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I 

 កថា្រ�ម 

 ខ�ុ ំ្រពះកុណអត របា្្របមេកៀ្េកៀងេសៀវេភ “វសុិទ�ិរគ�

(ស្រ្ាសប្ូ្” េាពេឡង គឺ េដរ្បឲ្យអះសិះកវសុិទ�ិរគ�ះអុងសបមាិេទសិ

ងមា េ្្ពខ�ុ ំេមះរះេាព គឺ ះ ំកុ ណដម្ លូវ ង� ំ។ េហខ�ុ ំ

បា្្របមេកៀ្េកៀងេងរមំ្ាំ ារូិៃាបរតក ះអុងៃកស �ធ 

យា ងងផិូងផងា្ ំងុូ រាិឲ្េយេឃង�េ ូរប ព្ាេដរ ាិងៃកសប្ូំា្រពេតកន

ទងំងណដមេលះបាសិះករបរុាករះ េហខ�ុ ំះស៏បរយក្រពគុក

ខេ ងំណសា ំេ្ពេលះរផ សា្គល វាិ�េរ ូុា ្បាុស ណដមបានត 

ណ្្សបមបេា ំកុ ខេព រធាងេទៀូេដរ្បី ្្េយនាយដមាះុម្ុូ�

យអះរាសទ� ្នពថេ ះអុងៃកសិះកគរសបក្រពវសុិទ�ិរគ�េាព ។ 

 ខ�ុ ំសបរឧទិិសេសៀវេភេាព ដមាសរកសិសស្គ្ា្ រពយង� ាិងរុទ�-

សសាិះនាទបេង សបរះេងសិះកឲ្បាោ្ាេ ពោ្ាមា េឆេឃវោេ ូ

ះអុង្រព្កិូ�ិ�រម េហះ្រព�រមេ៌ពេងងសរងកដមារុទ�្កសុិទ

ទងំង េដរ្បេមះសិត្រពរុទ�សស៌ ឲ្បាក បះ េ្រាេឡង េកៀង

ូេង ។ 

 សបរស�ុនាទងំង ណដមរាលះ�បរ ំេ្ព្រពកូា្ូុ

េ៌ព សបរេ្ូះយកយាុេរទ៌ ាបវ្ុ វូ ះុសមក្សាខ�ុ ំ ណដមខិូខំរធយរ



II 

 ្ ំេរញះអុង្រពរុទ�សស៌េាព សបររតះញូិ ាិងសរសូ�ាិះក រតយេាេ

េរុទ�្ កសុិទទងំង  បកបាេស ះ�បសុខ ឲ្រាេស ះ�បេះសរ  បកី

យអះេសកសំា្រពសទ�រតក្សា្រពរា្រពគ ុព ។ 

 រធាងេទៀូ េយំណ រណះុសមេាព សបរបាីឧ្ាិសសុ 

ំាៃក្សាដសងាបវ�រម ដមា្ររេ្ដិសរបទិះអុងសស៌ក្សា្រព

រា្រពគ ះអុងៃមីយ៌គូេងេណងេេេ 

សបរយាុេរទ៌ននន 

 

វត�ន�េារគវធន័ន(គលលទទ� 

ំត�សុ្ះ ១េរ  ណខេនស� ោអ រំរប ឆសុះ រេសេ២៥៥៨ 

សរេេណរមេនារថ យ៉ូ ថ ត 



 

 

វិសទុ�ិមគ� 
(ស្រមាស់្ ូ្ 

 

្មម់ូលេរមលេរៀលេដ 

ខ�ុំ្រពះេ ុុ ណា អ រ 

សមលេេណមលេេាណដ ់៉ ណ  
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វិសទុ�ិមគ� ្រពះគ 

សីេល បតិដ �យ េេយ  សប្េេ� យ  ិតត�យ បប�ប� យ

ភវ��យអបីយ ិបេប ភិក�ុ យ េសយ  ឥ�យ វ ិិ ជេ�យ ិជ� ។ 

យេជយណ្្រមេដាម�� ណ រយនព្មោេ្គជាេុូ  

រេំ�រេិលសណរយ្្ោ� ជសាចា ណេកា�ភា័រ�ុាវេ�ៈណចលតាំ 

េ�ស៊មារ �ុាសីលណ េហាាអមាេចំ ិូ �ចេ្មមយម�� ណ យេជយេមា 

អចចមាប់េយវ់ន្នស�ុរគ�ូ ណគ េយាាយណន 

មេយិដះគ 

១. សីល�យ បរបិរូ�មេេេ�វយ េ តច សីេលយ ឋិេតិយ វុ �តិយ

តស យ សីលបរបិរូេេ យ សីេលយ បតិជ�ិត តិយ ិ�េឥតចយ

ិេច យ  យ យេជយចលលំុាសីលីលមេ�ម់មប េន�េល�ណ ្នា-

រយ្នាពគ្តសារណ តាំេ�រ�ុាសីលណ េ្ងាេហូេុមាណ

េលរអអិ្ �ារណ យេជយណតាំេ�ស៊មាេហាារ�ុាសីលណ
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េដារេិ �្ មំេន�សីលីលមេ�ម់មប ណ រ �ុា្្េ្គរណ “សីេលណ

មូដិា ា” េយាណន 

២.  េេតិយសេត  មទរណ“យេា” ាយេលាសូតណន 

៣. សប្េេ� តិយកឥិ តិេ�តុកបជិស �បិ្េ� �យបប��យ  

មទរណ “ស្្េ�� ” ាយេលាណ យេជយ្្រមេដាម�� ណ អំនី 

រេំមា ូណោូេិហូរុមេិសយ�ណិន 

៤.  ិតត�យបប�ប� យភវ� តិយសមមិេប� វយវបិសប ប� យភវ�ម-

េេយ  ្្េ្គរណ “ចិូ �ណំម���� ណពវា”ំ ាយេលាណយេជយចល 

ចេ្មមយយវ់សរអយិាិវ �មសបមណន 

៥. អបីតិយ វរិ�ិ�យ   មទរ “អតមី” ាយេលាយេជយរយ 

េសចរ�នីព្មយោេ្គជាេុូ រេំលចរេិលសចណន 
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៦.  ិបេបតិយ េ បកក� យ វុ �តិយ បេ� យ �យ សឥេម នេតិយ

ិេច  នណ ម�� ជសាចា ្នារយ្នាពគ្តសារណ “យមិេច” 

អអិ្ �ារណយេជយ្្រម្នមេដាេយមរៈ់ម�� េមាណន 

ឯត វយ�ិ 

េសចរ�មីថេុម�ា្នារយ្នាពគ្្ចសគមុណ៩ ថ្ាគ�ឺ  

១. តិេស្ សិប�  សិចា មីណន 

២. តិវមិកល្េ� យសស � លម�យសមមីណន 

៣. េតវ ិិ �ី �យ ប សិបេស ឧ្្យសិបា័េលាវ �ោា មីោេេាម ន 

៤. ិ តត�វិ� ឥិ្ឥិបជិបតតិេសវេ ិ េវៀេជរកា់វអមនីេ 

េហាាេសនយវ់មជ្ិរមេិមទណន 

៥. ិបសិសឥតិកកឥ ុបេស ឧាាោេ្គជារយាាគូ ិ

រយអាាោេេាមណន 
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៦. តីហបេរ�ិយ កិេលសប្ហ � រេិ �្ លាមា ារេិលស 

