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សបចកសសសផសី 

ែខ�នកកី ែដលន�ុួជនសូ វួេរកលសេកួដាេ ់ឺ�នល�ា ន័ុរប ណួ ជីា 

ែដលួបស� �ន�ុួជប� វុស២េួ្ក� ក�យេជ់ យំេឆ� ់១៩៧៥-១៩៧៩។  ជីាសួះនសតៈ ស់ចស�ជយក�

សខ� េេាស់ផយសក�យេនៈសសវរឡបសែខ�។ សនប �ីាស្ះន�ុួែខ�� វ័សបប័លដស សនុ សួា�់ស័ំ 

វួេតីជសន យុ់ុួ្្ន់េជប� នសតៈេង់ុសី��បសូក �ួស់ �ួនច�ប់ល សន តីបស សខសស សដី្សសេធ

ែបច់ក។ ន�ឡបសជនសូនសតៈួ ជ័កែខ�នកកីេង់សហាសេធក កជប កស� ់េ សនាផសល� នួៈហអនសូ

ីសវសសជចសប�ែស វីួហចនជនជេ�បង័សាេកាួ។ �េ សួះសូ សជាស ័លដសក៏ួ ជុសនសរក

្ដកី�ដ៏ នុុស��សនចួសជាស វួេកស់េា បវជ�វន់�នង័ ព់េ ៃន័ៃផន ដនច�កស់េា បវជ�វប�ួសួ

សុៈ វស បវជ�វក�យេកសន ុបស ប ន់បក វួេកសចជនក �ួ ន�ុួប�នសនសេ�ត� �់ ់េ ជចាកសូនក�ជ

រ� កី� វួេបស� ��សដី។ ក៏ពយែួសសួនង័ៃួ ជ់ស ័ កវេ្ ជីាប�ែខ�នកកី ែដលសនែសបូវសសន�

ហថថក់់េស្ះ ់ឺជ់ស ័កវេ្សាួ ឌ�។ 

ជ់ស ័កវេ្សាួឌ�់ឺ�ជ់ស ័កវេ្ែដលេែស ំេសលុួបស� ក� សនារែសសាួឌ�័ ប� ជ័ក

ស់។ ពកកសាួឌ� វីួែីួប់សំសលសាជប�ី យួបនសជ្សនះស ជ័កស់�យប័ ាឡបសស ស័ក់សរ ស ក៏សនាយ័

ពយែួសសាួឌ�ប់សំសល់់ វួស ែដលនសតៈួសេែសស ំេក�យេបេសី ជ់ ស័ជធសែដលដសួ័ ជសូ �ួា ច់សពះ័ យប័ ា

ឡបសស ្សជ្ជស វួេហក្កវ វ់ ជធសខ�ះែដលបេសីាល�តបីប័ វួេ យ់រសៃី�ជធសខ�ះ ែដលនក�សលយប័ វួេ

ឡបសស័សក�េនបប័ វួេសក�េបសយ។ 

ជ់ស ័កវេ្សាួឌ� ់ឺ�ពកក ជីាែដលជី  មួន លជសេធកវេ្ែដលេែដកុួេសនរះជជជល័សនរះត� ក� 

ែផ�កេកា័ផ�នៈសាជ័ វួេផ�នៈចវសស។័កវេ្ន់េសួះជី សួ័ក់់ីក់ែកេ កដាដ់័ ជ់ស ័កវេ្ក�យេន់គរ័

កស់េាសប័បួូៈណ វួេក់ព់ពួផ�នៈសាជ័ ជ់ស ័កវេ្ផ�នៈចវសស័ វួេ សបដសកវចម ជ់ស ័កវេ្ពក� �័ួ�ួ ាេ

ុ់ នួួ ស័់េបស ្ច់រេៃដ ស័់េបសដក សូកនួកសស� ះស័លសាកយ័ ជ់ស ័កវេ្ នក�ជវួ ាួេកសកេនៈ �ួ ម ័

