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ទំព័រទរ 1 
 

៍ណចក�រ៍ផ�ម 
 

ច្ងោប់រមួាណ�រពរ្ងព័័នទីរគមនគម រ័ ("ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័") ង៍ស�តឲ្ម័័ីូយរង៉ះ

ពោយ៉សធ�័ ោធ�រលោ៍ណរ រភពៃ័យរង៍��ញមតិ៍នកក�ស្ង៍ទណកមក�� ៍ដាច្ងោ៍័ះមិ័្តនមែត

៍ផា តណំំ ោ័៍់៍យរង៍��ញមតិ�ជារធ៍្ងព័័នប�ិ័៍ធ៍តង៉�៍ណា ះ៍ទ ង៉�ែ័�ែបមទំស៍់

៍ទំនកោទំ័ស�ឯកជ័តមរាធយរ៍្ង្បណោាងកររ ទីរគមនគម រ័នន។ 
 

ងទង្��ត�ិយ៉សតនសរ នសរងណោច្ងោ៍័ះ ផ�ោណិទិនបំណចលោរជរដដ ិបកក�សយរចី៍ដា

ណម� តោ៍់កក�សជរូតិឯកជ័រងណោង�គអ  ងំផា ញណា�តសម�័៍ពជំ �័ំជ្មះការ្ពពទ់ណ  ័ិស្គងោ្គស

៍ាណ្ពកម់ទីរគមនគម រ័ទំសមី្ងណិ័៍ងមានកសេ្រមចមាចេ់េធ។ 
 

ូាិ័យរ៍ណ�ងរងណោច្ងោ៍័ះ �ពិ៍ណណចំ៍ពះម្ត�៍្ច័ែលង៍ស�តងទ៍់ណ

្ពពទ់ណ ប់រ ងង ញបំពរ៍ចតនពិតៃ័ច្ងោ៍័ះ៖ េដធរ្ប បី ភំិ បី ភំ័ បីុគ�មម ាចក់ ដាច់ទណ ារមដ�ច

នករាបុិតសភ ភ់ាិភាេសក បី ភារជ�ដូា់ាភាន ចិីា័ បីុគ�់ុ្ាលរឬបរសចម េនាមបាក័យេភ�រម័យម ប

របាកហជិដ�ចនកេេបេយម ិាបប-សង ចិយម បេ្ន័់ាភាភបកយម បេ្ន័េនេភ�មានកេេបេយម ិចម ាចា ភិ់

េាបហាចដជមាជឬកដូ ភំេ�ារបបាេាេកជីមបារម័ានាឧីាកទ៍ថមបរម័ែដ�ានាានកជជបាដ�ច

សាគរសបបុ ភ�ម 
 

យរូភិគំស៍្យម ន័សម�ិតបំពរយរង៉ពោយ៉សយ៉សធ�័ ោធ�រននែលងស�៍ ឡស៍ដាច្ងោ

៍័ះ ៍ដាណសិត៍ន៍្យម្ងា័ងទបំណច្តតតពិ័ិត្្ងោពិរ�ទន យររ នតត្តិ៍ណរ រភព�មីដដ ័ 

៍្រះាក កោ៍់លោណិទនិៃ័យរជំ �័ំជ្មះការ្ងកង៍ដាា�តសិធម៌ យរពិ័ិត្័ិសព្សនសយរប �័ូត�ច្ងោ 

័ិសយរ្គងោ្គស៍ណ�ងរងណោស�អ ធរលដ។0

1
 

 

បំណចចា ំ៍ ម 
 

៍រងំសែល្តតូ ប័ែចស៍ដាច្ងោ៍័ះ គឺងទង្��ត�ិៃ័ាណ្ពកម់ទីរគមនគម រ័ 

ង៉�ែ័�ច្ងោ៍័ះម័ម្ត�៍្ច័� ែលផ�ោបំណចលោស�អ ធរលដកក�សយរតមដ័៍ដាណម� តោ៍់

៍ទីរគមនគម រ័រងណោង�គអមក កោ់៍ដាមិ័្ំបចោម័យរទទួខ�ណ្តតូណមួា ័ិសណិទនិ

បំណចកក�សយរដកោ៍ទណង�គអទំស៍នះ ្ងណិ័៍ងទំនកោទំ័សរងណោបកកទំស៍នះ្តតូ ប័្តោ

ទ�ក�ងទ៍់ណ្ពពទ់ណ ។ ច្ងោ៍័ះ ្តតូប័ែចស៍ដាមិ័ប័ែផ�ក៍ណិទនិ៍ណរ រភពៃ័យរ

                                                           

1
 យរូភិគ៍័ះគឺែផ�ក៍យរងកែ្ង�ភជបសោ៍គាណ៍្់ផាីូយរៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ ័ិសច្ងោណ�រពរ ទីរគមនគម រ័ ៍ចញផ្ា៍ន

៍៍គពទំព័ររងណោ្កណួសៃ្ងណរ ារ ័ិសទីរគមនគម រ័។ 



ទំព័រទរ 2 
 

ង៍��ញមតិ ឬយរយរពរនន លីចែលប័ាន៍ដារលដធម់័ ��� ័ិសច្ងោប័�រ�តិ1

2
 ៍ពាក៏មិ័

ប័ែផ�ក៍ណិទនិឯកជ័ភពកក�សយរ៍េាាេាសតមម៍ធធបាទីរគមនគម រ័ ែល្តតូ ប័យរពរ

៍ដាណសិត៍ន៍្យមរលដធម់ �័��៍នះ៍ទ។2

3
 

 

