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់សជងលរលនមរកីល្ នង្រកមទិរ់ច្់ិួនាពិរាមលដន្់លមវភទើើស្េិស សនករេទ�ាងេមមាសនី្ិទិ

កិច់ិទទាិ ួន េសកីម់លមវភទសប្�់រេើមងនសនរួនេរៀកាបពេ ្ិ �ឥេស លេតសល កេយចន េេនមងន

ចមនមក �់ េទ៖ រកមទិរ់េ្ទ�ាងេច់ិរលនមរកីល្ួនទទាិសលក �់  ើេ ករេពកិរ នង្ទងភល្រល ប់េក

រើសរាមដ មមាសទាលេដល េសកីម់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្មងនួនេរៀកាបិ �ឥេស ល

េតស ល�រកេ់សរម្ករច់ិមងនសន់លមវភទាពិ រាមរក់ររកមទិរ់េ្ើល  

េលើររកីល្េពកិរេន នី្ជាសមានេី់ រមក់រម្ិលដន្ករកេា្េក េសមករទងភល្មមាសរលនមរកីល្�បទី

់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្នង្ករើលិក្់លមវភទសប្េនេតស់នាីមរល េិសសងករត្ន  

ដធជធ�ធក ់្្ីមមមានេី់ រមក់រម្ិ នង្រលនមរកីល្ នី្ទទាិួនេមដជ�សលដន្ករ�នយងេ់ លមវភទសប្�់រ

េនល  



ii 
 

គន�ឹះកររ�េ្រាបកេ្�េ្�បដ 

១ធ  មានេី់រមក់រម្ិ រង្់ី្ម កររកីល្េពកិរេិសេលើរកេា លេទ់់េ�ីបទីករាពិរាមរក់ររកមទិរ់្

សនភទ់វនដើវ � ម្កររកីល្េពកិរេិសេលើរកេា លេទ់់េទីីលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្  េលើរ

កេា លេទ់់េទីេីងទងកកាទរក្ស នង្ទងេរេពកិរល េហយកិ់បសនរដឺ រ់្ួ ិមដ លរេរកមមងសនកទ

ទងេើសនសងាាា លដន្ករភស ករទបើលរទបន្មមាសរកមទិរ់ ្ នង្់្ម់យីង�ិល ទាលេដខរាបេក់ី្លដន្ករ

េរជស់ សលក �់ ច់ិើល់ម់រសករករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្ រេកៀករកកលដន្ករេរៀកាប ប់េកសរករេនករ

ាពិរាម នង្ង�សីើា់េ់ មរ់ក់រសករកររកីល្មមាសរកមទិរ់ ្ នង្់្ម់យីង�ិ ល កេរៀន់ពរួនទី

រលនមរកីល្មេ់ដពរក់រដ.ជ.�.កលដន្�បឡន្េទិករើលិក្ សន ព់ាម រមង្ករលដន្ករបរទ់ិររលនម

រកីល្េ ស់មកីលបករក �់ ច់ិទាលរា្រេតរើស នង្ករេរជស់េររ់សលង�សីើា់េមាស  ទីរ លដន្ាបេកម

 ង�សីើា់េើើច់ិសនេមលដន្េលើរកេា លេទ់ល េតសើរង�សីើា់េមាសាបនានសនិលបការ់េ់ៀ្ដ  

ព់ាេនមានេី់រមក់រម្ិ ដារ់ងល្ួនាឲ់រទីភទ ព់ាដ  នង្ខយ់ដ េនង�សីើា់េសប្េើ ព់ាច់ិសនេម

លដន្ា្ច់ិួនភស ករមមាសេលើរកេា លេទ់េនល 

២ធ មានេី់រមក់រម្ិដារក ស់ លរជពនរលនមរកីល្ម  ង�សីើា់េមាសាបនានច់ិួនកក� �េមលដន្េលើរកេា លេទ់

់េទីីករាពិរាមរក់ររកមទិរ់េ្ន សមសរសនករ�នយងេពេ ្មករយករល      ង�សើីា់េសប្េនសន

ព់ាម៖ ករកាទរក្សទ�្សនមរកតប កេសីទ�្សនសលរទ្នី្់្ម់យីង�ិ  ករចាលរកចិលេលើរ់បសនររ

រ�្រលនមរកីល្ នង្់្ម់យីង�ិ  នង្ករទទាិួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកីល្ល  ង�សីើា់េសប្េនជាស

ករកររក់ររត្ិងួិមពិ ត្នកនរចសនសក ភទ នង្ ជាសរលនមរកីល្ឣាកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស

រកមទិរ់ ្នង្់្ម់យីង�ិ េហសសរាមកេស្ិ ទាលេដលដន្ ប់េកសរករេនករេសរសេ់ាលេី់ េរមាល  

៣ធ មានេី់រមក់រម្ិមងនដារតរទយលេលើររកីល្េពកិរេនមេិករកសចកើបេើេទល េលើររកីល្

េពកិរេនសនេមេរៀន់រសកររកីល្េពកិរេិស ង�សីើា់េនីមាសរេមលដន្េលើរកេា លេទ់ល កចន�មទី

េនេទៀ េលើរេន រាមកេ្ិ សប្េមេរៀនរម្រទង់់េទីេីលើរកេា លេទ់ នង្   េមេរៀន់េទីីករលបករ

ក �់ ល េមេរៀនសប្�់រេនមងនចមនមេិករកសចកើបេើេទ ព់េា ដមានេី់រមក់រម្ិឣាចល់រម្ិ 

ិយកេតិ  កចន�ម់បក ារេូមើ� នភទ/ករសិរ់ី្រក់ររលនមរកីល្នីមាសរល 

៤ធ មានេី់រមក់រម្ិ ដារុើសនករចក្ចាលករកររីមរង្រ�្រលនមរកីល្ នង្រ់្ួ ិល េមេរៀនមាស 

(េរាសន)រ្ងួនកេ្ រស់រសករ ង�សីើា់េើើច់ិសនេមលដន្េលើរកេា លេទ់ល េមេរៀនទីមាស ទន្ិរទី

ារ�ិលបកា នង្ករេរៀកាប់រសករករ�នយងេង�សីើា់េល     ់ សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ     រាមសប្កយដិ ងល

រ់្ួ ិ់បសនររច់ិលរទ�នដិារាពិរាមលដន្េមេរៀនេនល េមេរៀនទទីីរ េផេ ់បសនរេិសករបរទ់ិររ់្ួ ិលដន្
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ប់េកសរករេនករេរៀកាបករ�នយងេង�សីើា់េល រកុនរលនមរកលី្ដារចាពិរាមលដន្េមេរៀនេន កេយចន េមងនសមសរ

់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រាពិរាមេើេទល រ់្ួ ិទទាិខយ់រង្េិស ប់េកសរករេនករេរៀកាប់លមវភទ

ាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្់្ម់យីង�ិ  នង្�ដលជបើ�ើើល 

៥ធ មានេី់រមក់រម្ិដារុើមដបនងេពកិរ (់បេកសរ) សលរទ្នី្់លមវភទករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ច្់ិ

ួនេលភទដ លដន្េទិរកីល្េពកិរ រ្ងសលេូទងភល្ នង្់េរមាេមលដន្លងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ល រ់្

ួិរង្េរៀកាបក្ច់រនពងដេរស្ាបកសើើ់រសករ់ លមវភទសប្ េើល  

៦ធ មានេី់រមក់រម្ិដារទន្ិរេឡស្ង��ម ករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ម្ងនឣាទទាិួនេមដជ�សមរសា

ករ�នយងេ់ លមវភទកមាសចមាសេិសលេើេទល �ម់លមវភទច់ិសន ប់េកសរករកនេកើ ករ េតសសន

រកុនកទេកា្រដ េូមាបកករឣរមវកសរក់ររលនមរកមទិរ់នី្មាសរ ល មទពេូ ជបហនទមីាសមករ

េួ នររកសកច់ិេរៀកាបេឡស្មមាស�ដលជបើ� រកមទិរ់ ្់្ម់យីង�ិ  មមាសរលនមសប្�់រេនរាមដ ល 

 ង�សីើា់េ់ បសនររមេរាសនឣាសលមល�នយងេេមលដន្ជបហនទមីាសេន ឧសហរកស ់លមវភទាយមពិ ត្ន លងា

រកជយបើុរកា ករទងភល្់យជីេររមមាសរលនមេិេជមលរយលរ  ករទងភល្់យីជេររមមាស�ដលជបើ�

មេ ស់មល កើ ករទជីបហនទមីាស រលនមរកីល្់េរមាទជីបហនកើ ករច់ិរ្ងេសរស ឣាម លងា រកជយបកចន�មមមាស

�ដលជបើ�ល មយនេទិេ់ាលេី់ េរមាាយ្េរកស�បទីរេកៀកេតរើសក �់  រលនមរកីល្ដារទងភល្ួនមលរ

យលរេឡស្ ង��មមាសរកមទិរ់ច្់ិទទាិ កិកេិរ ់្ម់យីង�ិ  នង្/ �ដលជបើ� ល   

៧ធ មានេី់រមក់រម្ិដារក ស់ លររួកររលនមរកីល្ម លេ េមដជ�សរក់រ់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់្

នីមាសរដឺឣរ់�សេិស�ដល់រមក់រម្ិ ់លមវភទេើ ទងេ់់់រសករ់លមវភទច់ិសន�ដលាពិេរាសនល 

រលនមរកីល្េសរសេ់ាលេី់េរមាាយ្ េរកសមនកម�ដល់រមក់រម្ិ ់លមវភទនីមាសរល �ដល់រមក់រម្ិ

ឣាមរកុនរលនមរកីល្  ់សជងលរលនមរកីល្  កយដិ ងលរ់្ួ ិល ម េ្ ្ង��េទៀ រលនមរកីល្ លឣា

�េេសស��ដលជបើ�ស្់រមក់រម្ិ មលទីស្េររួនច់រ ឧសហរកស�ដល់រមក់រម្ិមលទី់ ្ ម់យីង�ិល 

៨ធ មានេី់ រមក់រម្ិដារេិសលទីលាងេរលនមរកីល្េសរសករហរ់មមមយន េមមយនេទិជាករកជយបមមាសរកមទិ

រ់ ្់្ម់យីង�ិ  �ដលជបើ�ល  លដន្�បឡន្េទិហរ់ ម សនច�ដលច់ិទទាិខយ់រ្ង់បសនររេទ ច់ិាពិ

រាមល ទាលរទងនង្េមសិ រេកៀក�រាមមាសដ  េក ្ ្ផ រេមសិ នពង់សា រច់ិរង្ករ នង្ទងភល្�បទកីរេរៀកាប

លចនក្ �្ នសមេ ស់មល ករហរ់មមមយន ឣាុើួនម ាិរលងា ករើើរ្ងួនេរៀកាបពេ ្ិ � មយនេទិ

�នយងេមលរច់េ្ ល   
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៩ធ ហរ់ម់រម្ក់រម្ិ ដារេិសលទីលាងេរលនមរកីល្េសរសកររ្ទងនង្លងា ករនីមាសរួនិ �ងិ �នរ នង្េសរស

ករឆកនក ស់ ប្ េិស ប់េកសរករេន់លមវភទល ករឆកនក ស់ ប្ េនឣាេសរសេឡស្លដន្�បឡន្ េទិលងា រកជយបរក់ររលនម

រកីល្  �បឡន្េទិរកីល្េពកិរល េិកបក្េនករឆកនក ស់ ប្ េន ដឺេ ស់មកីង�ភដទាីបក យាសក ប្ នង្ាបក យា

េខ្សរក់រករ�នយងេ់ លមវភទនីមាសរ នង្េ ស់មកីទងភល្រល់លមវភទច់ិរ្ងេសរស់ រសករជបហនកើ ករល  
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ា់្�មាកេេរដើឯកសារបេករកេេី�ពីាបរដាល�ាេា្ កពដាប ់

េមេរៀនទ១ី៖ កររម រ្ទង់ េិសេលើរកេា លេទ់់ីេទកីរាពិ រាមរក់ររកមទិរ់ ្ 

  េិកបក្ េមាយ្ កេករេនងដរម រ្ទង់ េន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 សិរ់ី្ទទីង់ភ្ទទពេូេនេលើរកេា លេទ់់េទីីករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

 ឣាកលរើស់េ្បក�បទីង�សើីា់េេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

�ដលាពិ រាម រលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ៦ េសេ ្ ៤០ើទ ី

ប់េកសរករ   

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ�ដល   

់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

១ធ Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនសU  

១៥ើទ ី  េកសលលមវងរស ី(រកុនរលនមរកីល្) 

 កទកក� �ទេីិកបក្ នង្រេកៀក�រាេន់ងកប ើយ 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេន់ងកប ើយ 

 េលើរទ១ី៖ េិ

កបក្ នង្ 

រេកៀក�រា 

UU២ធ Uមពិ ត្នរដេនករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់ ្ 

៣០ើទ ី ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េព្មកទទងេើសនសរក់រ�ដល េស�ដលសិរ់ី្�រីខកទី

�ដលាពិរាមួនឆកនក  ប្ ទី

ករសិរ់ី្រក់រេដ�បទកីរ

ាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

ករឆកនក  ប្ ទីកទទងេើសនសរក់រ�ដល

ាពិរាមមាបក យាតករ 

េក េសមមាស  �លដន្ករកេ្ រសករសិរ
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ករាពិរាមរក់ររកមទិរ់?្ 

២. �ដល់រមក់រម្ិ់រេ់រាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប

រាា់រយកិទិកិល 

់ី្រាមមាស (់ពមេមសិដនកីទពេូ

់រសករ�ដល់រមក់រម្ិ  

់រមក់រម្ិទបទ�រ ii) 

៣៥ើទ ី ករេសរសកទកក� �  

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �នងសមន�ស ារ�ិលបកា  

��រកេពជនស លេ េមដជ�ស រលនមេិេជ នង្ង់េេនករ

ាពិរាមរក់ររកមទិរ់ល្ 

២. ់បក ារ នង្ាេមកសស 

�ដលាពិរាម់ី្ទមីពិត្នរដី

េនករាពិរាមរក់រ 

រកមទិរ់ ្

 ់ពមេមសិ 

ឧក់ម��នទិ១ី៖ 

នងសមន�ស ារ� 

ិលបកា  

��រកេពជនស លេ

េមដជ�ស រលនម

េិេជ នង្ង់េេន

ករាពិរាមរក់រ

រកមទិរ់ទ្បទ�រ

១៤០ 

៣ធ មពិ ត្នរដេនកររកមពិ ទ�ស្ន 

៤៥ើទ ី ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ់បក ារស្េរកម៖  

 េហយ�រីួនម�ដលតបួ ាររ្ងរកមពិទ�្សន? 

 េស�ដលរកមពិ ទ�្សនេតសង�សីក?  

២. កើ ករទី�ដលាពិរាមចាលរកចិលមងេពកិរ �ដល់រមក

 �ដលាពិរាមសិរទីភទ

តបួ ារេនកររកមពិ

ទ�្សនេ ស់មកីេសរសករ

់េរមាាងេេតសសន

ទ�្សនរដកររនរ 

 ់ពមេមសិឧក់ម��ន ិ

ទី២៖ នងសមន�ស 

េិកបក្ 

សនុន ទបទ�រ១៤១ 
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់រម្ិ  កក� �មពិ ត្នរដីេនកររកមពិទ�្សន 

    (នងសមន�ស េិកបក្ សនុន...)  

៣. ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 �ដលាពិរាម់ី្ទមីពិត្ន

រដីេនកររកមពិទ�្សន  

 

៤ធ  ង�សើីា់េមមពិ ត្ន់រសករករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់្ល  

៦០ើទ ី ករទងភល្មរលនម 

១. �ដលកេិ ររកីល្េពកិរចាលរលនមទងភល្ម ៤រលនម 

២ធ រលនមនីមាសរឣនង�សីើា់េាបនាន១ កើ ករមលទន្ិរ នង្

ក ស់ លរមមាស់សជងលរលនមនីមាសរល 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិេ់ដសបក្រលនមនីមាសរចាលរកចិលករ

សិរ់ី្រក់រេដេមលដន្រលនមសប 

៤. ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 

�ដលាពិរាមួនសិរទីេិ

កបក្ ភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្

ភទខយ់ ដ រក់រង�សីើា់េម

មពិត្ន 

 

 ់ពមេមសិឧក់ម��នទិី

៣ទបទ�រ១៤២ 

 

៤០ើទ ី ករេសរសកទកក� � 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ កក� �េិកបក្ នង្ភទ់វនដើវ �

រក់រ ង�សីើ់េមមពិត្ន នង្ដព់ក ស់ លរទីភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្

ខយ់ដ រក់រង�សីើា់េនីមាសរល 

២ធ ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 �ដល់រមក់រម្ិ រង្ក ស់ លរម 

 ង�សីើា់េមមពិ ត្នសប្៤មង�សី

ើា់េ ច់ិ់បសនរ់ រសករករាពិ

រាមរក់ររកមទិរ់ល្ ព់េា ដរលនម

រកីល្ដារច�នយងេង�សើីា់េសប្
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កានេើល 

៥ធ  ង�សើីា់េ់ រសករករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់ ្ 

៦០ើទ ី ករទងល្ឆក្ រលនម  

ករទងភល្ជយបទី ១ (៣០ើទី) 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ចាល�ដលាពិរាមម៥រលនម (ឧធ ៣ ើលរលដន្

មាសរលនម)  

២ធ រលនមនីមាសររង្ឣន ង�សើីា់េាបនាន ២ កើ ករមលទងភល្ 

នង្ទន្ិរេមលដន្រលនមរក់រេដល ង�សីើា់េ់ រសកររលនម

ទងភល្នីមាសរសន ព់ាស្េរកម៖  

រលនម១៖ េងទងកកាទរក្ស នង្ ទងេរេពកិរ នង្លងា រកជយបម

ើុរកា 

រលនម២៖ ករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� នង្ករទងភល្

មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

រលនម៣៖ ករទងភល្យមពិ នង្ ់ងកប ើយ 

រលនម៤៖ ករកងទក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី

់េរមា នង្េសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

រលនម៥៖ ករេសរសទ់ានលងា មិពមង ិបេមត្ន នង្ទ់ានលងា

លចនក្ កបេទ�ករករ នង្ករេរៀកាបទងទក្់មងទងិកិ់បសនររ

រក់ររលនមរកីល្ 

�ដលាពិរាមួនសិរទីេិ

កបក្ ភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្

ភទខយ់ ដ រក់រង�សីើា់េ

សប្ ១០ េនករាពិរាមរក់រ

រកមទិរ់ ្

 លដន្លរកីច់ិាបនាន�ដលាពិរាម

េិស់ទ១ី៥ េើ �ដល់រមក

់រម្ិ រង្ចាល�ដលាពិរាមម ៥

រលនម់ច់ិ េតសកេ្រសនាបនាន

់សជងលេនរលនមសប្េើល  

 លដន្លរកីច់ិាបនាន�ដលាពិរាមសន

ងាម្ ១៥ើលរ �ដល់រមក

់រម្ិ ឣាកន�សាបនានរលនម េម

រីម ៤រលនមល េសរស ព់េា ដ នី្សនច

 ង�សីើា់េាបនាន៨កេយេក ច់ិួន

ឣនល  

 �ដល់រមក់រម្ិ រង្កក� �ង�សី

ើា់េទីរេទៀច់ិេម 

់ិរល 

 

 



6 
 

ករេរៀកាប់រសករករទងភល្ជយបទ ី២ 

១. េមាយ្កេករេនករទងភល្ស្េិស ់សជងលរលនមនីមាសរ

េរៀកាប់រសករករទងភល្េមជយបទ ី២ េតសាករេិខ ទ ី១ 

់ិរ៣ល  

២ធ ់សជងលច់ិសនេិខ ព់ាដ  មលកេនបដ េ ស់មកីកេ្ រសរលនមេ វ ី

ករទងភល្ជយបទី ២ (៣០ើទី) 

១ធ ់សជងលសដ លររេមលដន្រលនមេ វីទន្ិរង�សីើា់េទីរច់ិួន

ឣនេមលដន្ជយបទ១ី 

២ធ ់សជងលលដន្រលនមឣា់ារក ស់ លរកចន�មេកា្រ 

៤០ើទ ី ករេសរសកទកក� � 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ កក� �េិកបក្ នង្ភទ់វនដើវ �េន

 ង�សីើា់េសប្ ១០ នង្ក ស់ លរទីភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្ខយ់ ដ រក់រ

 ង�សីើា់េនីមាសរល 

២ធ ់បក ារ នង្ាេមកសស 

  

១៥ើទ ី ករេសរសកទកក� � 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ េសរសកទកក� �ទីង�សីើា់េេនករ់្ រមង 

នង្ករ់ងល្រើងរមង 

២ធ ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 

�ដលាពិរាមួនសិរទីេិ

កបក្ ភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្

ភទខយ់ ដ រក់រង�សីើា់េ

សប្ ២ េនករាពិរាមរក់រ

រកមទិរ់ល្ 
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៦ធ ករេិសលលម�់ រករាពិ រាមរក់រលយសរ នង្ សយងជន  

២០ើទ ី ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដល កុ ករសនកទទងេើសនសសលរទ្នី្ករាពិរាមរក់រ

សយងជន នង្លយសរច់រ េទេ  

 េស�ដលដងមសនង�សើីា់េមលរយលរកខក់រសករេសរស

សនករាពិរាមរក់រលយសរ នង្សយងជនេ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទីភទតបួ ារ

េនករាពិរាមរក់រសយងជន 

នង្លយសរ 

  

៣០ើទ ី ករេសរសកទកក� �  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ កក� �េិកបក្ នង្ភទ់វនដើវ �េន

 ង�សីើា់េសប្៣ េនករាពិរាមរក់រលយសរ នង្សយងជន 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិក ស់ លរទីភទរ់េ់ៀ្ដ  នង្ខយ់ ដ រក់រ

 ង�សីើា់េសប្េនល 

៣ធ ់បក ារ នង្ាេមកសស 

�ដលាពិរាមសិរ់ី្ទីង�សើី

ា់េមាសាបនាន់រសករករ

ាពិរាមរក់រលយសរ នង្សយង

ជន 

  

៧.់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១០ើទ ី ១. �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកាបក យាេរៀន់ពរ់បសនររ   

២. �ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្ដ េិសរកុនកទ

់រសករេមេរៀនកើ ករល  

 រក់ងនេកស�ដលាពិ រាម់េរមា�នយងេ

 ង�សីើា់េមមពិ ត្នមយនេើ ព់េា ដ

មងនតបួ ារក េិ រងដរកីល្េពកិរេិស

ករលបករក �់ េើេទល រក់ងនេកស
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�ដលាពិរាមា្រសនករាពិរាមរក់រ

រកមទិរ់មង�សីើា់េេកា្រ

េទៀ េើេមេរៀនកើ ករេទៀ ដឺករ

លបករក �់  នង្ ករេរជស់ េររ់ង�សីើ

ា់េច់ិ់មរ់កល 
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ែផបកក២ី៖  

រ�រាៀនេី�ពីាផ�ដា្កឹបរកដារដើបល់ីសើេ�ែបដ 

ក�រដល់ន�នាបរដាល�ាេា្ កពដាប ់
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១. ាផរពផ្ប�ព្ ោ់រនក្មា 

េមេរៀនទ១ី៖ ករេរៀកាបករកាទរក្សទ�ស្នមរកតប 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣាលបករួ ននពង៖ 

 ទ�្សនច់ិរង្កាទរក្ស 

  ង�សីើរ់លដន្ករេិសលលម�់ រករកាទរក្សទ�្សន 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ �ិងួិរ្ទទាិកននលស្ទ�ស្ន នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ២េសេ ្ ១០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ�ដល   

់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

 េលើរេព្ 

៥ើទ ី
េ់ាលេេីក េសម នង្  លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

 

 

 

១៥ើទ ី Uកិរកេពជនសេនករកាទរក្សទ�ស្ន 

ករកបកយ់ ដបនង 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េហយ�ីរួ នមតបួ ាររង្កាទរក្សទ�្សនេ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាិរាេមកសសសប្ �់រេមេិស

រលត់ផ ប្ សប េហសសកចន�មនពងាបនយាច់ិមងនួនេិសលេឡស្ល 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ីើរា

់បសនរេនករកាទរក្ស

ទ�្សនមរកតប  

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 កេ្ រសសក ភទ 

 លើ្ទបនយលាងេរ�្រកមទិរ់ ្នង្ 

រ់្ួ ិ 

 រមង្េតសាឲករ   

 េកសវ នករកាទរក្សទ�្សន ដវ ន
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ករាពិរាមរក់ររកមទិរ់េ្មលដន្

មពិត្ន 

២០ើទ ី ទ�ស្នច់ិរង្កាទរក្ស 

ករទងភល្មរលនម 

១.  �ដល់រមក់រម្ិចាល�ដលាពិរាមមកីរលនម េហសសរលនម

នីមាសរទងភល្េិស់ បក ារស្េរកម៖ 

 េសរលនមរកីល្ នង្រ់្ួ ិសនទ�្សន�រីខក? 

២. កើ ករទីរលួនាេមកសស់រសករ់បក ារស្េិស �ដលាពិរាម 

ចក្ចាលាេមកសសេូម់បក ារស្េរកម៖ 

 េសទ�្សន�រីខកដារកាទរក្ស? 

 េសទ�្សន�រីខកមងនដារកាទរក្ស? 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ �េេសស�បក្រលនមនីមាសរេឡស្កក� �

ិទិកិ 

៤. កើ ករទីរលនមទមីាសកក� �ិទិកិរលនមកើ កររ េឡស្

កក� �ចាបក យាកច់ិមងនសនរួនេិសលេឡស្ 

�ដលាពិរាម់ី្ទទី�្សន

ច់ិរ្ងកាទរក្ស នង្

ទ�្សនច់ិមងនរង្

កាទរក្ស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 រកងទងនលងា រកជយបរកតបឆដ បរក់ររលនម

រកីល្ 

 ចកនករ់លមវភទរក់ររលនមរកីល្ 

 រេកៀក�រាលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ 

 េ់ាលេី់េរមារក់ររលនមរកីល្ 

 រួសករកសរក់រដកា� ងិួិ នង្

ដកាលសវ សងករើើ 

 លមវង�សីង�នងេពដ នង្ចកនករ�ិងងិវ 

 េ់ាលេីរកក់ទ�្សនរក់ររ់្ួ ិ 

 េសេ ្េសរសកររក់ររ់្ួ ិ 

 រាើ់ម�ន�រិក់ររ់ ្ួ ិេខេ រលន្ 

រ់នល នង្ចកនទ ីទប្ រក់រ

ករ�ពិ�សនីមាសរ 

 ទងន ដន�សរក់រកយដិ ងលរ់្ួ ិ នង្

រកមទិរ់ ្

 ទងន ដន�ស់សា រសលរទ្នី្ឣជងីលមវ 
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 េលើរេកលដន្់សា រ 

 េង�ករកតបឆដ ប 

៤០ើទ ី ករ�សេមកេិសើ� នភទកា នកកន ដ 

ករទងភល្េទ��្  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ តករេក េសមទងភល្េតស់ារ៖ 

 លដន្េទិកា នកកន ដេន េស�ដលកាទរក្សទ�្សនេតស

រេកៀកក?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ កនេ់ ារ៖ 

 េស�ដលេទ�ាងេករកាទរក្សទ�្សនរក់រ�ដលច់រេទ? 