កសាសសាួសក ស�់ � ប វួេក់់ីក់ែកេសនជសកែួ�េសេធក័ ារេសាួ័ក ជុំដនឡបសស កសេធហ សុៈកី�

ផ�នៈសាជ័កេង់ដកសាក័កេង់ដក័សួៃផ�សពះ វួេ កេង់ដក័សេធស័បពច។ 

កបវក្រៈន�ៈ�ួស �្ �័� វ័សបប ា់ករៈន�ៈប�រឡបសចក័Kasumi Nakagawa វួេ័

នកបី ជ�កចច�កព បវជ�វ កី�យ�័ ែដលួនប ក�ត័ សួករស ក សនជ់ស ័កវេ្ សលសាួឌ��សនចួ
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ួសកសសួ័ក�យេែខ�នកកី។័ករស ន់េស្ះជី សួ័កស់េាសប័ បួូៈណ័កស់េាសកាបស� �័

កស់េានក័ វួេកស់េាតី ាណកេង់សហាសាក � សដី។ 

សនាែំកច់សពះុួេសនរះៈ វំ ័ សនះស�ាណស័ល�េ័ ៣០ឆ� ់ួកួ�េសូក៏សនា ក៏ករឺ

ច�ន់េស្ះសនែសួសសកសសួកនសីកដល�ប័ធៃថ� ច់ែរកឯាយសសវេ ថី វ័សនកដ័ សនែស វីួន �ួួផសល�

នុួដល�ុួេសនរះសនស ំា។័�េសួះសូសជាសជសធែដល ជ់ដកសរារស ា ់ផយស ស្ះ់ឺ ជ់ស ័កវេ្សាួឌ�

្ែខ�នកកី យ័់បនៈសួកច�ហី�រណ ស័ប់បក�រេកសសែខ� នកកី ុនស ាវល ក៏ដនច�ជេសក

ពក� �័ួ�្្ពយ �្ ួស្ះសជ វួេ� វ័សបប់ឺាយៈុួ យ័់ួ ដាេ ជ់ ស័សឿេសួះ។័ សកសយសួះសកាសជនកបីជ�ក

ចច�កពបវជ�វកី�យ�ួសេែស នួៈ កី�ៈ វេសករស � បសី�េឡបសស� ជីាី យួបនុ់្ �ួសនកាឆ� ់២០១៣័ែដល

បសសជ់ ស័ "ជ់ស ័កវេ្សាួឌ�សនកី ែខ� នកកី" ក�យេសរល់រេ័ែបធេកាយសសវេ ថីដល�ុួេសនរះតី

ាណ័ កផសល�សហា ជ័ករស�សួឱ័ កបជស� ាហថថក់់េ័ វួេ វួ់ា ស័សឿេព ៈ វ័សប� ជ័ករស� បសស ស័ជ់ ស័

កវេ្សាួឌ�� រ រណ។ �េសួះសូសជាសកី�ៈ វេសក៏ ាួេផសល��់់ វួស័ ច់សរះដាេថ�ស័ វួេ់់នដល�័លដស

ែខ�័� វ័សបប ាយៈុួ័ួដាេលឺ វ់ស វ័ចប័ វួេចនលជី ក�យេបកី�ង័ែបធេកាយសសវេ ថីដល�ុួេសនរះ 

ស័ជ់ស ័ កវេ្សាួឌ�័ ក�យេែខ�នកកី ន័ីន់េចនលជី ព់េបកី�ក�យេកលយ់ស�ជ់ស ័កវេ្សាួឌ�័

ក�យេស័លចមយ្ួ�័ វួេជ្់ស័។ 
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កាាកេេ�ញ 

កី�ៈ វេសរស �បសី�េឡបសសឆ� ់សួះ សួកចនលជី សេធ�់រណៈ វួ វចច�ាែដល�ាយៈុួែដលីក ស័ បស ័

រកលៈ វជពល�ា្្ក�យេស្ះជី សួា័បកលៈ វជពល�ាាន វី សួសវរឡបស វួេៈ វជពរឡបស សបដសកវចម័រកល

ៈ វជពល�ាាន វីួ�ា�់ស័ំ័ វួេបកលៈ វជពល�ាន� រឡបសកី�យ�។ 

សនកា ស័ួសេធករៈន�ៈបយសុសនី័ វួេបវក្សលនួជ័ជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ� ន័ី ន់េ

