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កិច�្រពម្ររពៀង្ក្ពៀ�ងទ ង្  

ទរមពង�ចចំាត់កា�ក់និចចមិចំចកងគំនូកពស 

 

បានចុ ះហត�េល�េនទី្ េក�ងទ� �កណេន៨ ែខហចល  ឆ ា១៩៦៨ 

ដ�នបា�ធ�វ�ិសធាទកម�កណេន២៨ ែខទ��   ឆ ា១៩៧៩  

 

ម្្១ 

ងរ�្ងហតះហភភ�ិតត ងកាចកនហនាតហណំឆ ទកំា�់ហ ិ

 

១- រ�េតែដេកាចវហ�ទិន�ភក�ភរ្�ាុរ�្ងហ់តះហភភិ�តតកមួ     

២-រ�េតទា្�ាុកាចកនហនាតហណំឆ ទំែហកមួ នា�ពុះាា�រតសះទកម ម ហ�ទ�េណ “នាតហំ 

ណឆ ទំកា�់ហ”ិ )   

៣- នាតហំណឆ ទំកា�់ហិហិវមកវាួ 

(i) រ�� នកាទីក ាិ្កាចទកី 

(ii) រ�� នេាាញិតកកទកទកែដេវារ��� េះាា�រតសះទកម �ដួវាង 

រង ញកាភនទកីាិ្កាចទីក 

(iii) ទាទហំភា្េ ំ  

៤- រ�� នកាទីក ាិ្កាចទីក ះគ់រ�� នែដេហ� រទំឆច្ររតកបនា�កាទិន�ភក�ភរ្�ាុែដេ 

់ទកមវហតច កាវ�ិសធាទកមាិ្ងរែាតក ដ�នែដេះទួទវម ធិងាជញ ែដេបារ�្ងហតក 

វត៣ មហ�ទ�េណ “ះទួទវម ធងិាជញ ” ) អន�ធ�វ�ិសធាទកមាិ្ រែាតក នា�ពុ 

រ�� ន�ាុ    

៥- រ�� នេាាិញតកកទកទក ាិ្ទាទហំភា្េ ំ ហិវកាចកនហ�ដួះទួទវម ធិងាជញ 

តរតកានហិវធិនែដេបាទាទហំទឆច្វត៣    

៦- កាច�លកតកតកានហិវធិនែដេបាទាទហំទឆច្វត៣ ះទួទវម ធងិាជញអន�ធ� 

វ�ិសធាទកម  រា�ភញរែាតកនា�ពុនាតហំណឆ ទកំា�់ហិ    

៧-  

 ទ- នាតហំណឆ ទកំា�់ហិហវិ�ធ�់ ហសក្ំ�ះត់ ាិ្ហសបភា្   
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 ខ- កហតរេផ់� វងកានាតហំណឆ ទំកា�់ហិ ់ហស�ផា្�េហែដេតាឆបិហបា 

ទាទហដំ�នវាែន្ទឆច្វត៥ ហិវ�ធ��េក្�ដួងរិេនួ ទកមតេិ�ិរ�� កា�់ហិ មហ�ទ 

�េណ“ងរិេនួ កា�់ហ”ិ) រជា រំភនងរ្ទស�រេរេំ់ កមួដជ ាិបេពទំភនា� ដ�ន 

វាែន្ទឆច្កាចត�� ត�នងរ�្ងហក្អងទកមតេិ�ិរ�� ភិាភ�លទមហ�ទ�េណ“ក្អង”)   

 

ម្្២ 

ង�របត ំាិ្ វសិេហភផ់� វនវរកំានាតហណំឆ ទកំា�់ហ ិ

 

១- �េទែេ្េទកខទ� ែដេបាទាទហំ�ដួទិន�ភក�ភរ្�ាុ នាតហំណឆ ទំកា�់ហ ិ

ហិវវាចទិេទកទួែររដជបេរ៉ច�តា ុ   រ៉ចែា� រ�េតានកមួ យអនទាទហំវសិេហភ 

ផ់� វនវរនំា�ពុ នាតហំណឆ ទំកា�់ហិែដេខ់មាះិហណហ្កហិវ   �ដួែេកទ នាតហណំឆ ទ ំ

កា�់ហិកិាហិវន្ហ� រំរ�េតទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តតទទំេ្ា្្េទកទួ ាិ្ 

វសិេហភកាទិន�ងពែដេបាផ�េំ់ ្ះាា��ទឆច្រ�េតទា្�ាុ    

២- រ�េតានកមួយទឆច្តះហភភិ�តតទសតេិ�ិទឆច្ង�របតនំាតហំណឆ ទំកា�់ហិ់  

រភនា��គេ  ់រភនា�ាាមួ    

៣- ងរិេនួ រតំរ�េតទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តត ហិវរ��� េទឆច្ងទសផ់� វង 