 ម្ត ៩៧ ៃ័ច្ងោ៍័ះ ប �័�� តឲ្ម័យរតមដ័៍ដាណម� តោតម្ងព័័នទីរគមនគម រ័

ណមួា័ិសទំសបណោ ៍ដាយរតមដ័៍័ះ្តតូប័៍ធេ៍ឡស៍ដាម័យរាោ្ពមពរ 

“បំណច�ណងច្ងោ” មួា។3

4
 មិ័ម័ែចសបំពរ័ិាម័័ា័ីូបេរែលង៍ស�តប័� “បំណច

�ណងច្ងោ” ៍នះ៍ទ ឬមិ័ម័ែចសា៍តស�អ ធរសចទទួប័បំណចកក�សយរាោ្ពមឲ្

៍ធេយរតមដ័ែងង៍័ះ៍ដារ៍ងយងណ។ ៍័ះហកោលីច�ង៍ស�ត័ីូបំណច ៍លម្រួចតម

ដ័�ណម� តោ៍ដារ់័យរទទួខ�ណ្តតូ ឬយររំពរណ�ូតសិភពជារធណមួា ៍លម្រ

យរពរណិទនិរងណោង�គអកក�សយរទទួប័ឯកជ័ភព។ ៍័ះម័័័ាាង�គអណមក កោែល

៍ធេយរណ័ននតមទីរណ័ពន ៍ផអជរ ប�រែម ឬ៍ធេទំនកោទំ័សតម្ងព័័នផនពេផ្ាណសអម សច

ន័សណសិត៍ន៍្យមយរ៍ណ�ងប៍ស�ត៍ដាណម� តោ ៍ន៍ពណមួាក៏ប័ ៍ដាមិ័្ំបចោ

ម័យរលនសឺពរង�គអទំស៍នះ៍ឡា។ យរណ័ននឯកជ័ណមួាតមរាធទីរគមនគម រ័ 

ន័សែសម័ភពឯកជ័ពិត្បកលត៍់៍ទយត។ 

 ម្ត ៦ ត្មតូឲ្ “្គងោ្ងតិងត�ិករទីរគមនគម រ័ ័ិសង�គអពកោព័័ន័ នសូណ័ិាទីរគមនគម រ័ 

្តតូផ�ោទិ័ក័ ័ា៍ណវទីរគមនគម រ័ ័ិសព័ត៌ម័ូទិធមក្កណួសៃ្ងណរ ារ័ិសទីរគមនគម

រ័។”
5
 ចំ៍ពះយរប �័ូត� ច្ងោ៍័ះផ�ោ័ីូណិទនិបំណចលោ្កណួស៍លម្រទមទរឲ្្គងោ្កកម

ព៊�័ផ�ោ៍ណវទីរគមនគម រ័ទំសបណោ្ តតូ ផ�ោ័ីូទិ័ក័័ារងណោបកក៍្ង្បណោ៍ណវរងណោ្កកម

ព៊�័ ៍ពាក៏ែបមទំសសចឲ្ប �័ូត��យតពេកិច�ណ្មងោឲ្្កកមព៊�័្ងគោទិ័ក័័ា៍ដាមិ័

្ំបចោម័លរយត�ុយរ ឬយរយរពរណិទនិទទួប័ឯកជ័ភព៍នះ៍ទ។ ៍័ះគឺ�យរ

រ ំ៍ ុយ៉សច្ណោុណោ៍ យតពេកិច�រងណោកមក��៍្យមច្ងោរលដធម់ �័�� ័ិសច្ងោប័�រ�តិ។ 

                                                           

2
 ម្ត ៤១ ៃ័រលដធម់័ ���កមក��; ម្ត ១៩ ៃ័កតិយណ�� ប័�រ�តិណ�រពរណិទនិពរលដ ័ិសណិទនិ័៍យបា - ខធែលម្ត ១៩ (៣) 

(ក) ័ិស (ខ) ម័ែល័កំតោប �័�� តចំ័ួ័ងួ័ ៍់៍ណិទនិ៍ណរ រភពៃ័យរង៍��ញមតិ (មកទោ៍ព៍័ះលីចែលវ្តតូប័ផ�ោឲ្

៍ដាច្ងោ �្ំបចោ័ិសណមម្ត) ែលរមួម័ ណ័ាិណ�ខ�តិ ័ិសណណា ងោាក ងោជារធ ៍នកក�សងរងិទកមក�� យរងក�ជាមិ័

្តនម្តតូ៍ដា៍ចតន ័ិស៍ដាងំព័ ៍ធេ៍ឡស៍ដាស�អ ធរ ៍់៍យរង៍��ញមតិ ម័័័ាាយរង៍��ញមតិ�ណងច្ងោ�ញនក់ងោ

្តតូប័្តោទ�ក៍ដាមិ័្តនម្តតូា� យរគំរមកំែពសលោណ័�ិណ�ខ�តិ។ 
3
 ម្ត ៤០ ៃ័រលដធម់័ ���កមក�� 

4
 ម្ត ៩៧ ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ 

5
 ម្ត ៦ ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ 



ទំព័រទរ 3 
 

រលដធម់័ ���ប័ាន័ីូណិទនិ៍លម្ររក្យរណម� តោៃ័យរ៍េាាេាស5

6 លីច៍័ះបំណចល៏ទីំ

ទីុាែលរ់័យរ្តតតពិ័ិត្ ៍លម្រទញាកទិ័ក័ ័ាទកោទស ន័សណកម់ភពទីរគមនគម រ័

រងណោង�គអ គឺ�យររ ំ៍ុណិទនិ៍័ះ។ ៍ណពរ៍័ះ៍ទយតរលដធម់័ ���ប័ទទួជអ ោ

យតពេកិច�រងណោកមក��៍្យមកតិយណ�� ប័�រ�តិណ�រពរណិទនិពរលដ ័ិសណិទនិ័៍យបា ៍លម្រ

យរពរង�គអ៍់ ន័សយរ៍្ជរតែ្ជក៍ដាមិ័្តនម្តតូ ័ិសខ�ណច្ងោ៍់កក�សឯកជ័ភព័ិស

យរ៍េាាេាសរងណោង�គអ ៍ពាត្មតូឲ្ម័ច្ងោ៍លម្រយរពរង�គអ៍់ ន័សយររ ំ៍ ុងំព័

ែងង៍័ះ។6

7
  

 

យរ៍្ទ្ងយ ោ័ពរងទ៍់ណ្ពពទ់ណ ៍យរង៍��ញមតិ ័ិសយររ នតត្តិណិទនិ៍ណរ រភព 
 

ទ័ននម ន័សបំណចចា ំ៍មទីំទីុា ច្ងោ៍័ះក៏ប័ង៍ស�ត័ីូងទ៍់ណ្ពពទ់ណ ប់រ�

៍្ច័ែលទកោទស៍់ ន័សយរ៍្ង្បណោាងកររ ទីរគមនគម រ័។ ងទ៍់ណទំស៍័ះសច ន័សម័

យរផ�នន ៍ទណ�ងោព័ននររ ័ិសយរផកពិ័័ាធ�័ ោធ�រ។ យររមួង��ី រក ៃ័បំណចចា ំ៍ ម ័ិសងទ

៍់ណប់រ់�៍្ច័៍័ះ ម័័័ាា្គងោយរង៍��ញមតិ�ជារធឬ�ឯកជ័ តមរាធាងកររ

ទីរគមនគម រ័ សច ន័ស្តតូប័្តតតពិ័ិត្ ័ិសងកែ្ង�ងទ៍់ណមួា។ ៍័ះ�ណយា �័ពយ៉ស

ាំ ំសែលសច ន័សនំមក័ីូឥទនិពគួរឲ្្ពតាបរមមមួា៍់៍យរង៍��ញមតិរងណោង�គអ ័ិសរងណោ

ណមគមតមរាធ្ងព័័នទីរគមនគម រ័។ ៍ណពរ៍័ះ ងទង្��ត�ិទំស៍័ះសច ន័ស្តតូប័៍គ៍្ង

្បណោ៍លម្រតមដ័៍ដាណម� តោ៍ង�គអណំំ ោ័់ ៍ពា ន័សសចងក�ជាបតសងទៃ័ទំនកោទំ័ស

រងណោង�គអទំស៍នះា�ងទ៍់ណ្ពពទ់ណ ។ 
 

ំស៍្យម៍័ះ គឺ�យរូភិគមួាចំ័ួ័ៃ័ងទង្��ត�ិែលង៍ស�ត័ីូយរង៉ះពោយ៉សធ�័ ោធ�រ

ងំផ�តចំ៍ពះណិទនិ ័ិស៍ណរ រភពរងណោង�គអ៖ 
 

 ម្ត ៨០ ែចសា “យរង៍ស�ត យរលំ៍ឡស យរ៍្ង្បណោ៍្គគសណមម រធងរយិេ ូណ័ិា

ទីរគមនគម រ័ យ៍ងបំ៍ព៍័ះសចនំឲ្បណ័ាិណ�ខ�តិ ្តតូផានន ៍ទណដកោព័ននររពរ ៧ 

(្បំពររ) ឆក ំ ៍់ ១៥ (លងោ្បំ) ឆក ំ។”
8
 មិ័ម័ណកមភ់ពទីរគមនគម រ័ណមួាហកោងរលីច�

្តតូ ប័លក៍ចញ៍នះ៍ទ។ ៍័ះម័័័ាាទ្មសោៃ័យរង៍��ញមតិ �ជារធ ឬ�ឯក

ជ័ណមួាែល៍ធេ៍ឡស៍ដាម៍ធធបាទំនកោទំ័ស៍បឡិច្តត័ិណមួា សច ន័ស្តតូ�ងោ

                                                           

