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សាគ�ី ា សសនិ សស 

េឈា �កាបក�ី ា សសនិ ស ប 

សាគ�ី ា� លប 

ា សសនិ ាិនស ប សសេ រសងេរ ន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េបមានកំ ហុសឆ�នកហ�ងករវហយពុ ន�កេាសរ នុយេសនុកនាេយកអ នរមនយជឲ្យាាន្យានម្េត�្ ឡផ�រ

ុកគហណរ!!!រ
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๓ 
 

េស�ក�គេផ�សា 

 ក� �ងឱកបបបុណ យ្ ងគងគម រសព្រសតបធ រក្វត� េពាធ វងង្សបេរបេទសង្េសរារ រម ្៨្

ងធ ាបន្១៩៩៧្េន្្ខ� �ស គធ តថ្គគ រនន ងបរេបរកូនេបៀវេ�ាង៌អ�ម ងគា្ែរលជបប ់កប រងនន ង

គងគម រសព្រសតបធ រក្េេ្ពបងគ ែមកជាងជ់នម្ខ� �ស នន កេ នំ ឹថ្េរៀងប េ ាន្ជេាតប

ងគានសំណ្នគងេម រសព្រសតបធ រក្េរន បើបប បរេបរេររងេន្េយ ង្េដាេសបន េពលរប ងខយម

បស ផប តម្ខ� �ស េជរជកប ថ្កូនេបៀវេ�តូមេន្្នធរាងធ នេនបព� សគបបប េរ្េាន ា មនន ង

្នករេយ សងេយ តប ខយ ្ជងធ នមន្េសព្សបរបប សបរលប េពកម្បប ប ែន� ្ខ� �ស េសតកអរនន ងររគល

ងតធ ពម េលកអ� ក ស់ងំា្េរន ងដមែកបសងកលកូនេបៀវេ�េន្្ំណេនបងរងណេននងែាង

េរៀត្េ�អនគតកលម្ 

ខ� �សបង ន្ងថ្កូនេបៀវេ�េន្្នន ងេនជសបេរជនប ខយ ្្រលប េលកអ� ក ន្ជពបស

មនម 

 

 

វត� េពាធ វងង, រាររម ្៨្ងធ ាបន្១៩៩៧ 

         ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េេ�  
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សង �យ 

នា�� សន��ស្ 

 ពកណថ្ប េ ាន តងេភអ�កសប�ក្េគបស េគាកសព្បង្េរបនែសគបម  េបន

េរបនែសគពម រ្េគេគថ្បបើប -វ�បជ�នម្បបប ែន� ្តងេភាង៌្ពកណថ្ប េ ាន្េគ

បស េគាកករសបជបជ ពធ នធ តណេផយ េង�យ តប េរៀបមស េដាសកងាង៌វ�ន�ាម្ករេរៀបមស េដតសកងាង៌

វ�ន�ា្្នងកតសងពមបង�ាពប រុកលេងបយ ្្សព្ពប រុ�យ លប សព្អងេេនើតប ែមងសព្ាង៌វ�ន�ា

រប កជពគ កជសក�ងេាន ា្បប ប ែន� ្សព្អងេបែង� ងាង៌វ�ន� ាេសមន នរង្េសមន នេលន ក្អបប រា 

េពលេសមននរលប េ�្៤៥្ឆ� ស្ពគ កភវក មនន ងេម្ើស្ងធ នេនរូេ�បព� សគបប  អងេខយ ្េម្

សតងង េន្្អងេខយ ្េម្សតងង េន្្េ ប្យ ្េាន ាសតើវែត្នករសបជបជ ពធ នធ តណេផយ េង�យ តប េ� ំណេន

ឹនករបប ម 

 េសកាពម ្នធ គ គុ នរបប សត្េា�នងរុកលេ�ាជល េ្ពគកនធ សគននអនណតធ រនធាប ្ែបកេ� ជពម រ

ពគកម្សព្មបនយ េតន រ្ជបា ើនរបបប សព្ភរមបប ត� ្េនេ នំ ឹេាតបករ បុ ងធ នសបកលរូមេន្្កក

មូលេ�រកសព្ ននយ ្េាន ានសេ� េ�សកបបងេជេលប សព្ប ជ្ បងគ �រុ្រគលេប�នតងរជ េ នុ រ

េររងេន្ម្សព្ពប រុសរងងាបសតបប ថ្ �្ លមប នយ ្េសព្េាតប េន្្ាង៌ ស់ងំាះ

ែរលតថគតសតបប រស ងេាន ា្បែង� ងរប កលា េាន ា្ក� �ងេលកេន្្គគ រអ� ក ស់ងអបប រគង

គស នធ តងកសបជបជ េផយ េង�យ តប នូវអតន េដាអតន  ពណយ� ន េដាពណយ� ន ្ក� �ងាង៌េន្្ែរលជ

េាតបំណសពាជើរណេន្្តសងេស ស្្េ� តេេរអបប កលាូរ្េរន ងដមសបេរជនប រលប ជនេសមនន្

េរន ងដមេបមក�មបបខរលប ជនេសមនន្េរន ងដមអនប េសេ្រលប បត� េលក្េរន ងដមេបមក�ម មស េរនន្េរន ងដម

ជសបេរជនប ្េរនងដមេបមក�មបបខ្រលប េរវត្នធ ង្ងនបបង្ ស់ងំា0

1ម 

 ពកណថ្ប េ ាន្្នងកតសងពមកលេន្េងបយ ្្បប ប ែន� ្ពប រុបរធប� រ្ងធ ន់នប នធាង

េ� េសបន េសេននាេរ្លប ្ែតសព្ពប រុអងេ សរងង បរធនធ ព� នេតប េ�េាន ា្េរន បេគនសេ� ាក

ពកណេន្ងកេសបន េរៀងរាូតងកម 
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រ ហុនអាអបឡដនរទីឃាឡងររយដឡន្គឆរយ ទឡន នុានរ១៨/២៣៧។រនកហ�ុ�ឆីនឡ នុ ានរ១៩/១២៣រមាេុសនអីាុេដេ�ៀក េាសមដក។រ
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๕ 
 

បឋាសង �យ 

ងូលេាតបេរនង 

 សព្ងហកបងប សពងេដាភធ កល �បង្ ៥០០ អងេ  នធ ងន� េមឹពម សក�ងេថ 

េឆគ ្េ�កនប សក�ងកបបធ នទ េរន ងដមេលប សព្ប ជ្ បងគ �រុ ជគ នជេពលេន្ 

េនជគបនន ង ជល វក �្ កប េបៀត�ស ងនយ រវបបបដ ងកពម សក�ងកបបធនទ សព្ងហកបងប 

កកបគ រថ អ� កេរន បនន ងងកពម សក�ងកបបធ នទ េតនេនរជ នុ ងអ�ម ខយ ្ ពមបស ះកប  

សព្បងុេេគតបរងសគើរបបប េាន ងែររ?  ជល វក េ យ្នាសេបប ថ បងុេេតងជសគើ 

របបប អ� ក បរធនធព� នេ� ៧ រារ េាន ា �ស ងនយ រវបបបដេន្ ខ� �សេនងកពម រម េន្នងម កល 

េន់រជ នុ ងេន្ បះ� ភធ កល �បង្ ស់ងំាះ ែរលងធ ន់នប ្នទគ េ�សេបេាន ា 

កកាស េភកខងនកខងកល ភ� ាសបេះ្  េំ្ ល� ារសកេពកម មស ែុក បបភរយ ភធ កល � 

បគបនើបប កក េពលេននងថ អ�ក ស់ងំាកបសាស េភក ខងនកខងកលេននា េាន ងរគមផបតសបន  

េាន ា កលបងុេេតងគងង េស េលកែតងែតប�ម បេនយ បេាន ងេររាេ េន្គគ រ េន្ 

ងធ នគគ រ បន�ធ មខបបាង៌ បន�ធ មខបបវ�ន�ា ៊នើវេន្ េលកបរធនធព� នេាន ា ពគកេាន ងសបកល 

េាន ាមងង េា�នអស េពនអ�ម កក េា�នអស េពន េន្ េបន ងធ នមងង េា�នអស េពនអ�ម  ងធ នើសេមប េា�នអស េពន េន្េរម េន្ 

ជបបព� េាតប រនបេងប េ ានម 

សព្ងហកបងប នសភធ កល �បង្េា�ន រជ េ នុ រតេ�េរៀត េរន ងដមមូលរគងក� �ងពធ ាមបបុណ 

ថ� ាសព្េភយន ងសព្ប ជ្ បងគ �រុ លប្េនេា�នបបុណេសបមេមប េាន ាសព្ងហកបងប កក  

សេរព�រលប ពកណមសងើងមស្បប រនបបភរយ ភធ កល �បគបនើបប េន្ ជងគានន ងសព្បង្ ស់ង 

ំាថ សព្ពប រុបរងសគើេាន ងបរធនធព� នេ�េរន បែតេន ៧ រារបប ប េះា ្ ្នភធ កល �អលជ�ល  

េពលពកណមសងើងមស្បប រប ងេន្េ�េាន ា េាន ងេសេបរ េងងធ នបងគគ រេរ សតើវែតសបជបជ  

េ� េា�នប េ ានពធនធ តណេផយ េង�យ តប េដតសកងាង៌វ�ន�ារប កជសគើរបបប េាន ង េរនងដមភបន 

តសងេសអបប កលជាូរអែង�ងតេ�ម រម សបជបជបង្ េនសពងេសពៀង េសជនបេរនបាក 

សព្អរាន�  ែរលេម្ើសេ យ្ េវឆយ តាង៌វ�ន�ាមសនគ ន ៥០០ អងេ  េរនងដមេើរេ យ្នាេផយ េង�យ តប  

េដតសកងាង៌វ�ន�ាម សព្ងហកបងប ជសបបន អ� កបគ រ សព្រេលម  ជអ�កេ យ្នា 

សព្វ�ន�ា សព្ ននយ  ជអ�កេ យ្នាសព្ាង៌ បេសងមាកសក�ងទជសគន្ជរម កែនយងសបជបជ 2ម 

                                                            
2
ររ្ ឡា័របឡដនរសហ�្ គឆរ១១/៣៥៦រ។រ
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๖ 
 

