកបីតទតៃបបយជាល ្លកជាបីតម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ឋតរ្ ប្ ាតូិំល ឋនងត្ រោះ ្ឋជាបំ ាតូិ

្ោប  ង ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

:. ្កវំ ាតូិ្ោបចខា្លាស្ជាសី្រតងឌ នឋជាន នូ សុ្រង ឋតរ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូ្ូអ

្ម្រូស្រសតាីន    ្ូអឋតរឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុំ  ាតូិ្ោប្លប្ល  ។ ឋតរម្រ្ា្ូ្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ 

ទ្បិចងជា ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ::  ឋតរម្រ ុងយបា  យថ ីចចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម ទតៃបត១១ នតស្រាវ  ាុំន២០០:) 

១. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ជាប្ឃវអថា   រច្មុ្រវកម្រយចាតូិល កញ កប ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបាគកបរគត  ង ្្និនចកម្របរគត ។ ្ម្រូស្រទតំល ឋនងត្ ននីតរចកងបស្រង  ូ

្មុ្រវកម្រយច្ ប្ាតូិាករម្រធយនចងក ។  រគតមន នម្របន ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ ្ឋវ្វតមុ្រនយយន 

ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ។ រគតមន នម្របអាូជាប្ក ប្តចក្ិលា្ ប្ល  ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតម្រ្ា្ូកឋង្ម្ររម្រន្ងវមន ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តតាតូិ្ូអឋតរកឋង្ម្ររ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុ ។ ឋតរ្ ប្ាតូិកឋង្ម្ររៃ នឋច លិរាជាបម្រន្ងវមន ន

ម្របបនឋជាល យស្របំល តន ីត្ីជាឋនកល ទ រច្មុ្រវកម្រយច នឋជាតោះន ្ង ម បល ម្រ្ា្ូ្ក្្ឡវ  ។ 

:. សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ ្ារ ីតល បបយជាឋនងត្ ននីតឋតរម្រ្ា្ូ្ ប្ រគតមន នម្រប

អាូកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ រគតមន នម្របអាូ្លប្ក ប្ោជាម្រងបិងកសត្ ទ្បិចងជា្ ប្ល  

្មប្កតធន ិតសន  ចកម្រប្្និន   សុ្រង ស្រចងតនឋជា្្និនាតូិល ្រប្្ៅ្យ ាតត្្ាតូិ ក៉ាុន ស្ ង ល 

លូជាករច អតោះន  ។ 

:.  ្ក្្ីជានឋជា្តច្ិលាស្រ ោះ ៃុត   ាតូិល ្លប្ក ប   កងស ត្ ទ្បិចងជានឋជាល ្ជាវស្រ្ឡវ ីតន 

្ជាវាតូិល ំា្ប្ ្ប្វ  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង ធកលក្  ប្នម្រប្ាីប្រាំអាធា  

។  

:. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា   ជាបាម្រកធ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតថា រច្មុ្រវកម្រយចាតូិ

ល ូកបម្រីើាគកប្ប្វ   ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិ្ូអឋតរម្រ ុងយុ យថ ីច យ្ ធលា ជាសី្រងជានស្រសច   ង 

ន ម្រនអា ្ប្តុ ្ប្វ ាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង ាតឡកប្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតិធាអសុ្រង  ្តច្ិលា::

(នម្រម្រងកាលន)ទតៃ សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ាតូិ្ោបធកបសុ្រង ឃុន ្ប្វ ្តច្ិលា្ ប្ាតូិី សចឋជាប:(កត)នត សុ្រង 

ស្រចងត្ៃស ្បបត  គងតោកបីតទតៃនឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា ល បបយជាម្រនងុន្ចង  ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូមុ្រន

យយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្រើវរច្ោបាករ ប  ង កញរូ ំ ាតូិ្ោប្ ប្្នំន ុនំា្ប្   ្ជាវស្រនជា រច

្ោបាករ ប ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :: ម្រក្ន   រចរតបក ថ ិធាយជារីទ ស្រង  ូ្ម្រុវកម្រយច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម ទតៃបត ១: នត្ស្ររា ាុំន២០១:) 

១. ្ឋវ្វតនលល  លិស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ ាកស្រក្យ   ុតទងរ្៌ នតថ យ   ង ាំកបចប្យម្រ ធ

ីង្ម្រម្រ ្យ ីងោចង្ជាវជាសី្រតងឌ តា្ូិធស្របលាស្របទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុត ន.ិ.ត.ស្រ ្ក្

្ីជា្ីជាំល ឋនងត្ ននីតរចកញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូម្រ្ា្ូរតបក ថ ិធាយជា

រីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ្យ ឋស្រ្ូអ លិន ល្ ប្តុ យ្ នូ យ  នឋជាន ្ក្សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ឱ្យ្មុ្រវក

ម្រយច  ្ក្សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ឱ្យ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិនលថា ន ល្ ប្តុ

នឋជា្ក្ម្រជាប អាូ ស្រ្្រើវធតនង នូ្រប្ិធាយជារកទ ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ឱ្យ្មុ្រវកម្រយច  ង ឋតរ

ម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ឱ្យ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ។ 

២. ្ុ ្ីជារតបក ថ ិធាយជារីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិំល ឋនងត្ ននីត

ីយត៌ន ជា្អងតម្រទតីត្ាំជាកនង ទ រចរតបក ថ  ្នម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបត។ 

រគតមន នម្រប ាតូិយស្របយចងសុ្រង ច ក្ីជា ១:ទតៃ ល៉ា   លច។  

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិស្រនងតបននីតអា ុរីទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូនឋជាល ្រើវ្ឡវ  ន ុ្លា្

ត្ន ុិធាន  (១) ន ្ជាវ ្ន្ជាវន កចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង ្ន្ជាវម្រងបិងចកម្របនុស្រយស្របរស្រយមុ្រន

តន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត សុ្រង រច លូជាចយ្សុ្រង ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច។ 

:. ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្រើវ្ឡវ រស្របីយ  ិត្ ិធាន ្ ប្ ្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ៧: ទ 

 ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ។ 

:.  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិកញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច រស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិល ឋស្រ្ូអ។ 

្ក្្ីជានឋជា្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូរតបក ថ ិធាយជារីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច លូជាធយថ ីច ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិល 

ឋស្រ្ូអន ុ្លា្ត្ន ុិធាន (១)ន ្ជាវ  ត្ ្ង ាតូិ្ាកវធ ល្ជាយបា  ម្រានកប្រើវរច្ោបាករ បាកាំន 

 ត្ កុគលជានឋជាម្រថងត្ារ្រច្មុ្រវកម្រយច្ក្សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច  ្ក្សុ្រង ឋតរម្រ ុងយបា  

កញរូ ្ចង ឱ្យ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ នឋជារស្របីយ ។ិ ក៉ាុន ទ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង រគត អាូ្ាកវស្ម្រទងត 

នឋជារស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុ នឋជាាតូិល ឋស្រ្ូអីតិធាយជារីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច សុ្រង ស្រា ង្ត្យ នឋជាស្ម្រទង

ត មន ្លប្ ន រចរស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុនឋជា្ក្ម្រជាប្ៃស ្បបត។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :៧  ឋតរឋន្ ងប្ាយ ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្ម្រុវកន្ តត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិកញ កបស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ្យ ្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ ថាាតូិ្ោប

ាករ ប   ង កញរូ ំ ាតូិ្ោប្នំន ុនំា្ប្  ្ជាវស្រនជា រច្ោបាករ ប។ ឋតរម្រ ុងយបា  ចកម្របម្រប្ាីប្

រាំអាធា ្ង ូ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្ឡវ  ។ 

២. ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្្ ប្ាតូិការ ស្របននីតនតសម្រាវ ងទ ំ ធកប្ោប រចករច អននីតន ល

្ប្តុ  ង រចស្រនងតបាក្ស្បកប្ជាមវម្រ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  សុ្រង ្លប្ន មន កបកវញវតសងទ កប

ទ្ាស្រងឋបានឋជារស្របីយ  ិ ង ាក្ស្បទ រចបបយជាតុម្រាតូិាីប្មបងឌ  ្កវីុន្លប្្យត ឋតរ្ ប្ាតូិោតបបុស្រធ្ន

ឃក្យ ន ស្រនបុ្ម្រ តតងិធារត ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្ូអឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ បសុ្រង ស្រចងតឋលូន ្ារ្ក 

ស្រ-នន្ីវនឋជា្ោបាករ ប ង្ រាកប លូជាធកបទ្ាស្រងឋបា នឋជាម្រថងត្ក្្ារ្ ុតស រងរចទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ 

។ 

 ត-ំ ាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋប្ា លប្្ង ម បស្រនងតបនតសម្រាវ ង្ក្្ឡវ     

 គ-ីុននន ស្ម្រសងត ាគកបាាំ ប្ឋវ្វតៃសលក្ ្មម្រំ ាតូិ្ោប 

:. ឋតរឋន្ងប្ាយ ាតូិនតន ម្រនអា ្ប្តុ។ ឋតរ្ ប្អាូធឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ នូ្រប្

នន្ីវ យ្ នូ យ        ាកាំន  ត្ កុគលជា យ្ នូ យ     ង អាូធឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ ប នូ្រប្ស្រចងតឋទប 

្បបត ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ំ ធកប្ោប   ង   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត   ាតូិល ំល ឋនងត្ ធកលក្  បននីត

រច្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ ្ ប្  ង  បបយជាល ូាកបូ្ោះ ទ ឋតរ្ ប្្ក្្ីជាកលក្ កប។ ឋតរឋន្ងប្ាយ 

្ ប្្កវស្រៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជាឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ៧: ។ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជាកងទ ត្ ទ្បិចងជាចកម្របាំតប

ាកាំន  ត្ រចកឋង្ម្ររ ង្ បបយជា ស្ររស្រយកងទ ត្ តន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ល បបយជា្ធគំយ 

ាម្រកត្ិធាន  ២: (:) ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង  ាតូិ លូជាចយ្ធ យ្  ត្ ាស្រង្ទ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជាចយ្

កញ ូជាាុំនត យ្ ្លប្ ្ប្វ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតងនឋជាកងទ ត្ ទ្បិចងជាចកម្របីយស្រាំតប្ជាវឋតរ ្ជាវស្រ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

នជា ្ោបាករ ប ស្រនីុ ច បោន្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ ស៏្រាតូិ លូជាចយ្ធ យ្  ត្ ាស្រង្ទ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតនឋជា

ចយ្កញ ូជាាុំនត្យ ្លប្នឋច ។ 

:. ្ក្សុ្រង ឋតរឋន្ងប្ាយ  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិ្ូអ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូោនល បូង្យ 

មស្របប  ត្ ិតថងត  នឋជាកងបយោះ ស្រ្លប្ាតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូន្ញរវអ   ៃទជាបឱ្រម្រយយន រច

យស្របំល យចងីតម្រនងស្របនុស្រនឋជា្ង ន្ ធរគតទ ្ចង ស្រទត ។ 

 ិ ធាន  ::  អា រុីទ ឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ ង ឋតរម្រ្ា្ូយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនត

ីង ងតយត្ៃោះូិតលុារច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. រច្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ ន អា ុរីកញ កបឋតរម្រ្ា្ូឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ  ង ឋតរ

ម្រ្ា្ូយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច ្ក្្ីជានឋជាច ក្ីជាស្រនងតប្ក្សុ្រង រច

កសត្ ទ្បិចងជាាតូិៃុតចជាតប។ ក៉ាុន ស្ ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ជាប្ឃវអថា     ជាសី្រតងឌ

មន ប ម្រានកបករល កបយយឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ    យយន រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច្ារ្ិធាន  

::  ង  :: ្ក្នតតា្ូិ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតអាូម្រ្ា្ូក សឃុនំ ធកប្ោបក្ងស ប្អាម្រ តុ្ន

្បបត   ចស្រយជាសី្រតងឌ ទ រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច នូ្រប្ំ ធកប្ោបឋនឋជា    ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រសត

ម្រ្ា្ូន ម្រនអា ្ប្តុធស្របលាស្រប យ្ ្យ នឡស្រ ្ក្សុ្រង ឋតរឋន្ងប្ាយ ចប្លតឋជាបំ ធកប្ោប្ ប្ 

ាតូិលនតោះន ្នំន ុនំា្ប្្ក្ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ 

២. ្ក្្ីជាន កងទ ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្    អា ុរីទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ 

ចស្រយំ ធកប្ោប្ក្សុ្រង ឃុនក្ងទ ប្អាម្រ  ុ  រចយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច

ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិក ទន អា ុរីន ុិតទចប្លតន ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូីតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ 

។ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូសុ្រង ននឡង ្ីជា :នត ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតងស៏្រ្យ  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចស្រយបុស្រំ ធកប្ោប្ក្សុ្រង ឃុនក្ងស ប្អាម្រ  ុ   ចស្រយ

ជាសី្រតងឌ  ទ រចយស្របយយ្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយ ត្ៃោះូិតុលារចចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន ល

កុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិនម្របអា ុរីសុ្រង ច ក្ីជា:(កយ )នត្ារ  ្ជាវស្រនជា នតំ ធកប្ោបាតូិល លនតោះន 

្ន នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល សុ្រង ននឡង ្ីជា្លប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:.  ាកម្រង ្កវសុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ ចយ្មន ្លជា្ប្តុទ យថ  រីមុ្រតរី នឋជាំ ធកប្ោប្ង 

អាូករច អតោះន ្យ ាក្ ជាប្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូននីតរចឃុនតោះន ក្ងទ ប្

អាម្រ កុលក្ កបីតល យទ កបូ្្ោះវ ចកម្របំ ធកប្ោប នឋជាាតូិល ្ចបក នូ្ឡវ ត្ច ក្្រសល ីត នូ

រ ្យ ្ាកវាលម្របទ្កស្រចង៏ម្រន្ជា ចលករីនឋជាម្រ្ាម្រក  ្យ ូុប្្នឋជាបបតស្រន ោះ ទ រចឃុនតោះន  ។ 

 ិ ធាន  ::  រចកញរូ ម្រនងុន្ ចង ្ារ ្ីជាន ឋតរឋន្ ងប្ាយ  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ 

នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ្ក្្ីជាន កងស ត្ ទ្បិចងជា ាកាំន  ត្ ឋតរឋន្ងប្ាយ ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង ្នាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ឋលូ

ន នូ សុ្រង ិធាន  ៧៧ ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាាំម  កងស ត្ ទ្បិចងជា ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិកងបម្រនងុន្ចង ្យ ន ្លប្ាត

្ជាវម្រនងុន្ចង   ង  ៖ 

ស្រ) ាកម្រង ្កវន ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ាតូិកញរូ ម្រនងុន

្ចង ្នាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្ឋវ្វតស្រនងតបរជាកចធា្ូឆបម្រិលរច ។ 

ត) ាកម្រង ្កវន ឋតរ្ជាវស្រនជា រច្ោបាករ ប  ម្រនងុន្ចង ាតូិល ចស្រយបុស្រសុ្រង កងណយច ្ារ ីតៃុតច

 ក្ីជា្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជា ។  

:. រចយស្របរស្រយកទត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរឋន្ងប្ាយ  ង្ រារាន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង ម្រប្

្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត សុ្រង រច្ វ្ជាម្រនងុន្ចង  សុ្រង ្ាំជាកនង ្ាតត្្ចបក នូធ្ុ 

ម្រានកបរចំន ុនំា្ប្្ប ។  

 ិ ធាន  ៧០  រច្កវស្ររច្ម្រុវកម្រយច្ឡវ ិធាអ 

្ក្្ីជានឋជាន ក ក្ងស្រតមត្ជាូ្ឡវ  កលក្ កបីតឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ បចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

ល លូជាធយថ ីច រច្មុ្រវកម្រយចអាូ ត្ ាតូិោកប្ៃសវ្្ឡវ ិធាអ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ត្គន ងត

ៃសនូ្ៃសវ្ចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ឃ-នីតិវិធីចំទ ះអងគបុទរជំនុំជម្រះ 

 ិ ធាន  ៧១  ឋន្ ងប្ាយ ស្រចងតនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

១. សុ្រង ស្រចងតន រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ង្យ      មន 

ីតច អាូ្រើវស្រនងតប្ប្តុននីត្លជា្ប្តុីងតាលស្រឋទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្្យ ន ប្តថ្ជាន  ង ូុប្

រជាកចធា្ូឆប ្ប្វ ាតូិ ស្រ្នយស្រប លូជាសុ្រង ម្រនងុនងស្រយចទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្យ នឡស្រ នឋជាចស្រយបុស្រ

្យ ាស្របកញរតទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

២. សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ងនុស្របអាូលន ស្រស្រចងតនតើ ្លកជាបាុំ

្ ប្្ន នូ្រប្្ុតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ត្ច ករចកញរូ ងស្រយចននងប្ននង ធលា ជាសី្រងជានស្រសចននីត

្ប្តុរចងជា  ង ្លជា្ប្តុទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្្នរចធាលជាយ ចឋបាលជា ។ រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិ

្រប្ាកំុនន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ធកលក្  ប  ង កញរូ ងស្រយចមន ្ ប្្នយយ្ក្ាស្រ្មន នម្រប ្យ ូ្ោះ ំល ្យ 

ូាកប្នយយម្រប្ាីប្រាំអាធា នី ្បបត ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា នី ្បបតអាូយស្របំល ងស្រ

យច្កោះវ តកសុ្រង ច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ។ ងស្រយចននងប្ននង ធលា ជាសី្រងជានស្រសចននីត្ប្តុរចងជា 

 ង ្លជា្ប្តុទ រចនតើ ្លកជាបាុំ ្ង ាតូិយស្រប លូជាសុ្រង ម្រនងុន្ចង ្ឡវ  ។ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្ាីប្រាំ

អាធា  ាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង តតូ្ោះ ្យ ូាកប្នយយន លកុ្ចំន ុនំា្ប្រោះ ្ ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជាទ រច្យប្ាយ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្  ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិាកត្ នាក នម្រើ 

ចស្ររចងស្ររីាុំ ។ ស្រង  ូ   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ នឋជាធស្រ្មិ តថងទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ាតូិនត ស្រ្នន ុិតស 

្ជាវស្រនជា នតកាច ទ រចនតើ ្លកជាបាុំរស្របីយ ិ្ ន ត្ នូងុូ ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច 

 ត-ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ រស្របីយ ិ្ ន ត្ កបទ្ាស្រងឋបាតមត 

 គ-ឋតរម្រ ុងយបា  យថ ីច   

 ឃ-្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូរស្របីយ ិ្ ន ត្ រចកសត្ ទ្បិចងជា  

សុ្រង ស្រចងតមន ្ ប្  ាំម  ម្រស្រ្មរីង្យ នឋជារស្របីយ ិ្ ន ត្ រចនតើ គន ងតាុំាតូិល ន ុិតស្ប  ចប្លត

ឋជាបន រចាី្្ាីត ាុំង្យ ាតូិល ម្រ្ា្ូ្ឡវ    ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ ាតូិល ស្រ ោះ ៃុត 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ល បបយជា ស្រ្ចង នតើ ្លកជាបាុំ្ស្រំន ុនំា្ប្ ្ប្វ ល កញ កប តតងិធារត្យប្ាយ 

កាច នតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ។ 

:. ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិ្យប្ាយ កាច នតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ឋលូន ្ារ្ ៖ 

ស្រ-ម្រិលរចចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ   ង   ាករម្រយជាាស្រ្ធម្រនៃ តប   ។ រច លូជាចយ្

ីតូនៃ  អាូ្រើវ្នល ត្រចោនល បូ ។ 

ត-ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្យ ននងូកលក្  ុម្រងបិង អាូករល កបយយម្រប្ាីប្រាំអាធា លូជា្ស្រករច អតោះន ្យ 

ាក្ ជាប ចយ្មន រចករច អិតថងត  ។ 

គ-្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្    តា្ូិយយន ម្រ្្ោះ ាំនាបីត្ក្ាស្រ្ :(កយ )ចលក ល៉ា  តងូ    ។ 

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្កងបៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា     ។ ាកម្រង ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ្ង អាូចស្រល ម្រ្្ោះ ាំនាបរគ

្ា វូ ត្រចតា្ូិ្ប   ្យ ន ុ្លា្ត្នាត ២០ តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ 

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជា្ង ន ម្រ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ន  យ ថាស្រង  ូ   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាល ្រើវ្យ 

ម្រប្ាីប្រាំអាធា ងនុស្របាតូិន មុ្រីជារី   ន  យ ថាស្រង  ូ   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ នឋជាកា ង្  ត្ ្រើវ

្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា នុស្របាតូិនត ស្រ្ស្រន ុិតស ។ 

ឃ-រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូមន នម្រប   នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្    ចយ្មន គន ងតំនមម្របៃ  ាតូិន ការ ស្រប

្លជា្ប្តុ  ង   ូុប្ប្តថ្ជាន្យ យ្ុតតោះន    ។    ាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិកញរូ ្ម្រូស្រសត 

ម្រ្ា្ូ្ ប្្នយយាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា នឋជាាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា  ាតូិក សស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតធកលក្  ប ាម្រកត្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ 

 ិ ធាន  ៧២  ឋន្ ងប្ាយ ស្រចងតនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្្ក្ាស្រ្្ម្រុវកន្ តត 

១. សុ្រង ស្រចងតន រចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតង

នុស្រប  មន ីតចអាូ្រើវស្រនងតប្ប្តុននីត្លជា្ប្តុីងតាលស្រឋទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្្យ ន ប្តថ្ជាន 

 ង ូុប្រជាកចធា្ូឆបនឋជាាតូិ ស្រ្នយស្រប លូជាសុ្រង ម្រនងុនងស្រយចទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្យ នឡស្រ នឋជា

ចស្រយបុស្រ្យ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

២. សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ         ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតងនុស្របអាូលន ស្រស្រចងតនតើ  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្លកជាបាុំ្ ប្ ្នូន្រប្្ុតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្  ្យ កញរូ ងស្រយចននងប្ននង ធលា ជាសី្រងជានស្រសច 

ននីត្ប្តុរចងជា   ង  ្លជា្ប្តុទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្្នរចធាលជាយ ចឋបាលជា នឋជាាតូិ្ចបក នូ្រប្

ាកំុនន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ធកលក្  ប  ង កញរូ ងស្រយចមន ្ ប្្ន្ក្ាស្រ្មន នម្រប ្យ ូ្ោះ ំល ្យ ូាកប

្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតនី ្បបត  ។ ាកម្រង ្កវរចនតើ ្លកជាបាុំរស្របីយ ិ្ ន ត្ រចឃុនតោះន 

ក្ងស ប្អាម្រ ចុកម្របំ ាតូិ្ោប  ច ក្ីជា្ ប្ាតូិក ថ ្ស្រាតត្្:(ាលន)ទតៃិធាអ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតនី ្បបត អាូយស្របំល ងស្រយច្កោះវ តកសុ្រង  ច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ ។ ងស្រយចននងប្

ននង នឋជាមស្របប  ត្ ន ល្ ប្តុ  ង ្លជា្ប្តុទ រចនតើ ្លកជាបាុំ ្ង ាតូិយស្រប លូជាសុ្រង ម្រនងុន្ចង ្ប 

្ជាវស្រនជា នតសុ្រង ស្រចងតនឋជាន នូ សុ្រង ន ុិធាន  : (ត) ន ្ារ្ ។ ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង តតូ្ោះ ្យ ូាកប្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្រោះ ្ ។ 

:. សុ្រង ននឡង ្ីជាទ រច្យប្ាយ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិាកត្ នាក 

នម្រើ ចស្ររចងស្ររីាុំ ។ ស្រង  ូ   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាធស្រ្មិ តថងទ រចនតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ាតូិនតន ុិតស

្ជាវស្រនជា នតកាច នតើ ្លកជាបាុំរស្របីយ ិ្ ន ត្ នូងុូ ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូង្យ នឋជាអាូលនយយំ ាតូិ្ោប      ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត្រើវកងស ត្  

 ទ្បិចងជា ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។  

 ត-រចំល ឋនងត្ ននីតកប្ោបាករ ប ។   

 គ-ឋតរករល កបយយោកបតោះន  ។  

សុ្រង ស្រចងតមន ្ ប្ ាំម  ម្រស្រ្មរីង្យ នឋជារស្របីយ ិ្ នរចនតើ ្លកជាបាុំ ាតូិល ន ុិតស្ប ចប្លត

