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មតិយង
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4. ្របលេៃនកិច�សន្យោកោង

5. យោែកែ្រកិច�សន្យោកោង

6. យោតពោូកិច�សន្យោកោង

7. យោរប�របកិច�សន្យោកោង
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សកូចរប់ ោករ៖� ង

• ព័ត៌មិសសេងមពពីចមប៖ �ិេ៖មង ប ិស្មសងស្មបេិ៖

 រ�ិមិ្ករកមកមសង៖

 ីចមបប់មដកបព័ ពិន៖្ករម ប់មរស�បព ៖ីចមបសចេប មកមកម៖

�ិេីចមបក� �ីសិ្កមកមស ា់រដមដ៖

 តួនងពីររេមមសបសេតច��ិសច៖(កបបសចេមិកមអ េិ�តច
ិូ�សគមកមប៍៖Stare៖Decisis)៖

 បមមមងៃិកមសេធាមងមកង ន៖សមាកបតពពីីបេ ីខេសគ� ៖ 
ប់មួមកតបសមា មប៖រកសេធាកមស្ម្មសេបម៖
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១.ងនិោកនយោង

១.១៖៖ក�ី�សិ្កមកមសង�តក�េេ្មសងងក�ី�

សិ្ប់មមិករគ�តងេកមជចមបសសវករគ៖ ៖

ពមករគ៖សហាសប់ម�សស់បេិឹេ៖ក�ី�សិ្

សមបកម៖(រ.៖៦៥២៖្ករម ប់មរស�បព )៖ �ិេ៖

អបតច�៖(រ.៖៦៣៧៖្ករម ប់មរស�បព )៖
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១.ងនិោកនយោង

១.២៖្ករម ប់មរស�បព ៖(រ.៦៦៤)ន៖

ក� �ីសិ្កមកមសេធាសធាេស សកមសិ្មមសប

ករគកម �ិសយ �្ត៖ថសេធាពមករគឱ្ �ិសយ្ក៖

ថ�ូមិឹេ្រកបក�មួ៖ សិ្ជចមបស ស �ិសយ្ក

សទសមាក� �ីកមពមករគសនាដ៖

(់ូីគ� ិឹេម្ា៖៦២៣៖ៃិ្ករម ប់មរស�បព ្មបេិ)៖
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១.ងនិោកនយោង

១.៣៖ីចមបសចពពពកមកម៖៖(រ.២)ន៖

�ិសយ្កន៖មមូ�ិចមេាម៖ ៖ ពិត�មេាម៖ប់មស្មា

្រសបករគកម �ិសយ �្តម� កប៖ ៖ ស្ ាីិនកបស្ករ

កម្មប្េ៖ �ិេ៖់ឹកនី៖មមសបខ�ួិដ៖
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១.ងនិោកនយោង

១.៤៖ីចមបសចពពពកមកម៖៖(រ.៣)ន៖

ករគកម �ិសយ �្តន៖ ្ិ្មប្មសងង៖ �ិេ្មប

ស�� ត�ប់មរិ េីាក�ី�សិ្សេធាកមសកៃ្រ

ស្ករកម្មប្េ៖ �ិេ់ឹកនី៖ មមសបមេាម៖៖៖៖៖

ម� កបដ៖
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១.ងនិោកនយោ 

១.៥៖៖ស្ករកម្មប្េ៖ �ិេ់ឹកនីន៖

៖ សសីកចពមក មប៖១៥៤/០៩ន៖

៖ (១)៖កមស្ ា្សសម ាសីូមសេធាកម៖

៖ (២)៖កមកីបតប្រកបក�ួម៖

៖ (៣)៖កមកីបតបសមបេសេធាកម៖

៖ (៤)៖កមកីបតបពពកមកមបស្មក៖

៖ (៥)៖កមកីបតបពពកីហេស៖

៖ (៦)៖កមមប�មបពពកមកមស ា់រ៖ដមដ៖
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ស្រពពសិា៖អីមិ់ូីកមជចមបិូ�

រសេ្រសស្មមបមីសពកមកម

ស ា់រ៖ដមដ 
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២.ងយោរបនង�តងនិនេ្កនបៃនកិច�សន្ង

២.១៖ សគមកមៃិកម្ពរស្ព្េ៖៖

ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៦៥៖(ម្ា៖៦៖ីចមបក� �ីសិ្

កមកមមមសប្មបេិ)៖

២.២៖សគមកមសសម ពរពៃិក� �ីសិ្ន៖

ស�ងព�ស្ ា្សសម ាសូរព៖

ស�ងព�មសេាតក� �ីសិ្៖

ស�ងព�កីបតបខ�ឹរ�ម៖
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២.ងយោរបនង�តងនិនងេ្កនបៃនកិច�សន្ង