េដាអចេមី ថ្ាណន 

៧. វតីិកកមី �យបជិបេប�  អមោ៌មេិមរាចេំងារេិលសយរយ 

វ �ូ រិម់រេិលសចោេេាមណន 

៨. ស�កិេលសតត�វេិសម � រេិ �្ ជ្មារេិលសមី ថ្ាណ

រយទចុ �េ �ូ សាាេិលសោេេាមណន 

៩. េសបេម ិភវសបយ  យបរេ�  េំេមា េនយ្នាអេ�ាៈណ

រយេយតមយ�មគុ �លោេេាមណន 

សីល ិេ�ស 

គរសាម�ាូងមទេីមសាសីល 

សសេ យ កុលបុត  �យ បតិដ យ  តចិយ��យ វេិយអ ិស�សប-

រេិ ��យ តសបយសីលសបយ េបយ វេិយ  ទនឹីាេមសារលុមុ្ ូទាំ-
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ឡារ�ុាយសមេយាណ េវៀេជរសីលេហាាយាឹរយមរនីណណ

េូាមគុ �លណអចរមំូាយវ់អយសិាបេមសាសីលាយណន 

បុច� �រយ៧សា ៉ 

១. កឹយសីល� អតីោូងសីលល 

២. េក េជ យសីល� សីលេដាអូតរេ់ចេម�ចល 

៣. ប សបយ លក�េរសប្ �ុប្ដ  បដ េ ិ េូា 

លរាមៈណរចិ �អចេៈ្្រេណយាិេហូជិុូេមសាសីលេ់ចេម�ចល 

៤. កិម ិស�ស�យសីល� េូាសីលរយអយសិាបេ់ចេម�ចល 

៥. កតិយវមិេប�ត� សីល� េូាសីលរយ្្ចេមថម៉ុយល 

៦. េបយ សបយស៉ កិ េលេស អតីោេ្គជាេងហ�ាេមសាសីលល 

៧. កឹ េ� � អតីោេ្គជាកេ់កា ាេមសាសីលល 

 



វ �សទុ �មិគ �(ស្រមាស់្ូ) េដាយមេមេណមេមេនណា ថ់យ តា 

7 

វសិិ�េ�រ 

១. កឹយសីល តិយ េ តេយសីល�យេ តសិក� យសីល�យស�វេេយសីល�យ

ិវតិកកេមយសីល�យ   រ�ុាមេិសម�ិទមគ�េេាាាសំយងេណ “រណឹ សីលំ” 

រណ េចូមោូងេសីលណ េចូសិរោូងេសីលណ សំវេៈោូងេសីលណ

អវ�ូ រិម់ៈោូងេសីលណន 

២. េក េជ យសីល �ិយសីល េជ យសីល� េេាាាសំយងេណ “េរយ-

េេាយណសីលំ”រណសីលេដាអូតរណ្្្្ូណីន 

 ក.យ សមា �យ �យ ប�កម ី �យ សុសីលសវេស យ

ិវបិ្កិេណតិយ ិេច យ   សីលយរយ្្្្ូចីេងមេងមទរុណ យវ់ 

ចារមណ៉វចរីមណ៉អអិ្ �ារ េងមេងមទរុមិយីលាូាាាណេដា 

អំណចពវៈនយសីលណោសីលល�ណន 

ខ.យ  បារេ� យ �យ កុសុ �យ មម  �យ បតិដ  វេស យ

អារភេ�តិយ ិេច យ   សីលយរយ្្្្ូចីណ ចល់េូ្ទ្ទា ាទរុ 
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យវ់អមទ៌ាំឡាោរសុលណ អអិ្ �ារណ ្ទ្ទា ាទរុ ថ្ារណំ

េដាអំណចសីលតាំេ�ស៊មាណន 

៣.យ   ិយ ប សបយ លក�េរសប្ �ុប្ដ េ ីតិយ ឯតច 

េេាាាសំយងេណ“ចយសបណលរាមេស្្ច �ុ្ ្ដា មយ”ិ រណឺ 

 ក.យសីល លក�េ�  សីលរយ្្្្ូោីលរាមៈណន 

 ខ.យ ុសបលីសវិ��ស រស� សីលរយរេិ �្ ររ� ូ ាយវ់ពន 

្ទទស�សីលណោរចិ �ណន 

 ន.យេសេ �សប្ �ុប្ដ  � សីលរយេសចរ�យី� ូយចា 

វជចិូ �ចោអចេៈ្្រេ ន 

 ឃ. �ិរឱិតតប្បដ  � សីលរយហិេ�ណ យាិងូ�្ ្ៈោ 

េហូជិុូណន 

៤.ណកិម ិស�ស�យយសលី តិយិវបិ្ជិសេិ ិេ កនុេប្ជិ-

ុភ ិស�ស� េេាាាសំមង េណ “ររិយសំិសំណសីលំ” រណសីលរយ 



វ �សទុ �មិគ �(ស្រមាស់្ូ) េដាយមេមេណមេមេនណា ថ់យ តា 

9 

អយសិាបោអេយរ រយេសចរ�មិីយេេ� ្្រាោាាេេាមណ

រយអយាុទមេ�យងិត យោាាចាុណន 

៥.យ កតិយ វមិេប�ត� សីល តិយ ្តិ�យ វសិិ� � េេាាាសំមង េណ “រូណិ

វ �អេ�� ូណំសីលំ” រណសីលរយ៥្្ចេណន 

្បបរយ១យឯកសីល 

សពតេឥវយវយ �យសីល�យិតតេេយសីល លក� េេ យឯកវមិ� 

សីលទាំអសាណ េដាលរាមេមសាស ាងយណ រយាូមងាគ�រយ 

្្្្ូោីលរាមៈណន 

្បបរយ២យុកសីលយ៧ន ូ

១. ចរតិត�រតិតវេស  េដាជេ�ូ �សីល យាិ វេ�ូ �សីល 

២.យ ិភិសមចរកិអិ្ព� រ�ិកវេស  េដាអភសិ-

រជេ�រសីល យាិ អទិ្ នហ�ចេ �ារសីលណន 

៣.យវរិតិិវរិតិវេស  េដាវ�េូសីិល យាិ អវ�េូសីិលណន 
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៤.យ  ិសបិ ិសបតិវេស  េដាយសិបិូសីល យាិ អយសិបិូ-