េ�ាខ ខានះនបឋាសង �យ 

១-សព្ពប រុបរធនធព� នេ�េន ៣ ែខ ើបប េា�នករសបជបជម 

២-សបជបជ េស បត�ប ាុ គូហ3 េលន ភ�ស េវេរ  សក�ងទជសគន្ ែរនងគា  ម 

៣-សព្អរាន�  ៥០០ អងេ  មូលរគងសបជបជម 

៤-សព្ងហកបងប ជសបបន អ� កបគ រ សព្រេលម េតន រ ជអ�កេ យ្នាសព្វ�ន�ា 

សព្ ននយ  អ�កជេ យ្នាសព្ាង៌ម 

៥-េេលបសុង េរនងដមេដតសកងាង៌វ�ន�ា េរនងដមភបនតសងេស ស្ អបប កល 

ាូរម 

៦-សព្េរអជតបសតើវ ជអ�ករបតនងះកបម 

៧-សបជបជ អបប ា� រេវល ៧ ែខ េរន បបេសងម ម 

 

្របេមណៈជ មស 

េពលែរលសព្េារ ស់ងំា េា�ន បេងប េ ានមបប េសបមេាន ា សព្បបទុ  

ជងគានន ងភធ កល �បង្ ៥០០ អងេ  សតនបប ងកពមើរធកក� �ងរកលធះគធ រមជនបរ មូលេ�រកភធ កល � 

ជេារ ក� �ងវត� េវន�វ�ន កលនយកនធថបភន ន េរៀបសក�ងទជសគន ្ លប្មូលេ�រលប អងេ �ាក� �ងរម  

រ�បងគគ រេាន ា េរន បសព្េារ ស់ងំានធរារប ងេន្ថ �្ លបបទុ រ�្ន ាប  

ាង៌ក�ម  វ�ន�ាក�ម  សព្េារ ស់ងំាេនប េ ានេសបមេាន ា េលកមូរសបកបនូវករ 

ប េ ានេន្មប ្ម សព្បបទុ េ យ្នាថ �្ ល ាប េភ ស់ងំា ាង៌ក�ម  វ�ន�ាក�ម  

ែរលសព្េារ ស់ងំា េនប េ ានេាន ាជករលា  បបប ែន�  មស ែុកមងខ� �ស  បយ បប េន 

ភ� បប  េនររគលក� �ងរម មស េព្សព្ភាក� រនសព្្នសព្េគរប ងះ នន ងសរសរងង រប ករប ង 

េន្នង4ម 

េន្ជមស បុ មងគា បស ែរងំណេ នំ ឹថ សព្បង្ងធ នបូវសប�្សបកលេ� េរម 

េររងសព្បង្ងធ នសប�្សបកល ឬែបកែខ� កេ� េន្ ្នជលស  នងកតសងពម េពលែរល 

                                                            

3
រគយពីករទីេបន៍រាឡេាៀបគនហ។រុុ�កេឃាុៈរឥា� សរនកកគឡ្ឈននដរបនហមាអាុបៀក រទីាន��ដាគ្សរ។រ

4
រ្ ឡា័របឡដនរសហ�្ គឆរ១១/៣៧២។រ
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๗ 
 

សព្ប ជ្ បងគ �រុគងង េសេងបយ ្ រ់ារ បុ  េររងភធ កល �ាងជកា� ក នធ ង ភធ កល �វ�ន�ាារ5 េររងភធ កល �េរវ 

រត�បស ែបកបង្6 ជេរនងម 

 

ទេ�សង �យ 

ពប រុបកទជកនយងេ�េន ១០០ ឆ� ស ពគកវជ�ល បប ត� កភធ កល �អ� កសក�ងេវភលម  េនបស ែរង 

េននងនូវវតន � ១០ សបករ ែរលជរបបប ងធ នគគ រថជរបបប គគ រ គគ ៖ 

១-កប�តិ សិងȲិេ�ណកេប�  ភធ កល �បនងសអស បធលរប កក� �ងមយ កប ែប�ង េដាគសនធ ត 

ថ នន ង ាកងកឆនប ក� �ងេពលែរល្នវតន �ភប កក គគ រ ម 

២-កប�តិ ទ� ងȲ �លកេប� ភធ កល �ឆនប េេជនក� �ងេវលវ�កល្នសបេ្លេសជេ� 

២ ប� បប  កក គគ រម 

៣-កប�តិ ȴមន�រកេប� ភធ កល �ឆនប រគមេាន ា ហងេេជនេាន ា តសងមធត�  

នន ងមូលេ�ក� �ងលែង�ងភូងធ  េាន ាឆនប អនតធ រធត� េេជន ែរលងធ នែងនជរបបប បសុលប  

កក គគ រម 

៤-កប�តិ ��សកេប�  ថបេសមននក� �ងបម្ជងគាេ�  ភធ កល �េា�នបង្កងជ្ន 

រេេបាកងជ  ជេរនងេផងងេ� កក គគ រម 

៥-កប�តិ អនមុតិកេប� បង្ជពគកេា�នបង្កងជងធ នរងើសេ�  េដាគសនធ តថ 

េាន ង នន ងំណភធ កល �ែរលងករលប អនបង� តធាលប សពង ជមងេសកា កក គគ រម 

៦-កប�តិ �ចិណ�កេប� ខបរ�បត�ធ ែរល ើរណ ឬរបជ្ឈោាប បយ បប សបសពន ត�ងក 

បូងដមខបប កក គគ រម 

៧-កប�តិ អមថិតកេប� ភធ កល �ឆនប រគមេាន ា ហងេេជនេាន ា ឆនប  

រន កេដ្សបបប  ងធ ន់នប កយ ាេ�ជរនកេដ្ជូរ ែរលជអនតធ រធត� េេជន កក គគ រម 

៨-កប�តិ ជេ�គឹ �តុំ ភិកȧ ��ន់សុ�េ� “េខងោា” ែរលេសងធ ន់នប ជ 

រន កសបវសង កក គគ រម 
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៩-កប�តិ អទសកំ និសីទនំ បសពតប នធបម រន  ែរលងធ ន្នជា កក គគ រម 

១០-កប�តិ �តរ�បរជត ំ ភធ កល �ររគល្បសេកប  កក គគ រ7ម 

បង�ាេន្នង ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល � រងរន កដកប េពឹេជន បស រនរុេាន ាាកេ�តងសលប  

រប កកះ� លជជ នបស បង្ ក� �ងរាររេេបា ររអ េ បសេកប ពម ពគ ករេបក រេបធក ថ 

សព្បង្នន ងកធមស េដាបរធកល រ េាន ាាកសេកប េន្ងកែមកេ� ម សព្ាបកក ាុ កបបត�  

េ នំ ឹេាតបករ បុ ងធ នសបរពរូមេន្ កកហងឃាតប ថ េា�នរប ងេន្ ងធ នសតនងសតើវតងាង៌ 

វ�ន�ាេរម ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល �កក រកេររងថ សព្ាបកក ាុ កបប ត�  រសលាប់ុរបបប ពគ ក 

ពប រុរធប� រ េាន ាេា�នបរ�ភរ ធុ ាកងជរលប េលកមលម សព្ាបកក ាុ កបបត�  សជបថ 

ក� �ងអនគតកល ាង៌ជអកបបលនន ងរបងេររង ាង៌ជកបបលនន ងភបបូនណ អាងជថរម  នន ង 

្នក យ្ សង ាងជថរម  នន ងាាក យ្ សងមប ្ អវ�នាថរម  នន ង្នក យ្ សង វ�នាថរម  នន ងាា 

ក យ្ សងមប ្.... េរន បសតមប េ�សបន ក�នន ងសព្ងហេារ ស់ងំា េរន ងដមរករេារ រ្ បប  

អាធករ បុ េន្ម ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល � រសងរូមេន្ កកើតប េ� ្នបរធកល ររសតមម វរជេរនងេ� 

សបេគនសព្ងហេារ េរនងដមេនជបកងពគក បបប ែន�  េលកងធ ននកេពផង នធ ងើតប អងេខយ ្ 

ំណេ�់កប រងជងគានន ងររគអស ះម រជ បូងររគអស ះមជគាេសសរែររ បបប ែន�  េសកាងករសង 

ថ ងធ នសតើវតងាង៌វ�ន�ា កក សតនបប ជគារបតនងះ  សព្ាបកក ាុ កបបត� វ�ឹ េរនងដមរ រ្ បប  

អាធករ បុ  េា�នប េ ាន ពធ នធ តណេផយ េង�យ តប ាង៌វ�ន�ារប កជកដកនមចបប េរៀងេ�ម ករេា�ន  

ប េ ានេលន កេន្ េា�នតងលស  នរនបេងប េ ាន េដា្នសព្េរវតេតន រជអ� ក 

បគរ សព្បព�កងម េតន រ ជអ�កេ យ្នាម 

 

េ�ាស ខានះនទេ�សង �យ 

១-សព្ពប រុបកទជកនយងេ�េន ១០០ ឆ� ស 

២-សព្អរាន�  ៧០០ អងេ  មូលរគងសបជបជម 

៣-សព្បព�កងម  ជសបបន សព្េរវតេតន រជអ� កបគ រ សព្បព�កងម េតន រជអ� កេ យ្នាម 

៤-សបជបជ េសថលធ កទង សក�ងេវភលម  ែរនវជ�ល ម 
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៥-េេលបសុង េរនងដមរ រ្ បប អាធករ បុ  េររងវតន � ១០ សបករ នធ ងពធ នធ តណេផយ េង�យ តប  

ាង៌វ�ន�ារប កជកដកនមចបប លាតេ�ម 

៦-សព្េរកលេភក ជអ�ករបតនងះកបម 

៧-សបជបជ អបប ា� រេវល ៨ ែខ េរន បបេសងមម 

េររង រប តធាប េ ាន ្នងូលេាតបងកពម ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល �បស ែរងេននងនូវវតន � ១០ 