ឋជាបន រចាី្្ាីត ាុំង្យ ាតូិល ក្ តវត្ឡវ    ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃ ល ស្រ ោះ ប្យម្រ   

ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ល បបយជា ស្រ្ចង នតើ ្លកជាបាុំ្ស្រំន ុនំា្ប្ ្ប្វ ល កញ កប តតងិធារត្យប្ាយ 

កាច នតើ ្លកជាបាុំ្ ប្ ។ 

:. ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិ្យប្ាយ កាច នតើ ្លកជាប្ ប្ ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-ម្រិលរចចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ   ង  ាករម្រយជាាស្រ្ធម្រនៃ តប ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ត-្ក្្ីជាន រចនតើ ្លកជាបាុំរស្របីយ ិ្ ន ត្ រចម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត នឋជារគតទ ម្រនងុន្ចង ន 

 ម្រងបិងកសត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ាតូិន ុិតសឋលូន ្ារ្ ៖ 

  (១) ាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិំល ីយត៌ន ធកលក្  ប្នរគតរស្របីយ  ិត្ ្ចង ស្រសត

   ង  ្្និនចកម្របីយស្រ្គននីតទតៃម្រិលរច ។ 

  (២) ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង នុស្រតនង ាម្រកូាកបចកម្របរគតឋទប្បបត    នឋជារស្របីយ ិ

  អាូីង ងតយ ្្វជាម្រនងុន្ចង ្ ប្ចប្លតឋជាបទតៃម្រិលរច ។ 

  (:) ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបតនឋជារស្របីយ  ិ  អាូយស្របយចង

  ធលា ជាសី្រង៏នស្រសច ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតសម្រសតីតរចយស្របងស្រយច ។ 

  យចង្ ប្ ាតូិយស្របកញ ូជារោះ ្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង ្យ ាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុន

  ំា្ប្ ។ 

  (:) ្យ នៃអស្រត្ម្រន្ងវចកម្រប្ក្ាស្រ្   រគតង្យ  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូ

  ថា នៃសុ្រមន ្លជា   នៃសុ្រង្យ ទ ម្រិលរចាតូិ្រើវ្ឡវ ធយនចងក ធីង្ម្រម្រសុ្រង 

  ស្រចងត នឋជា្ចង ស្រសតអាូាតូិកញ កប្យ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របតោះន  ឋលូធសុ្រង ស្រចងតកងស ត្ 

  ទ្បិចងជា   រស្រយ្ម្រុវមុ្រននឋជារស្របីយ  ិត្  ុតស រងរច   រចចជាតបកងស ត្ អាធា ាកម្រង ្កវន ល

  កុ្ចំន ុនំា្ប្ ជាប្ឃវអថា ម្រិលរចនកក្ ប្គត្្រើវ្ឡវ សុ្រង ាក្លំ ជា្ឋវ្វត ុតសងរ្៌  ង 

  ្ង ក៉ាប្រជាប ម្រងស កបនុកបយនចងក   ិធាន រចងជារចរចង្យ នឋជាន ុាវ ត

  ្យ តុលារច ។ 

  (:) សុ្រង ្ីជាម្រិលរច ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  ្្និនចកម្របរគតឋទប្បបតនឋជារស្របីយ ិ

  អាូ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ្យ ម្រ្ កីល  ។ 

 គ-្ក្សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្រប ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្យ ននងូកលក្  ុម្រងបិងអាូករល កបយយរគត   នុស្រ

 ំនលអ លូជា្ស្រករច អតោះន ្យ ាក្ ជាប ចយ្មន រចករច អិតថងត ៃ  ។ 

 ឃ-្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្    តា្ូិយយន ម្រ្្ោះ ាំនាបីត្ក្ាស្រ្ :(កយ )ចលកល៉ា  

 តងូ   ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្កងបៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា  ។ ាកម្រង ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ង អាូចស្រល  លិម្រ
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 ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ត្រចតា្ូិ ាម្រកត្នាត ២: តមត ទ ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្

  ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ្លប្ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជា ង្ ន ម្រ្្ោះ ាំនាបន  យ ថាឋតរ   ស្រង  ូ

 ្មុ្រវកម្រយចនឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតងនុស្របាតូិន មុ្រីជារី  ន  យ ថា 

 ឋតរ   ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច នឋជាកា ង្  ត្ ្រើវ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតនុស្របាតូិនត ស្រ្ស្រន ុិតស 

 ។ ក៉ាុន ស្ ក្្ីជានឋជារចនតើ ្លកជាបាុំរស្របីយ ិ្ ន ត្ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ ុ្ ប្វ ្កវន លកុ្ច

 ំន ុនំា្ប្ ្ង អាូចស្រម្រ្្ោះ ាំនាបរគ្ា វូ ត្រចតា្ូិល ្ប ្លប្ំ ាតូិ្ោបាតូិម្រ មតថា

 ន ្ម្រចនរី ។ 

  -រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូមន នម្របនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ ចយ្មន គន ងតំនមម្របៃ  ាតូិន 

 ការ ស្របីត្លជា្ប្តុ   ង   ូុប្ប្តថ្ជាន្យ យ្ុតតោះន   ។ ាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិ

 កញរូ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្្នាកន រចធាលជាយ ចឋបាលជា     នឋជាាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្

 ្មុ្រវកន្ តត ។ ្ជាវម្រីត្ ប្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ នឋជារស្របីយ ិ្ ន ត្ ស្រចងតឋលូន សុ្រង ន ុិធាន  : (ត) 

 ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបរគត ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិយស្របកញរូជា្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ច

 ំន ុនំា្ប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង   ង  ាតូិក សស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតធកលក្  ប ាម្រកត្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ

 ចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ 

 ិ ធាន  ៧:   តុស រងរចកន ថ្ ចកម្របន លកុ្ ចំន ុនំ ា្ប្ 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

កន ថ្ ីត្ជាវននងូិធា ងូឆយ ្ម្រូស្រសត ្ជាវរចនតើ ្លកជាបាុំចង ម្រប្ាីប្រាំអាធា      ចង ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តត ឋលូន នូ សុ្រង ស្រង  ូាី្្ាីត   ង  ូាកបម្រសតននីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ សុ្រង តុលារច

ស្រ្ផ្សងធ ន នតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ក៉ាុ្ងណ ប្នឋជាាតូិន ម្រ្តថស្រង  ូ ្ឋវ្វតីង ងតយ្ជាវ ៖ 

ស្រ-កងស ត្ ទ្បិចងជានឋជា្រើវ្ឡវ ាកាំន ្ន ត្ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ  ង ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តតឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ៧: ។ 

ត-រស្រយមុ្រន្នឃករីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង្យ  ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ៧: ។  ង   

គ-កងស ត្ ទ្បិចងជា្ៃស ៗ្បបត នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ១១ (:)  ង  (:) ិធាន  :: (:) ិធាន  :: 

(:)  ង  ិធាន  ៧៧ ម្រក្ន  ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។   



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ៧:  ្លជាយបា  ទ កងស ត្ ទ្បិចងជា្នន លកុ្ ចំន ុនំ ា្ប្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០: , ទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០  ង ទតៃបត ១: នតតុលា ាុំន

២០១:) 

១. ាំម  កងស ត្ ទ្បិចងជាង្យ ាតូិ្រើវ្ឡវ ាកាំន  ត្ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

ល ្ឡវ  ាកម្រង ្កវកងស ត្ ្ ប្ាតូិល ីង ងតយ  ង  ម្រ្ា្ូចយូ្ប្វ ្យ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្   ្យ 

ន ុ្លា្ត្រច្យប្ាយ រីនតើ ្លកជាបាុំនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ៧២ ។ 

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ាគកបឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

:. ំ ាតូិ្ោប  ំ ធកប្ោប អាូ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរ   ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-រចការ ស្របីត ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

 ត-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយន ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង យ្ នឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ 

 គ-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយាកគជាប្ស្រិធាអ លិិតថងនឋជាោកប ស្រ ។ 

 ឃ-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនចល រចងជាចកម្របនុស្រំនលអ នឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ 

  -រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រន្រើវស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ង យ្ ្យ នុស្រំនលអនឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន 

 ្ ប្ ។ 

 ូ-រស្របីយ  ិត្ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ   រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច ។ 

 ក-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយកសត្ ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ឋវ្វត្នឃរីស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង្យ  ។ 

 ំ- មស្របប ្ន ត្ ិធាន រចរចរច  

 ឈ- រចាករម្របបយជា ស្ររស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត   

 អ- រចរតបក ថ ិធាយជារីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចចកម្របតុលារចន ុ្លា្ត្ិធាន  :: ម្រក្ន  ទ 

  ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ឋលូ

ន ្ារ្ ៖  

 ស្រ-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយន ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង យ្  នឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ 

 ត-រច្ង បបយជារស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

 គ-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយាកគជាប្ស្រិធាអ លិាបីយម្រ្វតសងនឋជាោកប ស្រ ។ 

 ឃ-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនចល រចងជាចកម្របនុស្រំនលអនឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ 

  -រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រន្រើវស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ង យ្ ្យ នុស្រំនលអនឋជាន ុាវ ត្ារ្ិធាន 

 ្ ប្ ។ 

 ូ-ឋតរ្ជាវស្រនជា រច្ោបាករ ប សុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា ្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជានឋច។ 

 ក-រចកឋង្ម្រររស្រយមុ្រនយយកសត្ ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ្ឋវ្វត្នឃរីស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង យ្ ។ 

 ំ- មស្របប ្ន ត្ ិធាន រចរចរច   

 ឈ-រចរតបក ថ ិធាយជារីទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចចកម្របតុលារចន ុ្លា្ត្ិធាន  :: ម្រក្ន  ទ 

  ិ ធាន ទៃក្សុ្រង ។ 

:. ំ នឋជា្ង ន្ ធរគតទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្មុ្រវកម្រយច នឋជាល ្ម្រុវមុ្រនយយាកគជាប្ស្រិធាអ លិិតថង

មន ប ងនឋជាល ោកប ស្រ ាតូិន ម្រងបិង្រើវកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរកឋង្ម្ររចកម្របម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

 ិ ធាន  ៧:  រចយស្របកងស ត្ ទ្បិចងជា  ង  យចងននី តរច្រើវកងទ ត្ ទ្បិចងជ្ា នន លកុ្ ចំន ុនំ ា្ប្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:) 

១. ្ជាវស្រនជា នតន កបកវញវតទងនូ ្ៃស ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្   ាគកបរស្រយកងស ត្ ទ្បិចងជា្នន ល

កុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិនត្រើវ្ឡវ សុ្រង ននឡង ្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ  គងតោកបីតទតៃនឋជាបបយជាល ្ម្រូស្រសតំល ឋនងត្ ីត

្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ   ឋតរ ។ ្្និនចកម្របំ ាតូិ្ោប  ង  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតអាូយស្របកងស ត្ ទ្បិចងជា

សុ្រង ល្ំ ាតូិ្ោប   ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតល  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. រស្រយកងស ត្ ទ្បិចងជាាតូិ្រើវធលា ជាសី្រង៏នស្រសច ាកគជាបំល ្នាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តត នឋជាាតូិំល ឋនងត្ រោះ ្ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង ាតូិចស្រយបុស្រម្រនងុនងស្រយចមន នម្រប 

ទ កងស ត្ ទ្បិចងជា្ក្ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ ្ារ ្ីជាបបយជាល កងស ត្ ទ្បិចងជា្ ប្  ាស្របកញរតទ ន លកុ្ច

ំន ុនំា្ប្ាតូិបបយជាល រចំល ឋនងត្ រោះ ្ ។ 

:. រចយស្របយចងកងទ ត្ ទ្បិចងជា ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ន ម្របកងទ ត្ ទ្បិចងជា្នាស្របកញរតទ ន លកុ្ច

ំន ុនំា្ប្សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)   ទតៃគងតីតទតៃល បបយជា្ម្រូស្រទតំល ឋនងត្    ននីត្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ 

 ឋតរ ។ សុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ ច ក្ីជាស្រនងតប្ ប្អាូី សចល  ។ ាស្របកញរតាតូិូុប្រជាកចធា្ូឆបទ 

រចបបយជាយចងកងទ ត្ ទ្បិចងជា     ង   យស្របយចងកងទ ត្ ទ្បិចងជាមន ្លប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង រោះ ្ 

។ាស្របកញរតាតូិំល ឋនងត្ ធកលក្  បឋជាបរគត្ៃស ៗ  ង កញរូ ូាកបូ្ោះ ទ យចងកងទ ត្ ទ្បិចងជា្លប្

្នយយីយស្រ្គ ។ 

:. រចយស្របយចងកងទ ត្ ទ្បិចងជា ាតូិន ការ ស្របននីតននងប្ននង ន ន ល្ ប្តុ  ង  ន លូ ាកប

នឋជាធ្លជាយបា  ទ កងទ ត្ ទ្បិចងជា ្យ ន ររ កប្ស្រធ្យ  លិងស្រយចម្រនអា មន ្លប្ ។ ន ម្របកងទ ត្ 

ទ្បិចងជា្ង អាូ្ជាវស្រសុ្រង ្ីជាម្រិលរច   កាច ន ល្ ប្តុ   ន លូ ាកបនឋជា្ង ន នូ ្ក្សុ្រង យចង 

កងទ ត្ ទ្បិចងជា្ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  ៧:  កងស ត្ ម្រុន្ នឃរី្យ រច្ង ្ាំចីិធាន កវញវតសង 

១. សុ្រង ននឡង ្ីជាទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ជាប្ឃវអថា    ន នៃសុ្រ

ង្យ  ាតូិល ោតបបុស្រធ្នឃក  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបរគតមន ប ននីតកាច

្ ប្ ។ ្យ នៃអស្រត្ន ុិធាន  : ន ្ារ្្ ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិយស្របរស្រយមុ្រន្យ ការ ស្រប

្លជា្ប្តុ្ន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ម្រុវមុ្រនយយ្រើវ្នឃរី ។ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចអាូក ទ្ ក្សុ្រង ននឡង ្ីជា្ ប្ ។ 

២. សុ្រង ននឡង ្ីជាទ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច ្ក្្ីជានឋជារគតមន ប  ជាប្ឃវអថា ន នៃសុ្រង្យ ាតូិ

ល ោតបបុស្រធ្នឃក រគត្លប្អាូយស្របរស្រយមុ្រន្យ ការ ស្រប្លជា្ប្តុ្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត

្ឋវ្វត្ម្រុវមុ្រនឱ្យម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត កសត្ ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ម្រុវមុ្រនយយ្រើវ្នឃរី។ ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតាតូិ្ូអឋតរនឋជាអាូធរចបបយជា ស្រ  កឋង្ម្ររម្រន្ងវមុ្រនរោះ ្ៗត្នតអាូ្រើវ្នល  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ង សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្របាតូិ្រើវ្ឡវ ្ុ ្ីជា្ូអឋតរឋន្ងប្ាយ ។ ឋតរនកក្ ប្ គឺធស្រ្មិ តថងទ 

កងស ត្ ទ្បិចងជា ្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 :. ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិូុប្កញរតរស្រយមុ្រនរោះ ្ ។ ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតម្រ្ា្ូបបយជារស្រយមុ្រនម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិកញ ូ ម្រនងុន្ចង ្នយយន លកុ្ចំន ុនំា្ប្។ 

:. ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្អាូាករម្រថា រស្រយមុ្រន្នឃរី្ ប្ ្ង អាូបបយជា ស្រល  ាកម្រង ្កវរស្រយ

មុ្រន ង្ ល ករច អ្ប្តុៃជាាគកបាាំ ប រស្រយមុ្រន្ ប្ន រស្របីយ ធិ យ្ ឋតរនឋជាាតូិកសត្ ទ្បិចងជា  រស្រយមុ្រន

្ ប្ាំម  ្លជាយបា  ូាម្របលាម្រប ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កងបៃោះូិកសត្ ទ្បិចងជា។ ្ក្្ីជានឋជា

ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្កឋង្ម្ររកងស ត្ មុ្រន្នឃរីម្រនងុន្ចង      ាតូិកញ ូ ាតឡកប្នយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តតិធាអ ។ 

:. ្ក្្ីជាន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូបុស្រធ្នឃក ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចង្យ  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិ

ម្រ្ា្ូថា ្ តវ្នឃរី្លប្ន ក៉ាប្រជាបឋជាបស្រង  ូ  ឋតរឋទប្បបតនឋច ្ប ។ ្ ក្្ីជានឋជានៃសុ្រង យ្ 

ទ ស្រង  ូ   ឋតរ ាតូិល ោតបបុស្រធ្នឃក នៃសុ្រ្លប្ាតូិនតជុាក្ោជាកលក្ កបីតល ្រើវូាកបូ្ោះ យ្ ូាកប

នឋជាន រចការ ស្របថា ល ូ្ោះ ត្ូាកប្ឋវ្ ។   ស្រង  ូ   ឋតរនឋជាាតូិល ោតបបុស្រធ្នឃកមន នម្រប 

 ង  ងស្រយចនឋជាន ការ ស្របថា ល ូ្ោះ ត្ូាកប្ឋវ្ ាតូិនតឋស្រ្ូអីតម្រនងុន្ចង   ង ាតូិត្តជាបបុស្រ

្យ ាស្របកញរតន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ កលក្ កបីតាករម្រ្នឃរី   រចជុាក្ោជា្ ប្  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្

ាតូិកញ ូ ម្រនងុន្ចង ាតឡកប្នយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតិធាអ ។ រចឋស្រ ស្រីយត៌ន ង្យ ាកាំន 

 ត្ រគត្ូអីតស្រង  ូ   ឋតរនឋជាាតូិោតបបុស្រធ ្នឃកនកក្ ប្   ីតនៃសុ្រមន ប នឋជាាតូិល ជុាក

្ោជា្លប្ ាតូិល ង្ឃាតប ។ ាម្រកត្ិធាន  :  ង ិធាន  :: ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ្ក្ាស្រ្ម្រប្ាីប្

រាំអាធា     ្្និន នឋជាចស្រ្ឃវអថាន ស្រនបុ្ម្ររស្របីយ  ិ ្ន ត្ នន្ីវមន ្ ប្ាតូិបបយជាបងឌ ស្រ្មនៃសុ្រិធា

 យ  ។ 

:. រគតង្យ នឋជាៃជាាក្លំ ជាចកម្របតោះន  ាតូិល ក៉ាប្រជាប្យ ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចនឋជាាំម  មុ្រីជា

រីអាូជាប្ក បម្រងបិង្ម្រុវមុ្រន្នឃរីល   ។ រច្រើវឋលូ្ ប្ ៃសជាប ង តរីឋជាបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ។ម្រ

ប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិយស្របរស្រយជាប្ក បម្រងបិងនកក្ ប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ ្ក្្ីជានឋជារគតនឋជា្ម្រុវ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

មុ្រន្លប្ន ្្ន ិ ន ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិ្រប្្ៅ្្និន្លប្ល៉ា  ្ងូងម្រប:(ាលន)ទតៃ ្ុ ទតៃ

ស្រតបាតបុស្ររស្រយជាប្ក បម្រងបិង្ ប្ ្ឋវ្វតយយ្្និនអាូីង ងតយម្រនងុន្ចង ល  ។  

៧. ្ជាវស្រនជា នតធស្រ្មិ តថងទ កងស ត្ ទ្បិចងជា      ឋតរឋន្ងប្ាយ ាតូិនស្រតា្ូិស្រនបុ្ម្រទ រច ង្ ្ាំចី

 ិ ធាន កញវតសងសុ្រង រច្មុ្រវកម្រយច  ។   ាំម  កាច ង្យ នឋជារស្របីយ  ិត្ ស្រនបុ្ម្រ តតងិធារតនកក្ ប្ អាូាតូិល 

្ជាវស្រ្ឡវ ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល    ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា្ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  ៧៧   តតងិធារតម្រានកបកងស ត្ ទ្បិចងជា  ង រស្រយម្រុន្ នន លកុ្ ចំន ុនំ ា្ប្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:   ង ្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. ាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិចស្រយបុស្រ្ម្របិ្ៅូុប្កងស ត្ ទ្បិចងជា    ង    រស្រយមុ្រន

មន នម្រប នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ន ុិធាន  ៧: នូងុូ  ស្រ  ង  ត  ង ិធាន ៧៧ម្រក្ន  ។ កងស ត្ ទ្បិចងជានឋជា

ន នូ ្ក្សុ្រង នូងុូ  គ ទ ិធាន  ៧: ាតូិយស្រប្នាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្នឋជាាតូិចស្រយ លិ

្ម្របិ្ៅូុប្កងស ត្ ទ្បិចងជា ្ប្វ ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបយថ កយ នឋជា្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ  ង  ្ម្រុវមុ្រនយថ កយ 

្ ប្ៃសជាបរាជាបងស្រយចរស្របីយ  ិាកម្រង ្កវោនល បូ ។ 

២. ្ារ ្ីជាបបយជាល  លិកងស ត្ ទ្បិចងជា   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ៧:(:) 

ាស្របកញរត ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង កញ ូ ម្រនងុន

្ចង        ូាកបូ្ោះ  ាតត្្ាតូិ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្សុ្រង ច ក្ីជា:(ាលន)ទតៃ ។ ្ក្្ីជាូាកបូ្ោះ ាតត្្

ាតូិទ ម្រនងុន្ចង ាតូិល ្រើវ្ឡវ ្ឋវ្វតកញរូ ្នន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិចស្រយម្រនងុន

្ចង ូាកប្ឋវ្ ។  

:. (ស្រ) ាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិ្ៃក្ត ាក្ តបថាម្រនងុន្ចង ្លប្ ន រី្ីអ្ជាអ     ង  ស្រនងតប 

រជាកចធា្ូឆបម្រិលរច ។ 

 (ត) កលក្ កបីតល ីងោចង្ជាវរច ជាប្ឃវអចកម្របរគត ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូ្ជាវកងទ ត្ 

 ទ្បិចងជា   រស្រយមុ្រន ្ យ នៃអស្រនត្ជាវ្លជាយបា          ទ ្ម្រូស្រទតម្រ ុងយបា  ធលា ជាសី្រងជានស្រសចចកម្រប

 រគតនតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 (គ) ាស្របកញរតទ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត រគត  ង ្្និន 

 ចកម្របីយស្រ្គ ននីតរជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរច   រចម្រ្ា្ូននីតឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ នៃអស្រនត្ជាវ

 ្លជាយបា  ទ ្ម្រូស្រទតម្រ ុងយបា  ធលា ជាសី្រងជានស្រសច នឋជាយស្រប្យ រគតនតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 

 :. ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតអាូមុ្រន្ វ្ជាម្រនងុន្ចង ចប្លតឋជាបទតៃម្រិលរច ។ 

 ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតាតូិយស្រប្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ចកម្របតោះន ្នាស្របកញរតចកម្របន ល

 កុ្ចំន ុនំា្ប្ ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រទតនងលនន ុិតសម្រសតីតរចយស្របងស្រយច ។    ាស្របកញរតាតូិូុប្

 រជាកចធា្ូឆបទ រចបបយជា ស្រងស្រយច  ង  យស្របងស្រយចមន ្លប្ លូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង រោះ ្ ។ 

 :.    ម្រិលរចចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវ្ឡវ ធនយនចងក ្ជាវស្រនជា នតន នូ ្ៃស 

 សុ្រង ន ុិធាន  : ។ រច លូជាចយ្ចកម្រប្ក្ាស្រ្ីតូនៃ  អាូាតូិល ្ចបក នូ្រើវ្ឡវ  ត្រចោនល បូ 

 ។ 

 :. ត្ម្រន្ងវចកម្រប្ក្ាស្រ្ងនុស្រប  ចកម្របរគត ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូថា  តតងិធារត

 មន ាម្រង    យ្ នៃសុ្រទ ម្រិលរចាតូិ្រើវ្ឡវ ធយនចងក ធីង្ម្រម្រ្ក្្ីជានឋជាម្រនងុន្ចង 

 ្លប្អាូាតូិល កញ កប ្យ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របតោះន  ឋលូធរស្រយកងស ត្ ទ្បិចងជា   រស្រយមុ្រន

 រស្របីយ ិ្ ន ត្ កាច  ុតស រងរច   ្លជា្ប្តុនឋជាលនយយចជាតបកងស ត្ អាធា  ្កវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្

  ជាប្ឃវអថា ្ឋវ្វតធាក្លំ ជា ុតសងរ្៌  ង ្ង ្រើវយយក៉ាប្រជាបឋជាបម្រងស កបនុកបយនចងក  

  ិ ធាន រចរចរចចកម្របតុលារច។  

 ៧. ្ក្ាស្រ្កា ង្ ទ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិន ិតសន ្ក្ាគកបឋនងស្របរជាទ ម្រិលរច ្ក្

