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ពិធីសរបែន�ម ណាេ ហ -កឡូាឡពពម 
ស�ពីី 

កររពួលខសស្រតបវែក�ករ្មែិ់សឡិ ់កលូ�្ 

ណទែន់ពិធីសកកណរត ស�ពីីាីតសខត្ិនសពម
 
ភាគីេទន គឹពគធីសទបែីទម 

 ក�ុននែមភាគីេទន នឹពគធីធីីរក តគ គឹសគាតុា នីបភឹីេទនិទុតពេ 

តគ គឹសគាៈច្ែមម ្ីតាវទីនេ " នឹពគធី" ។ 

 ីដយីីេលីេេធីក ទគ១៣ ៃទីតកគថ�នធីក ីេទគ្កមនី គរី តគឹ គសី នធប ទ

ទននធីិអនាវឌ។ 

 ីដិមះនមថជគទីាិអន្កែ្សមន្ស�ី�មែុទ ែេវទចនក�ុនីេេធីក ទគ

១៥ៃទីតចកគថ�នធីក ីេទគ្កមនី គរី តគឹ គសី នធប ទទននធីិអនាវឌ។ 

 ីដទទទេធស េ� គឹី្ែតាធីផេ�ទីាា នធទធីីរល�ីសតែសតសីេទគកទ�នែេ

មទធីីចូីេទឬភឹែេះចីកលីមទធីីចូី្ាស�្េទ�សតសីែ�ែធីៃទ

នឹពគធី។ 

 ីយនីេលម្ី២៧ៃទ នឹពគធីវទាកភឹែីចីីេេ 

 
មសកម១ 

ណគួរឡិ់ម

ីេេសបកនៃទ នឹពគធីសទបែីទមា ីែលែគីទែចបកកែេ�ធីិអនីករទននី្សល្វត�ីដ

ទនីទីភឹៃទសគាៈច្ែមម ីដកចនីទុកដក� គឹហទនអ�ីេលតុភឹែទុតរ ីែីៈ 

ធីផេ�ទីាទគ នីា នពគទននច្ស�ិទីម នីីេលធីទទទេុត្ីតាផ�កច្ស�ទននតបកនធីីច

ូីតក�ទនីេទនធីងនសធកៃច�ីត�។ 
 

មសកម២ 

កណសររសសប្កតសវពកម

១. វករត�ឹ័ ែេវទី្សលក�ុនម្ី២ៃទិទុតពេ  តគ គឹសគាៈច្ែមម ចស� គឹីឹេីទមីីេ

ីនេ "ិទុតពេ " ទននក�ុនម្ី៣ៃទ នឹពគធី្ីតាកែកី្សលក�ុន នឹពគធីសទបែីទមែី។ 

២. វករត�ឹ័ីេលត គឹីទម្ីតាវទី្សល្វត�ក�ុន នឹពគធីសទបែីទម េ 

 (ក) "តទន�តគទៃទភាគ ែេីពធលមកនចិ្ សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធី" មទទ�េ

មតទន�តគទៃទភាគីេទនិទុតពេ ីពធលមកនចិ្សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធី។ 
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 () "ធីីចូី" តបីដែេ�ផេសរមងេ�ិា នសិមទែកីេលធីិអនីករទននធីី្សល