 រក់ងនេកសេទ�ាងេ េស�ដលេទ�ាងេាបក យាកខក? 

 រក់ងនេកសមងនេទ�ាងេ េហយ�រ?ី 

៤. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ នង្់េ្ បក 

�ដលាពិរាមួនឆកនក  ប្ ទី

ដយកភទេនករកាទរក្ស

ទ�្សន 

  

២៥ើទ ី ករេិសលលម�់ រករកាទរក្សទ�ស្ន 

ករទងភល្េទ��្ 

១.�ដល់រមក់រម្ិ តករេក េសមទងភល្េតស់ារ៖ 

 េស�ដលសនង�សីើា់េ�រីខ កេទៀ េ ស់មកីេិសលលម�់ រករ

កាទរក្សទ�្សនកនរចរកេ់សរេឡស្? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប  

�ដលាពិរាម់ី្ទីង�សើីា់េ

ច់ិទាលេដរង្េសរសេ ស់មកីចល

ិម�ករកាទរក្សទ�្សន

រក់រេដ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 កេិ រទ�្សនេឣសួនេទៀ្សរ 

 កេិ រទ�្សន់េ្បកេហសសឣាឣន

ួន 

 េរៀកាបកេ រទ�្សនច់ិសនិលបកា

ដារតករឣរមវកស 
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៣. កើ ករមល�ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេរជស់ េររ់សល

 ង�សីើា់េមឣទងភទមាសាបនានច់ិទាលេដា្រសលេូ�នយងេ 

 កេ្ រសទបើលរទបន្មមាសើរទ�្សន

េមលដន្រ់នល 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារសន់បេកសខកេកស

់ងន�ដលាពិរាមមងនសនដបនងេ វលីដន្ករ

េិសលលម�់ រករកាទរក្សទ�ស្ន 

�ដល់រមកដារេិសលទីលាងេ់ ិរ�ដលាពិ

រាមេឣសេិសល់បេកសលដន្ករចលិម�កេ រ

ទ�្សន 

១៥ើទ ី ់លមវភទច់ិរង្�នយងេ់ បេកស 

ករទងភល្េទ��្  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមកេ្ រស់លមវភទរាមដ

េ ស់មកី�នយងេ់ បេកសច់ិួនេរជស់េររ់  

�ដលាពិរាម់រមាាងេេរជស់

េររ់់លមវភទេ ស់មកី�នយងេ

់បេកស 

កើ ករទកីរ�នយងេ់ បេកស �ដល់រមក

់រម្ិ ដារ�េេស��ដលាពិរាមេឣសឆកន

ក  ប្ េិស់ បេកសច់ិួន�នយងេនង្

ទងភល្ទីជបហនកើ ករ 

 

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកាបក យា់បសនររ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្លបករកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនរកីល្េពកិរេិសលេរកសល 
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២. ាកកលដរនឯកសាេាសនាាពី្កី�្ឹកប 

េមេរៀនទ១ី៖ ករទទាិ ួនេលើរ់បសនររទរីលនមរកលី្ 

េិកបក្ េមាយ្ ក ករេនេមេរៀន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា់ី្ទ៖ី 

 មេស្ួសលដន្ករេរៀកាប់ រសកររកមទិរ់ទ្ទាិួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកីល្ 

 េលើរច់ិដារសន 

 មេស្ួសេកា្រលដន្ករេិសលលម�់ រ នង្កាទរក្សទកីរទទាិួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកីល្់ិររកមទិរ់ ្

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ  

រសាេទិ ១េសេ ្ ៣៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្  លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

 

 

 

២៥ើទ ី Uទង់ ភ្ទទពេូេនករទទាិ ួនេលើរ់បសនររទរីលនមរកលី្ 

ករកបកយ់ ដបនង 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�រីមេិកបក្េនករទទាិ ួនេលើរ់បសនររ

ទីរលនមរកីល្? 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិ

កបក្េនករទទាិ ួនេល

ើរ ់បសនររទីរលនមរកីល្ 
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២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣ធ�ដល់រមក់រម្ិកក� �ាបនយា់បសនររេនង�សីើា់េេន 
 

៥០ើទ ី លងា ករច់ិរង្េសរស 

ករកបកយ់ ដបនង 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសនលងា ករ�ីរខកច់ិ�ដលរង្េសស រលដន្ករេរៀកាបករ

ទទាិួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកីល្? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣ធ មាេមកសសស្េិស�ដល់រមក់រម្ិ រង្េមសិាេមកសសសប្

េើមាបក យា ព់ាស្េរកម៖ 

 

ករេរៀកាបកនករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសនកនករ  លចនក្ កច់ិ់មរម្់រសករ 

រកមទិរ់ម្លឣនេលើររក់ររលនមរកីល្ច់រ 

េទ? 

 េស�ដលនី្េរៀកាបកនករ  លចនក្ ឣនេលើរេើពេ ្

ព់ាេមេា? នរកម�ដលេរៀកាប? េសរសេមេទិក? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាិរាេមកសសសប្ �់រ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិ

រ្ងេសរស 

 

 

 

 

 

 

 

ករេរៀកាបកនករ 

 �ដល់រមក់រម្ិ ក  លរមករកេិ រ 

េ់�េនមងនតបួ ារសនកនករតារេតស

ចឡលេទ 

 �ដល់រមក់រម្ិ ទន្ិរមេមលដន្កនករ

់រសករឣនេលើរេើមងនតបួ ារតលរ

ប្  េលើរច់ិសនសប្�់រេើេទល  

 �ដល់រមក់រម្ិ ទន្ិរមរ្ងសន�ដល

ទទាិខយ់រង្សដ លរេ ស់មកីក េិ រេលើរ់ិរ

រកមទិរ់េ្ទិទាលេដមលឣន 

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារេ់ដសរេឣស�ដលាពិ

 



16 
 

 
េលើរច់ិសន 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារម៖ 

 េស�ដលសនេលើរ�រីខកច់ រិ្ងតលរប្ មើ រុកា? 

 េសនរកម�ដលទទាិខយ់រង្លដន្ករកេិ រេ់�េន់ិរ

រកមទិរ់?្ 

កិករ�េា �ទ់រសករករទទាិ ួនេលើរ់បសនររទរីលនមរកលី្ 

១ធ�ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលតករេក េសមក េិ រេ់�េនេមេទិកេ 

ករកាទរក្ស 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលេសរសពេ ្ ព់ាេមេាេ ស់មកីកាទរក្សទកីរទទាិ

ួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកលី្់ិរ ើុរកាេ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាិរាេមកសសសប្ �់រ 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ នី្�ដលាពិរាមេលភទដ េិសងរសីើា់េ

កាទរក្សទីករកេិ រេ់�េន 

រាមេរៀកាបកេីមាស ់ីេទីាបក្េជស្េនេល

ើរ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

េលើរច់ិសន៖ 

 រួសករកសហងរេ សង�ន 

 រួសករកសរកតបចខ រកតបរសី់ នង្

រកតបឆដ ប 

 ចកនករ�ិងងិវ 

 លមវង�សីង�នងេពដ៣ឆដ បរកលងិ 

 លបករេហយលងា រកជយប 

 រួសករកសរក់រដកា� ងិួិ 

 េលើរិទិលមវ 

 េង�ករកតបឆដ ប 

 រកងទងនលងា រកជយបរកតបឆដ ប 

 េ់ាលេី់េរមា  ់ីករក់ររលនមរកីល្ 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររួករ�ដលេរៀកាបមករ

កេិ រេ់�េនមងនតបួ ាររ្ងករ�ដលសន

ជបើ�េើេទល 

ើសលរ់្ួ ិដារដព់ ់េសេិសកេ រទ�សន

េ ស់មកីុើមរកមទិរ់ ្កសរ់្ិរល



17 
 

លចនក្ ច់ិរ្ងទទាិ េ់�េន 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកលងា ករ់បសនររច់ិរង្េសរស

់រសករករទទាិួនេលើរ់បសនររទីរលនមរកីល្ល 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ�ដលាពិរាមេកស់ ងនទាលេដរ្ងករករ

បរទកចន�មេទៀ នង្ លបករកិករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនេិសល

េរកសល  
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៣.  ារមេើ់កាទកាកានមក�ល�េម�ួេងីបលដ 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

េិកបក្ 

េមាយ្ ក ករេនេមេរៀន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 សិរទីើរា់បសនរេនករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

 ់ី្ទរីកិទទ�្សន 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ  

រសាេទិ ២េសេ ្  

ប់េកសរករ 

េសេ ្ 
់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី 

ខកីមើរ នង្ ប់េកសរ

ករេនេមេរៀន 

  

២០ើទ ី Uករសិរ់ ី្ �បទកីរកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

ករកបកយ់ ដបនង 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស់ ្ ម់យីង�ិ ់បេជេិសនរកខក? 

 េស�ដល កុ ករើ ិរ់្ម់យីង�ិេមលដន្បកនរ 

 �ដលាពិរាម់ី្ទី

់្ម់យីង�ិ េមលដន្

បកនររក់រេដ នង្

េមសិេឃស�ទីើរា

់បសនរេនករសន

�ដល់រមក់រម្ិ ដារេព្េូកេសីេឈវ ់្ម់យី

 ង�ិ េមលដន្េលើរកេា លេទ់់រសករមដបនង

 (ទបទ�រទី៤៣) 
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រក់រ�ដលច់រេទ? 

 េសទាលេដលបទយ្េសស រ់ លមវភទ�ីរខកេ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររេឈវ រលនម់្ម់យីង�ិ េមេិស

រលត់ផ ប្ សប 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ់បក ារស្េរកម៖  

 េស�ដលសនកេសី់្ម់យីង�ិច់ិេទ�េិ�នង្េមេរកស

រួ់រួន (កា នកកន ដភទ) ច់រេទេ 

 េស�ដលដងម�សនើរា់បសនរេទលដន្ករកេ្ រសកេសី

់្ ម់យីង�ិ ច់ិេសរសករេមលដន្បកនររក់រ�ដលេ  

េហយ�រ?ី 

កេសី់្ម់យីង�ិ

ច់ិេទ�េិ� 

 

២៥ើទ ី ទ�ស្នេន់្ម់យីង�ិ  

ករករមដពរ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសទ�្សន�រីខកច់ិ�ដលរ្ងករទី់ ្ ម់យីង�ិ? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដសដពរទ១ី ឣនាេមកសសរក់រទាលរ 

នង្កើ ករមលដពរេកា្រកចន�មាេមកសសច់ិខយ់ ទីាេមកសសរក់រ

ដពរទ១ី  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់រេ់រាេមកសសសប្�់រ នង្់េ្ បក 

ាបនយា់បសនររ  

�ដលាពិរាម់ី្ទី

ទ�្សនច់ិរង្

រកមពិ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 េឈវ រក់ររលនម 

 �ដលច់ិឣាសលរទ្ួន 

 េិខទពរ់�ទ 

  ង�់�ស 

 ទប្  លិល 
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៤ធ �ដលាពិរពមេលភទដ េិសទ�្សនច់ិរង្កេ្ិ េូលដន្    

កេសីល  

៤០ើទ ី កររកមាិ ទ�ស្នទី់ ្ ម់យីង�ិ  

ករកបកយ់ ដបនង 

១.  �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖ 

 េស�ដលឣារលទ�្សន�បទី់ ្ ម់យីង�ិ ច់ិេមលដន្

បកនររក់រ�ដលួនមលទីក?  

 េស�ដលនី្រកមពិ ទ�្សនេនេតសង�សីកេ  

 េសនរកម�ដលទទាិខយ់រង្េិសករករេន? 

២ធ �ដលកេិ ររកីល្េពកិរ់ រេ់រាេមកសសសប្�់រេមេិសរល

ត់រផ ប្ សប នង្េរៀកាបចកនករ់លមវភទ 

�ដលាពិរពមួន

េរៀកាបា្

ចកនករ់លមវភទ

់រសករកររកមពិ

ទ�្សន 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 រកិទច់ិសន៖ ទី់ សជងលរលនមរកីល្ 

ករ�ពិ�សើើ រលនមរកីល្ឃយប    នង្ 

ដកាលសវ សងករើើរក់ររលនមរកីល្ 

 មេស្ួសេកា្រ៖ ជពន ប់កី្ នង្ចាលទរម្រ

លដន្លងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ េក �ស់បកយរេូ�ដល

លរទ�នើិើ 

 

 

ចកនករ់លមវភទ 

 

 

 

 

 

ិ.រ រកិទទ�្សន  ់លមវភទ �ដលទទាិខយ់រ្ង កិករ�េា �ទកេករ 

១ ករ�ព �ិសើើ ១.......   

  ២........   

២ ឃយប ១........   

  ២.........   
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២០ើទ ី ករេសរសកទកក� �់េ�ីបទទីរម រ្កេសទី�ស្ន់្ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ទរម្រទ១ី ទី២ នង្ទ៣ី នង្

ទន្ិរទើីរារកេពជនសេនករសនទរម រ្េកា្រដ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិេ់ដស�ដលាពិរាមទងភល្  នង្ចល់រម្ិ

ា្រក់ងនេកសរ្ងករល  

�ដលាពិរាម់ី្ទីភទ

ខយ់ដ រ�្ទរម្រ  

នីមពសរ នង្េលភទ

ដ េិសទរម្រច់ិេដ

ា្រេរកស 

 �ដល់រមក់រម្ិ េិសលទីលាងេ�ដលាពិរាម

េរកសទរម្រពេ ្េហាក់រ ២ ដមង�់ �ស 

នង្មបកនរល 

 រក់ងនេកសបក្រ់្ួ ិេ់ដស់ យបករបរទេិសករ

កបេទ�ា្េើ �ដល់រមក់រម្ិ ដារច

េរៀកាបេមេរៀនរកីល្េពកិរេតសចឡលមាស

មមាស�ដលច់ិទទាិ ខយ់ រង្េិសលងា ករេនល  

ទរម្រទី១,២ &៣ 

 

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនេិសលេរកសល 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករបរទ់ិរកយដិ ងលរ់្ួ ិលដន្ករកក� �េ់ាលេរី្កេសទី�ស្នទពេូ�បទី់ ្ ម់យីង�ិ  នង្ ជេរមស់ ់រសករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

េិកបក្ 

េមាយ្ ក ករេនេមេរៀន �ដលាពិ រាមនី្ ឣាកក� �៖ 

 េ់ាលេីរ្កេសទី�្សនទពេូ�បទី់្ម់យីង�ិ ់ិររលនមរកីល្ 

 ជេរមស់ ់រសករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

�ដលាពិ រពម រកុនរលនមរកីល្ ើសលរ់្ួ ិ នង្កយដិ ងលច់ិទទាិខយ់ រង្ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ២៥ើទ ី 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ 
់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីម

ើរ នង្ ប់េកសរករ

េនេមេរៀន 

  

២០ើទ ី U ង�សលីដន្ករកក� �កេសី់ ្ ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស់យប�ដលាពិរាមទងនង្េមសិកេសី

់្ម់យីង�ិ  េ ស់មកីរួល់មកេសីេនួនកបេទ�រីមរង្ល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖ 

 េស�ដលា្រកក� �េ់ាលេរី្េនកេសី់្ម់យីង�ិ  ់ិរ

រលនមរកីល្េតសង�សកីេ 

�ដលាពិរាមួន

េរៀកាបកេសី់ ្ ម់យី

 ង�ិ់រសករកក� �

់ិររលនមរកីល្ 

 

 

 

 រក់ងនមងនសនរសនទ�្សនរដកររនរេមលដន្កេសី

េើេទ រ់្ួ ិរ្ងកនេរកមពិទ�្សនកចន�ម

េទៀ កើ ករទីកររកីល្េពកិរេនាករល 

េសមកេសេីនួនកេករ េមលេតស �ដល

់រមក់រម្ិឣាកនេករទងភល្េិសករ

កក� �កេសទី�្សនទពេូ�បទី់្ម់យីង�ិ ់ិរ

រលនមរកីល្ួនល 
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៣. �ដល់រមក់រម្ិ់រេ់រាេមកសសេមេិសរលត់ផ ប្ សប  

៥០ើទ ី ជេរមស់ លដន្ករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ រួករ�ដលាពិរាមឣនជេរមស់ លដន្ករ

កេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិច់ិសនេមលដន្  

េលើរកេា លេទ់ល 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារក ស់ លរ�ដលាពិរាមេកស់ ងនសន់បក ារ  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖ 

 េស�ដលសនជេរមស់�រីកចន�មេទៀ់រសករករកេ្ រស

ទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ ច់រេទេ  

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិលររជេរមស់ សប្�់ររក់ងនេកសសន 

៥ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េស�ដលនី្កក� �ជេរមស់សប្េន់ិររលនមរកីល្េតស

 ង�សីកេ  

៦ធ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមទងភល្�បទមីេស្ួស

េកា្រលដន្ករកក� �ជេរមស់សប្េន េហសសរ់្ួ ិម�ដល   

់េរមាល  

៧ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិសកិ

ករ�េា �ទ់រសករកេករកទកក� �ល  

�ដលាពិរាមួន

េរៀកាប កទកក� �ទី

ជេរមស់ ើើលដន្ករ

កេ្ រសទបើលរទបន្ 

មមាស់្ម់យីង�ិ  

់ិររលនមរកីល្ 

 

 

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារចុើម�ដលាពិរាមមងន

េសរសករ់េរមាេរជស់ េររ់ជេរមស់ កមាសេឡសស

លដន្េមេរៀនរកីល្េពកិរេើេទល  

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារចេិសលទីលាងេរកុន 

រលនមរកីល្់ីលើបករទងភល្កយ់កយិេិស

ជេរមស់ ើើេមលដន្លងា រកជយបល  
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៨ធ �ដល់រមក់រម្ិដារចរករល�ដលាពិរាមតលរក �់ េនាពិ

លដន្េ់ាលេីរ្រេកៀក�រា េហសសចាលកេសេីឈវ ់្ម់យីង�ិ  

នង្ជេរមស់ លដន្ករកេ្ រសទបើលរទបន្ ជពន់សជងលរលនមរកីល្

ួនពេ ្េហាក់រ ៣ េេ ាមយនលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ល  

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកេមេរៀន 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករេទៀល  

   

់ស ិរ៖ េមេរៀន់រសករ លងា រកជយប់ បកព្  មមាស់្ម់យីង�ិ រ្ងួនរាមកេ្ិ មមាសេមេរៀម់រសករករចាលរកចិលេលើរ់បសនរររ�្រលនមរកីល្ នង្់្ម់យីង�ិ  
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៤. ាែបកាកែដកឯកសាេាសនាាាាម្កី�្កឹប នេមេម�ួេងីបលដ 

េមេរៀនទ១ី៖ ករេរៀកាបលងា រកជយប់ បកព្ ់រសកររលនមរកលី្មមាស់្ម់យីង�ិ   

 េមេរៀនេនឣាកេិ រ់ិររលនមរកីល្ួន េសមរលនមរកីល្េរជស់សលជេរមស់កមាសលដន្ករកេ្ រសទបើលរទបន្មមាស់្ម់យីង�ិ លេតសល 

េិកបក្ េមាយ្ ក ករេនេមេរៀន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 លបករួននពងេិកបក្េនកររកជយបមមាស់្ម់យីង�ិ 

 ់រមក់រម្ិកររកជយបេើួន  

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៣៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ  

�ដល ់ រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

 

 

 

១៥ើទ ី េិកបក្េនលងា រកជយបមមាស់្ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េហយ�រីួនម�ដលា្រជាករកជយបមមាស់្ម់យីង�ិ េ  

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិ

កបក្េនកររកជយប 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ចកើបរលនមរកីល្់្ម់យីង�ិ ួន

ើ ិរ 

 ើ ិរទី់្ម់យីង�ិ (ទទាិ ទ�្សន
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២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេមេិសរលត់ផ ប្ សបល  ិម�ងទី់ ្ ម់យីង�ិ) 

 ចាលរកចិលទ�្សន 

 េលភទដ េិសករ់ហករើេទិ

�ើដ 

៣០ើទ ី  ង�សើីា់េេ ស់មកី់ េរមាេិកបក្ច់ិសន 

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលនី្េសរស�រីខ កេ ស់មកី់េរមាួននពងេិកបក្

សប្េនេ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទី ប់េកសរ

ករេនលងា រកជយបមមាស

់្ម់យីង�ិ  

 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារេផេ េិស់ បេកសរករ

សប្មពិេនករទងភល្មមាស 

់្ម់យីង�ិ ល   

 

១៥ើទ ី ទ�ស្នច់ិរង្ចាលរកចិលមមាស់្ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសទ�្សនកខកច់ិ�ដលា្រចាលរកចិលមមាស់្ម

់យីង�ិេ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទទី�្សន

ច់ិរ្ងេរៀកាប  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 កេសីេឈវ ់សជងលរលនមរកីល្ 

 រាើ់ម��នេិនរ់្ួ ិរក់ររលនមរកីល្  

 រាើ់ម��នេិនមនីរ/ករ�ពិ�សជបើ�

ើើ 

 ចកនករករកររក់ររលនមរកីល្ 

 រកងទងនេនលងា រកជយបរកតបឆដ បរក់ររលនម

រកីល្ 

 ទ�្សនើើសលរទ្នី្ង�់ �សករករ
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រក់រ់្ម់យីង�ិ  

១០ើទ ី ករលបករ�ដលលរទ�នទិសី្រ់្ួ ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសនរកខកទីស្រ់្ួ ិ ច់ិរង្ាពិរាមលដន្លងា

រកជយបេន?  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសស 

�ដលាពិរាម់ី្ទ�ីដលច់ិ

រ្ង�េេសស�មលទ ី

ស្រ់្ួ ិ 

 �ដល់រមក់រម្ិ  ទន្ិរ់ិរ�ដលាពិរាម

ម�ដលច់ិរ្ង�េេសស�ដឺឣរ់�សេិស 

 ង�់�សករកររក់រ់្ម់យីង�ិ  ឧធ 

រក់ងនេកស់ ្ ម់យីង�ិេសរសករេិសក �់ ា់េ ី 

េើ�ដលបក្ ដធលធ់ធល ដារចរង្ួន

�េេសស�ាពិរាមល  

 

១៥ើទ ី លងា  ហករមមាស់្ម់យីង�ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលា្រ់ហករមមាស់្ម់យីង�ិ េតសង�សីក

េមេទិ�ើដេ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ េហសស�ដលាពិ

រាម់េរមាេរជស់ េររ់មេស្ួសមាសាបនានច់ិេដា្រេ់ដសេូ

់្ម់យីង�ិ ល  

�ដលាពិរាមលបករ

មេស្ួសលដន្ 

ករ់ហករ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ចាលរកចិល នង្ទទាិេលើរ 

 កេិ រទ�្សន់ិរ់ ្ ម់យីង�ិ ទេី់ាលេី

់េរមាសលរទ្នី្ក �់ េកា្រ 

 េលភទដ េិសកិង�ភដេនកររកជយបេទៀ្

សរមពស (មេ្   ២ ់្លដន្មាសឆដ ប)  

 �េេសស�់្ម់យីង�ិាពិ រាមលដន្លងា រកជយប

រក់ររលនមរកីល្ 

 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកេមេរៀន 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ េលភទមមាស�ដលាពិរាមេិសេមេរៀន

កើ ករេទៀល  
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ែផបកកី៣៖ រ�រាៀនេី�ពីាផ�ដា្ឹកបរកដារដើបល់ីសើេ�

�នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់
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 ១. ាកាក ា់ ប់  

េមេរៀនទ១ី៖  ករលបករក �់   

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖  

 លបករក �់ មលរយលរមាសច់ិទាលរា្រេតរើសេមលដន្បកនររក់រទាលរ  

 េរជស់ េររ់ង�សីើា់េ មាសទីរច់ិ់មរ់កលដន្ករេតរើសក �់ ច់ិួនលបករ  

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួ ិ  

រសាេទិ ២េសេ ្១៥ើទ ី 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

១០ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្  លងា ើរ ដមនស 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ក ស់ លរមមាស�ដលាពិ រាម មយននី្ទាលេដ

េរជស់ េររ់សលង�សីើា់េកមាសេ ស់មកីេិសលលម�់ រករាពិរាម

រក់ររកមទិរ់ ្ទាលេដតបួ ាររ្ងលបករក �់  ួនមលរ

យលរមមយន់ងនល 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី  ខកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

៤៥ើទី Uករលបករក �់  �ដលាពិរាមេលភទេិសក �់ Uាបក យាច់ិរង្ទងតរក  
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ករកបកយ់ ដបនងេតសេរកសរលត់ទក៖្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ចាលរលត់ទក្ាបនាន២់នកីល �ដល

ាពិរាមសដ លររ នង្ទន្ិរទីលងា ករច់ិរ្ងេសរសល 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖   

 េសក �់ មាសកច់ិ�ដលា្រេតរើសេ 

៣ធ �ដលាពិរាមេឆកសស់បក ារេតស់រេ់រក �់ េមេិសរលត់

ទក្ (រលត់ទកម្ាស់នកីល់រសករក �់ មាស) 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិរកមពិ រលត់ទក្ នង្កងទេមេិសកេ រ 

េខៀន េតសកេនបមរកុនកទល 

៥ធ �ដលាពិរាមទងភល្ទីក �់ សប្េើ នង្ េរជស់ េររ់ក �់

ច់ិកើ នរម្េដាបនាន០២ល ករេរជស់េររ់ឣាេសរសួន

េតសករដព់់ ស់ ()េិសក �់ នីមាសរល   (�ដលាពិរាម

សដ លរឣាដព់ួនាបនាន ២)  

៦ធ កើ ករទេីរជស់ េររ់ក �់ ច់ិកើ នរាបនាន២ រាាេហសស �ដល

ាពិរាម់េរមាាងេាយ្េរកសេិសក �់ មាសច់ិមក �់

់បសនរម្េដេតស េួេឆដ ល  

មាសច់ិរង្េតរើស រកិទេនក �់   

 កកេ ី្ទីរកមទិរ់ ្

 ករ់េ្ររក់រ�ដលាពិរាម 

 ់ �ងងទីកេ�់ ្ ម 

 លងា កររក់ររលនមរកីល្ ព់ាមចកនករ

�ិងងិវនស 

ិលបកា់មកេងេនករេរជស់ េររ់  

 ាបកករឣរមវកសរក់ររកមទិរ់ ្

 េឆកសសកេូនី្រមង្ករមលរច់េ្ រក់រ

រកមទិរ់ ្

 រលនមរកីល្ឣាេតរើសួន 

៣០ើទ ី ចកនទដីបនង់រសករលបករក �់ មលរយលរ 

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ មទពេូ ក �់ ច់ិ�ដលាពិ រាមួនលបករស្េិស េរាសនច

�ដលាពិរាមលបករួ នក �់

មលរយលរមាសច់ិរង្

េតរើសមយនេដ 
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មក �់ ច់ិសបទពយស ព់េា ដ�ដល់រមក់រម្ិដាររួករ