២.២៖ ៖ង្រេបៃិក� �ីសិ្កមកម៖(រ.៦៥៖ីចមបសចព
ពពកមកម)ន៖

ាសមកងប៍អកអម៖ ៖ ឬ មបមតប៖

អ�ស័សសមាកម្ពរស្ព្េ៖ ៖ារងម� មប�សាក៖

រ�ិចីរ បីសេីកមអ េិ�ន តពពសហ ព្ព៖អេាកម
�ិសយ្ក៖អ េម៖ ៖�ង ម័ិ�្ម ប ង�រមអធពសធាស៖

ខ�ឹរ�មន៖រព៖តួនងព៖សមបេសេធាកម៖្រកបក�ួម៖កម
កមបស្មកស ា់រ៖ដមដ 
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៣.ងងសេិ�ិងនិនយតតពកិច�ប្យកកិច�សន្យោកោង

៣.១៖ស�ងព�៖ �ិេកតពធក�ី�មមសប �ិសយ្ក៖
ស�ងព�ទរទមឱ្មីសពកមកម៖ �ិេកតពធក� �ីមេប្រកប៖

ស�ងព�ចតបបីេ៖ �ិេ្មប្េ៖(រ.២៖ីចមបសចពពពកមកម)៖ �ិេ

កតពធក� �ីសក �ីតចងេក កប់មបសេ�តង�រពមមសបករគកម

�ិសយ �្ត៖(រ.៦៦៦៖្ករម ប់មរស�បព )៖

្មបេិន៖រ.៥៖ីចមបក� �ីសិ្កមកម៖៖សចពពពកតពធក� �ីមមសប

�ិសយ្កប់ម្តរ�សក �ីតចងេក កប់មបសេ�តង�រពមមសប៖៖

ករគកម �ិសយ �្ត៖   
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៣.ងងសេិ�ិងនិនយតតពកិច�ប្យកកិច�សន្យោកោង

៣.២៖ស�ងព�៖ �ិេកតពធក�ី�មមសបករគកម �ិសយ �្ត៖
ស�ងព�ងងួម្រកបក�ួម៖ �ិេ៖កតពធក� �ីសេធាពមករគ៖

ស�ងព�ងងួមរិកមសក �ីតចងេក កបពពសេ�តង�រព៖ �ិេកតពធក� �ីសគមព

ារកម់ឹកនី៖ �ិេ៖ចតបបីេមមសប �ិសយ្ក៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.២៖

�ិេ៖្ករម ប់មរស�បព ៖រ.៥៖៖ �ិេ៖រ.៖៦៦៦)៖

កតពធក� �ីអ េិ�តចកមកមស សខ�ួិខេ៖៖ស សសក �ីតចងេក កប៖ �ិេ៖
រ�ិ្មកួត្មប្េរួស �ិសយ្ក៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៦៩)៖

កតពធក� �ីស�គ ា្តេប៖ �ិេមកងកមសមោ តបមមសបសហ្គស៖(ីចមបសចពពព
កមកម៖រ.៖៧២)៖
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៤.ងង្របលេកិច�សន្យោកោង
៤.១៖ ក� �ីសិ្កមកមប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖

 មកងខប� (ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៖៦៧)ន៖៖

៖ (១)៖កីបតបកមមម �សីចងមប� មប៖៖

៖ (២)៖សេធាាសមកងប៍អកអម៖៖ ៖

៖ (៣)៖ថ�មស�ាសមេមរ�ិសមាសពព៖០២៖ឆ� ី៖៖ ៖ ៖

 ក�ី�សិ្កមកមប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖បតមិកមមម �សីចងកីបតបរ�ិ

ព�ត្រក់ន៖

៖ (១)៖�បមបមេ្ីិួសករគកម �ិសយ �្តិម� កបប់មអ�តចមិមស ចិ ា

៖ អសិ�៖

៖ (២)៖កមកមមសរសពមរួសម់ូ�៖

៖ (៣)៖កីសបា ិរចេម មៃិកមកម៖ សករគរពខេសេរគាមមសបសហ្គស៖
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៤.ងង្របលេកិច�សន្យោកោង
៤.១៖ ក� �ីសិ្កមកមប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖

ក� �ីសិ្�កមរេ៖ក� �ីសិ្មិថ�មស�ាកីបតប៖(ីចមប

កមកម៖រ.៖៦៨៖សសីកចពមកា មប្ការ្មឹកងអ ក ចិ ម៖

១១៣/០៤៖ �ិេ៖៥៣/០៦)៖ ៖

 សគមមីបេន៖

៖ (១)៖ងីនកបងីិេកមកមរ�ិអ �ីៃច ចិស៍៖មិកីបតបមសរសពម៖

៖ (២)៖កមកមរ�ិសងបេទតប៖មកងបរម់ូ�កម៖

៖ (៣)៖ជងេ ីករគកម �ិសយ �្តីីសដាកមកមិរួស៖

15 



• កមបព ្មសងស្មបេិ៖(រ.៖១៤៖ីចមបសចេប ម

កមកម)ន៖

មសរសពមរ�ិសមាសពព៖៖៣៖ឆ� ី៖៖

អី់មប៖៥៖ឆ� ី៖ក�េេកមបព ន៖

អ�ក្ីនប់មត្ររ�ឱ្សេធាកមិប់មទរទម

ីីសបា់ឹេ៖្ីន៖ �ិេមងព�ស�េិ៍ខ៍សប៖

មេាមប់មមិអសេចមបពព៦០ឆ� ី៖

៖

អីម ចិ�ថគពស្ ាីិ់េរិ៖
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៤.ងង្របលេកិច�សន្យោកោង

៤.១៖ ក� �ីសិ្កមកមប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖

មងពរពៃិកមប្មក� សក�ី�សិ្មិថ�មស�ារ�ិកីបតប៖

(មក មកមស្មាស�ងព�ស សមីដិមមសប �ិសយ្កន៖ីចមបសចពពព

កមកម៖៖រ.៖៦៧៖៖ �ិេ៖រ.៧៣(៥)៖សសីកចពមកា មប្ការ្មឹកងអ

ក ចិ ម៖១៣/០៣)៖

កមបកប្មក�ី�សិ្កមកមមិថ�មស�ារ�ិកីបតបរកក�ី�
សិ្កមកមប់មមិថ�មស�ាកីបតបរ�ិមិ៖៖៖៖មកងបរ
�សមីចមប៖ិឹេ្តរ�ចតបងេកសមឃរ៖ ៖៖(សសីកចពមកា មបអ
ក ចិ ម៖៩៧/០៤)៖
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៤.ងង្របលេកិច�សន្យោកោង

កមបព ្មសងស្មបេិន៖

មងពរពៃិកមប្មក� សក�ី�សិ្មិថ�មស�ារ�ិកីបតបន៖

o គគ ិ៖

o មិ៖(� �ស�េិករគីចមបក�ី�សិ្កមកម៖សៃថោងព១០៖បខ៖

សពហ៖ឆ� ី២០១២៖៖៖៖រ.១៨)៖

 មសរសពមៃិក�ី�សិ្៥ឆ� ី៖

ករគកម �ិសយ �្ត កបដក្សេីក�េេអីធេេសពមៃិក�ី�សិ្មិច៖សហាស

ិឹេក� សក�ី�សិ្មិថ�មស�ារ�ិកីបតបសសពមីមបក�ី�សិ្

មិចសិាដ៖
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មសេាត៖ ៖៖៖៖៖៖មិច៖ ៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖មិច៖ ៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖មិច៖៖៖ មិច៖ ៖មិច៖៖៖ កបដក្៖៖ � សបមចូម៖
៖
៖
៖
៖
៖
៖
៖
៖
មសេាត៖ ៖ ៖៖៖៖៖៖៖៖មិច៖ ៖៖៖៖៖៖ កបដក្៖  � សបមចូម៖

19 

១ ឆា � ១ ឆា � ១ ឆា � ១ ឆា � ១ ឆា � ១ ឆា � មិនក�ណត់ 

៣ ឆា � ៣ ឆា � មិនក�ណត់ 



៤.ងង្របលេកិច�សន្យោកោង

៤.២៖ ក� �ីសិ្កមកមប់មមិថ�មស�ារ�ិកីបតប៖

រ�ិកីបតបកមមម �ស ចីងប់មមប� មប៖

 សគមមីបេន៖ងីនកបងីិេកមកមសូមអបេធេ៖៖ �ិេ៖

អ �ីៃច ចិស៍៖

 ្ីមេកមសមច ក�េេមីសពកមកមអសបពពសរតងរព៖ស ស

សក �ីតចងេក កប៖ �ិេស�គ ា្តេប៖៖ថ�ូមិឹេ៖៖៖៖សង�មរពៃិ

កមកម៖
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៥.ងងយោែកែ្រកិច�សន្យោកោង
៥.១៖សគមកមៃិកម្ពរស្ព្េ៖(្ករម ប់មរស�បព ៖រ.៣១១)៖