 ្ីជានឋជាាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ីងោចង្ឃវអថា ម្រិលរច្លប្អាូាតូិ្ាកវាលម្រប្ីជា

 ្ិលា លច ធីង្ម្រម្រ ្ក្សុ្រង ស្រចងតកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរឋន្ងប្ាយ ចកម្របម្រប្

 ្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ ្ក្ាស្រ្កា ង្ ្ ប្ ង្ ន ម្រងបិងសុ្រង រចក្ញ អបម្រស ក   ្រើវរចម្រ្ា្ូ

 ្ម្រូស្រសតង្យ ្ឡវ  ្ជាវស្រនជា នត ង  ចប្លតឋជាប្ក្ាស្រ្កា ង្ ្ ប្ាតូិល នត តន យយំន យម្រ

 ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិង ។ 

 :. សុ្រង ស្រចងតនិតទន ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងងនុស្រប ាកន ទ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ កលក្ កបីតល 

 ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ្ក្ាស្រ្ឋទប្បបត អាូម្រ្ា្ូ្អា ្ជាវស្រ្ីជាម្រិលរច   នត តន 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ្ក្ាស្រ្កា ង្ ្អា ំន យម្រស្រន ោះ ចកម្រប្ក្ាស្រ្ នឋជានិតទន ្ឋវ្វត្អា  តតងិធារតអាូក ទ្ នល

  ។ ក៉ាុន ស្ មប្កតធល៉ា  ងស៏្រ្យ  ្ក្្ីជានឋជា្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងនឋជានិតសន  ន ជាបិរី

 កន្ីអរចរចិធាអ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូំន យម្រ្ក្ាស្រ្កា ង្  ្យ ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិង

  ិ ធាអ   កលក្ កបីតល ីងោចង្ជាវស្រតស មន នម្រប នឋជារស្របី ិយ្ន ត្ ្ចង ស្រសត  ង   កលក្ កបីតតោះន  ជាប

 ្ឃវអថា ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិង ល បបយជាឋនងត្ ល៉ា  ្ីអ្ជាអននីតរចិធាិតសទ ្ចង ស្រសត្លប្  សុ្រង 

 ននឡង ្ីជានិតសន ចកម្របតោះន  ។ 

 :. សុ្រង ស្រចងតនិតសន ាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្  ង  សុ្រង យថ  រីនឋជាម្រិលរចអាូក ស តតង

  ិ ធារតល ្ក្ាស្រ្ ធតងនឋជាន អា ុ នូងម្របធ ្គ ាតូិ្រើវធាកន ឋត្ស្រលនម្រិលរច្យ 

 ម្រើយ ាកិតសង ។ ្ ក្សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ្ ក្ាស្រ្កា ង្ ធតងាតូិ លូជាំន យម្រតននង នឋជា្ក្បន្ ចចប្លតឋជាប

 ូកបម្រិលរចទ ្ចង ស្រសត្លប្្ជាវស្រនជា នតស្រចងតនឋជានូ សុ្រង ន ុិធាន  : ន ្ជាវ ។ 

 ១០. ាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ាតូិោតបតន ្ក្ាស្រ្ធតង្យ ចលក   ង   ្ ក្ាស្រ្ន សចធតង្យ ចលក

 ធម្រប្្ក្ាស្រ្ចល រចងជា ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្ចល រចងជាាតូិ្ចបក នូចល រចងជាធលា 

 ជាសី្រង៏នស្រសចនឋជាាតូិករច អន ល្ ប្តុ នឋជាន កាច   ង   រចជា្អងតទ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាាតូិ

 កសត្ ទ្បិចងជា ្ប្វ ចល រចងជា្ ប្ាតូិយស្រប លូជា្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ កលក្ កបីតម្រប្្ក្ាស្រ្

 ចល រចងជា ល អា ចល រចងជា ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង    ្្និនចកម្របរគត អាូ្រើវ្ម្រូស្រសត

 ម្រ ុងយបា  ចកម្របតោះន ្យ ម្រ្ កី ។ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូករល កបយយកុគលជាមន ប លូជាចយ្្យ ាក្ ជាប 

 ស៏្រឋលូធរចៃសជាប លិិតថងត  ។  

 ១១. ្យ ច បោនជាបិៃជាទ  តតងិធារតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ារ្ិធាន ្ ប្   ង  ្ជាវស្រនជា នត

 ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ករល កប្ៃស ីត្ ប្  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត អាូក សរច្មុ្រវកម្រយចចកម្របតោះន ្ក្

 ្ីជាងនឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ 

 ១២. ្ក្្ីជានឋជាម្រិលរចាតូិល កញ កប     ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិីងរស្រយាុំធម្រនៃ តប្ឋវ្វត

 ម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត ។ នុស្រកស្រនាកអាូាតូិល ន ុាវ តយយ លូជាចយ្ ្ឋវ្វតំយ ម្រា្កម្រា ន្ជាឋជាបរច

 ីងរស្រយ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ១:. ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ តា្ូិយយន ម្រ្្ោះ ាំនាបធិធា រំន ីត្ក្ាស្រ្:

 (កយ )ចលកល៉ា  តងូ ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិកងបៃោះូិតង៉ា  ។ ាកម្រង ្កវម្រ្្ោះ រគ្ា វូ នឋជាតា្ូិ

 ្ង អាូចស្រល ្ប ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជា្ង ន ម្រ្្ោះ ាំនាបចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិន ុិតសឋលូ

 ន ្ារ្ ៖ 

  ស្រ-រស្របីយ  ិត្ កងស ត្ ទ្បិចងជា   រស្រយមុ្រន្នឃរីឋតរ   ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចនឋជា ង្ ន្ ធ

  ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ឋតរ   ស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយច្លប្ ាតូិត្តជាបបុស្រធល រច ។ 

  ត-សុ្រង ស្រចងតកងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្ ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្

  ្មុ្រវកន្ តត ាកម្រង ្កវ្ង អាូចស្រម្រ្្ោះ រគ្ា វូ នឋជាតា្ូិល ្លប្្ប ន លកុ្ចំន ុន

  ំា្ប្ ាតូិម្រ្ា្ូកសត្ ្នន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្យ ឈច្ជាវ ល្ជាយបា  ឋតរឋន្ងប្

  ាយ ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ 

 ១:. ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូមន នម្របម្រថងត្ក្សុ្រង ិធាន ្ ប្ ចយ្មន គន ងតំនមម្របៃ ាតូិន ម្រនអា 

 ្ប្តុ  ង ូុប្ប្តថ្ជាន្យ ្ក្ាស្រ្មន ្លប្។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបម្រប្

 ្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  រគតឋទប្បបត្យ ាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុន

 ំា្ប្ ។ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិក សស្រង  ូ តតងិធារត ធកលក្  បាម្រកត្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន ល

 កុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ 

 ១:. ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ករល កបយយ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោបនឋជាម្រថងតសុ្រង រច

 ឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ      ម្រ្ា្ូ្ជាវស្រនជា រច្ោបាករ ប ំ ាតូិ្ោបាតូិ្យប្នជា  ្ជាវស្រ

 នជា នតាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ម្រ្ា្ូ្ៃស ីត្ ប្ ត្ម្រន្ងវចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

 ម្រន្ងវមុ្រនាអ ស្ររច្យប្នជា ំ ធកបឃុនចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិយស្រប្នាកន ន លកុ្ចំន ុន

 ំា្ប្សុ្រង ននឡង ្ីជា២:(ទ្ភកយ )្ន៉ា  គងតីត្ីជាបបយជាឋនងត្ ្ ប្ ្យ ររ កបធ្យ ងស្រយចតត

 ូ្ោះ  ទ រស្រយកងស ត្ ាកាំន  ត្ ឋតរ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោប ។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិយស្របរស្រយ

 កងស ត្ ទ្បិចងជាាកាំន  ត្    ឋតរ្យប្នជា ំ ាតូិ្ោប ្យ ររ កបធ យ្  ត្ ងស្រយចូ្ោះ  ទ 

 ម្រន្ងវមុ្រនាអ ស្ររច្យប្នជា ្នាស្របកញរតចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ។ នូ្រប្ម្រន្ងវមុ្រន្ ប្

 ាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូសុ្រង ស្រនឡង ្ីជា::(នម្រម្រងកាលនកត)្ន៉ា   នឋជាសុ្រង ស្រនឡង ្ីជា



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ្ ប្ ឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតាតូិាអ ស្ររចន ុិតសម្រង  ។ ាកម្រង ្កវាកន ន លកុ្ចំន ុន

 ំា្ប្តស្រន ង្ ល ម្រ្ា្ូ នូ្រប្ម្រន្ងវមុ្រន្ ប្ សុ្រង ច ក្ីជាស្រនងតប្ ប្្ប   កឋង្ម្ររម្រន្ងវ

 មុ្រនាអ ស្រឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្លប្ំ ាតូិ្ោបាតូិនត្យប្នជា យយន ្ម្រចនរី

 រោះ ្ ។ ្ក្្ីជានឋជាាកន ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូយយាអ ស្រឋតរចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត 

 ំ ាតូិ្ោបាតូិម្រថងត្ក្សុ្រង ឃុនឋនឋជាចប្លតឋជាប   ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត្ជាវរស្រយ

 កងស ត្ ទ្បិចងជា ។  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូ្ជាវរស្រយកងស ត្ ទ្បិចងជា្ ប្សុ្រង ច ក្ីជា១:

 (ឋកបាលន)ទតៃ កលក្ កបីតាស្របកញរតចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្បបយជាល ម្រនងុន្ចង    ។   ាកម្រង ្កវប្យម្រ

 ច ក្ីជានឋជាល ស្រនងតប ំ ាតូិ្ោបាតូិនត្យប្នជា យយន ្ម្រចនរី្ជាវស្រនជា នតន រជាក

 ្បម្រកនឋជា្ង អាូ្ំបម្រង ល  ។  

 ិ ធាន  ៧៧ ម្រក្ន ក  តតងិធារតកងទ ត្ ទ្បិចងជាម្រ្ កី 

(្រើវិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០១០) 

១. កងទ ត្ ទ្បិចងជាមស្របប ្ន ត្ រីអាូបបយជា ស្រល  លិរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

ន ុ្លា្ត្ិធាន  ៧:.(២) ៧: (:) (ឈ)  ង  ៧: (:) (ត)  ាតូិនតីងោចងយយល ាំកបចប្យម្រ 

្យ នៃអស្រ្ជាវយចងធលា ជាសី្រងជានស្រសចនតក៉ាុ្ងណ ប្ ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  ២ ទ ិធាន ្ ប្ ។ 

២. សុ្រង ច ក្ីជា១០ទតៃ ោកបីតទតៃំ ល ឋនងត្ ទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូននីតរីអាូបបយជា ស្រល  លិរស្រយមុ្រនតន 

តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ន ម្របកងទ ត្ ទ្បិចងជា ាតូិយស្របកងទ ត្ ទ្បិចងជា្ ប្្យ ន ការ ស្របននីត្លជា

្ប្តុនឋជាថា ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតន រចស្ ទយាូជាន្ជាវន ល្ ប្តុ  ង /  ន លូ ាកបសុ្រង រចម្រ្ា្ូននីត 

រីអាូបបយជា ស្រល  លិរស្រយមុ្រនតន តោះន ធ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ ប្ ្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន  ២:

ម្រក្ន  ។ ន ម្របកងទ ត្ ទ្បក្ចងជាអាូររ កបធ្យ  លិងស្រយចនឋជាាំនាបកងទ ត្ ទ្បិចងជា្លប្។ រចី សច្ីជាីុន

ាតូិល ន ុាវ ត្ឡវ ។ យចងតកាតូិយស្របសុ្រង ច ក្ីជា:ទតៃ ោកបីតទតៃំ ល ឋនងត្ ននីតកងទ ត្ ទ្បិចងជា

្នរគតឋ៏ទប្បបត ។ រច្កោះវ តក្ន ត្ យចងតកីុនាតូិល ន ុញវត្ឡវ  ។ ្ម្រូស្រទតម្រន្ចូចកម្របន ល

កុ្ចំន ុនំា្ប្  ាតូិកងបៃោះូិតង៉ា  ។       



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ៧:  រច្លប្ីុ្ ផ្សៃយ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ ចំន ុនំ ា្ប្ 

 រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាន ម្រន្ជា ាំនាបាគកបាាំ ប  ង  រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជា្ង ន ម្រ្្ោះ 

ាំនាបាគកបាាំ បចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ចយ្មន ្តងំនមម្របៃ ាតូិ្លប្ីុ្ផ្សៃយ មន ាម្រង  ្ជាវស្រនជា នតន ល

កុ្ចំន ុនំា្ប្ម្រ្ា្ូថា រច្លប្ីុ្ផ្សៃយ ្លប្អាូក៉ាប្រជាប   ឋជាបៃជាាក្លំ ជាទ រចន្ តតកឋ្    

រច្មុ្រវកម្រយច ។  

ង-នីតិវិធីទៅអងគជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង 

 ិ ធាន  ៧:  កបកវញវតទងបល្ ន 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នតសុ្រ្ភក  ង ទតៃ ០: នតស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត្ងល ាុំន ២០០:) 

១.  ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល បបយជាកងស ត្  ្យ ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តត   ត្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិល កសត្ ្យ ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្្ា វូ  នឋជា

ន រចធកបរស្របីយ ាុិំ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូ្ូអឋតរ យ្ យយយស្របកញ ូជាាុំ លិឋតរកញរូ ្ចង 

្នំន ុនំា្ប្មន នម្រប្លប្ ។ 

:. ្ក្ាស្រ្កា ង្ ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិន ិតសន ្ក្ាគកបឋនងស្របរជាទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង

 ិ ធារត ។ ្ក្ាស្រ្កា ង្ ្ ប្ ង្ ន ម្រងបិងសុ្រង រចក្ញ អបម្រស ក   ម្រ្ា្ូនើត យ្ ្ឡវ  ្ជាវស្រនជា នត  ង 

ចប្លតឋជាប្ីជា នឋជាាតូិល នត តន យយំន យម្រ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងងនុស្រប ។ ាកម្រង ្កវ្ក្ាស្រ្កា ង្ ្ង 

អាូ លូជាចយ្នៃសុ្រង្យ ទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត   ចយ្មន នៃសុ្រង្យ ទ រចំន ុនំា្ប្ ្យ យច្លជា្ប្តុ 

ំ្ៃឺ     ល្ជា្ប្តុកលក្  បាក្ ជាបតោះន   ន លំ ន ុនំា្ប្អាូក ទ តតងិធារតល  ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនិតសន ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងងនុស្រប ាកន ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  កលក្ កបីត

ល ីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ្ក្ាស្រ្ឋទប្បបត អាូម្រ្ា្ូយយ្ជាវស្រ្ីជាម្រិលរច   នត តន ្ក្ាស្រ្

កា ង្ យយំន យម្រស្រន ោះ ចកម្រប្ក្ាស្រ្នឋជានិតសន ម្រនរាកបស្រង  ូក សទ  តតងិធារត ។ ក៉ាុន ស្ មប្កតធល៉ា  ងស៏្រ

្យ  ្ក្្ីជានឋជា្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងនឋជានិតសន  ន ជាបិរីអាូាតឡកប្ស្រកន្ីអរចរចិធាអ ន ល

ំន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូម្រ្ា្ូំន យម្រ្ក្ាស្រ្កា ង្ ្យ ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងិធាអ កលក្ កបីតល 

ីងោចង្ជាវស្រតស មន នម្របនឋជារស្របី ិយ ្ន ត្ ្ចង ស្រសត  ង កលក្ កបីត ជាប្ឃវអថា ្ក្ាស្រ្្ីអម្រងបិងនឋជា



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ាតជាកប្ស្រិធាអ ល បបយជាឋនងត្ ល៉ា  ្ីអ្ជាអ ននីតរចិធាិតសទ ្ចង ស្រសត្លប្ សុ្រង ននឡង ្ីជានឋជាតោះន និ

តសន  ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនិតសន ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង ្ក្សុ្រង យថ  រីនឋជាម្រិលរចអាូក ស

្រើវល  ្ក្ាស្រ្ធតងនឋជាន អា ុ នូងម្របធ ្គ ាតូិ្រើវធាកន ឋត្ស្រលនម្រិលរច្យ ម្រើយ ាកិតសង ។ 

សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ្ក្ាស្រ្កា ង្ ធតងាតូិ លូជាំន យម្រឋននង នឋជា្ក្បន្ ចចប្លតឋជាបូកបម្រិលរចទ ្ចង ស្រសត

្លប្ ន ុ្លា្ត្តោះត្្យច ឋលូន នូ សុ្រង ន ុិធាន  : ន ្ជាវ ។ 

:. រចីងរស្រយ្ឋអ្យជាចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិាកាីត្តសង្នធយនចងក។ 

 ស្រ. រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិនលរចៃសីើៃយ ធយនចងកទ ម្រិលរច       នតាតូិ្ាំចីឋជាប

  ិ ធាន រចរចរចលល នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 ត. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ជាប្ឃវអថារីធយនចងក្លប្ អាូក តយយន 

 ្ាាំប្ថុាស្របឋជាបម្រងស កបនុកបយនចងក   ្ឋវ្វត្រើវឱ្យន ាកម្រងបិរីឋជាបិធាន រចរចរច ឋលូ

 ន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូ្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្យ ន ម្រនអា 

 ្ប្តុករល កបថានៃសុ្រង យ្    មន ាម្រង ទ ម្រិលរចាតូិ្រើវធម្រនៃ តប ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិ

 កងបៃោះូិកសត្ យបុស្រី ។  

 គ. ្ក្្ីជានឋជា្ាំជាកនង ទ ឋន្ងវចរច តតងិធារតធម្រនៃ តបអាូាតូិល ក តយយន ៃជាក៉ាប្រជាប

 ្យ រច លូជាចយ្ចកម្របរគត  ន លំ ន ុនំា្ប្ កលក្ កបីតីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ រគតត្្ម្រូស្រទត

 ម្រ្ា្ូ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុ អាូស្រា ង្តរច លូជាចយ្ចកម្របរគតាតត្្នតរគតងនឋជាោនល បូឋជាប

 ឋន្ងវចរច តតងិធារត  ង នុស្រតនង ោនល បូចកម្របីយស្រ្គក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្ាតូិកងបៃោះូិកសត្ 

 យបុស្រី ។ 

 ឃ. ្ក្សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្រប ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិាករម្រយជាាស្រ្ចកម្របតោះន ្ក្សុ្រង 

 ម្រិលរចធយនចងក ។ 

៧. ្ឋវ្វតម្រា្កម្រា ន្ជាឋជាបរចាកាីត្តទង្នទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតាកស្រក្យ  ុតទងរ្៌  ង ាំកប

ចប្យម្រ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ រគតមន ប  ្ យ ្រើវរចាកំុន្ចបក នូ  ម្រិ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

លរច ាកម្រង ្កវ ជាប្ឃវអថាោនល បូ។ ស្រង  ូាកំុន្លប្ ាតូិ្រើវ្ឡវ ធម្រនៃ តប្ជាវស្រនជា នតន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល  ម្រ្ា្ូ្ៃស ីត្ ប្ ។ ្ាំជាកនង ទ រចាកំុន្ ប្  ត្ ន ុាវ តឱ្យន រចាោះ ម្របកទចូ្តង 

្លកជាបាុំចង រគតមន ប  ្ឋវ្វតម្រា្កម្រា ន្ជារចស្រនងតបរជាកចធា្ូឆបទ រច្រើវម្រិលរចកឋ្ ម្រិ

លរចទ ន ល្ ម្រូស្រទត  ង ីង ងតយ្ឡវ ិធាអ លិ្ចង ស្រទត ្យ ន ុាវ តយយំ ធកប្ោប    ្ជាវស្រ្ឡវ  លិកាច

មន ប មស្របប  ត្ ្ចង ស្រទត្លប្ ចយ្មន យថ  រីចលករ   ង យម ចតត ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតោនល បូ រចាកំុន្ ប្អាូាកាីត្តទ្ ន្យ ន រច លូជាចយ្ីត្្និន ត្ច ក

បលចគ្លគ្ ជា  ង ិន្ឋនល។ ន លំ ន ុនំា្ប្ស៏្រអាូន្ញរវអនុស្រតនង រចធាលជាយ ចឋបាលជានឋជាសុ្រង ្លប្ចយ្

មន តនង ្ស្រីតនៃសុ្រ្ៃស ៗ   ន លរី្ៃស ៗ ចកម្របតុលារចយយ លូជាចយ្ៃ នឋច ។  

 ិ ធាន  :០  រ្ចបកូនម្រិលរច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង  ទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត 

១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

១. ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិយស្របំល ាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  លិកញរត្ ម្ ប្យស្រសត ចយ្មន 

រចការ ស្រប លិបនលស្របបន  ញាតងង្យ នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន  ២:(២)  ង នុស្រំនលអនឋជាតោះន ន កនង 

្រប្្ៅ សុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ  គងតីតទតៃនឋជាឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ លូជាធរចន ។ 

ាស្របកញរតាតូិយស្របកញរត្ ប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង   ង កញរូ ងស្រយចតតូ្ោះ ្យ ូាកប្នយយរគតឋទប្បបត 

្យ ្ាំចី្នត្ិធាន រចរចរច ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោប  ង / ាស្រង្ចយ្ាុំទ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ន កនង ្រប្្ៅ

យស្រសតងនុស្រប នឋជា្ង ន ្ ម្ ប្្ក្សុ្រង កញរតនឋជាៃសជាបយយ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ំ ធកប្ោប  ង /

  ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាតូិយស្របំល កញរត្ ម្ ប្កន ថ្  ចយ្មន រចការ ស្រប លិបនលស្របបន  ញាតងនឋជាន 

នូ សុ្រង ិធាន  ២: (២)  ឋជាបាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល សុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ គងត

ោកបីតទតៃបបយជាឋនងត្ ទ កញរត្ ម្ ប្យស្រសត ។ ាស្របកញរតាតូិយស្របកញរត្ ប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង   ង កញរូ កញរត

្ ម្ ប្តតូ្ោះ ្នយយរគតឋទប្បបត ្យ ្ាំចី្នត្ិធាន រចរចរច ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូករល កបយយរគតមន ប យស្របងស្រយចត្្ីជាស្រនងតប្ុ ្ីជាម្រិ

លរចកឋ្ ចយ្មន ងស្រយចន ្ារ្ ៖ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ស្រ. កន ថ្ ្ន ត្ កញរត្ ម្ ប្យស្រសត នឋជាន ្ល សុ្រង ិធាន  :០ ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង  ៖ 

  ១. ្ម្រូស្រទតម្រ្ កីន ល្ ប្តុ នឋជាយស្រសតាគកបចលកចខាីត្ ថា ត្ ្រើវម្រសី្រតស្រ្ម ។    ន ុ្លា្ត្ 

   ិ ធាន រចរចរចង្យ  នឋជាអាូាតូិ្ូអ  ្ម្រូស្រទតម្រ្ កីគយចន ជាសី្រងក្ចបករាកប

  ាគកបាាំ ប  ្ឋវ្វតយយន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង រគតឋទប្បបតង តទ្ោះតផ្សម្រប     ង 

   ជាបល  លិជាសី្រងក  ង តោះត្្យចទ រច្រើវម្រសី្រតស្រ្ម នឋជាល ្ម្រុវមុ្រន្រើវ្លប្ ។ 

  ២. នូងុូ លលទ រច្ោបាករ ប នឋជាយស្រសតាគកបចលកចខាីត្ ថា ត្ ្រើវម្រសី្រតស្រ្ម ចយ្មន ស្រថា 

  តងឌ    ង កប្ោបធស្របលាស្រប ។  ង  

  :. រចល៉ា  បយម  ននីតច ក្ីជា នឋជាតា្ូិយយយស្រសតនុស្របៗ្រើវម្រសី្រតស្រ្ម ។ 

 ត. កញរតិតថងត  នឋជារគតមន ប ន កនង ាកគជាបយយម្រានកប្ចង ស្រទត្លប្្យ ន ីងីង៌ល 

 ាតនម្រៗននីតជាសី្រងក  ង តោះត្្យចទ ិតថងតន មន ្លប្ ។ 

  គ. រចករច អននីតន លូ ាកប នឋជារគតមន ប ន កនង ្ជាវស្រ្ឡវ ្ក្សុ្រង ម្រិលរចកឋ្ 

 ាកម្រង ្កវន  ។ 

 ឃ.កញរតងស្រយចតមត្យ ន ររ កប្ម្រូស្រទតម្រ្ កីីតតោះត្្យចទ ងស្រយចមន ្លប្ នឋជារគតន 

 កនង ូ បយស្រប នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្  ង កញរតងស្រយចនឋជាន ាយកប្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង នឋជា

