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អនុសនន 

�ពី ី

ករកសោសសទនស នសីពនភា េសនវរញ ុន�រងីសច  

ន�រងីនញាេសនសនរកម�ច្បងពីីកនកនេញ ានសឆាតេ ាេ តង 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៧ ែខមនី  � ២ំ០១៥ 

 

 មានកេរេរ កពា�េពេ់ំេកចកេពពកពពៃានកពៃនេពៃេ្រចេយពប� ាៃងនករេ្ម់កពរ�ស់ពេប

្ពបជាេមកមប ាៃងស់ពេបរេ្សស ចបងៃកេ�ពតាពាកងេរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពីនកេកព់ំ ាៃងនក្ព្ពកងនេរៃាស់េ  

េមា �ៃនកបងៃេកព់ំនកេកចេ � ង ាៃងេរ់េនី្កងរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំងសំង្រន 

ែដបមៃាអាមេលមេរេមេរបនក រ់ ៃានក ់បកមូេដកេពញេបញ ាៃងេដកងមម នព  ាៃងមាេពបេវលខមី
េដចម្រីៃេ ែរែងកប� ាៃងនកផប�េយពប�ពីនសីកេ�ពតាពនកេកចេ � ង ។ ្ពកងនៃនក រ់ ៃថ�ទ០ី៩ ែខមនី  � ំ

២០១៥ សឺ្រា�ែងបេៃ់�្ពជមំដេ�ពសង ញ ឬអ់អាម �ុ ងតឲមានករូករំ់ូក េដកទមេេពបែងបងមកូ  ១)

េមា ង េេចកម� េ�អ់េងំរំ់ូកពី  ៣)នទី ែដបពមំអ់ង�ទមេបរៃនា រលពៃេ្រចេយពប�េនចេទ។  

 នកកេេេចញដំពង់ំេកចេរ់េនី្កងេរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពីវ ៃេរ�ាេមា់្ព�រីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំ

ងំសង្រន ែដប្ពមេ្ពរងេដកស់ពេប្ពបជាេមកមប ាៃងស់ពេបរេ្សស ចបងៃេ ព��ងនៃមកូ់ាំូាមា

់ំ ម់ ់អវ ៃជ�មាខម ងំ ាៃងពាចកប�យា ង��ា���កេបចកដ��មាាម�� ៃា្ពចបស់្េេមកមប ាៃងនកដេេងរៃទពៃ ាៃង

េរកនីពកពរ�រមសម អងសនករងសមរមីវ ៃប អ�េរេង�ងន រ់ េកចេ � ង ាៃងស់ពេបាេយកក្ពេងូ្ពែជងនក

េកចេ � ង ែដបង�ទមេេ បនកម រ�ពនកដអូ្េេ�បងព��ងនៃៃា់្ព�ប�កមាេរេទង។ ព��ងនៃែ់ងអំពីនកដេ

េង ាៃងក កងង្ៃងរៃទពៃ ាៃងេរកនីពាេយកកកពរ�រមសម ាៃងអងសនករងសមរមីវ ៃបែដបមៃាកេេៃ្មនន ពាមែាន

ផ�មកេរវ ៃញ ែពកបមាព��ងនៃមកូ់ំាាូកាែ់ងនកកក ាៃងផនប�នព្រព់្ព�ដប�រេមានពបេមមរងាេយកក

កពរ�េងេយ�ពបេខមភមៃា� ាសកកបបងៃ ាៃងម្ានីងមលនក ់បកមូេ�មងរេមានពេឃរនេកចេ � ង រំ្ ទ ឬ

្ព ងំាកងស់ពេបដៃទេរវ ៃញ ែដបេាចវកាផ�មកទងំ្ររងពីេរបនក រ់ ៃាអព្្េកងឲនព ាៃងឯេជឲនព

កពរ�ម្ានីងមលនក ាៃងេងេលំំង្ពដព�អវម�ទងំេនច។ ព��ងនៃខមចេទងេកូាពេង�ចងនកសំមេំែេងដប�នក ់ប

កមូកពរ�អ�េរេង�ងនក រ់ េកចេ � ង ែដបបអ�េរាត្ស់ៃងន ាៃងេពូេង�ចងហាៃភតកដប�នកដេរៃទពៃ ាៃងបទពផបកពរ�

ស់ពេបាេយកក ម់ចេ ាុ ច្ពេូង្ពែជងនកេកចេ � ង។ េរ់េនីេរ�ច់្ព�ថាីេាចេកូាកេំលភកដ��មាាម��  ាៃង