 ក�ី�សិ្៖ ក�ម �យប់មមេាមពពមនកប៖ ៖ស្ ាីិនកបមិ៖៖៖៖៖មិឬរ្តរ�គ� ៖្ពរមសេាត៖

បកប្ម៖ ៖មមីតបិូ�កតពធក�ី�ដ៖

្មសងស្មបេិន៖រ.៨៖ីចមបក�ី�សិ្កមកម៖ទរទមឱ្មិកម្ពរស្ព្េមមសបរព៖

សហាសសមាគគ ិកម្ពរស្ព្េសង៖រ.៩៖ហររ�ិឱ្មិកមបកប្មក�ី�សិ្៖៖ស សកតប

មិងស្មសយ្ិ៍មមសបករគកម �ិសយ �្ត៖សមាកបមេកមបព មិបីេក�េេរ.១០ដ៖

៥.២៖កមបកប្មស ស �ិសយ្កខកសារព៖

 ស�ងព�ចតបបីេ៖ �ិេ៖្មប្េ�សមីចមប៖ �ិេ៖សរសហតេជម៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖២)ន៖៖

ស�ងព�មមសប �ិសយ្ក៖មបេប ចិហរកមបកប្មប់មមបាដមប់មប្រកប

ក�ួម៖៖៖ងពកប �ិេកមកម៖ស�ិកមកម៖ �ិេ៖្ ីន� ព� ព្�រសីជ បិៈ៖(្កកម
្របកក្សោ កជ ា ១៧/០៣&១៨/០៣)៖

៖ ៖
21 



កមបព សមាកបមេ៖=៖មិសហតេជមសរមរ្ន៖

• ្មស�ិសមាមបាដមប់មប្ីន៖៖ �ិសយ្ក្តរ�

មបចេ ាម ចិ ម្ីនថគពសិា់មបករគកម

�ិសយ �្ត៖ប់ម្តរ� � សបមចូមរេិស�ិ៖ស ា់ររព

ឱ្ករគកម �ិសយ �្តសិាអីសទសេធាកមកមថគព

សិារិដ៖
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• ្របិននរបរប៉ះា់លា់ល់កីនែននងេប� (នបចកជ់រង រ់្កកម្របកក្សោ កជ ា  ៦១/០៩) 

 �ផែ ប់រជ��ងកមរកនិនយាិតត់ភា�នតញនទនេតជ្ត៉ប់សនហ ុនច នុ ចឆន ច

សន ២០០ គម។ នទ៉រ់សុនច នុ ចឆន ចក�នកច ្កកម្របកក្សោ កជ ាតិ នតប

�ផែ ប់រជ�នន៉ និនយាកត់ចតិន�ុនាកណមបមម� ៈនល ច�នះ៉�ផែ ប់រជ�កីនែន

�ងរនជ ៉្បនា ៦ ីេនន៉។ 

 កមរកនិនយាិត  នរនប ក់ត់នសតហតាមិន្តមនទនងេប�ននេតជ្ត៉ប់សនហព 

នកចយរបះា់លា់យល នភត្គរយ ន្ះ៉តះកនគុនក�ន និន ្រតនរនភា�នតញ និន�

ផែ ប់រជ�នន៉ស�ន បបនបនបសា់ត។ ច�ីណកែភគ់្កកមសរហន រនប ក់ព �ផែ ប់តះកនគនទ

នងេប�ននេតជ្ត៉ប់សនហនន៉ ្កកមសរហនតជា់មនង់ ចនងេបល�នណប នទមក តជា់កីនែនយា ក់ន 

និនឧរតលម�្ ក់នរៀចត្រីនលម នសបចផែ ប់រជ�ីតកាហនចមនតា ៦ ីេ នលបម្់នទនងេបសរហគាិកគ�� 

នសបចឱ�តះកកត់្ចនទនងេប�យកា្នចមនតា ២  ប ជ សហបិន ្របិននរបមិនច�ាចិតជ 

្ចនងេប�តិភកកកា  ន នសបច�ផែ ប់រជ�នន៉ មិនីមនស�ន បបនបនបសា់តនល ន្ះ៉

្កកមសរហនមិន នលបនព តះកកត់សពា ក់លបក�� ៈ បកមរានបសា់តនល។ 
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៥.ងងយោែកែ្រកិច�សន្យោកោង

៥.២៖កមបកប្មស ស �ិសយ្កខកសារព៖

៖ ៖ខសចពពពអីិីក�េេកមបកប្មមកងខប� កមកម

៖ ខកសារពមមសប �ិសយ្កក�េេក� �ីសិ្កមកមន៖

៖ ្ករម ប់មរស�បព ៖រ.៖៖៤៖សហតេជមសរសហតេជម??៖

(ឧ.៖ក�េេកមបព សជឬម៖្តរ�ព�ចមិសមារពចីរ បីៃិកម

សជឬម៖�ង ិរពទកបងេិឹេកមស្ ា្សសម ាសករគកម

�ិសយ �្ត៖ �ិេ៖�ង ិរពសជអេសងបតដ)៖  
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៥.ងងយោែកែ្រកិច�សន្យោកោង