្វត�ីដទនីទីភឹៃទសគាៈច្ែមម ីដកចនីទុកដក�ែេ�ហទនអ�ែកីេលតុភឹ

ែទុតរេ 

  (១) ះចវត�ានវទ ីែលេីលេមក�តន ីេីឹេកែេ �ឹី័មទ

 សឋែូនា នទទធយត្ីតាវទសីនលាីីេលន ទទទេធស េ�ីដះមអ ពីមទ

 តែីបកនចិែេានីាីីែេ�ធី្ស្សេ្ សរមងេ�ីេលែទុតរទននធី្ស្ស្េីែ

ពែជម នីទនន 

  (២) មទធីៈតបូទ�ែីចវទចនក�ុនកេ�កខ ទគ៣ូនី្ធែ 

 (ា) "្ស នីសីនកី" តបីដែេ�ីសីាទសុាសេកងក� �ឹទឬក�ុនធី្ី្ី នឹទនីិ ីដ

ផ័េ� ្សីយេៃទធីងនសធកៃច�ី ត� ែេះចីទែសអីិេតបនិ�កធទ�េននី

ិទុពេ ី ែេវទដក�េក�ធីងនសធកៃច�ីត�ីេីេលទគផផី ិ�កសីនលាី ិ�កផេនី

ិ�កសីទែបក ន ិ�កនបីចេិ�កនបចីេិ�កធទ�ិ�កផសី �ផសន�វទកបក �ីក�ុនច្ស�ម នី។ 

 () "ា នធទធីីរ�លីស" តបីដែេ�តកែជភឹតែសតសីែលែគេ 

  (១) ធីងី ធ �ីសទបមិសសីម ីពធលធីុប �ឹទឬ ីពធលធីធ �ីសទប 

ីសៀតីះផុី គឹធីីចូីីះវទតែសតស 

  (២) ធ ីសគាៈច្ែមម ីែីមតកែជភឹទន្ីតាិទុាីទីែេបដស�េបីដ

 ែីចីីេេ 

   (ក) ីពលធធីធ ីៃទសគាៈច្ែមម ីះែីចតភឹីែលែែេមទែុទធី

  ីចូីវទីកលីីេលនធីធ ីីះវទតែែីេេ� ទននធ ីែេ�ក្ែនី

  កែទែេះមអ ពីកបក �ីេីពធលេនីេែុីទៀីវទ 

   () ីពធលធីធ ីីដសបទទតែកា នេទីាធីវ �ីសន�សគាៈច្ែមម  

  ទននតភឹីែលែីសត�វីេីឹេីែទ ្សីអទៃទធីី្សល្វត�ែៃទីទៀី

  ីេីឹេីែទីះវទតែសតសីេីេលអីែនធយតី ផរន�។ 

៣. ផេសរមងេ�ិា នសមិទ"ព�ទ�ព�ី" ទន្ីតាកបក �ីីដយីីេលក ី ែីចមេ 

 (ក) ធីផ� ត�សីីមិចនៃៃទ ក�ុនីៈីឹេានទន្ីតាវទច �ីទុកេ ជករ

ផា� បបបាូរែដលមតយេចែកែ្របលឡងវ តញីែីៈធីធ ីីែេកកកៈពែជម នី ីេក�ុនីៈ

ីឹេតែសតសកែទ 

 () ទបបៃទធី្ស្សេ្ផ�កសី នមក ាុកភឹែេសរមងេ�មិា នសមិទីេល

តមតភឹសគាៈច្ែមម 

 (ា) ធីធ �ីសទបៃទតមតភឹសគាៈច្ែមម ីែលែគផេ�ទបទនេទននីតវកែជ 
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 () ទបបៃទផេសរមងេ�ិា នសមិទីេលតុភឹែទុតរីេក�ុនសី នសទៃទ នឹពគធី។ 