នា�ពុងហកងេ ំ  ងនចុរ�� នះាា�  �ះួ  រតាិ�រងហកងេ ំ  ងនចុរ�� នហិវបា 

�បុភចកបផសួ់ផ់� វង ហិវរ��� េទឆច្ង�បុភចកបផសួ�ជុា�វនាាមាកាទីក ាិ្កាចទីក 

កានាតហំណឆ ទកំា�់ហិរតេំាាិញែដេរាពទះំាា�    

៤- ទឆច្ង�ត� តពទ្�ដកកនរ��� េទឆច្រ�� នេាាញិតកកទកទក ះទួទវម ធិងាជញ 

ហិវកាចវហ��ដួួទនិហ�េចទដទ�ំដកកន�តជ្ង�របតពំទ្ែដេអន �ទហវាា�វ 

តេិ�ិផ� នំកចខ   រ៉ចែា� ងរ��� េពទ្តកមួ ទឆច្តភ្តកកទកទកកិាែកា់ងរង ញ 

ះាាិហរតះំទួទវម ធងិាជញណ�ហពទ្�ាុពទំភនា�  កាិពទំភនា�ា្្តេិ�ផិ� នំកចខ    

 

ម្្៣ 

ះទួទវម ធងិាជញ 

 

១- ះទួទវម ធិងាជញហវិេេមេខចតហិវទិន�ងទា្េវួដ�នវាែន្ទឆច្វត ១ម៤)  
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វត១ម៥)ាិ្វត១ម៦)   រ�េតានកមួ យទឆច្តះហភភិ�តត ហិវវាហាត្ទឆច្ 

ះទួទវម ធិងាជញ ែដេហិវបាចហំតា្តករេរ�� កផាទឆច្ែដេ បាកាចកនហ�ដួ 

តា�េ្ហះ�នាធកមតការ�េតទា្េវួែដេ់ហាត្    

២- ះទួទវម ធងិាជញហវិកាចកនហរ�� នតកកទកទក ាិ្ទាទហភំា្េ�ំដួតា�េ្ 

ហះ�នាធកមតកាតា�េ្� ឆ ហរតំរ�េតទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តត    

៣- តា�ទ �ធ�វ�ិសធាទកម  រែាតកនា�ពុនាតហំណឆ ទំកា�់ហអិន�ធ��េក្�ដួងរិ 

េនួ រតំរ�េតតកមួទឆច្តះហភភ�ិតត �ដួងរិេនួ កា�់ហិ   តា�ទ  

តកមួ�នញភនងរិេនួ  ហិវ�ាដាទ្្�ដួងរិេនួ �ាុ �ទងរិេនួ កា�់ហ ិ

  តា�ទ ែដេ�នញភនងរិេនួ ាិ្ភនងរិេនួ កា�់ហិ ងរិេនួ កា�់ហិហិវ 

រ��� ា�ទងាតំវិទកាះទួទវម ធិងាជញ�ដួកិា់្�េតភនភនម២)ែខ កចាតកនួ  

រចារតះំទួទវម ធងិាជញ�ដកកនួទតា�ទ �ាុកទភិចត    

៤- �តនទ�នត�កនរតះំទួទវម ធិងាជញពទភំនា�ា្្ងកាចកនហវ�ិសធាទកម ាិ្ ង 

រែាតកែដេបា�ធ��េក្នា�ពុនាតហណំឆ ទំកា�់ហិហិវវាតា�េ្ហះ�នាធកមតការ�េ

តទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តត   រ៉ចែា� ហិវទកទ់្វាតា�េ្ងទនលាារតាិ 

�រ�តនទ�នត�កន�ាុពទំភនា�ា្្ងរ�្ងហទកីមន  ង�ផាេាាិញភនទីកកមួ �ទទីក�ផា្ 

�េហ   

៥- កឆទាជញវឆ ទំយហវិវាតេិ�ិ�បុ� ឆ ហភននាងួ    

៦- រតាិ�ររ�េតកមួកិាបាចហតំា្កឆទហាត្តវរតំកនួ រចាតកមួ រត ំ

ះទួទវម ធិងាជញ   រតាិ�រកឆទាជញែដេបាចហតំា្កិាបា�បុ� លឆ ហរត ំ

ខ់មាទឆច្កាេកច្តកនួ រចា  ទឆច្ួួ�ភេែដេបាទាទហំ�ដួរេរ�� កផាទឆច្រតះំទួ 

ទវម ធងិាជញ រ�េតែដេពទំភនា�ហិវចហំេចទណបាេេមេួទ�តនទ�នត�កនរត ំ

ះទួទវម ធិង    
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ម្្៤ 

�តនទ�ន�ាដាទ្្ ាិ្ ង�បុភចកបផសួកាភននាតហណំឆ ទ ំាិ្  កាភនវ�ិសធាទកមាិ្  

ងរែាតក�េនាតហណំឆ ទ ំ

 

១- រ�� នេាាិញតកកទកទក ាិ្ ទាទហំភា្េែំដេបាកាចកនហ�ដួះទួទវម ធងិ 

ាជញ ទកដ�ន់វ�ិសធាទកម ងរែាតកតកមួនា�ពុនាតហណំឆ ទំកា�់ហិែដេបា 

ត�កន�ដួះទួទវម ធិង ងរិេនួ កា�់ហិហវិ�ាដាទ្្�ទងាំងរិេនួ  

រតំរ�េតទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តត  �តនទ�ន ត�កនរតះំទួទវម ធងិ 

