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លទ�ផលករររពនិងបងប រប្ងញនករននុរាន
កររររា្ាំិនិានពនិង ឆរទករននុរានកងនរិតា

នេយបបពនិងបទុ��សន�ាុេកាឆករកលទា៣ព
របសររររដ និបល

ឧេទ�សនងេរបព៖កឧាឧងពប ូលពំាពពូរ ដេលេតកិរ
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សាិក
១- សវត
២- សមសសភាព្រកតមត
៣- សពរ�សភ និ ងលទ�ងកតមត
៤- ប�� ាបបរ
៥- ចំណុចខ ំិ  និ ចណុំចចេខ្
៦- សណូំរភត
៧- ស �នដ  
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១-រវរ
- អ ុត�វរស� តតរត ចសចពចរសចារចតបសរបសតដ ជនដងសចរភរកត
បច �ិរតាព្រកតមតង� ពរាតនចុារូងដ  ចលររ�រាតីតភន នរ និិាំលកត
អ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្ និ្ុលទស�ស�ចតុចកណតំពរកងលរ៣
តបសរបសតដ ជនដង
- អ ុត�វរចសចពចរីណណចំងេ០១សណ . ចុាតថ�លរ២៧ីេរពប
ឆ� ២ំ០១៤តបសរបសតដ ជនដងសចរភរតតណលរសតពនចក និតចបរបតបប
កតមតសាមបរាព្រកតមតចុាបំចភចចបសពពរ�វររូងដ  ចលររ�រ
ាតីតភន នរ និ ិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្ និ្ុលទស�ស�ចតុ
ចកណតំពរកងលរ៣តបសរបសតដ ជនដង។
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េឹរសតសំខ រនត ចសចពចរីណណចំងេ ០១ សណ ៖
- អំភរតតណលរ  និសតពនចក តបសរាព្រកតមតចុាបំចភចចបសពពរ�វររូងដ  ចលររ�រាតីតភន នតរ 
 និិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្  និ ្ុលទស�ស�ចតុចកណ តំពរកងលរ៣ តបសរ
បសតដ ជនដង៖
- ព�ុិកតបំចភចចបសពពរ�ចេរូងដ   ាព្រកតមតម តតណលរចងរពពរលសរពនចក
សហកត សារបសារីងព�ុិកតចដាាស្ប�� ណណ ចលររ�របំចត រ�ងាបចយស ជ
សូ ាបាភងតលចេវររូងដ  ។ 
- ាព្រកតមតភុមំ តតណលរ ឬសនលទនសចារចពនចកកតសំ តសាពសតិ ស បប ណណចនរ្ ។ 
- តលរ� �រាពសតិ ាបប ស បប  ររត្នចេីតម តតណលរ  និកតលលតងេុសាតរ
ាសបវរចិងកតណជ ចរបរលីលង។ 
- ល �ឹរច ា ាព្រកតមតពភំុម តតណលរួតរី ចិពនចកកតសំ តសតលដងង� ពរចាករ
ាតន  និអាជ ធតម សរតពនចកណណចនរ្ ។ 
- ាព្រកតមតម សតពនចកសំខ រន លូចខិចាករ៖
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១- �ខសោ បរលំណពរលំ ិតំិបសតដ ជនដង ារត្ាបាភងតល វរត្យកត
�្ភព�ខ្ចអ្ដ លូងំលូូ្ ូពរ� នធរ ចយដ្្ុលទស�ស�ចតុចកណ 
លំពរកងលរ៣ ី� កត្ុលទស�ស�អជនិវ ជាតន ចិង ចយដ្បុ ំ ជូរន 