 ល ស្រនងតបនតទម្រាវ ងម្រ្ាម្រក ។  ង   

  . កញរតទ ន ល្ ប្តុនឋជា្ង ន រចំនមម្រប ្យ ្ល ្នស្ម្រទងត នឋជារស្របីយ ៃិ  ។ 

: ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូករល កបថា រចំនមម្របង្យ ្ន ត្ រចបបយជា ស្រិតថងត   ងស្រយចឋលូ

ល ស្រនងតបនតទម្រាវ ង្យ រគត ន ុ្លា្ត្ិធាន ្ ប្ ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសច កលក្ កបីតម្រិល

រចកឋ្ ្យ ម្រថងតសុ្រង ច ក្ីជា្យ នឋជាល ស្រនងតប ។ ច ក្ីជា្ ប្ ាតូិន ុាវ តៃទជាប្ីជា្ិលាម្រ្

ាម្រក ម្រានកបរគត្ឋវ្វតីង ងតយកញរត្ ប្ ្យ ន ុ្លា្្នត្ិធាន ្ ប្ ។  

:. រជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរចាតូិស្រនងតប្យ ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ្យ គងតីងោចងននីតច

 ក្ីជាស្រនងតបម្រានកបរចំល ឋនងត្   ង ឋតរករល កបយយ លូជាតោះន  ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. រគតាតូិនតល ំល ឋនងត្ ធលា ជាសី្រងជានស្រសច  ននីតរជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរច   ្យ ាស្របកញរត

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល យយល ាំកបនឋជាអាូ្រើវ្នល  ។ រចំល ឋនងត្ ្ ប្ាតូិោតបបុស្រធរច

ករល កបយយ លូជាតោះន  នឋជាន មុ្រីជារី ។ 

 ិ ធាន  :០ ម្រក្ន ក ម្រិលរចកឋ្ 

(ន ុ្យតទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០: នតស្រាវ  ាុំន២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត១៧ នតស្រាវ  

ាុំន២០១០) 

១. រចំា្ប្្ម្រូស្រទតោកប្ៃទវ្ធ្យ  ត្ ម្រិលរចកឋ្។ ាកន ាតូិ្រើវរចាករម្រ្កវស្រម្រិលរច

កឋ្ ។ 

២. ្ក្សុ្រង ្ីជាម្រិលរចកឋ្្ ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិីងោចងននីតកញរត្ ម្ ប្យស្រសត  ង 

នុស្រំនលអនឋជាយស្របំល ្យ រគត ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ ្ក្្ីជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល 

ីងោចង្ឃវអថារចយស កបយស្រសត   នុស្រំនលអនឋជាាតូិល ្ម្រុវមុ្រន ត្ ្ង លន្ ស្រ លិឋន្ងវចរចជាអទ រច

នម្រើ ចស្រ ុតសងរ្៌ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិកឋង្ម្ររម្រន្ងវមុ្រនយយ្រប្្ៅកុគលជា្លប្ ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិីងោចងកាច មស្របប ្ន ត្ ិធាន  :: ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូនងលនម្រប្្្និនលន្ ុតយយៃទជាបតោះត្្យចធស្របលាស្របម្រទតីតម្រនង 

នឋជាតោះន ន កនង ្ម្រុវមុ្រន្ក្សុ្រង កងទ ត្ ម្មចូុ ្ារ ម្រានកបម្រនង ៃោះូិូងតទ ង ម្រ្លប្រី សុ្រង 

ននឡង ្ីជា្យ ធស្របលាស្របនឋជាល ស្រនងតប្យ ន លំ ន ុនំា្ប្្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន  ២: ម្រក្ន កយ  (:) 

(ត) ។ ្ក្ឋនងស្របរជា្ារ ្ស្រ្បបត ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ ាតូិស្រនងតបរជាកចធា្ូឆបូុ ្ារ ម្រានកបម្រប្

្្និនលន្ ុតសុ្រង រចយស្របកងទ ត្ ម្មចូុ ្ារ ម្រានកបម្រនង ៃោះូិូងតទ  ង ម្រ្លប្រី ។ 

:. រចយស្របកងទ ត្ ម្មចូុ ្ារ ម្រានកបម្រនង ៃោះូិូងតទ ង ម្រ្លប្រី អាូន រីតុម្រាុំីត

រចម្មច្ជាវស្រឋនកល  ត្រីោនល បូ ក៉ាុន ទាគកបស្រចងតមន នម្របាតូិការ ស្របយយល ូាម្របននីតតោះត្្យចទ 

រចម្មច  ង ច្កបកទ រចន ុិតទម្រនង  ត្យ ៗ ។ 

 ិ ធាន  :១  រចូលជាតោះន ចកម្របំ  ធកប្ោប  ង ្្និនរចរចស្រសត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នតសុ្រ្ភក  ង ទតៃបត ០: នតស្រាវ  ាុំន ២០០:) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

១. រចំន ុនំា្ប្ាតូិនត្រើវ្ឡវ ្យ ន ិតសន ចកម្របំ ធកប្ោប ្ជាវស្រនជា នតន កញវតសង្ៃស 

នូ សុ្រង ិធាន ្ ប្ ។ 

២. ាកម្រង ្កវំ ធកប្ោបនឋជាម្រថងត្ក្្ាៅឃុន្ង ាី្ លូជាចយ្សុ្រង ម្រិលរច នឋជា្ចបក នូ្យ ន ល

ំន ុនំ ា្ប្យលាឋនកល       ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូ្ូអឋតរម្រ្ា្ូី សច្ីជាម្រិលរចធ

ក្ងស ប្អាម្រ  ុ ្ប្វ ្ូអឋតរករល កបយយលនតោះន    ឋតរករល កបយយោកបតោះន  ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ្យ 

ន ុ្លា្ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិស្រនងតបរជាកចធា្ូឆបម្រិលរចធតមត ។ ំ 

ធកប្ោបាតូិលន្ ស្ររ ប្ ក្តចឃុនឃាន ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ចប្លតឋជាប្ីជាំ ធកប្ោបចលក្ ប្ាតូិ

ល លន្ ស្រករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  នឋជាាតូិម្រ្ា្ូ្ជាវរចឃុនតោះន ំ ធកប្ោប

្លប្ ាម្រកត្ិធាន  :: ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោបកឋង្ម្ររ ង្ លូជាចយ្សុ្រង  តតងិធារត ំ ធកប្ោប ត្ ាតូិលនតោះន ្ស្ររ បន ល

ំន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្យ ស្រនលាន យនចងកាកម្រង ្កវោនល បូ    ្ក្្ីជា្លប្ំ ធកប្ោបាតូិនតល 

ំល ឋនងត្ ននីតម្រងបិង នឋជាាតូិន ំន យ ីត្្និនត្រច្ាំវម្រ្ចនម្រចកម្របតោះន    ម្រងបិងបបយជាល រចោតបតន 

្្និនឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្   ម្រងបិងរចរចស្រសត្យ តោះន ង  ។ 

:. ្ារ ្ីជាករច អតោះន ធ្ជាវស្រឋនកល   ង ល បបយជាឋតរ្រប្្យ ាតត្្ាតូិម្រានកប លូជាចយ្សុ្រង ម្រិ

លរចធក សកលក្ កប ាកម្រង ្កវំ ធកប្ោប្ក្នតក សកឋង្ម្ររ   តស្រន ង្ ល លូជាចយ្   ាតូិល 

ក្ងស អ្ូអីតស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ ាម្រក្នត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតង ិ ធារតអាូក ស្ ន

ល ្យ និតសន ចកម្របំ ធកប្ោបចលក្លប្។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ំ ធកប្ោបអាូាតូិល រចរច្ក្សុ្រង 

ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ ្្និនចកម្របតោះន ។ ្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោបកឋង្ម្ររ ង្ ្រើវរច្ាំវម្រ្ចនម្រ

្្និន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិករល កបយយន ្្និនរចរចំ ធកប្ោប ង ្ម្រុវយយន លរីាំនរច

រចរចរចស្រទត ្រើវរចោតបតន ្្និនម្រានកបំ ធកប្ោបីតកញរតនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ១១ ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាន ្លជា្ប្តុមុ្រតរី   ល្ជា្ប្តុរៃ បរៃចឋ៏ទប្បបត ំ ធកប្ោប ្ង អាូ លូជាចយ្

្យ ាក្ ជាប នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ ក៉ាុន ទ ចលករ  ង យម ចតតម្រ្ាម្រក អាូ លូជាចយ្សុ្រង ឋន្ងវចរច តតងិធារត

ល  ន លំ ន ុនំា្ប្ អាូក ទ តតងិធារត្យ ្ង ន ិតទន ចកម្របំ ធកប្ោប ្យ ន រច ជាបាី្ីតំ 

ធកប្ោប   ្ក្្ីជានឋជានិតទន ចកម្របំ ធកប្ោប្ ឋជាបស្រា ង្ត្យ  នឋជាកងទ ជាយយន រច



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ី សច្ីជាល៉ា   លច ្ប្វ  ្ក្្ីជានឋជាៃជាាក្លំ ជាទ  ុតទងរ្៌តា្ូិ ន លំ ន ុនំា្ប្ករល កបថា រច លូជា

ចយ្ចកម្របំ ធកប្ោប្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិនត្រើវ្ឡវ ត្្្រសល ្យតបម្រស ជាម្រ្ាម្រក ។ 

សុ្រង ស្រចងតមន ្ ប្ ំ ធកប្ោបអាូាតូិល រចរច្ក្សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ ្្និនចកម្របតោះន ។   

្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោប កឋង្ម្ររ ង្ ្រើវរច្ាំវម្រ្ចនម្រ្្និន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិករល កប្អា

 ន ្្និនរចរចំ ធកប្ោប  ង ្ម្រុវ្អា ន លរីាំនរចរចរចរចស្រទត្រើវរចោតបតន ្្និន

ម្រានកបំ ធកប្ោបីតកញរតនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ១១ ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ធកប្ោប្ង អាូករច អតោះន ្យ ាក្ ជាប្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ ្ប្វ ាតូិរច

ោនល បូម្រយចូ្្ោះវ ំ ធកប្ោប ន លំ ន ុនំា្ប្ អាូករល កបយយំ ធកប្ោបៃទជាបូ្្ោះវ ្ក្ ត្ ស្រន ោះ នឋជា

ំ ធកប្ោបម្រថងត្ក្ ។ រចម្រយចូ្្ោះវ ្ក្បតស្រន ោះ ្លប្ ាតូិាកាីត្តទ្ ន្យ ន ិតសន ម្រប្ាីប្រាំ

អាធា  ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ាស្របកញរត   ង ្្និនចកម្របំ ធកប្ោប ្ជាវស្រ

នជា នតំ ធកប្ ោប្លប្ក បម្រងបិងនឋជាាតូិន ំន យ ីត្្និន ។ រចយស្រម្រយច ស្រូ្្ោះវ  ាតូិនតស្រតបាត

លូជាសុ្រង ស្រនងតប្ប្តុម្រិលរច ។ 

៧. ្ក្្ីជា្្និនចកម្របំ ធកប្ោប ្ង ន ិតទន សុ្រង ននឡង ្ីជាម្រិលរច្យ ាំម  រចការ ស្រប

ននីត្លជា្ប្តុ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូី សច្ីជាម្រិលរច   ្កវម្រង ធំ ធកប្ោប្ម្រុវមុ្រនំន យ 

្្និន     អាូ្ម្រុវមុ្រនយយន លរីាំនាបរចរចរចស្រទត    ោតបតន ធក្ងទ ប្អាម្រ ុំ ល ំ ធកប្ោប្លប្ លិ 

្្និននឋជាន ្ ម្ ប្សុ្រង កញរតនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ១១ ។ ្ក្្ីជា្្និន្លប្ន ្ីជាាគកបាាំ ប្ឋវ្វត

ម្រងស្រយម្រនងុន្ចង ចយូ្ប្វ   ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ក ទម្រិលរចចកម្របតោះន  ។  

 ិ ធាន  :២  រចឃុនតោះន ំ ធកប្ ោបក្ងស ប្អាម្រ  ុ ង រចយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិ

តលុារច 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នតសុ្រ្ភក ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. ំ ធកប្ោបាតូិន ្ម្រចនរីចប្លតឋជាប្ីជា្ស្រករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល 

្ជាវស្រនជា នតន រចករល កបយយឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ សុ្រង ស្រចងតនឋជា 

ំ ធកប្ោបាតូិល ឃុនតោះន ្ក្្ីជា លូជាតោះន ្ជាវស្រឋនកល  ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ំ ធកប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ោបាតូិម្រថងត្ក្សុ្រង ឃុនឋនឋជាចប្លតឋជាប្ីជាយជាាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិល ម្រ្ា្ូ

្ម្រូស្រសត ្ជាវស្រនជា នតស្រចងតនឋជាន នូ សុ្រង ន ុិធាន ២ ន ្ារ្ ។ 

២. ាគកប្ីជាទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត    ន លំ ន ុនំា្ប្អាូករល កបយយ្យប្នជា ំ ធកប្ោប   យស្របយយ

ម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារចសុ្រង ស្រចងតោនល បូ   ករល កបយយឃុនតោះន  ំ ធកប្ោបល ាម្រក

ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិម្រ្ា្ូននីតកាច ្ ប្ កលក្ កបីតល យស កបំ ធកប

្ោប ្្និនំ ធកប្ោប  ង ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ 

:. ំ ធកប្ោប   ្្និនំ ធកប្ោបអាូ្ម្រុវមុ្រន្យ ាក្ ជាបនតបសុ្រង ្ីជាម្រិលរច   ្យ 

ជាងតងតធលា ជាសី្រងជានស្រសចយស្របំល ាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល យយ្យប្នជា ំ ធកប្ោប។ 

ាកម្រង ្កវម្រន្ងវមុ្រន្យប្នជា ាតូិល ្រើវ្យ ាក្ ជាបនតប ាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិនត

ស្រតបាតបុស្រម្រន្ងវ្ ប្្ក្សុ្រង ស្រនងតប្ប្តុម្រិលរច   ។ ាកម្រង ្កវម្រន្ងវ្ ប្ាតូិល ្រើវធលា ជាសី្រងជា

នស្រសច ាស្របកញរតាតូិការ ស្របននីតរជាកចធា្ូឆបបបយជារស្រយមុ្រន  ង កញរូ រស្រយមុ្រន្ ប្រោះ ្្នាកន ន លំ ន ុន

ំា្ប្យលាឋនកល  ។ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត កលក្ កបីតល យស កបំ ធកប្ោប ្្និន

ំ ធកប្ោប  ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិម្រ្ា្ូយយល ាំកបនឋជាអាូ្រើវ្ន

ល   ង  ្ក្សុ្រង ាគកបស្រចងតមន នម្របាតូិម្រ្ា្ូ សុ្រង ច ក្ីជា្ង យយ្ជាវម្រីត:០(យ្ម្រងក)ទតៃ កលក្ កបីត

បបយជាល រស្រយមុ្រន្យ ាក្ ជាបនតប   ធលា ជាសី្រងជានស្រសច ្ជាវស្រនជា នតន រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ នឋជា

តា្ូិយយន ច ក្ីជា លចធ ្ ប្ ។   

:. កលក្ កបីតន ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូកឋង្ម្ររ្យប្នជា ំ ធកប្ោប ំ ធកប្ោបអាូយស្របរស្រយមុ្រនធតមត

្ស ្បបតនត្ក្្ីជាងនឋជាយថ  រីចកម្របតោះន ន រចនាកាកនជាក៉ាុ្ងណ ប្   ោកបតន ីត្ីជានឋជារស្រយមុ្រន

្ុ  ាតូិល កឋង្ម្ររ ។ 

:.   រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូមន នម្របចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  នឋជាមស្របប ្ន ត្ រចឃុនតោះន 

ក្ងស ប្អាម្រ  ុាតូិ្កវស្រៃោះូិកសត្ យបុស្រី នឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ំ ធកប្ោប   ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ត្ស្រចងត

ម្រ្ាម្រក ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ករល កបយយ្យប្នជា ំ ធកប្ោប ំ ធកប្ោបាតូិបបយជា

រច្យប្នជា  ្ជាវស្រនជា នតាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាម្រ្ា្ូ្ៃស ីត្ ប្   ត្ម្រន្ងវចចកម្រប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ។ ម្រន្ងវមុ្រនាអ ស្រ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូរច្យប្នជា ្ ប្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាតូិយស្រប្ន

ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា សុ្រង ននឡង ្ីជា២:(ទ្ភកយ )្ន៉ា   គងតីត្ីជា បបយជាឋនងត្ ្ ប្ ្យ 

ររ កបធ្យ  លិងស្រយចតតូ្ោះ  ទ រចយស្របរស្រយកងស ត្ យបុស្រីាកាំន  ត្  ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្យប្នជា ំ 

ធកប្ោប។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ាតូិយស្របរស្រយកងស ត្ យបុសី្រាកាំន  ត្ ឋតរ្យប្នជា ំ ធកប្ោប ្យ 

ររ កបធ្យ  ត្ ងស្រយចតតូ្ោះ  ទ ម្រន្ងវមុ្រនាអ ស្ររច្យប្នជា ្នាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល  ។ ូ ន្រប្ម្រន្ងវមុ្រន្ ប្ ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា   ាតូិម្រ្ា្ូសុ្រង ស្រនឡង ្ីជា::(នម្រម្រងក

ាលនកត)្ន៉ា   នឋជាសុ្រង ននឡង ្ីជា្ ប្ ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិ ាអ ស្ររចន ុិ

តសម្រង  ។ ាកម្រង ្កវាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា តស្រន ្ង ល ម្រ្ា្ូ នូ្រប្ម្រន្ងវមុ្រន្ ប្សុ្រង ច

 ក្ីជាស្រនងតប្ ប្្ប     កឋង្ម្ររម្រន្ងវមុ្រនាអ ស្ររចន ុិតស្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល   ំ ធកប្ោបាតូិនត្យប្នជា យយន ្ម្រចនរីរោះ ្ ។ ្ក្្ីជានឋជាាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជាម្រ្ា្ូយយាអ ស្ររចន ុិតស្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ំ ធកប្ោបាតូិម្រថងត្ក្

សុ្រង រចឃុនតោះន ឋនឋជា ចប្លតឋជាប្ីជាន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត្ជាវរស្រយកងស ត្ យបុស្រី

្ ប្ ។ ្ជាវស្រនជា នត ្ក្សុ្រង រជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ    ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាាតូិម្រ្ា្ូ្ជាវរស្រយ

កងស ត្ យបុស្រី្ ប្ សុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន) ទតៃកលក្ កបីតាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា

បបយជាល ម្រនងុន្ចង  ។ រច លូជាចយ្ម្រិលរចត្្្រសល ីតូនៃ   អាូាតូិល ្ចបក នូ្ឡវ ត្រច

ោនល បូ ។ 

 ិ ធាន  ::  រចូលជាតោះន ចកម្រប្ ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

( ងរាស្រចងជា្ក្ទតៃបត ១០ នត ្តល ាុំន ២០១០) 

 ិ ធាន  ::  រចូលជាតោះន ចកម្របយស្រសត  ង  នុស្រំនលអ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១. ំ ធកប្ោបន ម្រងបិង្ម្រុវមុ្រនយយ្រប្្ៅយស្រសតយស្របក ក្ងស្រនឋជាំ ធកប្ោប   ្ង ម បន ឱ្រម្រ

តបជាប្ក្ឋនងស្របរជា្ុ ្ីជាំន ុនំា្ប្។ 

២. ្ារ ីតរជាកចធា្ូឆបាតូិល ស្រនងតប    ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល       ាតូិ្រប្្ៅ

ធកលក្  ប លិយស្រសត  ង  នុស្រំនលអនឋជាល បបយជារច ជាបាី្ចយូ្ប្វ  ។ យស្រសត  ង   នុស្រំនលអ្លប្ាតូិ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្កោះវ តក្ន ត្ រច្រប្្ៅ  ង ្ស្រករច អតោះន សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង  ។ 

:. សុ្រង ្ីជាម្រិលរច  រគត ត្យ ៗ  អាូ្ម្រុវមុ្រនយយន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល យស កបយស្រសតងនុស្រប

នឋជាន ិតសន ្ក្សុ្រង ក ក្កបម្រិលរចនឋជាយស្រសត្លប្ ្ង នោះ កបាតូិល ្រប្្ៅយយ្ស្រៃសជាបម្រសី្រតស្រ្ម្ ក្

្ឡវ ។ ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ជាបាី្ ាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិ

ាម្រ បនតសម្រាវ ងចកម្របយស្រសត  ង ន្ញរវអយស្រសត្លប្្នរ បក ក្កបច បោន ។ 

:. ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្ជាវរច្រប្្ៅយស្រសត អាូាតូិកសត្ យបុស្រីល 

្យ ចយ្ាុំធ្យ       ង  រចកសត្ យបុស្រីីតយជាាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្ជាវន ល្ ម្រូស្រសតនត

ក៉ាុ្ងណ ប្ ។  

 ិ ធាន  ::  រចឋត្ស្រលនម្រិលរច 

១. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិឋត្ស្រលនស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត     ង    ំយ ម្រា ន្ជាឋជាបរច្រើវន

 សរាគ្ ជាចកម្រប្ក្ាស្រ្្ៃស ្បបត ។ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិនលឋជាបរចន ុិតសម្រងបិងរចរច

តោះន យយាកាីត្តស្នល ្យ ្ម្រចន ។ ្យ ន រចីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ្ក្ាស្រ្្ៃស ្បបត ាកន ម្រិ

លរចអាូកឋង្ម្ររ លិរាជាប តតងិធារតនឋជាលនយយន រចី សច្ីជាឋជាបរចំន ុនំា្ប្  ង នឋជា្ង អាូលន្ ន

ឋជាបរចនម្រើ ចស្ររចីងត ។ 

២. ្យ ន រចីង្ាាំប្្លកជាបធ្យ ្ក្ាស្រ្្ៃស ្បបត    ាកន ម្រិលរចាតូិនលរា៉ាកបច យយ

ន ម្រងស កបនុកបជាអសុ្រង ្ីជាម្រិលរច ាម្រក្នត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 ិ ធាន  ::  រច្្វជាម្រនងុន្ ចង  

្ក្ាគកប្ីជា្ិលា ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគតមន នម្រប ាតូិន ម្រងបិងីង ងតយ្្វជា  ង តត

ូ្ោះ ម្រនងុន្ចង  ្យ ម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយចកម្របាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្ក្្ីជា

្ន៉ា  ្រើវរច  ង ាតូិ្ាំចី្នត្ជាសី្រតងឌ តា្ូិម្រានកបឋន្ងវចរចជាអចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង 

តុលារចស្រ្ផ្សងធ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :៧  ិធាន ទ ស្ម្រសងត  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ្តល ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន 

២០០:) 

១. ្ជាវស្រនជា នតន កបកវញវតសង្ៃស សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ រាជាបស្ម្រសងត មន នម្របាតូិនតបបយជា ស្រ ។ 

ម្រប្ាីប្រាំអាធា ន ក ក្ងស្រការ ស្របីតីងចុបិរីចកម្របំ ធកប្ោប  ។  ្ឋវ្វតៃទលក្ ្មម្រំ ធកប្ោប ន ល

ំន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិន ំន្ ង  ្យ ាំម  ិធា្តងម្រ សយ ននីតីងចុបិរីចកម្របំ ធកប្ោប ។ 

២. ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិនៃអស្រ្ជាវស្ម្រទងត នឋជាល យស្រប្ក្ នូ្រប្្ុត

ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្ប្វ នឋជាស្ម្រទងត ្លប្ាតូិកោះ រតបរច្ឋអ្យជា ។ 

:.  ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ្រើវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្យ នៃអស្រ្ជាវស្ម្រទងត នឋជាន ្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង    

ាកម្រង ្កវរគត ស្រស្ម្រទងត មន ្លប្្ស្រយស្រប្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្   ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្តោះន ង 

 ស្រស្ម្រទងត មន ្លប្្ស្រយស្រប្ក្ នូ្រប្្ុតរគត ។  ស្ម្រទងត នឋជាន ្ក្សុ្រង ម្រនងុន្ចង  ាតូិល ោតបបុស្រ