6
 ម្្ ៤០ ៃាកដូ់ រមាប��ារបបា 

7
 ម្្ ៣១ ៃាកដូ់ រមាប��ារបបា; ម្្ ១៧ ៃាា ភិនសស� រាតកា ភិសតបភបសភ់ិភភ�កដ ូាភាសភ់ិភាេយេ័ 

8
 ម្្ ៨០ ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
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៍ទណ្ពពទ់ណ  ្ងណិ័៍ងណកម់ភព៍នះ្តតូប័្តោទ�កា៍ធេឲ្ម័ “បណ័ាិណ�ខ�តិ” ។ 

៍័ះសច�យរដកោ៍ទណធ� ោ័ធ�រ៍យរង៍��ញមតិ�ណងច្ងោតមរាធកម់ូ ធិរូទិ �្ ទីរទណន រ័ 

ងណ� ញប�ិ័៍ធ៍ត ័ិសណីម្រែតតមរាធជរ�បកនរកេធឯកជ័ ័ិសយរណ័ននតម

ទីរណ័ពនរវសង�គអ័ិសង�គអ ្ងណិ័៍ងស�អ ធរកំតោាណកម់ភព៍នះ�យរគ្មមកំែពស

មួា។ ងទ៍់ណ៍័ះហកោលីច�ដកោឲ្ម័យរទទួខ�ណ្តតូយ៉សតនសរ� នស ៍ដាមិ័្ំបចោ

ម័ងំស៍លម្រងស�ឲ្ម័បណ័ាិណ�ខ�តិ៍នះ៍ទ ក៏ង�គអមក កោសច្ងបមម�ខ ន័សយរ�ងោ

ព័ននររ ១៥ ឆក ំ ័ិសយរពិ័័ាពួណ៍ពត��្បកោពរ ១៤០ុ័ ៍់ ៣០០ ៍រយុ័៍រយ

ែលរ។8

9
 ៍ដាជរភពមិ័ច្ណោុណោៃ័ច្ងោ៍័ះ ម័័័ាាភព�ណងច្ងោៃ័ណកម់ភព

មួា គឺមិ័ម័ភពច្ណោុណោណំរងោង�គអណមួា៍ន៍ពង�គអ៍នះ្ង្ពនត�ណកម់ភព

៍នះ៍ទ ង៉�ែ័�ណកម់ភព៍័ះែងរ�្តតូប័៍គងក�ជាយ៉សច្ណោ៍ន៍ព៍្យា៍់ូញិ�

៍ដាែផ�ក៍ទនផៃ័ណកម់ភព៍នះ។ ៍័ះ៍ធេឲ្ងទង��ត�ិ ័ិស័ិាម័័ា “បណ័ាិណ�ខ

�តិ” ៍័ះម័កេធទីំទីុា� ែលសច្តតូប័៍គទញាកមក៍្ង្បណោប័យ៉ស

ងា�ណត៍ដា្ងព័័នត�ុយររំ្ទគងកន័៍យបាមួា៍នកក�ស្ង៍ទណកមក��។ 

 ៍្់ពរងទ៍់ណប់រែលប័ង៍ស�ត ម្ត ៦៦ ក៏ប័រមួង��ី ទំសយរហមចតោ�ទី៍់៍

ណកម់ភពទីរគមនគម រ័ែល្រ ោ័ែត “សចងស�យរង៉ះពោលោណណ� ងោាក ងោជារធ 

័ិសនំឲ្ប័�រាណ័ាិណ�ខ�តិ” ៍ដារ់័ត្មតូយរៃ័ផង៉ះពោ�កោែណាស៍នះ៍ទ។  

ណកម់ភពែលរ់័ទនផបូជិ�ម័�កោែណ�សមួា សច ន័ស្តតូ ប័៍គ្តោទ�កាប័

រ ំ៍ុ៍ច្ងោ៍័ះ ័ិស្តតូទទួរសយរពិ័័ា។ 

 ច្ងោ៍័ះង៍ស�តងទ៍់ណប់រមួា ចំ៍ពះ “យរង៍��ញមតិ” តមទីរគមនគម រ័ ែលចមាសតម

ងទង្��ត�ិែលម័�ជងោ៍នកក�ស្កម្ពពទ់ណ  ង៉�ែ័�ងែ័សមយរដកោពិ័័ាខកណោ�ស្កម

្ពពទ់ណ  �ពិ៍ណណចំ៍ពះងទ៍់ណទកោទស៍់ ន័សយរគំរមកំែពសែល្តតូប័៍ធេ៍ឡស

តមរាធម៍ធធបាទីរគមនគម រ័។ ងទ៍់ណទំស៍័ះមិ័ប័ងែ័សមបេរប់រលោណំ�ំ ច្ងោ

្ពពទ់ណ ៍ទ ៍កែសែតយរង៍ស�័យរពិ័័ាពិរ��ូតស�៍ដាមិ័្តនម្តតូ ័ិសយរងែ័សមផ

បូជិ�ម័ៃ័ ទំនណោរវសច្ងោ។9

10
 ងទង្��ត�ិទំស៍័ះក៏ម័កេខណ មិ័ច្ណោ៍ដាែចសា 

                                                           

9
 ម្្ ៨១ ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

10 ម្ត ៩៣ ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័  គឺ៍ណ់៍់ ន័ស្កម្ពពទ់ណ  ម្ត ២៣១ (យរគំរមកំែពស); ២៣២ (យរគំរមកំែពស�មួា ន័ស

យរជំរតិទរ្បកោ) ២៣៣ (យរគំរមណមា ងោ); ២៣៤ (យរគំរមណមា ងោ�មួា ន័សយរជំរតិទរ្បកោ) ។ ម្ត ៩៥ ៃ័ ច្ងោណ�រពរ

ទីរគមនគម រ័ គឺចមាស៍ចញពរ្កម្ពពទ់ណ  ម្ត ៤២៣ (យរគំរមកំែពសងណា ឲ្ខីចំត) ័ិស ៤២៤ (យរគំរមកំែពសងណា ឲ្

ខីចំត ង័�៍ដាយរង�� ); ៍ទះ�យ៉សណ ម្ត ៩៤ ័ិស ៩៦ ៃ័ច្ងោទីរគមនគម រ័ ប �័ម័តយរដកោពិ័័ាចំ៍ពះងទ៍់ណែងង
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យរគំរមកំែពសមួា្តតូែត “៍ធេ៍ឡស៍្ច័�សម�ស" តមរាធម៍ធធបាទីរគមនគម រ័ ៍លម្រ