់ិរ�ដលាពិរាមលបកររលក �់ ច់ិមលរយលរមាស ម

 ង�សីើា់េចកនទដីបនងល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់រេ់រក �់ ទពេូច់ិួនេរជស់ េររ់

េមេិសរលត់ផ ប្ សប 

 ឧសហរកស៖   

 

 

 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសក �់ មលរយលរកខកច់ិ�ដលា្រេតរើស

សលរទ្នី្ក �់ ស្េិសេ  

៤ធ �ដលាពិរាមេិសលដបនងេឡស្ េហសស�ដល់រមក់រម្ិកេ្ិ

ដបនងសប្េើេូលដន្ចកនទដីបនង

ក �់ ាាារកស 
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៥ធ កើ ករទីរកមពិក �់ មលរយលរសប្�់រេហសស �ដលាពិ រាម

ទងភល្េិសដបនងច់ិខយ់រដ សប្េើល កើ ករទីករ

ទងភល្រាា ទាលេដរង្េលភទដ េិសក �់ មាសច់ិទាលេដ

នី្េតរើសមយនេដល 

៤០ើទ ី ករេរជស់ េររ់ ង�សើីា់េ 

ករកបកយ់ ដបនង 

១ធ  �ដល់រមក់រម្ិ រកមពិទ�្សនទីក �់ ច់ិួនេរជស់

េររ់ទ�ីដលាពិរាមស្េិស េតស់ារ៖  

 េស�ដលសនទ�្សន�រខី កេហសសេ 

 េសទ�្សន�រីខកេទៀច់ិ�ដលរ្ងកររកមពិេ 

�ដលាពិរាមេលភទេិសង�សី

ើា់េច់ិ់មរ់ក 

 �ដល់រមក់រម្ិ មងនដារេ ស់រម់បក ារ

សប្�់រច់ិសនេមលដន្េមេរៀនេទល 

់បក ារសប្�់រេនមងនឣាេឆកសសកនពង

ាិរក �់ ច់ិ�ដលាពិរាមួនេិសលេទល 

ព់េា ដេហសស�ដល់រមក់រម្ិដារចលរ

រមង្េូមើ� នភទមលរច់េ្ ល 

 

ក �់ ាាារកស 

ករលល់

ាាារកស 

លដន្ទីរលន្ 

លដន្បកនរច់ិ

រកមជនរ រ់េម 

េមជយបង��ើយ េរមដ លរ

ាាារកស 

ករមងនេរទ

ាឲករាាារកស 
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  េសនរកឣាកេិ រទ�សនេនួន? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េសង�សីើា់េកមាសច់ិ់មរ់កលដន្ករតករេក េសម

ប់េកសរករ េនករេតរើសក �់ មលរយលរច់ិួន

េិសលេឡស្ស្េិសេ  

 �ដល់រមក់រម្ិ ដាររួករ�ដលាពិរាម

េឣសសលក �់ នី្ង�សីើា់េច់ិួន

េរជស់ េររ់េូទងភល្នី្�នយម�េមលដន្

លងា រកជយបរលនមរកីល្កើ ករល 

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកខកីមើរ់បសនររល 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិេលភទមមាស�ដលាពិ រាមនពងកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនេិសលេរកសល  
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២. កេបេ្បងាសសាកធ 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនលងា រកជយបើុរកា 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមឣា៖ 

 សិរ�បទ�ី�រកេពជនសេនលងា រកជយបើុរកា  

 លបករួនេិកបក្ នង្រលនមេិេជ់រសករលងា រកជយបើុរកា 

�ដលាពិ រាម រលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ 
ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

២០ើទ ី ទង់ ភ្ទទពេូេនលងា រកជយបើុរកា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ នងពសម�ដលាពិរាមសប្�់រុ ក ករួន

េរៀកាបេងទងកកាទរក្ស នង្ទងេរេពកិររាាេហសស ព់េា ដ៖  

 េស�ដលឣាេរៀកាករទ�ី�រកេពជនសេនេងទងក

កាទរក្ស នង្ទងេរេពកិរួ នច់រេទេ 

�ដលាពិរាមសិរទីើរា

់បសនរ នង្ភទខយ់ដ េន

េងទងកកាទរក្ស នង្

ទងេរេពកិរនង្លងា

រកជយបើុរកា 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 លងា រកជយបើុរកាមងនរមង្េតស

ាឲករេទ 

  រលនមរកីល្ឣា់េរមាេិសរកុន

កទ នង្រលនមេិេជ (ា់េ ីកយរ់ 

លយសរ ជនទងករ រកមទិរ់ម្លទ ី
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២. �ដល់រមក់រម្ិកក� �់េ្បក�បទទីង់ភ្ទទពេូេនលងា

រកជយបើុរកា 

 េសេងទងកកាទរក្ស នង្ទងេរេពកិរ នង្លងា រកជយប

ើុរកាសនភទខយ់ ដ  នង្ ព់ាដ �រីខ ក? 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៤. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បក នង្កចន�មាបក យាខរសល 

បកនរមលរយលរកមាស...)េហសសលងា

រកជយបេកសលមើុរកា  

 

១៥ើទ ី Uេិកបក្េនលងា រកជយបើុរកា 

ករទងភល្េទ��្  

១ធ�ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសេិកបក្េនលងា រកជយបើុរកាសន�រីខក?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិសេិ

កបក្់រសករលងា រកជយបើុរកា  

�ដលាពិរាមលបករេិ

កបក្េនលងា  

រកជយបើុរកា  

ាេមកសសច់ិឣាសនា  

 ចាលរកចិលទ�្សន�បទកី �់ �រមីាស  

 កាទរក្សេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់ េរមា

រក់ររលនមរកីល្ ់បេកសេិសក �់ �រី

មាស នង្រកមពិេពកិររឡករទ�ីដល

ាពិរាម 

 រកមពិទ�្សនទីរលនមេិេជមលរ

យលរ  �បទកី �់ មលរយលរកមាស 

 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារក េិ រេពកិរ់ិរ�ដល

ាពិរាមេរជស់ េររ់េិកបក្មងនេិស់

ទីកលី 

�ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមដារ
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ទងភល្ដ មេសរ្ងេសរស�រីខ កេ ស់មកី់េរមា

េិកបក្រក់រលងា រកជយបល 

១៥ើទ ី លបកររលនមេិេជ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 ចក �លេិសេិកបក្ច់ិួនលបករ េសរលនមេិ

េជកខកច់ិរ្ង�េេសស�មលាពិរាមលងា  

រកជយបើុរកា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិសរលនម

េិេជច់ិរ្ង�េេសស� 

�ដលាពិរាមលបកររលនម

េិេជ់រសករលងា រកជយប

ើុរកា 

  

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមរទមេរទ្្ដ �បទកីិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករមមាសដកា�ិងួិ នង្ើសល

រ់្ួ ិល 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាប់ រសករលងា រកជយបើុរកា 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 លបកររេកៀក�រា េលើរលរទ�ន ិ ង�សីើា់េ នង្់សា រ់រសករលងា រកជយបើុរកា 

 លបករ�ដលាពិរាម នង្�ដលទទាិ ខយ់រង្់រសករលងា រកជយបើុរកា 

�ដលាពិ រាម  ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ២េសេ ្ 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ 
ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១៥ើទ ី រកិ លីេមេរៀនទ១ី 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលា្តប�រីខ កទីេមេរៀនទមីាស?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកខកីមើរ់បសនររទីេមេរៀនទមីាស  

�ដលាពិរាមួនចាលរកចិល

នពង�រីច់ិេដា្តបទីេម

េរៀនទី១ 

  

៣០ើទ ី ់លមវភទច់ិរង្េរៀកាប់ រសករលងា រកជយបើុរកា 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

�ដលាពិរាមសនកេសីលងា ករ

ច់ិរ្ងទងភល្់រសករ

េរៀកាបលងា រកជយបើុរកា 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េរៀកាបរេកៀក�រា នង្េរជស់ េររ់ង�សី

ើា់េ់ រសកររេកៀក�រានីមាសរ 
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 េសសន�រខី កច់ិ�ដលរង្េរៀកាប់រសករលងា  

រកជយបើុរកា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិរាមទងភល្ិប�ងេិស

ាបក យានីមាសរមេ្ មាសរ 

(េមសិជបហនេនករេរៀកាបរេកៀក�រា

ស្េរកម) 

 េរៀកាបេង�ក 

 េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមារក់រ

រលនមរកីល្ 

 លបករ�ដវងន 

 លបករ�ដល់រមក់រម្ិ  

 តលរាបក្េជស្លងា រកជយបសនភទសលរ

ស�  

 លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្  

 េរៀកាបេលើរលរទ�ន ិ(េមសិជបហនេន

ករេរៀកាបេលើរលរទ�នសិ្េរកម) 

 េរៀកាបករកាទរក្ស  

 េរៀកាប់សា រ (េមសិជបហន េនករ

េរៀកាប   ់សា រស្េរកម) 

 ករេរៀកាបទីលចនក្  (ដារទងភល្លដន្េម

េរៀន�បឡន្ េទិលងា រកជយប) 

 លបករ�ដល់រេ់រលបករេហយ 
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�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល់ិរ�ដលាពិរាម

លបកររសាេទិ (រកចហិ២េសេ ្)នង្ទី

លចនក្ ់រសករលងា រកជយបើុរកាច់ិកស

រ់្ិ់រសកររលនមេិេជលដន្ករេសរស

ប់េកសរមលាពិរាម 

២០ើទ ី ករេរៀកាបេរៀក�រា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ់បក ារស្េរកមមេ្ មាសរ៖ 

 េសសនរេកៀក�រា�រីខ កច់ិនី្ទងភល្លដន្លងា រកជយប?  

 េសង�សីើា់េ�រីខ កច់ិ�ដលនី្េរកស់រសកររេកៀក�រា

នីមាសរ?  

 េសនរកខកទទាិខយ់រ្ងេិសរេកៀក�រានីមាសរ?   

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង

រេកៀក�រា់រសករលងា រកជយប   

 ង�សីើា់េ នង្ �ដលទទាិ

ខយ់រ្ងេិសរេកៀក�រា

នីមាសរ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ១ី 

 េ់ាលេីេក េសម នង្លងា ើរ ដមនស  

 កក� �េិកបក្ នង្លមវង�សី់ រសករ

លងា រកជយបើុរកា 

 កទកក� ��បទីមពិ េហយ នង្កិកេ

ិរេនក �់  

 កទកក� ��បទីេ់ាលេីរ្់បេកស

់រសករេតរើសក �់  

 ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 ករទងភល្�បទី់ បេកសរក់ររលនមរកីល្ 

(រាម  សប្មងេពកិរទរីកមទិរ់)្  

 លងា រទមេរទ្្�បទកីរ់ហករកនេរ�្

រកមទិរ់ ្នង្រលនមរកីល្ 
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 ់េ្បក នង្កងទលងា រកជយប 

១០ើទ ី កេរៀកាបេលើរលរទ�ន ិ

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េព្មរេកៀក�រា េសសនេលើរ�រីខកច់ិ�ដល

រ្ងករេរៀកាប? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីលើរ

ើើច់ិរង្េរៀកាប  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 េ់ាលេីរកក់ 

 ់យនរលមេកសល 

 េិកបក្ នង្លមវង�សីរក់រលងា  

រកជយបើុរកា (សនករចរករក្ិេូ

មង�សើីា់េច់ិួនេរជស់ េររ់) 

 រេកៀក�រារក់រលងា រកជយប 

 មពិេហយ នង្កិកេិរេនក �់   

 ិងខង�េេសស� (់រសករ�ដវងនមលទសី្

េររ) 

 កេសីងេសន 

 ់យនរលមកងទ 

 

៥ើទ ី ករេរៀកាប់ សា រ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសសន់សា រ�រខី កច់ិ�ដលរង្ករ់រសករលងា រកជយប

ើុរកា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមលបករួ ន

់សា រច់ិរ្ងករ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ឧកលរកសកបទ្់េមក្   

 រក�ករមងេពកិរ 

 សេ ់យីនេ 

 យ នង្េរ� ី

 ផ ប្ េរ់សព (្រ) 
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 េលើរើើ 

 េ់ាលេីរកក់ 

 កេ រេខៀន 

 លិល 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល់ិររលនមរកីល្

មលងា រកជយបដារេរៀកាបមិលបកាើមេស 

េហសសមងនដារាបកសេទិ នង្េង�កេរាសន

េើេទល 

១០ើទ ី ករទងភល្េិសេ់ាលេរី្់បេកសរ់រសកររលនមរកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 មករទងភល្សប្�់រស្េិស េសាបក យាកខក

ច់ិដារកេស្ិ លដន្់បេកសរ់រសកររលនមរកីល្?  

 េស�ដលនី្តលរ់ បេកសេូរលនមរកីល្េមេទិក? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកមីើរ

់បសនររច់ិរ្ងកេ្ិ លដន្

់បេកស់ រសកររលនមរកីល្ 

  

 

 

 

 

 

 

២០ើទ ី ករេរៀកាបេ់ាលេរី្ចកនករ់លមវភទ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់យប�ដលាពិរាមេរៀកាបចកនករ

់លមវភទលដន្ា្ស្េរកម 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករ

ច់ិរ្ងេសរស 
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ដបរពចកនករ់លមវភទ 

ិធរ ់លមវភទ កិករ�េា �ទ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េកា្រ 

១ េរៀកាបេង�ក    

២ លបករកិករ�េា �ទ នង្ទីលចនក្     

៣ េរៀកាបេលើរលរទ�ន ិ    

៤ េរៀកាប់សា រ នង្ទីលចនក្     

៥ លបករ�ដលលររ    

៦ េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមា

រក់ររលនមរកីល្ 

   

     
 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកលងា ករ់បសនររច់ិរ្ងេសរសមយន

េទិលងា រកជយបើុរកាល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិរករល�ដលាពិរាមចល់រម្ិចកនករ

់លមវភទេតសចក�លេិសមងេពកិរទីលងា រកជយបរក់ររលនម

រកីល្ល 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ ដារក េិ រករបរទកចន�ម 

រក់ងនេកសរង្ករល 
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េមេរៀនទ៣ី៖ ករ�នយងេលងា រកជយបើុរកា 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 េរៀកាប នង្់រមក់រម្ិលងា រកជយបសនករាពិរាមពេ ្់លមវ 

 លបករខកមីើរ់បសនររ់រសករលររ 

 លបករង�សើីា់េលដន្ករ់ហករមមាសរកមទិរ់េ្ ស់មកីេតរើសក �់ មលរយលរកមាស 

�ដលាពិ រាម រកុនរលនមរកីល្ ើសលរ់្ួ ិ រលនមរកីល្ច់ិាពិរាមលដន្លងា រកជយបើុរកា �ដលលរលបករេហយ នង្�ដល់រមក់រម្ិច់ិួនតរប្  

រសាេទិ ១េសេ ្៥៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ 
ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី ខកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

២០ើទ ី រកិ លីេមេរៀនទ២ី  

ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េព្មចកនករ់លមវភទច់ិួនកេ្ រសលដន្ 

េមេរៀនទី២ េស�ដលួនេសរស�រីខ កេហសស? 

២. លដន្លរកីច់ិលងា ករសប្�់រមងនសនរួនកេកររាាាិរ 

�ដល់រមក់រម្ិ ់ារកនេ៖ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករ

ច់ិួនេសរសេហសស នង្ លងា

ករេម់ិរច់ិរង្េសរស 
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 េស�ដលនី្កេករលងា ករសប្�់រច់ិេម់ិរេម

េទិក? 

 េស�ដលរង្ករករបរទកចន�មច់រេទ? 

១០ើទ ី ករេរៀកាបទលីចនក្  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលដារេរៀកាបលចនក្ �្ នសចកកកេ ស់មកីេិសលទីល

ាងេសនករទងភល្កយ់កយិ រ�្�ដលាពិរាម នង្

�ដល់រមក់រម្ិ ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិស

ករេរៀកាបលចនក្ �្ នស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 �្នសមេរៀ្�លារ U 

 �្នសមរ្រ្ រ  

 �្នសមយមពិ  (រក់ងនេកសសន�ដល

ាពិរាមេរាសន) 

 

៤៥ើទ ី ាើទរីក់រ�ដល់រមក់រម្ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលនី្េសរស ព់ាេមេាេ ស់មកីេិសលទីលាងេ�ដលាពិរាម

សនភទ់លមវលដន្ករទងភល្? 

 េស�ដលនី្េឆកសសកពេ ្ ព់ាេមេាាបេ់បក ារេកា្រទី

�ដលាពិរាម?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់រយក នង្ក ស់ លរាេមកសសច់ិសន 

 

�ដលាពិរាម់ី្ទីរេកៀក

់រមក់រម្ិលងា រកជយប 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ១ី 

 ក ស់ លរមមាស�ដលាពិរាម�បទីេិ

កបក្ នង្កទក ស់ េក លដន្់រសករលងា

រកជយបើុរកា 

 ជរសក់ិររកមទិរ់ម្នី្មងនសន

ករកក� ករ  �សបេិាបេមងង

េពកិររក់ររកមទិរ់េ្ទ 

 ទយលេទិ់រសករ់ បនារ នង្ាេមកសស 
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 រ្ងុើមសនលឲិេមរល្េមជង�ដល

ាពិរាម េមេទិច់ិទាលរា្រ

នងពស  

 េិសលទីលាងេា់េីនងពសួនេរាសន 

 �រដយក�ដលាពិរាមាបេករេិសលម

់បក ារ  

 ទ្ពមករ�ដលច់ិនងពសេរាសន

ម្េដេមលដន្រលនមេតសេរកសល្ 

ដារ់ម 

 �េេសស��ដលច់ិេ់ា្ មើា រកេេ�

មងេពកិរ 

 ើេ ករួនេរាសន នង្មងនករេពកិរ

�ដលាពិរាម  

 េិសលទីលាងេ�ដលាពិរាមមរសាករ

ក ស់ លរេឡស្ ង��ទីេពកិររក់រ�ដល

ាពិរាមល  

់បក ារទ២ី 

 រលនមរកីល្ដារេឆកសសកេូនី្់បក ារ

ច់ិរឣាេឆកសសួនល រក់ងនេកស
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រេឆកសសមងនួន រដារេក រ់បក ារេូ

កររ�ពិ�សលរទ�ន ិ   ដកា�ិងួិ 

 រក់ងនេកសមងនឣាេឆកសសក់បក ារលដន្

េទិរកជយបួន រលនមរកីល្ដារជពន ប់កី្

់ិររកមទិរ់ ្េហសសដារេឆកសសកេូ

រកមទិរ់ង្��លដន្េទិេងយមលរ

យលរកមាសល  

រក់ងនេកស�ដល់រមក់រម្ិ លងា រកជយបមងន

ចមនម់សជងលរលនមរកីល្ រដាររកដិរ

់បក ារសប្�់រេូរកុនរលនមរកីល្ 

់សជងលរលនមរកីល្      ដកា�ិងួិល 

២០ើទ ី លងា រទមេរទ្្់រសករករ់ហករកនេ រ�្រលនមរកលី្ នង្

រកមទិរ់ល្ដន្ករេតរើសក �់ មលរយលរកមាស 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េស�ដលឣាកនេករ់ហករមមាសរលនមេិេជពេ ្

ព់ាេមេា?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣. �ដល់រមក់រម្ិេ់ដសេូ�ដលាពិរាមម មយនេទិទាលេដ

�ដលាពិរាមួនេរ្មេរៀកាប

់រសករករ់ហករកនេ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ជពន ប់កី្មរកតបទី ប់េកសរករេនករ

�នយងេ 

 េរៀកាបលងា រកជយបកនេេ ស់មកី�សេមក

ើ� នភទ  

�ដល់រមក់រម្ិ េ់ដសេូរលនមរកីល្ 

សនលងា រទមេរទ្្េិសករកនេករ់ហករ

មមាសរកមទិរ់ ្
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កក� �ទីមងផ ិរខកន្ ទាលេដដារ់ារេូរកមទិរ់ម្ “េសេសស្

ឣាកនេករ់ហករដ ពេ ្ ព់ាេមេេា?”  

 

ជបហនេនេរកស់ រសករលងា រកជយបច់ិេរៀកាប

េឡស្ លដន្េិកបក្េតរើសក �់ ក

មាស 

១០ើទ ី ករលរលបករេហយ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសទ�្សន�រីខកច់ិដារលររ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្នពងាបក យា

ច់ិដារលររ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ់បក ារច់ិេិសលេឡស្េតស�ដលាពិ

រាម 

 ាេមកសសទីរលនមរកីល្  �ដលលរទ�ន ិ

េកា្រ 

 ាបនានរកមទិរ់ច្់ិនងពស (ាបនាន

ា់េ ីនង្កយរ់) 

 �នយើ់នសទ�ីដលាពិរាម ់សជងលរលនម

រកីល្ នង្�ដលលរទ�នើិើ 

  ង�សីើា់េលដន្ករកនេករ់ហកររ�្

រលនមរកីល្ នង្រកមទិរ់ ្

 លងា រទមេរទ្្រ�្រកមទិរ់ ្នង្

រលនមរកីល្ 

 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១.�ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកលងា ករ់បសនររច់ិរ្ងេសរសលដន្
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�បឡន្ លងា រកជយបើុរកា 

២. �ដលាពិរាម នង្�ដល់រមក់រម្ិ រទមេរទ្្ដ េិសេមេរៀន

់េី�បទីលងា ករច់ិរង្េសរសកើ ករទីលងា រកជយបើុរការក់ងនេកស

រ្ងករ (េមសិ េមេរៀន�បទីលងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទី

់លមវភទករាពិរាមរក់ររកមទិរ់េ្មទបទ�រ១៣៥) 
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៣. ាពេរ្េះរកដាក�ល�បកបាទយ 

េមេរៀនទ១ី៖ ករេរៀកាប់ រសករករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 ់ី្ទីេិកបក្ នង្��រកេពជនសេនករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

 លបករ ង�សើីា់េ �ដលាពិរាម ទលីចនក្  នង្កិករ�េា �ទ់រសករករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

 លបករមេស្ួសលដន្ករកាទរក្ស�បទកីរទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ�់ិររកមទិរ់ ្

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ  

រសាេទិ ២េសេ ្៤០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន  

២. �ដល់រមក់រម្ិដាររករល់ិរ�ដលាពិរាមមទាលេដួន

លបករក �់ មលរយលរមាសរាាេហសស់រសករសលមលេសរសករ

ទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ�ល 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី   ខកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 
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១០ើទ ី ទង់ ភ្ទទពេូេនករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលា្តប�រីខ ក�បទីារ�ិលបកា នង្េិកបក្

ទពេូេនករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ�? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេមេិសរលត់

ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �េិកបក្េន“ករទងេរ

េពកិរមមាស�ដលជបើ�” (់ពមេមសិេមលដន្ 

េលើរកេា លេទ់ទបទ�រ៥៥)ល 

�ដលាពិរាម់ី្ទីារ� 

ិលបកា នង្េិកបក្

ទពេូេនករទងេរេពកិរ

មមាស�ដលជបើ� 

៣០ើទ ី េិកបក្េនករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលសនេិកបក្�រីខកលដន្ករទងេរ

េពកិរមមាស�ដលជបើ��បទកី �់ ...? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្

ច់ិេដា្រ់ េរមាួនលដន្

ករទងេរេពកិរមមាស

�ដលជបើ� 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ទទាិួនទ�្សន�បទមីពិេហយេនក �់

ច់ិួនេរជស់ េររ់សលមលេតរើស 

 រកមពិេពកិរ�បទរីេកៀកេតរើស

ក �់   េសរសើ� នភទរកេ់សរេឡស្ ..... 

 

២០ើទ ី ករលបករ�ដលជបើ� 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង�ដល

ជបើ�ច់ិរង្�េេសស� 

 �ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល�ដលាពិរាមម 

�ដលជបើ�ច់ិរ្ង�េេសស� មងនរីមច 

ម�ដលជបើ�មលទីើ� ក�នរ់េ្ទ ចលឣា
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 េសនរកខកឣាកេិ រទ�្សនច់ិ�ដលរង្ករ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលរេឈវ �ដលជបើ�  ើ� ក�នច់ិ

ឣាសន 

៣. �ដលាពិរាមេលភទដ លដន្ករ�េេសស��ដលជបើ� 

ម�ដលជបើ�មលទី់ ្ ម់យីង�ិក្ច់រ 

មទងេ់់ាបេក �់ សលរទ្នី្់្ម 

១៥ើទ ី លបករជេរមស់ ់រសករករទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ជេរមស់ លដន្ករ�នយងេករ

ទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� (់ពមេមសិេលើរ

កេា លេទ់់េទីកីរាពិរាមរក់ររកមទិរ់ទ្បទ�រ៥៦)  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់យប�ដលាពិរាមេរជស់ េររ់ជេរមស់ច់ិ

រា្រ�នយងេ 

�ដលាពិរាមេរជស់ េររ់

ជេរមស់ ់រសករករ�នយងេ

ករទងេេពកិរមមាស

�ដលជបើ� 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 �េេសស��ដលជបើ�ាពិរាមលដន្លងា រកជយប

ើមេស ង�ើមេសរក់ររលនមរកីល្ 

 េរៀកាបករទងេរេពកិរមមាស�ដល

ជបើ�មើុរកា េររទីលងា រកជយបរក់រ

រលនមរកីល្  

 

 

៣០ើទ ី លបករ់ លមវភទច់ិរង្េសរសមយន ករទងេរេពកិរ មមាស

�ដលជបើ� 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសន់លមវភទ�រខី កច់ិ�ដលរ្ងេសរសមយនេទិករ

ទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ�? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសស នង្់ារក ស់ លរាេមកសស  

សប្េើ 

�ដលាពិរាមសនចកនករ

់លមវភទ់រសករករ

ទងេរេពកិរមមាស�ដល

ជបើ� 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 សលរទ្េូ�ដលជបើ�នង្ទន្ិរទកីរ

រកទី្ទយលរក់ររលនមរកីល្ 

 លបកររេកៀក�រា 

 លបករកិករ�េា �ទ នង្ទីលចនក្  

 េរៀកាបកេសីេឈវ �ដលច់ិរង្�េេសស� 

នង្ិងខង�េេសស� េលើរលរទ�ន ិ

(រក់ងនេកសសន) 
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៣. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ា្ស្េរកម េហសស់យប

�ដល់វ�រដាងេ់ រេ់រ់លមវភទច់ិរ្ងេសរសេមលដន្ា្ 

៤. �ដល់រមក់រម្ិ់ាររល�ដលច់ិទទាិខយ់រង្ាបេ 

់លមវភទនីមាសរេមលដន្ា្ 

៥. �ដល់រមក់រម្ិ់យប�ដលាពិរាមលបករកិករ�េា �ទ

់រសករកេករ់ លមវភទនីមាសរល 

 លបករ់ សា រ  ឧកលរកសច់ិរ្ងេរកស

រួ់រ 

 លបករ�ដលលររ 

 លបករ�ដល់រមក់រម្ិ  

 កាទរក្ស�បទកីរទងេរេពកិរ

មមាស�ដលជបើ�់ិរើុរកាជន 

 

ចកនករ់លមវភទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

់លមវភទ់បសនររ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េទិេងយ េកា្រ 

លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្     

េរៀកាប់បក ារ    

លបកររេកៀក�រា    

េរៀកាប់សា រ (េលើរលរទ�ន)ិ    

េរៀកាបិងខង�េេសស�    

លបករ�ដលលររ    

លបករ�ដល់រមក់រម្ិ     

េរៀកាបេង�ក    
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១៥ើទ ី  ករេរៀកាបរេកៀក�រា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសនរេកៀក�រា�រីខ ក់រសករករទងេរេពកិរ

មមាស�ដលជបើ�? 