ថា  ល ្ជាវស្រ្ឡវ ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្   រគត ្កវម្រង ធតោះត្្យចចកម្របងាតូិល ម្រ្ កី ាតូិល 

អា    ាតូិល ស្រនងតបករច អនតទម្រាវ ងល៉ា  ម្រ្ាម្រកសុ្រង ម្រិលរច ។  ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល 

អាូកឋង្ម្ររ នូ្រប្រស្រយមុ្រនយយីង ងតយស្ម្រសងត  ្កវ ជាប្ឃវអថា ៖ 

 ស្រ-្ង ធកបរស្របីយ  ិ  ធរច្ម្រុវមុ្រនធ បាុំ 

 ត-្ង អាូចស្រល សុ្រង ច ក្ីជាម្រ្ាម្រកង្យ  

 គ-្ង ម្រ្ាម្រកម្រនរាកបការ ស្របន ល្ ប្តុនឋជាធ្ាំជា្ៅទ រច្ម្រុវមុ្រនីង ងតយស្ម្រសងត   

 ឃ-ូាកប្ង ន ុាវ ត   

  -ន ្ូតលី សចស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត  ាំម  ាក្លំ ជា ។ 

:. សុ្រង ស្រនឡង ្ីជាម្រិលរច ត្គន ងតៃទនូ្ៃទវ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្   ត្រច្ម្រុវមុ្រនចកម្របរគត ន លំ ន ុន 

ំា្ប្អាូ្រប្្ៅ  យទ កបូ្្ោះវ កុគលជាងនុស្របសុ្រង ន កធយស្រសត  បបយជា ស្រ លិស្ម្រទងត តមត នឋជា ន 

ាក្លំ ៏ម្រានកបលន្ ស្រ លិរចនម្រើ ចស្ររចីងត ។ ាគកបរគតនឋជាល ្ម្រុវមុ្រនាតូិការ ស្រប្លជា្ប្តុ ទ រច

្ម្រុវមុ្រន្ ប្យយល ូាម្របលាម្រប ។ ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ ្រើវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ នូ្រប្រច្ម្រុវមុ្រន្លប្ នៃអស្រត្ តោះត្្



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

យចនឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  :៧ (:) ន ្ជាវ  ។ រគតនឋជា្ម្រុវមុ្រនាតូិនត្រើវយយន លំ ន ុនំា្ប្ ្ំងធស្រប

ថា ម្រស្រីតស្រ្ម  ស្ម្រទងត  នឋជាល ្ម្រុវមុ្រន្លប្ ីុនអាូចស្រល ្ក្្ុ ្ីជារចោកប្ៃទវ្ំន ុនំា្ប្ ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិ្រើវរចតោះត្ នតោះ ីងោចង លិូ្្ោះវ យចរី  ឋលូាុំ ត្ ាក្ស្បទ 

ស្ម្រសងត ឋទប្បបតនឋច។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា       ង ំ ធកប្ោបាី្្ាីត ាុំថា    ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិល ្ោប

ាករ ប្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ង្ ាតូិល ំនមម្រប្ប ្លប្ន លំ ន ុនំា្ប្អាូោតបបុស្រថា ន ល

្ប្តុ្លប្ ាតូិល ការ ស្រប្យ ស្ម្រទងត  ។ 

៧. រច្កោះវ កោះ ចង ំ ធកប្ោប  ង ្្និន គឺធកុីើម្រងបិងីង្ម្រម្រ  ង ្ង អាូ ស្រ្ស្រ្រើវធស្ម្រសង

ត ល ្ឡវ  ។ 

:.       ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូករល កបយយលន ស្រិតថងត ្ស្រករច អ ្ក្ នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្

ល  ។ 

 ិ ធាន  ::  រចករច អតោះន ូន្ រប្្តុន លំ ន ុនំ ា្ប្យលាឋនកល  

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. ាស្របកញរតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិ្ៅ្ ម្ ប្ំ ធកប្ោប    ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត

យស្រសត  ង នុស្រំនលអ ាី្មន ្ៃក្ត ាក្ តប្ វ្ជានតសម្រាវ ងចកម្របំ មន ្លប្ ។  រគត ត្យ ៗាតូិន លង 

្នត្ស្រន ោះ នឋជាកា ង្ បុស្រ្ក្សុ្រង ក ក្កបម្រិលរច ។ 

២. ំ ធកប្ោប្ង ាតូិាលាម្រយ មស្របប  ត្ ាុំ្ប។ ាកម្រង ្កវអាូ្រើវ្នល  នុស្រំនលអ  ង យស្រសត

ាតូិម្រថងត្ក្សុ្រង ក ក្កប្ៃស នឋជា្ង អាូ្ វ្ជា្ឃវអ   ឮីតនើតនឋជាាកាីត្តស្ន្ក្សុ្រង ក ក្កបម្រិលរច្ប។

្ក្្ីជាម្រថងតសុ្រង ក ក្កប្លប្  យស្រសត ង្ ាតូិាលាម្រយ មស្របប  ត្ ាុំ្ប ។ 

:. រចំនមម្របាកាំន  ត្  ង តរីទ រច្រប្្ៅឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ាតូិនត្ជាវស្រ

្ឡវ  ្ក្្ុ ្ីជាម្រយចូ្្ោះវ ំ ធកប្ោប្ជាវន ល្ ម្រូស្រសត ។ ្កវីុនឋល្ោុប្្ប រចំនមម្រប្ ប្្ង អាូបបយជា

ល ្ឡវ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ::  នញវាតស្រ្ម 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម ទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ១១ នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. នញវាតស្រ្មមស្របប ្ន ត្ ក  

 ស្រ-  ុតទ រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  

 ត- រចចជាតបកងទ ត្ អាធា   

 គ- ្នឃរី តតងិធារតនឋជាាតូិល ្រើវកលក្ កបីតន ឋតរឋន្ងប្ាយ  ាតូិ្ជាវស្រ្ឡវ ល៉ា   លច:០

 (យ្ម្រងក)ទតៃ ្ារ ីតឋតរឋន្ងប្ាយ លូជាធយថ ីច ្កវ ង្ ឋល្ូុប្្ប នញវាតស្រ្ម្ លប្ ង្ អាូ

 ាតូិល បបយជា ស្រ្ឡវ  ។ 

២. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិៃសជាបយយរគតនី ្បបត លិឱ្រម្រ្កោះវ តក្ន ត្ នញវាតស្រ្ម ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិម្រ្ា្ូធកលក្  បននីតនញវាតស្រ្មត្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្យ នឋជាន 

ម្រនអា ្ប្តុ   ្ក្្ីជាឋនងជាាុំ ត្ យជាាស្រ្្ជាវន ល្ ម្រូស្រសត ។ ឋន្ងវចរច តតង ិ ធារតាតូិក ទ ្ជាវស្រនជា 

នតន លំ ន ុនំា្ប្្ូអ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូរោះ ្ នឋជាន អា ុរីកញ កបស្រង  ូឋន្ងវរច តតងិធារត ។  

 ិ ធាន  :: ម្រក្ន ក ម្រិលរច្ជាវន ល្ ម្រូស្រទត 

(ន ុ្យតទតៃបត ០:  នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាករម្រ្កវស្រម្រិលរច្ជាវន ល្ ម្រូស្រទត។ ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល  ករល កប្អា ាស្របកញរតអា កប្ោបាករ បាកាំន  ត្ ំ ធកប្ោប  ង  អាូករល កប ្អា

 ាស្របកញរត អា  លិរចិធារគន ល្ ប្តុ្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ។ 

២. ្ក្្ុ ្ីជាម្រយចូ្្ោះវ ំ ធកប្ោប ម្រប្ាីប្រាំអាធា   អាូ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ្យ ម្រ្ កីននីត

រច្ោបាករ ប នូ្រប្ំ ធកប្ោប ។ ំ ធកប្ោប   ្្និនចកម្របំ ធកប្ោបអាូ្រើវរច្កោះវ តក

្យ ម្រ្ កីល  ។ 

 ិ ធាន  :: ម្រក្ន ីតច  រចកននកស្រស្រងូ  ឋន្ ងវចរច តតងិធារត 

្ក្្ីជាាក្លំ ជា ុតទងរ្៌តា្ូិ ្ក្ឋនងស្របរជាង្យ  ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូករល កបយយ

កននកស្រស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារតរស្របីយ  ិត្ ំ ធកប្ោប្យ ចលក   ្ា វូ ចលក  ង នៃសុ្រនឋជារស្របីយ  ិត្ កប្ោប



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

តោះប្   មន នម្របនឋជាន ្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ។ ្ចង ស្រទតនឋជាាតូិល កននកស្រ ាតូិ ស្រ្ស្រំន ុន

ំា្ប្  ង ិធា ងូឆយ ្ូអយជាាស្រ្្នត្ជានយកបជាន្យ នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ជាប្ឃវអថាម្រ

្ាម្រក ។ 

 ិ ធាន  :: ម្រក្ន កត  រចរតបក ថ  ិ ធាយជារីទ រចំន ុនំ ា្ប្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១: នត្ស្ររា ាុំន២០១:) 

១. ្ឋវ្វតនលល  លិស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្យ ាកស្រក្យ  ុតទងរ្៌ នតថ យ   ង ាំកបចប្យម្រ ធ

ីង្ម្រម្រ ្យ ីងោចង្ជាវជាសី្រតងឌ តា្ូិធស្របលាស្របទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុត ន.ិ.ត.ស្រ ន ល

ំន ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូម្រ្ា្ូរតបក ថ ិធាយជារីទ រចំន ុនំា្ប្ ្យ ឋស្រ្ូអ លិន ល្ ប្តុ្យ 

នូ យ  នឋជាន ្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្។ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិនលថា ន ល្ ប្តុនឋជា

្ក្ម្រជាប ាតូិ ស្រធតនង  នូ្រប្ិធាយជារីទ ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្។ 

២.  ្ុ ្ីជាឋស្រន ល្ ប្តុ្ូអីតិធាយជារីទ រចំន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិយទ កបរច្ជាវស្រ្ឡវ  

ចកម្របរគត ត្យ ៗ។ 

:.  ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិកញ កបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត រស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិល ឋស្រ្ូ

អ។ ្ក្្ីជានឋជា ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូរតបក ថ ិធាយជារីទ រចំន ុនំា្ប្ លូជាធយថ ីច ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិ

ល ឋស្រ្ូអ  ត្ ្ង អាូាតូិល ្ាកវធ្លជាយបា  ម្រានកបឋន្ងវចរច តតងិធារតាកាំន  ត្ ំ ធកប្ោបឋនឋជា

្លប្ល ្ឡវ ។ ស្ម្រទងត រស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុនឋជាាតូិល ឋស្រ្ូអ អាូាតូិល ្ាកវាលម្រប សុ្រង ស្រចងត

នឋជាស្ម្រទងត មន ្លប្រស្របីយ  ិត្ ន ល្ ប្តុនឋជា្ក្ម្រជាប្ៃស ្បបត។ 

:.  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូរតបក ថ ិធាយជារីទ ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ង្ ក៉ាប្រជាបឋជាបរច លូជាចយ្

ចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ម្រនម្ររីទ កងទង ន្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ឡវ ។ 

 ិ ធាន  :០  រចម្រយចូ្្ោះវ ំ ធកប្ោប  

១. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិាលកបឋជាបំ ធកប្ោបននីតម្រងបិងចកម្របតោះន  ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ២១-១ 

(ឃ)  ង ឋត្ស្រលនម្រិលរច ។ ្ក្ាស្រ្ ន ស្រចងត ស្រង  ូម្រយចម្រនងយចនឋជារស្របីយ មិន នម្រប ្មប្កតធម្រនងយច

មន ្លប្ ន កនង ្ឋវ្វតយស្របក ក្ងស្រ   ្យប្ក ក្ងស្រ នូ្រប្ីងចុបិរីចកម្របំ ធកប្ោបស្រ៏្យ  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រគតមន នម្រប  ង ្្និន ស៏្រន ម្រងបិងម្រយចំ ធកប្ោបៃ នឋច ។  ាគកបម្រនងយច

មន នម្របអាូម្រយច្នល ្យ ន រចន ុាវ តីតាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ ្ជាវស្រនជា នតរច

យស្រម្រយចចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ង ្្និន រាជាបម្រនងយចមន នម្របាតូិ្រើវត្ច កាកន ន លំ ន ុនំា្ប្  ង 

ត្ជានយកបជាន្យ នឋជាល ស្រនងតប្យ ាកន  ។ 

 ិ ធាន  :១  រចយស កបូ្្ោះវ ចកម្របរគត  ង  យស្រសត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០)  

១. ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិយស កបូ្្ោះវ ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត យស្រសត  ង នុស្រំនលអ្នត្

ជានយកបនឋជាតោះន  ជាប្ឃវអថាន ាក្លំ ជា ។ 

២. ្ក្ាស្រ្ អាូម្រយចម្រនងយច ្ប្វ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រគតមន នម្រប  ង ្្និន ស៏្រាតូិល ន ុាវ ត

យយម្រយចម្រនងយច ្យ ន រចន ុាវ តីតាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ។ ម្រនងយចមន នម្របាតូិ្រើវត្ច

 កាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្ជាវស្រនជា នតរចយស្រម្រយចចកម្រប្ក្ាស្រ្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  

្្និន ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា  រគតមន នម្រប  ង  ្្និនអាូំនមម្រប្ន ត្ រចយស កបូ្្ោះវ យស្រសត នឋជាស្រនីុ  

ឋន្ងវចរច ាកម្រង ្កវតោះន  ជាបថា ូ្្ោះវ ចកម្របយស្រសត្លប្្ង ម្រន្ស យយ្ឃវអរចីងត ។ ្ក្សុ្រង ស្រចងត្ ប្ 

ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិម្រ្ា្ូថា ្តវាតូិយស កប   ្ង ាតូិយស កបូ្្ោះវ យស្រសត្ ប្ ។ 

:. កលក្ កបីតយស កបូ្្ោះវ ចយូ យស្រសត ត យ្ ៗាតូិនត្ក្កា ង្ តោះន ម្រានកប្ម្រូស្រសតាតូិរចចកម្របន លំ ន ុន

ំា្ប្យលាឋនកល  ចប្លតឋជាប្ីជាន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ម្រ្ា្ូថា ិតសន ចកម្របយស្រសត្លប្នជា 

ោនល បូ្បបត្ប្វ  ។ 

 ិ ធាន  :១ ម្រក្ន ក ជានយកបជាន្ យ ទ ឋន្ ងវចរច តតងិធារតសុ្រង ឋនងស្របរជាំន ុនំ ា្ប្ 

១. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិស្រនងតបជានយកបជាន្យ  នឋជា្ក្ាស្រ្ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  

្្និន  ង រគតលលឋទប្បបត ន ម្រងបិងម្រយចម្រនងយច្នរ បំ ធកប្ោប យស្រសត នុស្រំនលអ  ង ្ឋវ្កងទ ត្ 

ចឋបាកវ្ិងត ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :២  រចយស្រប្ ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ចប្លតឋជាប្ ីជាកងបស្រង  ូីងរស្រយ្ឋអ្យជា 

( ិ ធា្យ រស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

ចប្លតបជាប ឺ រចកងបស្រង  ូីងរស្រយ្ឋអ្យជា រគតអាូ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ធលា ជាសី្រងជានស្រសចឋលូន 

នូ ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតសម្រសតីតរចយស្របងស្រយច  ។ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន ង  

ូុប្រជាកចធា្ូឆបបបយជា្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ្ ប្ ្ប្វ ាតូិយស្របកញ ូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

 ិ ធាន  ::  រច្ម្រុវកម្រយចកន ថ្ ្យ ន លំ ន ុនំ ា្ប្យលាឋនកល  

១. ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ជាប្ឃវអថា រច្មុ្រវកម្រយចតមតធរចោនល បូន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល  អាូករល កបយយ្រើវរច្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ល ាគកប្ីជា្ិលា ។ យជាាស្រ្្ុ ន ល្ ម្រូស្រសត្ ប្ាតូិ

ស្រនងតបករច អននីត ្ក្ាស្រ្្យ ចលក   ្ា វូ ចលក នឋជាាតូិធនុស្រឋត្ស្រលនរច្មុ្រវកម្រយចតមត្ ប្ ។ 

២. ្ក្ាស្រ្នឋជាបបយជាក ក្ងស្រ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  ស៏្រាតូិម្រថងត្ក្្ារ្ជាសី្រតងឌ ឋលូាុំ្ន ត្ ម្រប្្ក្ាស្រ្

្មុ្រវកន្ តតនឋច ្ប្វ អាូ ៖ 

ស្រ-ូុប្្នឋជាបបតស្រន ោះ ងនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង នឋ ម្រ្តថស្រង  ូ  ទ  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ 

 ិ ធាយ្ញវ្ ក្សុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ៖ 

 ត-យស កបូ្្ោះវ យស្រសត 

 គ-ឋត្ស្រលនរចនកស្រ្កច  

 ឃ-ោកប ស្រិតថងត    

  -ករល កបយយ្រើវ្រម្រជាិធា យូ  ។ 

:. ្ឋវ្វតន ុិតសរច្មុ្រវកម្រយចកន ថ្ ្ ប្ ្ក្ាស្រ្អាូ្ូអឋតរោតបយយម្រយចំន យម្រ្ន្ស្ដ សត គចលជា ុតសង

រ្៌ល នឋច ។ 

 ិ ធាន  ::  ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  កញ កបរចីងរស្រយ្ឋអ្យជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

១. ្ារ ្ីជាីង ងតយ្ជាវស្ម្រសងត មន នម្របចយូ្ប្វ  ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិន ុាវ តយយំ ឋលូន 

្ារ្្ ប្ ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  កញ កបរចីងរស្រយ្ឋអ្យជាធក សកលក្ កបាុំ ៖ 

ស្រ-ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

ត-ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្ឋវ្វត្រើវរចម្រ ុងយបា  កសត្ មុ្រន្យ ាក្ ជាបនតបនឋជាតោះន  ជាប្ឃវអថាម្រ្ាម្រក្ន ត្ 

ាក្លំ ជាជាអទ  ុតសងរ្៌ ។ 

 គ-្្និនចកម្របំ ធកប្ោប ។ 

 ឃ-ំ ធកប្ោប ។ 

២. ម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  

្កោះវ តកិធាអល  ។ 

:. ្ក្ាគកបស្រចងតមន នម្រប ំ ធកប្ោប  ង ្្និនចកម្របំ ធកប្ោបាតូិនតន ម្រងបិង្រើវ្ម្រូស្រសត

ម្រ ុងយបា  ូុ ្ារ ធ ង  ូ ។ 

 ិ ធាន  ::  រចក សស្រង  ូឋន្ ងវចរច តតងិធារត 

ាកម្រង ្កវរចីងរស្រយ្ឋអ្យជា្ង ល កញ កប្ក្សុ្រង ្ីជាម្រិលរច្លប្្ប ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិក ស

ម្រិលរច្នទតៃ្ ារ ្បបត ត្រជាកចធា្ូឆបនឋជាល ស្រនងតប។ 

 ិ ធាន  ::  រចីងរស្រយម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំ ា្ប្យលាឋនកល    

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. ្ក្ាស្រ្មន នម្របាតូិីងរស្រយាុំ្យ ម្រនៃ តប ្ឋវ្វតម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត្ូអយជាាស្រ្ ។ នុស្រកស្រនាក

អាូាតូិ្ៅយយំយ ម្រា្នជាឋជាបរចីងរស្រយម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសត។ 

២. ្ក្សុ្រង ឋនងស្របរជា្ ប្ ាំម  រស្រយមុ្រនង្យ អាូាតូិល ្ជាវស្រ ស្រ្ស្រម្រនអា ្បបត្ប្ក្ នូ្រប្

្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង   ាំម  ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ង្យ   អាូបបយជា ស្រល ្បបត្ឡវ  ។  ននឡង 

្ីជាីងរស្រយម្រ្ា្ូ  ្ក្ាស្រ្ អាូ្កវស្រ តតងិធារត្ឡវ ិធាអល  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  :៧  ស្រនងតប្ ប្តចុកម្របន លម្រិលរច  

( ិ ធា្យ រ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:) 

១. ្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជាម្រិលរច ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិម្រច្ម្រចស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រងជា

នស្រសចទ ម្រិលរចាកោនទតៃ ្យ  ស្រ ងូតសបុស្រយស្របកនៃុត។   ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវ

ស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រងជានស្រសចាកោនទតៃ សុ្រង ច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ ។ ្ក្្ីជារជាក្បម្រកីង្ម្រម្រ

តា្ូិ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូី សចច ក្ីជា្ ប្ល  ។ 

២. រចាកាីត្តទ្ នទ ម្រិលរច ាតូិល ្រើវាកតងោច៉ឹស្រ     ង តតបុស្រល៉ា  ាតត្្ាតូិ  ្យ ្ាកវាលម្រប លិ

ទ្កស្រចងជា្យតបម្រស ជានឋជាម្រ្ាម្រក ្ារ្រចាតនតីង ងតយចកម្របាស្របកញរត ។ 

:.  ស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រងជានស្រសចាកោនទតៃទ ឋន្ងវចរច តតងិធារត នឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ាស្របកញរតាតូិ

ោតបបុស្រថាន រីាតត្្ាតូិ  កោះងប្កា ន ននីតរចាកាីត្តទ្ នីងតាលស្រឋទ ម្រិលរច ។ ្មប្កតធល៉ា  ងស៏្រ

្យ  ាកតងោចធាស្រ ង នតសអាតបម្រ្្ោះ សុ្រង ស្រចងតោនល បូាតូិល ន ុាវ ត្អា  ស្រ្ស្រ្ាកវាលម្រប ្ឋវ្វត

កន្ីអកន ថ្    នស្រតា្ូិ លិស្រនងតប្ប្តុធលា ជាសី្រង៏ាកោនទតៃ្ លប្  ្ក្្ីជាងស៏្រល  ។ 

:. រស្រយមុ្រន្អា នស្រតា្ូិ្ជាវាកតងោចធាស្រ ាតូិ្រើវធលា ជាសី្រងជានស្រសច្ស្រន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ។

ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូីងោចង្ជាវរស្រយមុ្រន្លប្ សុ្រង ្ីជាង្យ ្ារ ច ក្ីជាកតទតៃទ ទតៃ្ រើវ

រច គងតីតទតៃយស្របរស្រយមុ្រន ។ 

 ិ ធាន  ::  យជាាស្រ្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១. ្ក្្ីជានឋជាយជាាស្រ្្ង ាតូិល ាករម្រសុ្រង ្ីជាម្រិលរចូុ ្ារ ្ប ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្

ាតូិ ំល ឋនងត្ ឋជាបរគតននីតរចស្រនងតបរជាកចធា្ូឆប  ្ឋវ្វតាករម្រយជាាស្រ្ ។ 

២. យជាាស្រ្ាតូិម្រ្ា្ូាតត្្នតន ល្ ប្តុមន ប ង នឋជាន ្ក្សុ្រង ឋតរកញ ូ ្ចង ្នំន ុន

ំា្ប្ក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូាោះ ម្របកសូចរចស្រនងតបកប្ោប នឋជាល ស្រនងតបសុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្ន

ំន ុនំា្ប្ល  ក៉ាុន ស្ ង អាូកញ ូជា លិនតុៃស នតមតទ កប្ោបល ្ឡវ  ។  ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវរចិធា ងូឆយ នត

នូ្រប្ំ ធកប្ោបក៉ាុ្ងណ ប្ ។ ាកម្រង ្កវកុគលជាង្យ   នឋជា្ស្រករច អតោះន សុ្រង ្ីជាំន ុនំា្ប្សុ្រង ន ក



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ធយស្រសត   ាតូិល ម្រ សយ ថាល ាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋបាង្យ      ល ម្រ្គន ងតសុ្រង រចាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋបា 

ន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ ្រើវរចំន ុនំា្ប្្ជាវកុគលជា្លប្ល  ជុាប្ាតនត្ក្្ារ ្ីជានឋជាំ ្លប្ាតូិល ្ោប

ាករ ប  ង ន ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ ឋលូនូ ្ក្សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិីង ងតយថា ្តវនន្ីវ្លប្ធកបទ្ាស្រងឋបា នឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   ង ថា ្តវំ ធកប្ោបល ាកាីត្តសនន្ីវ្លប្នឋច ្ប ។ 

:. ន ុ្លា្ត្ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ      ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ

ីសល្ម្រ្ា្ូធងស្រូឆ ក្ ។ ្កវ្ង អាូម្រ្ា្ូធងស្រូឆយ ល ្ប រចម្រ្ា្ូៃសលក្ ្មម្រម្មចយយន 