នកេពបជ ់ៃងនកពរ�ស់ពេបទងំពីកេ ាកងមាេំែ់ទ្មង�តឲកា «បម្ ពេរចក»។ ខមកមរកៃាេរ់េនីេរ�ច់្ព�េាច 

េនមៃាទា�អ់ចនដប�េរបនក រ់ ៃានកេកចេ � ងមកូ ែដប្ព្ពកងនេរេដកេរក ី ្ងកម្ងរវ ាៃងកមងនៃ�មេ៌ទ។ 

ខងេ្នមេាចបអាមររារ ាៃងមបេេងមរំខា�េដចម្កីេរៃទពៃ ាៃងេរកនីពេមាៃយមែដបមាព់�មព្ា�៖ 

សម�ន័�កែំណទ្មមង់ ករេាះ េ 
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១. េដចម្កីេេរកនីព ាៃងរៃទពៃ ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកកកពរ�រមសម ាៃងអងសនកមៃាែមាកដ� ភៃកប

េនេ�មងរមតកេកចេ � ង ែដបយា ងេហ់សរ�អ់កេ្ងកមាៃយមៃាព��ងនៃែដបមាែ់ងេ�មង់្ព�រនីពីនក

េកចេ � ងេ្ជចរេងំងំសង្រនប�កមា ាៃងអាមេលមេមរា កងីៃាកដ��មាាម��  ប់្ព�េពំបកពរ�បងៃ េរ់

េនីេរ�ច់្ព�្ ងរវ៖ 

អាមររារេរ�ចេ៖ ដេ ឬបមពេបាវព��ងនៃៃាម្េ៨៤, ១៣៧, ១៤៨ ១៥៩ ាៃង១៦០ ៃាេរ់េនី្កង

េរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពវី ៃេរ�ាេមា់្ព�រីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំងំសង្រន េបចព��ងនៃែដបែ់ងអពីំនកដេ�

េទរពៃាតកេរេបចរៃទពៃ ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកក ាៃងេរកនីពពេ��ញមងៃកពរ�រមសម  ាៃងអងសនក

រងសមរមីវ ៃបមៃាែមាកដ� ភៃកបនន។  

មបេេងម៖ ព��ងនៃែដបេរ�ចេដកស់ពេបទងំពីកេាច កាកេំលភយា ង��ា���កេបចកដ��មាាម��  េ�មងព��ងនៃៃាម្េ 

៣៥, ៣៦, ៤១,  ាៃងម្េ៤២ ពៃេររកេំលភរៃទពៃ ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកក េរកនីពខងពេ��ញមងៃ 

ាៃងរៃទពៃពេង�ចងអងសនក រមសមមៃាែមាកដ� ភៃកប។ បេា់េៃាអងសនករងសមរមីវ ៃបទងំេនចសឺដ់រ� េរាកងរ  

ពតាាីងៃពមសសបឯេជានន េដូ់បរ ពតា្ពពតាពផបពែផកឯេជាផងែដក ពាមែានអងសនក រមសមមៃាែមាកដ� ភៃកប 

សឺបរ ពតាមៃាកេ្កេ�េៃ្ម។ េនេ�មងរមតកេកចេ � ង អងសនក ាៃងរមសមែដបបរ ពតាមៃាកេ្កេ�េៃ្មទងំ

េនច សូកែង្ងរវកាេបចេទកេ់ៃងនេដចម្អីាមវងនរៃទពៃ ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកកកពរ�ខមូាែដបចនេដក

ម្េ៣៥ ៃាកដ��មាាម�� ៃា្ពចបស់្េេមកមប។ ម្េ ៨៤ ៃាេរ់េនី្កងេរ់េនីេរ�ចវ ៃេរ�ាេមា់្ព�រនីពី
នកេកចេ � ងេ្ជចរេងំងំសង្រនែ់ងេ «...អងសនកមៃាែមាកដ� ភៃកប ឬរមសមេ�មង្ររេ ាៃងរមសម ឬ
អងសនកអានកបងៃែដបពំេពញនកសកេ�មង្ពចបស់្េេមកមប មៃា្ងរវេ�ែចរេមានពសមកូ េទចេដក� ប�េន ី
ឬេដក្ពេយបេនី ដ់ខងេ្នម៖ 

- ផនូ់េផនចម ឬ ់បកមូេ�មងនកេឃរនេកចេ � ងកពរ�ស់ពេបាេយកកសមកូាាា 
- េ់ញេរ់េនីែថមងនក រ់  ឬេ�ែចរេមានពសមកូេ�មងេរបពំ់ងរំ្ ទ ឬពសង ញនពបេមមរងេរកេ 
ឬ្ព ងំាកងស់ពេបាេយកកសមកូ ឬេពេាជាសម� េ�។ នកេ់ញេរ់េនែីថមងនក រ់  នកេ�ែច
រេមានពរំ្ ទ ឬនកពសង ញនពបេមមរងកមូមា៖ 

