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ជំពកូទ�ប១ 

ចទ�្ប��ទេូេ 

ម្្ ១... 

 ច្របដេ ះដបានរសជលបនណធរិទិបរ មិ ទកឆ្លណរបលក�ុរះបៈ ដិលលសណ  

ៈិដែៈដបណ �ិិន ប កឆ្លទេំរពចកកៈណ្រ បគ�ៈ�មណធដនរបី់ដរពររច្រររខន៍ដ 

ដិលណធដនរបី់ដរសបជុ ទៈណសលបន�កកៈណរកិចករ�រុិរុ�ិណកឆ្លិទរៃគបកុល  

រះបៈ ដិលលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរៈ៍លជរម ួសបជុធ 

ម្្ ២... 

 ច្របដេះដបានបគកសជ ុែរររទទទ៍នសស នលៈដនក់ច្រ គនរះបៈ ដិលលសណ  

ៈិដែៈដបណ �ិិន ទៈណសលកសជ ុទសនកទសដលុលរះបៈ ដិល/ ឬ លសណៈិដែៈដបណ �ិិនរ 

ៈ៍លជរម ួសបជុបគ�ៈ�ម�ិ់ីអរលសៈកៈណ្រធ 

ម្្ ៣... 

 ច្របដេះដ់សិនិទដ្់ុ�ចសបធេរះបៈ ដិលលសណៈិដែៈដបណ �ិិនែគនបួភ�  

រកៈ�ិ ទប កឆ្លទេំរពចកកៈណ្របន�កែនលែុះដរទរ�ែតុិ�ច្របបលែិកែគនែចល 

បដ្លទមបដេធ 

ម្្ ៤... 

 ុកករយទ័ែគនបរ�កឆ្លច្របដេះដដិលៈដយលគកចុបយដ 

• រះបៈកឆ្លពរសក រសបគគនលសណរះ់ិកិទ ែគនុែ់ិដរបលក�ុប �ិល បណៈច្រ  

ររកៈណ្រ បបលករ់ដ�រ្បសន ឬ/ដិលដមុិរ្បសន កឆ្លបានរសជលបួភ�រ សុពល ដិលណធ  

ដនរបី់ដររររះ់ិកខន៍ដ បបលៈិដណមលកដនចសបជម ឬៈិដលកកៃៈៈក

ែចកាឆ ធ 

• លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក រសបគគនលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរះ់ិកិទ 

ៈ៍ណសលៈកនដិួិ ែគនុែ់ិដរបលក�ុប �ិលបណៈច្រររកៈណ្រ បបលករ់ដ�រ្បសន ឬ/ដិល 
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ដមុិរ្បសនកឆ្លបានរសជលដ�នៈកនដិួិ ឬបរុកៈ�បន�់រិយលៈ៍ល ឬបច�ដបគ�ៈ�មរបៈ� 

ដនរបី់ដរសបជុបបលៈិដណមលកចសបជម ឬៈិដលកកៃៈៈកែចកាឆ ធ 

• រះបៈរបទរ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ រសបគគនលសណពររច្រ  

ែគនរបលក�ុប �ិលប ប្របទរ កឆ្លបានរសជលបួភ�រកៈ�ិទបគ�ៈ�មរបៈ�ដនរបី់ដរ  

សបជុបបលៈិដណមលកចសបជមធ 

• រះបៈ រសបគគនរះបៈកឆ្លពរសក ដិលរះបៈរបទរធ 

• លសណៈិដែៈដបណ �ិិន រសបគគន លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ដិលលសណៈិដែៈដ 

បណ �ិិនរបទរធ 

ជំពកូទ�ប២ 

�កចេពង��ប នព�កចរចចបប �សមាគបឬងពង�កគន �គ កនរ ដា�ការព្សងក 

ម្្ ៥... 

 ណរបលក�ុរះបៈកឆ្លពរសក ុៈែ់មះដរះ់ិកសា រដិក ែគនរករ់ដ�រ្បសនចសដ៍ដ លីលុិច 

៥ ( សិ) ករ ែគនះដជល្បរ ១៨ (គរ សិរម)  ឆ សប �ិលបយ ដិលែគនៈិដបន ររសបទមុ៍នទមរ  

ថឆ កគដកនសៃដរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគនុែ់ិដន្របវ� េបចមទមរែ� មធ 

 ណរបលក�ុលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុៈែ់មកះដរះ់ិកសា រដិក ែគនរ  

ករ់ដ�រ្បសនរ�� ុិែខ�ចសដ៍ដ លីលុិច ៥ ( សិ) ករ ែគនះដជល្បរ ១៨ (គរ សិរម)  ឆ សប �ិលបយ 

ដិលែគនៈិដបន ររសបទមុ៍នទមរថឆ កគដកនសៃដរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគន

ុែ់ិដន្របវ� េបចមទមរែ� មធ 

ម្្ប៦... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់ច្េរែ� មប ករ៍លៈ្ៃដ័ បបល 