ាជញ ហវិន�េ់ធវាហ់ក��ភេបាេេមេង�ាដាទ្្    រ៉ចែា�  រតាិ�រ�តនទ�ន 

ត�កន�ាុពទភំនា�ា្្ ងរ�្ងហទីកមន  ង�ផាេាាញិភនទកីកមួ�ទទីក�ផា្�េហ  �តន 

ទ�នត�កន�ាុ ហវិន�េ់ធវាទឆច្ួួ�ភេ៦មបាកមួ)ែខ ចរំភនងេរ�ិនលេកាង�ា 

ដាទ្្�ាុ   

២-  ងរិេនួ កា�់ហិែដេ់ទែា់្ ហកងេកំានាតហំណឆ ទកំា�់ហិ ហិវរ��� េទឆច្ 

នាតហំណឆ ទំកា�់ហិា�វវ�ិសធាទកមាិ្ ងរែាតកែដេបាន�េ់ធវា   �តនទ�ន�ា 

ដាទ្្កាភនវ�ិសធាទកមាិ្ងរែាតកហិវ�បុភចកបផសួទឆច្ភហ្�ិរហែដេ ហិវទាទហំ�ដួ 

តាឆិបហ    

 

ម្្៥ 

តាឆបិហកាតះហភភ�ិតត 

 

១-  

ទ- តះហភភិ�តតហិវវាតាឆិបហកមួ  ែដេមកវារ�េតទា្េវួកាតះ 

ហភភិ�តត   

ខ- ដជ ាបិេរតំរ�េតានកមួយកាតះហភភិ�តត ហិវហាត្�ដួរហិា� 

កមួ�រ ែដេ អនកក�ដួរហិា�ត�នេន េនរទ្ស ាិ្ កឆទាជញកមួនាាមា    

ះ- ងនាតួរតះំទួរហាិ�ានកមួ យ ់រាាចទរតំដជ ាបិេែដេែហ្តា្ 

ះទួរហាិ��ាុ    

២-  
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 ទ- �េទែេ្រេរក��ហ�ិកាវត៣ តាឆិបហហិវួ 

(i) ភិហទសភេរំ� ទា្កតែំដេទទំេ្ា្្ងទសាិ្ងកាវិឌ្ាន 

កាតះហភភ�ិតត ាិ្ ងកាចវហ�ានទិន�ភក�ភរ្�ាុ   

(ii) ែទជាងរិេនួ កា�់ហិកាភនង�រនាតាឆតិនេែទែរ   

(iii) ហតហភិាហិ្ ាិ្កាចកនហបួងទន  ាិ្តទកមហភរតកំះអជួទកា 

ក្អង មហ�ទ�េណ “កះអជួទ” ) ែដេទទេំ្ា្្តះហភភិ�តត 

�ះួ ែទជាតកងចាបនំដេកំះអជួទ ទទំេ្ា្្ រ� កាតកហត 

ទិន�រតតំះហភភិ�តត    

(iv) ទាទហំទកមវធិន ាិ្ កាចកនហវងិភន ឆ ាក�្កាតះហភភិ�តត ាិ្កាច 

កនហងរិេរ�� នះទាន   

(v) កាចកនហរេរ�� ត�នភនះិ��វហតច រតតំះហភភិ�តត   

(vi) ត�កន�េងរ�្ងហកហតរេផ់� វងកានាតហណំឆ ទំកា�់ហិ់ ហសជ

ជ�រភន ហសក្ំ�ះត់ ាិ្ហសបភា្   

(vii) រែាតក�េះទួទវម ធងិាជញដ�នវាែន្ទឆច្វត៣ រ�្ងហះទួ 

ទវម ធងិាជញ�ផា្�េហ ាិ្ទីកងងែដេចាបនំ�ដកកនត�កន 

�គេរាទ្រតតំះហភភិ�តត   

(viii) ទាទហំ់្ន�េមកទឆច្ទិន�រចា ទឆច្ុាួ់កឆទត�្ងហងទន នា�ពុ 

រ�េតែដេកិាែកា់តវទិកាតះហភភិ�តត ាិ្ ក្អងកា� 

ដជ ាិបេាិ្ក្អងកា�់ហកិិាែកាដជ ាិបេ   

(ix) កាចកនហវ�ិសធាទកមវត៥ ដេ ំវត៨    

(x) ចហំវ ិិ ាងតកតរ�ផា្�េហ�ដកកនត�កន�គេរាទ្រត ំ

តះហភភិ�តត    

(xi) រា�ភញកចខង�ផា្�េហែដេតរតកទនិ�ភក�ភរ្�ាុ   

ខ-  នា�ពុរ� ែដេពទំភនា�ា្្ ផេរ�រានផ្ែដ រតតំះហភ�ផា្�េហ 

ែដេះរំះ្�ដួក្អង តាឆិបហហិវ�ធ�ងត�កន រជា រំភនបាស� រំ�ររេ ំ

រតះំទួទវម ធងិតករតកតេកាក្អង   

៣- 

 ទ- រ�េតានកមួ យ់តវទិកាតាឆិបហវាតា�េ្� ឆ ហែហកមួ    
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 ខ- ទ� ៉ចកកាតាឆបិហហិវវានាាមាពទទំត� េការ�េត់តវទិ   