ម សុតនសភ ពរ� នធរចិង ចយដ្វរ នសប្  ពលូចាសសភកតណជ តតរ 
តបសរាបចលសាតន ចដ្�ខសោ បរារត្សសភកតណជ ចេរូងដ  ។
២- ចងរពពរលសរកតលលតងេុសាតរតបសរាពសតិ ស បប  ពលូចាតលដងង� ពរ
ចាករាតន វរត្យកតាតីតភន នតរ វរដ   និិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ 
គចាមិ  និី� កតសពរ�សភណណចេវររូងដ  ។
៣- សហកតសំតុច  និចងរពពរលសរគណច ្រសភតបសរាពសតិ ស បប   និ 
អាជ ធតតលដងង� ពរចាករាតន ព�ុិកត�ចងរចសំសបតណយ  និកតអជនិវ
ចេរូងដ  ចអ្ម ាបសនលទសភ។
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៤- សហកតចតរបចំចលនកសបតណយចេវររូងដ   ចលររ�រសច បរសំណូរភត 
 និសចំណរ តបសរាបាភងតល ាភរមំិ ្ពចនត�លុពដពរចដាាស្ ូបងរ
សំណូរភត  និសចំណរ មំិ ចណា ចដ្ី�ផពចងរចរបរ  និងនេនតបលដ  គតន
្ុត�ណណ។ ព�ុិពតណរ រន អចចដាាស្ដ  ាព្រកតមតាតរបូពសតុប  និ
ចធពរតដ្កតណជ សូ បសតដ ជនដង។ ចលនកសបតណយច ាគប�រ្ ពចនត�លុពដពរ

អំភរស  សភសរសភតសរចេតបសរាបាភងតលចេរូងដ  ។
៥- សហកតចដាាស្ប�� ាបបរ  និកតងំដពណណតបសរាបាភងតល 
ចេរូងដ  ។
៦- ចពរតគតធ ប ភរាបជភណណ ចលររ�រចូងតតរចដាាស្សរសភាបាភងតល 
ពលូចាកតអជនិវរូងដ  ។
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២-ពសសសសំរកង្ករររ
     ង� ពរលពឹណ ំ  និរ� �រសំណចីលងម តតណលរួបរភរអគពណ្ពតិ លងរតលរ� �រ ត 
ាពសតិរុេមតសបតណយ ីលងាតរបំចភចចបសពពរ�វររូងដ  ចលររ�រាតីតភន នតរ  និ
ិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្  និ ្ុលទស�ស�ចតុចកណលំពរកងលរ៣ តបសរបសត
ដ ជនដងពរលុា ម ចំ ត សតបុ ២៦ណពរ ព�ុិចណាា�ស�រ ចំ ត  ០៤ណពរ។ ចំចពាចិង
ចដត កតចុាបំចភចចបសពពរ�ចេវររូងដ   ម លូចា៖

១- ឯពឧតចរពនតន�បណ�ន ត ចភាសបបុ ធន តលរ� �រាពសតិ រុេមតសបតណយបំចភច
ចបសពពរ� ាាបប ាពរ្កតមតង� ពរាតនចុារូងដ  ចេត�ាពចចា
២- ឯពឧតចរ្ូសបុ នុិតលរ� �រាបតនជូអរណ្ពតលរ� �រ និាតលចងខធនកត
ចុារូងដ  ចេចេត�ពភំិរួរ
៣- ឯពឧតចរចអររសតុំតលចងខធនកតចុារូងដ  ចេចេត�ពំភិរួរ
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៤- ឯពឧតចរ តសរ សុផ រ  តលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេបសប រជ�ំចភច
៥- ចូពសំម ំ  រ ម ប  តលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ចសររបប