សីលណន 

៥.យ បលបរ�ិ តអបេេបជិកវេស  េដាចលមេ�-

ាយ�សីល យាិ អាមេចេិរសីលណន 

៦.យសបរ�ិេត បរ�ិ តវេស  េដាសមេ�ាយ�សីល យាិ អម-

េ �ាយ�សីលណន 

៧.យេុកិ�េុកុតតរវេស  េដាេលរាិសីល យាិ េល-

រ ុូ �េសីលណន 

្បបរយ៣យតិកសីលម  ៥តិក 

១.យ �ី ឥិ្ឥិបេីតវេស  េដាហីយសីលណ មជ្ិមសីលណ

យាិ មមីូសីលណន 
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២.យ ិត មិបេត�សេុបមិបេត�សមម មិបេត�សវេស  

េដាអត� អមិេូាលសីលណេលចអមិេូាលសីល យាិ អរ៉អ-ិ

មេូាលសីលណន 

៣.យ បេឥដ បេឥជបជិប្សប�ិវេស  េដាមាមេាសីលណ

អមាមេាសីលណយាិ មេិ្្សបទ �សីិលណន 

៤.យ វសុិ� វសុិ�េវឥតកិវេស  េដាវ�សទុ �សីិលណ អវ�សទុ �សីិ-

លណយាិ េវមូរិសីលណន 

៥.យ េសប� េសក� េ វេសប� េេសក� វេស  េដាេសរាសី-

លណអេសរាសីលណយាិ េសវេសចាមេសរាសីលណន 

្បបរយ៤យ តុកកសីលម  ៤ តុកក 

១.យ ហ ភនិ�ឋិតិភនិ�វេិសសភនិ� ិេពតមភនិ�វ 

េស  េដារយពគាិសីលណ ីិូ ពិគាិសីលណ វ �េសសពគ-ិ

ាសីលណយាិយេិនតអពគាិសីលណន 



វ �សទុ �មិគ �(ស្រមាស់្ូ) េដាយមេមេណមេមេនណា ថ់យ តា 

12 

២.យ ភិក�ុ ភិក�ុ  ីិ ុបសឥ្ មន�ជសីលវេស  េដាភរិាុសី-

លណភរិ ាុយសីីលណអយមុសម្យ�សីលណយាិគហេាសីលណន 

៣.យបកតិអចរមឥបុពតេ�តុកសីលវេស  េដាមរូ-ិ

សីលណអជេសីលណអមត៉សីលណយាិមនុតេហូរុសីលណន 

៤.យ បតិេមក�ស�វរ រ �ិ�ស�វរអិីវបរសុិ�ិប្ ��ស មិ

សបតិសីលវេស  េដាាូេិររាសំវេសីលណឥ�យ��ាសំវេសី-

លណអជីវាេ�សទុ �សីិលណយាិមច �ាសយ�សិបិូសីលណន 

្បបរ៥ បប�កសីលម  ២បប�ក 

១.យ បរ�ិ តបរសុិ�ិិបរ�ិ តបរសុិ�ិបរបុិេណបរសុិ�ិិបេ-

ឥជបរសុិ�ិបជិប្សប�ិបរសុិ�ិសីលវេស  េដាមេ�ាយ�-

ាេ�សទុ �សីិលណ អមេ�ាយ�ាេ�សទុ �សីិលណ មេ�មមុ�ាេ�សទុ �សីិលណ

អមាមេាាេ�សទុ �សីិលណយាិមេិ្្សបទ �ាិេ �សទុ �សីិលណន 
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២.យបហ េវរឥេីេ តេស�វេវតីិកកឥវេស  េដាមរយ-

សីលណេវេមមីសីលណេចូមសីលណសំវេសីលណយាិអវ�ូ រិម់សី-

លណន 

ិមិប្� តុប្រសុិ�ិសីល 

��យភនវយ មយភិក�ុ យបតិេមក�ស�វរស�វុេយ វ�ិរតិយអ-

ចរេេ រសឥ្េេម យិេុឥេតតសុយវេិ�សុយភ�ស្វយីសម-

�យសិក�តិយសិប� បេសតូិយឯវ �យវុតត�យសីល�  �យបតិេមក� -

ស�វរសីល�យ េឥយ   សីលណាេល្នារយ្នាពគ្តសារណ

ភរិ ាុរ �ុាយសមេយាណោអ�រ្្្នរូ �ស្ាតមរ�ុាាូេិររាណ មេ �ម់-

ម៌េដាអជេយាិេគចេណរយ្្្្ូេីកា�េទសរយ្្រ-

មូចិូងចរោភា័អណំ សរទយសិរនមេិមូ�រិ �ុាសិចា មទ-

ទាំឡាណសីលេយាេះ� ារណាូេិររាសំវេសីលណន 

��យប យេសយ ក�ុ េយរបូ�យិសត យ យ ិឥិតតេត �ីយេហតិយេ ុ-

ពសប� េត �ីយ�ត មិករេេឥ �យ ក�ុ រ �ិ��យិស�វុត�យវ�ិរ ត�យ
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ិភិិ្េឥ ស្យបបបយិកុសុយមម យិេត សបេវ�សុ � 

តសបយស�វេ�យបជិបិ�តិយ រក�តិយ ក�ុ រ �ិ��យ ក�ុ រ �ិេ�យស�វរ �យ

អបិ�តិយេសេត យស��យសុត យ េប  ឃេ  យន ��យឃ�ិត យ

 េប យិិ��យរស�យស�ិត យ េប យបេ� យេយជពត�យ�ុសិត យ

 េប យឥ សយមឥ�យវេិ� �យ យ ិឥិតតេត �ីយេហតិយ េប យឥ ិ-

រ �ិេ�យ ស�វរ �យ អបិ�តីតិយ វុតត�យ  �យ  រ �ិ�ស�វរសីល�យ េឥយ   

សីលណាេល្នារយ្នាពគ្តសារណ ភរិ ាុេមាណ េកា�េ់ម 

េដាចរាុណមិយចយ ាារយមិិូ�ណយាិអយនុល�ា យណមេិមូ�េិេាម្ីមិទ 

អរសុលទាំឡាេ យលមររយអភជិអយាិេទមយសបោេេាមណ

ាេលអាស័ាចរាុ�យ ��ាមិយាយស្ាតមណ មិយីលេរាូ េតាាេាមា 

តមេរនយវ់ឥ�យ ��ា បណ េលាយវ់ចេស្ាតមរ�ុាឥ�យ ��ា បណ នណយសេមាា 

េដា្ូេចៀរណនលនណអមុរាយិេដា្ចមាុណនលនណេឹាេសេដា 

អណ� ូណនលនណងលា្ ូរវេវេានតេដាចាណនលនណេឹាអរ៉េម-៉

មប េដាចិូ � មិយចយ ាារយមិិូ�ណ នលនណ េលាយវ់ចេស្ាតមរ�ុា 

ចិូ �ណសីលេយាណេះ� ារណឥ�យ��ាសំវេសីលណន 
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សយប យអិីវេ�តុយអិីវករណយបប�ត  �យំ ម�យសិប� -