 ះ- �ន�រវាែន្ទឆច្រេរក��ហ�ិកាកាចទណខទ� មខ)ទក�ដួ ទឆច្តកនួរចាានកមួ  យ 

រតាិ�រនាាមារ�េតហាត្វាហនិ់្កមួ ហះភនម១/២) រ៉ចែា� �តម �នា់្កមួ 

ហះរនម១/៣)ការ�េត់តវិទទា្េវួកាតាឆបិហ តាឆបិហអន�ធ��តនទ�នត�កន 

បា រ៉ចែា��តនទ�នត�កនទា្�ាុ ហិវួទកទកាចវហ�បាែហទឆច្ទទន បារា�ភញេទកខទ�  

ទាទហដំ�នល្�ងក �េទែេ្ែហ�តនទ�នត�កន�ជុទទំេ្់កមួ ានហិវធិនរតតំាឆបិហ 

ផា េ ំ   ងរិេនួ កា�់ហិហិវ�ាដាទ្្កាភន�តនទ�នត�កន�ាុ �ទរ�េតតវទិ 

តាឆិបហទា្េវួែដេគម ាហាត្ ាិ្ហិវក��� ញរ�េតទា្�ាុ់្�បុ� ឆ ហ់លួ 

េទកទន កទា  �បុ� ឆ ហកាចរកជេ ទឆច្ួួ�ភេរនម៣)ែខ ចរំភនកណ�ាដាទ្្   �រផចហ 

ួួ�ភេ�ាុ រតាិ�រនាាមាការ�េតែដេបា�បុ� ឆ ហ �បុ� ឆ ហកាចរកជេ  �តមា្្ 

នាាមាែដេខ�ុតវរទំ� ៉ចកទឆច្តកនួរចា �តនទ�នត�កន�ាុា្្អនួទកទកាចវហ�បា ់្ 

ែហបាះរំតា�េ្ហះ�នាែដេហិវង   

 ឃ- �េទែេ្ែហរេរក��ហ�ិកាវត៨ម២) �តនទ�នត�កនកាតាឆបិហហកិវ់្វា 

តា�េ្២/៣មភនហះរន) កាតា�េ្� ឆ ហែដេបា�បុ   

 ្- កាចរកជេកាិហិវចហំេចទ់តា�េ្� ឆ ហ�េ   

 ន- រហិា�វឆ ទអំនហាត្ �ះួ �បុ� ឆ ហបាទឆច្ជករ�េតែហកមួះហំ   

  

៤-  

 ទ- តាឆិបហហិវរចា់ សក���្ភេភំន ឆ ាក�្ តកង�ងុរចារតកំះអជួទ 

�ះួ �រគម ាទទន ភិ�តត ហវិរចាទឆច្�ភេាិ្ទែា់្ ដ�នគឆ ា្្ កមតាឆបិហរតកំ្អង   

 ខ- តកតា�ទ តចាភនរ�េត់តវិទតាឆិបហនាាមាកមួហះរមាម១/៤) តាឆិបហ 

ហិវរចា់ វសិក��បា តកង�ងុរចារតកំះអជួទ    

 ះ- �ររជួកាងរចាានកមួយហិវ�រនា�ដួកះអជួទ    

៥- តាឆបិហហិវកាចកនហរេរ�� កផាទឆច្រតខំ់មា   
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ម្្៦ 

ងរិេនួ កា�់ហ ិ

 