 េសនរកម�ដលទទាិខយ់រង្េិសរេកៀក�រានីមាសរ

ស្េិស? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមួនេរៀកាបរេកៀក

�រា់រសករករទងេរ

េពកិរមមាស�ដលជបើ� 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ើរ ដមនស 

 កក� �រកុនកទនង្េិកបក្េនករ

ទងភល្ 

 �េេសស��ដលជបើ�កេិ រ េពកិរ 

 ់ បក ារនី្ករទងភល្េិសរកុនកទ 

 ់ រយក នង្ទងភល្ជបហនកើ ករ នង្កងទ

លមវង�សីេតសរកុនរលនមរកីល្ 

រក់ងនេកសរលនមរកីល្សនេលើរលរទ�ន ិ

នី្រកុនកទ រលនមរកីល្ដារចាលរកចិលេល

ើរសប្េើ់ិរ់សជងលរលនមរកីល្សប

្�់រ នង្�ដលជបើ�មយនេទិករ 

ទងេរេពកិរល 

 

១០ើទ ី ករកាទរក្ស 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េស�ដលកាទរក្ស�បទីករទងេរេពកិរមមាស�ដល

ជបើ�់ិររកមទិរ់េ្តសង�សីក? េហសសនក

ម�ដលទទាិខយ់រ្ងាបេលងា ករេន? 

�ដលាពិរាម់េរមាទ ីង�សី

ើា់េេនករជពន ប់កី្់ិរ

រកមទិរ់�្បទីករទងេរ

េពកិរមមាស�ដលជបើ� 
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២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

២០ើទ ី �បឡន្ េទិ ទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ� 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលនី្េសរស�រីខ កលដន្េទិទងេរេពកិរមមាស

�ដលជបើ�? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទី ប់េកសរករេន

ករទងភល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ើរ ដមនស 

 កក� �រកុនកទនង្េិកបក្េនក

ទងភល្ 

 �េេសស��ដលជបើ�កេិ រ េពកិរ 

 ់បក ារ នង្ទងភល្េិសរកុនកទ 

 រ់្ួ ិលររាិរមងេពកិរច់ិ

េិសលេឡស្ 

 ់េ្បកករទងភល្ ជបហនកើ ករ នង្កងទ

លមវង�សីេតសរកុនរលនមរកីល្  

លដន្ជបហនេន�ដល់រមក់រម្ិ ឣាមងន

ួារ់ារ់បក ារច់ិកេិ រជពនល ន េហសស

រនរចរករល�ដលាពិរាម ប់េកសរករករ

ទងេរេពកិរេូមរេកៀក�រាច់ិ

ួនលបករស្េិសល  

 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររច់ិ�ដលាពិ

រាមរ្ងេសរសល  

 �ដល់រមក់រម្ិ េិសលទីលាងេ�ដលាពិរាម

េសរសករ�នយងេើលិក្មយនេទិករ

ទងេរេពកិរ មមាស�ដលជបើ� 
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២ធ �ដល់រមក់រម្ិដាររករល់ិរ�ដលាពិរាមម ករេរៀកាប

ទងេរេពកិរមមាស�ដលជបើ�រង្�នយម�េមលដន្លងា រកជយប

រក់ររលនមរកីល្ល 
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 ៤. ាពេពកបក�ល�្កី�រេដររកកាេកា 

េមេរៀនទ១ី៖ ករេរ្មេរៀកាប់ រសករករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សិរទីេិកបក្ នង្��រកេពជនសេនករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

 លបករួន�ដលាពិ រាម រេកៀក�រា ់សា រ លរម្់បក ារ នង្�ដលទទាិ ខយ់ រង្លដន្ករេរៀកាបករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

 សនចកនករ់លមវភទ់រសករករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ២េសេ ្៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្  លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្          

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ីខកមីើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល�ដលាពិរាមមទាល

េដួនេរជស់េររ់ក �់ ់រសករករទងភល្

មមាសរលនមេិេជមលរយលររាាេហសស 

 

១៥ើទ ី ទង់ ភ្ទទពេូេនករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ  

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលសិរ់ី្�រខី ក�បទកីរទងភល្មមាសរលនម

�ដលាពិរាមសិរទីេិ

កបក្េនករទងភល្មមាស

រលនមេិេជមលរយលរ 
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េិេជមលរយលរ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកាេមកសស នង្់ារក ស់ លរាបក យា

ច់ិមងនសនរាឲ់រនង្កនេ់ ារ៖ 

 េហយ�រីួនម�ដលតបួ ាររ្ងេរៀកាបករទងភល្

មមាសរលនមេិេជមលរយលរ? 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ ់រយកាេមកសសរក់រ�ដលាពិរាម  

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិកក� �ិលបកា់មកេង នង្េិ

កបក្េនករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ

(់ពមេមសិេិកបក្លដន្េលើរកេា លេទ់ទបទ�រ៦០)ល 

២០ើទ ី ជបហនេនករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដល កុ ករេរៀកាប ាពិរាមករទងភល្មមាសរលនម

េិេជមលរយលរច់រេទ? 

 រក់ងនេកស កុ ករ៖ 

 េស�ដលេរៀកាប ព់ាេមេា? េស�ដលួន់េ្រេឃស� 

�រីខក? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ នង្់េ្ បក

ាបក យា់បសនររ 

�ដលាពិរាមួនឆកនក  ប្ ទី

កទទងេើសនសរក់រទាលេដ នង្

់ី្ទីលេ េមដជ�សេនករ

ទងភល្មមាសរលនមេិ

េជមលរយលរ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់រសករាបនយាទ៤ី (ករទងភល្់យីជេររ

មមាសរលនម�ដលលរទ�នសិនករាពិរាម 

កយ់កយិ) 

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារសនកទទងេើសនស 

េហសសមងនិបេ�ៀ្ (ជរមន�សនករ

ទងភល្កយ់  កយិមរសាករ់ារ

់បក ារ) 

 ករ�្នសមរ្រ្ រមពិ  

 េ់ាលេីេកស េមមងនតបួ ារសនិលបកាកកង្
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៣. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ជបហនេនករទងភល្មមាស

រលនមេិេជមលរយលរ៖  

ល. មយនេទិទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

ខ. �បឡន្ េទិទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

ដ. េរកសេទិទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារកនេ៖ 

 េសសនលេ �រីខ ក ច់ិើបករទងភល្មមាសរលនម

េិេជមលរយលរសនករាពិរាមកយ់កយិ? 

៥. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេហសសកចន�ម

េពកិរខកេទៀ 

ករេទលេទ 

 មងនសន់បស (សប្�ដល់រមក

់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាម) 

 �ដលលររមងនរកសន់ិរករទងភល្ 

 លចនក្ ទងភល្រង្េមជង នង្កស

រ់្ិ់រសករករេសរស ប់េកសរមលាពិរាម 

 េទិេងយ់មរ់ក់រសករ�ដលាពិរាម 

២០ើទ ី Uេិកបក្េនករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ  

ករទងភល្េទ��្  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរេសរស

េឡស្ លដន្េិកបក្�រ?ី 

២. �ដល់រមក់រម្ិកនេ់ ារ៖ 

 េសទ�្សន�រីខកសលរទ្នី្... (រកុនកទច់ិរ្ង

េសរសករទងភល្)ច់ិ�ដលា្រ់ី្? 

 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្

េនករទងភល្មមាសរលនម

េិេជមលរយលរ នង្ទ�

សនច់ិរ្ងរកមពិ 

ាេមកសសច់ិឣាសន ៖  

់បក ារទ១ី 

 រកមពិទ�្សនកចន�មសលរទ្នី្...

(រកុនកទច់ិរ្ងេសរសករទងភល្)  

 ទទាិេពកិររឡករទីរកមទិរ់�្បទី

ករចលចរកើ� នភទេមលដន្បកនរសន

ភទរកេ់សរេឡស្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ២ី 
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 ទីលចនក្  

 �ដលទទាិ រ្កិកេិរ 

 កិកេិរច់ិសន 

 �នេាដមនស ( កុ ករេសរសលន ក្ មល នង្ 

េរ្េសរស) 

១០ើទ ី ករលបកររលនមេិេជមលរយលរ 

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ពរ៖ 

 េសរលនមរកមទិរ់ក្ខកច់ិដារ�េី�មលាពិ

រាមក េិ រទ�្សនច់ិរលនមរកីល្រ្ងករេ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិេ់ដសរ�ដលាពិរាមេរជស់ េររ់រលនម

េិ េជច់ិរ្ង�េី�មលកេិ រទ�្សន់ិររលនម

រកីល្ល 

�ដលាពិរាម់ី្ទីរលនមេិ

េជច់ិរ្ង�េេសស�មលកេិ រ

ទ�្សន 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររួករ់ិរ�ដលាពិរាម

�េេសស�សប ា្់េីនង្កយរ់ ល 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារក ស់ លរម�ដលច់ិ

រ្ង�េី�មលាពិរាមមងនដារេិស់ទ១ី២

ើលរេឡសសល  រង្ុើមាបនានរកមទិរ់្

ច់ិមលាពិរាមដេឺរាសនម្ាបនានរលនមរកីល្ល 

រលនមរកីល្ដារលបករ់ សជងលរលនមរកីល្២-

៣ើលរាពិរាមលដន្ករករេនល 

 

៤០ើទ ី ករលបករ់ លមវភទច់ិរង្េសរសមយនេទិទងភល្ 

មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េសសន់លមវភទ�រខី កច់ិ�ដលរ្ងេសរសមយនេទិ

�ដលាពិរាម់ី្ទីចកនករ

់លមវភទ់រសករករ

ទងភល្មមាសរលនមេិ

េជមលរយលរ 
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ទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ?  

២.  �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិកក� �ា្ស្េរកមេហសសេ់ដស�ដល

់វរដ�ាងេសដ លរកបេទ�់លមវភទលដន្ា្ល 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េសនកម�ដលទទាិខយ់ រ្ងនពង់លមវភទនីមាសរេ 

៥ធ �ដល់រមក់រម្ិ់យបាពិ រាមលបករេទិេងយ់រសករ

់លមវភទនីមាសរល 

 ចកនករ់លមវភទច់ិរង្�នយងេ 

់លមវភទ់បសនររ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េទិេងយ េកា្រ 

លបករេទិេងយ នង្ ទលីចនក្     

េរៀកាប់បក ារ    

េរៀកាបរេកៀក�រា    

េរៀកាប់សា រ (េលើរលរទ�ន)ិ    

េរៀកាបិងខង�េេសស�    

លបករ�ដលលររ    

លបករ�ដល់រមក់រម្ិ     

េរៀកាបដេរស្េង�ក    
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១៥ើទ ី ករេរៀកាបរេកៀក�រា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសនរេកៀក�រា�រីខ ក់រសករករទងភល្មមាស

រលនមេិេជមលរយលរ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសនរកខកម�ដលទទាិខយ់ រ្ង់រសកររេកៀក   

�រានីមាសរេ 

 េសរេកៀក�រានីមាសររង្ករេទិកេយើវ នើទេី 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមួនេរៀកាប 

រេកៀក�រាួនិ � 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 លងា ើរ ដមនស នង្ចកើប�ដលាពិ រាម 

 ករកក� �េិកបក្ 

 េ់ាលេីេក េសមខកទីីរកុនកទ  

 ករផក ់រកេរ្ទ�្សននង្ករទងភល្េិស

រកុនកទ 

 ក �់ េកា្រ 

 ជបហនកើ ករ 

 ់េ្បក នង្កងទករទងភល្ 

 

១៥ើទ ី ករេរៀកាប់ សា រ ់រសករករទងភល្មមាសរលនមេិេជ

មលរយលរ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េព្មរេកៀក�រាស្េិស េសសន់សា រ�រខី ក

ច់ិ�ដលរង្ករ? 

២.�ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង

់សា រច់ិរ្ងេរៀកាប 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 េិកបក្ នង្លមវង�ស ី

 េលើរលរទ�ន ិ(េកសសន) 

 ់បក ារ 
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២០ើទ ី ករេរៀកាប់ បក ារ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសសន់បក ារ�រីខ កច់ិរង្់ារេ ស់មកីទទាិ ួន

ទ�្សនច់ិ�ដលរ្ងករ?  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមួនេរៀកាបកេស ី

់បក ពរច់ិរង្េរកស 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល�ដលាពិរាម់ារ

ទមីងេពកិរ នង្�នយើ់នសរក់រ 

រកមទិរ់េ្ិសក �់ ច់ិួនទងភល្ 

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររច់ិ�ដលាពិ

រាមរ្ងេរៀកាប់ រសករករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរ

យលរល  

២ធ មយនេទិកនេេមេរៀនទី២ �ដល់រមក់រម្ិដារមតន

មមាស�ដលាពិ រាមេ ស់មកីុើម់លមវភទើើច់ិួន

លបករេមលដន្ា្ចកនករ់លមវភទួនកេករល  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិសកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនទី២ល 

 �ដល់រមក់រម្ិ រួកររ់្ួ ិេរៀកាប

េរ្េង�កនង្េលើរលរទ�នើ្ើេ ស់មកី

តលរជពនលងា រកជយបរលនមរកីល្កើ ករ 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករ�នយងេករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖  

 េរៀកាប នង្់រមក់រម្ិករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរ 

 ់ី្ទាើទីរក់រ�ដល់រមក់រម្ិករទងភល្ នង្�ដលលររ  

 លបករួនាបក យា់បសនររ់បាករលររ 

�ដលាពិ រាម 
រកុនរលនមរកីល្ �ដលទទាិខយ់ រង្ច់ិួនតរប្ េតសរលនមរកីល្ (�ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលលររមេ ស់ម) ដកា�ិងួិ 

 នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១េសេ ្២៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

១០ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្  លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

៣០ើទ ី Uាើទរីក់រ�ដល់រមក់រម្ិ  នង្ �ដលលររ  

ករទងភល្េទ��្ 

១ធ�ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិរាមទងភល្េតសេឆកសស  

់បក ពរស្េរកម៖ 

 េស�ដល់រមក់រម្ិ សនាើទ�ីីរខ កេ 

�ដលាពិរាមសិរ់ី្ទីាើទី

េកា្ររក់រ�ដលលរទ�ន ្

់បសនររ 

 

លដន្លរកីច់ិសនាបនាន�ដលាពិរាមេរាសន 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារចាល�ដលាពិរាមមទីរ

រលនម៖ 

 រលនមទ ី១ េឆកសស់បក ារទាើទ�ីដល

់រមក់រម្ិ 
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 េស�ដលលររសនាើទ�ីីរខ កេ 

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកនង្កចន�មាបនយា់បសនររ េកស់ងន

មតបួ ារ 

 រលនមទ ី២ េឆកសស់បក ារទាើទីរក់រ

�ដលលររ 

២០ើទ ី ករេិសលទលីាងេសនករាពិ រាមពេ ្់លមវ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលនី្េសរស ព់ាេមេាេ ស់មកីេិសលទីលាងេ់ ិររកម

ទិរ់សនករាពិរាមពេ ្់លមវលដន្ករទងភល្ 

នង្ចាលរកចិលមងេពកិរ�បទកី �់ .....?  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់   

ផ ប្ សប នង្់េ្ បកាបក យា់បសនររ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីរេកៀកេិសល

ទីលាងេរកមទិរ់ាពិរាម

ពេ ្់លមវលដន្ករទងភល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ទន្ិរទមីពិេហយច់ិរលនមរកលី្រ្ង

ករទ�្សនទីរកមទិរ់្ល (េ ស់មកីេសស រករ

់េរមាាងេួ នរីមរ្ង) 

 ទទាិសលាិរ�នយើ់នស ់បក ារ ករ

រទស្ួរមា ជេរមស់  នង្កររ�ាដនរ 

េកា្រ  

 ទយលេទិ់រសករ់ បក ារ នង្ាេមកសស 

ួនរដកររនរេហសសរ្ងុើមវ ន

នរកសដ លរនងពសរដកេដលដន្ករ

ទងភល្ 

 េរជស់ េររ់លចនក្ �្ នស់មរម្ ឧធ 

�្នសមរ្រ្ រ 

 េជៀ់�្់យន រលមេកសលច់ិាបកស

េទិចង្ 

 �រដយក់ិររកមទិរ់ច្់ិួនេិសល
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់បក ារេឡស្ 

 េិសលទីលាងេ�ដលច់ិមងនួន នងពស

ចាលរកចិលមងេពកិរ 

 �ដល់រមក់រម្ិ រនរច់ារ់បក ារ 

េហសសើេ ករ នង្មងនដារនងពសករ 

កក� លរករាពិរាមមងេពកិរេទ 

២០ើទ ី Uាបនយា់បសនររច់ិរង្លររ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលនី្លររ�រខី កលដន្�បឡន្ េទិទងភល្មមាស

រលនមេិេជមលរយលរ? េហសសលររពេ ្ ព់ា

េមេា?  

 ២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិសរលត់  

ផ ប្ សប នង្់េ្ បកាបក យា់បសនររ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីរេកៀក នង្�រី

ច់ិរ្ងលររ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ាបនាន�ដលាពិរាម (ាបនានកយរ់ នង្ា់េី 

ទាលេដមនរក មលទីក) 

 លរាបនយាសក ប្នង្េខ្ស (លបរ�េនករ

ាពិរាម នង្ករ�ពក់) 

 ់បក ារ នង្ាេមកសសរក់រ�ដលាពិរាម  

 មងេពកិរ នង្�នយើ់នសរក់រ�ដល

ាពិរាម  

 ក �់ េកា្រ 

 

៥ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារេូ�ដលាពិរាមមេសទាលេដរ្ងករ

ករបរទកចន�មមយនេសរសករទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរ

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារេិសលទីលាងេ�ដល

ាពិរាមេសរសើលិក្មយនតករេក េសមេសរសករ

ទងភល្មមាសរលនមេិេជមលរយលរល  
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យលរច់រេទល េកស់ងនម�ដលាពិរាមរ្ងករករបរទ �ដល

់រមក់រម្ិនង្�ដលាពិរាមរ្ងេលភទដ េិសកិករ�េា �ទ

់រសករករទងភល្កចន�មេើល 

េកស់ ងនម�ដលាពិរាមមងនរង្ករករបរទ �ដល់រមក់រម្ិ

នង្�ដលាពិរាមេលភទដ លដន្ករលបករកិករ�េា �ទ់រសករ

េមេរៀនកើ ករ់ េទីីលងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទកីរ�នយងេ

់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្(់ពមេមសិេមេរៀន

េនេមទបទ�រ១៣៥)ល 

�ដល់រមក់រម្ិ ក ស់ លរមមាស�ដលាពិ

រាមម េមេរៀន់េទី ី“លងា ករច់ិរង្េសរស

កើ ករទកីរ�នយងេ់ លមវភទេនករាពិរាម

រក់ររកមទិរ់”្ េរៀកាបឆកររកើ ករទី

ករទងភល្មមាសរលនមេិេជ 

មលរយលរល   
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៥. ាពេពកប ង់�រដ 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនករទងភល្យមពិ   

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សិរ់ី្ទីិ លបកា នង្េិកបក្ទពេូរក់រករទងភល្យមពិ  

 លបករួននពងេិកបក្រក់រករទងភល្យមពិ ច់ិរលនមរកីល្នី្េរៀកាប 

 លបករ�ដលច់ិរង្�េេសស�ាពិរាម 

 េរៀកាប់បក ារ់រសករករទងភល្ 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១ េសេ ្ ៣០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី   ខកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀនល  

  

២០ើទ ី Uករចាលរកចិលកទទងេើសនស  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដល កុ ករសនកទទងេើសនសសលរទ្នី្ករទងភល្

�ដលាពិរាមួន់ី្ទកីទ

ទងេើសនសេកា្រដ  
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យមពិច់រេទ ? 

 េស�ដលឣាចាលរកចិលកទទងេើសនសរក់រ�ដលួនេទ ? 

១៥ើទ ី Uកទកក� �ទាីរ�ិលបកា នង្ េិកបក្រក់រករ 

ទងភល្យមពិ  

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ារ�ិលបកា នង្េិកបក្

េនករទងភល្យមពិ 

២ធ ់ បក ារ ាេមកសស 

�ដលាពិរាមសិរ់ី្ទាីរ�

ិលបកានង្េិកបក្េន

ករទងភល្យមពិ   

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

ារ�ិលបកា៖  

 ករទងភល្យមពិ េសរសេឡស្េ ស់មកីេត

រើសក �់ ារម្្ ារស់មលរយលរក

មាស 

 �ដលាពិរាមសដ លររ (៦ េូ១២) រង្ួន

េរជស់ េររ់ នង្រ្ងួន�េេសស�ម  

 ិលបកាកយដិ េតសរលនមរកីល្ 

 �ដលាពិរាម�្នសេមយមពិ  �្នសម

រ្រ្ រ ច់ិករ�្នសចកកេនកក� �ម

�ដលាព រិពមសប្ �់រដឺ់ បសនរ ព់ាដ ល  

 �ដលាពិរពមសប្�់រាពិរាមទងភល្ នង្

ចាលរកចិលមងេពកិរ នង្ដបនងរក់រេដ  

 ករទងភល្យមពិ ដេឺកសលទពយស់រសករ

ើុរកជន  

(់រសករេិកបក្េនករទងភល្យមពិ

់ពមេមសិេលើរកេា លេទ់ទបទ�រ៦៤) 
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២០ើទ ី េិកបក្េនករទងភល្យមពិ   

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមករ់្ិ់ារ៖  

 េសករទងភល្យមពិ រក់រ�ដលេិសក �់ ធធធធធ.......

សនេិកបក្�រខី ក ? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិសេិ

កបក្រក់រករទងភល្យមពិ 

�ដលាពិរពមលបករួ ននពង

េិកបក្រក់រករ

ទងភល្យមពិល 
 

  

២០ើទ ី Uលបករ�ដលលរទ�ន ិ

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមករ់្ិ់ារ៖  

 េស�ដលលរទ�នកិខកច់ិ�ដលា្រ�េេសស�ាពិរាម

លដន្ករទងភល្យមពិេនេ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង�ដល

លរទ�នចិ់ិរ្ង�េេសស�

ាពិរាមលដន្ករទងភល្យមពិ  

 �ដលលរទ�នរិាមសនរកមទិរ់ក្្ច់រ 

 លដន្ករទងភល្ទីកេ�ារម្្ ារស់

កមាស�ដលលរទ�នចិ់ិសនដបនង 

េកា្រដ  ដាររ្ងួន�េេសស�ាពិ

រាមក្ច់រ     

 

១០ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

២ .�ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសេមេរៀន

កើ ករេទៀ់រសកររកុនរលនមរកីល្ ដកា�ិងួិ នង្

ើសលរ់្ួ ិ   
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាប់ រសករករទងភល្យមពិ   

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 ឣាេរៀកាបករទងភល្យមពិួន 

�ដលាពិ រាម រកុនរលនមរកីល្ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ីខកមីើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១៥ើទ ី រករលេមេរៀនទ១ី  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលា្តប�រីខ កទីេមេរៀនទ១ី ?  

២ធ �ដល រ់មក រ់ម្ិ េ់្ បកខកមីើរេនេមេរៀនទី១ 

�ដលាពិរាមួនចាលរកចិលនពង�រី

ច់ិេដា្តបទីេមេរៀនទី១  

  

៣០ើទ ី U់លមវភទ់បសនររច់ិរង្េរៀកាប់ រសករករទងភល្យមពិ    

ករទងភល្េទ��្  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលរង្េរៀកាប�រខី ក់រសករករទងភល្យមពិ  ? 

�ដលាពិរាម់ី្ទលីងា ករច់ិ

រ្ងេសរស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េរៀកាបរេកៀក�រា  

 េរៀកាបេរ្េង�ក 

 េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមារក់រ
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២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសល 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិរាមទងនង្េមសិាេមកសស

ច់ិួនលររ នង្ទងភល្េិសលងា ករសប្េើ 

មេ្ មាសរល 

 

 

រលនមរកីល្  

 លបករ�ដល់រមក់រម្ិ  

 លបករ់ សជងលរលនមរកីល្ច់ិរង្ាពិ

រាមលដន្ករទងភល្យមពិ ល  

 លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្  

 េរៀកាប់សា រ ឧកលរកស (់ពមេមសិ

ជបហនេនករេរៀកាប់សា រាស្េរកម) 

 េរៀកាបេ់ាលេជីពន ប់កី្ /ករកាទរក្ស  

 ករេរៀកាបទីលចនក្  (នី្ទងភល្េមលដន្

េមេរៀន់េទីកីរ�នយងេករទងភល្យ

មពិ) 

 លបករ�ដលលរលបករេហយ 

២០ើទ ី Uករេរៀកាបរេកៀក�រា  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសករទងភល្យមពិ សនរេកៀក�រា�រីខ ក?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររនពងាេមកសសសប្�់រ 

�ដលាពិរាម់ី្ទី ប់េកសរករេន

ករទងភល្យមពិ   

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ើរ ដមនស នង្លងា តករេក េសម 

 មងរក់រ�ដលលរទ�នេិកា្រដ  

 ករទងភល្  

 ករ់នដងត្ន នង្ករកងទ 

 

៥ើទ ី Uករេរៀកាប់ សា រ នង្ ឧកលរកស 

ករទងភល្េទ��្  

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី់សា រ នង្

ឧកលរកសច់ិរ្ងករ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 លឲិេមរល្  
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១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស់ សា រ នង្ឧកលរកស�រីខ កច់ិ�ដលនី្រ្ងករ

េរកសរួ់រ់រសករករទងភល្យមពិ ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសស 

 សេ ់យីនេ  

 យ នង្េរ� ី

 លិល 

 

១០ើទ ី Uករទងភល្េិស់ បេកស់ រសករេ់ាលេី់ េរមារក់ររលនមរកលី្ 

ករទងភល្យមពិ  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសលងា ករ�រីខ កច់ិរង្តលរកេ្ិ េូលដន្់បេកស

់រសកររលនមរកីល្េ  

 េស�ដលនី្តលរ់ បេកសេនលដន្លងា រកជយបរក់ររលនម

រកីល្េមេទិកេ 

�ដលាពិរពម់ី្ទខីកីមើរ 

់បសនរររក់រ់បេកសច់ិរ្ង

តលរជពនរលនមរកីល្ 

  

 

 

 

 

២០ើទ ី Uករេរៀកាបេ់ាលេរី្ចកនករ់លមវភទ  

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិរាមេរៀកាបចកនករ

់លមវភទេមលដន្ា្ស្េរកម៖ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិ

រ្ងេសរសកើ ករេទៀ  

  

 ដបរពា្ចកនករ់លមវភទ 

១ ទងទកើ្ កិករ�េា �ទកេករ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េកា្រ 

២ ករេរៀកេរ្េង�ក    

៣ េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់ េរមា    
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៤ លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្     

៥ េរៀកាប់សា រ នង្ឧកលរកស     

៦ េរៀកាបទីលចនក្      

៧ លបករ�ដល់រមក់រម្ិ      

៨ លបករ�ដលេសរសលបករេហយ    
 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកលងា ករ់បសនររច់ិរង្េសរសមយន

ករទងភល្យមពិ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិរករល�ដលាពិរាមចល ់រម្ិ ចកនករ

់លមវភទេតសចក�លេិសមងេពកិរទីលងា រកជយបរក់ររលនម

រកីល្ 

៣ធ �ដល រ់មក រ់ម្ិ ដារក េិ រករបរទកចន�មរក់ងនេកសរ្ងករល 
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េមេរៀនទ៣ី៖ ករ�នយងេករទងភល្យមពិ   

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖  

 ់រមក់រម្ិ ប់េកសរករេនករទងភល្យមពិេតសេមដជ�ស 

 លររទ�្សន់បសនររ 

�ដលាពិ រាម  រកុនរលនមរកីល្ ់សជងលរលនមរកីល្ច់ិរង្ាពិរាម ដកា�ិងួិ ើសលរ់្ួ ិ នង្�ដលលររច់ិួនតរប្  

រសាេទិ ៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនសនង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

២០ើទ ី Uរករលេមេរៀនមយន  

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារម៖  

 េតសចក�លេិសា្ចកនករច់ិ�ដលួនកេ្ រសេម

លដន្េមេរៀនមយន េសលងា ករ�រីខ កច់ិ�ដលួនេសរស

រាាាិរ ? 