ឲ្បកក្ង្ពនត�សចម័ទំ័ួខ�ណ្តតូ ្ពពទ់ណ  ៍ដា៍ធេឲ្ពរលដាោមិ័ច្ណោា៍ត៍ព

ណបកកទំស៍នះរ ំ៍ ុ៍ច្ងោ ័ិសសចម័ហ័ិ័ាៃ័យរ�ងោព័ននររ។10

11
 

 ម្ត ៩៩ ែចស័ីូយរ�ងោ៍ទណព័ននររពរ្បំមួាែខ ៍់ពររឆក ំ ័ិសយរពិ័័ា�្បកោ

ធ� ោ័ធ�រណ្មងោ “យរផិត យរលំ៍ឡស ឬយរែចក្ា័ីូកម់ូធិរណីពេែូរ ឬយរុកោាងកររ

បតណំ៍ឡសណ្មងោបតកិច�ណ័ននណមួា" ៍ដារ់័យរប �័�� តពរស�អ ធរ។ ងទង��តិ�មិ័

ច្ណោុណោ៍័ះសចម័ណយ� �័ពកក�សយរង៍ស�ត�ងទ្ពពទ់ណ ៍់៍យរ៍្ង្បណោ

ទី៍់ យរែចករែំក ឬយរបិូវឌៃ័កម់ូធិរណីពេែូរលីច�កម់ូ ធិរជ់តពេី័ ។ ទំស៍័ះគឺ�យរ

ដកោ៍ទណែលមិ័ណមម្ត ៍ដារមួង��ី ទំសយរ៍្ង្បណោធមត់័ិស�ណងច្ងោៃ័

ាងកររ ទីរគមនគម រ័ កម់ូ ធិរណីពេែូរ ័ិសងណ� ញ។ �ប់រម�ស៍ទយត ងទ៍់ណ៍័ះហកោងរ

លីច�ង៍ស�តឲ្ម័យរទទួខ�ណ្តតូល៏តនសរ� នស។11

12
 

 ម្ត ១០៧ ង៍ស�តយរទទួខ�ណ្តតូរងណោបកកលនកនំជស ង័័ ជំ័ួណឲ្ណកម់ភពូ�ិ� ជរូធ

រងណោណមជិកង�គអិកមក កោ់។ ងទង��ត�ិ៍័ះក៏ង�� កោផសែលរាយរទទួខ�ណ្តតូ ្ពពទ់ណ

រងណោង�គអ គឺមិ័៍ចះរតោ ៍ពាទំសង�គអិកមក កោ័ិស៍មលនកនំែលម័យរទទួខ�ណ្តតូ

កក�សយរ៍ធេ៍ណចក�រណ៍្មចច�ស៍្យា៍នកក�សបសអយរមួា សច ន័ស្តតូប័�ងោយរទទួខ�ណ

្តតូងទ៍់ណ្ពពទ់ណ ចំ៍ពះយរ៍្ទ្ងយ ោ័ងទ៍់ណទីរគមនគម រ័ែតមួា។ ៍ណពរ៍័ះ

៍ទយត ជស ង័័៍នះសច្ងបមម�ខ ន័សផូបិក ្ងណិ័៍ងង�គអិកតំណស ឬបកកលនកនំ្តតូ

ប័រក៍េញាម័យរទទួខ�ណ្តតូ្ពពទ់� ចំ៍ពះងទ៍់ណ។ ចំ �័ច៍័ះម័យរងា

�ណតកក�សយរងស�័ីូយរគ្មមកំែពសធ� ោ័ធ�រលោយរងរតណី៊មតិរងណោង�គអ័ិស្កកម័ិស

ណសអមណ�រូិ�ទី៍់។ ម្ត៍័ះ� ក៏សច ន័សប �័�� តឲ្ម័យរកំ័តោ៍រ៍ា៍់៍្កកម

ម �័ណន�័ិសបសអយរ តមរាធណកម់ភពរងណោង�គអផសែលរ។ ៍នកក�សងរងិទៃ័យរ៍បះ៍ឆក តន

៍ពំសម�ខ៍័ះ ៍័ះគឺ�យរ្ពតាបរមមយ៉ស ាំ ំស ាទពររ ម្ត៍័ះសច៍ធេឲ្គងកន

ជំទណោ្តតូ ប័កំតោ�៍រ៍ាចំ៍ពះយរង៍��ញមតិ័៍យបារងណោណមជិក ៍ងកេជ័ 

័ិសណកមជ់័រងណោងកន។ ម្ត៍័ះ� ក៏ង៍ស�តយរ្ពតាបរមមយ៉ស ាំ ំសចំ៍ពះយរង៍��ញមតិ

                                                                                                                                                                                           

៍័ះធ� ោ័ធ�រ�សភគរ្កម្ពពទ់ណ ។ ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ក៏ប �័�� តឲ្ម័យរពិ័័ាងែ័សម ៍្យមម្ត ១៦៨ ៃ័្កម្ពពទ់ណ  

�ណង៍់ ន័សម្តែលប័កំតោ៍្យមច្ងោទីរគមនគម រ័។ 
11 យរគំរមកំែពស្តតូ៍ធេ៍ឡស "ម�ស៍ពាម�ស៍ទយត" ៍្យមម្ត ៩៣ ័ិស៩៥។ 
12 ម្ត ៩៩ ក៏លីច�ម្ត ១០០ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័  



ទំព័រទរ 6 
 

៍ដា៍ណរ រតមរាធ្ងព័័នផនពេផ្ាព័ត៌ម័ផសែលរ ្ងណិ័៍ងបកកយែណត័ិសង�គអិក� ោ័

ខកណោសច ន័ស្តតូ ប័ផ�នន ៍ទណចំ៍ពះយរង៍��ញមតិ។12

13
 

 ម្ត ៦៥ (ខ) ប័តកោែតសណិទនិទទួប័ឯកជ័ភពណ្មងោង�គអកក�សយរ៍្ង៍ណវទីរគម

នគម រ័។13

14
 ៍ទះ�យ៉សណ យរយរពរឯកជ័ភព័ិសយរ៍េាាេាស៍័ះ មិ័ម័តៃមា�ធំល�ំ 

៍នកក�សយរប �័ូត�៍នះ៍ទ ៍ដាជរយរដកោង��ី ័ីូ្ងយរ៍កែសមួា ែលប �័�� ត

ឲ្៍ធេយរងលិ៍ណធណិទនិ៍័ះ ្ងណិ័៍ង “្តតូប័កំតោ៍ដាច្ងោ�កោុកោ៍ផនស៍ទយត”។ 

្ងយរែល�កររ ៍កែស៍័ះ គឺមិ័�ណង ន័សរលដធម់័ ���៍នះ៍ទ។ ណិទនិទទួប័យរ

ណម� តោៃ័យរ៍េាាេាស៍័ះ ្តតូប័ែចស៍នកក�សរលដធម់ �័�� 14

15
  ែល�្ងពណំំ ោ័ងំផ�តៃ័

ច្ងោ�តិ ័ិស�ែផកកមួាែលមិ័សចខេះប័៍នកក�សច្ងោ�តិធម់ត។15

16
 ម្ត៍ផនស់

៍ទយតៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ ក៏៍ធេឲ្ឱ័បាយ៉សធ�័ ោធ�រចំ៍ពះយររំពរែលមិ័រ នសមំ

៍័ះ ៍ពាបំណចែលច្ងោ៍័ះផ�ោ៍់ឲ្ស�អ ធររលដ ក៏�យររ ំ៍ ុងំព័រលដធម់ �័��ផស

ែលរ។ ៍ទះ�យ៉សណម្ត ៦៥ (េ) ផ�ោ័ីូណិទនិ៍ណរ រភពកក�សយរង៍ស�តណមគមតមរាធ

ទីរគមនគម រ័ ៍ដា៍ធេយរែផ�ក�កោុកោ៍់ ន័សរលដធម់ �័��។16

17
 មិ័ម័យរព័្ោពរភព

មិ័ណ�រចងេ កោរក ចំ៍ពះយរយរពរណិទនិ ័ិសយរយរពរទំស៍័ះ៍ទ។ 

 ម្ត ៦៥ (គ) ង៍ស�ត�ណិទនិណ្មងោបកក៍្ង្បណោ៍ណវទីរគមនគម រ័�ង�គអ ៍លម្រចីរមួ

កក�សយរពិ៍្រះ៍យងោ៍៍រ័៍យបា ័ិសងទង្��ត�ិណ្មងោូណ័ិាទីរគមនគម រ័។ 

ង៉�ែ័ាច្ងោ៍័ះ្តតូ ប័ប �័ម័ត៍ដាម័យរជី័លំន សតិចតួច ័ិសរ់័យរពិ៍្រះ៍យងោល៏

ម័បតស័័ា កសេះតមា ភព ័ិសមិ័ប័រងោង��ី ័ីូយរង៍��ញមតិពរបកក៍្ង្បណោ៍ណវកម់

៍នះ៍ទ។17

18
 

 