ម
មសកម៣ 

តិសួសពម

១. នឹពគធីសទបែីទមិទុាីចបីងមធីីចូីែេសក េែក គឹធីងនសធកៃច�ីត�

ែេមទ្សអឹីេក�ុនចេនរ�នែទ។ ធីងនសធកៃច�ីត�តបនីនមតបីដែេ�េ 

 (ក) ធីងនសធកៃច�ីត� ែេកែកី្សល្វត�ីដផ័េ� មចបកគ ះហី

ចបកគ តីធត្មស�ីពធលធីកៃច� 

 () ធីងនសធកៃច�ី ត�មទីេេីដត្មស�ី្សល្វត�ក�ុនែទគ័ី នឹីធពទ 

 (ា) ធីងនសធកៃច�ី ត�មទីេេសបកនីដីចីនដក�ក�ុនសី នធប ទ។ 

២. តក�ទនទនចេនរ�នែទិទីម នី នឹពគធីសទបែីទមិទុាីីេលធីីចូីសក េ

ែក គឹធីី្សល្វត�ធីងនសធកៃច�ីត�ែេវទិទុពេ ីែីចវទចនក�ុនកេ�កខ ទគ

១ូនីេល។ 

៣. នឹពគធីសទបែីទមិទុាីផនែីីេលធីីចូីសក េែក គឹចេនរ�នែទិីចីន

ែីចមទចនក�ុនម្ី១៧ៃទ នឹពគធី្ឹែតបនធីីចូីសក េែក គឹចេនរ�នែទ

ីេលជតច្ស�មទចនក�ុនម្ី២៥ៃទ នឹពគធី។ 

៤. នឹពគធីសទបែីទមិទុាីីេលធីីចូីសក េែក គឹចេនរ�នែទៃទធីងនសធ

កៃច�ីត�ែេានីចស� គឹធីចីេមពីមទត្មស�ភាគែេមទុ ី ពនធីីេលចេន

រ�នែទ។ 

៥. នឹពគធីសទបែីទមិទុាីីេលធីីចូីែេវទីកលីីទលនីេក�ុន បីសទ�ៃទ្ បឹែទ

ុ ី ពនធីម នីីសត�ភាគ។ 

៦. ភាគននះចី្សល្វត�េកកទនកៈែេវទចនីេក�ុនច្ស�ម នី ីែលែគីដមសធ

ធីីចូីែេីកលីីេក�ុន្ បឹែទៃទុ ី ពនធីម នី។ 

៧. ច្ស�ម នីែេិទុាី នឹពគធីសទបែីទម ្ីតាិទុាីទផនែីីេលធីីចូីសក េែ

ក គឹចេនរ�នែទៃទធីងនសធកៃច�ី ត� គឹសក ្សីទតែនទែទមភាគ។ 

 
មសកម៤ 
សណរ្ខក��ម

្ីតាសីនាលីទបនក�ទបទនីីុផេមួយីវនធីីចូី ទននធីងនសធកៃច�ី ត�ែដលម 

ប�� ្រា�វលដះស�យ ិទុីលែីែច្ស�ម នី។ 
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មសកម៥ 
តិធែកណរេរ�្រម