រស � នួៈល�បកងសកី�្្ែដលុួេសនរះក៏ដនច�រកនសួសេធកសា�ជចីកនកបី ់រណៈ វួ វចច�ា័ ួ

សេធកកស�បសស ល�សឃំត័ជ់ស ័កវេ្សាួឌ�្ែខ�នកកីង់សនចួ់ឺួ សកសសលឡបសស ពយែួសក៏សួុួ

េសនរះ�យបផេែដ។ បសសេសនរះ់ឺ�ុួ�សវែខ�ជយសរ� ី័ វួេុួ �សវសផនេសជាស។ ់រណៈ វួ វចច�ា័ក៏ួ

កសឃំ័ វួេាល�សឃំតកី�យ�ន�េវសសាក ់ឺ�  ជីាែដលួចស�ជយក័ ក់ព់ពួផ�នៈ

សាជ់ឺ� ជសេធលខយបបសលេ ថី័សកាសុួបអួ នន ា័សសវ វួេសួសនបដល�រ� �។ តីាណបកងសកី� ់

រណៈ វួ វចច�ាួ វ័ វួនសសឃំតង់សនចួៃួ ជ�កនន ា័សសវ នួៈជ់ស ័ែដលខយបបសលេ ថីន់េស្ះ់ឺ� នកបី ែខ�

នកកីែដល�ជ�កសួនួណ័ វួេ ជ់បច។័ ដនសច�ះសួ �ួាត័ ជ�កអីក៏�ែខ�នកកី  សឯជ�កនន ា័សសវក៏�

ែខ�នកកី ឯច់ែរកជ�ក ជជជលេសនរះ័ ់ឺន�ុួជ �ួសខ្ាប�នសនសេ�ែដលប�ន់េសៈជ្។ �លជ�ផល

ន �័ួ�ៃួកន់� ន់េ់េសល័ យ័់ួផសល�ាយសសវេ ថីបីីកប ជីា័ ដល�ុួេសនរះសនារជ់ស ័កវេ្

ស ំា។័ 

�ក វ័សបប� �្ � ស័ួជជជលេសនរះ ស័ជ់ស ័ៃន័ៃផនន់េស្ះ ុួេសនរះ យ័់សួ លជ�ង័ហច

កព វួេសត់េ� ជីាជ�កនន ា័សសវជ់ស ័ន់េស្ះួសជ។័សកាុួេសនរះួនសាី ែសជជជលេ នួៈករឺ

ច�ីកសលខ�ជួន់េផ�នៈកា វួេផ�នៈចវសសកនសីកដល�ចមយ្ួ�សួះ។ ុួេសនរះែដលួជជជលេ នួៈជ់ស ័ៃន័

ៃផនន់េស្ះ សួហី�រណ ា៏ា �់ ច  រឺចវសសួ វេ �់ បសជាួ� �់ ់េសន ស័លែដលួបស� ក�ួដាេ ស័ហថថ

ក់់េប�រស�័សកានង័ៃួជ់ស ័លន់េស្ះ សនែសួស ដក���ក�យេហី�រណ សនា វីួហច់សា�ចួ។ 

ុួេសនរះក៏សួន� ផ�នៈកាផេែដល �្ � ស័នសតៈួុួៃដដល�ស់េា់ពួផ�ជៈសាជ័ កនសដល�ចម្ួ�

សួះរ� ីជបសួះសនែសសេធដកុួសនរះសួ ករឺច�ឥសរករួ។ �ក វ័សបប� ជ់ក់ៃួស់េា

់ពួសលបវជ�ី យួបន្ប �ីាស្ះ័សួជ់ក់េ់ពយែួសាយសសវេ ថី វ័ស័ យ័់ន �ួួផសល�សហាុួេសនរះសនស ំា

សជ័កនសីកដល�កស័ល ចមយ្ួ�សួះ។  
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ក�យេច់សបីុួេសនរះន់េ៤នែដលសាេួរស �័ សួ២្ក��ុួេសនរះសនាះ� ល�័ វួេ២