រសបទមរសជ្ស និខិុ គកចខលបណៈដ 

 ១- ធកករ្សច្េរែ� មចសដ៍ដ២ (ទម) ច្រ 
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 ២- និខិុរ�� កជរលបណ ដ ៃដទមសឆ កណកព� នរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដ 

 បណ �ិិនកឆ្លពរសក ទមបៈេ្ស ឬបឬរចក ុចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ 

 ៣- ម់់រ់ុ�ិររសា រដិកះឆ ក�ះដរិទករថុរចក្រ�ដឆទស�នស ៤ ប្ជដដល ៦ ចសដ៍ដ ២ (ទម)ច្រ 

 ៤- នក�ដ�ិកុច្េ�ុាបនខបបលរបដរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក 

 ចសដ៍ដ២ (ទម) ច្រធ 

 កឆ្លកជម ចសិច ករ៍លៈ្ៃដ័ ជចបចមរណរកសជ ុរែដាៈ ែគនធកទយដដដលែរររទ 

ដិលដមុិ់ ិួ មៃដណបកធកករ្សច្េរែ� មធ 

 

ម្្៧...  

 នក�ដ�ិកុរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់ះដខនដៈសពររលៈ 

គណួៈ�ដ្ែត ដិលច្រននរួះដ ប��លុែ់ែចលចសជ្ចរសខដ�គកចខលបណៈ ដ 

 ១ - បានរសជល ដិលបានបគ 

 ២ - បវ� េរក្បទម ក្ណ ុ បបលៈិដុែ់ចៈនលលៈបវ� េរក្បទម ក្ណ ុ 

 រររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកែគនិដច្េរែ� មៈ្ដច៍ប��ល  

 ៣ - រ�ត រះស ន ៈិដុែ់ចៈនលលៈរ�� ុិ ឬសា រយដគណ ឬកររ�ត រររះបៈ ឬលសណ 

 ៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកែគននិដច្េរែ� មៈ្ដច៍ប��ល ឬកររ�ត រគិករ  

 ណកិទក�ៈ ឬីអចដ័ក�ៈ ឬសា រយដដ�រុិ 

 ៤ - ់បិដៃដណប �់រប �រ ណរែរ ណរបជ� មបចម ណេន ររ�ក ណគក�កុ សុែជល  

 របដ ឬ សុែជលនលករុិរុ� ិ

 ៥ - ់បិដៃដណរ�កបវ� េ ឬណរ�ករ�ត រះស ន ឬណបួភ�់បិសួដកៈ�នក�ដ�ិក  ុ

 ៦ - រ�ទួដបដ ដិលទទករៈ�ុ� ិ

 ៧ - ់បិដៃដណបរបលួដបដ ដិលទទករៈ�ុ� ិ
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 ៨ - ់បិដៃដណ សរល់បិដៃដណច ុែចលួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិដក់បទនុែ់ិដ សរលធ 

 កឆ្លកជម ចសិច ករ៍លៈ្ៃដ័ ជចបចមរណរកសជ ុរែដាៈ ែគនធកទយដដដល 

ខនដៈសរសខដ�កឆ្លនក�ដ�ិកុរររះបៈដិលលសណៈិដែៈដបណ �ិិនធ  

 

ម្្ ៨.... 

ករ៍លៈ្ៃដ័ ុែ់ទិដិុករសជ្ស និខិុបរឆ�រ្សរររ�បៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន 

កឆ្លពរសក ប��លុែ់របៈចទៈទទ៍នឬៈិដទៈទទ៍នច្េរែ� មលុបទន លីលលក៤៥ (ែររិរ សិ)  

ៃថ� ៃដៃថ�បួភ�ណធ 

       កឆ្លកជម ែគនឆកបរឆ�រ្សៈិដិដរសបទមបរនក�ខជខ រះរណច្េរែ� ម ករ៍លៈ្ៃដ័  ុែ់ 

់៍ដគសជដ ល ររលនក�ជ� ក្បយឆកបរឆ�រ្សមកបួភ�ណែកុៈែ់កឆ្លលុបទន លីលលក ៤៥ (ែររិរ 

 សិ) ៃថ�ៃដៃថ�បួភ�ណ ធ ករ៍លៈ្ៃដ័ុែ់របៈចសទមណច្េរែ� មកឆ្លលុបទន លីលលក ១៥ (គរ សិ) 

ៃថ� ៃដៃថ�បួភ�ណរន័រទមៃថ�ិដទទ៍នរសជ្ស និខិុែកុៈែ់ធ 

 កឆ្លកជម ករ៍លៈ្ៃដ័ខកខដៈិដិដរបៈចសទមណច្េរែ� មកឆ្លលុបទនគកចះដែចល 

កឆ្លកថខជខ ទម១ ដិលកថខជខ ទម២ខលបន�  រ�បៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន កឆ្លពរសកបនេ  