១-  

 ទ- ងងដជបេទា្េវួែដេទទំេ្ា្្តះហភភិ�តតហវិរា�ភញ�ដួ 

ងរិេនួ កា�់ហិ    

 ខ-  ់ភិ�តត ងរិេនួ កា�់ហិហិវ�រនាទិន�រចា ាិ្ហិវរា� ងង់�េលធ ិ

ងដជ ាតវរំតាឆិបហ តវរំះទួទវម ធិងាជញ ាិ្តវរះំទួទវម ធិង 

ាជញ�ផា្�េហ ាិ្ទីកងងែដេអនា្្ រ�្ងហ�េក្�ដួតាឆបិហ  ះទួទវម ធ ិ

ងាជញ    

 ះ- កះអជួទហិវ់ជួទរហិរហ�ិកាតះហភភិ�តតាិ្ ហិវហាត្់្តះហភ 

ភិ�តត   

២- កះអជួទ ាិ្រចះអេទិតវឆ ទំែដេហិវចហតំា្�ដួកះអជួទ ហិវន�េមកភេ ំ

ទិន�រចារតតំាឆបិហ  រតះំទួទវម ធងិាជញ  ាិ្រតះំទួទវម ធិងាជញ 

�ផា្�េហ    ទីកងងែដេា្្អនរ�្ងហ�េក្�ដួតាឆិបហ  ះទួទវម ធងិាជញ 

ែហគម ាតេិ�ិ�បុ� ឆ ហ�េ   កះអជួទ   រចះអេទិតវឆ ទំែដេហិវចហតំា្�ដួកះអជ 

ួទ ះគ់�េល�ដួត�នួ រវហ�ិរតកំ្អហភទា្�ជុ   

៣-  

 ទ- តរតក�តនទ�នែទជារតតំាឆិបហ ងរិេនួ កា�់ហិហវិ�រនាតាឆិតនេ 

ែទែររេរក��ហ�ិកាទិន�ភក�ភរ្�ាុ �េទែេ្វត៥ ដេវំត៨   

 ខ- ងរិេនួ កា�់ហិអនរ្ទស់កមួ ក្អងកា�ដជ ាិបេ ាិ្ក្អងកា� 

់ហិកិាែកាដជ ាបិេពទំភនា�ា្្ង�រនាតាឆិតនេែទែរ�ាុ   

 ះ-កះអជួទាិ្រចះអេែដេហវិចហតំា្�ដួកះអជួទ ហិវន�េមកទឆច្ទិន�ភិហទស 

ទឆច្តាឆតិនេទា្�ជុ ែហគម ាតេិ�ិ�បុ� ឆ ហ�េ   

៤- ងរិេនួ កា�់ហិហវិកាចវហ�ងង�ផា្យ�េហែដេបារះេំ់ ្   
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ម្្៧ 

ះិ��វហតច  

 

១-  

 ទ- តះហភហវិវាវងិរតខំ់មា   

 ខ- វងិរតតំះហភភិ�តតមកវាខា្នំាា�េាិ្ ខា្នំាតួផា េំរតតំះ 

ហភភិ�តត វហិះទានា�ពុវងិតវរំងនាតួមករតតំះហភ ាិ្�រវា 

នាាមាេទ្បទ ំែដេវាទឆច្វងិកាតាឆតិនេរតកំ្អង    

 ះ- ងនាតួែដេកាិែកា់នាតួផ� នំកចខរតតំះហភភិ�តតរ៉ចែា�់ ងនា 

តួរតតំះហភកមួ  �នា�ផា្�េហ ែដេតតហិ�ងកងះរំះ្រតកំ្អង ហវិ 

ចហំេចទ់នាតួមករតតំះហភ   នាែទទកាតះហភភិ�តតទឆច្ខា្ំនាតួ 

មក�ាុ ហិវតវវហា្្ផេរ�រាន ែដេតះហភភិ�តតេេមេបាទឆច្នាតួ 

�ជុ   

២- វងិរតតំះហភភិ�តតហិវរ�្ងហ�េក្�ដួែផយទ�េហកិវងតករតកតេ 

់កមួ វងិកាតះហភ�ផា្�េហែដេះរំះ្�ដួក្អង   

៣- វងិរតតំះហភភិ�តតេេមេបាភនរាភជជដ�នល្�ងកួ 

(i) វហិះទាភនរ�េតទា្េវួទឆច្តះហភភិ�តត   

(ii) ទកក ាិ្ ក់ឈឆមេ�តជទកមែដេផ�េំ់ ្�ដួងរិេនួ កា�់ហិ ទទំេ្ 

ា្្តះហភភិ�តត  

(iii) ងេទំ  លាង ភនង�បុភចកបផសួរតងំរិេនួ កា�់ហពិទភំនា� 

ា្្តះហភភិ�តត  

(iv) កា�តួ កន�នួទា ាិ្ ររហតក�ធា 

(v) ងមេ ងបទំ ាិ្នាទ� េ�ផា្យ�េហ    

៤- 

 ទ- ទឆច្�គេរាទ្កាងរ�្ងហវហិះទាដ�នវាែន្ទឆច្ទណខទ� ម៣)មi) រ�េត 

ានកមួយកាតះហភភិ�តត ហិវតតហិទឆច្ណឆ ទែំហកមួដ�នណឆ ទទំឆច្តះហភេនទី្ប៉ នត ត�នភន 

ទិន�ងពទកមតេិ�រិតសះទកម �ះួ ហវិរ្ំវហិះទារចា ឆ ា�ដួែផយទ�េនាាមាែហកមួ 

កាងទតែដេបាទាទហំនា�ពុណឆ ទំទឆច្តះហភ�ាុ   
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 ខ- វហិះទារចា ឆ ាការ�េតានកមួ យរតតំះហភភិ�តត ហិវវានាាមាតវ 