 

 

 

                                                           

13
 ម្ត ១០៧ ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ 

14
 ម្ត ៦៥(ខ) ៃ័ច្ងោណ�រពរទីរគមនគម រ័ 

15 
ម្្ ៤០ ៃាកដូ់រមាប��ារបបា 

16 
ម្្ ១៥០ ៃាកដូ់រមាប��ារបបា 

17 
ម្្ ៦៥ (ឆ) ៃាម្ ចី ជ់កុរគុរា៍; េសក បី ភៃាសមុរ ាភានកឬមី្ីឬបបរហភាិ ្ិតុេានកកកេ្នរម្្ ៤១ ាភា ៤២ ៃាកដូ់រម

ាប��ារបបា  ខទយែដ�ម្្ ៣១ ា៏់ ម់�សគ �ចាចម ាចា ភិ ាភាេគកភី់ដូារាតកា ភិ ែដ�កមរមា ម្្ ២២ ៃាា ភិនសស� រាតក

ា ភិសតបភបសភ់ិភភ�កដូាភាសភ់ិភាេយេ័ 
18

 ម្្ ៦៥(ុ) ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
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នក បី ផំ ាុិប្ា 
 

ម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ េាី�ាជ �ាជុរបូមាមបានក បី ផំ ាំសតប្ាែដ��មជជបានកឬបាបប

ឬ្របាតប្ីាីេដ័ ប័ិតភ់រិរម័េ�ធ បីុគ�ូមម ាចែដ�្ិតុ េា បិ�នកេន់្ីនាចេ្នរម្ ចី

េាបម ាប ភិុ ភ់ បេាប់ ុឺក បេ�ំ បីកាេនេ�ធសភ ភ់ ិ់ ម់�េានកឬបាបបឬ្របាតបេដ័ ប័ិតភ់រិ់ ាភា្ និរែិា

នកេគកភាមបា្ ប់សតបេនេ�ធីាលបាៃាំសតប្ាាភាាប ភិកដូេនាមបា្ីភភាិ ប័ិតភ់រិែតមា្ភហម់ ទណ េនារបបា

ី៉បេ ាូ ប ម នក បី ផំ ាំសតប្ា់�មនផ ័ាី់េ�មធស្ភហម់ ទណ ែដ�្ិតុ េារាបស� ិេដ័�ាុ

់កកដូ់ ាភា�មជជបា បីុគ�ូរម័ែដ�្ិតុេា បិ�នកេន់្ីនាច្រម្ ចីេាបភបនកេ់េធនក

នកកកខផមាេភាេ�ារម័ម 
 

 ម្្់ ៧៦់ ីេាធិឲ្មាាជុាប ភិុ ភ់ បរម័ែដ�រលាតបរ ភ់នកាភមា ជ់កុរគុរា៍�មេសមធសបបេន្ភប

ជឬ�ាុាជុសភ ភ់ ិ បី ផំ ាុិប្ា់ “េដ័រាបេ�រ្រាប ភិុ ភ់ បា់កមា” ្ីសភាេ ធីុិប្ាេគប

្ិតុ េាេុរប�ាចា់ “ត�ភិត�ហរម ចិ់ ុមាេ្គបចម ាច” ម18

19
 មផ េាប់ រភាមាីភ

ម្សច�សចាជុរេបែដ�ាាប ភិុ ភ់ បា់កមា់ នម្្ាេ្មធាៃា្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ ែដ�មា

�ស ចី់ ាភាមាា្រភិ់ េាហរម ចិនក បី ផំ ាំសតប្ា់ េដ័រាបស� ិ្ និរែិនកេេប

េន�ាជុឧីាកទ៍គគែដ�ខបសម្ ចី់ ុមាេ្គបចម ាចី៉បេ ាូ បេនាមបាាកទប ែដ�

ឧីាកទ៍របាេគបរភា្ិតុ នកាំសតប្ា់ េហធ័ម្្របាេាប់ រភា្ិតុ េា័ាេនេ្ ធី

្េសចេនាមបាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍េគបេ់៍ម នកនកកកាេ្មធាកាចភភាិានានកដាច

ីង ាែដ�កាចភភាិគគ់ រភា្ិតុេាេុែមាេនាមបាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍េរធ័ម់ ្ារ

ាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ ់ រភាេាែមារបភប មិគ ប់កីសចរលាតបាុកេ� ប័ិតភ់រិាមបានកមាសភ ភ់េិសមធសបប

្ភបជឬ�ាុឲ្េ់េធនក បី ផំ ាំសតប្ា់ ាភាជជបា្ភបជឬ�ាុភបនកេេបេន�ឧីាកទ៍គគ

េនាមបារបរបាេភ�ៃានកេសបធីរេាិ ់ ុាមបាសុគនកេគបេ់ម់ តលប័េនុ ភា់ ម្ ចីសតបភប

ជ់កុរគុរា៍់ េាែមាភបសភ ភ់ាិមបានកេ់េធសារមីភរបាេាបេនុ ភាម់ នកេសមធសបបេន្ភបជឬ

�ាុេន្រកេីជីេាប់ុឺតលប័ានាម្្គគៃា្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ ់ាភាីង ាចំសតប្ា

ែដ�កាចភភាិគគ�ម្ិតុ េា បី ផំ ាេន�េនដបូាចន�របាេភ�ឬបាបបឬ្របាតបម់ េ�ធសភប

េាប់ ាភ័រាភ័ៃាត�ភិត�ហរម ចិាភាេ្គបចម ាចេនាមបា្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ ់ ុឺមា

ែដាាបា ចិ់ែដ�មបាបមេាបរភា្ិតុេាែមាេនាមបាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍េរធ័ម់រភាមានក

នកកកគគេនាមបាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍េរធ័់ េដ័ ប់ាឲ្ម្្េាបមារិាភ័

ជ់�័េដធរ្បក បេ�ំ បីកាម19

20
 

                                                           

19 
ម្្់៧៦់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

20 ម្្់១១៩់ៃា្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ ់រាបស� ិឲ្្ភបជឬ�ាុេេបេន�ុិបែដ�មាេ្គបចម ាច់ុហរម ចិ់េនាមបាាកទប ែិុិបេគប

រភាិ្រតុឲ្នផ ័ាំសតប្ាម់ាភ័រាភ័ៃាកា្់“េ្គបចម ាច” េនាមបាម្្េាបេាេ តំ ិយ៉ាភភិ្េាដេនេ�ធ�ុប់ ់ុរាបស្ុុិប
ែដ�មាសរិីភតលបាាជុក បេសុតលបបម់ម្្េាប់ា៏េាជជបានកេេបេន�ុិបគគេដ័្ភបជឬ�ាុរបរបាេភ�េសបធីរេាិ់ុាភ ភិុ ភ់ ប

គគរបានកឬបាបបឬ្រប់េហធ័តត�ចាជុនកីតនារសចេនានាេសមាតបសេ្រមាមបានកេេបេន�ុិបរបាេគបម់ម្្់១៦១់រាបស� ិឲ្ែិ