• នករ�ង�មងៃេ�មងេរបពំ់ ងពេ្មចតឲស់ពេបាេយកកសមកូាាា 
• នករកេរកបលកបេា រ់ អេបក ឬផប�ពទរមប រារដប�្ពពតាពផបពែផកេ�មងាតករំ្ ទ
ស់ពេបសមកូាាា 

• នកាៃយកេដក� ប� ឬេដក្ពេយប ឬរកេរកបលកបេា់ រ អេបកេ�មងាតក្ពមថ 
មេ�សកស់ពេបាេយកកសមកូាាា 

• នកដេ�េងំ ឬពៃទផកកពនព ឬឯេរកេផបង ន� ព�ាកងយាកានកពរ�អងសនកខមូា ឬេន
េ�មងពក ៃេវ់ៃាេែាមងេ�ែចនកកពរ�ខមូាេដចម្រីំ្ ទស់ពេបាេយកកសមកូាាា 

- ផនប�មេ�្កកកបថវ ៃន រមប ក ពក ៃនា ក �ាចាមាមរប ឬមេ�្កកេផបង េដចម្រីំ្ ទស់ពេប
ាេយកកសមកូាាា។ប។ ាៃង។ប។ 

ប�រេមានព ់បកមូេ�មងជីវនពាេយកកខងេបច ែពកេរបពទេបាចរ ែដប្ងរវទទូបេទរេពៃាតក

េនម្េ១៥៩ ាៃងម្េ១៤៨។ ម្េ១៤៨ ែ់ងេ «្ងរវេពៃាតកប្កេ�ពី ១០លាេកប េរ ២០លា
េកប េដកស់េេមា �ៃនកបងៃេកព់ំនកេកចេ � ង ់េំកចអងសនកមៃាែមាកដ� ភៃកប ឬរមសមេ�មង្ររេ ាៃង
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អងសនកមៃាែមាកដ� ភៃកប ឬរមសមអានកបងៃែដបពំេពញនកសកេ�មងែដាដៃីា្ពចបស់្េេមកមប ែដបកា
េ�ែចរេមានពេដក� ប� ឬេដក្ពេយបពំកាេបចព��ងនៃៃាម្េ៨៤ ៃា់្ព�េាចាាា»។  

នកដេ�ព�� បព��ងនៃេាច ្កេដសរ� សឺកាពសង ញាវនកេក ចរេអចង្ព ងំាកងរមសម អងសនករងសមរមី
វ ៃប េ�មងនកអាមវងនរៃទពៃ់ បកមូរេមាេ�មងជីវ ៃនពាេយកក ាៃងេរកនីពេ�មងនកពេ��ញមងៃេាច។ េមពៃងអងសនក 

រមសមមៃាែមាកដ� ភៃកបាីមកូ មាបេាានៃេេ ាៃង្េមរីប�ម៌កពរ�ខមូា េេចកេកូារា្បលកបេា់ រ

អេបកបមកូ្េរូងកេ�ពតាព ដ់ប្េរូងមហៃផ�បេដចមអំពីអព្្េកងឲនពកូ់ េរេេចក។  េដចម្កីេពពេកពកក 

ាៃងពក ៃនរបមេ�មងរមតកេកចេ � ង ឬកបំកេពែាមេរេបចអែីែដបអងសនករងសមរមីវ ៃបទងំេនចការា្េ�មងបេាានៃេេ 

េរ់េនីេ្េចាកបំកេ ាៃង្េមរីប�មេ៌កព់ំេដកស់េេមា �ៃនកបងៃេកព់ំនកេកចេ � ង សឺបវ ៃចានកដរូមកមឲ

ពំផមង។ 

បនកពៃងរមសម ឬអងសនករងសមរមីវ ៃប្សព�វ ៃរតកមាងូនទី ាៃងនក ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកក 

េដចម្ជីំកមញេ�មងនកពេង�ចង ាៃងនកអាមវងនេរបាេយកកៃាស់ពេបាេយកក។ ឧទេក រ់ ដ់ប អងសនក ាៃង

រមសមមៃាែមាកដ� ភៃកប ែដបជ្មរញ ាៃងរំ្ ទ្រនី ឬកមវជាបេពេាជានកេ ាុ ចេកចេ � ង េេចកព��ម ច