វហដ�នគឆ ា្្ នាាមាតចរ ែដេបា�ធ�វហិះទា�ទវងិរតតំះហភភិ�តត�ដួ 

រ�េតទា្កតដំ�នា្្នាាមាងទតរតខំ់មា �ទនាាមាតចរកាងទតការ�េតផ�េវំហិះ 

ទាទា្កត ំ   

 ះ- ងរ្ំវហិះទាហវិ�ធ��េក្ �កណេន ១ ែខកទភ ់�្ភេ ំឆ ា    

 ឃ- រ�េតែដេួគហរ៉វទឆច្ងរ្ំវហិះទា កិាអនកាចវហ�តេិ�ិ�បុ� ឆ ហរត ំ

ខ់មាទឆច្ក្អហភតកមួរតតំះហភភិ�តត�េកួ រតាិ�រនាាមាែដេកិាបារ្ំវា 

នាាមា�តម �េតភននាាមាកាវហិះទាហិវរ្នំាាមាភនម២) ឆ ា�ភញ  រ៉ចែា� ក្អហភតកមួ កា 

តះហភអនកាច�� ហ់្រ�េតែដេួគហរ៉វ អនរា�កាចវហ�តេិ��ិបុ� ឆ ហទឆច្ក្អហភ 

�ជុបា ដភរតបាផ�េ�ំះហចផេណងួគហរ៉វទឆច្ងរ្ទំកក រត� េកទភនងេួ 

�េតួភិ�តត ាិ្កាិអន�តជ្បា    

 ្- រតាិ�រ វងិកិាហិវបាកាចកនហកចាងចរំ�ផ�កកាួួ�ភេះិ��វហតចមន�េ 

វងិ�ជុហិវែហចហំេចទណវាទកហិ�តមគឆ �ទា្្វងិ ឆ ាកចា ដ�នវាែន្ទឆច្រេរ��  

ះិ��វហតច     

៥- រវិទកាទកកាិ្ក់ឈឆមេ�តជទកមែដេផ�េំ់ ្�ដួងរិេនួ កា�់ហពិទភំនា� 

ា្្តះហភភិ�តតហវិ�ធ��េក្  ាិ្ហិវភួងទន �ាតាឆបិហ�ដួកះអជួទ    

៦-  

 ទ- តះហភភ�ិតតហិវវាក�េាធិិេចារ្�េិែដេេេមេបា ភនងរ្ំបទតំចរ 

មកែហក�្  ភនរ�េតានកមួយកាតះហភភិ�តត   រតាិ�រក�េាិធិ�ាុកិាះរំគា ំ

តាឆិបហអនត�កនរ�្ងាក�េាិធិ�ាុបា    

 ខ- នាាមាកាងរ្ទំកកដារ�្រតំរ�េតានកមួ យទឆច្ក�េាធិិ�ាុ  កាងន�េមក 

រតខំ់មាទឆច្ងរ�្ងាក�េាិធិ ហិវតវវហា្្វហិះទាការ�េត�ជុតវរំ ឆ ាកាង 

រ�្ងហក�េាិធ�ិាុ   ឆ ាកាងត�កនរ�្ងាក�េាិធិ    

 ះ- តវវហ ាិ្េទកខទ� កាងរ្ំបទ ំ ហិវទាទហំ�ដួតាឆបិហតកតា�ទ  

រតកំះអជួទ ាិ្រជា រំភនបាស� រំ�ររេំរតះំទួទវម ធិងតករតកតេកា 

ក្អង    

៧-  
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 ទ- �ទឆច្ទនិ�ភក�ភរ្េនសឆ ទំងែដេបានចុ់កមួ រ�េត ែដេក្អងបា 

ដទំេនសឆ ទំង ហិវែន្ណ��ភេតែដេក�ាិធិេចារ្�េិកិាះរំគាំ រ�េត�ជុហវិ 

រ្ំបទំ់កចា   នាាមាកាបទំរ្ំ់កចាាិ្ េទកខទ� កាងរ្ំ់កចា ហិវទាទហំ�ដួ 

ទិន�ភក�ភរ្ �ដួែេកទភនគឆ ជ្រ�េត�ាុ់កមួក្អង    

 ខ- រ�េតដ�នវាែន្ទឆច្កាចទណខទ� មទ)ាិ្ ក្អង ហិវវាតេិ�រិដិ�តធងហភ� 

ទិន�រ្ំបទំ់ កចា �ដួ�ាដាទ្្់លួេទកទន កទា   ងរដិ�តធ�ាុហិវវា 

អាចហភទឆច្ ួួ�ភេ៣មរន)  ឆ ា រជា រំភនរាតនំ ឆ ាកាង�ាដាទ្្    

៨- តវាទកមះទាន ហិវ�ធ��េក្�ដួរ�េតកមួ  �នាកាតះហភភិ�តត  �ដួ 

តវាទ ល្�រ ដ�នវាែន្ទឆច្រេរ�� ះិ��វហតច  �ះួ ហិវចហំតា្�ដួតាឆិបហ 

�ដួវាង ួេំភកភនរ�េត តវាទ�ាុ    

 

 
ម្្៨ 

វ�ិសធាទកមវត៥ ដេវំត៨ 

 