១. ក�ុន្ ឹីធីក ីកលីមទធីីចូីភាគនន្ីតាី្ែតាីះ្ស នីសីនកីែទ ី្ចលទ

ផ�កីែធីកបក �ីីដះមអ ពីមទតែីបកនចិីែលែគ េ 

 (ក) សីទែបក នមសន័ទ�ែេ�ះមអ ពីមទតែីបកនច ិ

 () វីៃែ�ធីីចូីទនន 

 (ា) ច �ីា នធទធីីរ�លីស។ 

២. ះមអ ពីមទតែីបកនចិ្ីតាេ 

 (ក) ីពលធិីតពេ ក្ស នីសីនកីែេសក េីះមទធីីចូី 

 () វីៃែ�ធីីចូីទនន 

 (ា) កបក �ីា នធទធីីរ�លីសកែទែេ្ស នីសីនកីាទីកែកិទុាីទ។ 

៣. ីេទគកទ�នកែេមទ �ឹី័មទងក� �ឹទឬ ីទែតបនាីមទ �ឹី័មទា នទទធយត 

�ឹី័មទែេមទក�ុនសក េផរឹធផផ �ឹី័មទសគាតុា នីបភឹ ែេសពិក�េមទេទឬ

ភឹ្ាស�្េទ� ែេទនបណា លលេយយធីីចូី្សតនទឹុបវទច �ីា នធទធីីរល�

ីសតទ�ីឹេីាល ដូចលយះ្ីតាី្ែតាីះ្ស នីសីនកីច �ីា នធទធី ីែលែគីាចីសៀត គឹធី

ីចូីតបនីនម។ 

៤. ះមអ ពីមទតែីបកនចិះចិទុាីា នធទធីីរ�លីសតែសតស ម នឹីតតក�ុងករណី 

ែដល្ស នីសីនកីកូទឹុបវទច �ីា នធទធី។ 

៥. ះមអ ពីមទតែីបកនចិមទតនទនឬទទទេវទែកា នេ គឹ្ស នីសីនកីទីាៃថ�ីែលែ ទននធី

ចបកែេីកលីីេលនីដៃចែទិតក�ទនទនធីវីៃែ�ៃទធីីចូី ទននធីិទុ

ាីា នធទធីីរ�លីសតបនីនមីះវទតែសតស។  ភាគននះចែចងលនក�ុងចចបប

ជាតរបបបខ�ួយលដយ េសបយ័តមធប ទភឹែៃទីទៀី ែេ្ស នីសីនកីេចែនទី្ែតាីះ

ទទទេសទ័ុកតនៃថ�លដមទននធីចបក។ 

៦. ីតចកគតី្ែចីសត�ះមអ ពីមទតែីបកនចិ ែេី្ែតាីះ្ស នីសីនកីច �ីា នធទធី

ីរ�លីសាទីមទីីុផេ្ ីែ្ីតា។ីតចកគតី្ែចីនមាទីសីទែបក នែេ�្ស នីសីនកី។

ច្ស�ម នី្ីតាផេ�ជតបកនីទែតបនធលទុាីភឹត្មស�ធី្ី្ី នឹទនីិផ�កីុលធី

ទននីែ�វេៃទីតចកគតី្ែចីនម។ ិទុីលែីែច្ស�ម នី ះមអ ពីមទតែីបកនចិ្ ីតា

សីទែបក នែេ�្ស នីសីនកីផនែី គឹែពទវតបកនែេះចីពធលីេវទ។ សក នីតលីី ល

ីេទនែីពទវតបកនីនម ែនទ្ីតាីីេបន ះមអ ពីមទតែីបកនចិ គឹធីច �ីា នធទធី

ីរល�ីសីនមក�ុនធេៈីទតៈតែសតសីេល្សតនទីសលច្ស�ម នីែនទវទចន។ 



5 
 

៧. ក�ុនធីិទុាីម្ីីទម ទននីដមទទតរទៈីេលធីកបក �ីិីបទ�ៃទា នធទធី

ីរ�លីសមក�លក� ីែលែគី្ែតាីះះមអ ពីមទតែីបកនចចិ �ីា នធទធី ភាគននះច 

វីៃែ�ីះតែសតសេី លីា នធទធីីរល�ីសតបនីនម ្ីតាវទចនក�ុនច្ស�ម នី