ព�� បតឲអ�េេកចេ � ង ឬរមជៃេកពរ�ខមូាតឲេ្ជចរេក ចរេពេាជា ឬស់ពេបសមកូែដបខមូាេពញ់ៃងន េេចក

មាេរបាេយកក្ងរវរ� េរាកងង្មរវនកកពរ�ខមូា។ វរា ាេេងមផបរមកមឲទប�ែងេរច ែដប់្ព�្ ងរវែ់ង

តឲមានកេក ចរេអចង នកដេរៃទពៃ ់បកមូរេមាេ�មងជីវនពាេយកក ាៃងេរកនីពពេ��ញមងៃខងាេយកកកពរ�

អងសនក ាៃងរមសមមៃាកេេៃ្ម ែដបមៃាេរាចរៃទពៃកពរ�ាងីៃពមសសបឯេជាកេេៃ្មដ់ប ្េរមេហមា ាៃងរជីវេមា ឬ

្សកចរ ាឯេជា ម្ានីងមលនក េងេមម ងំ ្ពដព�អវម�តឲមារៃទពៃេ�ែចរេមានពបេមមរង ាៃងរំ្ ទ ឬ្ព ងំស់

ពេបសកា។ ស់ពេបាេយកក អ់ពេង�ចងអជីវេមាឯេជាដ់ម្េ២៧ ៃា់្ព�រនីពសី់ពេបាេយកក 

្េរមេហមាៃា្ពពតាពផបពែផកេអូ់មារៃទពៃផបពែផកបេមមរងេរកេ ាៃងរំ្ ទស់ពេបាេយកកសមកូែដប

ខមូាេពញ់ៃងន ់ំែ់េ្េរមេហមាអជីវេមា េមូារៃទពៃរំ្ ទ ាៃងផប�មបាៃ�ៃេរស់ពេបាេយកកកាែដក ពាមែាន

េេងមអែីរងសមរមីវ ៃប ាៃងរមសម ែដបបាីងៃពមសសប្រព់្ព� ាៃងមាេពរេេមាពេ្មចផប្ពេយជារមាមរប�ម ៌

ងរហមងៃ ាៃងកមងនៃ�មរ៌ងសមេដកមៃាកេ្កេ�េៃ្ម ពូេេស្ងរវកាហមឃង� ាៃងដេេងរៃទពៃាេយកក រៃទពៃ ាៃង

េរកនីព ៃានកពេ��ញមងៃ ែដបបរៃទពៃមបដ� ាដូ់ ពំងេ�មងរងសម្ពប�ៃពេងកឲេរវ ៃញ? ដ់េាចាីងៃពមសសបែដប

មៃាកេេៃ្ម ែដបបអងសនក រមសម ឬរេជីពទងំអរ�េនច សូក្ងរវកាផប�រៃទពៃាេយកក រៃទពៃ ាៃងេរក ី
នពពេ��ញមងៃេរាចរ�  ឬេ្់ចាបងាងីៃពមសសបកេេៃ្មក កងែងបនករមកមឲ។ ់្ព�មៃាអ់េំ់ង� រៃទពៃ ាៃងេរក ី
នព ប�មាបងៃ េដកបេមមរងែពពេាចេឡចក។ ់្ព�បមមកូ ្ងរវែងកេតឲកាាវាៃយម ឬេរបនក រ់ �មាបងៃ 

កមងនៃ�ម ៌េរាចនពរ�  នពរមេេងមផប ាៃងនកមៃាកេំលភពំកា ។ 

 

២. េដចម្ពី្ងកងនកអាមវងន់ ្ព�ស់ពេបាេយកក  ម្េ១៥) ឱឲកាេពញេបញ ាៃងមា្ពរៃទពនពេ�មង

រមតកេឃរនេកចេ � ង ាៃងេដចម្ចីនពក ៃយនរអព្្េកងឲ៖ 

អាមររារេរ�ចេ៖ ព��ងនៃមកូ  ម្េ ៨៣ថាី ៃាេរ់េនី្កងេរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំងំសង

្រន) ្ងរវែ់ងេ ម្ានេីងកមទពពបេខមកភមៃា� ាសកកប ាៃងម្ានងីមលនក មៃា្ងរវេ�ែចរេមានពរំ្ ទ ាៃង្ព ងំ