៦- ឯពឧតចរ ្ពរ បបុ   តលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�តាភីិ
៧- េជុ ំដល បូង ភរិូ  តលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ចពធពសតរ 
៨- ឯពឧតចរ សុព រុ �រ  អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�សព ្ចតរិ 
៩- ឯពឧតចរ ចង ចសដ   អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ដតរលំបិ 
១០- ឯពឧតចរ ចេរ ចប �បបុ ចធឿ  អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ពំភិរឆ� ំិ  
១១- ឯពឧតចរ ចបឿ  បបុ ត បត� អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ពច ង
១២- ចូពសំម ចស សុគណទ ត រ  អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�រណ� ងគរត រ
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១៣- ចូពសំម បរ  នសោប   អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ពំភិរសលស

១៤- ឯពឧតចរសុេ នសងអ ុតលចងខធនកតចុារូងដ  ចេត�តត យគនត រ

១៥- ឯពឧតចរហិ្ឆឆំ អ ុតលចងខធនកតចុារូងដ  ចេចេត�តាភីិ
១៦- ឯពឧតចរ លន   សុេបត   អ ុតលចងខធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ចកាពុិ
១៧- ឯពឧតចរ ឆ្ ឆាវុធ  អគពចងខធនកតតិ ចុារូងដ  ចេចេត�ពំភិរធំ
១៨- ចូពសំម ណិ ងរ  អគពចងខធនកតតិ ចុារូងដ  ចេចេត�វីព
១៩- ឯពឧតចរ ដ រ ណ�រ   អ ពិ ធនកត ចុារូងដ  ចេចេត�ាភា នះត
២០- ឯពឧតចរ អុង ត ូ  អគពណ្ព ចុារូងដ  ចេចេត�ពំភត
២១- ឯពឧតចរ សត សរុរ រិ  លរាបឹពខាពសតិ ចុារូងដ  ចេចេត�ត�ូិប�ុ ំ
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២២- ឯពឧតចរ សត  ប រ ណ្ពតិសូជូរន �តលដង ចុារូងដ  ចេ
ចេត�ស�ឹិីាតិ
២៣- ចូព  ូ សុ�   អគពណ្ពតិ ចុារូងដ  ចេចេត�ីពប
២៤- ចូព សបូរ សចតឿ  អគពណ្ពតិ ចុារូងដ  ចេចេត�ឧតចតម សប្
២៥- ចូព បុ  សុាតន អគពណ្ពតិ ចុារូងដ  ចេចេត�បណ� ្ម សប្
២៦- ចូព មស ចភាស  អគពណ្ពតិ ចុារូងដ  ចេចេត�ាភាសរហ ុ។
ចដ្ីនិ ឯពឧតចរ ាដពរ  រាក អ ុតលចងខធនកត ឯពឧតចរ គ រិ សុជរ
អគពណ្ព ឯពឧតចរ ចភាស  នាោ គ ទរ អគពណ្ព ឯពឧតចរ អបុ្ សតព្
លរាបឹពខាពសតិ ឯពឧតចរ  សុ� ត រ លរាបឹពខាពសតិ  និចូព
អបុព សុសភ អគពណ្ពតិ គសាាព្រសំ ត្កតតបសរ ឯពឧតចរពត�នបណ�ន ត