សបករ រូម្នក� �ងគងគម រវ�ន�ាបធ រកមបលយ វគេ  េន្សភបប េាន ាម បបប ែន�  គងគម របស ាប�ន តេឈាជ ្ 

េភរាងជតធ មកសភាប�  បស ែរងថ ងធ នែងន្នងូលេាតបងកពម វតន � ១០ សបករេរ ែតងកពម  

ងតធ  ៥ ខ របបប ងហេរវ  គគ ៖ 

១-សព្អរាន�   មសតើវ្រ អូប់ឹ ឬពនណ�្ំណាលប បប�ធេនម 

២-បប គេល មបេសងមជសព្អរាន�េនេដាងធ នរស ងខយ កនសតើវែត្នអ� ករររ 

ព្យោករម 

៣-សព្អរាន� េស្នេបមក�មបងង�ាក� �ងពកណសបេគរបបប សព្ពប រុម 

៤-បបគេលនន ងបនយ �្សព្អរាន�  េដាងធ ន្ន ើរណងធ នេនេរម 

៥-បបគេលនន ងបនយ �្សព្អរាន�េន េដាបនយគបេងយងថ “រប កលា� េ” ម 

បូងជស្បថ គងគម រេភរាងជតធ មកសភាប� េន្ េកនតេននងេសកា ងធ នគគ រកនប ាកជ 

សប្ុេនេរម នងតធ  ៥ ខ េរៀតេភត ជគសនធ តបសេនប បែង�ងដន េរនងដមបធ រេសង 

កសាបបរបបប សក�ងខយ កន ែរលែបកេមឹេ�ែតបបប េះា ្ វ�យ� ើជនងធ នេនរប កថ្នខយន ងភរ 

អ�ម េរម 

ងប ្យោងេរៀត ក� �ងគងគម ររម បវងង បែង�ងថ ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល �ែរលសតើវបទជ�ាក� �ងេពល 

រប តធាប េ ានេន្ េនេមឹពម សក�ងេវភលម េ�េា�នប េ ានាជល ងគាេរៀត េសបបប�នគរ 

“េរលម បប សត” ្នភធ កល �មូលរគង ១ ងបគ នរូប េាន ាំណេឈាជ ្ប េ ានរបបប សក�ងខយ កនថ 

ងហបងេល តធ  ករេា�នប េ ានរ�ាសម ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល �ជអាងជថរម  អវ�នាថរម  ស់ងេន្េន 

ែតងគងគម រាជល េរសលានូវសព្ាង៌វ�ន�ាែរលសព្អរាន� ស់ងំាេលកេនមងសកងរប កលា  

េាន ាម េដាករងធ នាលប មចបប នូវអតន  នធ ងពណយ� ន នូវេបមក�មបេងលប នធ ងេបមក�ម  

បរធរា ពគកេន្េនេា�នអតន ាធបចាាជល េតងេបមក�មាលប េ នំ ឹ នធ ងករេពឹមធត� របបប  
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๑๐ 
 

សក�ងខយ កនម េន្ជមស បុ មបសមនប  ែរលនសំណពប រុភបនែផ�កងហរនើបប កស េ នុ តេននង 

ម 

 

�សង �យ 

សព្ពប រុភបនកនយងេ�េន ២១៨ ឆ� ស សព្ងហកងសតងគាសព្អងេ  សព្នង 

អេភកងហទជ េនេននងេភាទជណេសសក�ងេរលម បប សត ែរនងគា ម សព្ងហ -

កងសតអងេ េន្ ្នេមភ� េរងម  ្នប� ់ុនបេពេពឹជងគ ើរ�ម ប ស់ងំា សព្អងេ្ន 

សព្រ�ាសជ្ថយ រប ងរសកែលងមស េព្សព្ពប រុភបន េនរស នប កបសង�ងសព្ភធ កល �បង្ 

េដាបមស�ា ៤ រប ងបងដើរាូរេាៀរ សគបប រធបរម  ក� �ងេេលបសុងងធ នំណសព្បង្្ន 

កង�លប អ�ម ក� �ងេររងេន្េននា េាន ាគធតែតពម ខសបរ�បត�ធ ាង៌វ�ន�ាំណេនលា សបរពែតបបប េះា ្ 

បបប ែន�  ែបរជ្នសមកខបបាសងគា នសំណអ� កបគបភបនរររទបប ងបគ នអងេ  មូលងកបនយស បគប 

បយងេរនងដមែប�ងរកលភបកស រ  េាន ាបែង�ងលរុធ របបប ខយ កនខបបើកាង៌វ�ន�ារបបប សព្ពប រុ 

េ�វ�ឹម េន្ជមស បុ មងគាេា�នំណសព្ពប រុភបនេ�ាជ ង នសំណសព្បង្សរសរងង ាង៌-

វ�ន� ាពធ តសេករងធ ន មេា�ន រេេបាកងជជេរន ង រគងជងគាភធ កល �អលជ�ល ស់ងេន្េន 

រាូត់លប ែតសព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រ រតប េ�គងង េសនអេបតងេបព� ត៌អបប  ៧ សព្វប� 

ម 

សព្េរអេភក េនេ នំ ឹសព្បង្េកប ែបកេ� រូមេន្ េនសតបប ប �ី ំណ 

 ្តណេ�រ រ្ បប អាធករ បុ បសង�្បសងកល បបគលសព្បង្ំណរគបរគងភងគេម េា�ន រេេបា 

កងជជេរនងជងគាេ� 8ម សព្បង្ែរលសរសរងង វ�ន�ាបរធបប រុសបែកកថ ងធ ន មរគបរគង 

ភងគេម េា�ន រេេបាជងគាេ� នន ងពគ កភធ កល �អលជ�ល បគបបយ ង្នបស ថបងធ នេបជន េ� រូមេន្ 

េនេរ...ម  ្តណាលប ថ ភធ កល � ស់ងំាេន្សបឆសងនន ងសព្ទជប �ី  កក សបហរជល វ�ត 

ភធ កល �បង្អបប ជេសមននអងេម សព្ងហកងសត េនសជបេររងេន្ កក រនុតប សព្រ�ារប ង-

មយ សង ងធ ននន កថ នន ង្នេាតបករ បុ រប ងេន្េកនតេននងរូមេន្េភ្ម សព្អងេ សរងង  

សព្តសងធ ្ថ េតនេបេន្នន ង្នរលប សព្អងេ ែររឬរប ងះ? សព្បង្អងេខយ ្ថ� ា 
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រផ�ន ្េសនរេគសនសឡនអប�ឆ បងៀក រឲ្ យគឆីមបបេបដសមនកនរុដ�្ �។រ យគឆីនយនរុកននងននឡរុកននសននឡរុកនបកផា� ននឡរ។។រ

ដនសុយ័រតន �ុវដក ដរ វឡយនន� នុុប�ុ�ាី់ុសហ�េទេទេនរ មាមនាេ់េយ��នេទរ េទបេគ�រ យគឆីេននរ

េដយមផីាបេតា៍ផា� ងខ�នាមនបនហេរេ ស។រ
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๑๑ 
 

េរបលប ថ សព្អងេអ� កប �ី  ្តណអ� កេា�នតង រូមេន្សតើវែតររគលេបជងគាេ�  

សព្បង្អងេខយ ្ថ  ្តណសតើវររគលេបេសមននជង បបប ែន�  សព្អងេអ� កប �ី កក្នេប 

ខយ ្ែររម សព្បង្អងេខយ ្េរៀតថ េររងេន្សតើវែតេ�នធ ងន� សព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រងក 

េរន បេលក មវ�នធ មប�ាថ� ាេបមក�ម មចបប លបប េនម សព្េរអេភក េនប �ី ំណ 

 ្តណេ�នធ ងន� សព្េ្គេលម បប ត� តធបងេតន រងក... េលន ករម ងគាេលកងធ ននធ ងន� ងកេរ 

េសព្នធ ងន�ងធ នសតើវរស នង េលន ករម ពម រេរន បេលកសពងនធ ងន�ងក...ម សព្ទជសតបប បគ រ... 

េររង ្តណប យ្ បប សព្បង្េន្... េតន សព្អងេ សតើវររគ លេបេន្ែររឬេរ? 

សព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រ េ យ្នាថ េបន សព្អងេ្នេមតនប យ្ បប សព្អងេ សតើវែតេនេប 

េបន អតប ្នេមតនេរ អតប ្នេបេរម សព្ទជ សរងងបបចាសព្រ�ាេននងវ�ឹ េសព្ 

សព្អងេ៊ត្នេមតន នន ងប យ្ បប សព្បង្េរម បនយ បប ងកសព្េរអេភកេនជគា 

របតនងះ សព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រ េរនងដមជសង្ងនយធលក� �ងភបន េនសបងូលសព្បង្ងក 

សបជបជ េាន ាភកបគ រាង៌វ�ន�ាអងេះងធ នេម្ ឬេ យ្នាខបបើកពប រុវមន  សតើវែតលកើក 

បធកល  េពលេន្្នសព្បង្បគបបយងសតើវបន កេ�វ�ឹទបប ងបគ នអងេម បនយ បប ងកេរៀត 

សព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រ េរៀបមស េា�នប េ ានពធនធ តណេផយ េង�យ តប េដាសកងាង៌វ�ន�ារប កជ 

កដកនមចបប លាតេ�េរៀតម 

 

េ�ាប ណងះន�សង �យ 

១-សព្ពប រុបកទជកនយងេ�េន ២៣៤ ឆ� ស9ម 

២-សបជបជបន�ធេតេស អេភកទង សក�ងេរលម បប សត ែរនងគា ម 

៣-សព្េ្គេលម បបត�តធបងេតន រ ជសបបនម 

៤-សព្អរាន� មូលរគងសបជបជ  ១០០០ អងេម 

៥-េេលបសុង េរនងដមកសើតប ភធ កល �អលជ�ល  នធ ងេផយ េង�យ តប ាង៌វ�ន�ាម 

៦-សព្េរអេភកងហទជ ជអ�ករបតនងះកបម 

៧-សបជបជ អបប ា� រេវល ៩ ែខ េរន បបេសងមម 
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  ស្បោបងខ�សរ២៣៥រឆាក ករនសមារ២៣៦រឆាក ករនសមារបនហមាអេាងរវីេ រដ្រ១៦រឆាក ក។ 
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๑๒ 
 