៥.២៖ កមបកប្មស ស �ិសយ្កខកសារព៖

៖ ៖កមបកប្មមងម�� ៃជឬក�េេ៖ ៖

 ខ�ឹរ�មន៖្ករម ប់មរស�បព ករ៍េ៖រ.៖៖៤៖រពសរមរ្ក�េេកមសមា្រសប

ស�ងព�បកប្មមកងខប� កមកម៖ �ិេ៖ី ចមបសចពពពកមកម៖រ.២៥៖សមឃរ

រពៃិ្មកមទីេទសៃិមងម�� ៃជឬក�េេប់មមេមសចម៖ ៖ក្រ�ត

ស�ងព�មមសបករគកម �ិសយ �្តប់មស�ងព�ទីេសនាមិបីេក�េេីចមប៖ �ិេ៖

មង ប ិទីេទស៖ ៖អ េិស�ន ៖ ៖៖ក� �ី្ពរស្ព្េមរួក�េេ្ឹា�ង ិដ៖

 ពិត�� �េពៃិកមបកប្មមងម�� ៃជឬន៖ីចមបសចពពពកមកម៖ �ិេ៖សសីកចព្ូិ
់ីបឹេសចពពពកមសមបមីីមងមប� ៃជឬក�េេមមសបសហ្គស៖្ឹា�ង ិ៖១៦៖
សពហ៖២០០២៖៖(សកមស)៖
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កមបព ្មងស្មបេិន៖៖ីចមបក� �ីសិ្កមកមឆ� ២ី០០៧៖រ.៖៖១០ន៖

ក�េេកមបព ប់ម �ិសយ្ក � សបមចូមមកងខប� កមកមារមសរកមកមប្មមងម�� ៃជឬ

ក�េេ៖្មស�ិសមា �ិសយ្ក្ូិ់ីបឹេ់មបករគកម �ិសយ �្តអីពពមងម�� ៃជឬក�េេប់ម

រិបកប្មសិា៖សហាស្មស�ិសមាកមបកប្មសមាមងម�� ៃជឬក�េេសិាសរសហតេជម

ស ស�តពពងីហីៃិជម� �រកប់មសកាតីីសដាករគកម �ិសយ �្ត៖រពចីរ បីក�េេកមបក

ប្មមកងខប� កមកម៖រពសរមរ្ៃិខ�ឹរ�មមមសបមងម�� ៃជឬក�េេ៖�ង ិរពៃិកម

ីមចរួសសហ ព្ព៖ ៖តីិេករគកម �ិសយ �្ត៖ ៖កមរសងសរិ៖រួសប់មដកប

ព័ិពិឹេកម � សបមចូមមងម�� ៃជឬក�េេ៖មកងខប� កមកមប់មមសេាតខ�ឹរ�មៃិក�ី�

សិ្កមកម្តរ��សមារមងម�� ៃជឬក�េេ៖មបេបិចមបនតច�សិារ�ិអ េិ�តចី ីសដាបជ�កិ

រួសៃិក�ី�សិ្កមកមិប់មករគកម �ិសយ �្ត៖ �ិេ៖ �ិសយ្ករិ្ពរស្ព្េថ

មកងខប� កមកមប់មរ�ិ្តរ�រិ � សបមចូមស សកមបកប្មៃិមងម�� ៃជឬក�េេដ៖
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៦.ងងយោតពោ្កិច�សន្យោកោង

៦.១៖ អ េិរព៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៧២)៖

 មកងងីនកបងីិេកមកម៖

 មបាដមបកតពធក�ី�សីជ បិ៖បតកតពធក�ី�សជអេសងបត់ូីកមជច

មបកបិ�េ�� កប៖កតពធក�ី�ស�គ ា្តេប៖ �ិេ៖មកងកមសមោ តបមិច៖

 រ�ិព្ួមអបតច�ៃិសហ ព្ព៖ អបតច�ៃិតីិេករគកម
�ិសយ �្តសធាស៖

 ថ�មស�ាៃិកមព្ួម្តរ�សករក�តស្មមបបនអតពតរព
កមកម៖
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៦.ងងយោតពោ្កិច�សន្យោកោង

៦.២៖ រូមសហតេ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៧១)ន៖

១.៖កមម�ង្ឹា�ង ិ៖ស សសហតេ �ិសយ្ក្តរ�មីសពកតពធក�ី�

កមដមមតេងូរ�៖ ៖ក�េេមសរសពមកតពធក�ី�្តរ�សមបិ� �� សយាដ៖៖

២.៖អ�តចមិៃិករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេសពម្តរ�មីសពកតពធក�ី�

កមដមមតេងូរ�៖ �ិេ៖ក�េេមសរសពមកតពធក�ី�្តរ�សមបិ� �� សយាដ៖

៣.៖អ�តចមិៃិករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេកមបព មិ្ីេ ប់មមិ្រសពង្

ជ�ូ�កមរិម�� កប្តឹរ្តរ�ដ៖ថ�មស�ាអ�តចមិសនា្តរ�មិកីបតប

្តឹរ្រីរួសបខ៖មបេបិចអីពិ្មមហូត់មបមិអ�ក្ីិួសដ៖
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៦.ងងយោតពោ្កិច�សន្យោកោង

៦.២៖ រូមសហតេ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៧១)ន៖

៤.៖សពមអកបជិសេធាកមស សសហតេមិស្គាថ� កបកមកម៖ ៖មិ្ីេ ក�េេ� ��

ព្�រដ៖

៥.៖កមកមបស្មកប់មរិអ េិ�ន តឱ្�សពចករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេឱកស៖

មិង៌៖ �ិេ៖ស្មមកូម៖្ពរទីេមិ្ីេ ម ចិ មរកពពស្មមកូិដ៖

៦.៖អ�តចមិៃិករគកម �ិសយ �្ត៖ប់ម �ិសយ្ករិអ េិ�ន តារីចមប៖ារ

កម្ពរស្ព្េមរួ៖ ៖កមសមប្ពរ៖សមបេខ�ួិដ៖

៧.៖កមមប�មបករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេរួសមសរស សមិរូមសហតេសរ�សម

ារមងម�� ៃជឬក�េេដ៖
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៦.ងងយោតពោ្កិច�សន្យោកោង
៦.២៖ រូមសហតេ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៧១)ន៖

៨.៖អ�តចមិៃិករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេុកសកមបស្មកស សមិ្រកបក�ួម៖ស ស�ត

មប ងិរទីេថ�មស�ាសេធា់ីសបា មសថសហតេជេដ៖

៩.៖កមរតបខ�ួិៃិករគកម �ិសយ �្តប់មរ�ិម ចិ មឱ្មបព�មេងពដ៖

១០.៖្មាិសកច�ប់មម ចិ មឱ្រពិរួស៖មីសពកតពធក� �ីរ�ិរិក�េេមសរសពមរ�ិ

សមាសពពមពបខដ៖

១១.៖សពមិប់មសហ្គស្ួមកមមីរកបជ�កសស ប់ក� �ី៖ សីរមរេោ បិេោម៖ កមមីរក

ព�សសសិរួស៖ប់មនីឱ្ព្ួមសករគរពសហ្គសរ�ិសមាសពព៖ពពមបខដ៖កមព្ួម

សករគរពសិា្តរ� កបឱ្សង�តសស្ករកម្តរតព� �ិត្មមសប៖អេ�កមកមកមដ៖៖៖

៖៖៖៖ �ិសយ្កិឹេអីមប� មបកមព្ួមក� �ីសិ្កមកមរិ៖មេា្ាបតមេពធសហតេទីេទសៃិ

កមព្ួមក� �ីសិ្សិារិជេតមមតប៖សហាសមេា្ាិបត �ិសយ្ករិឱ្់ីបឹេរេិារ

ីចមបសងបតជង។ 
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៦.ងងយោតពោ្កិច�សន្យោកោង

្មសងស្មបេិន៖
 រូមសហតេមិកីបតបក�េេមងម�� ៃជឬក�េេមមសប្ការហមេិ់ូី៖្ីេ 

កីហេសមមសបករគកម �ិសយ �្ត៖� �មតច�សស ប់ក� �ី៖ ៖កមប៍ប់មរ�ិអី

ស្បសវេរិដ៖

កមមសបច សីស សកីហេសមមសប �ិសយ្ក៖កករូមសហតេនីឱ្

ព្ួមក� �ីសិ្កមកម៖

 អតង្មសយ្ិ៍ន៖៦០%៖ៃិ្រកបក�ួមរេ្រស ា់ររពាន ព្�រពអមរម
មមមមសបករគកម �ិសយ �្ត៖ក�េេកមបព កមព្ួមកីហេសមមសប �ិសយ្ក៖
(រ.៥៣៦(២)៖្ករម ប់មរស�បព ៖ �ិេ៖រ.២៦៖ីចមបសចេប មកមកម្មបេិ)៖
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៧.ងងយោរប�របកិច�សន្យោកោង

៧.១៖ក� �ីសិ្ប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖(ីចមប

សចពពពកមកម៖រ.៖៧៣)ន៖

ជេតមមតបារេរគាសសពម់មបកមកីបតប៖

មាីសរេិកមកីបតប៖

• កម្ពរស្ព្េាសមកងប៍អកអមីីសដារេខអេ�កម

កមកម៖

• កីហេសេោ បិមមសបរព៖

• ្មាិសកច�៖
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៧.ងងយោរប�របកិច�សន្យោកោង