ម្រ្្ោះ ាំនាបីត្ក្ាស្រ្ល៉ា  តងូ:(កយ )ម្រ្្ោះ   ។  ាកម្រង ្កវចស្រម្រ្្ោះ រគ្ា វូ ត្តា្ូិរច្ង ល ្ប

្លប្ន  យ ថា ំ ធកប្ោបាតូិចយូៃុតីតកប្ោប ។ 

:. ាកម្រង ្កវំ ធកប្ោបាតូិល ចស្រ្ឃវអថាន ្មម្រ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិៃសលក្ ្មម្រំ ធកប្ោប

្លប្ យយាម្រក្ន ត្ ស្រង  ូាី្្ាីត  ូាកបម្រសតីតរចក្ តវតយយន ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ   

 ង   ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

:. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ ជាប្ឃវអថា     នន្ីវនឋជាស្រនងតប្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្

្ង ន ស្ម្រសងត ករច អីងតាលស្រឋ    ជាប្ឃវអថា ំ ធកប្ោប្ង ន ីងចុបិរីសុ្រង នន្ីវមន ្លប្្ប 

ំ ធកប្ោបាតូិល ចយូៃុតីតកប្ោប ។ 

៧.  ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ ជាប្ឃវអថា កប្ជាមវម្រនឋជាស្រនងតប្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុន

ំា្ប្ ង្ ម្រថងតសុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  ្លប្ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ

ម្រ្ា្ូថា ាំម  ម្រ្តថស្រង  ូ្ន្ជាវស្រចងត្លប្្ប ។ 

 ិ ធាន  ::  អា រុីទ យជាាស្រ្ 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. ្ក្សុ្រង ស្រចងតម្រ្ា្ូយយចយូៃុតីតកប្ោប    ្ក្្ីជានឋជា្មម្រនឋជាល យស្របតងូធ     ្ម្រមវ

្ន ត្ ច ក្ីជាទ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុ នឋជាល ធកបចយូ្ស្រ្ប្វ  ំ ធកប្ោបាតូិល ្យប្នជា 

រោះ ្    ្ជាវស្រនជា នតំ ធកប្ោប្លប្ ាតូិល ធកបសុ្រង រចឃុនតោះន ននីតកប្ោបាករ ប្ៃស ្បបត ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. ្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោបនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង រចឃុនតោះន ធក្ងស ប្អាម្រ  ុ  ាតូិល ាករម្រថា ន 

្មម្រ្លប្ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូននីតរចឃុនតោះន ធក្ងស ប្អាម្រ ធុក ស្ បបត ។ ាកម្រង ្កវំ ធកប្ោប

ន ិតសន  ្ក្្ីជាាករម្រយជាាស្រ្ក៉ាុន ស្ ង ធកបសុ្រង រចឃុនតោះន ្ប ន លំ ន ុនំា្ប្អាូម្រ្ា្ូករល កបយយ

ឃុនតោះន  ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុ ។ ្ក្្ីជានឋជាំ ធកប្ោបនិតសន  ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ូអឋតរករល កប

យយោកបតោះន ។ ឋតរមន ្ ប្ាតូិន អា ុរីន ុិតសរោះ ្ៗ ។ 

:. ្ក្្ីជាាករម្រយជាាស្រ្រចយស្របយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច ាតូិនម្របអា ុ

រី។ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្រើវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូោនល បូលលមស្របប  ត្ ិតថងត  នឋជាកងបយោះ ស្រ្លប្ាត្ប្វ សុ្រង 

្ាំជាកនង ្ ប្អាូន្ញរវអ   ៃទជាបឱ្រម្រយយន រចយស្របយចងីតម្រនងស្របនុស្រ នឋជា្ង ន្ ធរគត

ទ ្ចង ស្រទត ។ 

 ិ ធាន  ១០០  រចម្រ្ា្ូ្ជាវៃជាាក្លំ ជានៃសុ្រចឋបាកវ្ិងត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិម្រ្ា្ូននីតៃជាាក្លំ ជានៃសុ្រចឋបាកវ្ិងត្ក្សុ្រង យជាាស្រ្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្ ្ង ាតូិ

្ូអយជាាស្រ្ម្រ្ា្ូននីតកងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជាៃក្ង ្ន ត្ យជាាស្រ្ម្រ្ា្ូននីតកងទ ត្ អាធា សុ្រង 

្ចង ស្រទតនត្យ ្ឡវ  ។  ្ក្្ីជានឋជាម្រ្ាម្រក    ន លំ ន ុនំា្ប្អាូក ទរចម្រ្ា្ូននីតៃជាាក្លំ ជា

នៃសុ្រចឋបាកវ្ិងត ្ក្សុ្រង ម្រិលរច្យ នឡស្រ្យ ្បបតល  ។ 

 ិ ធាន  ១០១  បា្ បរចទ យជាាស្រ្ 

១. យជាាស្រ្ាតូិនូស្រធីតចនៃសុ្រក 

ស្រ-នៃសុ្រម្រនអា ្ប្តុ គឺធរច ជាប្ឃវអននីត្លជា្ប្តុន ន ល្ ប្តុ  ង  ន លូ ាកបនឋជាលនយយន លំ ន ុនំា្ប្

្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ  

ត-នៃសុ្រម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ 

២. ាកម្រង ្កវ្ង ន ម្រ្្ោះ ធងស្រូឆ ក្្ ប ្ក្ាស្រ្អាូម្រច្ម្រច្លកជាប្យ នឡស្រ្យ ្ៃស    

្លកជាប ំនមម្រប្ក្សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ្ប្វ ាតូិរ កប្ន ត្ យជាាស្រ្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិីង ងតយ្ជាវរាជាបកប្ោប្ក្សុ្រង ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្  ង  ី ងោចង្ជាវជាបិ

ៃជា ទ ស្រង  ូីងរស្រយ្ឋអ្យជានឋជាល ្ជាវស្រ្ឡវ សុ្រង ្ីជាំន ុនំា្ប្ ។ 

:. នៃសុ្រម្រនអា ្ប្តុ្ក្សុ្រង យជាាស្រ្ ាតូិ្កោះវ តក្ន ត្ ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  ធលា ជាយសី្រនស្រសចនឋជា

ល ្រើវ្ឡវ ្យ រគតមន នម្រប ។ 

:. នៃសុ្រម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសតចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល     ាតូិការ ស្របីតកប្ជាមវម្រ ត្យ ៗនឋជាាកាីត្តទ

្យ ំ ធកប្ោប ូាកបធរចន  រចៃសលក្ ្មម្រ  ង ម្រនង  ។ 

:. យជាាស្រ្ាតូិនតូុប្ប្តថ្ជាន្យ ្ក្ាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ង  ាស្របកញរតៃ នឋច 

។ ្ក្ាស្រ្នឋជាន ្លកជាបំនមម្របាតូិូុប្ប្តថ្ជាននត្ក្្ជាវងស្រយចៃសជាប្លកជាប្យ នឡស្រ   

្លកជាបំនមម្របចកម្របតោះន នតក៉ាុ្ងណ ប្ ។  យជាាស្រ្ាតូិន ូុប្្ម្រូស្រសតឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-រជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរច 

 ត-រជាកចធា្ូឆបទ រចាករម្រយជាាស្រ្  

 គ-្ ម្ ប្ចកម្រប្ក្ាស្រ្នឋជាំន ុនំា្ប្  

 ឃ-្ ម្ ប្ចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា   

  -្ ម្ ប្ចកម្របាស្របកញរត  

ូ-្ ម្ ប្្ីអ អាម្រ យបា   ទតៃនតាុំនស្រន្ងវត បតស្រន ោះ ស្រន្ងវត  ង  ្ុតចកចចកម្របំ ធកប្ោប  

ក-្ ម្ ប្្ីអចកម្រប្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  ង អាម្រ យបា  ក  ូងកវ  ុទតៃនតាុំនស្រន្ងវត បតស្រន ោះ ស្រន្ងវត  ង 

្ុតចកច ្ក្្ីជានឋជាម្រប្្្និនលន្ ុតតនង ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត្ម្រុវមុ្រន 

ំ-្ ម្ ប្្ីអចកម្រប្្និន  ង   

ឈ-ម្រងបិងកសត្ យបុស្រីចកម្របរគត  ង  ជាសី្រតងឌ   ង  ្ីជា្ិលាស្រនងតបម្រានកបកសត្ យបុសី្រ ។ 

៧. យជាាស្រ្្ឋវ្ នឋជាន បា្ បឋលូន ្ជាវ ាតូិូុប្ប្តថ្ជានល៉ា   លចកនៃុត្ក្ទតៃ្ ូអយជា

ាស្រ្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ១០២  រចាករម្រយជាាស្រ្្ក្ម្រិលរចយនចងក 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០១ នត សុ្រ្ភក ាុំន ២០០:) 

១. ាគកបយជាាស្រ្មន នម្របាតូិនតាករម្រ្ក្្ីជាម្រិលរចធយនចងក ។ នៃសុ្រម្រ្ កីទ ម្រនអា 

្ប្តុ  ង នៃសុ្រម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសតាតូិនតអា នោះ ន ៗ ្យ ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល    ម្រនំងស្រទ ន ល

ំន ុនំា្ប្ងនុស្រប ។ ្ក្ាស្រ្នឋជាន ្លកជាបៃក្ង  អាូអា ្យ ាក្ ជាបនតប លិ្ម្រូស្រសតម្រ្ កីគន ងតៃក្ង 

ចកម្របតោះន  ។ ាស្របកញរតាតូិៃសជាបយជាាស្រ្ូ្ោះ ្យ ូាកប្នយយរគតមន ប      ង    ាតូិនលថា យជា

ាស្រ្ាតូិល ៃសីើៃយ ្យ រចធាលជាយ ចឋបាលជា ត្្្រសល ម្រ្ាម្រក ។ 

២. ្កវម្រង ធំ ធកប្ោបនិតទន ្ក្្ីជាាករម្រយជាាស្រ្ ំ ធកប្ោប ត្ ាតូិល ំល ឋនងត្ 

ត្ច ក្្និនចកម្របតោះន    ត្ច ក្្និននឋជាាតូិល ោតបតន     ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ។  

ច ក្ីជាយស្របកងទ ត្ យបុស្រីគងតោកបីតទតៃំ ល ឋនងត្  ។ 

 ិ ធាន  ១០:  យជាាស្រ្រស្របី យ  ិត្ ្ឋវ្ កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត 

(ាតូិល ្រើវ ងរាស្រចងជា ្ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

ូ- តតងិធារតទ កងស ត្ យបុស្រី នូ្រប្្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  

 ិ ធាន  ១០:   តុទ រងរចទ ន លំ ន ុនំ ា្ប្តលុារចស្រនី លជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ស្រាវ  ាុំន ២០០:  ង ទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១. ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាាតូិម្រ្ា្ូ្ជាវកងទ ត្ យបុសី្រ ំនមម្រប្ន ត្ យជាាស្រ្្ជាវន ល្ ម្រូ

ស្រទត  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ្យ នៃអស្រ្ជាវ្លជាយបា   ឋលូន ្ារ្ ៖ 

ស្រ. ស្រនបុ្ម្រ្ជាវន លូ ាកប នឋជាលន្ អា ្នឃក យជាាស្រ្្ជាវន ល្ ម្រូស្រទត  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ ។    

ត. ស្រនបុ្ម្រទ ន ល្ ប្តុ នឋជាលន្ អា យជាាស្រ្្ជាវន ល្ ម្រូស្រទត    ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ន រី 

្ង  ុតទងរ្៌ ។ 

កន ថ្ ីត្ ប្ កងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ាកាំន ្ន ត្ ្ម្រូស្រទតម្រន្ចូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល អាូ្រើវ្ន

ល ្យ នៃអស្រ្ជាវ្លជាយបា  ទ រចស្យ ទាូឡន នឋជានម្រទ ្ូអីតរច្ាកវកលក្  ុម្រងបិងចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល  នឋជាលន្ អា ក៉ាប្រជាបឋជាបម្រងបិងចកម្របន ម្របកងទ ត្ យបុស្រី ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

សុ្រង ្ាំជាកនង មន ្ ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាតោះន ង  អាូ្កវស្ររចីង ងតយ្ជាវស្ម្រទងត   ង នម្រើ ចស្រ

ស្ម្រទងត តមត ្ឋវ្វត្រើវរចម្រ្ា្ូ្ជាវកាច ្ ប្ ។ 

២. ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាអាូម្រ្ា្ូត្តជាប   បុស្រធ្នឃក   នស្រនាក្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្រប 

ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ្យ នៃសុ្រ   មន ាម្រង ល  ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១១០ ។ 

:. ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា គឺធ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូូុ ្ារ   ង    ្ង ាតូិក ើងជា

យយន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ិធាអ្ឡវ  ។ 

:.  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ឋលូន ្ារ្ាតូិល ្កវស្រៃោះូិយយកទត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ

៖ 

 ស្រ-្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូនឋជាន អា ុរីកញ កបស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត ។  

 ត-្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូននីតរចឃុនតោះន  ង រចយស្របយយម្រថងត្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារចន ុ្លា្ 

    ត្ិធាន  :២ ។ 

 គ-្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូននីតិធាន រចរចរចត្ិធាន  ២: (:) (គ)  ង  

 ឃ-្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូម្រទតីតរច្ាំតតនាំស្រ លូជាសុ្រង ស្រង  ូរចចឋបាលជាចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ត្ិធាន  :: 

 (:) ។ 

្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្ៃស ្បបត អាូកទត្ យបុស្រីល នតសុ្រង ស្រចងតនឋជាល ្រើវ្ឡវ ាម្រក្ីជាធ្យ  កងទ ត្ យ

បុស្រីាកាំន  ត្ យជាាស្រ្្ជាវន ល្ ម្រូស្រទត ។ 

្ជាវស្រនជា នតន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង    រចម្រ្ា្ូ្ៃស ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល កងទ ត្ យបុស្រី

រោះ ្ៗ្ង ន ន ុរីក អ ប តតងិធារត្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្ប ។  

 ិ ធាន  ១០: ម្រក្ន ក ិធាន ន ុិ តទធរចន ្ក្ូន្ រប្្តុន លំ ន ុនំ ា្ប្តលុារចស្រនី លជា 

(ន ុ្យតទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១៧ នត ស្រាវ  ាុំន ២០១០) 

រាជាបិធាន នឋជាាតូិន ុិតស្ក្ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល       ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស នូ្រប្ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជា សុ្រង ស្រចងតម្រ្ាម្រក ាកម្រង ្កវាំម  កបកវញវតសង្យ នឡស្រង្យ ្លប្្ប ។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 ិ ធាន  ១០:  រចបបយជាកងស ត្ យបុស្រី 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 

១- កងស ត្ យបុស្រីាកាំន យជាាស្រ្ចកម្របន លំ  ុនំា្ប្យលាឋនកល  អាូ្រើវ្ឡវ ្យ ក 

 ស្រ-ម្រប្ាីប្រាំអាធា   

 ត-ំ ធកប្ោប  

 គ- ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូយស្របរស្រយកងទ ត្ យបុស្រីាកាំន  ត្  ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូម្រទតីតម្រនង  ។ 

 ្ក្្ីជានឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា  ល ្រើវកងទ ត្ យបុស្រីចយូ្ប្វ  ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត អាូយស្រប

 រស្រយកងទ ត្ យបុស្រីាកាំន  ត្ យជាាស្រ្ ។ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ង ន ុាវ តយយ្រើវកងទ ត្ យ

 បុស្រី្ជាវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូៃទលក្ ្មម្រល ្ឡវ  ។  

២. រគតនឋជាន កនង កទត្ យបុស្រី នូ្រប្្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូង្យ ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  នឋជា

្កវស្រៃោះូិយបុស្រីរោះ ្ៗ ន ុ្លា្ត្ិធាន  ១០: (:) ាតូិយស្របកងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ្ ប្ ្ យ ការ ស្របីត្លជា

យបា  ាំនាបកងទ ត្ យបុស្រី  ង បឡហតស្រចងជាលល ។ ្លជាយបា   ត្យ ៗទ កងទ ត្ យបុស្រីាតូិ ៖ 

 ស្រ. ការ ស្របននីតស្រនបុ្ម្រន លូ ាកប  ង ាតូិករច អថាស្រនបុ្ម្រ្លប្កងទ ជាយយ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូន 

 ្នឃរី។   

 ត.ការ ស្របននីតស្រនបុ្ម្រនឋជានម្រទ ្ឡវ ីតរច្ាកវកលក្  ុម្រងបិងចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  នឋជាលន

 ្អា ន រចក៉ាប្រជាបឋជាបម្រងបិងចកម្របន ម្របកងទ ត្ យបុស្រី ។   

 គ. ការ ស្របននីតស្រនបុ្ម្រន ល្ ប្តុ  ង ាតូិករច អថាស្រនបុ្ម្រ្ ប្លន្ អា ន រចស្យ ទាូឡន សុ្រង រចម្រន

 ្ចូ្ម្រូស្រទតចកម្របតុលារច ។  

:. រគតនឋជាន កនង កទត្ យបុស្រី នូ្រប្យជាាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិយស្រប្ម្រូស្រទត 

ំល ឋនងត្  ននីតកងទ ត្ យបុស្រី ្ យ ការ ស្របីត្លជាយបា  ទ កងទ ត្ យបុស្រី្លប្ ។ ្ ម្រូស្រទតំល ឋនងត្ ននីតកងទ ត្ 

យបុស្រី នឋជាការ ស្របីត្លជាយបា   ត យ្ ៗ ាតូិការ ស្របីតស្រនបុ្ម្រន លូ ាកប នឋជាលនយយ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្្ន

ឃក  ង ស្រនបុ្ម្រន ល្ ប្តុ នឋជាលនយយ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ន រី្ង  ុតទងរ្៌ ។ កលក្ កប្ស្រ ន ម្របកងទ ត្ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

យបុស្រី ាតូិយស្របយចងកងទ ត្ យបុស្រី្យ ការ ស្របីតបឡហតស្រចងជា  ង ងស្រយចម្រនអា ៃោះូិូាកបនឋជាាំនាប

្លជាយបា   ត យ្ ៗ ន ុ្លា្ត្ជាសី្រតងឌ ្ក្សុ្រង ងស្រយតងឌ បត ២ (ស្រ)  ង  (គ) ទ ិធាន ្ ប្ ។ 

:. រាជាបកងទ ត្ យបុស្រីាតូិករច អៃ នឋចននីត្លជាយបា     តោះត្្យចទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ នឋជាតោះន ំនមម្រប្យ 

្ល ្ជាតបនីយច  ង ងស្រយតងឌ ធស្របលាស្របទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។  

 ិ ធាន  ១០:  រចំល ឋនងត្ ននី តកងទ ត្ យបសុ្រ ី ង រចយស្របយចង 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ម្រតង ាុំន ២០១១) 

១. ្កវន រចយស្របរស្រយមុ្រនកសត្ យបុស្រី  រស្រយមុ្រនកទត្ យបុសី្ររោះ ្ៗ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល  ាតូិំល ឋនងត្ ធកលក្  បឋជាបាគកបរគត  ង ្្និនមន នម្របចកម្របីយស្រ្គ ។ 

២. កងស ត្ យបុស្រី  ង កងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ាតូិយស្របំល ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង ាតូិ

ូុប្សុ្រង កញរតកងស ត្ យបុស្រីទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ 

:. ំ ធកប្ោប អាូាតូិល តនង ្យ ្្និនតនង  ត្រចាកគជាបម្រងបបាងធលា ជាសី្រងជា

នស្រសច ្ឋវ្វតយស្របរស្រយកងទ ត្ យបុស្រី ។ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងតាតូិនតតនង ្យ ម្រប្្្និនលន្ ុត្ឋវ្

កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ។ 

:. រចំល ឋនងត្ ននីតកងទ ត្ យបុស្រី   កងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ាតូិូុប្ប្តថ្ជាន្យ ្ឋវ្កងទ ត្ យបុស្រី   

្្និន្ឋវ្កងទ ត្ យបុស្រី  ង ូុប្ប្តថ្ជានម្រ្ កី្យ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ ជាងតងត

ាកគជាបម្រងបបាងធលា ជាសី្រងជានស្រសចស៏្រាតូិំល ររ កបធ្យ  ត្ រស្រយកងស ត្ ្ ប្ ។ 

:. យចងកងទ ត្ យបុស្រីាកាំន ្ន ត្ យជាាស្រ្ ចយ្មន រចយស្របងស្រយច្ៃស ៗកលក្ កប្បបត ាតូិ 

ាកគជាបំល ្នាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជាំ ធកប្ោបស្រនីុ ម្រថងត្ក្សុ្រង រចឃុនតោះន ំ ្លប្ ាតូិយស្របរស្រយកងស ត្ យបុស្រី្ ប្

ត្ច កាកន ្ ក្តចឃុនឃាន ទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ្ប្វ ាកន ្ ក្តចឃុនឃាន ាតូិកញរូ រស្រយកងស ត្ 

្ ប្្ស្រ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល រោះ ្ ។ ាស្របកញរតាតូិូុប្ ង្បក្ម្រ្ក្សុ្រង កញរតកងស ត្ យបុស្រី។ 

 ិ ធាន  ១០៧  ច ក្ីជាទ កងស ត្ យបសុ្រី 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ០: នត ត្ល ាុំន ២០០:) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

១. សុ្រង ស្រចងតនឋជា្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល       ្កវស្រយយន កងទ ត្ យបុសី្ររោះ ្ៗ ឋលូ

ន នូ សុ្រង ិធាន  ១០: (:) (ស្រ)  ង (ឃ) កងទ ត្ យបុស្រីាតូិ្រើវ្ឡវ សុ្រង ច ក្ីជា:០(យ្ម្រងក)ទតៃោកប

ីតទតៃាករម្រ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ  ីតទតៃំ ល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ ។ 

២. សុ្រង ស្រចងតនឋជា្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល រស្របីយ  ិត្ រចឃុនតោះន   រចយស្របយយម្រថងត្ក្

្ារ្រចាតនតីង ងតយត្ៃោះូិតុលារច  ិធាន រចរចរច នឋជា្កវស្រយយន កងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ឋលូន 

នូ សុ្រង ិធាន  ១០: (:) (ត)  ង  (គ)  ង ្ជាវស្រនជា នតាករចនឋជាន នូ សុ្រង ន ុិធាន : ន ្ារ្    

កងទ ត្ យបុស្រីាតូិ្រើវ្ឡវ សុ្រង ច ក្ីជា១:(ឋកបាលន)ទតៃ   គងតោកបីតទតៃាករម្រ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ  រចំល 

ឋនងត្ ីត្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្លប្ ្នត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជា្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ករល កបយយ្យប្នជា យយ្ក្្ាៅឃុន

ធក្ងទ ប្អាម្រ  ុ នឋជា្កវស្រយយន កទត្ យបុស្រីរោះ ្ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១០: (:)(ត) កងទ ត្ យបុស្រី

ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ន ុ្លា្្នត្ តតងិធារត ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  :២ (:)  ង សុ្រង ច ក្ីជា ២: ្ ន៉ា   គងត

ោកបីត្ីជាំល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្យប្នជា យយ្ក្្ាៅឃុន ។ 

:. ្ម្រូស្រទតមុ្រនកទត្ យបុស្រីាកាំន  ត្ យជាាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ឋលូន ស្រនងតប្ក្សុ្រង 

 ិ ធាន  ១០: (:) ាតូិ្រើវសុ្រង ច ក្ីជា:០ទតៃ គងតោកបីតទតៃាករម្រយជាាស្រ្  រចំល ឋនងត្ ីតយជាាស្រ្

្លប្ ត្ស្រចងតម្រ្ាម្រក ។ ន ម្របកងទ ត្ យបុស្រីាតូិយស្របំល យចងកងទ ត្ យបុស្រីសុ្រង ច ក្ីជា:០ទតៃ 

គងតោកបីត 

រជាកចធា្ូឆបទ រចំល ឋនងត្ ីតរចកទត្ យបុស្រី ។ សុ្រង ស្រចងតនឋជាន កងទ ត្ យបុស្រី ្យ រគតង្យ  

រគតឋទប្បបតន ច ក្ីជាកន ថ្ ១:(ឋកបាលន)ទតៃ្ បបត ្ឋវ្វតយស្រប្ម្រូស្រទតមុ្រនកទត្ យបុសី្រ ។    ច ក្ីជា