ីល ីេតគ គឹធីទទទេុត្ីតាផ�កីែ�សីាកគ ។ 

៨. ្ីតាិទុាីា នធទធីីរ�លីសីដិទុីលែីែច្ស�ម នី។ 

 
មសកម៦ 
អ��ស្ក��ម

១. ក�ុនច្ស�ម នីភាគននះចចន បិ គឹិអេ្ីកែជែីចូនី្ធែេ 

 (ក) ី្េមែទេពែជម នី 

 () តៃងស ែធីសមីវីក�ុនតនសែ 

២. ក�ុនច្ស�ម នី ភាគននះចចន បិ គឹិអេ្ីកែជែៃទីទៀី ធីធ �ីសទបីែែេ

ភាគះច នឹចីកីពធលីេវទ។ 

 
មសកម៧ 

កកឡិ្្ណពួណតវម

ីយនីែច្ស�ម នីភាគននះចផេ�ទីាេ 

 (ក) ីឹេីាលកបក �ីច្ត�លត�ីឹេីាល្សហក�្សេីទែតបនតកែជភឹ

តក�ទនទនា នធទធីីរ�លីសទនន 

 () ធីចស�ីផលែៃទីៈីឹេែេវទកបក �ី។ 
 

មសកម៨ 
កកស�ិ្រិ��រ្បែម

ក�ុនច្ស�ម នី ភាគននះចចន បិ គឹធីក្ែនីនីអេសតទ ត្មស�ទីត �ីីេលៃថ�ី ែលែ

ទននធីចបកតក�ទនទនា នធទធីីរ�លីស។ 
 

មសកម៩ 

សរិិ�ៃែរ �ិន ់ណសរណ រម

នឹពគធីសទបែីទមែនទកបក �ី្ បឹែទដក�កបនីែេ�តនទឬនីតលីី លតបកនែេ្ស នីសីន

កីះចសបតត�ីេទនសុាសលកែទ។ 
 

មសកម១០ 

ការធានាបវែករិ��រ្បែម

១. ភាគននីកផតនទឬនីែលែគចនីេក�ុនច្ស�ម នី បិ គឹធីធនែេ�ផ�កនីអេសតទ 
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២. ភាគនន្ីតាិទុាីតនទឬន ែីចមទចនក�ុនកេ�កខ ទគ១ូនីេលីែលែគីះមទតនស នី

ភឹមែទតនទនឬទននធីឹធកនចិីេី្ធែច្ស�ិទី ម នីីដានីាីី គឹកេ�កខ ចុនី្ធ

ចបទទទ៣ីសត� នឹពគធី។ 

៣. កនចិ្សសុបទគ១ ីសត�តនទ�នតគទៃទភាគីពធលមកនចិ្សសុបភាគីេទន នឹពគធី សន័ស� គឹ នឹពគធី

សទបែីទមចីេមពីមទ ្ីតាីត�លីេូពនធីដ� ទីែលែគីីៀសចបីពធលធីតនកផីះទីេប

ទីលែេ្ីតាីផ ីីេលសព� ែីចូនី្ធែក�ុនចបីកែសព� ែៃទីទៀីេ 

 (ក) ាបីៃីទទធីធននីអេសតទ 

 () ធីវីៃែ�ៃទផេសរមងេ�តនសែទននសី នធប ទៃទទធីីនមម នឹីតតក�ុន

្សីទតកបឹុនិអនាវឌទទនន 

 (ា) ិីតពេ កកែជៃទិនសភឹតែសតសីែលែគផេ�ធីធនផ�កនីអេសតទ។ 

មសកម១១ 
កររពួលខសស្រតរស្់រសសមរ ្
សក��សពណួរ�ស�ករ្អែ�ន្ិម

នឹពគធីសទបែីទម ែនទ្ីតាសរមងេ�ែេ�តនទនឬ ទននធីឹធកនចិីសត�ីែ�ី េី្ធែសី នធទច្ស�

ិទីម នីតក�ទនទនធីទទទេុត្ីតាីសត�ីែ�ត្មស�តកែជភឹីេលជតច្ស�ិទីម នី។ 
 
 