ប �យ វតីិកកឥសបយ កុ�េ លបេ េ ឥិតតិក  ិេប្សិ-

កយុេភ យុភ�យ ិិ�ិនឹស តិយឯវមី ប�បបមម -

 �យ វេស យ បវត យ ឥិច� ិី�យ វរិតិយ  �យអិីវសុ�ិសីល�យ   វ �េូ ិ

េមសាភរិ ាុមិយ្្្នរូ �រយាាសិចា មទទាំឡា៦ណ ាេល្នារយ-

្នាពគម��ូ�េ្ងារយអជីវោេហូណុ រយអជីវោេំេមា េណ

យាិរេិ �្ េវៀេជរមិជិជីវាេល្្្នរូ �េូេដាអំណចាម

អមទ៌ាំឡា ថ្ាេយាគ�ណរហុមណលមមណេយមិូ�រិត យេិ្្សិ-

រតណ លេភយណ លភណំ យជិាិគសឹយតោេេាម សីលេយាេះ� ារណ

អជីវាេ�សទុ �សីិល ន 

បជិសង� យ េស ិេសយ  ីវរ �យ បជិេសវតិយ សវេវយ សីតសបយ

បជិឃសតិយអិេយ េ� យ វុេត យបជិសង�  បរសុិេ� យ

 តុប ��បរេិភេេយប ��ស មិសបតិសលី�យេឥយ  ចេមេ�-

េពគមច�ា៤ណមេ�សទុ �ាយេដាចេនិជេណណតមយា័ាេល 

្នាយយ� ្តសារណ “មេិសងា ណ េ្យេិយណ ចវីេណំ មេិេសវូណិ
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្វេទវណ សីូសបណ មេិដតា”ោេេាមណ េះ� ារណ មច �ាសយ�-ិ

សបូសីល ន 

 ិេ�សៃ បបមឥម៥ 

តតចយកតមយកុ�េ? 

មណ� ាមអម៥៌េមាណរហុម េូាេ់ចេម�ចល 

ុភសបក រសិេុកស មិសបតិសបយ បបិ �សបយ  ច� ប-

កតសបយ ប ��បជិេសវ សង� េត យ �យសឥ តិប្េិត យ �យ

 រសិបបសបយ �យ ិជបេយ ឋបេយ សេ បេយ ភកុជិបយ

ភកុជិ��យកុ�េយកុហ�េយកុ�ិតតត�យិ��យវុ �តិយកុ�-

េយ  ចេ្ ទ្ាេ្្្មាាេេាមណអចេ្ ទ្ាេ្្្ាណចេេេៀមច-ំ

យវ់ឥេ �្ មនណ ចេេអតាមសុាសេងយណ ចេរយមសុាសេងយណ ចេ 

េអតាី លេគេសសាចណ អចេេអតាី លេគេសសាចណ ពននយេសចរ�េីអតាី លេគ 

េសសាចណ េដាចេេសនយវ់មច �ា័រ �ណី េដាចេសបឹមេសប្វរ�ណី

េមសាភរិ ាុអ�រអាស័ាលភសច់េៈយាិចេសេេសាេណ រយ 
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េសចរ�ី្ ្រ� លមរណ រយេសចរ�ី្ ្រ� ្គមសា់ូ ាេហាាណ េយា 

េ�រណរហុម ន 

តតចយកតមយលបេ? 

មណ� ាមអម៥៌េមាណលមមេូាេ់ចេម�ចល 

ុភសបក រសិេុកស មិសបតិសបយ បបិ �សបយ  ច� ប-

កតសបយសយបេរស�យអលបេយលបេយសលនបេយ លនបេយ

សឥុលនបេយ ចជុកឥសយ ឥុនតសបូ្យ បរកិជសយ ិ��យ

វុ �តិយ លបេ   ចេារាទរាេរណ ចេយិ្ ាារាទរាណ ចេំងា-

ជយេនទណ ចេយិ្ ាល ង្ាណ ចេយិ្ ាេលារណ ចេយិ្ ា 

មេ�ា េណ ចេយិ្ ាចាចិូ �្ ូរល់ណ ចេមេ��ា ចណ ចេមេ�ា េ 

្ូរល់ណចេមេ��ា ចមេ�ា េេេេាឿណចេយិ្ ាជរាមេណ� ាណ

ចេ្្្នរូ �មេម� េមយ�យ ាចាណ ចេេ្ ម្វជេ់ចសមាសាម� រ 

ាាណ ចេមីនេទេរេមសា្ូរល់ណណ េមសាភរិ ាុអ�រអាស័ា 
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លភសច់េៈយាិចេសេេសាេណ រយេសចរ�ី្ ្រ� លមរណ រយ 

េសចរ�ី្ ្រ� ្គមសា់ូ ាេហាាណេយាេ�រណលមម ន 

តតចយកតមយេ ឥតិតកិ? 

មណ� ាមអម៥៌េមាណេយមិូ�រិតេូាេ់ចេម�ចល 

ុភសបក រសិេុកស មិសបតិសបយ បបិ �សបយ  ច� ប-

កតសបយ��យបេរស�យ ិឥិតត�យ ិឥិតតកឥ�យឱភេសយឱភសកឥ�យ

សឥ តិប្យបរកិរយិ��យ វុ �តិយ េ ឥិតតិកយ  យមិិូ�ណចេ 

េអតាយវ់យមិិូ �ណ ចេយិ្ ាមំភា�ណ ចេេអតាយវ់េសចរ�មី�ិិូមេ�ិ្ាណ

ចេយិ្ ាសបឹមេសប្វណចេយិ្ ាវសវាណចេំងានងរជយេនទ 

ណណេមសាភរិ ាុអ�រអាស័ាលភសច់េៈយាិចេសេេសាេណរយ 

េសចរ�ី្ ្រ� លមរណ រយេសចរ�ី្ ្រ� ្គមាសា់ូ ាេហាាណ េយា 

េ�រណេយមិូ�រិត ន 
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ូូតណរូរណយេិ្្សិរត? 

មណ� ាមអម៥៌េមាណយេិ្្សិរតេូាេ់ចេម�ចល 

ុភសបក រសិេុកស មិសបតិសបយ បបិ �សបយ  ច� ប-

កតសបយសយបេរស�យិេបក សេ វឥ�េយនរ�េយ េក�បេយ

សឥុេក�បេយខិបេយស�ខិបេយបបេយសឥ្បេយិវេណ-

ហរបិយ បរបិជិឥ�សកិយ ិ��យ វុ �តិយ  ិេប្សិកយ   

ចេេជេេដាអេច់សវូតុ១០ណ ចេមយ�ុាមង� មាណ ចេូាិេេៀលណ

ចេយិ្ ាដូាណ ចេយិ្ ាដូាេេេាឿណ ចេយិ្ ាចអំរ 

ចេយិ្ ាចអំរេេេាឿណ ចេំងាជយេនទណ ចេលំុាទារីល

េលាយវ់េទសណ ចេលំុាទារីលេលាយវ់ េទសេេេាឿណ

ចេេឹរមយំវ់េទសណ ចេេងលងរលេ់ចោសុី  យចាស �ានយជយ

េនទណណេមសាភរិ ាុអ�រអាស័ាលភសច់េៈ យាិចេសេេសាេណ

រយេសចរ�ី្ ្រ� លមរណ រយេសចរ�ី្ ្រ�  ្គមសា់ូ ាេហាាណ

េយាេ�រណយេិ្្សិរត ន 
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តតចយកតមយុេភ យុភ�យ ិិ �ិនសឹ ? 