្ក�សផនេសជាស�ុួេសនរះផេ័ វួេ�រកនសផេ។ សនកា ស័ួរស �បកងសកី�័ នកបី ័់រណៈ វួ វចច�ាួ វ័ វួ

នសសឃំតនង័ៃួជ់ស ័កវេ្សាួឌ�សនកីែខ�នកកីសួសនចួ័ ដនច�ា័ កសាកសនាេង់ ក

េង់ដកជី សាជ កសេធសហាហសពប�សក ស�សាជ វួេកសេធនយរ កី�ផ�នៈ័ ័ ័ សាជ។ ល�ករស ន់េជប�សួះ័ នសតៈ

ួនន ា័សសវសនាុួសល�បែដល�ជ�កសួជ់បច ក�យេ ែខ�នកកី។័ កតស ែដល្់សហាុ់យំ ័ សហា

សួននកវដសកី�ន់េសួះា  

 សនារជ�កសួជ់បចប�ែខ�នកកីនសតៈួផសល�បវជ�វជ់បច័ ក�យេកសចជនក �ួបស� �័

វួេសេធនយរកី�តីជ់ស ័ចវសស។ ជ័កស់ែសេែសនក�នយរកី�សេធសហាសួក ហសពប� ែផ�កផ�នៈសាជ

�ររណ ់់ីក់ែកេប់េ�ដល�ុួេសនរះ វីួសហាសេធ កនឆ់េសូ ាួេែខ�នកកី័

វួេ័នកប នួៈល�ជ់ស ័ែដលួសកសសូសល ជ័កស់។ 

 សនារជ�កសួជ់បចប�ែខ�នកកីួចស�ជយកកស់េា់ពួ់ឺ�កក់រួស។ 

 សនារជ�កសួជ់បចប�ែខ�នកកីែសេែសបស� �ុួេសនរះសដី្ស់ស�ាបសយតេ័

 �្ � ស័កស់េាសប័បួូៈណជច។ 

 សនារជ�កសួជ់បចប�ែខ�នកកី វីួនសតៈួនក�សនបសូតី សួសវៈ វេសចច�។ 

 សនារុួេសនរះ យ័់័សួបវជវ�សដព ាសួង័ា�ា �់ ច័កនសដល� យ័់អុួាករណ ័ដល�ជ�អ េ

ែខ�នកកី។ 
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សនាួសឃំ នួៈករឺច� វួេង័ជាយសសវេ ថីសនែសួស សនារ� ួដ់សបះប ជីា បី ប

ស្ះ័នកបី ់រណៈ វួ វចច�ាបនីសេធកែថ�េ នួៈ ហ យួរប ណួដនចសសូា 

 

ការ��ស់ �រុ ស�ណ 

សនកា ស័ួរស � នួៈបកងសកី� ែដលួប� ំសនក�យេកី�ៈ វេស ករស �បសី�េឡបសស� ជីាី យួបន

ុ់្ �ួសនកា វួេសនាួស ីលសឃំ នួៈន� ែដលុួេសនរះួប� ំជចីកនកបី  វួបវសនែដល�់

រណៈ វួ វចច�ា ួសាច់ផសល� នួៈប់សរ  ជីាច់ ជួួសូក �ួង ស់ពក� �័ួ�ដនចសសូា។ 

ក. ច�េពពះរាដរ ដា�កច្ររ 

១. ផ�មាោប្សលសាដមាដ៌ប់េ្ងេ ៌រ់ផ�មាពៃែ�ដមាដ៌ប់េ្ងេេះេមេ់បេពេេ រ៌ ទែ� រធី

េមេទសទឹករព�ដមាដ៌ប់េ្ងេេះេសបអេូបេហរ់ ្មងូ់េេ៌ប់បេងទ��់បមមាខ�ប្ទហែ ៌រ់  ទ��់េបម

មក��ម្៌� ដ�កិោបផ�មាសសូ់ផ�� ករព� តែបេទោបមេ់បេពេេរ៌ គ�ី៌រទបែឺស� ម ផ�មា ្មទឹេះេផ�មាិ