មសកម១២ 
កអែខត្�មែិ់រឡំក្រឡែ់ែន់ 

កររពួលខសស្រតបវែក់ររ្ណតិីម

១.ភាគននគួរែាែចងលនក�ុងចចបបជាតរបបបខ�ួយទីាសី នធទច្ស� ទននទគ នីា នពគត្មស�ីដម

សធធីីចូី។ ីែលែគិទុាីធីឹធកនចិីទមលេយយយបមសបប ភាគនន្ីតាច �ី

ា នធទធីីរល�ីសីដិទុីលែីែ នឹពគធីសទបែីទមែីចូនី្ធែេ 

 (ក) ិទុាីទីាច្ស�ម នីែេមទសធស� ីដីទែសអីិេយូវសី នធទចចបបបូលូទនន

ទគ នីា នពគែទចបទទទែេះចិទុាីវទបាីពីករទទទេុត្ីតាបំណងីែ�សីាកគ  

 () ិទុាី ីីៀសចបសី នធទច្ស� ទននទគ នីា នពគននលលធីទទទេុត្ីតាបំណងីែ�

សីាកគ ដច�ីដេកត្មស�ីេេសបកនីទម 

 (ា) ិទុាីីីៀសចបប��ូ លគ� យូវចបកុចទំងពីររងលល (ក) ទនន()។ 

២. ីដមទីេេសបកនផេ�ទីាសី នធទ ទននទគ នីា នពគននីះវទតែសតស ្ាស�

្េទ� ីេក�ុងច្ស�ម នីតគ គឹធីទទទេុត្ីតាបំណងីែ�សីាកគ  ត្មស�ធីីចូីីសី
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េនធតមស ីៈ ែេងក� �ឹទឬមែទធីីចូីែីចវទកបក �ីីេក�ុនម្ី២កេ

�កខ ទគ២() ភាគនន្ីតាេ 

 (ក) សទិទុាីទីាច្ស�ែេមទសធស�តគ គឹធីទទទេុត្ីតាបំណងីែ�សីាកគ  

 () ីីៀសចបទននិទុាីសទិទុាីទច្ស�តគ គឹធីទទទេុត្ីតាបំណងីែ�សីាកគ 

ម នឹីតតត្មស�ីេេសបកនីនម 

 (ា)  ីីៀសចបទននិទុាីសទិទុាីទចបទុច(ក) ទនន()។ 

៣. ក�ុនីឹេកបឹុនីីៀសចបច្ស�តគ គឹធីទទទេុត្ីតាបំណងីែ�សីាកគ  ែីចមទចនក�ុន

ិទុកេ�កខ () (ា) ៃទកេ�កខ ១២ូនីេលភាគនន្ីតាលលកយករលបសព�

យីមួយៗ ក�ុនចំលណមសង� ែៃទលបៀាដូចរងល្រកមមកលដះស�យីះវទតែសតសេ 

 (ក) ធីីចូី 

 () តន�ដីៃទធីទទទេុត្ីតា ីដីទែតបនធីទទទេុត្ីតាផ�កច្ស� ីនី ន

ធីទទទេុត្ីតាផ�កច្ស�ផ�កីេលកបុតមក�តន 

 (ា) ធីដក�សទ័ុកៃទធីទទទេុត្ីតាីះវទតែសតស 

 () តនទនឬតែតីតបកន។ 
 

មសកម១៣ 

កប�្ៃ�េមែិ់កបកសស�សួម

តទន�តគទីសត�ភាគ ែេសី្ែលមកនចិ្សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធី ្ីតាីីៀសចបធីក

ត្ែ្េ គឹ្សតនទឬភឹៃទ នឹពគធីសទបែីទមក�ុនីៈីឹេ៥ឆ� បសន័ស� គឹធីចីេមពីមទ 

ទននីីៀនេេ�៥ឆ� បសន័ស�ែក  ភាគនន្ីតាផេ� �ឹី័មទ ែេវទីពធលក�ុនធីកត្ែ្េ

ីនម ។ធីកត្ែេ្្ីតាីីៀសចបីពធលីេលន ីេក�ុនសី នសទៃទធីវីៃែ�ទននធីកត្ែ្េ 

ៃទ នឹពគធីទននែីចវទសពិក�ីេក�ុនម្ី៣៥ៃទ នឹពគធី ្សតនទីសលេជ ទីតចកគតី្ែច

ិទុែ�ីីដភាគីេទន នឹពគធីសទបែីទមីទ។ ធីធីកត្ែ្េីេលកែបសីន ្ីតាីទែ

សអីិេធីកត្ែេ្ៃទ្សតនទឬភឹក�ុនម្ី១០ទនន១២។ 
 

មសកម១៤ 
សែិែសរីៃែសាីរណស�រនកិ�កសរាខឡរសស្ាណីទែន់ពិធីស 

១. ីយនីែកេ�កខ ទគ២ ៃទម្ី៣២ីសត�ិទុតពេ  តទន�តគទីសត�ភាគសី្ែលមកនចិ

្សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធី្ីតាីពធលមកនចិ្សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធីសទបែីទមម

២.  តទន�តគទីសត�ភាគ សី្ែលមកនចិ្ សសុបីសត�ភាគីេទន នឹពគធី ្ីតា នឹទនីិីែលេធីក

ត្ែ្េធីិទុាីៃទ នឹពគធីសទបែីទមមីទៀងត �ីីលសតសីែះកីនីសត��ទទ

ីល្ីតាីពធលីតចកគតី្ែចចបវច� ីែលែគីេលកកែ�ត�ធីិទុាីីះមទ្សតនទឬភឹ។
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តទន�តគទីទម្ីតាសបីឹេែុងីវទច �ី បីន ែេវទកបក �ីីដ នឹពគធីសទបែីទម

យតងែុងី្ីតាវទីពធលធីផ� ត�សីីចបវច�វទកបក �ីក�ុនកេ�កខ ទគ៤(ក)  

ទនន(ច) ៃទម្ី២៩ក�ុន នឹពគធី។ 
 

មសកម១៥ 

ណួធិករ ែម

ីេូពនធីដ� ទ្ីតាវទសីនលាីីដម្ី២៤ ៃទិទុតពេ  ្ីតាសី្ែលមីេូពនធីដ� ទ

ៃទ នឹពគធីសទបែីទម។ 
 

មសកម១៦ 
រឡំក្រឡែ់ន�ព�អែខស �ុ មែិ់ពិធីស 

១. នឹពគធីសទបែីទម្ីតាីពធលាកធីសទបែីេល នឹពគធីទននែនទ្ីតាកត្ែ្េីពធលា នី ធព

ទកែជ នឹពគធីីទ 

២. នឹពគធីសទបែីទមែនទ្ីតាសរមងេ�ែេ�តនទនឬ ទននធីឹធកនចិៃទភាគីេទន នឹពគធីសទបែ

ីទមីេី្ធែិទុតពេ ទនន នឹពគធី 

៣. ីេលកេនែាមទចនីេក�ុន នឹពគធីសទបែីទមសអេ នីននៃទិទុតពេ ទនន នឹពគធី

្ីតាិទុាីី េល នឹពគធីសទបែីទមីដវទីពធលធីផ� ត�សីីចបវច� 

៤.  ីដែនទីយនីេីេលកេ�កខ ទគ៣ូនីេល នឹពគធីសទបែែនទ្ីតាសរមងេ�ែេ�តនទនឬ

ទននធីឹធកនចិីសត�ភាគីេី្ធែច្ស�ិទីម នី។ 
 

 

មសកម១៧ 

ក�ខុរ្នណួម

ធីចុមីបី េូីេល នឹពគធីសទបែីទម ទន្ីតាីីៀសចបីពធលីេលនីដភាគីេទន នឹពគធី

ីេាទគធ� ក�ិនសធីត្សមម នីក�ុនសុី គេីាកចស� គឹៃថ�ទគ ៧ែននឆ� ប២០១១ែេ�

ៃថ�ទគ ៦ែននឆ� ប២០១២។ 

មសកម១៨ 

ក�ូួនធមែ 

១. នឹពគធីសទបែីទម ្ីតាចីេមពីមទក�ុនីៈីឹេ៩០ៃថ� សន័ស� គឹធេសី នី ចចបៃទធី

បីកេ�ុីតឬ សកីក ទគ៤០ ៃទធីផេ�តចិស�ទ ធីទទទេក ធីិទុែ�ី ធីចីេម 

តមសនកីសត�ីែ�នន ិនសធីតមីកកែជីតែ�កនចិក�ុន បីសទ�ែេមភាគីេទន 

នឹពគធី។ 

២. នឹពគធីសទបែីទម្ីតាចីេមពីមទត្មស�ីែ�ិនសធីតមីកកែជីតែ�កនច ិ
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ក�ុន បីសទ�ែេផេ�តចិស�ទទទទេកិទុែ�ី នឹពគធសទបែចីេមតមសនកសន័ស� 