កន ថ្ ្ ប្ាតូិគងតោកបីតទតៃៃុតចជាតបច ក្ីជាទ កងទ ត្ យបុស្រី្ជាវស្រឋនកល  ។  

 ិ ធាន  ១០:   តតងិធារតទ កងស ត្ យបុស្រីូ ន្ រប្្តុន លំ ន ុនំ ា្ប្តលុារចស្រនី លជា 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០: នតស្រាវ  ាុំន២០០:  ង ទតៃបត០: នត្តល ាុំន២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត១៧ នតស្រាវ  

ាុំន២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០: នតម្រតង ាុំន២០១១) 

១. សុ្រង ស្រចងតន កងស ត្ យបុស្រី នូ្រប្យជាាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល     ាស្របកញរតទ ន ល

ំន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិកញរូ ម្រនងុន្ចង ្នាស្របកញរត ទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា្យ ររ កបធ្យ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

 លិងស្រយចតតូ្ោះ ទ យជាាស្រ្  ង  ្ម្រូស្រសតំល ឋនងត្  ត្យ ៗទ កងស ត្ យបុស្រី្ ប្នឋជាន ្ម្រូស្រសត

ការ ស្របថា ល តតូ្ោះ ាតត្្ាតូិ ។ 

២. សុ្រង ស្រចងតន កងស ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ាកាំន  ត្ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  

ម្រនងុន្ចង  ចយ្ធ្យ ងស្រយចតតូ្ោះ ការ ស្របាតត្្ាតូិទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ  ង កងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ត្យ ៗ 

ាតូិកញរូ ្នន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា សុ្រង ច ក្ីជា១០(ឋកប)ទតៃ គងតីតទតៃយស្របកងស ត្ យបុស្រី្ជាវស្រនជា 

នតន រជាក្បម្រកនឋជា្ង អាូំន ប្ល  ។ រជាក្បម្រក្ង អាូំន ប្ល ្ ប្ ាតូិន រចការ ស្របយយល 

ូាម្របលាម្របសុ្រង ្ីជា្រើវរចកញរូ ម្រនងុនងស្រយច្ ប្្នន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ។ 

:. រជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរចំន ុនំា្ប្្ជាវកងស ត្ យបុស្រី        ាតូិស្រនងតប្យ ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្

តុលារចស្រនីលជា ្ារ ីតល ីង ងតយថា ម្រនងុន្ចង ន ជាសី្រងកាគកបាាំ ប្ប្វ  ។ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុន

ំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិំល ឋនងត្ ឋជាបាគកបរគតននីតរជាកចធា្ូឆបទ ម្រិលរច ។  ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្

តុលារចស្រនីលជាអាូម្រ្ា្ូថា ្ក្ាស្រ្កា ង្ នុស្រប មន ីតច ាតូិន ិតសន សុ្រង ននឡង ្ីជាម្រិលរ

ច្ជាវកងទ ត្ យបុស្រី ។  

:. ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិ្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របតោះន ម្រទតីតកងទ ត្ យបុសី្រង្យ ាកាំន  ត្ 

យជាាស្រ្ សុ្រង ននឡង ្ីជា្យ ម្រ្ច្យ ។  

:. (ម្រក្ន ) ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រទត្ជាវកងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ   

 ស្រ) ាកាំន  ត្ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូមស្របប  ត្ ិធាន  ១០: (:) (ត) ឋជាប (ឃ) សុ្រង ននឡង ្ីជា:(កត)នត 

 កលក្ កបីតបបយជាល ងស្រយចឋលូន នូ សុ្រង  ស្រថាតងឌ  ២ ទ ិធាន ្ ប្ ។ 

 ត) ន លំ ន ុនំា្ប្ ាតូិម្រ្ា្ូ្ជាវកងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗាកាំន  ត្ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូមស្របប  ត្ ិធាន  

 ១០: (:) (ស្រ) សុ្រង ននឡង ្ីជា:(កត)នត កលក្ កបីតបបយជាល ងស្រយចឋលូន នូ សុ្រង  ស្រថាតងឌ  ២ 

 ទ ិធាន ្ ប្ ។ ស៏្រក៉ាុន ទ សុ្រង ស្រចងតីង្ម្រម្រ  ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា អាូី សច្តច្ិលា្ ប្

 ្យ នតកន ថ្ ្បបត ។ ាកម្រង ្កវ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្ ប្ ្ង ាតូិល ្ូអសុ្រង ច ក្ីជាស្រនងតប្លប្្ប 

 ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិតនស្រជាបបុស្រធល រច ។   



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូនឋជាល ្ូអ សុ្រង ច ក្ីជាស្រនងតបន ្ជាវ ្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន ្ ប្  ាតូិចយ្កញ ូជា

 លិ្ម្រូស្រទតម្រ្ កីទ ម្រនអា ្ប្តុ ។ ម្រនអា ្ប្តុ្ីអ្ជាអ  ត្ ាតូិ្ូអយយល ាំកបត្ជាបិរីនឋជា

អាូ្រើវ្នល  ។ 

ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្ ំល ឋនងត្ ឋជាបន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង រគតថា តោះន ្ង អាូចស្រម្រ្្ោះ រគ

្ា វូ ្ជាវម្រជាកបល ្ប្លប្ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិតនស្រជាបបុស្រធល រច ។ 

:. ាកន ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិោតបតន ្ក្ាស្រ្ន ទចធតង្យ ចលក  ង ្ក្ាស្រ្ធតង្យ 

ចលក្អា ្រើវធម្រប្្ក្ាស្រ្ចល រចង៏ម្រានកបកងទ ត្ យបុស្រី្លប្។ ម្រប្្ក្ាស្រ្ចល រចងជាាតូិ្រើវ

ចល រចងជាធលា ជាសី្រយនស្រសច នឋជាាតូិូ អងជាននីតន ល្ ប្តុ  ង ្ម្រូស្រទតម្រន្ចូជាននងតទ ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ

នឋជាាតូិល កទត្ យបុស្រី។ ចល រចងជាាតូិនតៃទជាបីយត៌ន ្អា ល ជាននងតាគកបាាំ ប ្ឋវ្វតយយន លំ ន ុន

ំា្ប្ល បបយជាីយត៌ន ្ីអ្ជាអននីតកងទ ត្ យបុស្រី ។ ចល រចង៏្ ប្ាតូិកញរូជា្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនរគតឋទប្បបត អាូ្្វជាម្រនងុន្ចង ល ្ក្ាគកប្ីជា្ុ រជា

កចធា្ូឆបទ ម្រិលរច។ ម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង ្្និនចកម្របរគត អាូយស្របយចងននីតកងទ ត្ យបុស្រី្ន

ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ឋលូន នូ ្ក្សុ្រង ្ម្រូស្រទតនងលនន ុិតទម្រទតីតរចយស្របងស្រយច 

។ាស្របកញរតាតូិូុប្រជាកចធា្ូឆបបបយជាយចង  ង  យស្របកញ ូជាយចង្លប្្នសុ្រង ម្រនងុន្ចង  ។ 

៧. រគតអាូ្ម្រុវមុ្រនកន ថ្ ស្ម្រទងត នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ្ល ត្ិធាន  :៧ (:) 

្កវម្រង ធស្ម្រទងត ្លប្ ្ង អាូចស្រល សុ្រង ្ីជាម្រិលរច ្ប្វ នឋជាអាូធស្រតទ ស្រនងតបលនយយ្ ឋជាប

រច្រើវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូ្ក្សុ្រង ម្រិលរច ។ ្ម្រូស្រទត្ម្រុវមុ្រនកន ថ្ ស្ម្រទងត ាតូិការ ស្របឱ្យល ូាម្របលាម្រប ននីត

បនលស្របបន  ្យ ាក្ ជាបចង ស្ម្រទងត កន ថ្ តមត្លប្ ធ្យ  ត្ ម្រនអ  ្ប្តុធស្របលាស្រប នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល ល ្ជាវស្រ ។  រគត្ៃស ្បបតនឋជាច រចក៉ាប្រជាប្យ ្ម្រូស្រទត្ម្រុវមុ្រន្ ប្ អាូ្រើវរច្កោះវ តក

សុ្រង ច ក្ីជា១:ទតៃ ោកបីតទតៃបបយជាល រចំល ឋនងត្ ននីត្ម្រូស្រទត្ម្រុវមុ្រន្លប្ ។ 

 ិ ធាន  ១០:  ននី តម្រិលរច្ជាវកងស ត្ យបសុ្រី 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០: នត្តល ាុំន២០០:) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

១. ម្រិលរចទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាាតូិ្រើវ្ឡវ ធយនចងក។ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា

អាូ្រើវ្ម្រូស្រទតម្រ្ា្ូីងោចង្ជាវកងទ ត្ យបុស្រីរោះ ្ៗ ្យ នៃអស្រនត្ជាវ្លជាយបា  ទ ្ម្រូស្រទតម្រ ុងយបា  

ធលា ជាសី្រង៏នឋជាយស្រប្យ រគតនតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ 

២. រចធាលជាយ ចឋបាលជាាតូិនលននីតរចៃសីើៃយ ធយនចងកននីតម្រិលរច្ជាវកងស ត្ យបុស្រី្ ប្ 

្យ ន ុ្លា្ត្ិធាន រចរចរច ឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតនឋជាន លំ ន ុនំា្ប្ីងោចង្ឃវអថា    ម្រិលរចធយនចងក្រើវយយតលូនតឋជាប

ម្រងស កបនុកបយនចងក   ក៉ាប្រជាបឋជាបិធាន រចរចរច  ឋលូនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  ន លំ ន ុន

ំា្ប្ត្ច ក្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូនឋជាន ម្រនអា ្ប្តុ អាូម្រ្ា្ូថារចំន ុនំា្ប្មន ្លជា   ្យ នៃសុ្រ

ាតូិ្រើវធម្រនៃ តបល   ។  ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ ប្កងតៃោះូិកសត្ តង៉ា  ។ 

:. ម្រប្្ក្ាស្រ្ចល រចងជាាតូិអា ចល រចងជាំល ន លំ ន ុនំា្ប្  ។ កលក្ កប្ស្រាកន ាតូិាលកប

ឋជាប ំ ធកប្ោបននីតម្រងបិងចកម្របតោះន នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ២១.១ (ឃ)  ង ឋត្ស្រលនឋន្ងវចរចម្រិលរ

ច។ ន ម្របកងស ត្ យបុស្រី អាូ្រើវយចងការ ស្របននីត្លជាយបា  ទ កងស ត្ យបុស្រី ្ប្វ រគតឋទប្បបតស៏្រអាូ

្រើវយចង្កោះវ តកល នឋច ។ ្ក្ាស្រ្មន នម្របអាូម្រយចម្រនងយចមន ប នឋជាតោះន  ជាបថា អាូ្ 

្នឋជាបរច្រើវ្ម្រូស្រសត ិ ធា ងូឆយ នូ្រប្កងស ត្ យបុស្រី ។ 

:. រគត្ង អាូ្ជាវស្រ្ឡវ ននីតកាច ង្យ ទ ន ល្ ប្តុ   ន លូ ាកប   នឋជា្ង ល ម្រច្ម្រចករច អ

្ុ  ្ក្សុ្រង យចងទ កងទ ត្ យបុស្រី ្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជាទ ម្រិលរច្ឡវ  ។ 

:. ាគកបស្រចងតមន នម្រប ំ ធកប្ោបាតូិ ងល ្ារ ្គកនៃុត  ។  ្្និនចកម្របំ ធកប្ោបាតូិ

ល ន ុាវ តយយ្រើវ្ម្រូស្រសតម្រ ុងយបា  តក្យ ម្រ្ កី ។ 

 ិ ធាន  ១១០  អា រុីទ កងស ត្ យបសុ្រី 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត១៧ នតស្រាវ  ាុំន២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត០: នតម្រតង ាុំន២០១១) 

១.  ិ ធាយជារីទ កងស ត្ យបុស្រីាតូិស្រា្ងតាតត្្កាច  នឋជា្ជាវស្រ្ឡវ សុ្រង ្ម្រូស្រទតំល ឋនងត្    កងទ ត្ 

យបុស្រីរោះ ្ៗ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

២. ាគកបស្រចងតមន នម្រប ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា  អាូនស្រនាកកប្ោបាករ ប  នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល ល ស្រនងតប ។ ក៉ាុន សន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា្ង ាតូិកន ថ្ នតុៃស នតមត ទ កប្ជាមវម្រង្យ 

នឋជា្ង ល យស្របំល ្ក្ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្ឋវ្វតម្រ្ា្ូ្លប្្ប ។ 

:. ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ្ង អាូកន ថ្ ប្ៃ ប្មម្រល ្ឡវ  រជាង្កវន នតំ ធកបនត

ក៉ាុ្ងណ ប្នឋជា្រើវកងស ត្ យបុស្រី្លប្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា  អាូនស្រនាកយជាាស្រ្ល ្ក្សុ្រង  យ   

នឋជាៃសជាបៃជាាក្លំ ជាឋជាបំ ធកប្ោបនតក៉ាុ្ងណ ប្ ។ សុ្រង ស្រចងត្ ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា្ង 

អាូម្រ្ា្ូក្ តវ ក ក្ងស្រទ រចំយម្រំុជា ម្រនង តលូនតឋជាប្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតល ្ឡវ  ។  

:. ្ក្្ីជានឋជាន កងស ត្ យបុស្រីចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា          ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាអាូ

ម្រ្ា្ូ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ បំ ធកប្ោប   នស្រនាករចៃទលក្ ្មម្រ នឋជាម្រ្ា្ូ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្

យលាឋនកល  ។ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាអាូម្រ្ា្ូ ីតន ុ្មម្រោនល បូ នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល ្ង ល ម្រ្ា្ូ ។ ក៉ាុន សសុ្រង ស្រចងតនឋជាកងស ត្ យបុស្រី្រើវ្ឡវ  ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ាកាំន  ត្ 

យជាាស្រ្ នឋជាម្រ្ា្ូឱ្យចយូៃុតីតកប្ោបចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា

អាូាតត្្នត្រើវរចនស្រនាក លិនៃសុ្រម្រនអា ្ប្តុចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាកម្រង ្កវ ជាប្ឃវអថា

យជាាស្រ្្លប្ន រចស្ សយាូឡន ក៉ាុន ស្ ង អាូ្រើវរចនស្រនាកនៃសុ្រម្រ្ា្ូ្ម្រូស្រសតទ យជាាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុន

ំា្ប្យលាឋនកល ល ្ឡវ  ។ 

:. សុ្រង  តតងិធារតទ កងទ ត្ យបុស្រី ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត ្ង អាូយស្របរចម្មចតមតនឋជា្ង ល ្រើវ

្ឡវ ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ្លប្្ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  ១១១  យជាឋតរចកម្របន លំ ន ុនំ ា្ប្តលុារចស្រនី លជា 

១. រាជាបិធាន នឋជាមស្របប  ត្ បា្ ប  ង រចូុប្ប្តថ្ជាន្ជាវយជាាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  

ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស នូ្រប្យជាឋតរ ទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ។ 

២. ្ក្្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ជាប្ឃវអថា  កងស ត្ យបុស្រី្រើវ្ឡវ ប្យម្រ្ីជា

ស្រនងតប  ្រើវ្ឡវ ្យ ន ស្រនបុ្ម្រ តតងិធារត   ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាអាូាករម្រថា   កងស ត្ យបុស្រី

្លប្្ង អាូបបយជា ស្រល  ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ្ជាវស្រនជា នតស្រចងត នឋជាន នូ ្ក្សុ្រង ិធាន  ១១០(:) ្ក្្ីជា   នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជាចស្រ្ឃវអថា យជាាស្រ្ទ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ាតូិបុស្រធ្នឃក្យ យចស្រនបុ្ម្រ តតងិធារត ន ល

ំន ុនំា្ប្តុលារច ស្រនីលជាអាូម្រ្ា្ូ្ជាវន ល្ ម្រូស្រសត្ឡវ ិធាអឋលូន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតកងស ត្ យបុស្រី នឋជាន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាម្រ្ា្ូឱ្យចយូៃុតីតកប្ោប  ្លប្ំ 

ធកប្ោប ាតូិល ្យប្នជា ឱ្យន ្ម្រចនរីរោះ ្ ្ជាវស្រនជា នតំ ្លប្ាតូិល ឃុនតោះន ីតកប្ជាមវម្រ្ៃស 

្បបត ។ 

:. សុ្រង ស្រចងតកងស ត្ យបុស្រីនឋជាន ំ ធកប្ោបម្រថងតសុ្រង រចឃុនតោះន  ាតូិល ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជា ម្រ្ា្ូត្តជាបរចៃសលក្ ្មម្រយស្របី បាលាំច   ស៏្រម្រ្ា្ូៃសលក្ ្មម្រយស្របី បាលាំច ្លប្ន លំន ុនំា្ប្

តុលារចស្រនីលជាាតូិម្រ្ា្ូននីតកាច ទ ឃុនតោះន ។ ្កវំ ធកប្ោបន ិតសន ្ក្្ីជាំា្ប្ស្រសត ក៉ាុន សំ  ្លប្

ម្រថងត្ក្្ាៅឃុន ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូករល កបយយឃុនតោះន  ្យ ន ម្រនអា ្ប្តុ ។ ្កវំ 

ធកប្ោបនិតសន  ន លំ ន ុនំា្ប្អាូ្ូអឋតរនម្រើ ចស្រោកបតោះន ល  ។ ឋតរ្ ប្ាតូិន អា ុរីន ុិតសរោះ

្ៗ ។ 

:. ្យ ្ល ្ន្ជាវូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ    ន លំ ន ុនំា្ប្

តុលារចស្រនីលជាាតូិីសល្ម្រ្ា្ូយយល  លិម្រ្្ោះ ងស្រូឆយ ក្ ។ ាកម្រង ្កវ្ង អាូចស្រម្រ្្ោះ ងស្រូឆយ ក្្  ប្

ល ្ប ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ម្រ្្ោះ ាំនាបល៉ា  ្ងូងម្រប្យ ្ក្ាស្រ្ :(ាលន)ម្រ្្ោះ   ។  

សុ្រង ស្រចងតនឋជាកងស ត្ យបុសី្រាតូិល កឋង្ម្ររ ្លប្យជាាស្រ្ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល ាតូិ លូជាធ

យថ ីច  ង  ង្ អាូតង៉ាល ្បបត្ឡវ  ។ 

 ិ ធាន  ១១២  កងស ត្ ្ម្រវ្ ចន 

១. បងឌ ងត   សុ្រង ស្រចងតនឋជាបងឌ ងត្លប្បបយជា្ចងករី ម្រប្ីយបិ ស្រល  ឱ្ីុស្រនស     កុគលជាឋទប

្បបតនឋជាន ំតិធាតចម្របរា ្ក្្ីជា្ចងករីចកម្របបងឌ ងត ្ប្វ ល បបយជា លិកងស នធលា ជាសី្រងជា

នស្រសចីតបងឌ ងតយយ្រើវកងស ត្ ្ម្រវ្ចន          ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្រើវសុ្រង ល្បងឌ ងត្លប្ អាូ្រើវកងស ត្ ្ម្រវ្ចន

នូ្រប្យជាាស្រ្យថ ីច   យជាឋតរយថ ីច ្នន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាល  រជាងន ល្ជា្ប្តុ

ឋលូន ្ារ្ ៖ 

 ស្រ-ស្ម្រសងត តមតាតូិល ចស្រ្ឃវអ ្យ ្ប្តុថា ៖  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

  (១) ង្ ន ស្ម្រសងត ្លប្្ក្្ីជាំា្ប្ស្រសត ្ប្វ រចនឋជា្ង អាូចស្រល ទ ស្ម្រសងត ្លប្

  ្ង ន្ ធស្រនបុ្ម្រ្យ នៃសុ្រ   មន ាម្រង ចកម្របរគត្រើវរស្រយកងស ត្  ។ 

  (២) ន ជាសី្រងកម្រនន បាគកបាាំ បនឋជាថា    ្កវៃសជាបស្ម្រសងត ្ ប្ឱ្យសុ្រង ្ីជាំន ុនំា្ប្

  ្លប្ ត្ លន យយយជាឋតរន រចនាកាកនជា ។ 

 ត-ន រចចស្រ្ឃវអតមតថា ស្ម្រសងត នឋជាាតូិល ំន ុនំា្ប្  ង   ស្រ្ស្រ្រើវធ្លជាយបា  ទ រចៃសលក្

 ្មម្រ្លប្ ន រីនស្រោះ ក ោះន   តុម្ររចីងត ។ 

 គ-ន ្ក្ាស្រ្្យ ចលក      ្ា វូ ចលកនឋជា លូជាចយ្សុ្រង រច្មុ្រវកម្រយច      រចៃសលក្ ្មម្រល ាកីត្តស

 តុម្រកល  ល៉ា  រៃ បរៃច ត្ ាស្រ្ម្រតជារ្៌   កនរ ្ជាវតយលបតសុ្រង រចនម្រើ ចស្រ ុតសងរ្៌នឋជាអាូលនឱ្យ

 ន ក្ងស អ្ូអល  ត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

២. កុគលជានឋជាយស្របរស្រយកងស ត្ ្ម្រវ្ចនាតូិយស្របកងស ត្ ្លប្      ្នាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជា ្ប្វ ាតូិការ ស្របយយល ូាម្របីតន ល្ ប្តុ  ង ន លូ ាកប្ក្សុ្រង កងស ត្ ្លប្ ។ កលក្ កប្ស្រ តតងិធារតនឋជា

ន ុិតសម្រានកបរចំន ុនំា្ប្្ជាវកងស ត្ យបុស្រី ាតូិ ស្រ្ស្រន ុិតស នូ្រប្កងស ត្ ្ម្រវ្ចន ។ 

:. ្យ ្ល ្ន្ជាវូាកបម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ ន លំ ន ុនំា្ប្

តុលារចស្រនីលជាាតូិីសល្ម្រ្ា្ូយយល  លិម្រ្្ោះ ងស្រូឆយ ក្ ។ ាកម្រង ្កវ្ង អាូចស្រម្រ្្ោះ ងស្រូឆយ ក្្  ប្

ល ្ប ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ម្រវ្ចនាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ ម្រ្្ោះ ាំនាបល៉ា  ្ងូងម្រប្យ ្ក្ាស្រ្ : ចលកល៉ា  តង

ូ។ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ាតូិកឋង្ម្ររកងស ត្ ្ោជា រជា្កវតោះន ីងោចង្ឃវអថា កងស ត្ ្លប្

ាំម  ្លជាយបា  ាតត្្ាតូិ ។ រជា្កវស្រនងតប ល ថារស្រយមុ្រនន ្ប្តុៃជាម្រ្ាម្រក ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារច

ស្រនីលជាាតូិន  ុតស រងរចំន ុនំា្ប្្ជាវស្រចងត្ ប្ ្ឋវ្វត្រើវ្ម្រូស្រសតិធា ងូឆយ ថា ្តវាតូិ្រើវរច្ម្រវ្ចនយជាាស្រ្

្លប្   ស៏្រនតប្យ ន ុិតសត្ តតងិធារតម្រានកបកងស ត្ យបុស្រី ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ។ 

 ិ ធាន  ១១:  រចន ុិ តស្មម្រ  ង ម្រនង ចឋបាកវ្ិងត 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត១៧ នតស្រាវ  ាុំន២០១០) 

១. រចន ុិតស្មម្រាតូិ្រើវត្រចៃសនូ្ៃសវ្គន ងតចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា   ។ រចន ុិតទម្រនង នឋជា

ន ុ្លា្ត្ិធាន ២: ម្រក្ន កយ  (:) (ស្រ) ាតូិ្រើវ្ឡវ ្យ អាធា រចធតងនឋជាន ម្រ្តថស្រង  ូ ្យ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ន ុ្លា្ត្ូាកបស្រ្ផ្សងធ ត្រចៃទនូ្ៃទវ្គន ងតចកម្របម្រនំងស្រងនុស្របទ ាស្រង្ម្រ ល្ប្រី ្ជាវស្រនជា នត

យជាាស្រ្ការ ស្របូាម្របលាម្របថា ម្រនង ្ ប្ាតូិៃទជាប្នយយាស្រង្ យ្ ធស្របលាស្រប ។ សុ្រង ស្រចងតនកក្ ប្ 

ម្រនំងស្រងនុស្របទ ាស្រង្្លប្ ាតូិៃទនូ្ៃទវ្គន ងតរចន ុិតទម្រនង ្លប្ំន យម្រិធាអ ។ រចន ុិតទម្រនង  

នឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ២: ម្រក្ន កយ  (:) (ត) ្ង ម្រថងត្ក្្ារ្ិធាយជារីទ ិធាន ្ ប្្ប ។  

២. ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្រើវរចន ុិតស្មម្រ ្ក្្ីជានឋជា្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ល លូជាធ

យថ ីច ្ជាវស្រនជា នតកបកវញវតសងមស្របប ្ន ត្ រចឃុនតោះន ក្ងស ប្អាម្រ  ុនឋជាន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ 

។ 

:. ម្រប្ាីប្រាំអាធា អាូមុ្រនំន យ ីតអាធា រចន ុិតទូ ាកប ្ឋវ្វតនលឋជាបរចន ុិតស្មម្រ ។ 

:. រស្រយមុ្រនឱ្យាមូ្រក្មម្រកញ ូជាាុំាតូិ្ជាវស្រធកលក្  ប្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ នឋជាល ម្រ្ា្ូ

្ម្រូស្រសតូុ ្ារ នូ្រប្ំ ធកប្ោប ្ារ ្ីជា្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្លប្ ។ ន លំ ន ុនំា្ប្អាូបបយជា

រស្រយមុ្រនចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា   ង  រគតនឋជារស្របីយ បា  ។  កលក្ កបីតល យស កបម្រប្ាីប្រាំអាធា  រគតនឋជា

រស្របីយ បា  ង  ្្និន ចយូ្ស្រ ន លំ ន ុនំា្ប្ាតូិ្ូអ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ្ក្សុ្រង ម្រិលរចធយនចងក។ 

 ិ ធាន  ១១:  ន សចកវញវតសង 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត: នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត១៧ នតស្រាវ  ាុំន២០១០  ង ិធា្យរ ស្រ្មទតៃបត

២: នតសុ្រ្ភក ាុំន២០១១ ) 

១. ្យ ្ង ក៉ាប្រជាបឋជាបកបកវញវតសងទ ិធាន  ::  ង ិធាន  ៧: រាជាបស្រង  ូ តតងិធារតនឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ន ល

ំន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ្យ ្ល ្ន្ជាវូាកបាីប្មបងឌ   ង  តតងិធារតាីប្មបងឌ ធរចន ចកម្របស្រ្ផ្សងធ្ក្្ុ 

្ីជាិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ លូជាធរចន  ាតូិោតបបុស្រថាន មុ្រីជារី ។ 

២. រច លូជាធរចន ទ ិធា្យរ ស្រ្មង្យ នូ្រប្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្  ត្ ្ង ក៉ាប្រជាបឋជាបស្រង  ូ តតងិធារត

មន ប នឋជាល ្រើវ្យ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ាម្រកត្ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ល្ុ ្ីជាទ រច លូជាធ

រចន ទ  ិធា្យរ ស្រ្មិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្្ប ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

:. ិធា្យរ ស្រ្មមស្របប  ត្ ្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត នឋជាាតូិល ន ុ យ្តសុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល្ ជាវស្របត៧, បត

:,  ង បត:   ត្ ាតូិន ុិតទូ ន្រប្រាជាបម្រនងុន្ចង មន នម្រប្ជាវស្រនជា នតម្រនងុន្ចង ្ជាត ០០១/១:-០៧-

២០០៧/ ន.ិ.ត.ស្រ ។ 

ជំព្ូក ៤: តួនាទីបនាៃ ប់បនស ំ

 ិ ធាន  ១១:: រចៃទជាបកគុលជាងស្រ  ង រចម្រា្កម្រា្នជាសុ្រង ននឡង ្ីជាទ ឋនងស្របរជាស្រង  ូរច្ម្រម្រម្រជាប 

( ិ ធា្យរ ស្រ្មទតៃបត ២៧ នត តុលា ាុំន២០២២) 

 (១) ្ ក្្ីជា្ស្រវតន ស្រង  ូរច្ម្រម្រម្រជាប្ ប្ ាស្របកញរតទ ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាាតូិម្រា្ក

 ម្រា ន្ជាកាច រស្របីយ  ិត្ តុលារច នឋជាន នូ្រប្្ុត ន.ិ.ត.ស្រ.។ ាស្របកញរតាតូិបនលស្របបន  ធ

 ្យ  ត្ ន លំ ន ុនំា្ប្  ង / រចធាលជាយ រស្របីយ ិ្ ឋវ្វតនលថា កាច ្លប្ាតូិល ្យប្ាយ ម ប

 ្ីជា។ 

 (២) ាកម្រង ្កវន លំ ន ុនំា្ប្  រចធាលជាយ តា្ូិឱ្យន រចំយ ្ឋវ្វត្យប្ាយ កាច ្លប្ 

 ន លំ ន ុនំា្ប្  រចធាលជាយ ្លប្អាូាតូិល ៃទជាបឱ្យ លិកុគលជាងស្រត្នឋជាោនល បូ ្យ នៃអស្រត្

 ំនីលស្រ II ទ ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ 

    

-------------------------------- 

 

 

 

ាតូិល ន ុ យ្ត្ក្ស្រង  ូាកំុន្ីអន លទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធលទតៃបត ១២ នត្ងតុល ាុំន

២០០៧  ង ាតូិល ូុប្ប្តថ្ជានយស្រប្អា លូជាធរចន ្យ ាកន   ង  ន ុាកន ទ ស្រង  ូាកំុន្ីអ

ន ល ្ក្ទតៃបត១: នត្ងតុល  ាុំន២០០៧។ ាតូិល ្រើវិធា្យរ ស្រ្មសុ្រង ស្រង  ូាកំុន្ីអន លទ ន លំ ន ុនំា្ប្

 ិ ធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធទតៃបត០១ នតសុ្រ្ភក ាុំន២០០:, ទតៃបត០: នតស្រាវ  ២០០:, ទតៃបត០: នត្តល ាុំន

២០០:, ទតៃបត ១១ នតស្រាវ  ាុំន២០០:, ទតៃបត០: នតសុ្រ្ភក ាុំន២០១០, ទតៃបត១៧ នតស្រាវ  ាុំន២០១០, ទតៃបត ២: 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

នត្តល ាុំន២០១១  ទតៃបត០: នតម្រតង ាុំន២០១១,  ិ ធា្យរ ស្រ្ម្ ក្ទតៃបត ១: នត្ស្ររា ាុំន២០១:  ង ទតៃបត 

២៧ នត តុលា ាុំន២០២២។ 

 

្ក្ាស្រ្ គ ប ាម្រងត្ 

ាកន ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល 

  

  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ឧបសរព័នធ៖ សទាៃ នុម្ករ 

្ក្សុ្រង ងស្រយច្ ប្ ន ក 

ំ ធកប្ោប (Accused = Accusé) ម្រន្ៅ្ន្ជាវកុគលជា  នឋជាាតូិ្ោបាករ ប ្ យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត   ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្។ 

ស្រង  ូាី្្ាីត  (Agreement = Accord) ម្រន្ៅ្ន្ជាវស្រង  ូាី្្ាីត ចង ន លរចម្រប្ាកធធតង  ង  រាំ

ចយបា ស្ងលជាស្រ្ផ្សងធ ម្រសតីតរចរតប្មម្រទ្ាស្រងឋបាស្រ្មម្រថងត្ក្្ារ្ូាកបស្រ្ផ្សងធ នឋជាាកាីត្តសសុ្រង ននឡង ចកកស្រ្ផ្សង

ធ ាកធរងក្ត យ នឋជាល ូុប្ប្តថ្ជាន ្ក្ទតៃបត ០: នត ្ងតុល ាុំន ២០០:  ង ាករម្រយយ្ាកវធៃោះូិ

រច ្ក្ទតៃបត ១: នត តុលា ាុំន ២០០:។ 

ឋតរករល កបយយោកបតោះន  (Arrest and Detention Order  = mandat d’arrêt) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរនឋជា្ូអ

្នឱ្យ គចលជា ុតសងរ្៌្ឋវ្វតនម្រើ ចស្រោកបតោះន   ង  លនតោះន កុគលជាងនុស្រប ្ស្ររ ប្ ក្តចឃុនឃាន ចកម្របន លំ ន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវ  ង ្នយយាកន ្ ក្តចឃុនឃាន ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ យយបបយជា  ង  ឃុនតោះន ំ ្លប្ ច ប

ោនរចករច អតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លំ ន ុនំា្ប្។ 

ឋតរករល កបយយលនតោះន  (Arrest Warrant = mandate d’amener) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរនឋជា្ូអ្នយយ 

 គចលជា ុតសងរ្៌្ឋវ្វតោកប  ង  លនតោះន  កុគលជាងនុស្រប្ស្រ នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំន ុន

ំា្ប្។ 

គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ (BAKC = OARC) ម្រន្ៅ្ន្ជាវគងក្្និនទ ាីប្រាធង

ូាស្រស្រ្ផ្សងធ។ 

ឋតរម្រ្ា្ូយយម្រថងត្ក្្ារ្រចាតនតីង ងតយចកម្របតុលារច  (Bail Order  = Contrôle Judiciaire) ម្រន្ៅ 

្ន្ជាវឋតរចកម្របតុលារចនឋជាម្រ្ា្ូយយំ ាតូិ្ោប  ំ ធកប្ោប ន ្ម្រចនរី  ្យប្នជា ្ូអីត

្ ក្តច ឃុនឃាន  ្ឋវ្វតច បោន្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ្យ ន ជាសី្រតយងឌ តា្ូិយយំ ្លប្ក បាលស្រប

នល  ង /  ្ាំចីត្ជាសី្រតយងឌ យ្ នូ យ  នឋជាន នូ សុ្រង ឋតរ្លប្។  

ម្រនងុន្ចង  (Case File = Dossier) ម្រន្ៅ្នឋជាបម្រននងុនងស្រយចនឋជាចយ្ន  ស្រនងតប្ប្តុទ ស្រង  ូនឋជាល 

កន្ីអ្ក្សុ្រង ននឡង ្ីជាទ រច្មុ្រវកន្ តតកឋ្  រច្មុ្រវកម្រយច ស៏្រឋលូធរស្រយមុ្រនចកម្របរគត្ម្រូស្រសត



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

ម្រ្ា្ូ មន ប នឋជាល ្ូអ    ង នើតនឋជាធទ្កម្រ្ផ្សយ និឋជាន ្ក្សុ្រង ាគកបឋនងស្របរជា តតងិធារត ចយ្

មន ស្រនងតប្ប្តុ ម្រិលរចៃ ។ 

្ឋវ្កងទ ត្ ចឋបាកវ្ិងត  (Civil Party = Partie Civile) ម្រន្ៅ្ន្ជាវំ ច ្ាាំប្ នឋជារស្រយមុ្រនតន តោះន ធ

្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងតចកម្របតោះន  ាតូិល ាករម្របបយជាយល ជាប្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ្យ ន ល

កុ្ចំន ុនំា្ប្ ្យ ្ល ្ន្ជាវិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ 

ន លំ ន ុនំា្ប្  (Chambers = Les Chambres) ម្រន្ៅ្ន្ជាវន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល  

 ង  ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជាទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ។  

ំ ាតូិ្ោប (Charged Person = Personne mise en examen) ម្រន្ៅ្ន្ជាវកុគលជាងនុស្របនឋជាាតូិ

្ោបាករ ប នូ្រប្្ចង ស្រសតង យ្  សុ្រង ូ្លោះ ប្្ីជាីតន ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចចប្លតឋជាប

ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្   ឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ ប។   

ឋតរឋន្ងប្ាយ  (Closing Order = Décision de clôture) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរូុ ្ារ នឋជា្រើវ្ឡវ  

្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ្ក្្ីជាកញ កបឋន្ងវចរច្មុ្រវកម្រយចនឋជាអាូធឋតរ

កញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្   ឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ ប។ 

កប្ោប (Count = Chef d’inculpation)ម្រន្ៅ្ន្ជាវរច្ោបាករ បីតកបទ្ាស្រងឋបាង្យ  នឋជាំ 

ធកប្ោប ាតូិល យស្របក ក្ងស្រ   ំ ធកប្ោប ាតូិល ្ោបាករ ប  ង កញរូ ្នំា្ប្។ 

ឋតរករល កបយយឃុនតោះន  (Detention Order  = Mandat de dépôt) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរ      នឋជាការ យយាកន 

្ ក្តចឃុនឃាន ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធ  បបយជា  ង ឃុនំ ាតូិ្ោប   ំ ធកប្ោប។  

ឋតរ្ជាវស្រនជា ្ោបាករ ប (Dismissal Order = Décision de non lieu) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរឋន្ងប្

ាយ នឋជា្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្្ជាវស្រនជា 

្ោបាករ ប នូ្រប្ំ ាតូិ្ោប។ 

ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ (ន.ិ.ត.ស្រ = ECCC = CETC) ម្រន្ៅ្ន្ជាវតុលារចីង្ម្រម្រ្ក្សុ្រង  ុតស រងរច 

តុលារចស្រ្ផ្សងធនឋជាក្ តវត្ឡវ  ្យ ូាកបម្រសតីតរចរតប្មម្រទ្ាស្រងឋបាស្រ្មសុ្រង ននឡង ចកកស្រ្ផ្សងធាកធរងក



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

្ត យ នឋជាាករម្រឱ្យ្ាកវធៃោះូិរច ្យ ាីប្រាំាស្រត្តយ្ជាត  ម្រ/ចស្រ្/១០០:/០០: ូុប្ទតៃបត ២៧ នត 

តុលា ាុំន ២០០:។   

ូាកប ន.ិ.ត.ស្រ (The ECCC Law = La Loi sur les CETC) ម្រន្ៅ្ន្ជាវូាកប ម្រសតីតរចក្ តវតន លំ ន ុន

ំា្ប្ិធាយ្ញវសុ្រង តុលារចស្រ្ផ្សងធម្រានកបរតប្មម្រកបទ្ាស្រងឋបាស្រ្មសុ្រង ននឡង ចកកស្រ្ផ្សងធាកធរង្ត យ 

ឋលូនឋជាល ្រើវិធា្យរ ស្រ្មឱ្យាម្រក ត្ ស្រង  ូាី្្ាីត   ង ាករម្រឱ្យ្ាកវធៃោះូិរច ្យ ាីប្រាំាស្រត្តយ 

្ជាត  ម្រ/ចស្រ្/ ១០០:/០០: ូុប្ទតៃបត ២៧ នត តុលា ាុំន ២០០:។ 

ិតថងត (Exhibit = Pièce à conviction)  ម្រន្ៅ្ជាវិតថងចលកត នឋជាាតូិល ្ាកវធស្ម្រទងត សុ្រង ស្រង  ូឋន្ងវចរច

 តតងិធារត្ក្ នូ្រប្្ុតន.ិ.ត.ស្រ.។  

ឋតរម្រ ុងយបា  យថ ីច (Final Submission = Réquisitoire Définitif) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរធលា ជាយសី្រនស្រសច

នឋជា្ូអ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្ម្រុវមុ្រន្នម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតយយ្រើវឋតរឋន្ងប្ាយ  នូ្រប្

ម្រនងុន្ចង ង្យ ។ 

ាស្របកញរត (Greffier = Greffier) ម្រន្ៅ្ន្ជាវនុស្រំន យ រចចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា  ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត  ង ន លំ ន ុនំា្ប្  ង  ធនុស្របបយជាតុម្រាតូិ ធីង្ម្រម្រសុ្រង រចចស្រយបុស្រ លិរាជាបងស្រយចៃោះូិរចទ រច

ំន ុនំា្ប្បបយជា ស្រ លិងស្រយចូាកប្ឋវ្ីតរគតមន នម្រប  ង នលឋជាបរចំល ឋនងត្ រាជាប្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូ។ 

ឋតរកញរូ ្ចង ្នំន ុនំា្ប្ (Indictment  = Décision de renvoi) ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរឋន្ងប្ាយ នឋជា

្រើវ្ឡវ ្យ ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ កញរូ ំ ាតូិ្ោប្ន

ំន ុន ំា្ប្។ 

រច លូជាករច អតោះន ្ជាវស្រឋនកល  (Initial Appearance = Première Comparution) ម្រន្ៅ្ន្ជាវរចករច អ

តោះន ្ជាវស្រឋនកល ចកម្របំ ាតូិ្ោប្ក្ នូ្រប្្ុតម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ្ប្វ ំ ្លប្ាតូិល ាលកបយយ

ឋត្ ននីត កប្ោបាករ ប។ 

ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយច (Introductory Submission = Réquisitoire Introductif) ម្រន្ៅ្ន

្ជាវ ឋតរធលា ជាយសី្រនស្រសចនឋជា្ូអ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា ្ម្រុវមុ្រនយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត្កវស្ររច

្មុ្រវកម្រយច នូ្រប្ស្រចងតកប្ជាមវម្រង្យ   ង  ្រើវរច្ោបាករ ប។  



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

នុស្រ្មុ្រវកន្ តត (Investigator) ម្រន្ៅឋជាប្ស្ដ សតងនុស្របទ រចធាលជាយ ម្រប្ាីប្រាំអាធា    រចធាលជាយ 

ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តតមន ធតង  ង ន សចធតង នឋជាាតូិល ោតបតន ល៉ា  ាតត្្ាតូិ ្យ រចធាលជាយ 

ចកម្របតោះន  ឱ្យកន្ីអរចស្រង  ូធនុស្រ្មុ្រវកន្ តត  ង ាតូិល ៃសជាប តតងម្រ្វម ាម្រកត្ តតងិធារតឋលូន  នូ 

សុ្រង ិធាន  ១:។ 

 គចលជា ុតសងរ្៌ (Judicial Police = Police Judiciaire) ម្រន្ៅ្ន្ជាវ្ស្ដ សត គចលជា ុតសងរ្៌  ង /  ស្រ 

រាំអាិុរប្តថទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធនឋជាាតូិល នត តន ឱ្យកន្ីអរចរច សុ្រង ាស្រកតយងឌ  ុតស រងរច

ចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ។ 

្្និន (Lawyer = Avocat) ម្រន្ៅ្ន្ជាវំ ងនុស្រប នឋជាាតូិល ន ុាវ តយយាកស្រកិធាធរ ំតិក្្និន 

្យ  គងក្្និនទ ាីប្រាធងូាស្រស្រ្ផ្សងធ   ្យ អាធា រចន ម្រ្តថស្រង  ូង្យ ្ៃស ្បបតសុ្រង ចឋបា

នឋជាធម្រនំងស្រចកម្របន លរចម្រប្ាកធធតង  ង ាតូិល ូុប្្ ម្ ប្្យ គងក្្និនទ ាីប្រាធង

ូាស្រស្រ្ផ្សងធឱ្យរចរចស្រសត្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ្យ ្ល ្ន្ជាវិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ 

រចំល ឋនងត្  (Notification = Signification) ម្រន្ៅ្ន្ជាវម្រស្រ្មរីនឋជា្ល ្ន្ជាវស្រចងតនឋជា

ន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ននីត្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របតុលារចនឋជា ាតូិល ំល ឋនងត្ ឋជាបរគតង្យ 

ទ ស្រង  ូឋន្ងវចរច តតងិធារត។    

រគត (Party) ម្រន្ៅ្ន្ជាវម្រប្ាីប្រាំអាធា   ំ ាតូិ្ោប ំ ធកប្ោប  ង ្ឋវ្កងស ត្ ចឋបាកវ្ិងត។ 

ស្រង  ូាកំុន្ីអន ល (Plenary Session = Assemblée Plénière) ម្រន្ៅ្ន្ជាវន លាកំុន្យ នឋជាន 

្ក្ាស្រ្មន នម្របទ ន លកុ្ចំន ុនំា្ប្ ន លំ ន ុនំា្ប្យលាឋនកល   ង  ន លំ ន ុនំា្ប្តុលារចស្រនីលជា ម្រប្

្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ង  ម្រប្ាីប្រាំអាធា  លូជាចយ្  ង  ្លប្្ាុំត ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន  ១:។   

រចឃាតបតោះន  (Police Custody = Garde à vue) ម្រន្ៅ្ន្ជាវរចឃាតបតោះន ំ ម្រ សយ ្យ  គចលជា

 ុតសងរ្៌ ត្រចករល កបចកម្របម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត។ 

្ម្រូស្រសតនងលនន ុិតស (Practice Direction = Directives Pratiques) ម្រន្ៅ្ន្ជាវកបកវញវតសងនឋជានូ 

ជាននងតននីតបងឋបារីសុ្រង រចន ុិតសរចរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ្ប្វ ាតូិន ុ្យត្យ គងកស្រនម រង

រច តតងិធារត  ង ិធាន ទៃក្សុ្រង  ្យ ាម្រក្នត្ូាកប ស្រង  ូាី្្ាីត   ង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី១០) ទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆុ្ាំ២០២២ 

រចឃុនតោះន ក្ងទ ប្អាម្រ  ុ(Provisional Detention = Détention Provisoire) ម្រន្ៅ្ន្ជាវរចឃុនតោះន ំ 

ាតូិ្ោបត្ឋតរករល កបចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត  ្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូចកម្របន លកុ្ចំន ុនំា្ប្   ម្រន្ៅ

្ន្ជាវរចឃុនតោះន ំ ធកប្ោបត្ឋតរចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ ្ឋវ្វតច បោន្ម្រូស្រសតម្រ្ា្ូូុ ្ារ ។ 

ឋតរោតបយយ្មុ្រវកម្រយចំន យម្រ (Rogatory Letter = Commission Rogatoire) ម្រន្ៅ្ន្ជាវរចករល កប

ធលា ជាយសី្រនស្រសចចកម្របម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត   ន លំ ន ុនំា្ប្្ននុស្រ្មុ្រវកន្ តត   ្ស្ដ សត គចលជា

 ុតសងរ្៌ ឋលូន នូ សុ្រង ិធាន ទៃក្សុ្រង ្ ប្ ឱ្យកន្ីអស្រង  ូ្មុ្រវកម្រយចធស្របលាស្របង្យ ។  

ឋតរម្រ ុងយបា  កញរូ ្ចង យយ្មុ្រវកម្រយចកន ថ្  (Supplementary Submission = Réquisitoire Supplétif) 

ម្រន្ៅ្ន្ជាវឋតរធលា ជាសី្រងជានស្រសចនឋជា្រើវ្យ ម្រប្ាីប្រាំអាធា  ្ម្រុវមុ្រនយយម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវក

ន្ តត្ូអឋតរ   កន្ីអស្រង  ូកន ថ្ ្ន្ជាវរច្មុ្រវកម្រយចនឋជាស្រនីុ ្រើវ។ 

ំ ម្រ សយ  (Suspect) ម្រន្ៅ្ន្ជាវកុគលជានឋជាម្រប្ាីប្រាំអាធា    ម្រប្្ក្ាស្រ្្មុ្រវកន្ តត ោតបបុស្រ

ថាអាូនោះ កបល ាកាីត្តសកបទ្ាស្រងឋបានឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចចកម្របន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ ក៉ាុន ស្ ង ម បាតូិ

ល ្ោបាករ ប្ក្្ឡវ ។ 

ឋនងស្របរជាំន ុនំា្ប្ (Trial Stage) ម្រន្ៅ្ន្ជាវរជាកចធា្ូឆប ោកបីត្ីជានឋជាន លំ ន ុនំា្ប្យលា

ឋនកល បបយជាល ម្រនងុន្ចង  ។  

ំ ច ្ាាំប្ (Victim) ម្រន្ៅ្ន្ជាវចលកិ សកុគលជា    តតងកុគលជានឋជាល បបយជាច ីយម្រ ស្រ្ម ្យ យច

នន្ីវទ្ាស្រងឋបាស្រ្ម នឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រងរចទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ។ 

ម្រនគ្ំ ច ្ាាំប្ (Victims’ Association = Association des victims)ម្រន្ៅ្ន្ជាវម្រនគ្្យ  

នឋជាល ក្ តវត្ឡវ  ្យ ម្រនំងស្រនឋជាមុ្របិនតធំ ច ្ាាំប្ទ នន្ីវទ្ាស្រងឋបាស្រ្មនឋជាម្រថងត្ក្សុ្រង  ុតស រង

រចទ ន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ្ប្វ នឋជាល ូុប្កញរតាតត្្ាតូិ្ក្សុ្រង ាក្បម្រនឋជាតោះន ្រើវម្រស្រ្មរីសុ្រង 

្ីជា នឋជាម្រនគ្្ ប្ ្រើវន សរាគ្ ជាចកម្របតោះន ្ក្ នូ្រប្្ុតន លំ ន ុនំា្ប្ិធាយ្ញវ  ្ប្វ ល បបយជាម្រងបិង

ាតត្្ាតូិឱ្យ្រើវ ម្រស្រ្មរីសុ្រង ល្ម្រនំងស្រចកម្របតោះន ។    

 

 