ខបេងសត េដាករសបជបជ េា�ន តតធាប េ ានេន្ ្នេររងបសមនប  ២ េរៀតេន 

េកនតេននង គគ ៖ 

១-្រេមាគបេ�ស្េ�ស េនរមនគងគម រកថវតន � អាធបចាេបមក�ម ំណេនមចបប  

េននងម 

២-្រ�ទគេសកាហមជ េនបយ� ើនបងុរូតំណេមឹេ�សបកបផ�ាពប រុ-

ភបនក� �ងរម េផងងេ គគ ៖ 

១-្រាជ្ន�ិកេ�ស េ�កនប ែរន កបជធ រ  នធ ងគនុរ  រធបពាពណរនសបេរប 

៊ះឌ ម 

២-្រាហេទវៈ េ�ងាធ បកង ឌុ ល មងតដើងរេនយ េេាវរម េខត� រងប េភរ 

ម 

៣-្រសក�ិេ�ស េ�វនថបម ជនបរ រធបរត� ររនេខត�កន� រ ម 

៤-្រេ�នកធាាសក�ិេ�ស េ�អបរន�ជនបរ េខត�គបជទតម 

៥-្រាហធាាសក�ិេ�ស េ�ងហររគជនបរ េខត�ងរាម 

៦-្រាហសក�ិេ�ស េ�េរនកសបេរប  ះមសកសកធកម 

៧-្រាជ្ិាេ�ស េ�ាធ ងវន� សបេរប េនេប លម 

៨-្រេសណេ�ស នធ ង ្រឧ�សេ�ស េ�បបវ ាុ ភូងធ ម 

៩-្រាជិន�េ�ស េ�សបេរបល ស ម 

បូងជស្បថ ប េ ាន ែរលមរនករប កក� �ងគងគម រសព្រសតបធ រក ្នែត ២ េលន កេរ 

គគ  បេងប េ ាន នធ ងរប តធាប េ ាន ម ប េ ាន ស់ង ២ េលន កេន្ េជ នេសបនពកណថ 

សព្រសតបធ រក៖ វ�ន�ាបធ រក បបត�ន�បធ រក អភធ ាងជបធ រក េរ េសបន ែតពកណថ ាង៌ នធ ងវ�ន�ា រូម 

ែរលសព្ពប រុអងេ  បយ បប សេបប សព្ ននយថ េ� េ� �នន� ម� ធេ�� � ច  វ �នេ� ច 

េទសិេ�...ម ើបប តសងពម  តតធាប េ ាន ងក្នក� �ងគងគម រជនប េសកា អរគកថ 

អរគកថើរណ បែង�ងថ ករើតបជសព្រសតបធ រក ្នងកតសងពមបេងប េ ានេងបយ ្ម 

 

 

 



សង �យ                                               េរៀបេរៀងេដា្្ភិក�� ងិន េភន ឥន�ប្េេ�                                               ព.ប.២៥៤១្្្គ.ប.១៩៩៧ 

๑๓ 
 

�េ�សង �យ េាសកទគ ១ 

សព្ពប រុបកទជកនយងេ�េនសប្ុ ៦៤៣ ឆ� ស សព្េរកនធបស   េនរបតនងះំណ 

្នករេា�នប េ ានេលន ករម  ៤ េសសក�ងជលនុរ  “កបជធ រ ” សបេរប៊ះឌ េគមងេជន ង 

េដាេាតបថសព្បង្ែរលនធងន� េ�ថ� ាាងជ េរបន េម្ែត្នខេបមក�មងធ នសបបេ�  

អងេខយ ្បស ែរងអម េម្ អងេខយ ្បស ែរងអម មប ្ ្នេពលខយ ្ខបបផយ �ាេ� សបន្កក្នែររម 

ប េ ានេលន កេន្េគថ េា�នជរេបៀបផងសមូលេ�  គគ  េារថរកក្ន ងហរនកក្ន 

បូងដមែតភបនសពាជ បុ កក្នាកេ�មូលផងសជងគាែររម អ� កខយ ្េរៀតេគថ 

ងធ នែងនជប េ ានេរ ែតជករសបជបជ េរន ងដមជែជកេ� ជងគាភធ កល �េាៀនើសង ែរលែតង 

គងគម របរេបន រពប រុភបនែផ�កងហរន10ម 

 

សង �យកី�ង្បេទសាងរ  

កលេា�ន តតធាប េ ានេសបមេាន ា ព.ប.២៣៤ សព្ងាធ នយ េតន រសពងេដា-

សព្បង្ ៥ អងេ  េនេា�ន រជ េ នុ រេ�ផ�ាពប រុភបន េសសបេរបល ស  េរបន 

េសេបសព្េរេរថនងដធាតធបង  សពង ស់ងសបជជនេសេក្េន្ំណសជ្ថយ  សបធ តភន ន 

សព្ពប រុភបនរបកក� �ងរម េន្ម ព.ប.២៣៨ សព្ងាធ នយ េតន រ េដា្នកររបតនងពម សព្ -

េរេរថនងដធាតធបង េនេរៀបមស េា�នប េ ានជេលន ករជ បូងេសេក្បធ រមល ស  េរនងដម 

សព្ពប រុភបនំណតសងេស ស្ ងធ នែងនេដា្នេាតបអ�ម ងគាែរលនសំណភបនេ�-

ាជងេន្េរម ប េ ានសេេន្ សព្ងាធ នយ េតន រ ជសបបន សព្ងហអរធរគ  បធបងរបបប  

សព្ងាធ នយ េតន រ ជអ� កវ�បជ�ន ករកបង្មូលរគង ៦៨០០០ អងេ  េា�ន េសាូេទង 

សក�ងអនបទាបប រ  អបប ា� រេវល ១០ ែខ េរន បបេសងមម េន្ជប េ ាន េលន ករម  ៤ 

ែផ�កេារថរ ទបប បន�ពម តតធាប េ ានេស៊ះឌ ងក11ម 
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 ុ�ឆ រេនទីរ៤រេនាបេទុឥរ� េាសរវហទ� ុាឡន�ក រននមរក រមខដករាឡ�រឡា្រយឡាយាទទន ឆ ងេទ។រ�មផកនយហតារ

េគនសយឡាទទន ឆ ងននឡរុ�ឆ រនេដយមផកនេ កទមដក។រងក កយនាមបេាសរាៀាងមននវន៌មា។ 
11

 ាបេទុននមរ យឡាទទន ឆ ងុ�ឆ រេាសេទរ េា សេទបា្�េបដននឡរុ�ឆ រេ ំររ វីកបីឆាក កបនហ េរេ សរ េ ំររ

ាបេទុ�ក នសេទបា្មាវហទ� ុ ដីៗរផ�...។រ 
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๑๔ 
 

បប�ាសង �យ 
សព្េរវរ�េង មុ អភ�ា េននងេភាទជណេនបន�ធ ម ្នេគងករេ �ុ ន ងទជណ 

សព្អងេេនេគមរតប េ�ពគនលកប ខយ កនក� �ងរម េផងងេ អបប  ១៤ ឆ� ស េពលេន្ េន 

សព្តធបងេតន រ ជអ�ករបតនងកបម លប្េនេននងេភាទជណពធ តសេករ សព្អងេនន ករលប  

គបុូបករេន្ េរន បើតប ំណភងវត�ងគាេឈាជ ្ អភ�ាគធ រមវ�ហរ សបេគនសព្តធបងេតន រ ម 

េពលេន្ សព្បង្ល ស ែបកជ ២ ពគក គគ  ងហវ�ហរ នធ ង អភ�ាគធ រមវ�ហរ បរ�បត�ធ  

សមបូកសមបលប នន ងសគាបនេសមននេពក េន្ជេាតបងគាម េាតបងគាេរៀត សព្បង្ាលប  

េ នំ ឹថ កររក�ពប រុវមន  សព្រសតបធ រក េដាវ�ាមរេនយឹើស្តប តេ�  “ងបខេេ” េ� 

អនគត  ម្នករេយ សងេយ តប  រូមេន្សតើវែតើរនកជលាលកល បុ អកងររប កក� �ងបយន ករនត 

េរន បគងង វងងបនធ តេបន រមម រកលេនម េដាសេរពុេាតប ស់ងពម រេន្ សព្បង្េនថ� ា 

េបមក�ម រលប សព្េរវរ�េងម អភ�ា សព្អងេ្នសព្រ�ាេភងនបង េនំណេរៀបមសកភង 

ង ឌុ បេា�ន កែនយងសបជបជប េ ានេសវត�ងហវ�ហរម េន្ជប េ ានេលន ករម  ២ េស 

សបេរបបធ រមល ស 12ម 

 

េ�ាស ខានះនបប�ាសង �យ 

១-សព្ពប រុបកទជកនយងេ� ៤៣៣ ឆ� ស13ម 

២-សព្ពប រុរត� េតន រ ជសបបន អ�កបគ រ សព្តធបងេតន រ14 ជអ�កវ�បជ�នម 

៣-សព្បង្មូលរគងសបជបជ  ១០០០ អងេ  ម 

៤-េា�ន េសវត�ងហវ�ហរម 

៥-សព្េរវរ�េង មុ អភ�ា ជអ�ករបតនងះកបម 

៦-អបប ា� រេវល ១ ឆ� ស េរន បបេសងមម 

៧-សេរពុេររងសព្បង្សមបូកសមបលប នន ងសគាបន  នធ ងករមរនកពប រុវមន  

សព្រសតបធ រកជលាលកល បុ អកងររប កក� �ងបយន ករនតរជ បូងបងាបប ក� �ងសបវត�ធ ពប រុ

ភបនម 
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 រននមទទន ឆ ងុ�ឆ រេាសរបនហមាអរដបងនេនទីរ៤រប� បងវីននឡរុ�ឆ រេនឥរ� យន។ 
13