៧.១៖ ក�ី�សិ្ប់មមិថ�មស�ាកីបតប៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៧៣)ន៖

៖ កមមាីសក�ី�សិ្ស សករគកម �ិសយ �្តន៖

៖ សមាកស�ងព�ឱ្ �ិសយ្កងងួម្រោ �ីតចសសគាិឹេកមខូីជតមមសប៖ ខ�ួិប់មរិជចមប

ឱ្ករគកម �ិសយ �្តដ៖

៖ កមមាីសក�ី�សិ្ស ស �ិសយ្កន៖

៖ (១)៖សមាកស�ងព�ឱ្ករគកម �ិសយ �្តងងួម្ីេ �ីតចប់មមិីីិួិយបេត�ី៖ សសគាិឹេ
្រកបក�ួមប់ម �ិសយ �្ត្តរ�ងងួមមហូត់មបសពមីមបក�ី�សិ្ដ៖

៖ (២)៖្រកបមីិ បីមប� មបក�ី�សិ្៖ប់មសមម្តិឹេ្រកបក�ួមជេ៖សមម្ត
ិឹេថ�មស�ាៃិក�ី�សិ្ជេ៖សហាសប់មីីិួិ្រកបមីិ បីសិាមិកីបតបក�េេអ េិស�ន មរួដ៖
សមាគគ ិអ េិស�ន មរួសង៖្រកបមីិ បីសិា៖យបេត�ី្តរ�សសគា្រីរមស៖(៥%)៖ៃិ្រកបក�ួម
ប់មករគកម �ិសយ �្តរិសមាកក�េេមសរសពមៃិក�ី�សិ្ដ៖

៖ � ��ន មិម័្តកមកម៖ ៖
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• កមបព ្មបេិ៖

៖ រ.៖៖៦២៨៖្ករម ប់មរស�បព ៖ថ៖ក�េេកមបព ប់មរព

កីបតបមសរសពមៃិក� �ីសិ្កមកម៖្មស�ិសមាមិ

សហតេជមប់មរ�ិអីស្បសវេរិ៖រពិរួស

អីមប� មបក� �ីសិ្រ� រៈដ៖៖

៖ ក�េេកមបព សិា៖្មស�ិសមាសហតេជមសកាតសីពព

កីហេសមមសបរពិរួសៃិរពទីេពព៖រពសិា្តរ�

ងងួមខេស្តរ�ីីសដាកមខូីជតៃិរព៖មង េសងបតដ៖
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• រ.៖១៧៖ីចមបក�ី�សិ្កមកម៖ថ៖ �ិសយ្ក

រ�ិអីមប�មបករគកម �ិសយ �្តសរេិសពម

ៃិកមជេតមមតបៃិក� �ីសិ្កមកមប់មមិ

ថ�មស�ាកីបតបរិសធាស៖្មស�ិ៖សមាគគ ិ

កមបព ប់មរ�ិអីស្បសវេរិដ៖
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៧.ងងយោរប�របកចិ�សន្យោកោង

៧.២៖ ក� �ីសិ្ប់មមិថ�មស�ារ�ិកីបតបន

៖ កតពធក� �ី្ូិ់ីបឹេរេិ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖

៧៥)៖
មសរសពមៃិក�ី�សិ្៖ មសរសពមឱ្់ីបឹេរេិ៖

ត�ីេ៖៦៖បខ៖ ៧៖ៃថោ៖

៦បខ៖់មប៖២៖ឆ� ី៖ ១៥៖ៃថោ៖

២៖ឆ� ី៖់មប៖៥៖ឆ� ី៖ ១៖បខ៖

៥៖៖៖ឆ� ី៖់មប៖១០៖ឆ� ី៖ ២៖បខ៖

សមាសពព៖១០៖៖ឆ� ី៖ ៣៖បខ៖
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៧.ងងយោរប�របកចិ�សន្យោកោង
៧.២៖ ក�ី�សិ្ប់មមិថ�មស�ារ�ិកីបតបន៖

ហររតបកមកតបម ងិសថ�មស�ាឱ្់ីបឹេរេិ៖ត�ីេថ�មស�ាក�េេ
ម្ា៖៧៥៖(រ.៖៖៧៦)៖

 សីបេសមាកមរ�ិមីសពកតពធក� �ី្ូិ់ីបឹេរេិ៖(រ.៧៧)៖

ស�ងព�មមសបករគកម �ិសយ �្តកមប០២ៃថោក�េេ៖០១សរច ហ៍ស ា់ររពមកកមសេធា៖

(រ.៖៧៩)៖

កមសគមពកតពធក� �ីទីេទសប់មត្ររ�សមា �ិសយ្ក៖ �ិេ៖ករគកម
�ិសយ �្ត៖(រ.៖៨១)៖

 កមបព ប់មរពមួី ជេតពពកតពធក� �ី្ូិ់ីបឹេរេិ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖
រ.៨២)៖
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• កម្ូិ់ីបឹេស្មបេិ៖(រ.៖២០ីចមបសចេប