តលរ� �រ ចុាសត្ កតមតង� ពរាតនចេរូងដ  ចេត�ាពចចា។
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៣-ពសកងនសំពនិងលទ�ផលករររ
អ ុត�វរចសចពចរចារច តបសរបសតដ ជនដង សចរភរកតបច �ិរត ាព្រកតមតង� ពរាតន
ចុារូងដ  ចលររ�រាតីតភន នតរ  និិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្  និ្ុលទស�ស�
ចតុចកណ លំពរកងលរ៣តបសរបសតដ ជនដងពរលុា  និចសចពចរីណណចំងេ 
០១ សណ .  ចុាតថ�លរ២៧ ចេរពប ឆ� ២ំ០១៤ តបសរបសតដ ជនដង សចរភរតតណលរ 
សតពនចក  និតចបរបតបបកតមតសាមបរាព្រកតមតចុាបំចភចចបសពពរ�វររូង
ដ   ចលររ�រាតីតភន នតរ  និិាំលកតអ ុត�ពរ� នធរ ចយដ្  និ្ុលទស�ស�ចតុ
ចកណលំពរកងលរ៣ តបសរបសតដ ជនដង ពរលុា ង� ពរលឹពណ ំ និរ� �រសំណចត 
ាពសត ិរុេមតសបតណយ ចំ ត  ២៦ណពរ ព�ុិចណា�ស�រ ចំ ត  ០៤ ណពរ ដ ចុា
បំចភចចបសពពរ�យ ិសពរ�  និាាបួចំេវរបសប រ ចេត� វរកតួតរវំិ
តបសរបសតដ ជនដង។ 
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ាគបរចលនកសបតណយីលងង� ពរលឹពណ ំ  និរ� �រសំណចតបសរាពសតិ រុេមតសបតណយ
ដ ចធពរចនរិ ចេវរចិងចដ ររត្ នម កតចូងតតរចដ្ស�បាគចនត�ភរសំពរាបាភង 
តលលូចទ  និរ� �របសកតាគបរាបចជលចដ ្រន ាបក រ នណ� កត ចយដ្ សសណ ឬ
ណ�យព�ុិស ពិរចនរ្  ាភរមំិ ដ លលតងសំណត ត  ន ិសំណូរភតភរអ�ពចូងតតរចលនកច ា
យ ិចាចរ ពពរភប ទ ឹិប�� ស ពិរ  និសរសភតសរចេតបសរាបាភងតលលូចា លំណសរលរធរ 
ប រិពរ�សនលទនលរធរ កតបចាររចសំសបតណយ បលចង�រសតាភចបរ បលចង�រសបត នស   បលចង�រស
ច សល ប�� នូលជច សលសហគរ ជ ចសំពរ�លឹពសផ ត អសរពរ�បូរេខចរ អសរពរ�លឹព
េខចរ អសរពរ�ពំភ រិលត អសរពរ�សត��ត តតរលំ នចពសន�ង លរ�ខតពសន�ង សច បរ
ប� បរ និ ស �នសុេ សុតនសភសបតណយ កតេពាកតមតចធពរ កតចំពាស្ពតបសរាបា
ភងតល កតលំចនរិ ាដពរីេពរ�ពតចបិចាព កតចធពរងនេនតឆិ ីល  បលចង�រសចួតពរ� បល
ចង�រសចាគឿិចចញ  លរស ពិរពនចក បច ចអគពនស រ  និតតរអគពនស រ កតដពរាួំិ លច  ស 
អចណ� ាបចស ជេុសចរបរ ប�� តុូកត កតសនពខចេខ្តបសរសនស្  កតចធពរអត�ស�� ណ
បបណ�ស�ោ តនីេ�ត  និកតពំណតរតតរចសំអាវ ុពូងដ  ាចលររ។
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បី រចងរច ា វរត្យចលនកតសបតណយ ាបាភងតលពលូចារ� �របសកតដ ចងរព
ចនរិ ាសំណូរភត  និ ចស�រសំុចអ ្ម កតសត្ អជនិវ ជចេវររូងដ  ណណ លូចា៖ 