មណ� ាមអម៥៌េមាណលេភយណលភណំយជិាិគសឹយតេូាេ់េម�ចល 

ុភសបក រសិេុកស មិសបេិយបបិេច� យ  ច� បកេយ

 េយល��យអឥិស�យិឥុ្តយ�រតិយិឥុ្តយ�យល��យអឥិស�យ មយ

អ�រតិយ យស ឯវរបូយអឥិេស យអឥិសសបយឯជិយនេវជិយបរ-ិ

េ�ជិយ ឯសេយ នេវសេយ បរេិ�សេ ិ��យ វុ �តិយ ុេភ យ

ុភ�យ  ិិ�ិនឹស យ  យ ភរិ ាុអ�រអាស័ាលភសច់េៈយាិចេ 

សេេសាេណ រយេសចរ�ី្ ្រ� លមរណ រយេសចរ�ី្ ្រ� ្គម 

សា់ូ ាេហាាណ មាំរយវ់អមិសាេលស ាងយាយេហាាណ អំនីក�ា 

ឯេមាេូក�ាឯេណា ឬមាំរយវ់អមិសាេលស ាងយាយេហាាណ

អំនីក�ាឯេណាមរីលក�ាឯេមាណ ចេ្្រ� ណ ចេាសតាេរណ ចេ 

ាសតាេរេេេាឿណចេគយ ាេរណចេេ �ាេរណចេាសតាេរ�ឹរលមា 

យវ់អមិសេដាអមិសណ រយសពន ថ្ាេយាណ េយាេ�រណ

លេភយណលភណំយជិាិគសឹយត ន 
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 ត េេយ �ិយ បរេិភេ េប�សបរេិភេេយ  េបរេិភេេ 

�ិ�បរេិភេេយសឥិបរេិភេេយ  ចេមេ�េពគណ៤ណ ថ្ាគ�ណណឺ 

មេ�េពគេដាលងច ១ណ មលុមំមុលេគណ ១ណ ទទងលមេូរ១ 

ោរ� សាេមសា១ណន 

 តុពតាយ �ិយ សុ�ិយ េសេសុ�ិយ ស�វរសុ�ិយ បរេិ�ជិសុ�ិ,

ប �េវក�េសុ�ិតិ  ចេមេ�សទុ �ណិ ៤ណ ថ្ាគ�ឺ ណ មេ �សទុ �េិដា

ចេសាម�ា ១ណ មេ�សទុ �េិដាចេស្ាតមណ ១ណ មេ �សទុ �េិដាចេ

ាសតាេរ១ណមេ�សទុ �េិដាចេនិជេណ១ណន 

េឆ��យសំនរួទ� ៦, ៧ 

៦.ខណា ិភេ�យ សីលសបយ ស�កិេលេស យ ពវដចាណ អាុាណ

នងលណន្នទាណោេសចរ�េីងហ�ាេមសាសីលណន 

៧. ិខណា ិភេ�យេ� �យ  ពវមិយដចាោេេាមណោេសចរ�ី

កេ់កា ាេមសាសីលណន 
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*យេសយប យខណា ភិេ�យុភ�សិេ�តុេក យេភេ យ

 យ សតតវមិេឥបុ ស�េសេន យ   ស៉ត�ិេ រ យពវដចាោ

េេាមេមាេលរសេ�ង� ាេដា្្េភទទមំីក ុូ េ្ងារយលភណ

ាសណលូណិអវាវជីវ �ូ ោេហូកុាណេដាេមនយុសំេ្គណ៧ណ

កាណន 

ធតុង�ន�េទ�ស 

ភនវយ�ិ បរ ិ�តតេុបឥិស �.យបេ�យ យិីវេិតយ យិ -

េបប�  � ិ ុេុឥបជិប�េ�វយ អេេមតុបម �យ កុលបុ-

ត  �យេតរសមុតងត  ិយិ ុេ�  ិយ    អ ុូ ា�ទាំណ១៣ណ្នារយ-

្នាពគ្ទា ាអយ�ុ� ូេលារលុមុូ �ទាំឡាណ ណ អ�រលាមា ាអ-

មិសរ�ុាេលរកា អ�រមិយអលា័រ�ុាចាណ យាិជីវ �ូ កាណ អ�រ

្្រ� ីល្នានទុ �ទាំឡាេ្ូរអេយាឹមេិមទេ យសមគងេកាណន 
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មា�ធតុង� 

១ចមំសរុលិ់ា� ំ   ២ចេូចវីេ �រា� ំ

៣ចមិម� ាូរិា� ំ   ៤ចសមទយជេ�រា� ំ

៥ចឯចសយរិា� ំ   ៦ចមូ�មិម�ិ រា� ំ

៧ចសលមុជិភូ�រិា� ំ   ៨ចអេ��ិ រា� ំ

៩ចេរុ ាម់លិរា� ំ   ១០ចអេង� ចសិរា� ំ

១១ចេយយយរិា� ំ   ១២ចារសយតូ រិា� ំ

    ១៣ចេយសជាិរា�ណំន 

លក�ណៈេរៀនធតុង�ទំង១៣ 

ិតចេយលក�េី�ិ.សម វាិ េ 

បេភេយ .តសបយតស្ ិស�សេយ  

កុសលតិតកេយេ វ.មុី �យវភិនេ 

សមសព្សេយចបិ,យវេិ� តេ តិ យវ ិិ �េសយ  
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អ�រសិរនទឡំាណគ្្ីសិរនវ�យចិ ិា័អ ុូ ា�ទាំ១៣ េដា

អូត១ណេដាលរាណទចិូរុ១់ េដាវ�អសីរទយ១ណេដា

្្េភទ១ណេដាចាមរបា ា១ េដាអយសិាប១ណេដារសុ- 

លូ�រិៈ១ណេដាចាចរស័ន�១ េដាសាាាម យាិនិយ� ១ណន 

 ១ វ ិិ �័�េដ�ិតច 

១) ប�សុកលូ�យសីលឥស្តិយ ប�សុកលូិេបយ  យ ប�សុកលូិ-

កសបយ ិ៉ត�ប�សុកលូិក៉ត�   អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្ទ្ទា ាសំនូា 