២. លដន្លរកីច់ិ�ដលាពិរាមមងនសនរួន់េរមាលងា ករសប្

�់រេទ ់ារ៖  

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិ

េម់ិរច់ិេសរសកើ ករេទៀ   
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 េស�ដលឣាកេករលងា ករច់ិេម់ិរសប្ �់រេនេម

េទិក ? 

 េស�ដលរង្ករករបរទកចន�មេទៀច់រេទ?  

២០ើទ ី Uករលររ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារម៖  

 េសទ�្សនកខកច់ិ�ដលដារលររ?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ 

�ដលាពិរាម់ី្ទទី�្សនច់ិ

រ្ងលររ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ករ់េ្បកមងរក់រ�ដលលរទ�ន ិ

 ាបក យាច់ិសនភទារម្្ ារស់រសក ប្ 

 ករ់េ្រេឃស�េកា្រ (ាបកករ

ឣរមវកស) 

 េឈវ �ដលលរទ�នចិ់ិួន�េេសស�នង្

�្ភទរក់រេដល  

 ករេលភទេិសក �់ ច់ិារម្្  

ារស់ដ  

 

៥ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសេមេរៀនទី

លងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទីលងា ទងភល្យមពិ រក់ងនេកស 

តបួ ារល (់ពម�ដល់រមក់រម្ិេមសិេមេរៀនកើ ករ់ េទីីលងា

ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទកីរ�នយងេ់ លមវភទេនករាពិរាម

រក់ររកមទិរ់ ្េមទបទ�រ១៣៥)ល 
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៦. េេា សេ 

 ់ងកប ើយឣាេរកសរួ់រ់ រសករច់រ្ រល ប់េករើស ់រសករករលើ្ចកនករល   ់ ងកប ើយសប្េនមងនជបនា់់ងកប ើយេមលដន្េ់ាលេីចកើប 

េនករលើ្ចកនករេើេទល 

េមេរៀនទ១ី៖ ករេរៀកាប់ រសករ់ ងកប ើយ  

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 លបករេិកបក្េន់ងកប ើយ  

 លបករ�ដលាពិរាមលដន្់ងកប ើយ   

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ  

រសាេទិ ១ េសេ ្ ៤៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រនង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស�ដលាពិរាម នង្កក� �ទេីិ

កបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរនង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន  

  

១៥ើទ ី Uលបករេិកបក្េន់ងកប ើយ 

ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្

េន់ងកប ើយ 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 កេ្ រស ប់េករើ់រសករ ក �់ មលរ

យលរកមាស 
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 េស់ ងកប ើយរក់រ�ដលសនេិកបក្�រខី ក?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសេិ

កបក្ 

 

 

 

 កេ្ រសចកនករ់លមវភទ  

 កេ្ រស់បេកស់ រសករចកនករ�ិងងិវ 

២០ើទ ី លបករ�ដលាពិ រាម នង្ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសនរកខកច់ិរង្�េេសស�ាពិរាម ? 

 េសនរកខកច់ិនី្ទទាិខយ់រ្ងលដន្ករេរៀកាប 

នង្់ីលើប់ ងកប ើយេន?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិស�ដលច់ិ

រ្ង�េេសស�ាពិរាម នង្�ដលទទាិខយ់រង្ល  

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង�ដល

ច់ិរ្ង�េេសស� នង្�ដល

ច់ិទទាិខយ់រង្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ១ី៖  

 �ដលជបើ�េមលដន្រ់្ួ ិរ់នល នង្ទី

ស្េររ 

 រកមទិរ់ច្់ិរ្កិកេិរ  

 ់សជងលរលនមរកីល្ច់ិា្រាពិ រាម 

 ់សជងលរក់រដកាលសវ សងកើើរក់រ

រលនមរកីល្ 

 រលនមរកីល្ឃយប 

 េរាសនកបកយ ២៥ើលរ  

់បក ារទ២ី៖  

 �ដល់រមក់រម្ិ ច់ិសនជបើ�េម

លដន្រ់្ួ ិរ់នល នង្មលទីស្េររ  

 កយដិ ងលរ់្ួ ិច់ិួនតរប្   

 

១៥ើទ ី U់លមវភទច់ិរង្េរៀកាប់ រសករ់ ងកប ើយ   

 ករទងភល្េទ��្  

�ដលាពិរាម់ី្ទលីងា ករច់ិ

រ្ងេសរស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េរៀកាបរេកៀក�រា  
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១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ពរ៖  

 េស�ដលរង្េរៀកាប�រខី ក់រសករ់ ងកប ើយ?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដសរ�ដលាពិរាមទងនង្េមសិា្

លងា ករច់ិរ្ងេសរស េហសសទងភល្លងា ករសប្េនមេ្ មាសរល  

 

 

 េរៀកាបេង�ក 

 េរៀកាបេ់ាលេី់ េរមារក់ររលនម

រកីល្ 

 លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្  

 េរៀកាបេ់ាលេជីពន ប់កី្ករ

កាទរក្ស  

 េរៀកាប់សា រ ឧកលរកស (់ពមេមសិ

ជបហនេនករេរៀកាប់សា រស្

េរកម) 

 ករេរៀកាបទីលចនក្  (រ្ងទងភល្លដន្

េមេរៀនទីកររករទេេូេន់ងកប

ើយ) 

 លបករ�ដលលររ 

៣០ើទ ី Uករេរៀកាបរេកៀក�រា នង្ ង�សើីា់េ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ់បក ារមេ្ មាសរ៖ 

 េសសនរេកៀក�រា�រីខ ក់រសករ់ងកប ើយេន?   

 េសង�សីើា់េកខកច់ិ�ដលនី្េរកស់ រសកររេកៀក�រា

នីមាសរ ? 

�ដលាពិរាមសនេ់ាលេីរ្

រេកៀក�រាច់ិួនេរៀកាប

រីមរ្ង នង្់ី្ង�សីើា់េ 

នង្�ដលទទាិ ខយ់ រ្ង់រសករ

រេកៀក�រានីមាសរ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ ី១៖  

 លងា ើរ ដមនសនង្េ់ាលេីេក េសម  

 ករកក� �ទីេិកបក្ 

 ករចកើបខកីរទកី �់  

 ករទងភល្េិសក �់  
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 េសនរកនី្ទទាិ ខយ់ រង្់រសកររេកៀក�រានីមាសរេ 

 េសរេកៀក�រានីមពសររង្េរកសេទិកេយើវ ន?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រ 

 ជបហនកើ កររក់ងនេកសសន 

 មងេពកិររឡករទី�ដលាពិរាម 

 ករ់នង ដត្ន នង្ករកងទ 

់បក ារទ២ី៖  

 រលនមពា 

 កបកយ់ដបនង 

 កទកក� � 

 ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 ករទងភល្េទ��្ 

  ង�សីើា់េចកកទីក្រ 

១០ើទ ី ករេរៀកាប់ សា រ ់ រសករ់ ងកប ើយ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េតសចក�លេិសរេកៀក�រាស្េិស េសសន់សា រ �រី

ខកច់ិ�ដលរ្ងករ ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សបល 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង

់សា រ ច់ិរ្ងេរៀកាប

់រសករ់ ងកប ើយល  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េិកបក្ នង្លមវង�ស ី

 កទកក� � )រក់ងនេកសសន(  

 េលើរច់ិលរទ�ន(ិរក់ងនេកស

សន) 

 ហ រឺ រលត់ផ ប្ សប កេ រេខៀន   

 

 ១០ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររច់ិរ្ងេសរស

លដន្ករេរៀកាប់រសករ់ ងកប ើយល  

 ើសលរ់្ួ ិរង្សលេ់ាលេីរ្ 

េ់ាលេី់េរមាតលរជពនរលនមរកលី្ល  
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២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករ 
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េមេរៀនទ២ី៖ �បឡន្ េទិ់ងកប ើយ  

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 ់រមក់រម្ិ់ងកប ើយសនករាពិរាមពេ ្់លមវ 

 ់ី្ទាើទីរក់រ�ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលលររ  

 លបករខកមីើរ់បសនររ់រសករករលររ  

�ដលាពិ រាម �ដល់រមក់រម្ិ ច់ិួនតរប្  �ដលលររ នង្ើសលរ់្ួ ិ  

រសាេទិ ៤០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

១០ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �ទីេិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរនង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន  

 

  

២៥ើទ ី ាើទរីក់រ�ដល់រមក់រម្ិ  នង្ �ដលលររ  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖   

 េស�ដល់រមក់រម្ិ សនាើទ�ីរីខ ក ? 

 េស�រីខ កច់ិដារលររ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិេ់ដស�ដលាពិរាមកក� �ិទិកិេនករ

�ដលាពិរាមសិរ់ី្ទីាើទី

រក់រ�ដល់រមក់រម្ិ នង្

់ី្ទីខកមីើរ់បសនររច់ិ

រ្ងលររ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ១ី៖  

 កក� �េិកបក្ នង្ង�ន�សរក់រ់ ងកប

ើយ   

 កក� �រេកៀក�រាេន់ងកប ើយ 

 រដកររដ្េទិេងយ  
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ទងភល្  

៣. �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក នង្ក េិ រេពកិរកចន�ម

រក់ងនេកសតបួ ារល  

 េិសលទីលាងេា់េី  នង្កយរ់នងពស  

 ទ្ពមផ� ល�ដលច់ិនងពសរដកេដ  

 ទន្ិរទីលងា ករនីមាសាឲ់រយ់រ  

 �េេសស��ដលច់ិេ់ា្ មើា រសន

េពកិរ 

 លយបនងពសករ�ដលាព រិាម  

់បក ារទ២ី៖  

 ាបនាន�ដលាពិរាម 

 ិទិកិេនករទងភល្ 

 េពកិររឡករទ�ីដលាពិរាម 

 កររទមេរទ្្េកា្រេកសសន  

៥ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ  ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ នង្់ារេូ

�ដលាពិរាមម េសទាលេដរ្ងករករបរទ�រីកចន�មេទៀមយន

េទិតករេក េសម់ងកប ើយច់រេទល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសេមេរៀន

េរកសេទៀ ់ េទីីលងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទី់ ងកប ើយួន

កេករល  

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារេិសលទីលាងេ�ដល

ាពិរាមេសរសើលិក្មយន់ងកប ើយ 

តករេក េសមល  
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៧. ាេកផប�ព្ ោ់រនកសសាកធ�ងនរ់្ើរេបក�ីេរ្�ប 

 េមេរៀនេននី្កេិ រជពនេមេទិច់ិសនករេរៀកាប់ីក  េ់ាលេី់េរមា់បសនររល 

 មាឲករ រលនមរកីល រ្្ងេរៀកាបករកងទក្សទ�្សនមើ រុកាមយនេសរសេ់ាលេី េ់រមា់រសករាិរេ់ាលេីរ្់ីកមយនេទិ�នយម�េិស់ីកេើល 

 រលនមរកីល្លដារេរៀកាបករកងទក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេីេរមាក្ច រ់់ រសករាិរេ់ាលេីរ េ្់ាលេី េ់រមា នង្េលើរច់ិលរទ�ន ិ់ ពាម ចកនករ

�ិងងិវ៥ឆដ ប លមវង�សីង�នងេពដ នង្ចកនករេមល 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនករកងទក្សទ�ស្នមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 សិរទីើរា់បសនរេនករកងទក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់េរមា 

 ់ី្មេលើរកខកច់ិដារកងទក្សមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់េរមា 

�ដលាពិ រាម  រលនមរកីល្សប្�់រ ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស   

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទ ី   ខកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

 

១៥ើទ ី

 

ើរា់ បសនរេនករកងទក្សទ�ស្នមើ រុកាមយនេសរស 

 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 



84 
 

េ់ាលេី់ េរមា 

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េហយ�រីួនមតបួ ាររង្េសរសករកងទក្សទ�្សនម 

ើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា? 

២. �ដល រ់មក់រម្ិ់េ្បកាេមកសសរក់រ�ដលាពិរាម នង្កចន�ម

ាបក យាខរស 

េនករកងទក្សទ�្សនមើ

ុរកាមយនេសរសេ់ាលេី េ់រមា 

 

 

 មាឲករ ករកងទក្សទ�្សនម 

ើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមារ្ង

េរៀកាបមយនេទិករ�នយម�េិស់ីក 

 ករកងទក្សទ�្សនម ើុរកាមយន

េសរសេ់ាលេី េ់រមាកេិ រិ ទិភទរកម

ទិរ់  ្នង្់្ម់យីង�ិួនឣន នង្ក េិ រ

េពកិរេិសលមវង�សើីើ  ់ ីកមយនេទិ

រលនមរកីល េ្សរសេ់ាលេី់េរមា 

ាយ េ្រកសល 

២០ើទ ី េលើរច់ិរង្េសរសករកងទក្សមើ រុកា មយនេសរសេ់ាលេី

េ់រមា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសសនេលើរ�រីខកច់ិរង្េសរសករកងទក្សមើ

ុរកាមយនេសរសេ់ាលេី េ់រមា  ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិសេលើរ

ច់ិរ្ងេសរសករកងទក្សេមេទិស្មយខល 

�ដលាពិរាមសនកេសីេឈវ

េលើរច់ិរ្ងេសរសករកងទ

ក្ស 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 េ់ាលេីរ្់ីកសប្ �់រ 

 េលើរេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់ េរមាសប្

�់រ នង្េលើរ ព់ាម ចកនករ�ិងងិវ

៥ឆដ ប លមវង�សីង�នងេពដ នង្ចកនករេមល 

 

១៥ើទ ី ករេរៀកាបករកងទក្សទ�ស្នមើុរកាមយនេសរស �ដលាពិរាម់ី្ទកីរេរៀកាប ់ពមេមសិលងា ករច់ិរ្ងេសរស់ រសករករ  
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េ់ាលេី់ េរមា  
ករេសរសកទកក� � 

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� ��បទីករេរៀកាបករកងទក្ស

ទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់េរមា 

២. ់បក ារ នង្ាេមកសស 

 

ករកងទក្សទ�្សនម 

ើុរកាមយនេសរសេ់ាលេ ី

់េរមា 

 

េរៀកាបករកាទរក្សេនេមលដន្េលើរ

កេា លេទ់លដន្ជបហន “មយនេទិកងទ

ក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី

់េរមា”ល ាបក យាស េ្រកមេន លដារ

កេ្ិ លដន្កទកក� �សប េ្ើក្ច រ់៖ 

 តរប្ �ដលទទាិខយ់រង្សដ លរ

់រសករជាសចកើប  េឆកសស់បក ារ

រក់ររកមទិរ់ ្

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិរទមេរទ្្មមាស�ដលាពិរាម�បទីកិ

ករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករល 

 �ដលាពិរាម់រសករេមេរៀនកើ ករសនច

ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួ ិល 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាប់ រសករករកងទក្សទ�ស្នមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣាលបករួ ន៖ 

 កិករ�េា �ទ់រសករេរៀកាបករកងទក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា 

 លងា ករ់បសនររច់ិរង្េសរស នង្�ដលទទាិខយ់ រ្ង 

  ង�សីើា់េលដន្ករកាទរក្សទកីរកងទក្សទ�្សនមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា់ិររកមទិរ់  ្នង្លដន្កររកមពិ មងេពកិរ 

�ដលាពិ រពម ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួ ិ  

រសាេទិ ១េសេ ្៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទ ីខកីមើរ  នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១០ើទ ី រករលេមេរៀនទមីាស 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលា្តប�រីខ កទីេមេរៀនទមីាស? 

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកាបក យា់បសនររ 

�ដលាពិរាមេរៀកាករទី�រីច់ិរ

ា្តប 

 

  

៣០ើទ ី ់លមវភទច់ិរង្េរៀកាប់ រសករករកងទក្សទ�ស្ន

ម ើ រុកាមយនេសរសេ់ាលេី់ េរមា  

�ដលាពិរាមសន់ី្ទលីងា ករច់ិ

រ្ងទងភល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 លបករ�ដលទទាិ ខយ់ រង្់រសករេឆកសស

់ពមេមសិទរម្រ

់រសករក េិ រមង
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 ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសាបក យា�រីខ កច់ិ�ដលរង្ទងភល្េ ស់មកីេរៀកាប

ករកងទក្សទ�ស្នមើុរកាមយនេសរសេ់ាលេី

់េរមា ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ រួករ�ដលាពិរាមទងភល្េិស

ាបក យាច់ិួនលបករស្េិសមេ្ មាសរ 

 ់បក ាររក់ររកមទិរ់ ្

 លបករទីលចនក្  

 លបករ់ សា រច់ិរ្ងករ 

 លបករកិករ�េា �ទ នង្េទិេងយ 

 េរៀកាបេង�ក 

 េរៀកាបទីលចនក្  

 េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមា 

 កាទរក្សទ�្សន 

 កេ្ រសទរម្រ់ រសករក េិ រមងេពកិរ 

េពកិរេមទបទ�រ

កើ ករ 

៤០ើទ ី ទងភល្�បទេី់ាលេរី្់បេកស់ រសករេ់ាលេី់ េរមា

រក់ររលនមរកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

  េសខកីមើរ�រខី កច់ិ�ដលដារតលរកេ្ិ លដន្ 

េ់ាលេីរ្់បេកស?  

 េស�ដលនី្តលរេ់ាលេីរ្់បេកសេូលដន្លងា

រកជយបេមេទិក?  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ់បសនររ

ច់ិរ្ងតលរាពិលដន្់បេកស 
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២០ើទ ី ករេរៀកាបេ់ាលេរី្ចកនករ់លមវភទ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ រួករ�ដលាពិរាមេរៀកាបចកនករ

់លមវភទេមលដន្ា្ស្េរកម៖ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិរ្ង

េសរស  

  

ា្ចកនករ់លមវភទដបរព 

ិ.រ ់លមវភទ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ កិករ�េា �ទ លបករ់ ស ិរ 

១ េរៀកាបទីលចនក្      

២ ់រេ់រេ់ាលេជីពន ប់កី្    

៣ កងទេ់ាលេីជពន ប់កី្េមេិសកេ រទ�ស្ន    

៤ េក �សេ់ាលេីជពន ប់កី្េូើរទ�ស្ន    
 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកខកីមើរ់បសនររ 

២. �ដល់រមក់រម្ិរទមេរទ្្មមាស�ដលាពិរាមេិស

កិករ�េា �ទ់រសករេមេរៀន�បទកីរ់េ្ បកិទិកិ នង្

មងេពកិររក់រ�ដលាពិ រាមជពនរលនមរកីល្ រក់ងនេកស

រ្ងករ (េមសិ េមេរៀន់េទីីលងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទី

់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់េ្មទបទ�រ

១៣៥) 

   



89 
 

ទរម្រ់ រសករក េិ រមងេពកិរ 

  េឈវ េលើរ.............................. 

ទបទ�រ... 

សរ... 

មងេពកិរ 
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៨. ររា មពេរ្េះរកដាក�ល�្កពដាប ់

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទាេូេនេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 សិរ់ី្ទីារ�ិលបការក់រេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

 ់ី្ទាើទីរក់រ�ដលទទាិខយ់ រ្ងលដន្ករេរៀកាបេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្ 

�ដលាពិ រាម  រលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៤០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស   

�ដល់រមក់រម្ិើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១០ើទ ី ករចាលរកចិលកទទងេើសនស 

ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដល កុ ករ់ី្�បទេីសេ ្ទងេរេពកិរមមាស

រកមទិរ់ច្់រេទ? 

 េស�ដលសិរ់ី្�រខី ក�បទេីសេ ្ទងេរម 

�ដលាពិរាមចាលរកចិលករ

សិរ់ី្រក់ររ�បទីេសេ ្

ទងេរេពកិរមមាស

រកមទិរ់ ្
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មាសរកមទិរ់?្   

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣០ើទ ី េិកបក្ នង្ ារ�ិលបកាេនេសេ ្ទងេរេពកិរ

មមាសរកមទិរ់ ្

ករេសរសកទកក� � 

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �េិកបក្ នង្ារ�ិលបកា

េនេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

២. ់បក ារ ាេមកសស នង្ករទងភល្ 

 

 

 

�ដលាពិរាមសិរទីេិ

កបក្ នង្ារ�ិលបកាេន

េសេ ្ទងេរេពកិរម

មាសរកមទិរ់ ្

 

ារ�ិលបកាេនេសេ ្ទងេរេពកិរមមាស

រកមទិរ់៖្ 

 រកមទិរ់ឣ្ាមលាពិរាមមរលនម   

មកយដិ   

 មលងា រកជយប់ សា ររ�្រកុនរលនមរកីល្ 

នង្រកមទិរ់ ្

 រកមទិរ់ម្ងនតបួ ារសនករករជាក 

មមយនេទ 

 រកមទិរ់រ្ដកររពកឣាមលជាក 

រលនមរកីល្ួន 

 រកមទិរ់ឣ្ាទងភល្មរលនម   

មកយដិ  

 រកុនរលនមរកីល្ើេ ករេរាសនម្នងពស 

 រ្ងេរៀកាបមរកតប 

 

៣០ើទ ី ក �់ រកបមច់ិឣាសន 

ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

�ដលាពិរាម់ី្�បទកី �់

រកបមច់ិនី្ឣាជព

ករកទ នង្ឣាេរ្ម

ាេមកសសច់ិឣាសន ៖ 

់បក ារទ១ី៖  

 រកមទិរ់ខ្រទបនយលាងេេិសរ់ ្ួ ិ 
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 េសឣាសនក �់ រកបម�រីខក់រសករករេរៀកាប

េសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់?្ 

 េស�ដលរង្េតរើសក �់ រកបមសប្េើពេ ្

ព់ាេមេា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

េ ស់មកីេតរើសនពងក �់

រកបមសប្េើ 

 

 រកមទិរ់ខ្រទ�្សន 

 រកុនរលនមរកីល្រកចហិមមងនឣា 

កេិ រេ់�មរកតប 

 មងនសនរកមទិរ់ម្លាពិរាម 

 រកមទិរ់រ្�ដនររលនមរកីល្ 

 រកមទិរ់េ្ិសលសលក �់ េរេ មល

ទងភល្ 

២០ើទ ី ាើទរីក់ររកុនរលនមរកលី្ 

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសរកុនរលនមរកីល្ដារេសរសពេ ្ ព់ាេមេាលដន្�បឡន្

េទិេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់?្ 

 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករ

ច់ិរកុនរលនមរកីល្រង្

េសរស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ើរ ដមនសរកមទិរ់ ្

 ទន្ិររួកររកមទិរ់ម្ករទងភល្នី្

រល្ម់បករ េិសលចិ្ចរកមទិរ់្

សិររទមរលនមរកីល្  រ់្ួ ិេរកស

រួ់រទ�្សនរក់ររ 

 េិសលទីលាងេរកមទិរ់េ្ិសលសលក �់

រក់រទាលរមលទងភល្មមាស 

រលនមរកីល្ 

 ើេ ករេតសសលាងេទយលតលរ នង្មងន 

នងពសករ 

 រ្ងដារ់មមមាសរកមទិរ់ ្
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 មងនដារ់ន្ាបេ�រីច់ិខកន្មងនឣាកេិ រ

ួន 

 រក់ងនេកសមងនឣាេឆកសស់បក ារួន ដារ

រកដិរ់ បក ារេូរ់្ួ ិេឆកសសជបនា់  

់ន្នី្កេិ រាេមកសសកើ ករទេីសេ ្ទងេរ

េពកិរមមាសរកមទិរ់ ្(មរសា

ទពរ់�ទ) 

 រក់ងនេកសតបួ ាររទមេរទ្្  មមាសរកម

ទិរ់�្បទីជបហនកើ ករច់ិរ្ងេសរស 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកាបក យា់បសនររ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ រទមេរទ្្មមាស�ដលាពិរាមេិស 

េមេរៀនកើ ករ�បទីករេរៀកាប់រសករេសេ ្ទងេរេពកិរ

មមាសរកមទិរ់ ្ 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាប់ រសករេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 ឣាេរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមារក់ររលនមរកីល្  

 សនេ់ាលេីរ្ចកនករ់លមវភទ 

�ដលាពិ រពម ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួ ិ  

រសាេទិ ១េសេ ្ ៤៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស   

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្េន

េមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្    

ប់េកសករេនេមេរៀន  

  

១០ើទ ី រករលេមេរៀនទមីាស 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលតបួ ន�រីខ កទេីមេរៀនទមីាស?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកខកីមើរ់បសនររ 

�ដលាពិរាមេរៀកាករទី�រីច់ិរ

ា្តប 

  

៦០ើទ ី ់លមវភទច់ិរង្េរៀកាប់ រសករេសេ ្ទងេរេពកិរ

មមាសរកមទិរ់ ្

ករទងភល្េទ��្ 

�ដលាពិរាម់ី្ទលីងា ករច់ិរ្ង

ទងភល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 លបករទីលចនក្  

 ទងភល្ទីេទិេងយ់រសករេសេ ្
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១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសាបក យា�រីខ កច់ិ�ដលរង្ទងភល្េ ស់មកីេរៀកាប 

េសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់?្ 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ រួករេូ�ដលាពិរាមទងភល្

េិសលងា ករច់ិរង្េសរសមេ្ មាសរ 

ទងេរេពកិរ 

 លបករ�ដលទទាិ ខយ់ រង្ 

 េរៀកាបេង�ក 

 េរៀកាបទីលចនក្ ់រសករេសេ ្ទងេរ

េពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

 េរៀកាបទរម្រលររាបនាន�ដលាពិរាម 

 កាទរក្សទ�្សន 

១០ើទ ី ករទងភល្ទេីិដបនង់រសករេ់ាលេី់ េរមារក់រ

រលនមរកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសដារសនាបក យា�រខី កច់ិរ្ងកេ្ិ លដន្េ់ាលេី

រ្េ់ាលេី់េរមារក់ររលនមរកីល្? 