កតពសិថ�រ  និ កតសច តចនរិ  នច ូចហដ តចណសរលប ទតូប � លូចាស ូចតរ  រណ� ង
សុេសភ ត�អបរ �ូងំស បល សល   ាសាលឹព អណចូ ិលឹព ងូលឹព ាបប្លឹព លំ បរលឹព 
ប ពិ រអណរប្ បច ចអគពនស រ បច ចលឹពសផ ត។ ាគបរសំណត ត ឬសំណូរភតីលងដ 
ចងរពចនរិ  ាព្រកតមតចុារូងដ  ីលងម សមសសភមំិ ង� ពរាតន  និង� ពរចាករាតន 
ដ ចធពរកតចឆរ្បំជស ភ រងរ  ន ិបពាស្សូ ាបាភងតល  និ រ� �របសកតីលងដ ចូង
តតរយ ិចពរាពរ្  និចរសរូ សរមំិ ចងរលនលសភចរបរ  ចយដ្ បចចកពចលស  និ
សំណច ាភរមំិ ដ ចដាាស្ ូសំណូរភតតបសរាបាភងតលដ ចាចរ គតតចអ្ពតរ  
សមព ងរ។ ចំចពាសំណត ត ឬសំណូរភតីលងចេចសសសងរ ាព្រកតមតពំភុិភ្យរសហ
កត សារបសារីង  និ ប �ចដាាស ្ព�ុ ិាពបេណ� សរតពនចកតបសរអាជ ធតរូងដ  ជូរន 
បុ ំ សម� តរ គណយប�ោ កតឯពសភ ាព្ិ ាស្ព េណ�  គណយប�ោ កតឯពសភបសប រ 
ចេត� ាព្រកតមតង� ពរចេត�  និ ាព្រកតមតង� ពរាតន ឬចស�រសំុចិងកតណជ ចទបសតដ ជនដ
ងវរត្យាបប ាព្រកតមតង� ពរាតនាបួបំសប រ ចេត�។ 
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៤-ពបងប រប្ង
ចមាបរាាព្រកតមតង� ពរាតនចុារូងដ  វរកតួតរវំិ តបសរបសតដ ជនដ
ង ន ិបំចភចកតមតីលងាកតភពពនចកចេវរចិងចដ ររត្នដ សពរ�  និ
លលតងងលទ�ងគតតឲរពតរសមព ងរពចរ ពបុី �ចេម ប�� ាបបរេានីលងាាព្រ
កតមតពំភុិសតបាបលាលូចា៖
១- ពរ� នធរកតមតតបសរាព្រកតមតង� ពរាតន  និង� ពរចាករាតន រមចឹពចាចរ ចភព 
ាចហតុណំចអ្ម កតភនដពព�ុិកតចុាចធពរចលនកតសបតណយចាពាាព្រកតមត
រន ដ ចូងតតរសំុ �ិ ាគបរសរតពនចកសំណច
២- រចធ្ដ្សាមបរិ ាំលលងរកតចុាបំចភចកតមតចេម ពារនត
៣- សំណត ត ឬសំណូរភតភរាបាភងតល  និរ� �របសកតរត្ចំ ត រន ម រដ 
ចដាាស្

15



 

៤- ក�ចងរចសំសបតណយ ពពរភប ទចទ ឹិកត�ចងរពរ�សនលទនងំចេស   
ពរ�សនលទនលរធរ កត�ចងរអត�ស�� ណបបណ� ចសរចភាគីសត សំបុាតពំចណរ ត 
ចេម កត្សតយ 
៥- ធ ប រ ុស្ត រ� �រសំណចចេព�ុិាព្រកតមតចេម ពារនត
៦- បលចង�រសាគបរាបចជលចេម ចាចរ ចេវររូងដ  
៧-បងរចភងចុាបំចភចកតមតរូងដ  តបសរាព្រកតមតង� ពរាតន សមសនព
ាព្រកតមតមំិ អសរីតិីតាបរូងថ នកផ� ងរេត ចលររ�រចំ្ចងរកត
ចតរបចំចលនកសបតណយ
៨- កតចធពរចលនកសបតណយចេពី ិេា ចភងេា ភុមំ កតចូងតតរភររ �រត 
ឬរ� �ររសំណចរត្ច ំត ចេង� ពរបសប រ ចេត�ចល ីលងប�� ច ាម កត
ងំដពព�ុិកតចដាាស្ ចហរ្ ាតរអូសបណ ្ចភងចូ។