ុែ់ច ុទ្កថ ិដច្េរែ� មពររលៈច្របដេធ កឆ្លកជម ករ៍លៈ្ៃដ័ ុែ់បួភ�ដិលយុកៈ�ឯកស  

ច្េរែ� មដ�ន ក់ដបយសៈមរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន កឆ្លពរសកបនេធ 

  ករ៍លៈ្ៃដ័ជចរគិបរួណបរឆ�រ្សច្េរែ� មរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្ល  

ពរសកពែគនិដកបេ�មថះដបានរសជល ដិលទិរបគែគនជចបួភ�មករលេធនគនរដ�ិរ្ខ 

រាិិទ ដិលរព� របឆ រសបជុ  ឬរលកដក់ណដ�ំលគនរដ�ិរ្ខរុិ ឯកិទរុិ ់រ�ួៈវ 

រៃទជម  ទសបដនៈទះន ររររលសៈរុិកៈណ្រធ 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកពែគនករ៍លៈ្ៃដ័របៈចរគិបរួ 

ចសបធេណបរឆ�រ្សច្េរែ� ម ះដរិទិរ�ដលបយុ្រណធ 

ម្្ប៩... 
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            រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ដដលណន លរដមុិរ្បសន ចរទមៃថ�ែគនករ៍ល  

ៈ្ៃដ័ិដច្េរែ� ម ធ ករ៍លៈ្ៃដ័ុែ់ចៈនលឯកសច្េរែក មរះបៈ ដិលលសណៈិដែៈដ  

បណ �ិិនកឆ្លពរសកបដេបយករ៍លសា រយដធកទយដលៈណចសិច ធ  

            រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកែគនៈិដិដច្េរែ� ម ៈិដុែ់ិដដ្�ត ុ  

មកបួភ�រកៈ�ិទប កឆ្លទេំរពចកកៈណ្រប �ិលធ  

ម្្ ១០...  

            រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជ� ក្សទម  

ទយ វុះដំនបជដមររខន៍ដប ួនាកឆ្លទេំរពចកកៈណ្រ បយករ៍លៈ្ៃដ័ ដិល  

ករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា្កឆ្លលុបទន ៣០ (សៈរិរ) ៃថ� បិុចរទមៃថ�ច្េរែ� មធ 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជ� ក្បយ  

ករ៍លៈ្ៃដ័ កឆ្លកជម ះដណបួភ�់បិសួដកៈ�នក�ដ�ិកុ ឬណេន ររ�កទមសឆ កណ ឬេន ររ�ក  

គសែជលរបដ ឬគសែជលនលករុិរុ�ិ ឬែររ្នទយ វុះដបជដមួនា កឆ្លលុបទន លីលលក 

១៥ (គរ សិ)ៃថ� បិុចរទមៃថ�ែគនេន ររ�ក ឬែររ្ន បបល �ិ រៈករៈ៍លដក់រសជ្ស និខិុ  

ែគនិដេន ររ�ក ធ 

ម្្ ១១... 

 នក�ខយជខ  ែរររទ ដិលដមុិ់ ិួ ម ៃដណរបលក�ុ ដិលណច្េរែ� មរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ  

�ិិនកឆ្លពរសករះរដមុិរ្បសន ដិលរះរ់ដរបទរ ុែ់កសជ ុបបលរណរររគណៈរដ�ម  

ករ៍លៈ្ៃដ័ ធ 
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ជំពកូទ�៣ 

�កចរចចបប �កចស� សមាគ ឬងពង�កគន �គ កនរ ដា�ចកេទស 

ម្្ ១២... 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនះដរសជលបួភ�រកៈ�ិទកឆ្លទេំរ 

ពចកកៈណ្រុែ់ច្េរែ� មប ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិបណៈទៈលរណ 

ច្េដ្រ្ជុធ 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ  ែគនះដរសជលដ្់ុ�បបះលលុបទនខនម 

ុែ់រ្សណដ្�ត ុ�ិទមករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិលៈលុៃគបកកឆ្លពរសកធ 

នក�ខជខ  ែរររទ ដិលដមុិ់ ិួ ម ៃដណរ្សណដ្�ត ជុែ់កសជ ុបបលរភយលរណរររ 

ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិធ 

ម្្ ១៣... 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនះដរសជលដ្់ុ�បបះលននប កឆ្ល 

ទេំរពចកកៈណ្រ ុែ់បកធកករ្សច្េដ្រ្ជុប ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណ 

ដ�រុិ បបល �ិ រៈករៈ៍លដក់រសជ្ស និខិុគកចខលបណៈ ដ 

១.និខិុរររបដរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនះដទមសឆ ក 

ណចិៃរដ�លរររខន៍ដប របទរ បរឆ�ែុលលសល សុពលររខន៍ដបបល �ិ រៈករៈ៍លដក់ ម់់រ់ុិ� 

របល�ររររ្បសនែគនបរឆ�ែុលលសល ចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ ដិលបរឆ�បរ�កទមសឆ កណ សុពល ចសដ៍ដ១ 