 េស�ដលនី្តលរេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមាជពន

រលនមរកីល្េមេទិក? 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ់បសនររ

ច់ិរ្ងតលរកេ្ិ លដន្េ់ាលេី

រ្េ់ាលេី់េរមា 

 

�ដល់រមក់រម្ិ េ់ដសេូើសលរ់្ួ ិ 

 ដកា�ិងួិតលរេ់ាលេីរ្ 

េ់ាលេី់េរមាជពនរកុនរលនមរកីល្

ួនមយនលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ល 

 

 

 

១៥ើទ ី ករេរៀកាបេ់ាលេរី្ចកនករ់លមវភទ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ រួករ �ដលាពិេរៀកាបចកនករ

់លមវភទលដន្ា្ស្េរកម 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិទាល

ររង្េសរស 
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ចកនករ់លមវភទ 

ិ.រ ់លមវភទ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ កិករ�េា �ទ លបករ់ បិរ 

១ េរៀកាបទីលចនក្      

២ េរៀកាបកាទរក្ស     

៣ កងទក្សេិសកេ រទ�្សន     

៤ េក �សទ�្សនជពនរកទ�នកិាទរក្ស     

 

 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកខកីមើរ់បសនរេនេមេរៀន  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិស

កិករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករ 

  

 �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដសេូ�ដលាពិរាម 

ទងនង្ចកនករ់លមវភទច់ិួនេសរស

កើ ករទីរលនមរកីល្់េរមាល 

 

 

  



97 
 

ទរម្រ់ រសករលររ�ដលមលទងេរេពកិរ 

ិ.រ េិទ ឣសយ ក �់  ទលីចនក្  

១.  

 

   

២.  

 

   

៣.  

 

   

៤.  

 

   

៥.  

 

   

៦.  

 

   

៧.  

 

   

៨.  

 

   

ទរម្រេនដារចាលជពនរកុនរលនមរកីល្់រសករលររាបនានរកមទិរ់ច្់ិមលជាក មងនចមន់រសកររកមទិរ់ា្យេឈវ ខកន្េ្េើេទ 



98 
 

េមេរៀនទ៣ី៖ ករមតនករ�នយងេេនេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

 េមេរៀនេនដារក េិ រកើ ករទីេរៀកាបេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់េ្ិសលទមីាសរាាាិរ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 លបករួនាបក យាសក ប្ នង្ាបក យាេខ្សេនេសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្

 លបករង�សើីា់េលដន្ករចលិម�េសេ ្ទងេរេពកិរមមាសរកមទិរ់ ្ 

�ដលាពិ រាម  រកុនរលនមរកីល្ បក្រលនមរកីល្ច់ិួនតរប្  ើសលរ់្ួ ិ នង្ដកា�ិងួិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស   

 �ដល់រមក់រម្ិើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្ 

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

៤៥ើទ ី ករឆកនក ប្ ់េទីកីទទងេើសនស់ បកព្  

ករទងភល្រលនម 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលទទាិ ួនកទទងេើសនស�រីខ ក លដន្ករ

េរៀកាបេសេ ្ទងេរេពកិរ់ បកព្ម 

�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិស ង�សី

ើា់េលដន្ករចលិម�េសេ ្

ទងេរេពកិរេិសលេរកស 
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មាសរកមទិរ់?្ 

 េសសន�រខី កច់ិ�ដលា្រផក ់រកេរ្? េសផក ់រកេរ្ ព់ា

េមេា? 

២. �ដលាពិរាមលររាេមកសសនង្ កក� �េូរលនមសប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមរទមេរទ្្េិស

ាបក យាច់ិរ្ងចលិម�់ រសករេសេ ្ទងេរេពកិរេិសល

េរកស 

 

១០ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

�ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 
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៩. ារ់្ើកេរនកេបេិ��រ�េ ភដារ ល់ន 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនករេសរសទ់ានលងា មិពមង ិបេមត្ន 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សិរទីារ�ិលបកា នង្េិកបក្េនទ់ានលងា មិពមងិបេមត្ន  

 លបករេិកបក្េនទ់ានលងា មិពមងិបេមត្ន  

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

 

រសាេទិ ១េសេ ្៣០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក ់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនសU  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �ទីេិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន  

 

 

 

២០ើទ ី Uករចាលរកចិលកទទងេើសនស  

ករទងភល្េទ��្   

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលសិរ់ី្�រខី ក�បទកីរេសរសទ់ានលងា មិពមង  

�ដលាពិរាមួនចាលរកចិលកទ

ទងេើសនសរក់រទាលេដ 
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ិបេមត្ន? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

១៥ើទ ី Uារ�ិលបកា នង្ េិកបក្ 

ករេសរសកទកក� � 

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ារ�ិលបកា នង្េិ

កបក្រក់រករេសរសទ់ានលងា មិពមង ិបេមត្នល  

២. ់បក ារ នង្ាេមកសស 

�ដលាពិរាមួនសិរ់ី្ទីារ�

ិលបកា នង្េិកបក្េនករ

េសរសទ់ានលងា មិពមង ិបេម

ត្ន 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

Uារ�ិលបកា៖  

 បក្រក់ររលនមរកីល្ជាកមមាស

រកមទិរ់េ្មទប្ ច់ិួន

កាទរក្សល 

 ទាលេដេ ស់រជយបដ មិពមង  

 រកមទិរ់ក្ក� � នង្រួករ់ិររលនម

រកីល្ទ�ីរីច់ិេដាពិាងេ នង្មងនាពិ

ាងេ 

 �ដលកលឣាាពិរាមួន 

Uេិកបក្៖  

 សិរ់ី្ទ�ីរីច់ិរកមទិរ់ា្ពិាងេ 

នង្មងនាពិាងេេមលដន្បកនរពាកមាស 

(ិពមងមាស កកង្កមាសេមលដន្ឃយប 

់ករ រកមាស)  

 សិរ់ី្ទកី �់ មលរយលរេមលដន្បកនរ

ពាកមាស (ិពមងមាស កកង្កមាស
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េមលដន្ឃយប ់ករ រកមាស) 

១៥ើទ ី លបករបកនរេិេជ នង្ ់សជងលរលនមរកលី្ 

ច់ិរង្ាពិ រាម 

ករទងភល្េទ��្ 

១ .�ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសបកនរមាសកច់ិ�ដលា្រេូទ់ាើ ? 

 េសនរកខកនី្ាពិរាមលដន្ទ់ានលងា ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិសបកនរ

ច់ិរ្ងេសរសទ់ានលងា  

�ដលាពិរាមលបករួ ននពងបកនរ

ច់ិរ្ងេសរសទ់ានលងា  នង្

់សជងលរលនមរកីល្ច់ិរង្

ាពិរាមលដន្ទ់ានលងា  

 បកនរច់ិរ្ងេសរសទ់ានលងា ដារច

ពាិ វម 

 ់សជងលរលនមរកីល្រ់រេមជងបកនរ

េើ ដារចាពិរាមលដន្ទ់ានលងា េន

ច់រ  

 

 

១៥ើទ ី Uលបករកិករ�េា �ទ េទិេងយ នង្ ទប្ ច់ិរង្ជាកដ  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលា្រជាកជយបដ េមលចនក្ ក? េមេេ ាក នង្

េសេ ្កេយើវ ន? 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមួនេលភទដ េិស

កិករ�េា �ទ េសេ ្ នង្ទប្

ច់ិរ្ងករជាក 

  

១០ើទ ី Uករកាទរក្សទទី់ានលងា   

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលា្រកាទរក្សទទី់ានលងា េន 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពង

មេស្ួសលដន្ករកាទរក្សទី

ទ់ាលងា  

�ដលាពិរាមដារចជពន ប់កី្់ិររកម

ទិរ់ច្់ិរ់រេមលដន្បកនរច់ិរលនម

រកីល្ា្រេសរសទ់ានលងា ល  
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េតសង�សីក ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិស

មេស្ួសលដន្ករកាទរក្ស់ិររកមទិរ់�្បទីករេសរស

ទ់ានលងា   

រក់ងនេកសរលនមរកីល្រង្ករេង�ក

់រសករករកាទរក្ស រលនមរកីល្រ្ងេសរស

េ់ាលេី់េរមាេិសករេរកសរួ់រេង�ក

ច់ិរ្ងករេនល  

១០ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

�ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររេនេមេរៀនេន  

 ើសលរ់ ្ួ ិរង្េរៀកាប់បេកស េិសលងា ករ

េនតលរជពនរលនមរកីល្់េរមាលដន្លងា

រកជយប 
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១០. កេរនកេបេកែន�មារពយាាា នេមារាៀបាពេពា្កោេ�េកិេផដេាសនាាាេា្ កី�្កឹប 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនទ់ានលងា លចនក្ កបេទ�ករករ នង្ ករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទិងកិ់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សិរ់ី្ទេីិកបក្ នង្ារ�ិលបការក់រករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

 សនករសិរ់ី្ទពេូ�បទីេិដបនងេនករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

 ឣាលបករួននពងជបហនកើ ករេទៀ់រសករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ២េសេ ្ ១៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រនង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

៥ើទ ី Uករចាលរកចិលកទទងេើសនស 

ករកបកយ់ ដបនង  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលសិរ់ី្�រខី កទីករេរៀកាបទងទ�រក្   

�ដលាពិរាមួន់ី្ទកីទ

ទងេើសនសេកា្រដ ទីករ

េរៀកាបទងទ�រក ្   ់មងទងិកិ 

់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 
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 ់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្? 

២ធ �ដល់ រមក រ់ម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សបល 

៤០ើទ ី ារ�ិលបកា នង្ េិកបក្ 

ករេសរសកទកក� � 

១.�ដល់រមក់រម្ិ ក េិ រកទកក� �ទីេិកបក្ 

នង្ារ�ិលបការក់រករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ  

់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិកេិ រឱក់់ិរ�ដលាពិរាមេ ស់មកី

ទងភល្ នង្ក ស់ លរនពង់បក ារើើល 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្ 

នង្ារ�ិលបកាេនករេរៀកាប

ទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល  ្

ារ�ិលបកា  

 ករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល ដ្ឺមទងទរក្ច់ិសនរសាេទិ

មាសេេ ា  

 រ់្ួ ិតលរកក� �ទ�្សន់បសនររសលរទ្

នី្់លមវភទរក់រេដ  

 រលនមរកីល្កេិ រឱក់រកមទិរ់្ួ ន

ទងភល្ទីក �់ មលរយលរកមាស  

េិកបក្៖  

 លើ្ទបនយលាងេរ�្រ់្ួ ិមដ លរេរកមមង

មមាសរកមទិរ់ ្

 រកមពិ នង្កាទរក្សទ�្សនល 

 

៣០ើទ ី Uលបករទ�ស្នច់ិរង្តលរកក� � 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសទ�្សន�រីខកច់ិដារចតលរកក� �លដន្

�ដលាពិរាមួន់ី្ទទី�្សន 

នង្ករ�ពិ�សច់ិរ្ង

េរៀកាប់រសករករទងទ�រក ្

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

ទ�ស្ន៖  

 ់លមវភទរក់ររលនមរកីល្ 

 ាបនានរកមទិរ់ ្ើ� នភទេ់់ល្ងា  ាបនាន
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េទិេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល្? 

 េសករ�ពិ�សកខកច់ិដារចេកសល់រសករ

រកមទិរ់ទ្់ាើេ  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣. �ដលាពិរាមទងភល្ នង្់េរមាទទី�្សនច់ិរ្ង

តលរកក� �លដន្េទិេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ    

់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

ើយ នង្ាបនានមកួិ់យខភទ ច់ិ់�ង

លដន្ច់ន់ម�លងា រក់ររលនមរកលី្ 

 ចកនករ�ិងងិវ៥ ឆដ ប 

 ចកនករេង�ករកតបឆដ ប 

 េ់�ច់ិកេិ រេតសករ�ពិ�ស រាលេា�

ាពិចមាស )េកសសន(  

 ចកនករេរកសរួ់រ់ីសក ី )េកសសន (  

 ទបនាិខយ់រ្ង់បសនរររក់រករ�ពិ�សើើ 

 ់លមវភទរក់រដកាលសវ សងករ 

ករ�ពិ�ស៖ 

 ករ�ពិ�សរាលេា�ាពិចមាស )េកសសន(  

 ករ�ពិ�សសប្�់រ 

៣០ើទ ី Uរទេងករកសទងេ់់រលដន្�បឡន្ េទិទងទ�រក្់ មងទងកិិ

់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសសន់លមវភទ�រខី កកចន�មេទៀច់ិដារច

េរៀកាបេ ស់មកីទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល្កនរចសនភទសលរស�ាបេ

�ដលាពិរាម់ី្ទី់ លមវភទ

ច់ិរ្ងេសរសេ ស់មកីករេរៀកាប

ទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនររ

រក់ររលនមរកីល្សនភទសលរ

ស� 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េងទងក លងា ទងភល្យមពិ េិសក �់ មលរ

យលរកមាស 

 កររកលាក រកិ្េកា្រ 

 កររកក់�ដលបដ នង្ករកេិ ររករ នរ  

 ចិក្លបើនេ់ រសករេលវ្  

 លមវង�សីងកកសម្រក់រ�ដល់ចមេ្ លដន្មពិត្ន 

 



107 
 

រកមទិរ់េ្  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៣. �ដលាពិរាមទងភល្ នង្់េរមាេិសដបនងើើច់ិ

ដារសលមល�នយងេល 

 

២០ើទ ី Uករកេ្ រសរលនមករករ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសេសស្ ដារកេ្ រសរលនមករករ់រសករទទាិ

ខយ់រ្ងេិសករេរៀកាបរទេងករកសេនច់រ 

េទ?  

 េសរលនមករករេនទទាិ ខយ់ រ្ងេិសលងា ករ

�រីខ ក េ  

 េសនរកខកច់ិដារម់សជងលរក់ររលនម

ករករេនេ  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដលាពិរាម់េរមាទី់ ស់ភទរក់ររលនមករករ 

�ដលាពិរាមកេ្ រសួននពងរលនម

ករករច់ិទទាិខយ់ រ្ង

េរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ 

់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

់បក ារទ២ី៖  

 េរៀកាបេលើរេិដបនង  

 េរៀកាបរេកៀក�រា 

 េរៀកាបេលើរច់ិរ្ងតលរកក� �  

 េរៀកាប់ លមវភទេកា្រេទៀមេ ស់ម 

់បក ារទ ី៣៖ 

 �ដលទទាិ ខយ់ រង្ទពេូ៖ ដកា�ិងួិ 

 ើសលរ់្ួ ិ 

 រលនមករករច់ិ់ីលើបេតសើសលរ់្ួ ិ 

�ិងួិរ្កសដ លរ នង្រកុន

ករ�ពិ�សសប្�់ររក់រើយរ់នល 

 រលនមករករសន់សជងល ព់ាម ់សជងល

រលនមរកីល្ នង្កយដិ ងលរ់្ួ ិ េហសស់ីលើប

េតស�ិងួិ �ិងួិរ្កសដ លរ 
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៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមលបករកិ   

ករ�េា �ទ់រសករក េិ ររកីល្េពកិររលនមករករ

ច់ិួនកេ្ រស 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាបេលើរេិដបនង់េទីកីរេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងកិិ់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សិរ់ី្ទេីិកបក្ នង្ារ�ិលបការក់រករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

 េរៀកាបេលើរេិដបនង់េទីកីរេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្េ ស់មកីតលរជពនរលនមរកីល្  

�ដលាពិ រាម រលនមករករច់ិទទាិខយ់រង្េរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

រសាេទិ ២េសេ ្ ៤៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី Uេ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀនល  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

 

  

៣០ើទ ី Uារ�ិលបកា នង្ េិកបក្ 

ករេសរសកទកក� � 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ក េិ រកទកក� �ទីេិកបក្ នង្ារ�

ិលបការក់រទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

២. ់បក ារ នង្ ាេមកសស 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិកបក្ 

នង្ារ�ិលបកាេនទងទ�រក ្

់មងទងិកិ់បសនរររក់រ 

រលនមរកីល្ 

�ដល់រមក់រម្ិ រង្េសរសកទកក� �លដន្

ងដេន ទីេរ់សជងលខកេនរលនមករករ

េនមងនួនាពិរាមកិទីងដទ១ីេទល  

 

២០ើទ ី Uកររករលទេីមេរៀនទ១ី 

ករទងភល្េទ��្ 

�ដលាពិរាម់ី្ទេីិដបនង

រក់រករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិ
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�ដល់រមក់រម្ិ កក� �ិទិកិ់បសនររច់ិួនទីករ

ទងភល្លដន្េមេរៀនមយន 

កិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្  

៣០ើទ ី ករកេ្ រសេលើរេិដបនង នង្ លមវង�សី់ រសករទងទ�រក ្

់មងទងកិិ់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

ករករមរលនម 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ចាល�ដលាពិរាមមទរីរលនមល (រក់ងនេកស

�ដលាពិរាមសនាបនានងា ជបហនេននី្េសរសមករទងភល្េទ�

�្ល លដន្លរកីេន រសាេទិេនករទងភល្រង្កចន�ម់ិរ 

៦០ើទី) 

២. េតសចក�លេិសេិដបនងរក់ររលនមរកីល្ រលនមករករទី

១ រ្ងកេ្ រសេិដបនងិម�ង់េទីទី�្សនច់ិដារចតលរ

កក� � មរសាករេឆកសស់បក ារស្េរកម៖  

 េសដេរស្លមវង�សីកខកច់ិដារចកក� �េ  

 េសទ�្សនកខករក់ររ់្ួ ិច់ិរកមទិរ់្

តករឣរមវកសម្េដ? 

 េស�ដលា្រតលរកក� �ទ�្សនសប្េនេតសង�សី

ក? (េមលដន្ករ�ពិ�ស េរៀកម់េ្ រពារេម

ស្េររករ�ពិ�ស)?  

៣ .េតសចក�លេិសេិដបនងរក់ររលនមរកីល្ រលនមករករទី

�ដលាពិរាមសនេលើរេិ

ដបនងិម�ង់រសករករតលរ

កក� � នង្់លមវភទើើ

លដន្េទិេរៀកាបទងទ�រក ្

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

់បក ារសប្េនរ្ងចល់រម្ិ េូម

េិដបនងរក់ររលនមរកីល្ល  
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២ រ្ងទងភល្េិស់លមវភទើើច់ិរង្េរៀកាប់ រសករ

ទងទ�រក្េនមរសាករេឆកសស់បក ារស្េរកម៖  

 េស់ លមវភទ�រខី កច់ិដារចេរៀកាបលដន្លបឡន្េទិ

េរៀកាបទងទ�រក?្ 

 

 

 

 

 

 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

់លមវភទ៖  

 កររកដយបានេីរក់រ�ដល់ងិកាលដន្មពិ

ត្ន 

 ់លមវភទ់រសករេលវ្ រ ព់ាម ករ

រកលាដពររពក ករដពរមយខ កររកលា

េយួង 

 េ់ៀល 

 ចិក្រកមរកងស 

 េងទងក៖ រកុនកទ �ដវងន ង�សើីា់េ  

៤៥ើទ ី ករទងភល្េទ��្ 

១ .រលនមករករកក� �ិទិកិេនករទងភល្រក់រេដលដន្

រលនមសប  

២. �ដលាពិរាមទងភល្េិសិ ទិកិច់ិួនកក� � នង្

់េរមាេរជស់ សលដបនងច់ិរ្ងតលរកេ្ិ លដន្់បេកស់ រសករ

រលនមរកីល្ 

  

៥ើទ ី Uលបករកិក រ�េា �ទ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

�ដលាពិរាមួន់េរមាេិស

កិករ�េា �ទេនករេរៀកាប

ទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនររ

មយននី្លបករកិករ�េា �ទ�ដលាពិរាមដារ

ចទងតរកទីេទិេងយច់ិរ្ងករ

់រសករករេរៀកាបក្ច់រល 
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 េសទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ដារ

េរៀកាបេមេទិកេ  

២. រលនមករករេរជស់ សលកិករ�េា �ទមាសទីរ់រសករតលរ

ាពិលដន្់បេកសជពនរលនមរកីល្?  

រក់ររលនមរកីល្់រសករតលរ

ាពិលដន្់បេកសជពនរលនមរកីល្  

១៥ើទ ី Uករកាទរក្សទកីរេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងកិិ់បសនរររក់ររលនម

រកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារម៖ 

 េស�ដលា្រកាទរក្សទកីរេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ

់បសនរររក់ររលនមរកីល្េតសង�សីក? 

២. �ដល រ់មក រ់ម្ិលររាេមកសសេមេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដលាព រិាមទងភល  ្នង្ េ់រមាមដារ�នយងេង�សីមាសក 

�ដលាពិរពម់ី្ទីង�សលីដន្ករ

កាទរក្សទីករេរៀកាប 

ទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនររ

រក់ររលនមរកីល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ទពរទ់ានស 

  ង�ទ្ន  

 កត  

 ឧេដ្់ើ់ទ 

 ផ ប្ រពកភទ 

 ខងេក�ក 

 

 

១០ើទ ី Uជបហនកើ ករ 

ករទងភល្េទ��្៖  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសនរកម�ដលដងដពរទីករាបកស់រសករករ

េរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្េ  

 េសនរកម�ដល់រេ់រ់បេកស់ រសករករេរៀកាប

ទងទ�រក្េនេ ស់មកីតលរជពនរលនមរកីល្េ  

�ដលាពិរាមួន់ី្ទីលងា ករ

េរៀ្រខកន្លដន្ករកេករេល

ើរេិដបនង 
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 េសនរកទទាិ ខយ់ រង្លដន្ករតលរ់បេកសេនាពិ

លដន្រេកៀក�រាេនលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

៥ើទ ី U់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

២. �ដល់រមក់រម្ិ នង្ �ដលាពិរាមេលភទដ េិសេមេរៀន

កើ ករេទៀ (កើ ករទកីរ់េរមារក់ររលនមរកីល្េិស់ បេកស

ច់ិួនតលរជពន)ល 

   

 

  



114 
 

េមេរៀនទ៣ី៖ ករេរៀកាប់ រសករទងទ�រក្់ មងទងកិិ់បសនរររក់ររលនមរកលី្ (កើ ករទេី់ាលេី់ េរមារក់ររលនមរកលី្) 

 េតសេហយមេលើរេិដបនងរក់រករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ឣាខយ់រដ  ព់េា ដេសស្ មងនឣាេរៀកាបនពងលងា ច្ករិម�ង់រសករ 

េមេរៀនេនួនេទល ស្េរកមេនរនរចមដនកីទពេូមាសាបនាន់រសករ�ដល់រមក់រម្ិ ៖  

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 សនចកនករករករិម�ងមាស់រសករករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

 ់ី្ទីលងា ករ នង្ករទទាិខយ់ រ្ងេរៀ្រខកន្  

�ដលាពិ រាម រលនមករករ់រសករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

រសាេទិ ២ េសេ ្ ៤០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ 

់រសករ�ដល់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស 

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១២០

ើទ ី

លងា ករច់ិរង្េសរសមយនេទិរួរទទិងសទីងទ�រក្់ មងទងកិិ

់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

ករកបកយ់ ដបនង 

េតសចក�លេិសាបនាន�ដលាពិរាម ករកបកយ់ដបនងឣាេសរស

េឡស្ មករទងភល្េទ��្ល ន មរលនមទងភល្

�ដលាពិរពម់ី្ទីលងា ករច់ិ

រ្ងេសរសមយនេទិរួរទទិងស ី  

ទងទ�រក ្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

់បក ារទ១ី  

 េរៀកាប នង្យកច្លចនក្ ់រសករតលរកក� � 

 េរៀកាបេលើរតលរកក� � 

 ទង�់សា រច់ រិ្ងករ់ ពាមរលត់ផ ប្ សប  
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លួនល រក់ងនេកស�ដលាពិរាមេសរសករមរលនមពា ដឺរ្ង

សនករកក� �ទីិ ទិកិេរកសករទងភល្ាករល  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 មយនេទិរួរទទិងសទីងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនររ

រក់ររលនមរកីល្ េសលងា ករ�រីខ កច់ិរ្ងេសរស

សលរទ្េូនី្ករតលរកក� �េលើរើើ? 

 េសលងា ករ�រីខ កច់ិរង្េសរសសលរទ្នី្

់លមវភទកចន�មើើលដន្េទិទងទ�រក ្? 

 េសលងា ករ�រីខ កច់ិរង្េសរសេ ស់មកីកាទរក្សទី

ករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល្? 

 េសសនលងា ករ�រីខកេទៀច់ិរ្ងេសរស? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប  

់រន រលត់ទក ្លិល 

់បក ារទ ី២  

 សលរទ្េូ�ដល់ចមេ្  

 េរៀកាបលចនក្ លបើនេ់ រសករលយសរ 

់បក ារទ ី៣ 

 ជពន ប់កី្់ិរើុរកជនមរសា រកទ�ន ិ

កាទរក្សលដន្រ់នល 

 កេ្ រសផ ប្ រពកភទ នង្ខងេកក កាទរក្ស 

 ចាលផ ប្ រពកភទ នង្ខងេកក កាទរក្ស 

់បក ារទ ី៤  

 កេ្ រសលមវង�សីិម�ង 

 ជាិ្រ នង្េរ� ី

 ជាិរកទ�នឧិេដ្់ើ់ទ 

 ជាិឆល 

 េរៀកាបផរ  នង្េកេ្ េ េួ ្់រសករិម�  

�ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិ រាមេរៀកាប

រលត់�សេមក់ រសកររកមទិរ់�្ស

េមករទីងេករកសេន 

៣០ើទ ី Uករកេ្ រសចកនករករករ �ដលាពិរាម់ី្ទទីង់ភ្ទទពេូទី   
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ករទងភល្េទ��្ 

�ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេរៀកាបលងា ករច់ិ

ួនទងភល្ស្េិស ាពិ លដន្ា្ស្េរកម៖  

លងា ករសប្�់រច់ិរ្ងេសរស 

នង្ទបនាិខយ់រង្រក់រទាលេដ 

 ចកនករ់លមវភទ 

ិ .រ  លងា ករ កិករ�េា �ទកេករ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េកា្រ 

១ ករេរៀកាប់រសករករតលរកក� � 

 េរៀកាប នង្យកច្លចនក្ ់រសករតលរកក� � 

 េរៀកាបេលើរតលរកក� � 

 ទង�់សា រច់ រិ្ងករ់ ពាមរលត  ់ផ ប្ សប ់រន រលត់ទក ្លិល 

   

២ កេ្ រសលមវង�សីិម�ងរក់រករទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្    

៣ ករេរៀកាបទីលចនក្  

 ្រ នង្េរ� ី

 រកទ�នឧិេេ់ន់�ទ 

 ឆល 

 ផរ ់រសករិម�រ េកេ្ េ េួ ្ 

   

៤ ករេរៀកាប់លមវភទកចន�ម 

 សលរទ្េូ�ដល់ចមេ្  

 េរៀកាបលចនក្ លបើនេ់ រសករលយសរ 

   

៥ ករកាទរក្សទីករេរៀកាបទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្    
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 ជពន ប់កី្់ិរើុរកជនមរសារកទ�នកិាទរក្សលដន្រ់នល 

 កេ្ រស កព់ ់�រ នង្ខងេកកកាទរក្ស 

 ចាលកព់់�រ នង្ខងេកកកាទរក្ស 

៦     
 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ  

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

េនេមេរៀនេន 

២ធ រក់ងនេកសតបួ ារ�ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាម

េលភទដ េិសេមេរៀនកើ ករេទៀេ ស់មកីទងនង្េមសិ 

ប់េកសករេនករេរៀកាប 

 �ដល់រមក់រម្ិ ដារេ់ដសរលនមករករជាក

មេទៀសរេ ស់មកីទងនង្េមសិ ប់េកសរករេន

ករេរៀកាបល  
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េមេរៀនទ៤ី៖ លដន្េទិរួរទទិងសទីងទ�រក្់ មងទងកិិ់បសនរររក់ររលនមរកលី្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖  

 ់ី្ទទីបនាិខយ់រ្ងរក់រេដលដន្លបឡន្េទិទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

�ដលាពិ រាម ់សជងលរលនមរកីល្សប្�់រ នង្រលនមករករច់ិទទាិខយ់ រ្ងេិសករេរៀកាបទងទ�រក្់ មងទងិកិ់បសនរររក់ររលនមរកីល្ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៤០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ 

់រសករ�ដល់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនសនង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀនល  

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

៩០ើទ ី ករចក្ចាលករករ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. េតសចក�លេិសលមវង�សីរក់រទងទ�រក្់ មងទងិកិ 

់បសនរររក់ររលនមរកីល្�ដល់រមក់រម្ិ់ារ់បក ារ

ស្េរកម៖  

 េសនកនី្ទទាិខយ់រង្់រសករករតលរ

កក� �េលើរ?  