មំសរុល់ោ្្្្ូណីន 

២)ស៉្ជិ តតេស៉តិ តរ�សកសង� ត�យ តិ ីវរ �យ សីលឥ-

ស្តិយ យ េត ីវរេិបយ  េត ិវរកិសបយិ៉ត�យ េត ីវរកិ៉ ក�យ    អា� 

េមសាភរិ ាុអ�រ្ទ្ទា ាចវីេមីោ្្្្ូណីន 
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៣)យ បិេា បតីយ យ ឯវយ បិេា បតិេប,យ បិេា បតិកសបយ ិ៉ត�យ

បិេា បតិក៉ត�យ   អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្តច ាេូមិម� ាូោ 

្្្្ូណីន 

៤)សប ចរយីឯវយសប ចរេិបយ  តសបយិ៉ត�យសប-

 ចរកិ៉ត�យ   អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្តច ាេូមិម� ាូតមលំដមា 

ក�ាោ្្្្ូណីន 

៥)យឯបសេ យេភិ �យឯបស �,ត�សីលឥស្តិយឯបស-

 ិេបយ  តសបិ៉ត� ឯបស ិក៉ត�យ   អា�េមសាភរិ ាុអ�របយ ា

មិម� ាូេលារអសយៈមងាោ្្្្ូណីន 

៦) បតតបិេា ក�េេយ  បតតបិេា សប�� យកត យបតតបិេណា យ

សីលឥស្តិយបតតបេិាិ េបយ យតសបយិ៉តយបតតបិេាិ ក៉ត�យ  

អា�េមសាភរិ ាុអ�របយ ាមិម� ាូាូរ�ុាាូណោ្្្្ូណីន 
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៧)យ បច� ភតត�យ សីលឥស្តិយ បច� ភតតិេបយ  យ បច� ភតតិេបយ

ខលុបច� ភតតិេបយ  យ តសបយ ិ៉ត�យ ខលុបច� ភតតិក៉ត�យ   

អា�េមសាភរិ ាុអ�ររមភូ�េហាាមិយបយ ាអូេិ �ូ �េពជយេទៀូ

ោ្្្្ូនី 

៨)ិរេប�  ិ�េសយសីលឥស្តិយអរប�ិ េបយ យតសបយិ៉ត� 

អរប�ិ ក៉ត�យ  អា�េមសាភរិ ាុអ�រេ�រ�ុាន្នោ្្្្ូណីន 

៩) រុក�ឥេូលយ  ិ�េសយ រុក�ឥលូ�យ ត�យ សលីឥស្តិយ រុក�ឥលូ-ិ

េបយ រុក�ឥលូិកសបយ ិ៉ត�យ រុក�ឥលូិក៉ត�យ   អា�េមសាភរិ ាុអ�រ

េ�េទៀមគលាេឈាោ្្្្ូណីន 

១០)យ ិេ �ិ បេសយ ិ�េសយិេ �ិ បេសយត�សីលឥស្តិយ

ិេ �ិ បសិេប ិេ �ិ បសិកសបយិ៉ត�យិេ �ិ បសិក៉ត�យ  

អា�េមសាភរិ ាុអ�រេ�រ�ុាទវីលោ្្្្ូណីន 
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១១) េសសេ យ  ិ�េស េសសេេ,យ ត�សីលឥស្តិយ

េសស ិេប, េសស ិកសបយិ៉ត�យេសស ិក៉ត�យ  អា�

េមសាភរិ ាុអ�រេ�រ�ុាទសី�យយោ្្្្ូណីន 

១២)យ ស� �យ បជិក�ិ ត យ  ិសស� �យ វ�ិរតុិ�យ សីលឥស្តិយ

�រស ចតិេប,តសបយ ិ៉ត�យ �រស ចតិក៉ត�យ   

អា�េមសាភរិ ាុអ�ររយរេិ �្ េ�រ�ុាទេីសមសយៈតមចេជូា

ោ្្្្ូណីន 

១៣)ស� �យ បជិក�ិ ត យ  ិសស� �យ វ�ិរតុិ�យ សីលឥស្តិយ

េ សិ�ិ េប,យតសបយិ៉ត�យ េ សិ�ិក៉ត�យ  អា�េមសាភរិ ាុអ�រមិយណ

យ្្្នរូ �ចណឥេ �្ មទេេរោ្្្្ូណីន 

២ .�ន�ច�យ័េដយលក�ណទ�ចតកុក 

ក)យ សម េ តេលក�ណ ិ អ ុូ ា�រយចេសរទយ

េចូមណោលរាមៈណន 
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ខ) េុលុប្វិ��ស រស ិ  អ ុូ ា�រយចេរជំូាេសចរ� ី

េល� ភ ោរចិ �ណន 

ន)យ  ិេ នុ លុប្ភវប �ុប្ដ េ ិ  អ ុូ ា�មិយរយេសចរ�ី

េល� ភ ោអចេ្្រេណន 

ឃ) ិប្ ិ�ិិរ�ិមឥបដ េ ិ  អ ុូ ា�រយេសចរ�ី្ ្-

រ� ូចិោេេាមណយាិអេ�ាអមបោេហូជិុូណន 

៣.�ន�ច�យ័េដយយធ�សមទន 

១.យ ន�បតិ  ីវរ �យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មរមយវ់

គហមូចីវីេណ នណ ប�សុកលូិក៉ត�យ សមិសឥសិ �ុំ្ នារេណុ

ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្ទ្ទា ាសំនូាមំសរុល់ោ

្្្្ូណីន 
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២.យ  តុតចក ីវរ �យ បជកិ�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មរមយវ់ចវីេ

ទ៤ីណ នណ េត ីវរកិ៉ត�យសមិសឥិយស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយ

យវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្ទ្ទា ាចវីេ៣ោ្្្្ូណីន 

៣.យ ិតិេរកុភ�យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មមិយទទងល

ភូ�ណ ១៤ណ នណបិេា បតិក៉ត�យសមិសឥ ិស �ុំ្ នារេណុ ស់ម

សរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រ្តច ាេូមិម� ាូោ្្្្ូណីន 

៤.យ េុលុប្ចរ �យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មរមយវ់ចេ

រយាាឧមជេៈណនណសប ចរកិ៉ត�យសមិសឥិស �ុំ្ នារេណុណ

ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុ អ�រ្តច ាេូមិម� ាូតមលំ-

ដមាក�ាណោ្្្្ូណីន 

៥.យេេស េភិ � បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណស់មរមចេ 

បយាេលាអសយៈេកបាឿណ នណ ឯបស ិក៉ត�យ សមិសឥិ 

ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�របយ ាមិម� -

ាូេលាអសយៈមងាោ្្្្ូណីន 
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៦.យ ុតិ�កភិ �យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មរមយវ់

ពជយៈទណី ២ណ នណ បតតបិេាិ ក៉ត�យ សមិសឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ

ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុ អ�របយ ាមិម� ាូាូរ�ុាា្ូណ

ោ្្្្ូណីន 

៧.យិតិរតិតេភិ �យបជិក�ិ បឥិ  ស �ុំ្ នារេណុណស់មរមយវ់ចេ

បយ ាអូេិ �ូ �េពជយណ នណ ខលុបច� ភតតិក៉ត�យ សមិសឥិ 

ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�ររមភូ�

េហាាណមិយបយ ាអូេិ �ូ �េពជយេទៀូោ្្្្ូណីន 

៨)យេឥ តេសេស �យ បជិក�ិ បឥិយស �ុំ្ នារេណុស់មរមយវ់

េសមសយៈាារ�ុាាសទរណ ន អរប�ិ ក៉ត�យសមិសឥិ ស �ុំ្ នា-

រេណុណ ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រេ�រ�ុាន្នោ 

្្្្ូណីន 
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៩) ំ ម�យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុស់មរមយវ់ទី្ ្រណ នណ

រុក�ឥលូិក៉ត�យ សមិសឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយយវ់

អា�េមសាភរិ ាុអ�រេ�េទៀមគលាេឈាោ្្្្ូណីន 

១០)យំ មប� យ រុក�ឥលូប� យបជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណស់មរម

យវ់ទី្ ្រកាណ គលាេឈាកាណ នណិេ �ិ បសិក៉ត�យសមិសឥ ិ

ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រយវ់រ �ុាទវីល

ោ្្្្ូនី 

១១)  យសុស �យបជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណស់មរមយវ់ទមិីយ

ាមយោទសី�យយណ ន េសស ិក៉ត�យ សមិសឥិ ស �ុំ្ នា-

រេណុណស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�ររយរេិ �្ យវ់ រ�ុាទ ី

ស�យយោ្្្្ូណីន 

១២) េសេស េុលុប្ �យ បជិក�ិ បឥិ  ស �ុំ្ នារេណុ ស់ម

រមយវ់េសមសយៈតមេសចរ�ី្ ូរវចេណ នណ �រស ចតិក៉ត�យ
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សមិសឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មសរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុ

អ�ររយរេិ �្ េ�រ�ុាទេីសមសយៈតមចេជូាោ្្្្ូណីន 

១៣) េស�ស �យ បជិក�ិ បឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់មរមយវ់ឥេ�្ -

មនេេរណ នណ េ សិ�ិក៉ត�យ សមិសឥិ ស �ុំ្ នារេណុណ ស់ម

សរទយយវ់អា�េមសាភរិ ាុអ�រមិយេេរោ្្្្ូណីន 

 េឥសុយតីសុយ វ េ សុយិប�តេរ  សមិ ម�យ េហតិយ  មណ�

ងរលសរទយណ ទាំនីេ ថ្ាេយាណ សរទយេដាងរលណ

មងារ យាយណន 

៤ �ន�ច�យ័េដយ្រេេទ 

អ ុូ ា�ទាំអសាេដា្្េភទរយណ៣ណ្្េភទគ�ណឺ 

 កកេដ  ឧ្្�ូ ១ណឥិ្េិម រណ� ល១ ឥុុ ទយ ាេសនា១ណន 
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៥ �ន�ច�យ័េដយ�កាកប� យ 

១យេតសុយ�សបយកសប ិយិតតេេយរុ ិសយនិ�ិិ មក� យសិត-

ក� េេយមុត៉ត�យភិិ�តិយ  មំសរុលិ់រា�អ ុូ ា�ទាំណ៣ណ្្េភទេមា 

េាមាាមរបា ារ�ុាសមៈេ្ូរអេទទងលយវ់ចវីេាេល្គហសតណ

យមគុ �លណមងាណច ្្េគយណន 

២យ  េឥស�យ ប យ តិេណឥ្យិ  តុតចក ីវរ �យ សិតក� េេេ�វយ

មុត៉ត� ភិិ�ត ិ   ច�ំមរេូចវីេ �រទាំណ ៣្្េភទណ េាមាាមរ 

បា ារ�ុាសមៈេ្ូរអេទទងលេ្ ម្យវ់ចវីេទណី៤ណន 

៣យ េឥស�យប យតិេណឥ្យិស៉ងភត ិិតិេរកុភ�យសិត-

ក� េេវយមុត៉តយភិិ�តយិ  ច�ំមរមិម� ាូរិា�ទាំណ៣ណ្្េភទណ

េាមាាមរបា ា រ�ុាសមៈេ្ូរអេទទងលអូេិេរលភរយ 

សា្ភូ�ោេេាមណន 
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៤  េឥស�យ ប យ តិេណឥ្យិ េុលុប្ចេរយ  ប្ មឥេតតយ មុត៉ត�យ

ភិិ�តិយ   ច�ំមរសមទយជេ�រា�ទាំណ៣ណ ្្េភទ េាមាាមរ 

បា ារ�ុាសមៈ្ រូមាូេរាូ េសចរ�េីល� មរ�ុាឧមជេក�ាណន 

៥  េឥស�យប យតិេណឥ្យិេេស េភិ �យភុតតក� េេយមុត៉ត�យ

ភិិ�តិយ  ច�ំមរឯចសយរិា�ទាំណ៣ណ្្េភទ េាមាាមរបា ា

រ�ុាសមៈបយ ាេពជយេលាអសយៈទណី២ណន 

៦  េឥស�យ ប យ តេិណឥ្យិ ុតិ�កភិ �យ សិតក� េេ 

មុត៉ត� ភិិ�តិយ   ច�ំមរមូ�មិម�ិ រា�ទាំណ ៣ណ ្្េភទ េាមា 

ាមរបា ារ�ុាសមៈេ្ូរអេេ្ ម្ពជយ បទណី២ណន 

៧  េឥស�យ ប យ តិេណឥ្យិ ប�រិ �យ កប្�ិ�យ បេេបត យ

កុតតក� េេយ មុត៉ត�យ ភិិ�តិ   ច�ំមរសលមុជិភូ�រិា�ទាំណ៣ណ

្្េភទ េាមាាមរបា ារ�ុាសមៈភរិ ាុរមេមាេ្ ម្េគីេអតា 

រ្្ិាេហាាបយ ាណន 
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៨ េឥ តេសេសេ យិរុេ� យ ជេប តិយមុត៉ត�យភិិ�តិយ  ច�ំមរ 