(ៈ៍ល) ច្រ 

២.និខិុបបលរ�� កជរលបណ ដ ៃដទមសឆ កណ សុពលប កឆ្លទេំរពចកកៈណ្រ 

ទមបៈេ្ស ឬបឬរចក ុ ចសដ៍ដ១ (ៈកល) ច្រ 

៣.និខិុបចមបបលជរម ួះដរៈុាកិចករបទររបគ�ៈ ដ្�ត ុឳករះបៈ ឬ លសណ 

ៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរគសបជ� ណ ចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ 
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៤.និខិុាសទបបះលននរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ បចមបបល 

ករ៍ល ឬសា រយដំ់បណ �ិិនៃដទេំរពចកកៈណ្រ ចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ 

៥.និខិុរ�� កថ់ណិរះរដ្់ុ�បបះលននរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន

របទរ លុបទន លីលុិច ៦ ( សិៈកល) ែខ រ�� កបបលទមសឆ កណចិៃរដ�លរ ខន៍ដប របទរ 

ចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ 

៦.និខិុរដ្ដ�នដក់ំនបជដម ៃដរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ប 

បនាកឆ្លទេំរពចកកៈណ្រ ចសដ៍ដ១ (ៈ៍ល) ច្រ 

កឆ្លកជម ចសិចករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិជចបចម រណរកសជ ុ

រែដាៈែគនធកទយដដដលែរររទ ដិលដមុិ់ ិួ ម ៃដណបកធកកបរឆ�រ្សច្េ ដ្រ្ជុធ 

ម្្ ១៤... 

 ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ុែ់ទិដិុកខនដៈសៃដរសជ្ស និខិ  ុ ប��ល 

ុែ់របៈចលនទៈ ឬៈិដលនទៈច្េដ្រ្ជុរៈ៍លរះបៈ  ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន 

របទរ លីលលក ៤៥ (ែររិរ សិ)ៃថ� ៃដៃថ�បួភ�ណធ 

ម្្ប១៥... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់បួភ�ណទិិកឯកិទរៈ៍លករ៍ល 

ឬសា រយដររំ់បណ �ិិនែគនរៃគបកបន�បបះលនន ៈ្ដដដលបកធកករ្សច្េដ្រជុ 

រៈ៍ល ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ណដ�រុិ គកចះដែចលកឆ្លចសជ្ចទម៤ ះល១៣ 

ៃដច្របដេធ 

ម្្ប១៦... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់ះដថ់ណិបរាដ រះរដ្់ុ� 

បបះលននប កឆ្លទេំរពចកកៈណ្រ ប��លបនថ ិកចសពលរ្ទភប�ុ្គណិន 

ៈ៍ះដបរន់ុ្ វរររ្បសនិក រះស ណ ិី នយល ដិលណចសពលរះរ គសបជ� ណណចកឆ្ល 

ណ ិី នយល ៈិដមកបន�រទម២៥ (ៃៈស សិ)ិបលៃដថ់ណិររ្ធ 



Unofficial document and retype by CCC 08/06/2015 

 

ម្្១៧... 

 រន័រទមច្េដ្រជុរៈ៍លករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ច៍ប��ល 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់ដ�នដ្រជុ ដិលឯកសធកទយដដដលបបះល 

ររខន៍ដមកបយកសៈរដក�ិ់ីអដវកៈណ្រធ 

 

ម្្ប១៨... 

 ដ្រជុះដរ្ទនិទលុបទន លីលលក ៣ (រម)  ឆ ស បបលែដែកលៈបបះលនន

រររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរធ រ្ទនិទដ្រជុ ដដលុែ់រែក រ 

ររភយលរ់ុ�ិបណលៃថ�ដ្ុកសជ ុធ 

 កឆ្លកជម  រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនះដរសជលរដ�រ្ទនិទ

ដ្រជុុែ់បកធកករ្សរដ�រ្ទនិទដ្រជុមកិដ ៩០ (ប្រិរ) ៃថ� ៈ្ដៃថ�ដ្ុ

រ្ទនិទដ្រជុធ 

ម្្ប១៩... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនិដច្េដ្រជុ ច៍ប��ល ុែ់ ក់ដ 

គសជដ លររលនក�ជវ ក្សទមទយ វុះដំនបជដមររខន៍ដប ួនា កឆ្លទេំរពចក 

កៈណ្របយករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ដិលករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា្ 

កឆ្លលុបទន៣០ (សររិរ) ៃថ� បិុចរទមៃថ�ច្េរែ� មធ 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជវ ក្បយ 

ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ដិលករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា្ កឆ្ល 

កជម ះដណេន ររ�កទមសឆ កណ សុពល ឬ សុពលរចសរបទរ ឬែររ្នទយ វុះដបជដមួនា 

កឆ្លលុបទន លីលលក ១៥ (គរ សិ)ៃថ� បិុចរទមៃថ�ែគនេន ររ�ក ឬែររ្ន បបល 

�ិ រៈករៈ៍លដក់ រសជ្ស និខិុែគនិដេន ររ�កបបលចៈនល ក់ដកសៈរដក�ិ់ីអដរកៈណ្រធ 
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ជំពកូទ�៤ 

ធ ធ ប នព្ទពទសគ្��កចស� សមាគ ឬងពង�កគន �គ កនរ ដា�ចកេទស 

ម្្ប២០...  

ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិរររះបៈកឆ្លពរសក ះដគកចខលបណៈដ 

 - ិបណដ ឬ់ ិិ បណដ ឬរ ិ់ រិណដរររះ់ិក  

 - ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិេ័នរររះបៈ  

 -សបពលពររច្រទមករ់ដ�រ្បសន ឬដមុិរ្បសន  

 - ចសជក នទមរ�ទពររច្របដ្ល�បទនុធ  

ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិររលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ះដគកចខលបណៈដ 

 - ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិេ័នររលសណ 

 - សបពលពររច្រទមករ់ដ�រ្បសន ឬដមុិរ្បសន 

 - ចសជក នទមរ�ទពររច្របដ្ល�បទនុធ 

ម្្ ២១... 

 ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់ិដៈកទម  

រ�ទពររច្រនន ធ 

 

ជំពកូទ�ប៥ 

សនទ�នបផ�្�េេជ ជប នព��ពាតច�កចស�សមាគបឬងពង�កគន �គ កនរ ដា� 

ម្្ប២២... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន ែគនិដច្េរែ� ម ឬដ្រ្ជ : ុែ់រាិុប បណៈ 

ដមុិៈ៍ៃដររសបទ�ទដរួះដ ដិលទទ៍និដណបន�កទដកចិុ� ដិលណដ្បាេនន ពររលៈ  

ច្រ ដិលរទរ�មុ�ិរួះដ ធ 
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ម្្ប២៣... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន ែគនិដច្េរែ� ម ឬដ្រ្ជ: ះដរិទិច្េកិចករដ្ 

រ�រុិរុ�ិណរៈ៍លៃគបកកឆ្លណដ្់ុ�បបះលរកៈ�ិទ ពររលៈច្ររួះដ ៃដទេំរ

ពចកកៈណ្រ ធ 

ម្្ប២៤... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន ែគនិដច្េរែ� ម ឬដ្រ្ជ: ះដរិទិប �់រប �រ  

រ្បសនិក ឬកៈ�កបគ�ៈ�មរបៈ�ណច ធ ណប �់រប �របដេ ុែ់ដ្់ុ�លៈច្ររ�មទមបន� រប់រដរ  

ច្ររ�មទមណច ដិលនិខិុរទបណ ដបុិល្ុ�នន ៃដទេំរពចកកៈណ្រ ធ 

ម្្ ២៥.... 

 ទមសឆ កណ សុពលរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ រ្បសនិករបទរ 

ដិលរ្បសនិកែខ� ៈ៍ណសលរះ់ិកកសៈប្សររខន៍ដ ទ្សទទ៍និដ�យលឯករិទិ ដិលរ្ទភរិទិរឆក  

ណទកុ គកចះដែចលកឆ្លដ្រ�ត ទមកសល់ មែលដ  ឆ ស ១៩៦១រ�មទមទសនកទសដលណទកុប �ិល ណកទលដដល  

រកៈ�ិ ទរសបទមៈ្ខចររខន៍ដ ដិលបេលក�មបររប�ទ បន�កែនលែុះដកិចកទៈបទរលទិបររ  

ុលំ់បណ �ិិនកៈណ្រ រៈ៍លរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរធ  

មា្ ២៦... 

លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក លសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ឬរះបៈរបទរ 

ុែ់រណដ ស់�ទ្កិ  ុចសបធេបរបជរក្ដបីិលប ទេំរពចកកៈណ្រធ  

មា្ ២៧... 

លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់បដម�បយករ៍លៈ្ៃដ ័ ករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា ្

ដិលកសៈរដក�ិ់ីអដរកៈណ្រ ដក់ិលណជរ រកកររ្រកៈ�ិទណច ដិលិលណជរ �ិែត់ុា ្

រចស ឆ សៈ៍លច្រ ៈិដមក�៍រទមគសពចែខក្ៈសុៃដ ឆ សរន័រធ កឆ្លកជម ែគនទទ៍និដណ 

ាសទ�ិែត់ុា្ទមះក រ ស់ដ៍ល លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកបនេ ុែ់បដម�ិលណជរ ខលបន� 

បបលចៈនលបចមទមឯកសបគ�ៈ ែគនបដម�បយះក រ ស់ដ៍ល កឆ្លសិ្លបទន ៣០ (សៈរិរ) ៃថ� បិុចរ 

ទមៃថ�បដម�បយះក រ ស់ដ៍ល ទៈណសលឯកសបបះលកៈ�់ ិួ មណច ដិលកិចកទៈបទរល�ិែតរ�ណដ ១ 
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(ៈ៍ល) ច្រ ែគនះក រ ស់ដ៍លិដលនទៈ បបលចៈនលទមឯកសបគ�ៈ មកិដកឆ្លសិ្លបទន ៣០ 