 រុកនខ�សរ៤៥០រឆាក ករុកនខ�សរ៥២០រឆាក ករដនសេាសនសមា។រ
14
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๑๕ 
 

េស�ពម េន្ េសព.ប.២៤០៩ បធ រមល ស ្នេា�នប េ ានង�ងេរៀត េសរតនបប រ  

្នសព្ាធ កលរប េវ បធ រមបបងងេល ជសបបន េា�ន  ៥ ែខ េរន បបេសងមម េន្ជប េ ាន 

េលន ករម  ៣ េសបធ រមល ស  ប េ ានេលន កេន្ េស�ពមល ស ខយ កននង េជ ននរះររគលភេ លប  

េរម 

 

សង �យេ�្បេទសភិម 

ប េ ានេលន ករជ បូងេសសបេរបភូ្ ភូ្េគថ បយស ងប េ ាន15 គគ  

ប េ ានេលន ករម  ៥ ម ប េ ានេន្េកនតេននងក� �ងព.ប.២៤១៤ េដាកររបតនងះ របបប  

សព្េរងធ នរបងរនសបេរបភូ្ម សព្េារ  ៣ សព្អងេគគ  សព្ជគទភធ វងង សព្នរធនយ ាជ 

សព្បបងងេលភងម  �យ បប ប� ើរេវនបន�េ� េា�ន សបបនេដាលស ដបប  ្នសព្េារ េម្ើសភយ តប  

ក� �ងសព្រសតបធ រក មសនគ ន ២៤០០ អងេ  មូលរគងសបជបជ េសរម សក�ងង ឌុ េល េា�ន  ៥ ែខ េរន ប 

បេសងមម ប េ ានេលន កេន្ ្នើរនកពប រុវមន  សព្រសតបធ រកេលន ែផនេាយន ងាជមសនគ ន 

៧២៩ �យ សង តងសលប រប កជនកភរផងម 

ប េ ានេលន ករម  ២ េសភូ្ ភូ្េគថ ្រគប េ ាន គគប េ ានេលន ករម  ៦ 

ម ប េ ានេន្ េកនតេននងក� �ងព.ប.២៤៩៨ មបប ក� �ង ព.ប.២៥០០ េា�នបបុណ យ្ ងពកប  

កះ� លភបនែតង�ងម ក� �ងករេា�នប េ ានេលន កេន្ ភូ្េននធ ងន� សព្បង្ 

េារថរ ភូ្ ល ស  រា ែខជ រ នធ ងំវ មូលរគងផងម សេា��្រសង្ឃមជ ជួន ល 

េាេ� េល កកេនេប�មរងជអាធបតម ក� �ងពធ ាម េន្ែររម េេលបសុងរនប េ ាន 

េន្ គគ េរនងដមពធ នធ តណេផយ េង�យ តប  នធ ងេេ្ពបងះេលម  អរគកថ ែមកើាផងព�ផ�ារូេ�ក� �ង 

សបេរបេផងងេ រគង ស់ងសបេរបកងគ �ជេាន ងផងែររម 

 

សង �យេ�្បេទសះ  

ងកដបងុ�ឆ រាបេទុក រមាដនសនេទេាស៖រ

ប េ ានរម  ១-២-៣ េា�ន េសសបេរប៊ះឌ ម រាងធ នទបប ប េ ានរម  ៤ េស៊ះឌ  

េរម 
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๑๖ 
 

ប េ ានរម  ៤-៥ េា�ន េសល ស ម ភូ្ងធ នទបប ប េ ានរម  ១ េសល ស  ែតរាសពង 

ទបប េាន ាាកងកេរៀបលស ដបប ជរម  ៤ បន�ពម ៊ះឌ ងក នប េ ានរម  ៣ េសល ស  ភូ្ 

នធ ងរា ងធ នទបប រូមេ� ម 

ប េ ានរម  ៦ េសល ស  កលព.ប.៩៥៦ សព្ពប រុេឃាប  េនែសប នធ ងេរៀបេរៀង 

អរគកថ ពមេភល ស ងកជេភេលម  ក� �ងបង�ាសព្ងហនងម ករែសប នធ ងេរៀប-

េរៀងេន្ ល ស ខយ កននង ងធ នទបប ថជប េ ានេរ ែតរាសតនបប ជទបប ថជប េ ានរម  

៦ េ�វ�ឹម នប េ ានរម  ៥-៦ របបប ភូ្ រាងធ នទបប ាកផងេរម 

ប េ ានរម  ៧ េា�ន េសល ស  កលព.ប.១៥៨៧ សព្កបងបេតន រ ជសបបន ្ន 

សព្េារ មូលរគងជង ១០០០ អងេ  េននសេ� រមន រលក គគ  អតន ាធបចាអរគកថម ែតល ស  

ខយ កននងងធ នទបប ថជប េ ានេរម 

ប េ ានរម  ៨ េា�ន េសសបេរបរា សប្ុព.ប.២០២០ សព្េរតធ េលកទជរន 

េែៀងរងប  េននធងន� សព្ភធ កល �បង្ែរលេម្ើសភយ តប សព្រសតបធ រកេសមននរាអងេ  ងកជគា 

ពធ នធ តណេផយ េង�យ តប ជសង្គងគម រសព្រសតបធ រក េសវត� េពបទង អបប ា� រេវល ១ ឆ� ស េរន ប 

បេសងម េន្ទបប ថជប េ ានរម  ១ ក� �ងសបេរបរាម 

ប េ ានរម  ៩ េា�ន េសសបេរបរា កលព.ប.២៣៣១ សព្េរបេង�មសព្ពប រុាប ត 

ហ� មបំេលក បេងកងសតរនបរងទជមសកម វងង សក�ងរតនេកបធ នយ រប េសងកក េននធ ងន�  

សព្បង្ ២១៨ អងេ  នធ ងប ឌុ ធ តើរណ ៣២ នកប  ំណជគាពធ នធ តណេផយ េង�យ តប ជសង្គងគម រ-

សព្រសតបធ រក េាន ាើរនករប កក� �ងបយន ករនត សបជបជេ� េា�នអបប ា� រេវល ៥ ែខ េរន បបេសងម 

េន្ទបប ថជប េ ានរម  ២ ក� �ងសបេរបរាម 

 

សង �យេ�្បេទសកា��ា 

េសសបេរបកងគ �ជេាន ង តសងពម េសពងនាងកងធ ន្នសបវត�ធប�ម រប កថ េនេា�ន  

ប េ ានសព្រសតបធ រកេរម ក� �ងរជ�កលរនសព្េរបេង� មសព្បបម បប វតនធ ងប នម វងង 

មងមសកពងង សព្េ�សក�ងកងគ �ជាធបតម  េរន ប្នករើបប េផ�ន ងេា�នប េ ានសព្រសតបធ រក 

េន្េននងជេលន ករជ បូងម ករពធនធ តណេផយ េង�យ តប  នធ ងែសបគងគម រសព្រសតបធ រកេន្ ើបប េផ�ន ង 

េសរារ  ៣ េកនត ែខបបបង ឆ� សងងម  េ់ប� ក ព.ប.២៤៧២ សតើវនន ងរាររម  ២ ងកទ ១៩៣០16
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 ្ ឡារបឡដនរយហ្គឆរ គរ១រទកវ័ករxiរ។ 
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๑๗ 
 

ងករលប  ព.ប.២៥០០ អបប រា េវល្២៨្ឆ� ស្មបប បព� សគបប បរធបូុ៌្បប ប ែន� ្ករេេ្ពបងះេន្

សតន ងែតមស នគ ន្៥០្េគ្គគ ្វ�នាបធ រក្១៣្េគ្បប ត� ន� បធ រក្៣៧្េគ្េសបលប មន ៦០្

េគេរៀត្ងករលប ្ព.ប.២៥១២្េរន បេេ្ពបងះ មបប េសបម្គធតេ�អបប រា េវល្៤០្ឆ� សគ

តប ម្ករេា�នប េ ានេលន កេន្្េនើរនករប កក� �ងគងគម រសព្រសតបធ រកែខជ រេាន ងថ្រត� ង

បងេល តធ 1 6

17 ែសបថ្ករប េ ានរ� សបេបន របស ផប តម្ករប េ ានេលន កេន្្្នលកលុ 

ពធ េបប្២្រប ងគគ ្១-រស ព� រ ល្ ងជេលម ្រស ព� រ ល្ ងេរៀតជេបមក�ម ែសប្២-ករែសបបស្ា្

េន្្សបេរបកងគ �ជេាន ងេនេា�ន មបប ងប នេគបងាបប ក� �ងពធ ភពេលក្សេនប ែត្នករាន ត

ាូរក� �ងេររងេេ្ពបងះបន�ធ ម្េសព្សបេរបេាន ង្នករខ� ្មតេសមននម្មស ែុកនសបេរប្

ំវ្ជសបេរបកនប ពប រុភបនេារថររូមេាន ងែររ្ងធ នេ នំ ឹ្ននកភរអ�ម ប�ម ប សី កប ្

ថ្នេា�នប េ ានេរម 

 

សង �យ�ាេជេឱ្េកសា�គស្រះ្បិបក 

ក� �ងបង� ាពប រុកល្ងធ ន់នប ្នើតប ពប រុវមន ជគងគម រសព្រសតបធ រក្គគ ្សព្វ�ន� ា

បធ រក្សព្បប ត� ន� បធ រក្សព្អភធ ាងជ បធ រក្រូមេន្េរ េសបន សតន ងែតពកណថ្ាង៌្នធ ង្វ�ន� ា្