 េសនរកនី្ទទាិ ខយ់ រង្់លមវភទ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករមលរ

យលររក់រេដលដន្េទិទងទ�រក ្

កើ ករទេីមេរៀនេន ើសលរ់្ួ ិដារច់េ្ បក

ិទិកិ់បសនររ (លងា ករច់ិរ្ងេសរស �ដល

ទទាិខយ់រង្ នង្េទិេងយ) នង្ចាលរកចិល

ទ�្សនេនេូ�ដលរដករដ ច់ិសនករទទាិ

ខយ់រ្ងមលរយលរ 
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កចន�មនីមាសរ? 

 េស់ សជងលរលនមរកីល្សនលងា ករ�រីខកលដន្

�បឡន្ េទិទងទ�រក្់មងទងិកិ់បសនរររក់រ

រលនមរកីល្? 

២.�ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសកេ រេខៀនល   

៣. �ដលាពិរាមកេ្ រសលមវងរសីរក់រទងទ�រក្ (េតសសន

ក ស់ លរទ�ីដលទទាិ ខយ់ រ្ង់រសករ់លមវភទនីមាសរ)  

 ដបរពេនលមវង�ស ី

េសេ ្ ់លមវភទ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េិខទពរ់�ទ 

6.00-8.00 ករេរៀកាបលចនក្ តលរកក� � េយល ល  

6.00-8.00 ករេរៀកាបលចនក្ លបើនេរក់រេលវ្  េយល ខ  

9.30-10.00 ករេរៀកាប់រសករករទងភល្យមពិ េយល ដ  

9.00-10.00 រលនមរកីល្កេិ រឱក់រកមទិរ់្់ ារ់បក ារ

េកា្រ 

់សជងលរលនមរកីល្៖ េយល ឃ 

េយល ្ 

 

10.00- 11.00 រលនមរកីល្កេិ រឱក់រកមទិរ់្់ ារ់បក ារ

េកា្រ 

់សជងលរលនមរកីល្៖ េយល ា 

េយល ឆ 
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៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

�ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិេនេមេរៀន 

�ដល់រមក់រម្ិ មងនតបួ ារេរៀកាបេមេរៀន់េី

ទីលងា ករច់ិរង្េសរសកើ ករទកីរ�នយងេ

់លមវភទាយមពិ ត្នេើេទល កេយចន េ�ដល

់រមក់រម្ិរង្ក ស់ លរមមាស�ដលាពិរាម

តលរកេ្ិ ករ�សេមកេនរទេងករកសេនលដន្

រេកៀក�រាេនលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ម 

តបួ ារល រលនមករករច់ិទទាិ ខយ់រង្េិស

លងា ករេនដារាសករកសទីាបក យាសក ប្ នង្

េខ្សរក់ររទេងករកសេនេមលដន្លងា រកជយបល  
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១១.របកេេាកលាបរ��ើ�ាាម�ងបបន នេម្កី�្កឹប 

េមេរៀនទ១ី៖ ទង់ ភ្ទទពេូេនេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្ រលនមរកលី្ 

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន �ដលាពិ រាមនី្ ៖ 

 សិរទីារ�ិលបកា នង្េិកបក្េនេងទងក 

�ដលាពិ រាម រលនមរកីល្សប្�់រ ដកា�ិងួ ិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ២េសេ ្ 

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ 

់រសករ�ដល់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន  

  

១៥ើទ ី ទង់ ភ្ទទពេូេនេងទងក់បក ារាេមកសស រ�្សយងជន នង្

រលនមរកលី្ 

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖   

 េស�ដល កុ ករសនកទទងេើសនសសលរទ្នី្

េងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជននង្រលនម

�ដលាពិរាមចាលរកចិលកទ

ទងេើសនសផ ិរខកន្សលរទ្នី្

េងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន 

នង្រលនមរកីល្ 
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រកីល្ច់រេទ?  

 រក់ងនេកស កុ ករ េស�ដលឣាចាលរកចិលកទ

ទងេើសនសសប្េើួនេទ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

២០ើទ ី ារ�ិលបកា នង្ េិកបក្ 

ករេសរសកទកក� �  

១. �ដល់រមក់រម្ិ កក� �ារ�ិលបកា នង្េិ

កបក្រក់រេងទងក 

២. ់បក ារ នង្ាេមកសស  

�ដលាពិរាម់ី្ទីារ�ិលបកា 

នង្េិកបក្រក់រេងទងក 

ារ�ិលបកា 

 មងនសនលបករក �់   រកុនកទ 

មលរយលរ 

 សយងជនសប្�់រសន់ងទិង់ារ់បក ារេូរលនម

រកីល្ រត្ិងួិមពិត្ន 

 ាេមកសសរក់ររលនមរកីល្ដារចខក ីនង្កស

សិរ 

 រកុនរលនមរកីល្ ់សជងលរលនមរកីល្

មងនដារេសរសម�ដល់រមក់រម្ិ េទ 

 �ដលជបើ�សប្�់រដារសនងេសនេ ស់មកី

េឆកសស់បក ារ (់រសករេងទងកេិសលទ១ី) 

 រ្ងករ�ដល់រមក់រម្ិ ច់ិសន 

់ម�ភទ  

េិកបក្ 

 ភស ករទបើលរទបន្មមាស  សយងជន នង្កេ្ រសន

 



123 
 

ាបកករឣរមវកសរក់រសយងជនាបេករ

�ិងងិវមពិ ត្ន 

 កេិ រឱក់់ិររលនមរកីល្លដន្ករច់រ្

សិរទីាបកករឣរមវកសរក់រសយងជន 

 ទរ្ី្ករសិរ់ី្�បទីិ ទងិរកមសងកេស្

់ិរសយងជន 

៣០ើទ ី ក �់ រកបមច់ិឣាសន៖ 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសឣាសនក �់ រកបម�រីខក? 

 េស�ដលេតរើសក �់ រកបមសប្េើ

ពេ ្ ព់ាេមេា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទកី �់ រកបម 

នង្ ប់េករើសច់ិឣាសន 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ់បក ារទ១ី  

 មងនសន�ដលាពិរាម  

 �ដលាពិរាមេរាសនេទល 

 �ដលាពិរាមមងនសន់បក ារ់ារ 

 �ដលាពិរាមសន់បក ារេរាសនេិសរកុនកទ

េកា្រដ   

 រ្ងករ�ដលជបើ�េ ស់មកីេឆកសស់បក ារ 

 ទងួលលដន្ករច់រ្ រល�ដល់រមក់រម្ិ

សនកទទងេើសនសទីរ់ ្ួ ិ 
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៤៥ើទ ី លបករេិកបក្រក់រេងទងក 

ករទងភល្ករីើលរ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសេិកបក្េនេងទងកសន�រីខក?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣ធ  �ដល់រមក រ់ម្ិ់យប�ដលាពិរាមកក� �ិទិកិ

រក់រទាលេដ 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិ ទងភល្ នង្រទមេរទ្្មមាស

�ដលាពិរាមេ ស់មកីតរឣទងភទេិកបក្ច់ិទាលេដ

ា្រ់េរមាួន 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពងេិ

កបក្េនេងទងក  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 េិសលទីលាងេ់ ិរសយងជនេិសលេពកិរ 

កររកទី្ទយល នង្កររទស្ួរមារក់រទាលេដ 

 កេិ រឱក់់ិរសយងជនលដន្ករេរៀន់ពរ

កចន�មទីរត្ិងួិមពិត្ន 

 កេិ រឱក់់ិរសយងជនលដន្ករចាលរកចិល

កររទស្ ួរមា នង្ាបកករឣរមវកសលដន្

ាបេកមទាលេដ 

 លើ្ទបើលរទបន្រ�្សយងជន នង្ 

រត្ិងួ ិមពិ ត្ន 

 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកិទិកិ់បសនររ 

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ រទមេរទ្្មមាស�ដលាពិរាម

េិសេមេរៀនកើ ករមមាសដកា �ិងួិ នង្ើសល 

រ់្ួ ិ 
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េមេរៀនទ២ី៖ ករេរៀកាប់ រសករេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្ រលនមរកលី្ 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 លបករួននពងរេកៀក�រា េលើរលរទ�ន ិ ង�សីើា់េ នង្់សា រច់ិរ្ងករ 

 លបករ�ដលាពិរាម នង្�ដលទទាិ ខយ់រង្  

�ដលាាិ រាម ដកា�ិងួិ នង្ើសលរ់្ួ ិ 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ 
ដនក់បសនររ 

់រសករ�ដល់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី

េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ  នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 

  

១៥ើទ ី រករលេមេរៀនទ១ី 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េស�ដលា្តប�រីខ កទីេមេរៀនទ១ី?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បកខកីមើរ់បសនរររ 

េនេមេរៀនទ១ី 

�ដលាពិរាមួនចាលរកចិលករ

ា្តបរក់រទាលេដ 

  

៣០ើទ ី ់លមវភទច់ិរង្េរៀកាប់ រសករេងទងក់បក ារាេមកសស �ដលាពិរាម់ី្ទលីងា ករច់ិ ាេមកសសច់ិឣាសន៖  
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ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសេសស្ រង្ទងភល្េិសាបក យា�រីខ កេ ស់មកី

េរៀកាបេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្

រលនមរកីល្? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ ់យប�ដលាពិរាមេមសិេិសាបក យា

ច់ិួនទងភល្ស្េិស េហសសទងភល្ាបក យាសប្

�់រេើមេ្ មាសរ 

រ្ងទងភល្ 

 

 ករេរៀកាបរេកៀក�រា នង្លបករ ង�សីើា់េ

់រសកររេកៀក�រានីមាសរ (េមសិជបហន

េនករេរៀកាបរេកៀក�រាស្េរកម) 

 ករេរៀកាបេង�ក 

 ករេរៀកាបេ់ាលេរី្់េរមារក់ររលនម

រកីល្ 

 លបករ�ដលជបើ�េ ស់មកីេឆកសស់បក ារ 

 លបករ�ដល់រមក់រម្ិ ច់ិសនកទ

ទងេើសនស 

 លបកររលនមរកីល្ច់ិរង្េឆកសស់បក ារ 

 ច់រ្ រលាបក្េជស្ ច់ិសលរស� 

 លបករេទិេងយ នង្ទីលចនក្  

 េរៀកាបេ់ាលេីរកក់ នង្កាទរក្ស 

 េរៀកាប់សា រ (េមសិជបហនករេរៀកាប

់សា រស្េរកម) 

 ករេរៀកាបទីលចនក្  (រ្ងទងភល្លដន្ 

េមេរៀន�បឡន្េទិេងទងក) 

 លបករ�ដលលរលបករេហយ 
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�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល�ដលាពិរាមលបករ

េទិេងយ រសាេទិ (រកចហិ២េសេ ្) នង្ទី

លចនក្ ់រសករេរៀកាបេងទងក់មរ់ក

់រសករ�ដលាពិរាមល 

២០ើទ ី ករេរៀកាបរេកៀក�រា 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ់បក ារមេ្ មាសរ 

 េសសនរេកៀក�រា�រីខ ក់រសករេងទងក់បក ារ

ាេមកសសរ�្សយងជន នង្រលនមរកីល្? 

 េសសនង�សីើា់េកខកច់ិរ្ងេរកស

់រសកររេកៀក�រានីមាស? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមលបករួ ននពងរេកៀក

�រានី្ង�សីើា់េ់ រសករ

រេកៀក�រានីមាសរល 

ាេមកសសច់ិឣាសន 

់បក ារទ១ី 

 ករចកើប នង្លងា ើរ ដមនស 

 កក� �លមវង�សីរក់រេងទងក  

 កក� � ប់េកសរករ នង្កទក ស់ េក លដន្  

 លមវង�សី់ បក ារ នង្ាេមកសស 

 ់រយក នង្កងទលមវង�ស ី

់បក ារទ២ី 

�ដល់រមក់រម្ិ ឣាេព្េូេិសេងទងក

់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្រលនមរកីល្លដន្

េលើរកេា លេទ់់េទីីករាពិរាមរក់ររកម

ទិរ់ ្នង្េលើរេព្េកា្េទៀល 

 

៥ើទ ី ករេរៀកាប់ សា រ នង្ ឧកលរកស 

ករទងភល្េទ��្  

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

�ដលាពិរាមសនកេសាីស់សា រ

ច់ិរ្ងករ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 ឧកលរកសកបទ្់េមក្   

 រក�ករេពកិរ 
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 េសសន់សា រ នង្ឧកលរកស�រីខ កច់ិ�ដល

រ្ងករ់រសករេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្

សយងជន នង្រលនមរកីល្? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិស

រលត់ផ ប្ សប 

 

 

 ស់យីនេ 

 យ នង្េរ� ី

 ផ ប្ េរ់សព (្រ) 

 េ់ាលេីរកក់ 

 កេ រេខៀន 

 ខងកក� 

 លពនេ់ៀងេ�ចកើប 

 រលត់ទក ្

 កស�ល  

 លិល 

 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររករល់ិររលនមរកីល្ម 

េងទងក់បក ារាេមកសស់រសករសយងជនដារ េរៀកាប

មិលបកាើមេសល   

១០ើទ ី ករទងភល្�បទី់ បេកស់ រសករេ់ាលេី់ េរមារក់ររលនម

រកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសាបក យាកខកេមលដន្កេសី់ លមវភទច់ិ

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ      

់បសនររច់ិរ្ងតលរកេ្ិ

លដន្់បេកស 
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រ្ងេសរស ច់ិដារកេស្ិ លដន្់បេកស? 

 េស�ដលនី្តលរ់ បេកសជពនរលនមរកីល្ 

េមេទិក? 

 

២០ើទ ី ករេរៀកាបេ់ាលេរី្ចកនករ់លមវភទ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ េ់ដស�ដលាពិរាមេរៀកាបេ់ាលេី

រ្ចកនករ់លមវភទេមលដន្ា្ស្េរកម៖ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករច់ិ

រ្ងេសរស  

  

 

 

 

 

 

 

ដបរពចកនករ់លមវភទ 

 

ិធរ ករ�ពស េទិេងយ �ដលទទាិ ខយ់ រង្ េកា្រ 

១ េរៀកាបេង�ក    

២ េរៀកាបេ់ាលេីរ្េ់ាលេី់េរមារក់ររលនមរកីល្    

៣ លបករទីលចនក្  នង្េទិេងយ    

៤ លបករទ�្សនច់ិរង្តលរកក� � (លពនេ់ៀងេ�

ចកើប នង្ខងកក�មេ ស់ម)  

   

៥ េរៀកាបករកងទក្ស    

៦ េរៀកាប់សា រ    
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 េរៀកាបទីលចនក្     

៧ លបករ�ដលលររ    

៨ លបករ�ដលជបើ�    
 

៥ើទ ី

់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររច់ិ

រ្ងេសរសមយនេទិេងទងកតករេក េសមល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិរករល�ដលាពិរាមចល ់រម្ិ

ចកនករ់លមវភទេតសចក�លេិសមងេពកិរទីលងា

រកជយបរក់ររលនមរកីល្ល 

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមេលភទដ េិស

កិករ�េា �ទ់រសករេមេរៀនកើ ករ 

៤ធ �ដល់រមក់រម្ិកេិ រករបរទកនេ រក់ងន 

េកសរ្ងករល  
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េមេរៀនទ៣ី៖ �បឡន្ េទិេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្ រលនមរកលី្ 

េិកបក្ 

េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 េរៀកាប នង្់រមក់រម្ិេងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្រលនមរកីល្េតសសនករាពិរាមពេ ្់លមវ 

 លបករខកមីើរ់បសនររ់រសករលររ 

�ដលាពិ រាម រកុនរលនមរកីល្ ើសលរ់្ួ ិ រលនមរកីល្ច់ិួនតរប្  �ដលលររ នង្�ដល់រមក់រម្ិ (�ដលស្លដន្រ់្ួ ិ  េរររ់្ួ ិ) 

រសាេទិ ១េសេ ្ ៣៥ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ 
ដនក់បសនររ 

់រសករ�ដល់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ ករើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្កក� �េិកបក្េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកមីើរ 

នង្ ប់េកសរករេនេមេរៀន 

 

  

២០ើទ ី រករលេមេរៀនទ២ី 

ករកបកយ់ ដបនង 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 ចក �លមចកនករ់លមវភទច់ិួនកេ្ រសលដន្ 

េមេរៀនទី២ េស�ដលួនេសរស�រីខ កេហសស ? 

២. លដន្លរក ីលងា ករសប្�់រមងនសនរួនេសរសរាាាិរេទ �ដល

់រមក់រម្ិ់ារកនេ៖ 

�ដលាពិរាម់ី្ទីលងា ករ

ច់ិរ្ងេសរសកនេ 
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 េស�ដលា្រកេករលងា ករច់ិេម់ិរេមេទិក ? 

  េស�ដលរង្ករករបរទ េទ?  

៣ធ �ដល់រមក់រម្ិ លររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

១០ើទ ី ករេរៀកាបទលីចនក្  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖   

 េសដារេរៀកាបលចនក្ �្ នសចកកកេ ស់មកីជរមន�សន

ករាពិរាមពេ ្់លមវ? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសស េិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដល់រមក់រម្ិ រទម

េរទ្្េិសករេរៀកាបលចនក្

�្ នស  

  

៤៥ើទ ី ាើទរីក់រ�ដល់រមក់រម្ិ  

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដលនី្់រមក់រម្ិ េងទងកពេ ្ ព់ាេមេា?  

២. �ដល់រមក់រម្ិ់េ្បក នង្ក ស់ លរកចន�មេិសាេមកសសសប្

�់រេមេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទីរេកៀក

់រមក់រម្ិេងទងក  

ាេមកសសច់ិឣាសន 

់បក ារទ១ី 

 រ្ងរួល់មសយងជនសនេមរល្េមនី្

េ់េមេទិច់ិេដា្រនងពស 

 េរៀកាបរលត់ទកមរកុនកទ 

 រក់ងនេកសមងនួនេរកសរលត់ទក្េទ

រ្ងក េនប់ បក ារេូមក �់  

 រលនមរកីល្ នង្�ដលជបើ�រង្ក េិ រ

ាេមកសសច់ិខកេីហសសកសសិរ 

 ដារ់បក ារខកីរ 
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 េិសលទីលាងេសយងជនមា់េីនងពស 

 �រដយក់រសករករេិសលម់បក ារ 

 េិសលទីលាងេ�ដលច់ិើា រេ់ា្ ម

េឡស្ នងពស 

 �េេសស�រលនមរកីល្ ២  ៣ ើលរកេ

ិរេពកិរកចន�ម កេយចន េរង្ុើម នី្

មងនសនករទងភល្ដ សពរលដន្ាបេកម

រលនមរកីល្ 

 

�ដល់រមក់រម្ិ ដារជរសករលនមរកីល្

ម លដន្លរកីច់ិរលនមរកីល្មងនឣា

េឆកសស់បក ារួន ទាលរដារចេក រ់បក ារ

េើេូ�ដលជបើ�េឆកសសជបនា់ល 

១០ើទ ី ករលររ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសទ�្សន�រីខកច់ិ�ដលរ្ងលររ?  

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទីាបក យាច់ិ

រ្ងលររ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ក �់ ់បសនរច់ិួនទងភល្  

 ់បក ារច់ិមងនឣាេឆកសសួន 

 ករ�េ្រ (ាបកករឣរមវកសេិស

ករ�ពក់ នង្លរមងេនករាពិរាម) 

 ាបនានសយងជនាពិរាមេងទងក 
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 ើ� នភទ់វនដើវ �រក់ងនេកសសន 

 លងា រទមេរទ្្រ�្សយងជន នង្រលនម

រកីល្រក់ងនេកសសន 

  លិល 

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បកាបក យា់បសនរច់ិរ្ងេសរស់ រសករ

េងទងក់បក ារាេមកសសរ�្សយងជន នង្រលនមរកីល្ល  

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ នង្�ដលាពិរាមេលភទេិសេមេរៀន់េទីី

លងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទីេងទងក់បក ារាេមកសស់រសករសយងជន

រក់ងនេកសរ្ងករ (េមសិេមេរៀន់េទីីលងា ករច់ិរ្ងេសរសកើ ករទី

់លមវភទករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ទ្បទ�រ១៣៥) 
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១២. កេបេាែបដ្់្បរ់្ើទើ ាពីានងប់�េក�វពព�នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់

េមេរៀន៖ លងា ករច់ិរង្េសរសកើ ករទកីរ�នយងេ់ លមវភទេនករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់ ្

េិកបក្ េមាយ្ កេករេនេមេរៀនេន�ដលាពិ រាមនី្ ឣា៖ 

 ់េ្បកិទិកិរក់រ់ លមវភទេនករាាិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

 លបករទរម្ររួសករកស នង្េរៀកាបេ់ាលេីរ្រួសករកស់រសកររលនមរកីល្ 

 លបករមេស្ួសលដន្ករកាទរក្សិទិកិរក់រ់ លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

�ដលាពិ រាម ដកា�ិងួិ ើសលរ់្ួ ិ �ដលលររ �ដល់រមក់រម្ិ  នង្�ដលលរទ�នសិប្�់រច់ិាពិរាមលដន្់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

រសាេទិ ២េសេ ្៥០ើទ ី

ប់េកសរករ 

េសេ ្ ់លមវភទ េិកបក្ ដនក់បសនររ់រសករ 

�ដល់រមក់រម្ិ  

់សា រ នង្  

េលើរេព្ 

៥ើទ ី េ់ាលេេីក េសម នង្ លងា ើរ ដមនស  

�ដល់រមក់រម្ិ ើរ ដមនស នង្ កក� �េិកបក្ 

េនេមេរៀន 

�ដលាពិរាម់ី្ទខីកីមើរ នង្

ប់េកសរករេនេមេរៀន 
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៣០ើទ ី លងា ករច់ិរង្េសរសកើ ករទី់ លមវភទេនករាពិ រាម

រក់ររកមទិរ់ ្

ករកបកយ់ ដបនង៖ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ់ារ៖  

 េស�ដលនី្េសរស�រីខ កកើ ករទីករ�នយងេ

់លមវភទេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់?្ 

២. �ដល់រមក់រម្ិ់លររាេមកសសេិសរលត់

ផ ប្ សប នង្់េ្ បកាបក យា់បសនររ 

 

 

 
 

�ដលាាិរាម់ី្ទលីងា ករច់ិ

រង្េសរស 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖ 

 �ដលលររ់េ្បក់លមវភទ់បសនររ េហសស

េក�សេឣសើសលរ់្ួ ិ 

 រ់្ួ ិេរៀកាបេ់ាលេីរ្រួសករកសជពន

រលនមរកីល្ 

 រលនមរកីល្ទងភល្ិទិកិរក់រ់ លមវភទ

េនករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់ ្នង្់លមវ

ភទកើ ករច់ិរ្ងេសរស េមលដន្លងា រកជយបកើ ករ 

 េក �សេ់ាលេីរ្រួសករកសេូ �ដលលរទ�ន ិ

់បសនររ 

 កាទរក្សខកមីើរ់បសនររ នង្ជបហនកើ ករ

ច់ិរ្ងេសរស ់ិរើុរកា 

 

៦០ើទ ី ់េ្បកិទិកិ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េស�ដល់េ្ បកិទិកិេនករ�នយងេ

់លមវភទេនករាពិ រាមរក់ររកមទិរ់្

ពេ ្ ព់ាេមេា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាម់ី្ទទី�ស្ន់ប   

សនររច់ិរង្់េ្ បកជពនរលនម

រកីល្ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 រកុនកទរក់រ់ លមវភទ 

 ាបនាន�ដលាពិរាម 

 ់េ្បកើង/ើ� នភទសលរទ្នី្រកុន

កទ 

 មងេពកិរ នង្�នយើ់នសរក់រ�ដលាពិរាម 

 ក �់ ារម្្ារស់រ (រក់ងនេកសសន) 
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  �នយើ់នសទីើសលរ់្ួ ិ (រក់ងនេកសសន) 

�ដល់រមក់រម្ិ ដាររួករ់ិរ�ដលាពិរាម 

េឣសកេ្ិ ាិរ�នយើ់នសសប្�់ររក់រ

រកមទិរ់េ្ូលដន្រួសករកស 

៣០ើទ ី េរៀកាប�នយើ់នស់ រសកររលនមរកលី្ 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖  

 េសសន�នយើ់នស�រខី កច់ិ�ដលទទាិួនទី

�ដលាពិរាម? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិស

រលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 ចក �លេិស�នយើ់នសសប្េើ េស�ដលនី្កេិ រ

�នយើ់នស�រខី កជពនរលនមរកីល្? 

៤. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

�ដលាពិរាមឣាលបករួ ន�នយ

ើ់នសច់ិរង្ក េិ រជពន់ិរ

រលនមរកីល្េតសចក�លេិស

់បេកសរក់ររកមទិរ់ ្

�ដល់រមក់រម្ិ ដារក ស់ លរមរ់ ្ួិមងន

តបួ ាររ្ងចកេិ រ�នយើ់នសផ ិរខកន្ជពនរលនម

រកីល្េទល េសមពេ ្េនលេតស �នយ

ើ់នសរក់ររ់្ួ ិសនើរា់បសនរ លដន្លរកី

ច់ិ់បេកសរក់ររកមទិរ់ម្ងនមលរយលរ 

មងនរ់កមាឲករល 

 

២០ើទ ី Uករ់រេ់ររួសករកស 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារ៖ 

 េសរួសករកសសនទរម្រ ព់ាេមេា? 