ទ�� មាថប រោ ៌រ់ ែ�៌�ដីូមសេដេែ្ផី�មា្ មទឹផ�� ករព�ដមាដ៌ប់េ្ងេេះេ ឥព គរពៃថ�។ 

២. ម៌�ងូ្ស៌រ់ សហោបិែួេអ់ួោបេ្កបះេ ្រកមទ��់មសូ់ដូប�សេេរ៌ោបផ�មា ្មទឹផ�� 

ករព�ឥពគរពៃថ�េេោ៌ាាពេ្កេ៌ដមាដ៌ប់េ្ងេ។ 

៣.ះទាម��� មមប� អូេបេហរ់ ្មងូ់េេ៌ប់បនូ់េងទ��់បមមាខ�ប្ទហែមក��ម្៌�៌រ់ អមគព េទទ��់

ទែ� រធីសរទ (អ៌� រស្មេ់  រស្មេ់ ៌រ់ែហ រស្មេ់) េហេេប្់ឹ់ គ�សណប អមាប ូ៌ រ់  ដូប�សោបមេ្់រ៌ 

៌រ់ោបសរទបមសាសរសសេទតែទែ� រធសីរទេះេមេ់បេពេេរ៌ ទែ� រធកី�េ ទែ�សរទេទទា៌�់ាដម

េទេពរ៌មប� េ៌េិទាាស�់ ។ 

៤. ផសបពផេបីកចមានទាស់៌ឹ់អូេបេហរ់ ្មងូ់េេ៌បប់ េេក៌ោ៌ាាពស�មសូ�លេ ដមាពូម៌ា

ងា េយ ៌ឹ់ ប្់ឹ់ ោបអ៌�ព�៌ ៍កចមាេហេេះទាសស� ទែ�ដមាអ�ទ្ម្បឹព�្ មទមេះេេ�ព�រ ធែ ័ ៌រ់ពរ� ណប 

េះេម�មមូកពាអេូបេប�ទ បមេួេដេែ្ផី�មាេ�ព�រធែដ័មាដ៌ប់េ្ងេ។  
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៥. មេ់បេពឲ្រ៌ទែ� រធី្មទួព្មាដ់េមេែ�ខ រិ ខ ្មព�រស�ស� ិបរេសស្មព�រស�ស� ាខ�ប ្ទហែម� ទា

ិពរ េដេែ្ីដបូ�សេមេទសទឹករព�ដមាេ�ដ៌ដូម៌ាេ្ោេ(្មិដ៌) េេ្ស្ិបី ្មពរ�ស�ស�េេ

ោ៌ាាពកចសា។ 

៦. អ្របទសពមូ៌ា់្ទរដេទែ�មមាដមេងសមាបីបមមាខ�ប្ទហែ េដេែ្សី�ទិ្ស��ត់េដេែ្ី មង� ស

ដមាេទ�់ ដូម៌ាេ្ោេ េ្់េម្ស��ត់នូ់េ៌េទបូ�់៌ឹ់ក៌កពាម់ា។ 

៧. ជ់សះក មួ �ថៈ វក ជីាែដលសួលកងរណឯកុក សូសហាជេសក វីួែីួនស ាវល ែដលសេធ

កសូសលន� ជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�សនក�យេែខ�នកកី សដី្សួសបកី�ង័សហាួសនចួែួូី

សជាស 

៨. ប្់ឹ់ ៌�េ៌�ោបោប់ប ៌រ់ធមេទេមេស៌�រស�ខ្មេសស ម៌ឹ់ែរ៌ឲ្រ៌៌�មប�  េ៌េេទេព

េឡេ់ ែ�់ េសៀព។ 

៩. ដូប�សឱ្រ៌ោបមេ់បេពទ�ឹមាដមេធពេោបេក� ពេទេមេមប� េេ៌បប់ េងតែសទម  រស្មេ់ ។  

ខ. ់ង�រ��រ�រ្ចពៈុចម�ការងតរុ កាកច្ររ (ុុ��ែខែា្ក្ច) 