អេ��ិ រា�ទាំណ ៣្្េភទណ េាមាាមរបា ារ�ុាសមៈភរិ ាុេមា 

េ�រ�ុាាសទរេហ់ូ អេមុេាេតាាណន 

៩  េឥស�យ ប យ តិេណឥ្យិ ំេ មយ �ស�យ កប្តិក� េេយ មុត៉ត�យ

ភិិ�តិយ  ស ិត យំេ មយិរុេ� យ ដ បិតឥេតតតិយិ៉តុតតរភេ-

បយ  ច�ំមរេរុ ាម់លិរា�ទាំណ ៣ណ ្្េភទណ េាមាាមរបា ា

រ�ុាសមៈសេ្មចេ�រ�ុាទី្ ្រយាិ្ូរមាូេឹាេហាាណ េ�រ�ុាទី

្្រាេហ់ូ អេមុេៈេតាាណន 

១០  េឥស�យប យតិេណឥ្យិ�សច �យំ ម�យ� រុក�ឥលូ�យ�យបវ-ិ

ជក� េេយមុត៉ត� ភិិ�តិយ យស ិត យតតចយិរុេ� យ ដ បិតឥេតតតិយ

ិ៉តុតតរភេបយ   ច�ំមរអេង� ចសិរា�ទាំណ ៣្្េភទ 

េាមាាមរបា ា រ�ុាសមៈចល់េូចយ ាទី្ ្រាណ យាិេទៀមគលា 

េឈាេេាម្ីេ�ណ នណ ឬេឹាេហាាេូចយ ាទី្ ្រាណ ទេីទៀមគលាេឈា ណ

េ�េហ់ូ អេមុេាេតាាណន 
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១១យ  េឥស�យ ប យ តិេណឥ្យិ  យ សុស ឥិយ �ស�យ កប្េ  យ

មុត៉ត�យ ភិិ�តិយ  យ សុស �យ ិនតិវេសតិយ ិ៉តុតរភេបយ  

ច�ំមរេយយយរិា�ទាំ៣ណ ្្េភទណ េាមាាមរបា ារ�ុា 

សមៈសេ្មចទេី�មិយាមយោទសី�យយណ ន រ�ុាននសមិយេូទ ី

ស�យយណន 

១២  េឥស�យប យតិេណឥ្យិេសេស េុលុេប្  ប្ មឥេតតយ

មុត៉ត�យ ភិិ�តិយ   ច�ំមរារសយតូ រិា�ទណំ ៣ណ ្្េភទ េាមា 

ាមរបា ារ�ុាសមៈេសចរ�េីល� មរ�ុាេសមសយេរាូ េតាាណន 

១៣  េឥស�យប យតិេណឥ្យិេស�ស �យកប្តិឥេតតយមុត៉ត�យភិិ�តិ  

ច�ំមរេយសជាិរា�ទាំណ៣ណ ្្េភទ េាមាាមរបា ារ�ុាសមៈ 

្ូរមាូសេ្មចឥេ�្ មនេេរណន 
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៦ �ន�ច�យ័េដយយន�សងស 

ប  វូនុេ ៩យសា ៉សេជីឥ  

១.ិប្ ិ� ្្រ� ូចិ 

២.ស តុជិ សេម� ស  

៣.សេលនខ ចេេសុាូារេិលស 

៤.បវេិវប េសចរ�យីស មាយស ូ ា 

៥.ិប � ចេមិយសយបំ 

៦.វរិសិរឥ� នព្ម 

៧.សុភរ េគច�ិ�ឹ មងា 

៨.ិប្កិ � រយរចិ �អេុៈូចិ 

៩.សលន�ុកវុតតិ ្្្នរូ �ាយា 
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៧ �ន�ច�យ័េដយកសុលា�កៈ 

តតចយកុសលតតិកេតិយស តិ េ វយ�ិយមុតងត  ិ.យ

េសក� បុបុិ� ខីណស� �យវេស យសិសយកុសុ ិយ

សុស.ិព្ក ិយ តចិ.យមុត៉ត�យិកុសល�យ  

មណ� ងរលទាំេមាណេដាងរលរណរសុលូតរិេ់េច �ាណ

រយេសចរ�រីណនិូាមយណអ ុូ ា�ទាំអសាោរសុលគ្្ីរយណ

េដាអំណច្នាេសរាៈយាិមនុជុ ាយ,ណ

ោអនពគូគ្្ីរយេដាអំណច្នាសណីាសន,ណ

អ ុូ ា�ាេលោអរសុលមិយរយេទ ន 

៨ េដយ�រកចកមនធតុធេតជា 

មុេយេវិតេ តិ យ យមុត�េ េវិតេ តិ យ យមុតមេម យេវិត តិ  យ

មុតងត  ិយ េវិត តិ  ិយ   គ្្ី្ោមេដាអ ុូ .ណអ ុូ វទ.ណអ ុូ អមប. 

អ ុូ ា� នណ កសបយ មុត៉តេសវេយ សប្តិយ េន រតិសបយ េ វយ

េម� រតិសបយ យ  េូាអ ុូ ា�ទាំណ១៣ណោស្�ាេលាមគុ �ល
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ណសាាណ លណ អ ុូ ា�ទណំ ១៣ណ ោស្�ាេលាមគ�លាគៈចេ�ូ ណ យាិណ

េរហចេ�ូ ណន 

៩ េដយសកង�ា ន�ងង��ស  

 ម ិយ ប យ មុតងត  ិយ យ សមរេយ តីេិយ សីសងត  ិ.យ បប� យ

ិសឥ�ិ មងត  ីតិយ ិេជវយ េហ តិយ   អ ុូ ា�ទាំអសាេយាណ ណ េដា

សេាាមរយ៨ណគ�ណអ ុូ ា�ោ្្បយណ៣ណអ ុូ ា�មិយលាគ� ណ៥ណន 

ព្សេយ ប យ ភិក�ូ  �យ េតរសយ ភិក�ូ  ី �យ ិជយសឥេេេ �យ

ត សយសិក�ម សឥេេរ ី�យសតតយ បសក បសប-

 �យ យ េតតិយ ត  ត សីយ េហ តិយ   េដានិយ� េរយណ ៤២ណ គ�ណ

អ ុូ ា�ទាំណ១៣ណគងេេលាភរិ ាុ.អ ុូ ា�ណ៨ណគងេេលាភរិ ាុយ.ីណអ ុូ ា�ណ ១២ណ

គងេេលាយមេមេ.ណ អ ុូ ា�ណ ៧ណ គងេេលាសិរារមណ យមេមេ�.ណ

អ ុូ ា�២ណគងេេលាេលាឧាសរឧាសិចណន 

ចា ់�សទុ��ាគ�(ស្មាស់ ់្ ត្ ត 
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សូមពន្យល់តរងែចកុេដពព សិ �នពសេេង�េងមេនក�ម្យះមឲ្លនសឹយ 

កចកធុតង� ១៣ េដយង��ស រមន ៤២ ល.រ,មា� សេង�ា ាត�សាយតុ� 
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១៣ +៨ +១២ +៧ +២ =៤២ ៨ ៤ 

ទ១៣រងជ�២�គឺ�គួេសព�១�មពនគួេសព១�។�រងជែចករ�ែចកតវរ�ែចកែមះរ�ែចកុ�។ 

្សសលណស់្ តងត់ លំាកល�ប រក េា្តង់្ រ្ងរត� ។ 
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ធា�ទនេដយ 

- ្ពព្នរបិជករ៉បយីវ៉យតុ យ្ពឥ�៉ ពុ�រសិ័ 

សពត �យមឥ �យិិេតិយធម�ទនឈ�ះអសទទនទំទពួ 
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