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៥-ព�ឆុ�េ ឆងពនិង�ឆុ�េុខប
�ឆុ�េ ឆង
- ាបាភងតលក រីតដ ្ងរលឹិអំភរពរ� នធរ ចយដ្ និ ្ុលទស�ស�ចតុចកណ
លំពរកងលរ៣តបសរបសតដ ជនដងពលូចាកតមតអជនិវ ជម កតត រពចចាររ ចងរាគបរ ន
សប្ និ ចឆរ្តបក រីតាបចសរតចនរិ  ូបងរតាររកតាពរីសចិតបសរាបាភងតល។
- កត�ចងរចសំសបតណយម សភក រីតាបចសរតចនរិ ម លំ ុពចនត�ភរាបាភងតល
ចដ្ម កតបនល�ខ្ាសបតណយ ូវបិតតរចសំចធពរចអ្ម តម សភ និ លបរ
ស� តរដ  ូប�� អសពរ�។
- ាព្រកតមតង� ពរាតនង� ពរបសប រចេត� និ អាជ ធតរូងដ  ដ សហកត �ិ អ ុត�
ដ ងផមំិ កតមតចុាចតរបចំចលនកពលូចាកតាបសំុបូពសតបុលពភនចសធ ជ និ កតាបសំុ
ចដាាស្ប�� ព ពិងរ និ សំណូរភតតបសរាបាភងតល។
- កតចតរបចំចលនកសបតណយដ ចធពរចអ្ាបាភងតលម ាកសចងរពចនរិ  ូប��
ីលងាលុពកព ពិងរតបសរភតពិតរ។
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�ឆុ�េុខប

- េពារចធ្ដ្សាមបរចុាបំចភចចបសពពរ�
- េពាថ នកសាមបរចតរបចំចលនកសបតណយ
- កតបពាស្បំជសតបសរស បប សំណចពពរភប ទរត្ ចំ ត ចេរន ម រ
ចឆរ្តបចរសរូ សរចទ ឹិសំណត ត និសំណូរភតតបសរាបាភងតល។
- សំណូរភតតបសរាបាភងតលេាម លំហធំំហតសសរតពនចកតបសរាព្រ
កតមត
- សំណូរភតតបសរាបាភងតលីលងដ បាោូ  ចទសណំចពពរភប ទចដា
ាស្ដ រត្ ចំ ត ចេចសសសងររត្ចំ ត ចលរតត រិួសំំណចពពរភប ទ
ចដាាស្ប �។
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៦-ពសឆូងំរ
- ចស�រសុចំអ្ម រចធ្ដ្ និពាកបរថ នកតលសាមបរចតរបចំ
ចលនកសបតណយ   និពនចកាបសំុច�្ិនតបសរាព្រកតមត
- ចស�រចអ្សមសនពាព្រកតមតង� ពរបសប រចេត�ាបប រ �រត និ
អាជ ធតរូងដ  ចូងតតរាគបរចលនកសបតណយ
- ចស�រចអ្ម ្ �កតចដាាស្សំណូរភតតបសរាបាភងតលម 
សភចរសរូ សរចចរសំិលលតងសំណូរភតចហរ្ ភុំម កតចដាាស្
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៧-ពសន�ិរដ ន
ាលូចទលំចណរ តកតាគបរចលនកសបតណយដ ាបាភឹត�ចទចដ្តងូ  ម ងពកណយសរ
តររ  និម កតចូងតតរភរាបាភងតលាគបរាសមបរណ�យ  និ នណ� កត ចយដ្។ អ ពិ
ចលនកចធពរចនរិ ចដ្ចបរពចំហ ចហរ្ ាបាស ដ បម� ចភរសភក ះ   និកតចូងតតរ
តបសរេត វរត្យកតចងរពចនរិ  ូរតនចយបងរណណព�ុិងពកណយាកតត នាគ រាត រិន�ិ 
ាសំណូរភត�ិ ាកតត នាគ រព�ុិ ប្ ស បណ�ិ ាភរមំិ កត�ចងរភបត៌- ម ាតនបរាពរ