១- តា�ទ តចាវ�ិសធាទកមវត៥ វត៦ វត៧ាិ្វត�ាុ អនហិវផ�មន�ផ�កះាាហិ 

�ដួរ�េតតកមួកាតះហភភិ�តត  �ដួកះអជួទ   តា�ទ �ាុ ហិវ�ា 

ដាទ្្�ដួកះអជួទ �ទរ�េតទា្េវួកាតះហភភ�ិតត រ៉្�មនតតទំឆច្ 

ួួ�ភេ៦មបាកមួ) ែខ កចា�ភេតាឆបិហ�េទតា�ទ �ាុកទភចិត    

២-វ�ិសធាទកមវតដ�នវាែន្ទឆច្ទណខទ� េន១ ហិវកាចកនហ�ដួតាឆិបហ  ងកាចកនហ 

�ាុទកទ់្វាតា�េ្៣/៤មរនហះរមា)កាតា�េ្� ឆ ហែដេបា�បុ  ែហវ�ិសធាទកម 

វត៥ាិ្ទណខទ� �ាុ ទកទ់្វាតា�េ្៤/៥មរមាហះបា)កាតា�េ្� ឆ ហែដេ 

បា�បុ    

៣- វ�ិសធាទកមនា�ពុវតតកមួ ដ�នវាែន្ទឆច្ទណខទ� ១ ហិវន�េ់ធវាទឆច្ 

ួួ�ភេ១មកមួ )ែខ រជា រំភនកះអជួទេេមេបា�តនទ�ន�ាដាទ្្់លួេទកទន កទា 

កាភនងួេំភក ែដេបា�ធ��េក្តរតកដជធកមាច���ដួរ�េត៣/៤មរនហះរមា) 

ែដេ់តវិទរតតំះហភភិ�តត��ភេកាចកនហវ�ិសធាទកម�ាុ   វ�ិសធាទកម 

តកមួនា�ពុវតទា្�ាុែដេហវិបាេេមេួទ ហិវន្ហ� រំរ�េតទា្កតែំដេ 
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់តវិទកាតះហភភិ�តត��ភេែដេវ�ិសធាទកមន�េ់ធវា   ង់ួ់តវ 

ិទជ�ភេ�ងួ   វ�ិសធាទកមតកមួ ែដេរ�្ងាងហភ�ទនិ�ះិ��វហតច រតំរ�េតកា 

តះហភភិ�តតហវិន្ហ� រំែហរ�េតតែដេួេំភកនា�ពុវ�ិសធាទកម�ាុរ៉ច�តា ុ   

 

 
ម្្៩ 

ងផ�េតំច� រនា ាិ្ ងន�េ់តវទិ ងន�េ់ធវា 

 

១- រ�េតតកមួ ែដេ់ហះនកាកាចត�� េនទី្ប៉ នតត�នភនទនិ�ងពទកមតេិ�ិរតសះ 

ទកមែដេបានចុះហត�េល�េទិន�ភក�ភរ្�ាុ អនផ�េតំច� រនាបា�ះួ  រតាិ�រ 

កិាបានចុះហត�េល�េ អនន�េ់តវទិទិន�ភក�ភរ្�ាុ    

២- េខិហិហចរទទន កាងផ�េតំច� រនា ាិ្ងន�េ់តវិទហវិហកងេំ�ាកះអជួទ    

៣-  

ទ- ទិន�ភក�ភរ្�ាុហិវន�េ់ធវាទឆច្ួួរនម៣)ែខ រជា រំភនងហកងេេំខិហិ 

ហចរទទន េនបា នា�ពុបារ�េតដារ�្ែដេបាហកងេេំខិិហហចរទទន កាងផ�េតំច� រនា 

 ងន�េ់តវទិរតខំ់មា   

ខ- នា�ពុរ�េតតកមួ�ផា្�េហ ទិន�ភក�ភរ្�ាុហិវន�េ់ធវាទឆច្ួួ 

�ភេរនម៣)ែខ រជា រំភនងេរ�ិនលេកាង�ាដាទ្្កាភនងផ�េតំច� រនា  ងន�េ់តវ 

ិទ�ដួកះអជួទ �េទែេ្ែហងេរ�ិនលេរជា របំារង ញ�ទឆច្េខិហិហចរទទន  

កាងផ�េតំច� រនា ងន�េ់តវិទ   ទឆច្ទទន �ងួ�ាុ ទិន�ភក�ភរ្�ាុហវិន�េ 

់ធវា នា�ពុរ�េត�ជុតកងេរ�ិនលេែដេបាទាទហំ   

៤- ងផ�េតំច� រនា  ងន�េ់តវទិ ហិវួេំភកេេមេួទ់ត�នួ រវហ�ាិ�វ 

ភេខំទា្កត ំាិ្ងេេមេសអ េនំា�ពុះរសំរ�រានទា្កតកំាទនិ�ភក�ភរ្�ាុ    
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ម្្១០ 

អាច�ភេ ាិ្ ួួ�ភេកាទនិ�ភក�ភរ្ 

 

ទិន�ភក�ភរ្�ាុ ហវិវាអាចហភាិ្ួួ�ភេដ�នគឆ �ទា្្កាចត�� េនទី្ប៉ នត 

ត�នភនទិន�ងពទកមតេិ�រិតសះទកម    

 
ម្្១១ 

ងែទែរវត១ ដេវំត៤ ាិ្  វត៩ ដេវំត១៥ 

 

១- វត១ ដេវំត៤ ាិ្ វត៩ ដេវំត១៥ កាទិន�ភក�ភរ្�ាុអនដទ ំ

់្ែទែរ�ដកកន�ធ�់្ងាែំហវាហភរ�ត�េក្     

២- ភេងំែទែរ ហវិ�េទួទកទភិចត�ទឆច្តាឆិតនេែដេបា�ធ��េក្ ទឆច្ 

នា�តករហាិ�រតំរ�េតទា្េវួកាតះហភភិ�តត    

 