គឹវទីែាេ�ុីតឬ សកីក ទគ៤០ែីចមទចនក�ុនកេ�កខ ទគ១ូនីេល ីេៃថ�ទគ៩០សន័ស�

គឹធេសី នី ចចបៃទសក ីែ�ិនសធីតមីកកែជីតែ�កនចិក�ុន បីសទ�ីែាេ�ុីតឬ សកី

ក ីសត�ីាៃទធីផេ�តចិស�ទ ធីទទទេក ទននធីិទុែ�ី ធីចីេមតមសនក 

ីេៃថ�ែេ នឹពគធីចីេមពីមទត្មស�ីែ�ិនសធីតមីកកែជីតែ�កនចិក�ុន បីសទ�

ែេចីេមពីមទចុនី្ធីា។ម

៣. ត្មស�ីេេសបកនៃយកេ�កខ ទគ១ ទននទគ២ូនីេល ិនសធីតមីកកែជ ីតែ�

កនចិក�ុន បីសទ�ែេវទីែាេ�ុីតឬ សកីក ែនទ្ីតាេស�េមធីីែាេ�សទបែីដីែ�ម

តមសនកៃទិនសធីីនមីេល។ 
 

មសកម១៩ 

កណួរកបួ់ 

េជ ទធីីេលកេនចនីេក�ុន នឹពគធីីទមីទ។ 
 
 
 

មសកម២០ 
ក់កសមាិកសព 

១. ីេីឹេកកីដ សន័ស� គឹីៈីឹេ គឹីឆ� ប ែេ នឹពគធីសទបែីទមវទចីេម

ពីមទត្មស�ភាគ ភាគីនមះចែកតមសនកភឹីចេ គឹ នឹពគធីសទបែីទមីដផេ�

ធីសីទែបក នមលេកកក ិករីីេធីី នយេ�ីែាេ�ុីតឬ សកីក ។ 

២.  ធីែកតមសនកភឹីនម្ីតាីកលីមទីេលនីេីឹេផុីកបក �ីីៈីឹេ១ឆ� ប 

ៃទធីទទទេីសត�ធី នយេ�ុីតឬ សកីក ក�ុនកបេុនធេសី នចចបសន័ស�ែីចែេះច 

សពិក�ក�ុនីតចកគសីទែបក នៃទធីែកតមសនកភឹ។ 

៣. ភាគកែេែកតមសនកភឹីចេ គឹ នឹពគធី ែេវទិទុីលែីែម្ី៣៩

ទន្ីតាច �ីទុកេែកតមសនកភឹីចេ គឹ នឹពគធីសទបែីទមផនែី។ 
 

មសកម២១ 
�ករ្ណ់រ� 

ច្ស�ីែលែៃទ នឹពគធីសទបែីទម ែេតីីតីមភធីះេរស� ចនទ ិន�ីា�តវេបន ីតុរគ

ទននីិត រ្េ្ីតា បីកេ�ទុកីេិាសីេូពនធីិនសធីត្សមម នី។ 

ីែលែគមធករគក�ុន នឹពគធីសទបែីទម្ីតាវទផេ�តនទឬនសតសច្ស�ីដមទីបីេូីេល

នឹពគធីសទបែីទម។  

ីពធលីេទគ្កមនកីហស យៃថ�ទគ១៥ីុលឆ� ប២០១០។ 