ីសចិ�ិ។ កត�ចងរភបត៌ម ាតនបរ ឬកត�ចងរចយបងរតបសរាបាស ព�ុិចលនកសបត
ណយ ចាបរបដ ាពាកពរឆុាប�ក ំិ  ូបងរកតបំចភចកតមតតបសរតលដងង� ពរាតន  និ
ង� ពរចាករាតន។មំិ ច ាាតតរគសាភបត៌ម ងផសាមបររ� �រាគបរងំដបរង� ពរព�ុិកតីពងរផ
េត ចអ្ដ សរាសបវរអ ុសស ជីណណតំបសរសចរចចអគពរះចសណបតរចតចា ហបុ  
ីស  ណ្ពតលរ� �រ ត ាភាបាចាពពរលុា គស “ឆុាពាកពរ ិូតលឹព លុសីពផង ភ្ដង 
 និ  ាកតរ”។
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រតន ចយបងរីលងម ងពកណយាសំណូរភតរត្ ចំ ត ាសបចទ ឹិ
សរសភាពរីសចិតបសរាបាស  ាតរដ ចដាាស្សូ ាបាស ីលង
ចធពរចអ្ភតពិតរម កតសបរ្ចនត� លូចាពពរភប ទ ឹិ នសប្ អបរត ំ
សុខជនដង កតតពខសច បរប� បរស �នសុេស ពិរ  និកតអជនិវ ជ
ស បល ាចលររ។ 
វរត្យសពរ�សភ  និ ងលទ�ងកតមតតបសរាព្រកតមតង� ពរាតនត 
ាពសតិរុេមតសបតណយ ព ិរពច ា ច្រិ អចំ្តតរដ ង 
សពរ�សភច ាា្ �កតលម ាបសនលទសភរត្ ព�ុិកតចដាាស្
 ូប��  សំណត ត  និ សំណូរភតតបសរាបាស   និរ� �របសកតចេ
វររូងដ  ។
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ភន នតរាតតរ ចេាគបរចលនកសបតណយតបសរាព្រកតមតង� ពរាតនចុារូងដ  ដ លំចណរ តកតងផ
ាបចសរវរពរ� នធរីលងដ ចាិិលុព ចហរ្ ាព្រកតមតរន ដ បលនចសធ រតនចយបងរតបសរ
ាបាភងតលម� ពរ ីលងដ ចងរពចនរិ ព�ុិអ ពិចលនកចនរ្ ាភរមំិ ដ ពតរាវ ូសំណត ត
សំណូរភត ឫប�� ណណ សាមបរចធពរកតចដាាស្វរាពបេបណ� សំណចតបសរេត  និប្
កតណជ ចេចភងសចារចងលទ�ងដ ចាគសប្សូ ាបប ាព្រកតមតង� ពរាតន។ សមសភ
ាបាភងតលដ ចូងតតររពភរាគបរ នណ� កត ចយដ្ ះប  ចងរព្ពប�� ះប  បចាកចរតន
ចយបងរចងរពសចសរត  និត នាគ រាត រិនចដ្សភក ះ  និចងរពសំណូរភតសូ អាជ ធតីល 
លរ សរតពនចកាពសតិសំណច  និបសតដ ជនដង ចលររ�រសត្ចដាាស្ប�� ាបបរណណីលង
ភតពិតរសតបងំដពព�ុសរសភតសរចេាបួតំថ�។
ាគបរសមសសភត ាព្រកតមតមំិ ាព្រកតមតង� ពរាតន  និាព្រកតមតង� ពរចេត�-ាព្ិ-ាស្ព-
បុសំម� តរដ សហកត �ិ ងផាបចសរត ភនចសសចងរកតចូងតតរាំគ�ន កតចតរបចំលរពី ិចធពរចលនក
 និកតួតរអចាោ រចាបាភងតលឲរចូងតតរ។ បណ� បរភរកតចធពរចលនកាបួំី េ ររត្នាព្រកតមត
ង� ពរាតនីតិចធពរកតាបសុំបូពសតុបាព្រធំមំិ រូង ចលររ�រឆុាប�ោ ំិ ំ្តតរអំភរងលទ�ងត អិព
ចលនក ូចំណុចខ ំិ ចំណុចចេខ្ និចងរលនសចដប �។
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