 មកមកម)ន៖

រួសបខរេិកមមសបច សី៖៖ ៖អីសេ្រកប

្ួសកមឱ្់ីបឹេរេិសិា៖ស ស�ត្រកប៖

កគួមរេ្រៃិីីិួិៃថោប់ម្តរ�្ូិ់ីបឹេរេិ៖

កមបព សមាកបមេន៖ស្គាេរគត�៖ ៖កមប៍ប់ម

រ�ិអីស្បសវេរិ៖ �ិេ៖៖ស សកីហេសេោ បិ

មមសបករគកម �ិសយ �្ត៖
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៧.ងងយោរប�របកិច�សន្យោកោង
៧.២៖ ក� �ីសិ្ប់មមិថ�មស�ារ�ិកីបតប៖៖

៖ តលិភតពននសតហតាបមម�  (ម. ៧៤ ច្រ់បជ់ត់�ង) 

 ល់១) បម្ទទ កនេ៉បមតលភត ៈ  ត់រន់ាលរភតនងេប� (

ចតជុនត់�ង ៦ ីេ) 

 ល់២) ឥយិទ ក�សហបងនន់ (ម.  ៨៣ ៣២៦ ៣២៨  ៣៣០ និន ៣៣៧) 

 ល់៣)  ភត� ច់ពនល�នណប រប់បស្កបទ �� ច់កាហន�ត់

រនលចរហគាិក នកចយចរិតជិនបលសកិចិ ៈ�ីកី្រច�បមចននរ្កកមសរហន

ីលា��ឱ�រិលីតាកមះចពនបស្កប។ 
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៧.ងងយោរប�របកិច�សន្យោកោង

៧.២៖ ក� �ីសិ្ប់មមិថ�មស�ារ�ិកីបតប៖៖

កមសគមពារ ពិត�� �េពីីសដាកមមប�មបមរួ៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៩៥)៖

 ្រកបមីិ បីមសបច សី៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៨៩)៖

 សីបេ្ីេ �ីតច៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៩១)៖

 ស្រពពសិា៖មិ្រកបក�ួម៖៖ �ិេ្រកបមីិ បី េីេស្កស៖កមងូទតប

សេីីសដាៃថោៃិកមកមបស្មក្មចីឆ� ីប់មសសមប៖៖

 � ��ន មិម័្តកមកម៖(ីចមបសចពពពកមកម៖រ.៖៩៣) 
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កមបព ្មសងស្មបេិន៖

• កមហររតបកមស្មា្រសបស�ងព�មសបច សី

ស សមីដិ៖បជផកសមា៖រ.១៖៖្ករម ប់មរស�បព ៖

• សេតច��ិសច៖(្ករម ប់មរស�បព )ន៖អតង�រពៃិសហតេ

ជមសរមរ្៖ �ិេ៖រពសរ�សមៃិកម៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖

មសបច សី៖

• ីចមបសចេប មកមកម៖៖រ.១៨(២)៖(ម ប់រម)៖

• ីចមបក� �ីសិ្កមកម៖រ.១៦(សេព� �ម)៖
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• � �ាិៃិកមហររតបកមស្មាស�ងព�មសបច 
សីស សមីដិន៖

មសបច សីស�ងព�េរគត�មមសប �ិសយ្ក៖

បតរ�ិអីស្មាស�ងព�សិាស សមីដិសធាស៖

• � �ាិៃិអតង�រពៃិសហតេជមសរមរ្ន៖

ស�ងព�មសបច សីទមបបតមិសហតេជមសរ
មរ្៖(គគ ិសហតេជមសរមរ្=គគ ិស�ងព�មសបច
សី)៖

 
42 



• ជម� �រកៃិកមស្មា្រសបស�ងព�មសបច សីស ស

មីដិន៖

 សមឃរពៃិកមមសបច សី៖់ូីប់មមងពរព

ៃិកមស្មាស�ងព�ស សមីដិ៖

តេាកមម�� ឱ្ �ិសយ្កងងួមសកករគកមីូមសេធា

កម� �៖ស សមេប្រកបមពីក៖

 �ិសយ្កស្មបេិព�រកមប�មបករគកម �ិសយ �្ត៖េ

សករ៍េ??៖
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សកូអោគ�៖!!!ង
ស�៖្ោងនិនចបក��ោង
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