(សៈរិរ) ៃថ� បិុចរទមៃថ� ះក រ ស់ដ៍លិដឯកិទលនទៈធ ិលណជរ បដេ ុែ់ុៈកនទ្ក 

ប ទមសឆ កណខន៍ដលុបទន លីលុិច ៥ ( សិ)  ឆ សធ  

កឆ្លកជម ចសិច ករ៍លៈ្ៃដ ័ជចបរឆ�រ្សិលណជរ រ�មទមរកៈ�ិទ ដិលិលណជរ  

�ិែត់ុា្ រចស ឆ សរររះបៈធ  

លសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់បដម�បយករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណ 

ដ�រុិ ករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា្ ដិលកសៈរដក�ិ់ីអដរកៈណ្រ ដក់ិលណជរ រកកររ្ 

រកៈ�ិទណច ដិលិលណជរ �ិែត់ុា្រចស ឆ សៈ៍លច្រ ចៈនលទមឯកសបគ�ៈ  ែគនបដម�បយ 

ះក រ ស់ដ៍លកឆ្លសិ្លបទន៣០ (សៈរិរ) ៃថ� បិុចរទមៃថ�បដម�បយះក រ ស់ដ៍ល ទៈណសលឯកស 

បបះលកៈ�់ ិួ មណច ដិលកិចកទៈបទរល�ិែតរ�ណដ១ (ៈ៍ល)ច្រ ែគនះក រ ស់ដ៍លិដលនទៈ 

បបលចៈនលទមឯកសបគ�ៈ មកិដកឆ្លសិ្លបទន ៣០ (សៈរិរ)ៃថ� បិុចរទមៃថ�ះក រ ស់ដ៍លិដ 

ឯកិទលនទៈធ  

កឆ្លកជម ចសិច ករ៍លបរគណកិចក ដិល�ិែត់ុា្ ឬ ជរម ួរ់ដកៈ�រុិ ជចបួភ� ណុ្ុ

ទិដិុក ដិលរ់ដកៈ�បន�រះបៈ ដិលលសណៈិដែៈដបណ �ិិនធ  

ជំពូកទី៦ 

ករផ ក�កសកមព ក ំំ ល ករប�រប�សពពមពាពស�ុ្ស 

ករចបត់ែចពធព ពិែាទពព�សសច្ិរ�ប�ម់ស ឬាែ�កសិពតសពរដ ិភព 
 

មា្ ២៨... 

រះបៈ ឬ លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ជចេែ ករកៈ�ិទររខន៍ដ បបលុែ់ 

ក់ដគសជដ លររលនក�ជរ ក្បយករ៍លៈ្ៃដ័ធ ៈ្ដដដលេែ ករកៈ�ិទ រះបៈ ឬ លសណ 

ៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ុែ់បួភ�ិលណជរ រកៈ�ិទណច ដិលិលណជរ �ិែត់ុា ្

គកចះដែចលកឆ្លកថខជខ ទម១ ៃដះល ២៧ ៃដច្របដេធ  

រះបៈ ឬ លសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ៈ្ដដដល សរលុែ់់ៈេណុទភកិចកលៈដមុិ់ ិួ ម 

ដិល រទរ�ែតុ�ិរួះដធ  
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មា្ ២៩... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ជចេែ ករកៈ�ិទិដ បបលុែ់ ក់ដគសជដ ល  

ររលនក�ជរ ក្បយករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិធ ៈ្ដដដលេែ ករកៈ�ិទ 

រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ុែ់បួភ�ិលណជរ រកៈ�ិទណច ដិល  

ិលណជរ �ិែត់ុា្ គកចះដែចលកឆ្លកថខជខ ទម៣ ៃដះល២៧ ៃដច្របដេធ 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ៈ្ដដិលរែក ររ្ទនិទដ្រ្ជុ ុែ់  

់ៈេណុទភកិចកដិុិ់ ិួ ម ដិលរទរែតុិ�រួះដធ 

មា្ ៣០... 

 ចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ណច ុែចលួដបដដិលទទករៈ�ុ�ិ  

ែគនប រនទមណ់ៈេណុទភកិចក ុែ់ដ្់ុ�ណៈនក�ដ�ិកុររខន៍ដ បបលដ្បរៈលៈច្រ ដិល  

រទរ�ែតុិ�រួះដធ 

 ចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ណច ុែចលួដបដដិលទទករៈ�ុ�ិ 

ែគនប រនទមណ់ៈេណុទភកិចក ុែ់ដ្់ុ�លៈដ្រ្ជុ ដិលកិចកទៈបទរលរៈ៍ល  

ះក រ ស់ដ៍លធ 

មា្ ៣១... 

 ចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគនុែ់ិដ សរល បបលបរចក�ម  

រៈចររុ្រណ ឬុែ់ន្របវ� េបចមទមរែ� មបបលបរចក�មរបៈចររករ៍លៈ្ៃដ័ 

ណ់ៈេណុទភកិចក ទៈណសលណច ុែចលួដបដ ដិលទទករៈ�ុិ�ែគនប រន ុែ់ដ្់ុ�លៈ

បរចក�មរបៈចររុ្រណ បបលដ្បរៈលៈរទរែតុ�ិរួះដ ធ 

 ចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនុែ់ិដករ៍លណរបទរ ដិល 

រ�រុិរុ�ិណដ�រុិ របៈចរែក ររ្ទនិទដ្រ្ជុៈ្ដណនកសជ ុ ណច ុែចល  

ួដបដ ដិលទទករៈ�ុ�ិ ុែ់ដ្់ុ�លៈបរចក�មរបៈ ចរររះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន  

របទរែគន ិដបរឆ�រ្សបរ�កទមសឆ កណ សុពលប ទេំរពចកកៈណ្រធ 
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ជំពូកទី៧ 

វិធពករដភព ពិែនិ�រសបសចិ ្

មា្ ៣២...  

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគនៈិដិដដ្់ុ�លៈះល ១០ ឬ ះល 

២៦ ឬកថខជខ ទម២ ៃដះល២៧ ៃដច្របដេ ករ៍លៈ្ៃដ័ ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជរ ក្

បបលទ្កលុបទន លីលលក ៣០ (សៈរិរ)  ៃថ� ៃដៃថ�បួភ�ណធ  កឆ្លកជម ៈិដរដ្់ុ�លៈ

ណ ក់ដគសជដ ល ករ៍លៈ្ៃដ័ុែ់ ក់ដគសជដ ល ររលនក�ជរ ក្េែ ករកៈ�ិទរ

របព� េជរដឆ លុបទន លីលលក ៩០ (ប្រិរ) ៃថ� ធ កឆ្លកជម ប ៈិដទៈដ្់ុ� ករ៍លៈ្ៃដ័ 

ុែ់របៈចររលនក�ជរ ក្ន្របវ� េបចមទមរែ� ម ធ 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគនៈិដិដដ្់ុ� ដុៈុែ់លៈនក�ដ�ិកុ

ររខន៍ដ ករ៍លៈ្ៃដ័ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជរ ក្ ឬេែ ករកៈ�ិទររបព� េជរដឆ

លុបទន លីលលក ៩០(ប្រិរ)  ៃថ�ធ កឆ្លកជម ប ៈិដទៈដ្់ុ� ករ៍លៈ្ៃដ័ ុែ់របៈចរ

រលនក�ជរ ក្ន្របវ� េបចមទមរែ� ម ធ 

ករ៍លៈ្ៃដ័ុែ់របៈចន្របវ� េបចមទមរែ� មរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្ល 

ពរសកពែគនបួភ�រកៈ�ិទរលេធនគនរដ�ិរ្ខ រាិិទ ដិលរព� របឆ រសបជុ ឬ រលកិទ 

ៈ�ដ�ំ លគនរដ�ិរ្ខរុិ ់រ�ួៈវ ទៃទជម  ទសបដនៈទសរររររលសៈរុិកៈណ្រ បបលទ្សបិុ 

ទមបណរទ��ទជខ បដ្លបទនុធ  

មា្ ៣៣...  

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន កឆ្លពរសកះដរិទិរ�ដលុុដដលបរចក�មរបៈចររ 

ករ៍លៈ្ៃដ័ ណកទលដដលណៈិដច្េរែ� ម ណរែររកៈ�ិទ ណនរបវ� េទមរែ� ម ដិលណទិដយល 

បយុ្រណ កឆ្លលុបទន លីលលក ៣០(សៈរិរ)ៃថ� ៃដៃថ�បួភ�ណ បិុចរទមៃថ� ក់ដគសជដ លសទម 

បរចក�មរបៈចធ 

មា្ ៣៤...  
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 ជរម ួះដរៈុាកិចកុែ់ច ុ់បិដណរែរររន័ដចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដ 

បណ �ិិនកឆ្លពរសកព ែគនៈិដិដច្េរែ� មប ករ៍លៈ្ៃដ័ពររលៈរទរ�ែតុ�ិៃដច្របដេធ  

បរ�កជម ៈិដំលចន រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន កឆ្លពរសកបនេុ្់ទិដយលរិកទម 

៥,០០០,០០០ ( សិរដបនន) បយ១០,០០០,០០០ (គររដបនន) បបលករ៍លៈ្ៃដ័ធ 

កឆ្លកជម  រដ�បួភ�រកៈ�ិទរដ�បទនុ ជរម ួះដរៈុាកិចកុែ់រ�ដលបយុ្រណ បគ�ៈ�មច ុ់បិដណ 

លៈដនក់ច្រ បបលទ្សបិុទមបណរទ��ទជខ បដ្លបទនុធ 

រទរ�ែតុ�ិៃដកថខជខ ទម១ ខលបន�បដេក�ុែ់លកៈកដ្់ុ�គកចាឆ ដលែគ ចសបធេរះបៈ 

ឬលសណ ៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសកពែគនុែ់ិដករ៍លៈ្ៃដ័ន្របវ� េបចមទមរែ� ម ឬេែ ក 

រកៈ�ិ ទ ប��លប ែុរដ�បួភ�រកៈ�ិទកឆ្លទេំរពចកកៈណ្រធ 

មា្ ៣៥... 