បប ប េះា ្17

18ម្បូងដមបង�ាបេងប េ ាន្នធ ងរប តធាប េ ាន្កក េសេសបនពកណ្ាង៌្នធ ងវ�

ន�ាេន្រែរលម្ើបប តសងពម ្តតធាប េ ាន្ងកេសបនពកណថ្សព្រសតបធ រក្“តធបធ រក្ឬ្

េតបធ រក” េាន ា្បប ប ែន� ្ែរលជកប មចបប ែងនែរនគគ ្បយស ងប េ ានេសសបេរបបធ រមល ស ្

ែរលើបប ្នើរនករប កក� �ងភាប�បយន ករនត្ជភ�ប�តងងកេន្នងម 
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  ុកនខ�សេហរសដឆុ �ឆ ររបនហមាអរយឡាដ្�នដបងរនររេ់រេទរ។ 
18

 នកហ�ុយ័រវហទ�ងរ ន្របឡដនរមាេ ំររបនហមាអរយឡាុកេិរនងកមសនន្ ឡា័របឡដនរ ហុនអាអបឡដនរុនឡបយដបឡដនរដនសុវដក ដ

េាសេទរុកេិរនេុសនអីាន្យមនគយពីកបនហេរេ សរដនសមានកហ�ងសយ នុានរមរបឡដនុយមាេាារនហ កាបងាងេ េុរាៀាងមនេឃ

មាេុសនអីុកេុកទហននកហ�គយពីករនមនារនាម។ 
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๑๘ 
 

្រះ្បិបកកគឺគ 

សគបប ភបនាសេ្ ស់ងអបប បប រុែត្នគងគម របស្បប ភបនេរៀងេខយ កនម្ភបន

សពាជ បុ ្្នគងគម រេវរ្ភបនសគធប� ្្នគងគម របនល ប្ភបន៊ភយ ង្្នគងគម រកប រ នម្

នសព្ពប រុភបនរបបប េាន ង្្នគងគម រសព្រសតបធ រកម្សព្រសតបធ រក្ជគងគម រេរនងជងេគ

បស ផបត្ាសជងេគបស ផបត្បសមនប ជងេគបស ផបតក� �ងសព្ពប រុភបនម្សព្ ជពកណេេរព្េលន ក

តេងសន ង្រសត ែសបថ្បម ្បធ រក្ែសបថគងគម រ្កដកន្តស្្េជន ្ឬកេយ�ន ម្េបន ែសបថ េជន ្

ឬកេយ�ន ្បស េគេបមក�មថ្េជន ្ឬកេយ�ន ្បស្បប ដកប ពប រុវមន ពកណេសបៀនសបេគរបបប

សព្ពប រុម្រូមេនជស្បងកមងេរនងសភបប េាន ា្ក� �ងេពលែរលសព្ពប រុគងង សព្ជនជ េស

ពកណេសបៀនសបេគរបបប សព្អងេ ្េលកេគថ្សព្ាង៌្នធ ងសព្វ�ន�ា្ែតបបប េះា ្្បប ប ែន�

េសកាងក្េដាភរែត្នេា�នប េ ាន្េរន បេលកែមកជសព្រសតបធ រក្គគ ្សព្វ�ន�ា

បធ រក្សព្បបត�ន�បធ រក្សព្អភធ ាងជបធ រកម 

 

 វ�ន�បិបក 

វ�នាបធ រក ជគងគម រប�ម ពម មចបប សកធតណសកង្បស្បប ភធ កល �្ភធ កល �នម ្បរ�បត�ធ 18

19 គងគម រវ�នាេន្្

្នេបមក�មពធភ� រះបប ្េបន ែមកជគងគម រ្្ន្៥្គងគម រគគ ៖ 

១-ឣ  ៖្ាហវ�ភង េពលេដាបម លរបបប ភធ កល �ែរល្នក� �ងេតធ េ្កល ្តសងពម

េទជ� ក្រាូតរលប ្េបកលធរវត�ម 

២-� ៖្ភិក��នគ វ�ភង េពលេដាបមលរបបប នងភធ កល �នមើបប តសងពមេទជ� ក្រាូតរលប ្

អាធករុបងា ម 

៣-ា ៖្ាហវ វគេ ាស ្ែបងជខនុក ្្ន្១០្គគ ្១-ងហខនុក ្២-រេេបាកល នុក ្

៣-វបង�បនាធ កកល នុក ្៤-បថរះកល នុក ្៥-មងជកល នុក ្៦-េភបជ�កល នុក ្៧-កេ� នកល នុក ្៨-

មម វរកល នុក ្៩-មេងដាណកល នុក ្១០-េកបងះធ កកល នុក ម 

៤-�េ ៖្�េា វ វគេ តូម្ែបងជខនុក ្្ន្១២្គគ ្១-កងជកល នុក ្២-បរធថបធ កកល នុក ្៣-

បងបមសាកល នុក ្៤-បងាកល នុក ្៥-ខប រយ កវតន �កល នុក ្៦-េបនបនកល នុក ្៧-បង្េភរកល នុក ្

                                                            
19

  នហ កាសតករយឡាមយា្ ឡា័រុាមបងាយុនរាយ ឡុងផ�េទ។រ្ ឡា័រកប ងុាយុនរាយ ឡុងរមានកហ�ាវស នុាន�េរស។រយនូ�េទេនរ

នកហ�្ ឡា័រយឡាមយាមាមន្ ឡា័រេទរបយដសនកបម្នអា នុានរុានអន�ណ នុានរទឡនអបក ឡតរ នុានរនសមានកហ�គយពីកាវស្ ឡា័រេសមដក។ 
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๑๙ 
 

៨-វត�កល នុក ្៩-េតធ េ្កលរគបនកល នុក ្១០-ភធ កល �នម ខនុក ្១១-បយស បតធ កកល នុក ្១២-បត�បតធ ក

កល នុក ម 

៥-ប ៖្បរធថរ19

20 បរទារង្រគងេបមក�ម វ�នធ មប�ាប �ី ក� �ង្៤្េររងមងេរនងម្ 

វ�នាបធ រក រគង ស់ងអបប ្ន្១៣្េគ្ើបប ពមេគ្១្រាូតរលប េគ ១៣្ម 

 

សេ�ន�បិបក 

បបត�ន�បធ រក្ជគងគម រប�ម ពម ្ាងជ េរបន្ែរលសព្ប ជ្ បងគ �រុសរងងបែង�ងេសេបបត� ្

្នសបវត�ធ ្េាតបករ បុ ្នធ ងបប គេលសបកបផងសផងម្បបត�ន� បធ រកេន្្ែបងែមកជគងគម រ្ន្

៥្គគ ្ទគ. ា. ស . គ . ខេ. ម 

១-ទគ. ៖្ទគឃនិក� ពគកសព្បូសតម� តែវង្ ស់ងអបប ្ន្៣៤្បូសតម 

២-ា. ៖្ាជ ឈ្ានិក� ពគកសព្បូសតម� តកះ� ល្ ស់ងអបប ្ន្១៥២្បូសតម 

៣-ស . ៖្ស �េ�និក� ពគកសព្បូសតែរល្នសបេភរជងគាេ� រគងជសក�ងេ្េររង

៊ានយធាបសាប ត� ្េររងងគេ ្េគថ្េគថ្ងគេបសាប ត� ... ស់ងអបប ្ន្៧៧៦២្បូសតម 

៤-គ . ៖ គង��សនិក� ពគ កសព្បូសត្ែរល្នេេលាង៌ជពគ កជសក�ង្រូមជ្នក

នធេត្ពគកាង៌្១្រប កនធេត្ពគកាង៌្២.... ស់ងអបប ្ន្៩៥៥៧្បូសតម 

៥-ខេ. ៖ ខេទ�និក� ពគកសព្បូសតតូមេ្ងធ នើតប មូលក� �ង្៤្ពគ កមងេរន ងេរ្ែបងែមក

ជេេលាសេ្្ន្១៥្េររង្គគ ៖ 

១ -ខប រយ កេេ  សព្បូសតខយម េ្ងងេ លបូសត្រតនបូសត្ករ មុ ាេងត� បូសត្

តធ េទកប ឌុ ក ឌុ ្នធ ាធក ឌុ ម 

២-ាងជបរ បរាង៌មសនគន្៣០២្េថ្ម 

៣-រ យ់ ន ាងជេបធត ែរលបនយគ េដាក�ម រមកទាម 

៤-បបត�នធេត សបងូលរគងសព្បូសតទារងរប កជងគាេ� ជេសមននម 

៥-វ�្នតន � េររងេរវតសេបប េាតប ែរលនសំណេនវ�្នម 
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  របហដរ់ក្រ្ ឡារបឡដនរមារ៥រគយពីករគឺរ.រយ.រយ.រសហ.រប.រ។ររគឺរទឡនយដរងកេបដនេដយបដនអរក ក�វីបនអឡយដឡនរដងរ

ុ�្ទឡេុុ។រយ.រគឺរយសឡនអឡររបនអឡក�វីុ�្ទឡេុុសហសយន។រនុន�កងនងា ក�វីករ.រយ.រយឡាានម្កយេមដ សនកហ�គយពីកេទរ�បី

េទេនាន្យានម្េ ំររ។ 
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๒๐ 
 

៦-េបតវតន � េររងេសបតម 

៧-េារេថ េថរបបប សព្េារ ម 

៨-េារមេថ េថរបបប សព្េារមម 

៩-ជតក េររងនធ់នេផងងេម 

១០-នធ េរយប ពកណអាធបចាពនណលប ពប រុេបធ តក� �ងបបត�នធេតម 

១១-បរ�បងះធ់ងគេ  ផយ ើវរនប �ី ើកប ាយ �្ម 

១២-អប់ន ករេពល ងរបបប សព្ពប រុ្សព្បេមសកពប រុ្នធ ងសព្េារ ស់ង

ំាម 

១៣-ពប រុវងង សបវត�ធ សព្ពប រុ្២៤្សព្អងេ ្រគង ស់ងសព្បងុេេតងផង្សតើវ

ជ្២៥្អងេម 

១៤-មរធរបធ រក ករបស េពឹេរងម របបប សព្ពប រុ្ន់នេរងម ្បមលេរងម ្ជ

េរនងម 

បបត�ន�បធ រក ស់ងអបប ្នមសនគន្៦៣្េគ្ើបប ពមេគ្១៤្រាូតរលប េគ្៧៦្ម 

 