ម្្១២ 

ងរងតដទខ់មា�នញ 

 

១- រ�េតតកមួ  អនរងតដទខ់មា�នញភនទនិ�ភក�ភរ្�ាុ�ដួ�ធ��តនទ�ន 

�ាដាទ្្�ា�ទកះអជួទ  ងរងតដទខ់មា�នញ�ាុវាអាចហភែហនា�ពុរ�េត 

ែដេបា�ធ�ងរងតដទខ់មា�នញែហរ៉ច�តា ុ   ទិន�ភក�ភរ�ាុ �ែហវាអាចហភ 

កាចវហ��ភញ�េញនា�ពុរ�េត�ផា្�េហកាតះហភភិ�តត    

២- ងរងតដទខ់មា�នញហិវវាអាចហភទឆច្ួួ�ភេ១មកមួ) ឆ ា រជា រំភនកណ 

ែដេកះអជួទបាេេមេ�តនទ�ន�ាដាទ្្    

៣- តេិ�ិទឆច្ងរងតដទខ់មា�នញែដេវាែន្ទឆច្វត�ាុ កាិហិវកាចវហ��ដួ 

រ�េតតកមួ កចាផចហទាទហំួួ�ភេ៥មបា) ឆ ា  ចរំភនងេរ�ិនលេែដេរ�េត�ជុ 

ង់ួ់តវិទកាតះហភភិ�តត    
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ម្្១៣ 

ែដាដន 

 

រេរក��ហ�កិាវត២៤ កាកាចត�� េនទី្ ប៉ នតត�នភនទិន�ងពទកមតេិ�រិតសះទកម 

ហិវួទកទកាចវហ�នា�ពុទិន�ភក�ភរ្�ាុ    

 
ម្្១៤ 

ះហត�េល ហស �តនទ�ន�ាដាទ្្ 

១-  

 ទ- ទិន�ភក�ភរ្�ាុហិវនចុះហត�េល់ងទសែហកមួ  ់ហសក្ំ�ះ់ត 

ាិ្ហសបភា្  ែដេកហតរេទា្ភន�ាុវាួណហភដ�នគឆ   ាិ្ហិវហកងេំ�ាដជ ាបិេ 

ការ�េតត�នត    

 ខ- ទិន�ភក�ភរ្�ាុ�ែហ�រទនាះតវរងំនចុះហត�េល �េនទី្ែរទា 

ះ�ហដេកំណេន៣០ កិចជ  ឆ ា១៩៦៩    

២- កហតរេផ់� វងជជា្្ហិវ�ធ��េក្ �ដួកះអជួទ   រជា រំភនភហិទស់កមួ ា្្ 

ដជ ាិបេែដេពទំភនា� ់ហស�ផា្យ�េហែដេតាឆិបហអនទាទហំ   

៣- កះអជួទ ហិវរ��� ានវរំនក់្ភននវរំកាកហតរេែដេបានចុ ះហត�េលកាទនិ�ភក 

�ភរ្�ាុ ែដេរ�� ទំណហក្ហិវ�ដួដជ ាបិេរ�េតត�នត �ទដជ ាបិេការ�េត 

ទា្េវួែដេបានចុះហត�េល�េទិន�ភក�ភរ្�ាុ  ាិ្�ទដជ ាបិេការ�េត�ផា្ 

�េហតកង�តឆតចា   

៤-  កះអជួទហិវនចុរ�� នទិន�ភក�ភរ្�ាុ ��េលធិងដជ ាកាក្អងតះរ់់ហិ   

៥- កះអជួទហិវ�ាដាទ្្ដេំដជ ាិបេការ�េតទា្កត ំ ទឆច្តះហភភិ�តត កាភន 

ងេរ�ិនលេន�េ់ធវាកាទិន�ភក�ភរ្�ាុ ងនចុះហត�េល ងហកងេេំខិិហហចរ 

ទទន កាងផ�េតំច� រនា ងន�េ់តវិទ ងួេំភក�េវ�ិសធាទកមនា�ពុទនិ�ភក 

�ភរ្�ាុ ាិ្ងេរ�ិនលេែដេវ�ិសធាទកម�ាុន�េ់ធវា ាិ្�តនទ�ន�ាដាទ្្កាភនង 

រងតដទខ់មា�នញ   

 

 



14 
 

ម្្១៥ 

កា�រក��ហ� ិ

 

ះ�ហដេកំះអជួទដារ�្ ន�េងាំហាែទ្ ង�រ្ទឆច្ទិន�ភក�ភរ្�ាុ ដេ ំ

ងរិេនួ កា�់ហិកាក្អង ដេកំះអជួទ ហិវចហេំចទណ ់ង�រ្ដេងំរិ 

េនួ កា�់ហិមកត�នភនទនិ�ងពទកមតេិ�ិរ�� មBIRPI)  ជួទងរិេនួ  តកទទន  

ានកមួយ     