 កឆ្លកជម  រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិន របទរ ែគនៈិដិដដ្់ុ�លៈះល 

១៩ ឬ ះល២៦ ឬកឋខជយខ ទម៣ ៃដះល២៧ ៃដច្របដេ ករ៍លណរបទរដិលរ�រុិរុ�ិណ 

ដ�រុិ ុែ់ ក់ដគសជដ លររលនក�ជវ ក្បបលទ្កលុបទន លីលលក៣០ (សៈរិរ) ៃថ�ធ 

កឆ្លកជម ៈិដដ្់ុ� ករ៍លណរបទរដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិុែ់ទះដររលនក�ជវ  

ក្ បបលទ្កលុបទន លីលលក៣០(សៈរិរ) ៃថ�ធ កឆ្លកជម ប ែុៈិដទៈដ្់ុ�លៈណ 

ទះដ ករ៍លណរបទរដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ុែ់របៈចររលនក�ជវ ក្ 

រែក ររ្ទនិទដ្រជុធ 

មា្ ៣៦...  

 ជរម ួះដរៈុាកិចកុែ់ច ុ់បិដណណរែរររន័ដចសបធេរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដ 

បណ �ិិនរបទរពែគនបួភ�រកៈ�ិទបបលៈិដិដច្េរែ� ម ឬែគនុែ់ិដរែក ររ្ទនិទ

ដ្រជុបបលករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិធ ់បិដណរែដាៈណកទលដដល

ណរបជ� មបចមពររលៈច្របន� រប់រដវ ជចុែ់ិដដ្់ុ�ចសបធេ់ដរបទរព ែគនរសប � 

ណចប កឆ្លរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរែគនរទដុ�បន��រខលបន� បបលទ្សណដ 

បិុគនបណរទ��ទជខ បដ្លបទនុធ 

មា្៣៧... 
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ករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ជចរែក ររ្ទនិទដ្រ្ជុកឆ្ល

កជម ែគនរះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ៈិដិដដ្់ុ� ដុៈុែ់លៈដ្រ្ជុ

ែគនច្េរៈ៍លករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ឬកឆ្លកជម ែគ នរះបៈ ឬ  

លសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរបួភ�រកៈ�ិទរលេធនគនរដ�ិរ្ខរលសៈ រាិិទ ដិលរព� រ  

បឆ រសបជុ ឬរលកដក់ិទដ�ំលគនរដ�ិរ្ខរុិ ឯកិទរុិ ់រ�ួៈវ រៃទជម  ទសបដនៈ  

ទះន ររររលសៈរុិកៈណ្រធ 

មា្ ៣៨... 

 រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនព ែគនរកៈ�ររខន៍ដបួភ�បជលរលេធនគន

រដ�ិរ្ខរុិ ឬះដណធកទយដដិលណរសជុិក �ិែតរ�ណដប�់កៈ� ឬរទបន��រប�់កៈ� ឬ

រទបន��រទ��ទជខ បដ្លបទនុ ុែ់ដ�ន័បណរបបលបីលលៈច្រទ��ទជខ រួះដៃដទេំរ

ពចកកៈណ្រធ 

 

ជំពូកទី ៨ 

ាព្រសបសច្ ិ

មា្ ៣៩... 

 រន័រទមច្របដេចកនរួះដ រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនកឆ្លពរសក ែគនះដ  

ុៈកនរសជ្ស និខិុប ករ៍លៈ្ៃដ័ច៍ប��ល ុែ់ច ុទ្ករិដច្េរែ� ម ដិលទទ៍និដរ  

រភយលរ់ុ�ិដក់ឋដុរដមុិរ្បសនពររលៈរទរែតុិ�ៃដច្របដេធ 

មា្ ៤០...  

 រន័រទមច្របដេចកនរួះដ រះបៈ ឬលសណៈិដែៈដបណ �ិិនរបទរ ែគនិដច្េ  

ដ្រ្ជុរៈ៍លករ៍លណរបទរ ដិលរ�រុិរុ�ិណដ�រុិ ុែ់ច ុទ្ករិដច្េរែ� ម  

ពររលៈច្របដេ ដិលជចបួភ�រកៈ�ិទ�កុគនៃថ�ដ្ុកសជ ុរ្ទនិទដ្រ្ជុ ធ 

ជំពូកទី ៩ 
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ាសពរសបសច្ ិ

មា្ ៤១... 

 រទរ�ែតុិ�ណសលំលពែគនះដខនដៈស ដ័្លទមច្របដេុែ់ិដទ្ករដិំកជរ  ធ 