�ដលាពិរាម់ី្ទរម្ររួស

ករកស នង្ខកីមើរច់ិរ្ង

តលរកេស្ិ  

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 េ់ាលេីេក េសម (រកុនកទ នង្ើង) 

 េិកបក្រក់រលមវភទេនករាពិរាម

រក់ររកមទិរ់ ្
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២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសសប្�់រេិស

រលត់ផ ប្ សប 

៣. �ដល់រមក់រម្ិ ់យប�ដលាពិរាមលបករកិ

ករ�េា �ទេ ស់មកីកេករេ់ាលេីរ្រួសករកស 

 �ដលាពិរាម 

 កិករ�េា �ទ 

 ទីលចនក្  

 ករ់េ្បក ប់េកសរករេនករទងភល្ 

 �នយើ់នសទីរកមទិរ់ ្

 �នយើ់នសទីរ់ ្ួ ិ 

 ក �់ រកបម នង្ក �់ ារម្្    ារស់រ

(រក់ងនេកសសន) 

 កររទមេទៀ្ នង្់នដងត្ន 

 ឧក់ម��ន ិ(រេកៀក�រា ់សា រ នង្កេសី

េឈវ �ដលាពិរាម) 

២០ើទ ី ករកាទរក្សិទិកិ រួសករកស 

ករទងភល្េទ��្ 

១. �ដល់រមក់រម្ិ ់ារម៖ 

 េស�ដលនី្កាទរក្សិទិកិរក់រ់ លមវភទ

េនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ព្េ ្ ព់ា

េមេា? 

២. �ដល់រមក់រម្ិលររាេមកសសេិសរលត់ផ ប្ សប 

 

�ដលាពិរាម់េរមាេិសង�សី

ើា់េលដន្ករកាទរក្សរួស

ករកស នង្េ់ាលេី់ េរមារក់រ

រលនមរកីល្េិស់ លមវភទ

កើ ករ 

ាេមកសសច់ិឣាសន៖  

 ់េ្បកាបក យា់បសនររ់បាករកាទរក្ស 

 កងទេិសកេ រទ�្សនេមលដន្ នង្េររើយ

េខេ/រលន្ /រ់នល 

 ់នដង់ងទើរទ�្សន់រសករ រកទ�នកិាក្ស 

 កាទរក្សមង�ទ្ន េដហទបទ�រ ទពរទ់ានស 

 កាទរក្សលដន្េទិសនលមវង�សីើើលដន្ងេ  

ម ពិមង 
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 រល្ទយលមេលើរ 

 េក �សេូ�ដលលរទ�ន ិ់ បសនររ 

 លិល  

៥ើទ ី ់េ្បក នង្ ជបហនកើ ករ 

១ធ �ដល់រមក់រម្ិ ់េ្ បក់លមវភទ់បសនររច់ិ

រ្ងេសរសកើ ករទកីរ�នយងេ់ លមវភទេនករាពិរក់រ

រកមទិរ់ល្   

២ធ �ដល់រមក់រម្ិ់ារ�ដលាពិរាម មេសទាលេដរ្ង

ករបរទកនេេទល រក់ងនេកសរ្ងករ �ដល់រមក

់រម្ិ  នង្�ដលាពិរាមលបករកិករ�េា �ទ នង្រកុន

កទ់រសករេមេរៀនកើ ករល 
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១. នេ��ន្��នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់

មេលើររក រ់សើរទងិទេយល ករាពិ រាមរក រ់ រកម

ទិរ់ដ្ឺ ម់លមវភទ់វ�រដាងេមកយដិ   មរលនម ច់ិ ួ ន

រាមាបចកល  សនឥទិងទិលដន្ ់ បេកសរករ លបករឣទងភទ េិស

ក �់ ព់ាម ករ  េរៀ  ក  ាបេិ នេពួស ករង�ភជ នស នង្ េរកស

រួ រ់សនុន លដន្ករេសរសរកេ ស់រេឡស្នពង េ់� ើុរកាល 

មេលើរ ក�៣ (២០១១-២០១៣ ទបទ�រ ១៦ ាបក យា 

៤.៣.២) ករាពិ រាមរក រ់ រកមទិរ់ដ្ឺ ម ប់េកសរករច់ិ

រម្ង រលនមរកីល្មដ លរ េរកម  មង   រ្ងចជាករួរ �់ស

សលរទ្ ម រកតប មមាស រកមទិរ់ ្រលនមទទាិកិ  �្ ករ

់្ម ់ យីង�ិ នង្ចក ដល  េលជន  ក្ ច់រ មរសាករជាកជយប លដន្ លងា

រកជយប  ម ើុរកា   េងទងកកាទរក្ស នង្ទងេរ េពកិរ នង្ 

េងទងកេកា្រ   ល 

២. ដកាកធរផរមា�នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់

-  ឣាេសរសេឡស្ មកយដិ   ម រលនម  

- សនិលបកាមករ �់ វរដ ាងេ 

- ម់លមវភទច់ិមងនច់រ្  រលរួលរ លេរម 

- ដារេសរសេឡស្់រសករម កិ រកេពជនស រាម រក រ់  ើុរកជន 

៣.  ់�្រកបនជ�នាបរដាល�ាេា្កពដាបេ់្រាាប់

រដ �ប កា រ្�ក់េ 

- ជាសទរ្ី្់ិរិទិងរកមសងកេស្េមមពិត្ន 

- ជាសេសរសកនរចរកេ ស់រ់ិរករ េរៀកាបេិ នេពួសេម

មពិត្ន  

- ជាសទរ្ី្ជបេននទយលាងេ់ ិរ ប់េកសរកររដកររដ្ 

៤. ក �ិ រកគប្�េ្រាាបរដាល�ាេា្កពដាប ់

- ុើម រកមទិរ់ស្ិរ់ី្ទីកិរកេពជនស នង្ើរា ់ បសនរ 

    េន ករាពិរាមរក រ់ទាលេដ 

- លររ ទងតរក នង្េឆកសសកាិរមងេពកិររក រ់ រកម

ទិរ់ ្

- សលាងេទយលតលរខ �់ រាបេរកមទិរ់ស្ប្ា់េី សប្កយរ់       

េហសស  ទ្ពម ច់រ្ សិរ�បទលី្ រិ រ នង្ ប់ក ពមទររក រ់ ទាលេដ 

- កេិ រទ�្សនលរទ�នើិើ់ិររកមទិរ់ ្

- ើរ ដមនសាិរមងេពកិរ េសកីមមងេពកិរេើសន      

  ិលបកា មកររ�ដនរលេី 

- រួរ �់សសលរទ្មមាសរកមទិរ់រ្ក រ់ខ កន្េតសេើវ រ រ្ 

េតសាបហ នង្េតសេ់វសភទដ  

- កក� �ាឲ រ់�បទីង�ើិភទ នង្ច់នលបករេនក �់  

- េរៀកាប ប់េកសរករច់ិសនករាពិរាមតករទី់ បកលរកិ ប់កព្ 

- ខងខបរកី្ចរក្សលាងេទយលតលរេឆកសសកាបេមងេពកិរ

ើើ រក រ់រកមទិរ់ស្ប្ា់េី សប្កយរ់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ្កី�រេដររកបមីបារកើាា 

�នាបរដាល�ាេា ្កពដាប ់ 

មកយដិ ៖ លយសរ នង ្សយងជន កយរ់ នង្ា់េី ត រ់រទីសិតរ្ ស 

កង ជនួរក រ្ឱក់ ជនកសរ្េរ នង្ 

េកា្រេទៀ 

មរលនម៖ រលនមរកមទិរ់ ្រលនមា់េ ីរលនមសយងជន រលនមរកីល្សយង

ជន �្ករ់ហដមនសមពិត្ន... 

៦. បប��នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់ 

ជបហនទី១៖ ករលបករក �់  

ជបហនទី២៖ ករលបកររលនមេិេជ នង្ង�សីើា់េ 

ជបហនទី៣៖ ករេរៀកាប ប់េកសរករេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

ជបហនទី៤៖ ករ�នយងេ់ បេកសរករេនករាពិរាមរក់ររកមទិរ់ ្

ជបហនទី៥៖ ករកពល់រយក់បេកស នង្េ់ាលេី់រមារក រ់រលនម

រកីល្ 

ជបហនទី៦៖ ករ�នយងេេ់ាលេី់រមារក រ់ 

រលនមរកីល្ នង្ កររ្ទងនង្ 

 
 
 
 
 
 
 

ឧេ��្និ្១៖ �រដល់ន្គឹះ�នាបរដាល�ាេា្កពដាប ់
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ឧេ��្និ្២៖ �រដល់្គឹះ�នា្�រដព្់ ោរន

 

 

 

រ់ើា្�រដព្់ោរនក

្?ី 

កររកមពិទ�្សន ដឺម ប់េកសរ

ករ  ់លមវភទ ើើេនករ

ច់រ្ រលនពង ទ�្សន  �បទ�ីរីមាសល 

កររកមពិទ�្សន រលនមរកីល្

ដាររ្ងទងតរកនពងាបក យាមាស 

ាបនាន ់ ពា   ស្េរកម៖ 

ករលបកររម្ងករទ�្សន

ច់ិរ្ងករ នង្ករលបករ �ដល 

ច់ិសនទ�្សន 

 

េរៀកាប ប់េកសរករ នង្ង�សីើា់េ 

 

កររកមពិទ�្សន 

 

ករង�ភដទ�្សន 

 

ករេរកសរួ រ់ទ�្សនេមលដន្

ករេសរសេ់ាលេី់េរមាាងេ 

 

 

រេដាកម�នា្�រដ 

ព្់ោរន 

-ករទរ្ីលាបេក់ី្ឱ្កនរច យ់ី

ជេររ 

-ករករកន �សភទមងនាឲ រ់យ រ់ 

- ករេតរើសក �់  

- ករ់នា បេទិេងយ 

 បល់ីសើេ��នា្�រដព្់ោរន 

 ង�សីើា់េច់ិឣាទទាិទ�្សន ទ ី

រកមទិរ់ ្�ដលលរទ�នមិរលនម 

នង្ទីចក ដល េលជន    រាមសន៖  

- លងា រកជយបមើុរកា 

- េងទងក 

- ករេសរស ់ សា ់នស  

- ករេសរស�េ្ រ  

- ករទងភល្មរលនម  

- ករាយមពិត្ន  

- ករទងនង្ េមសិនពងេលើរើើ 

នង្ ករទទាិទ�្សនរឡករល   

 

 

្�ពព្់ោរន 

- រកមទិរ់៖្ ់ី ្ាឲ រ់កបកយ�បទីរម្ងករ នង្ កបក្រក រ់ទាល េដល 

- �ដលលរទ�នមិរលនម៖ នង្�្ករ ់ ហដមនស មពិត្នឣាសនទ�្សន សនេមក

ទី់សជងល ច់ិ   រេសរសករមមាសល 

- ចក ដលេលជន៖ ដឺមេ ់ដពពេ ្ ប់សនរ់រសករ រលនម រកីល្ េហសសឣានី ្សន

ទ�្សន ់ បសនររ   នង្ឱក់់រសករជរមន�េ់់ល្ងា េម មពិត្ន 

- រ់ ្ួ ិរក រ់រលនមរកលី្៖ ឣាសននពងទ�្សនេ ស់មកីជាសរលនមរកីល្   លដន្  ករ េសរស

េ់ាលេី់េរមាាងេល 

- ដកាលសវ សងករើើរក រ់រលនមរកលី្៖ ឣា ង់ល្រើងរមង ក �់  ក មាស  

ួន យ់ីជេររ េ ស់មកី ក េិ រ េពកិរ នង្ ទ�្សន ់ ិរករេសរសេ់ាលេី់េរមារក រ់រលនម

រកីល្ល 

- រលនមរកលី្េកា្េទៀ៖ រលនមរកីល្មាសឣាេរៀន ព់រទីកទ ទងេើសនសរក រ់រលនម 

រកីល្ េកា្េទៀល 

- ់សដមរលនមរកលី្រ់ ្ួិមដ លរេរកមមង៖ រកមពិទ�្សន ទ ីរលនមរកលី្ម

់សជងលរក រ់ខ កន្ល ទ�្សន េនដារចាលរកចិល មមាសរលនមរកលី្ នង្រ់ ្ួិរក រ់ 

រលនមរកីល្ ច់ិសន ាបកករឣរមវកសល 

- មនីរ  ករ�ពិ�សជបើ�រក រ់រល ា្់  ើ� ក�ន៖ សប្មនីរ  ករ�ពិ�ស  ជបើ�

រក រ់រល ា់្ ើ� ក�ន នង្រលនមរកីល្សន មយខករ ម  ង� �់សច់ិ រ្ង�នយេល 

 

 

្រ�កព្់ោរន 

ទ�ស្នមិលបកាបក្៖ 

រកមពិទីរកមទិរ់្មាសរលនម 

 រកមទិរ់ ្រដកររ់សករ រាម

សន កយរ់  ា់េី សយងជន មនយ់ា

ត រ់ ជនរលីរល កបកយ ជនទងករ 

រលនមជនមង ភដងា រលនម

ើ់ើេកា្រ នង ្រលនម េកា្

េទៀេមលដន្មពិត្ន 

ទ�ស្នេតសចឡល៖ ទ�្សន

ឣារ្ងេរៀកាបេតសចឡលេូ

មរលនម ព់ាម ទ�្សនម

រលនមកយរ់ ទ�្សនមរលនមា់េ ី

ច់ិេន ប់េជេិសករចក្ចាល

ទ�្សនេ ូមេសនិ�រល 
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ឧរស��្និ៣្៖ ិាមស្មារនរបបល់ីសើស�ស�ីពីារលាល�ារស់្រកពលាប ់

់លមវភទ េិកបក្ �ដលច់ិរង្�េេសស� ិលបកាមលរយលររក់រង�សើីា់េនមីាសរ 

១. ករេសរសទ់ានលងា    រាមដ មិពមង  

ិបេមត្នរក់រ 

រកមទិរ់ ្

 ់ងល្ទ�ីរីច់ិរកមទិរ់ ្  ាពិាងេ 

មងនាពិាងេ េមលដន្បកនរពា(ិពមង 

ខដ្ ក មកេកេ ស េមលដន្ឃយប /

់ករ រ) 

 ់ងល្�បទីក �់ ទងរួល់េមលដន្

បកនរពា(ិពមង ខដ្ ក មកេកេ ស 

េមលដន្ឃយប /់ករ រ) 

 

 រកមទិរ់រ្់រេមលដន្បកនររក់រទាល

រ 

  ង�សើីា់េា បក្រក់ររលនមរកីល្

ជាកមមាសរកមទិរ់ ្នង្ជពន ប់កី្

�បទីលងា រកជយបរក់ររលនមរកីល្ល ទាល

រសប្�់រដ េសរសទ់ានលងា មិពមង 

បកនរមមាសដ ល 

 ក �់  រកុនកទា រកមទិរ់្

កក� � នង្រួករ់ិររលនមរកីល្នពង�រី

ច់ិទាលរាពិាងេ នង្�រីច់ិមងន

ាពិាងេល 

 ាបនាន�ដលាពិ រាមា នរកលឣាាពិរាម

ួនច់ិល រក់ងនេកស�ដលាពិរាមសន

ាបនានេរាសន រ្ងកបចកល�ដលាពិ រាមម

ទីរ  

កីរលនមល  

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា កិករ�េា �ទ 

នង្េទិេងយេនករេសរសទ់ានលងា

រ្ងួនជពន ប់កី្មើុរកា 
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េតសមេស្ួសេកា្រ (មរសា

កេ រទ�្សន  ង�ទ្ន លិល) 

២. ករទងភល្យមពិ   ទងភល្េ់�តិេិសក �់  នី្រល

ប់េករើសរាម 

 ទងេរេពកិរេិសេិដបនង េ់ា

លេីរ្េ់ាលេី់េរមា  េ់ាលេី

រ្ាឲករមយននី្�នយម�  
 

 �ដលជបើ� រកមទិរ់ ្ �ដល

ជបើ� នង្រកមទិរ់ ្

  ង�សើីា់េា មករទងភល្រលនមពា 

�ដលាពិរាមរង្�្នសជយបង��យ ម

រ្រ្ រ ករេរៀកាបលចនក្ �្ នសមនងមង

់ ស់ មាសច់ិកក� �ម�ដលាពិ រាម

សនភទេ់ដសដ ល �ដលាពិរាមសប្�់រ

ាពិរាមទងភល្នី្ចាលរកចិលទទី់ា

នារក់រខកន្ នង្ទ្ពមរល ប់េក

រើសរាមេិសក �់ ច់ិួនទងភល្

េ់�េតិ (រក់ងនកីសន)ល 

 ក �់  រកុនកទា ករទងភល្យ

មពិ 

េតរើសមមាសក �់ មលរយលរមា

សល 

 ាបនាន�ដលាពិ រាមា �ដលាពិរាមសន

ាបនាន(ាេើក ទ៦ីើលរ េូ១២ើលរ) 

រ្ងួនេរជស់ េររ់េតសរលនម

រកីល្ល 
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 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា �ដលាពិ រាម

រ្ងួន�េេសស�មកយដិ សដ លរ េហសស

ករទងភល្យមពិ េនេកសលមើុរ

កាល 

៣. ករទងេរេពកិរមមាស�ដល

ជបើ� 

 ទទាិួនទ�្សនមមពិត្នកចន�ម

េទៀ�បទីក �់ មលរយលរ 

 ទទាិួន�នយើ់នសទីរេកៀកេត

រើសក �់  

 ទងេរេពកិរេិសេិដបនងេ់ា

លេីរ្េ់ាលេី់រមា   េ់ាលេី

រ្ាឲករមយននី្�នយម� 
 

់រសករ�ដលជបើ� 

�ដលជបើ�ឣាមលទ ី

 រ់្ួ ិរក់ររលនមរកីល្ ភដ លរករ

ើើរក់ររត្ិងួិ 

 ់្ម់យីង�ិ  

  ង�ទ្ើ� នរើងរមង 

 េកា្រ 

រលនមរកីល្ឣា�េេសស��ដល ជបើ�មលទ ី

�្ករ ើ� កន�េកា្រដ  មលទងភល្លដន្

េទិចមាសមមាសដ  

  ង�សើីា់េា �ដលជបើ�កេិ រទ�ស្នម

មាិត្នេមេិសក �់ មលរយលរ  

�ដលជបើ� 

កេិ រ�នយើ់នសេមេិសេិដបនងេ់

ាលេីរ្េ់ាលេី់ េរមា  ិលបន េងលា

រក់ររលនមរកីល្ល រលនមរកីល្់ារ

់បក ារួន 

េរាសនល �ដលជបើ�រង្ករករចកើប

េូេិសាបនយា�រីច់ិរលនមរកីល្ា្រ

ួនមយននី្េសរសករទងេរេពកិរល 

�ដលជបើ�ទទាិេលើរលរទ�នេិកា

្រមយននី្េសរសករទងេរេពកិរល 

 ក �់  រកុនកទា ករទងេរ

េពកិរមមាស�ដលជបើ�ទងភល្

េិសក �់ មលរយលរមាសល 
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 ាបនាន�ដលាពិ រាមា ឣរ់�សេូមក

�់ ល 

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា �ដលាពិ រាម

រ្ងួន�េេសស�មកយដិ សដ លរ េហសស

ករទងភល្យមពិ េនេកសលមើុរ

កាល 

៤. ករទងភល្មមាសរលនមេិេជ

មលរយលរ 

 រកមពិទ�្សនទីរលនមរកមទិរ់្

ច់ិួនេរជស់ េររ់ 

 ់ងល្�បទរមង្កររក់ររលនមរកម

ទិរ់ស្ប្េើ 

 ើេ ករករ�្�ច�រ  ករ�រក់រទាល

រ 
 

រលនមរកមទិរ់ ្

 ទទាិរ្ឥទិងទិនពងក �់   ព់ាដ  

 ទទាិួនកិរកេពជនស ព់ាដ  

 ករ��្ច�រ�បទីក �់ ន ព់ាដ  
 

  ង�សើីា់េា ករទងភល្់យីជេររ

មមាសរលនមេិេជមលរយលរដឺម

ករទងភល្រលនមពា េតសរលនម

រកីល្ទ្ពម់ារ់បក ារ នង្្ើេ ករ

េពកិររក់រ�ដល 

ាពិរាមល 

  ក �់  រកុនកទា ករទងភល្់យី

ជេររមមាសរលនមេិេជទងភល្

រល ប់េករើសេិសក �់ មលរយលរ

មាសល 

  ាបនាន�ដលាពិ រាមា ពេ ្េរាសន១២ើលរ 

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា �ដលាពិ រាម

រ្ងួន�េេសស�មកយដិ  នង្មងនេកសល
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ាបហមើុរកាេទល 

៥. លងា រកជយបមើុរកា  ើេ ករ នី្ទងភល្មមាសរកមទិរ់ ្

រលនមរកមទិរ់ទ្ីើ� នភទរក់រ

ទាលរ 

 ទងភល្មមាសរកមទិរ់េ្ិស ក �់

មលរយលរ 

 ចកើបេ់ាលេីរ្េិដបនង  េ់

ាលេីរ្ិលបន េងលា់ិររកមទិរ់ ្

 ជពន ប់កី្់ិររកមទិរ់�្បទ ីេ់ា

លេី់េរមា់បសនររក់ររលនមរកលី្ 

ឣរ់�សេូមក �់ /រកុនកទេនលងា

រកជយបមើុរកា ឣាម៖ 

 រកមទិរ់ស្ប្�់ររក់រឃយប/

់ករ រ/ខកួ/រ់នល/រលន្ 

 រលនមរកមទិរ់ ្ឧ. ា់េ ីរកម

ទិរ់ង្សេលវ្  រលនម មនយ់ាច់ិ

រ់រេមលដន្បកនរកមាស 

 រកមទិរ់ច្់ិទទាិ ឥទិង ទិទេី់

ាលេី់េរមា ទីិលបន េងលារក់ររលនម

រកីល្ 

  ង�សើីា់េា រលនមរកីល្កេិ រុយាពិ

មាសាបនានរក់ងនេកសរ្ងករល រកម

ទិរ់រ្ង្ួន�េេសស�ជចជល�បទី

រមង្កររក់រទាលរ នី្ទងភល្

េមេិសក �់ មលរយលរមាស លក េិ រ

េពកិររឡករេិសេ់ាលេី់ េរមា 

េ់ាលេីរ្ិលបន េងលា េ់ាលេីរ្

លមវង�សីរក់ររលនមរកីល្ល 

 ក �់ រកុនកទា លងា រកជយបមើុរ

កាឣាេតរើសមមាសក �់ មលរ

យលរមាស ក �់ េកា្រល  

 ាបនាន�ដលាពិ រាមា ាបនាន�ដលាពិរាម

ឣាទងួលលដន្ករលបករមមយនល 

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា លងា រកជយបម 

ើុរការ្ងួនជពន ប់កី្ មរ

សាង�ទ្ន េហសសេកសលាបហរមើុរ

កាល 

៦. េងទងកកាទរក្ស នង្ ទងេរ  រលនមរកីល្កក� �់លមវភទើើ  �ដលបក្់្ម់យីង�ិ  នង្រលនម់ហ   ង�សើីា់េា មេងទងករទ្ររសសសប េតស 
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េពកិរ ច់ិួន�នយងេេមលដន្ឆដ បត់រ 

 រលនមរកីល្កក� �លមវង�ស ីនង្ 

់លមវភទ់រសករឆដ បស្មយខ 

 រលនមរកីល្ទទាិេពកិរ រិករនពង

ករ�នយងេ នង្�នយើ់នសេូេិស

ចកនករ 

ដមនសមពិ ត្ន 

 រលនមរកីល្ឃយប /់ករ រ 

េលើរកេា លេទ់់េទីីេងទងក កាទរក្ស

នង្ទងេរេពកិរ ួនកេិ រនពងទង់ភ្ទ

ទពេូម េសេ �ិ្ងកខកច់ិដារច

�េេសស� 
 

 

សនករចេ ក្ ់យន រលម កទកក� � ករ 

ទងភល្រលនម នង្ឣាសន់លមវភទ

លបើនេក្ច់រល រលនមរកីល្  ាសករក

ទ ី

់លមវភទរក់រខកន្ ឧសហរកសា លងា ក

សលរទ្ហងរេ សង�ន សលរទ្នី្ករករ

រក់រ 

ដកាលសវ សងករទងេរេពកិរា់េ ីនង្

លយសរ លិល 

�ដលាពិរាមក េិ រេពិរ នង្�នយើ់នសជព  

េូរលនមរកីល្ល 

 ក �់  រកុនកទា  ឣរ់�សេូេិស

រួសករកសរក់ររលនមរកីល្ នង្ករ

ទងភល្រក់ររកមទិរ់ ្

 ាបនាន�ដលាពិ រាមា ាបនាន�ដលាពិរាមដឺ

េរាសន 

(ាេើក ទ១ី០០ើលរ េូ២០០ើលរ) 

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា �េេសស�

បក្់្ម់យីង�ិ នង្រលនមរកីល្
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ឃយប ់ករ រ នង្េកសលាបហរមើុរ

កាល 

៧. ់ងកប ើយ  កេ្ រស ប់េករើស េិដបនង

មមាស រកមទិរ់ច្់ិមលទរីលនម

េកា្រដ  នង្ជបើ�េកា្រដ  

 �ដលាពិរាមរង្ួន�េេសស�េតស

ឣរ់�សេូមក �់   

 ឣាចមមាស�ដលជបើ�មលទី់ ្ ម

់យីង�ិ នង្      រ់្ួ ិ 

 ឣាម�ដលជបើ�មលទី់្ម 

់យីង�ិ នង្រ់្ួ ិ នង្រកមទិរ់្

ច់ិសន ាបកករឣរមវកស លទទាិ 

ឥទិងទិទីក �់ េើ 

  ង�សើីា់េា �ដល់រមក់រម្ិកេិ រ

ុយាពិរក់ងនេកសរ្ងករល �ដល

់រមក់រម្ិេរកសរួ់រង�សើីា់េ

េ ស់មកីុើម�ដលាពិរាមសប្�់រ

ឣាាពិរាមាបចកលលដន្ករេឆកសសក

េូនី្េិកបក្េន់ងកប ើយ

េើល ់ងកប ើយរួរទេិឡស្ម

ទពេូរសាេទិ១េេ ា នង្ពេ ្េរាសន២

េេ ាល 

 ក �់  រកុនកទា ក �់ /រកុនកទ

មលរយលរមាសល 

 ាបនាន�ដលាពិ រាមា �ដលាពិរាមាេើក ទ ី

១៥ើលរ េូ ២៥ើលរល 

 ករ�េេសស��ដលាពិ រាមា �ដលាពិ រាម

រ្ងួន�េេសស�មកយដិ  នង្មងនេកសល

ាបហរមើុរកាេទល 
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