គភិធាាបិបក 

អភធ ាងជ បធ រក ជគងគម រប�ម ពម ាង៌ ាា សជលេសាលាធ តបប ខប ង្ជភមប ាង៌បប រុេ្ងធ ន

្នសបវត�ធ ្េាតបករ បុ ្នធ ងបបគេល្សបកបផងសផងេរម្អភធ ាងជបធ រក្ែមកជគងគម រ្ន្៧្គគ ្

៖្ស .  វ�. ធ. បេ. ក. �. ប. ម 

១-ស  ៖្សងណគ ករើតប រេបៀបាង៌មូលជពគកេ្ងធ នំណេលន បពម ្៣្រប ងម 

២- វ� ៖្ វ�ភង ករែមករសែលកាង៌ំណលាធ តជ្ខ្េ្ម 

៣-ធ ៖្ធេកេ ករើតប ាង៌ជសបេភរមូលេ� េនេដាបតបម 

៤-បេ ៖្បេាប្ប�� ិេពលេដាបយ� ត�ធ ្៦្្នខនុបដយ� ត�ធ ្ជេរនងម 

៥-ក ៖្កេវ�� េពលេដាបស គុ រ្នធ ងមេងយន ាាង៌េផងងេ្ម 

៦-� ៖្�ាក េពលេដាាង៌ជគូេ្ម 

៧-ប ៖្បដ ន េពលេដាាង៌ជបមស�ាេសសរេ� ្២៤្សបករម 

អភធ ាងជបធ រក ស់ងអបប ្នមសនគន្៣៤្េគ្តសងពមេគ្៧៧្រាូតរលប េគ្១១០្ម 
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๒๑ 
 

ា ដបេីកះនា�គសរេទសុសយ 

១-សព្រសតបធ រក្ជេេលើរនកថ� កប រម ្១្េគថ្េលម ម 

២-ពកណអាធបចាសព្រសតបធ រក្ជេេលើរនកថ� កប រម ្២្េគថ្អរគកថ្ឬ  

វះា ម 

៣-ពកណអាធបចាអរគកថ្ជេេលើរនកថ� កប រម ្៣្េគថ្រលកម 

៤-ពកណអាធបចារលក្ជេេលើរនកថ� កប រម ្៤្េគថ្អនបរលកម 

សព្រសតបធ រក េនើរនក្ជលាលកល បុ អកងរ្ក� �ងពប រុបកទជកនយ ងេ�េន្

៤៣៣្ឆ� ស្ម្អរគកថ្ែតងេននងក� �ងពប រុបកទជកនយងេ�េន្៩៥៦្ឆ� សម្រលក្ែតងេននង

ក� �ងពប រុបកទជកនយ ងេ�េន្១៥៨៧្ឆ� សម្នអនប រលក្ែតងេននងជបន� បនយ បប ងកេរៀត្

ស់ងអបប េន្េគថ្គងគម រម្នេបៀវេ�ែរលេគេាន ងរកសបងង ្អតន ាធបចា្ែមកើា

េ� េរៀនបូាណបន�ធ បន� ើមបព� រារ េន្្ងធ នេគថ្គងគម រេរ្េគសតនងែតេបៀវេ�បបប េះា ្ម 

 

្តវបបិប��ិ េព្រះ្បិបកបិ�េា�� 

សព្រសតបធ រក រប ករូមជមសករងគារ�ាស ្ែរលបងដើុ៌េដាបែនយ ្នធ ងែផយ េែន សគបប ងប

ខម្អ� កបរធេេគ្សតើវឆយ ត្សតើវភេ លប ខយ កននង្សតើវភេ លប បែនយ ្នធ ងែផយ េែន ្េាន ាេម្េសជនប

េរនបាកែតបែនយះឬែផយ េែន ះែរលសតើវនន ងបបខេពរបបប ខយ កនងកបរធេេគ្េដាងធ ន

ើសេមបាក ស់ងអបប េរម្ករងធ នសពងបរធេេគ្ឬករេសជនបេរនបខបប្ងធ នែងនជកសាប ប

អ� ក ស្ បប មសករេរម 

សព្រសតបធ រក្ជគងគម រខសមនប ជងេគបស ផប ត្គងគម រនេរៀតសតើវែតសបបេ� នន ងគងគម រសព្

រសតបធ រក្េបន ្នរសនបប ្សតើវរប កជងធ នេនករម្សព្រសតបធ រក្រូមជមចបប ររគ ាងជ នបឹ្

មចបប ្សកន តណសក�ងនេរៀត្សតើវែតសបបនន ងមចបប ររគ ាងជ នបឹ្េបន ្នរសនបប សតើវរប កជេ្

ំ ម 

ពធ តែងនែតគងគម រសព្រសតបធ រក្ជេេលបសមនប ជងបស ផប តេាន ង ស់ងអបប េ� សតើវែត

េេរពបរ�បត�ធតងគងគម រសព្រសតបធ រកេន្រប ងះកក េដា្េាន ងកក សតើវែតេសបន ប់ុ្បូក

នន ងប �ី ្ជរទបែររ្ងធ នសតើវេាជ មែភ� កេជររប ងងង� តងងលប េរ្សព្អងេេនហងសេង

ងធ នំណេសបន ជជ េនររេបៀបេន្េរ្ែរល្នែមងរប កក� �ងកលងបូសតសភបប ម 
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๒๒ 
 

កាាសិ្ 21 

ពគ កកលង ្ក� �ងេកបបប ត� នធ គង្េនសកបបងេជ រូលបគ រសព្ប ជ្ បងគ �រុថ្បពធ សត

សព្អងេរ� មស េរនន្បងុសពាជ បុ ងគាពគកមូលងកកនប េកបបបត�នធ គង្នធរាេលន កតេងសន ង

លរុធភបនរបបប ខយ កន្េាន ាបន� �្ប ា បប លរុធភបនរបបប ពគ កបងុសពាជ បុ រររម 

្នបងុសពាជ បុ ងគាពគកេរៀត មូលងកកនប េកបបបត�នធ គងែររ េាន ាើបប តសង 

នធ រា េលន កតេងសន ងលរុធ ភបនរបបប ខយ កន្េាន ាបន� �្ប ា បប លរុធ ភបនរបបប ពគ ក

បងុសពាជ បុ រររេរៀតែររម្បពធ សតសព្អងេ រ� មស េរនន្េាន ងខ� �ស្នេបមក�ម េងរង រ្លប

ះបប ្មប ្បះ� ពគ កបងុសពាជ បុ ពគ កះ្នធ រាពធ ត្បងុសពាជ បុ ពគ កះ្

នធរាកបាកម 

សព្ប ជ្ បងគ �រុសតបប ថ្ �្ លកលង ្អ� កសតើវពធ នធ តណពធ ើរះំណជកប មចបប ្

េដាប �ី របបប ខយ កនែាងេរៀតបធ ន្តងេេលរូមតេ�េន្្៖ 

១-ម គនេស្េវន កបស សបកនប េជរ្េដាសេនប ែតេន់រជ នុ ងតេ្េ� ្“េគកស ពប ងេ� កប

េផានលតងពកណ់តេេ� ” ម 

២-ម បសា្ម� កបស សបកនប េជរ្េដាសេនប ែតេនេ នំ ឹេគេា�ន តេ្េ� ្“េគបយ បប េា�នជ

សបរព មុ ាូរររងកេាន ា”ម 

៣-ម ឥកិម� កបស សបកនប េជរ្េដាសេនប ែតេន់េគរជះលតេ្េ� ងកថរូម

េន្្“េររងេសពង្េររងសបតធ រគ ” ម 

៤-ម បិបកសា្មេនន កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតេ នំ ឹ្នបរេបររប កក� �ងកដកន 

តស្ម្ 

៥-ម ករេជេ កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតេ នំ ឹ្បងេាតបបងផល្ឬសតើវតង 

តកស វ�ជ� ម 

៦-ម ន�េជេ កបស សបេជរ្េដាករកតប តស រូវែផងផងស្ ឬ្សតើវតងរបងនវ�ជ� ម 

៧-ម ឣកសបស�វ�េករន កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតករសតធ ្រធ្នូវ ករ្“គធតថ្ 

ថអយសន ងេាន ា” ម 
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๒๓ 
 

៨-ម ទិបិនិជ្នក��ិ� កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតេ នំ ឹថ្បងសបបនន ងករាលប

េ នំ ឹរបបប ខយ កនេាន ាម 

៩-ម ភរសឺិបូ� កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតេ នំ ឹថ្្នបេពគគ រំណេជរេនម 

១០-ម សាេល េយ សេ កបស សបេជរ្េដាសេនប ែតអ� កនធរាេន្ជបងុ ្ 

ជសគើរបបប ខយ កនម 

ពគកកលង ្េនភ� បប សព្ាងជ េរបនេន្េាន ា្្នេបមក�ម សជ្ថយ ្េនសបគលប

កាថ� ាខយ កន្ជរេបក្រេបធក្រាូតរលប អបប ជល វ�តម 

 

េជេាបាយ ឱ្សសយសបសិន្ 

បង�ាងគា្សព្្នសព្េគ្គងង េសក� �ងរសពប�បងមជ� តសក�ងកធងធលម្សេេន្្សព្

កធងធល  េនមូលេ�េលប េាន ាសកបបងេជ រូលបគ រថ្បពធ សតសព្អងេរ� មស េរនន្េាតប រូមេង�ម

បមស�ារូមេង�ម្កលែរលសព្តថគតបរធនធព� នេ�េាន ា្សព្បរុងជងធ នសបតធភន នេសាូរ

េនម្សព្្នសព្េគសតបប ថ្ �្ លកធ ងធ ល ្កលែរលសព្តថគតបរធនធ ព� នេ�

េាន ា្សព្បរុងជងធ នសបតធភន នេសាូរេនេសព្៖ 

១-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្ងធ នេេរព្ងធ នេេតែសកងក� �ងសព្