១. ះទាម��� ម់្ទរដេទែ�នទាស់៌ឹ់ អូេបេហរ់ ្មេេ៌ប់បេផស់េសៀពេ្កបទីបសីោបម់ងឲូ្ េបៀមោប

ទ��់បមមាខ�ប្ទហែេទទ��់សសូ�ូ េបឿ់០០៣ឬ០០៤ម៌�េសៀពេដេែ្ីាសព់ បទេ�ព�រធែ ័៌រ់ ស៌�រណបផ�� ករព�ដមា

ដ៌បេ្ងេេះេោពាេនសកា មាេមេដ៌េម�េស។ 

២. បេ៌��៌ោបោពាេនសិបរេសសសសូ� ែបបេេរ៌ោបោពាេនសទ��់ទបសីោបម់ងេូបៀមោបទ��់

ទបសី០០២/២ាដមិស�សូ�ូ េបឿ់មមា មា។ 
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់. ់ង�កាចន�ែច�ាដរ ដា� 

១. ័នេសកបកី�ង័់សនសេនក�ជេ ាួេជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�ក�យេែខ�នកកី សដី្ស ដកុួេ

សនរះ�សនចួសជាសសួឱកបែចកែ់លកសឿេព ៈប� ជ័ករស�ីកក �ួជ�កុ់្ �ួ សនកា ួដាេជ់ ស័សឿេ

សួះដកែសក �ួែសជនល់ជនេា។ 

២. សេែួ នួៈបកី�ង័ដនច� ៈ់សបវកង បវេ សៈជវកររណ ាៈ់សរសយ ះបស លដល� ាយៈុួជ់ ស័

នៈសសវរឡបសែខ�នកកី័ កផនះផ្ផ�នៈចវសស័ ជ់ ស័កាេ្នឆ់េសាួឌ� ជី ន់េកចយះកី� បវក្សូតីស់ �ួ

ននកវដសកី�្ ្សនាះ� ល�។ 

៣. សេែួ នួៈកផសល�កនាក្ផ�នៈចវសស័ សជ�កុ់្ំដល�ុួេសនរះដកក �ួែសសនចួ។ 

៤. តីនួ នួៈកជ យួៈសសចច�ជ់ស ័កាេ្នឆ់េសាួឌ�ប�ហ�អ េ វួេន�័លដស ន័ី ន់េផស

ល�ជ យួរប ណួប់�កជ យួៈសសចច�ដកួនសាីនសតៈ។ 

៥. ចនលជី បកី�ង័� ជីានស ាវលៃួនសជបែដល� � ជុនជះ ាួេសឿេជ់ស ័កាេ្ ន ឆ់េសា

ួឌ�សដី្សសេធកះ� ប�សន នួៈជ វ័សរេ ណួ វួេកដ់សបះរាដកក �ួែសសួង័លភ ន សប វួេសួ

នបវជ�ង័ ។ 

៦. សេែស រ់នជ វួេចនលជី ក�យេបកី�ង័សផនេស សដី្សជ�រែ ស� វួេនាយជ�នឆ់េ ាួេជ់ស ័កវេ្

នឆ់េ ាួេសាួឌ�។ 

េ. ័រវរ� 

 ១. សេធកបវក្រៈន�ៈ ស័នៈសសវរឡបសប�ខ�ជួដកួបយសុសនី � វ័សបប់ឺកបវក្ ស័ ហថថ

ក់់េៃួជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�ក�យេែខ�នកកី សកាសននប�ច់សពះដាេន់េស្ះ ដក ួនសាីនសតៈ 

ក�យេ់រេជ�រែ ស�កយ់ដក� �ួនួនៈសសវរឡបស ច� ស័ចមយ្ួ�ួ វេសូជ្់ស។ 
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 ២. ចនលជី ល�បកី�ង័សផនេសែដលនក�ជេសូ ាួេកជ�ជ់់ ស័ជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�ដនច�ៈ់ស