ទំព័រទរ 8 
 

 ដជមែដ�េាា ចិសមគ �ច់ របូមរបាេាប់ �ម្ិតុេាេុេ្ ធី្េសចេដធរ្បជជបានកនកកក

េភាេ�ារម័់ េដ័នក បី ផំ ាំសតប្ាែដ��មេ់េធឲ្ឬាា ចីេន់កមមេរសម់ េ�ធសភប

េាប់ នកតត�ចរបូមដ�ច្ភបជឬ�ាុាមបានក បី ផំ ាំសតប្ាែដ�រលាតបរបាេគបមា

និភេាភមា្រម្ ចីាមបានកដាចីង ាេដធរ្បី បេភានិភេាភមាសតបភបីាលបាៃាំសតប្ា់ នែដ�

និភេាភមាេាប�សី្រេគ�នកទ៍ៃានកសាមិ ារបាចគម ាេរសកីសចឬាា ចីេន់៍់

ីង ាភបាាេបនកេីតាុមភិតកីសច�ាុ់កាមបានករាបុិត្រេគ�នកទ៍ាប ភិកដូ់ ាភា្ីភភាិ

ប័ិតភ់រិដ៏្ និរ្ិតុរម័ម់ ម្្េាប់ ្ និរែិីេាធា�់ិីភកីសច បិ�នកាមបានក្ិតុេាេុ

័ាេនេ្ ធី្េសចាឧីាកទ៍ាេយេ័រម័េដធរ្បគីសាិ ចេ�ធេសក បី ភាមបានកីេ�ាា

រ ភិ នកឬមីឬបប ាភាីភសារមាភ័រាមបា� ភ់ិ្ីា ភ់ីេិ័្ី៉បេ ាូ បម េយា្រ្ារ្ភហម

់ទណ ់នក បី ផំ ាំសតប្ា់ ុឺាី់េ�មធសរម័ម20

21 េដ័រភាមានកនកកកគគ់ម្្េាប់

្ និរែិាាភ់ទណ ីភស្ម ចីី់េ�មធស្ភហម់ ទណ រម័ែដ�រាបស� ិេដ័�ាុ់កកដូាមបា

នកី៉បក�ចយ៉ា់�ាច់�កដ�ច្ីភភាិ ប័ិតភ់រិែតមា្ភហម់ ទណ ី៉បេ ាូ បម 

 ម្ ចីេាប់ ា៏រាបស� ិឲ្�ាុ់កេតលកីាលបាៃានកមបូ័ៃានក បី ផំ ាំសតប្ ាេនឲ្ឬាា ចី

េន់តាែដកម់ េ�ធសភបនកក បេ�ំ បីកាេ�ធសភ ភ់ ិ់ ម់�េានកឬបាបបឬ្របាតបេដ័ ប័ិតភ់រិ់នក

បី ផំ ាំសតប្ាែដ�ាកីសច បីុគ�មម ាច់ ុឺានកក បេ�ំេ�ធសភ ភ់េិ�ធ្់ភ្សរ្ិតភែដ�រភា

�ម្ីែាាេា់ ាភភេសសេនេភ�ែដ�ី បុឬាា ចីេន់េ្ន័រា្ិតុេាកមមភបនកេន់

្ីនាច់ េហធ័ឧីាកទ៍របាេគបរភា�ម្ិតុ េាេុន ចិ ប់ាចាុិបមាេ្គបចម ាច់ ុខបស

ម្ ចីម 

 

នក្ិតិ ភភាភិ្់ាភានកភ្ានានក្ី ភិីិតភ ជ់កុរគុរា៍ 
 

ម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់េាែមាាជុម្្ាេ្មធារបភបនក្ិតិ ភភាភិ្់ាភាភ្ានានក្ី ភិីិតភ

ជ់កុរគុរា៍់ែដ�េ�ធសភបេសមាតប្កាម្ ចីន�ភបេភ�របាម21

22
  

 

 ឬបភជា ប់៣់ីេាធិរាគីភថមបរម័ុឺ់ “រលាតបរ ភ់នកាភមា់ ជកុរគុរា៍” ែដ�ាាា្ិតិភភាភិ្ែតមា

ជ់កុរគុរា៍មា មិគ ប់់ “្ិតិភភាភិ្់សភាិ់្រដា ាភាភ្ានានករាបុិតម្ ចីេាប”ម់េ្រ

ភប មិគ ប់�សីម្ ចីាមបានករ ភ់នកាភមាេ�ធេហដូកមគសរបភាិ ាភាី់ីស� ៃាុ ភសភ័

ជ់កុរគុរា៍់ នេដ័សកមាី់េ�មធស្ភហម់ ទណ ាេ្មធា៍់ រលាតបរ ភ់នកាភមា់ ជកុរគុរា៍

មា មិគ ប់មបីាាមបានក់ “នកកក់ ាភាីលង ីជ�ចី់េ�មធសគគាមបាុ ភសភ័ ជ់កុរគុរា៍”ម់

                                                                                                                                                                                           

េច្ារេសបធីសមកី៉បេ ាូ បមាសភ ភ់ិេេបេន�ុិបេនដបូាចន�របាសុគនក់េហធ័េនាមបាែិាកទប ែដ�ុិបរបាេគបមាេ្គបចម ាច់

ុហរម ចិី៉បេ ាូ ប់ននកេេបេន�់ុឺ្ិតុេារាបស� ិែិាមបាាកទប រភាមាត�ី៉បក�ច៍ម់ម្្់៣៥៤់តត�ចរបូមាមបានកេេប

េន�ុិបមាេ្គបចម ាច់ុុិបហរម ចិែដ��មាំសតប្ាដ�ច បិ�នក់េនេភ�េ់េធេសមាតបសេរតមី�ា ចីេនាមបាសុគនកម 
21 

ម្្់៥៣៣់ាភា៥៣៤់ៃា្ារ្ភហម់ ទណ  
22 

ម្្់៧០់នុ៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
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ាមបាមបាបមេាប់ រាបស� ិឲ្មានក្ិតិ ភភាភិ្់ ាភាភភាភ័កាចភភាេិនានារិី ់េ�ធ្ីភភាិរបភា

េ ធ់េទិ់ ាភានកេសបធីរេាិេ�ធ្ុ ចី ប់គាច ប់ាាកនា បីុគ�ាភា បីុគ�ម់ េ�ធសភបេាប់ រលាតប

រ ភ់នកាភមា ជ់កុរគុរា៍ មារបូមាមបានករាបុិតីកាភមាេត្ាេ់ជិែដ�្ិតុ េាីស�

េដ័កដរូលាតប្ាសមាៃ្ីទប ័៍់ាភា ជ់កុរគុរា៍ម22

23
  

 មី ាចងកេាប់ មារបូមារលាតបាុកេ� ប័ិតភ់រិេភាេ�ា�សី្រ្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់

ទណ ម23

24
 ាែតមារម័ៃារបូមេសបធីរេាិ់ រលាតបរ ភ់នកាភមា់ ជកុរគុរា៍ មាសភ ភ់ិក នី រជស់

ាភាថិមរផា ភ់ាមាភ័់ េហធ័់ “្ិតិភភាភិ្” េ�ធសមា កយីក ភនក កម24

25
 េនាមបាាកទប ែដ�មានក

្ភត័េករានាចែិ ផ់ បា់ រលាតបរ ភ់នកាភមា់ ជកុរគុរា៍ �មសបបឬបាម័ភបាា ប័់ភិ�េខរក ជំរភាល់

“ាមបានកមជ�កមរីលង ីី់េ�មធសដជមែដ�េាែមាេនាមបាម្ ចីេាប” កមររបានកភ្ានានក

ក និ ិ្ភិរភា្ និរ្ិតុគគេ�ធេសក បី ភារជ�ដូាកីសច បីុគ�េនាមបាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍

តាែដកម25

26
 មិគ ប់ភភេសសស្ម ចីរលាតបរ ភ់នកាភមា់ ជកុរគុរា៍់ ាភាាាាមផ បា្ីដ ចី�ុប់

ាមបានក់ “ីលង ី” េនេ�ធេសក បី ភេនាមបានកីេ�ាារ ភិ់ាភាឬមីឬបបកីសច បីុគ�់ុឺរភាមាីភ

សមម្ិ់ ាភារភានបេមចេគបេ់ម់ ី៉បែាតិ មគ ប់េាប់ ្ និរែិានករាបស� ិកីសចម្ ចីដ�ច

�ាុ់កកដូាមបានក បី ភំិ បី ភំ័់ ាភាេ់េធនក បី ផំ ាសារមីភូរម័្រ្ីភភាិ ជ់កុរគុរា៍់

ែដ��ាុ់ករបាេគប ភុិចាសារមីភឬបរសចម់ រលាតបរ ភ់នកាភមា ជ់កុរគុរា៍ ា៏មា

របូមាមបានកភ ម្កាីេ តូ ប�សាមាជុេសន ជ់កុរគុរា៍កីសច្ី ភិីិតភាកិ្ាលរហកបា ាភា

ភ ម្កុីេទត ា បីុគ�ភាកីសច្ី ភិីិតភាកិ្ាលរហកបាេគបម26

27
 េ ធ័ា�មដនារបាច់ របូមរបា

េាប់�ម្ិតុ េាេុេ្ ធី្េសចរភា្ និរ្ិតុេដធរ្បក បេ�ំ បីកាេ�ធនកីេ�ាារ ភិ់ាភានកឬមីឬបប

ែីី្ីា ភ់ីេិ័្់របាេភ�មានកេេបេយម ិែដ�ានាខភិឬភិរាដ�ចម 

 

នក្ុ ចី្ុាេដ័�ាុ់កកដហូមសេហ បិ  
 

ឬបភជា ប់២់ាភាម្្់២៤់ៃាម្ ចីេាប់ដាចឧសិហារម់ ជកុរគុរា៍់េហដូកមគសរបភាិ់ាភា

សារមីភែដ�កាចភភាាិនាុ ភសភ័ ជ់កុរគុរា៍របារសច់ ឲ្េនេ្នររបូមកីសច្ាសមាៃ្ីទប

័៍់ាភា ជ់កុរគុរា៍ម27

28
  

 

                                                           

23 
ម្្់៧០់នខ៍់ាភា់នា៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

24 
ម្្់៧១់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ាភា្ារាប ភិុ ភ់ ប្ភហម់ ទណ   

25 
ម្្់៧០ នា៍់នុ៍់ាភា់នា៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

26 
ម្្់៧២់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

27 
ម្្់៧៤់ាភា៧៨់ន២៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍  

28 
ឬបភជា ប់២់ាភាម្្់២៤់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍  
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 ម្្់៨់ ៃាម្ ចីេាបេាេ�ធា់ាភ ភិ័ ាក ជ់កុរគុរា៍ារបបា់ នាជ់ជា៍់ ែដ�មា�ស ចីេន

ាេគ� េនេភ�ែដ�ម្្់៩់េាែមាច្ី្ា់ាជ់ជា់មាកាយេសមធានាកដូេ�់ ភ់នក

្ាសមាៃ្ីទប ័៍់ាភា ជ់កុរគុរា៍ម28

29
 

 ាជ់ជា់ ់ ម់�ខបស្ិតុាមបានករាបុិតាាចែសតាេ�ធម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ ាភា់ ម់�េា

របូមេ�ធស�បី្រម្្់ ១២់ កមររបារបូមាមបានកេសបធីរេាិ់ ាភាន ចិុ ភ្ ានកេ�ធ

្ី ភិីិតភាក ជ់កុរគុរា៍គគែដ�េ�មធសានាម្ ចីេាបម29

30
  

 ម្្់៧់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ េាែមាច់េនាមបាាកទប ់“្ី្ាសាតភ” ្ាសមាៃ្ីទប

័៍់ាភា ជ់កុរគុរា៍់ុ្ាសមា់ស ភីាមាសរិាភមា់�មីស� េន្ី ភិីិតភាក ជ់កុរគុរា៍

ឯាឬាឲ្់ “ន ចិុ ភ្ ានកនបេមច”ម30

31
 ម្្េាប់ ្ិតុ េាែមាេដ័រភា្ និរ្ិតុ់ េហធ័រភា

េាីសា ាចភបស ាីភ្ី្ាសាតភែីីូែដ�ី តូ �ឲ្�ាុ់កកដូមារបូមសេ្រម

ីស� េដ័ លំ �ចេនេ�ធនក្ី ភិីិតភកីសច្ាលរហកបាឯាឬាគគ់ ុរេបែដ�ា់ “ុ ភ្ ានក

នបេមច”ម មបាបមេាបេ់េធឲ្ម្្េាប់ ង័្ិតុេាេុ័ាេនេ្ ធី្េសចរភា្ និរ្ិតុម់ េ ធ័ា

�មដនារបាេាច់ម្្េាប់�ម្ិតុ េាេុក បេ�ំ បីកាេដធរ្ប ភី់ី តូ ាសាគរ់ាភាេសន

ារមេត្ាកេ់ជិែដ�េ្ ធី្េសច្រ្ីភភាិរបភាេ ធ់េទិាីេ តូ ប�សាម ដជមាារមុ ភ់ បេតុធក

សកគគម់ នក ភី់េាប់ ារេ់ជេ័េដធរ្បជជបានក្ីរជ�តតបបគម េដ័េ្ ធីី តូ ាសាគរ់

ដជមែដ�េាេាធិេរធាេនាមបាកីីែដ�គីសាិ ចដៃ់េ់ជិម31

32 ា៏ ផ្ ចីមាេាធិេរធាភបរបា

រាតាែដកមបេកបនក ភី់េាបេនាមបា្ីេ់សារបបា់ ុឺេនយម ប់ ២០០៧់ របាេភ�មានកេេប

េយម ិាបបសង ចិេ�ធា ប់ភបក ជ់របា្ីេ់ស់ េដ័�ាុ់កកដូេាភ ម្ក្ីភភាិេតុធកសក្រ ជ់កសភភល

ៃដរសចក័យេភ�េភារម័ៃថ�េនាមបា្ីេ់ស់ េដធរ្បីងីាចដ�ចនកងករមាមផ បេរធ�នកេេប

េយម ិម32

33
  

 កីី�ាុ ភីទាែដ�មា�ស ចីែដ�េ្នរនក្ុ ចី្ុាកីសច�ាុ់កកដូ់ នាចែិមាីភ និា

ក នា េហធ័ម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ រភាេាតត�ចសភ ភ់ ិាមបានកីតនារសច់ ុេ់េធឲ្មានកនកកក

នាចែិ្ីេសធកកាចភភាិានាេសមាតបសេ្រមតត�ច�ាុ ភីទាេដ័រភា្ និរ្ិតុេគបេ់ម់

សារមីភែដ�គម ា�ាុ ភីទា់ ានា្ិតុ់ ម់�់ទណ ារមា ចីាបបមបា់ ាភាេរសភភាភ័ា្េាច

យ៉ាេ្មធាម33

34
 េនខទយែដ�កីីៃានកតត�ច�ាុ ភីទា់ រភាែរាានករាបុិត្រម្ ចី

ភភេសសេគបេ់់ ី៉បែាតេនាមបាីក ភី ់ៃា្ីេ់សារបបា់ �ាុ់កកដូ�ម័ាម្្របាេាបេន

                                                           

29 
ម្្់៨់ាភា៩់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

30 
ម្្់១២់ាភភេសសមបាបម់នដ៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

31 
ម្្់៧់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

32 
http:ិិwwwជtheguardianជcomិworldិ2011ិjanិ26ិegypt-blocks-social-media-websites; http:ិិwwwជibtimesជcomិthailand-internet-

censorship-government-orders-service-providers-block-criticism-take-1770220   
33 

http:ិិwwwជwashingtonpostជcomិwp-dynិcontentិarticleិ2007ិ03ិ30ិAR2007033000944ជhtml  
34 