ភភ� ម 

២-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធ ក ក� �ងភបនេន្ងធ នេេរព្ងធ នេេតែសកងក� �ង

សព្ាង៌ម 

៣-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធ ក ក� �ងភបនេន្ងធ នេេរព្ងធ នេេតែសកងក� �ង

សព្បង្ម 

៤-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធ ក ក� �ងភបនេន្ងធ នេេរព្ងធ នេេតែសកងក� �ង

បធកល ម 

៥-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្ងធ នេេរព្ងធ នេេតែសកងនូវេ�

នន ងេ� ម 
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๒๔ 
 

េជេាបាយ ឱ្សសយ្បស� នេ��ិស 

សព្កធងធ ល ្សកបបងេជ រូលបគ រតេ�េរៀតថ្បពធ សតសព្អងេរ� មស េរនន្េាតប រូមេង� ម

បមស�ារូមេង�ម្កលែរលសព្តថគតបរធនធព� នេ�េាន ា្សព្បរុងជ ្សបតធភន នេសាូរេ

នម្សព្្នសព្េគសតបប ថ្ �្ លកធងធ ល ្កលែរលសព្តថគតបរធនធព� នេ�េាន ា្

សព្បរុងជ ្សបតធភន នេសាូរេនេសព្៖ 

១-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្្នេបមក�ម េេរព្េេតែសកងក� �ង

សព្ភភ� ម 

២-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្្នេបមក�ម េេរព្េេតែសកងក� �ង

សព្ាង៌ម 

៣-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្្នេបមក�ម េេរព្េេតែសកងក� �ង

សព្បង្ម 

៤-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្្នេបមក�ម េេរព្េេតែសកងក� �ង

បធកល ម 

៥-ភធ កល �្ភធ កល �នម ្រេបក្រេបធក ក� �ងភបនេន្្នេបមក�ម េេរព្េេតែសកងនូវ

េ� នន ងេ� 21

22ម 

 

បាេរាេធឺសសង �យេទៀឬេ� 

ពមអតម តកល សេនប ែត្នេររងបន�ធ មរូមជបបភរយ ភធ កល �បគបនើបប  េពលពកណ 

មសងើងមស្បប ក� �ងពប រុភបនថ សព្ពប រុបរធនធព� នេ� ពគកេាន ងសបកលេាន ា មងង េា�នអម កក  

េនែររ អបប ្ននរះងកប�ម បេនយ បអម េរៀតេាន ាម េររងបបប ាុ ន ង េគើបប េា�ន  

ប េ ាន េលន ករម  ១ េយ ងម េសកាងក ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល �េលន កេននងនូវវតន � ១០ សបករថ 

ភធ កល � មបនងសអស បធលរប កក� �ងមយ កប ែប�ង េាន ាាកងកឆនប ជងគា ហរកកេន- -រារ េសជ 

េ�សតនងែត ២ ប� បប  ភធ កល � មឆនប ម � នប េនម ែតបបប ាុ ន ងេគនសេ� េា�នប េ ានេលន ករម  ២ 

ម 
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๒๕ 
 

មប្បង�ាបមស �បដន�  ភធ កល �បង្េជ នសបពន ត�ខបបើកាង៌វ�ន�ាេរឬអ�ម ? េបនតងខ� �ស រស ង់ 

្នកសាប បេសមន នះបប  កសាប បរប ងារ នប េកក្នែររម បបភរយ ភធ កល � សេនប ែតថ 

សព្ពប រុបរធនធព� នេ�ពគកេាន ងសបកលេាន ា នភធ កល �បង�ាបមស �បដន�ហន នរលប សប្ាេងនល 

 ាសព្ពប រុេរៀតផងម ពគកវជ�ល បប ត�ភធ កល � សេនប ែតថ រារ េសជសតនង ២ ប� បប  ភធ កល � មឆនប  

ម � នប េន នភធ កល �បង� ាបមស �បដន�ហន នរលប េ�ឆនប ម � នប េពលាបប េរៀតកក្នែររម 

កសាបបពម េរនង េសមននែតអ� កតូមនសេា�ន  កសាបបបង�ា៊នើវ េសមននែតអ� កាសេ នសេា�នម េបន េេ 

េងា� ើងនសេរន ររប ងេន្ េតន េេកូនា� ើងនន ងេរន ររូមេង�មេ�វ�ឹ ថេ� ស់ងបបម  ស់ងបេ រអបប  

េ�េាន ាម 

ពមបង�ាងបនេ េគេា�នប េ ាន េរនងដមរ រ្ បប អាធករ បុ ផង េរនងដមពធ នធ តណេផយ េង�យ តប  

ាង៌វ�ន�ាផង នបង�ាេសកាេ េគេា�នប េ ានេរនងដមសតន ងែតពធ នធ តណគងគម រែតបបប េះា ្ 

ពធ នធ តណគងគម រ ពធ នធ តណមចបប  ែតងធ នរវលប នន ងអ� កខបបមចបប េភ្េរ េបន រូមេន្ េតនថរប ងេងប ម 

េ�ែររម នរះគធត នរះេដ្សភាេររងេន្ម 

េពលេវលេា�នប េ ានងករលប ាូរះបប េាន ា បបប ែន�េជ ននរះគធត េលកសគើ 

តូមេ ជគាពធនធ តណ ជគាគធតជគាសេបប េលកសគើាស ែររ ែតេលកសគើាស  កក េសែតងធ នគធត គធតែតពម  

ខសអគ ត... កបសថេននាេររងប េ ាន បូងដមែតេររងអាធករ បុ ពបករលគាក� �ងវត�កក េលកងធ នបូវ 

គធតែររ េងប មេលកនន ងគធត េបន គធតេ�នសបប ្ពរ នសពធេក នសមត េ ប្យ ្េាន ា េលកសតើវ 

ែតខសបងរស ាក... បធនេ�សបកលជងម 

៊នើវពនងរេបក រេបធក ំណជគាគធត រេបក រេបធក ខយ ្េគថ កបស េ�ែលងជ 

ងគានន ងេភយន ង េររងរបបប េលកបង្ េសបមេលន េលកបង្មប ្ េាន ងគធតែតពម េា�ន បបុណ 

េ�...ម េា�ន បបុណផយ �កក� �ងបស េ�ាយ �្េន្ឬ? ភបនបនធ តេសេនាូរេដាភរពប រុ-

បរធប� រ គគ  ភធ កល � ភធ កល �នម  រេបក រេបធក មប្េបននសេ� ងធ នគធតងធ នេដ្សភា ងធ នបរ�បត�ធ  

េតនថរប ងេងប មេ� បូងនសេ� ខស សបន ងែសបងេននង សបា� ត�  ភបនរររ េគាកអបប ៕ 
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๒๖ 
 

ខន�គធា៌ 

េ់ប េន្មយ សង  ក យ្ សងរសកែលង 

ែតំណរប្ែវង   េជ នអ�ម មយ សងរូមម 

សតើវកតប ពម តធ ម   សតើវក�ធ មពម តូម 

សតើវេគមំណរគម   ពម េ់បែរលខនងម 

អ�កសេជ�បបទុ  េនំណរជ នុ ង 

ជអ�កងធ នខនង   េរន បេគខន�ម ម 

ំណេគែ� ្មប ្   េាន ងកបសមជ បអម  

ងធ នខនងងធ នប�ម    ខន�មេនេាន ងម 

ខន�មជប�ប   រប្ជប �ុ ើល 

ខន�មជងូល   េងាង៌ ស់ងអបប ម 

ខន�មជភគ ន   ជរនបបដ�រប 

អ�កសេជ� ស់ងអបប    សប�ាខន�ម ម 

េ�បគ គ៌នធព� ន   េជ នេ�េដាអ�ម  

េ�េដាខន�ម    ជភគ នរជ េ នុ រម 

ខន�ម េន្បបខ   ផបតរប កល សបេបន រ 

ងធ នើសេមប េា�ន    សរពណាូរមូលនងម 

ខន�មជសរពណ   គគ រេបប ជកប ែប�ង 

អ�កផងប�បប ែប�ង  េកតែសគងសគបប េ� ម 

ស់ងងនបបងេរវត  ែងេសរមះ 

េនបបខសគបប រប ង  បូងេតរនេលកអ�កម 

សគបប ជនប សគបប ថ� កប   ែរល្នបសះង 

េា�នបបុណកភង  កបស េើលខន�ម ម 

់នបមលេវន  ប្ាធក�ម  

ែតខ� ្ខន�ម    េជ នអ�ម រលប របប ម 

ខន�ម  បមស     រប កជរសនបប  

មនយលប ពធភព   ជងយបប ភបនម 
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๒๗ 
 

ជរម សជកេកន  រនងនបបងេរវត 

ែរលេនបបម  េដាភរខន�ម ម 

េររងេន្បេងលប  ជែបបខយម េ 

នវជ េបមក�ម    ថមបប េាន ាេហង23៕ 

 

 

 

 

ឧទ�ិសកេ 

បូងររយធបមស ែុកបបុណកបបលេន្ ជូនមស េព្វ� �ី ុកល នុ រនេលកអ� ករ�្ន 

គបុ ស់ងំា ្ន្តបធតជេរនងផង មស េព្រតធងធ សត ស់ងំាផងម  

បូងេលកអ� ករ�្នគបុជេរនងេន្ អនប េ្រនររគលាកនូវ៊រគងនបយ� ផល 

ជរមេបប មធត� េន្ តងេបមក�ម សជ្ថយ េរៀងេ ខយ កនកបសបម កបមនេននាម៚ 
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 នករវ្េាសរយាយនវីាយ ឡុងរ ហុ ី្រ់បងររហរ៩២រឆាក កេ ំររ េនេសស់ កបយ៌េាសារាឡ�សុេដ�េទេបដាារុីរ ្រ

យាេនេតររ។ 