រសយ ះបស ល សៈជវកររណ បវកង រេ វួេកសេធជបនួណកវចមបវក្�សដី សដី្ស ដកសួច់សរះដាេ

ស័ន� សួះសកាសុាបដេ នួៈកនន ា័សសួ នៈជ់ស ័ន់េស្ះ។ 

 ៣. សេធកែចកែ់លក �័សថសួ ច់សរះដាេសូក �ួជ�កដៃជ័សដី្សលយ់ស�ល� ជនីេ�័ៃួជ់ស ័ កវេ្

នឆ់េសាួឌ�សនកី�យ�័ វួេកលយ់ស�កស បសជេសលុួេសនរះសកាបកីក សលកជាកចវសសដល�ុួ

េសនរះ តីាណកផសល�ករ់នជដល� ជ័ករស�។ 

 ៤. សេធកសស�អ ត័ ាួេ វីួនន ា័សស�នច�់ស័ នួៈន់�ជនីេ�ន់េជប�ៃួជ់ស ័កវេ្នឆ់េ សាួឌ�័

ន័ីន់េ ុ់យំ សហា័ី យួបនសន យុ់ៈ វំ ខ�ជួ� វ័សបបនកបីន់គរ័ វួេ វីសសា�កសវ  ជី រ� ួ�� ជ់ស ័កាេ្នឆ់េ

សាួឌ�។័ ាករណ សូហ�អ េសួបីសកូវចមដកន �ួស័លសៈេ សនស័លសួ ជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�

សកសស ំេ។ 

ង. មា សសរ�� ម័  

 ១. ផសល� នួៈថៈ វកដល�ជេសក វីួែីួនស ាវល័ ាឺយៈុួ ែដលសួ់សនសេសេធកនក�ជេ ាួេ ជ់ស ័

កវេ្នឆ់េសាួឌ�ក�យេែខ�នកកី។ 

 ២. ួសួ នៈករ់នជ�ថៈ វក័ វួេ�បសា ណ ច់សពះជេសក វីួែីួនង ាវល វួេាយៈុួ សហា ួសក

ជ យួៈសស វួេសេែួបកី�ង័់សនសេែដលនក�ជេសូ ាួេជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ� សដី្សសេធបកី�ង័ ជុា

ដល�ុួេសនរះ។ 

 ៣. ផសល�ុ់ ជួាដល�កចេនកេឯករនៈសសវរឡបស័ នក�ជេសូ ាួេែខ�នកកី ែដល នសគស វ័ វួសក 

សនាជ�កុ់្ំ សដី្សជយក�ឯករដល�កនួសចុ់្ �ួសនកាសជាសដកួដាេ ស័សឿេ វ័ស ស័ជសសសកលប�

ជ�កុ់្ �ួ យីួ។ 

 ៤. ជុាដល�ជេសក វីួែីួនស ាវលួសកន័�សហាសួកី�ៈ វេស័ករស �បសី�េឡបសស សនឆ� ់សនក

ាសសជាស។ 
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 ៥. ួសសេធកផន័ធផ្ា�ជួស�សវ នួៈកី�ៈ វេស័ករស �បសី�េឡបសស័ សដី្សសហានសជបែដល � � ជុ

នជះ នួៈន� បសដាេរ� � ជីានសជបកី�យ�ាកសូសេធ�់់ន។ 

ច. ្រព��នរផព�រ�័ 

 ១. ុ់យំ កផន័ធផ្ា នួៈ័សថសួែដលនក�ជេ ាួេជ់ស ័កវេ្នឆ់េសាួឌ�ដកួ ជនល់ ជន េា

សដី្សដកន�ុួជនសូួដាេ ស័ន� សួះដកក �ួែសបយសុសនី។ 

 

សចំសនា  

eqg can ;n ita 

រយួ័សបាកដព 

Giun rdæa 

ែកៈ័យា នបង 

ែកៈ័ស្ 

xuj cn ßa 

Xut Giuc  

 Adi-Mere Misivono 

ៃរ័នសសី  

រយ ច័បស្េ 

ép sPabBaØa 

 សី ័បយៈបា  ស  

Esm h ak; 

s Q Ivh Áic 

ថួ័ង ពន 

yn½ Rs In ic  

 
 
ៃថ�ជស២៤ ែខកន�  ឆ� ់ ២០១៣ 
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