ម្្់១៤់១៥់១៦ ១៧់១៨់២០់៧៨់៨៩់ាភា៩១់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 

http://www.theguardian.com/world/2011/jan/26/egypt-blocks-social-media-websites
http://www.ibtimes.com/thailand-internet-censorship-government-orders-service-providers-block-criticism-take-1770220
http://www.ibtimes.com/thailand-internet-censorship-government-orders-service-providers-block-criticism-take-1770220
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/30/AR2007033000944.html
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េ្ ធី្េសចេដធរ្បកាិនក្ុ ចី្ុាេ�ធ្ីភភាិត្ភេតិ័្ីៃភទប ់ ាភារមាតត�ចេសនរបភាេ ធ់េទ

ិម់ ម្្់ ១១០់ ិ្រតុឲ្្ី ភិីិតភាក ជ់កុរគុរា៍្ិតុដាចកា្សបប�ាុ ភីទាាថមបាមបាក័យ

េភ�់១យម ប់ីគល ចីភបម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍មជ�ា់កមាម34

35
 េាបមាាភ័ច�ាុ់កកដូានា

សេ្រមមភិតចេ ធិ មុករាបស� ិឲ្ីាត្ី ភិីិតភនកៃាស ាប័៍ ជ់ក់ស្ា៍់ ុ ភ់ ប្ ់ ាភារមាតត�ចាជុេសន

របភាេ ធ់េទិគគែដកុេ់េនេភ�ែដ�នកេេបេយម ិចម ាចាបប-សង ចិខភិឬភិរាដ�ចេនយម ប់

២០១៧ម  

 េរប បីា់ ាជ់ជា់ មានិភេាភមា្ ិតុ ែិតត�ចនកឬជាដបទន ាា�័�ភាករា្ករបភបនកសេ្រម

មភិតកីសចខផមាា៏េដ័់ ា៏េនែិមាាាេប់ិិមផ ីភកាចភភាាិនាេហដូកមគសរបភាិ

ជ់កុរគុរា៍់ នឧរកហទ៍ េ�្បាេ កីាុ បដ (bandwidth៍៍់ ែដ�េាបេ់េធឲ្រភាមា�់ិីភ

ីស� ាចចេ ធិរជ�េហ បិកីសច់ាជ់ជា ាមបានកីដភេស់តត�ច�ាុ ភីទា់ុឺ�សីម្ ចីុេ់ម35

36
  

 េយា្រម្្់ ៨៩់ សារមីភូរម័ៃានក្ី ភិីិតភនក ជ់កុរគុរា៍ារជ�ដូា36

37
 

ែដ�រភាមា�ាុ ភីទា់ �មានា្ិតុេា់ ម់�េរសា ចីាបបមបា់ ាភាភភាភ័ា្េាចកហជិ

ដ�ច់ ៥់�ាេកជ�ម37

38
  ឧីសរបភាិៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍េាប ីេាធិាជុាភ័រាភ័យ៉ា

ជ់�ប ជ់�័ៃាកា្់ “េ្ុបាសមា កីក ភនក ក ជ់កុរគុរា៍” េដ័េាកមរី�ាជ �ាជុ្ុ ចីសមា ក

េររភម្ិតាភមរបារសចែដ�្ិតុេាេ្ ធី្េសចាមបា្ីភភាិ ជ់កុរគុរា៍38

39
ម េាបមាាភ័ច់

ឧីាកទ៍ ប់ហប ជិមែដ�រភាមា�ាុ ភីទា់ ុនកឬមសឬប�ឧីាកទ៍គគដជមា ជ់កសភភលម�ភិ់

ុាបបភ ជ្ ភ់ក់ ា៏�ម្ិតុេា់ ម់�េរសាបបខផមាតាែដកម់ េយា្រម្្់ ៩១់នកសាសាច់ ុ

នក្ី ភិីិតភេហដូកមគសរបភាិ ាភាេសន ជ់កុរគុរា៍គគេដ័រភាមា�ាុ ភីទា់ ានា្ិតុ

តតគល េរសា ចីភាិគគកកហជិដ�ច់ ៣យម បម39

40
 ដជមេាប់ ម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍តត�ចរបូម

ដ�ច�ាុ់កដាូមបានកក និ ិ្ភិ់ាភានក្ុ ចី្ុានកតត�ច�ាុ ភីទាេដ័រភា្ និរ្ិតុេនេ�ធនក

េ្ ធី្េសច្ីភភាិ ជ់កុរគុរា៍ជ ចី ប្ាភបចម ាច បីុគ�មម ាចកកហជិដ�ចរមាតត�ចេសន

ជ់កុរគុរា៍ ប់កម 

 

នកេ្ឬរាែ្ឬាកីសច�ាុ់កកដូ់ ាភាសភ់ ភេិ�ធ្់ភ្សរ្ិតភឯាឬា 
 

ម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ តត�ចរបូមយ៉ាេ្មធាេ�ធស�បីឲ្ដ�ចស ភីា�ាុ់កកដាូមបានក

េ្ឬរាែ្ឬា្ី ភិីិតភនកៃតលាមបាកីសច្ី ភិីិតភាក ជ់កុរគុរា៍ឯាឬាម់ េាប់ �មានាមាេ្គបចម ាច 
                                                           

35 ម្្់១១០់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
36 

ម្្់២០់នុ៍់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍់ិ្រតុឲ្់ាជ់ជា់តត�ចាជុនកសេ្រមមភិតែដ�មារជ�េហ បិ់ី៉បែាតរភាមា័ាតនកសប់ាច

ស្ម ចីនកីតនារសចេ�ធនកីដភេស់ាមបានកតត�ច�ាុ ភីទាេគបេ់ម 
37 

ម្្់១៥់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
38 

ម្្់៨៩់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
39 

ឧីសរបភាិៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
40 
ម្្់១៧់ាភា៩១់ៃាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ 
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្ីសភាេ ធីម្្ែដ�ានា្ិតុេាភភីាិ់ាេ្នរ់ ្ិតុេាេុ័ាេនេ្ ធី្េសចរភា្ និរ្ិតុេដធរ្ប

ែ្ីនផ ័្ាលរហកបាឯាឬាែដ�ឯាជឬ្េនា្ាលរហកបា់ ាភាឧីាកទ៍កីសច�ាុ់កកដូ់ ាមបានកេ់េធ

សារមីភគីសា ចិម 
 

 ាជ់ជា់ មាសភ ភ់ាិមបានកភ ម្ក់ ុី�ឬ ចីនកងកកីសច បីុគ�ភាាាចខបសចៃា្ី ភិីិតភាក

ជ់កុរគុរា៍គគ់ ្ីសភាេ ធី្ី ភិីិតភាក ជ់កុរគុរា៍េ�មធសានាម្ ចីសតបភប ជ់កុរគុរា៍ម

40

41
 រភាមាីភម្សច�សច់ ចេ ធិិ្រតុ ឲ្មាេសមាតបសេ្រមមបាេ្ន័កីសចេច្ារេដធរ្ប

េ្ ធី្េសចៃារបូមេាប់ុា៏ាជ់ជា់�ម្ីនសរបភបនកក បេ�ំេាប់ េដធរ្បេ់េធឲ្នកេ្ឬរាែ្ឬ

ិកីសចរាគីភេាបេនាមបា្ី ភិីិតភនកៃតលាមបាកីសច្ាលរហកបាេនា�សីម្ ចីេគបេ់ម 

 ាជ់ជា់ ា៏មាសភ ភ់រិបូមាមបានកេ្ឬធសេក ធស បីុគ�ភាេដធរ្បឬបាមស បីុ�ភាកីសច្ាលរហកបាឯា
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