ស់ពេប ាេយកកសមកូេន្សព�េពបេវល។  ម្ានីងមលនក េងេយ�ពបេខមកភមៃា� ាៃងេងេមម ងំ

ាសកកបបងៃ មៃានម កបរមជៃេរេមា ឬបម្ាន ីឬេ� េ�ដកេន ំស់ពេបាេយកកសមកូកាេឡចក។ ម្ានី
ដ់កាេកពព�ខងេបច អ់ ់បកមូរន ព�នកេឃរនេកចេ � ងកពរ�ស់ពេបាេយកកសមកូ ឬេពេាជា
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សម� េ�កា ពាមែានមៃា្ងរវកេ� ឬដេ�នកពសង ញរ �ុ កពរ�ស់ពេបាេយកក អវ ឬអាៃងមេូៃាស់ពេប

ាេយកក ាៃងអឬេពេាជាេនច។ 

មេបេងម៖ េងេយ�ពបេខមកភមៃា� ាសកកបកមងនៃ�មម៌ាងូនទី ាៃងនកទទូបខមរ្ងរវរំខា�� ប�េ�មងនកកេ

រានៃរមខៃាដំេ ច់ កនកេកចេ � ង េេចកម្ានីងមលនកេាូកង ់បកមូេដក� ប�េ�មងនកសកេដច្រក ាៃងនង�េរ់

េនីេបចព ន់ក ងែដបទេ�ទៃានកេកចេ � ង។ ដ់េាច ពូេេស្ងរវែងមាបេាខ �់ ៃានកអាមវងនរៃទពៃាេយកក េដចម្ី
កេអព្្េកងនព េដកមៃាបេមមរងាេយកក សូកែង្ពហេ�្ ពែេបរមជៃេ សាជាព ែដប្ងរវលែបងពី
រមជៃេស់ពេបាេយកកសមកូ េេចកមៃា្ងរវេ�ែចរេមានពេឃរនេកចេ � ង រំ្ ទ ឬ្ព ងំស់ពេប 

សមកូេទ។ 

 

៣ា េដចម្កីេរៃទពៃកពរ�អ�េរេង�ងនក រ់  «រាត្ស់ៃងន» កេ្ងកមាៃយមៃាព��ងនៃេនប�កមា៖  

អាមររារេរ�ចេ៖ បមពេបព��ងនៃម្េ១៦០ ៃាេរ់េនី្កងេរ់េនីេរ�ច់្ព�រនីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំ

ងំសង្រន ែដបកេទមេេ្មៃង្េមរីប�មក៌ាេេចក។ 

មបេេងម៖ នកសករេង�ងនក រ់ េកចេ � ង សឺបនកសករាត្ស់ៃងន ែដប្ងរវមានកេបចេទកេ់ៃងន ្ងរវមានក ់បកមូ

ពី្ពបពបកដ� ពៃេររកមវជា េដកមៃា្ងរវរៃងេ្នមរមក � ឬនកសំមេំែេងេររេមានពពេូេសេទ។ ម្េ 

១៦០ ៃាេរ់េនីេរ�ច់្ព�ថាីេាច េពចអ�េរេង�ងនក រ់ ផប�នកែ់ន ំ ឬរនីពេន� រដប�ម្ានីេកចេ � ង ឬម្ានីព�

រាមកេេ � ង ែដបនម កបពទេបាចរ េដកទទូបនកេពៃាតកប្កេ�ពី ១លាេកប  ឬ ២៥០ដមលម កអេមក ៃេ) 

េរ ១០លាេកប  ២៥០០ដមលម កអេមក ៃេ) េដកស់េេមា �ៃនកបងៃេកព់ំនកេកចេ � ង។ ម្េេាចសឺបនក 

សំមេំែេងេ�មងនកសករាត្ស់ៃងនកពរ�អ�េរេង�ងនក រ់  េេចកកាពេង�ចងពទេបាចរមកូែដបមៃារមម្ងាកង

េំេមរ្ងកម្េមរីប�ម។៌ េំេមរកពរ�អ�េរេង�ងនក រ់  ្ងរវកាពៃាតក្ងកមែងព�្ព�ពីនកសកសឺរមបាម។ 

 

៤ា េដចម្នីកកករៃទពៃៃាស់ពេបាេយកកនកេ ាុ ចេកចេ � ង៖  

អាមររារេរ�ចេ៖ បមពម្េ ១៦២ ៃាេរ់េនី្កងេរ�ច់្ព�រីពីនកេកចេ � ងេ្ជចរេងំងំសង្រន។ 

មបេេងម៖ ម្េ ១៦២ ែ់ងេ «អំេពចេបាចរែដប្ព្ពកងនេដកស់ពេបាេយកក សឺបអំេពចេបាចរែដប្ព្ពកងន
េដកអងសនក ឬអ�េងំសងកពរ�ខមូា េដចម្បី្ពេយជារកពរ�ស់ពេបាេយកកេនច។ អងសនក ឬអ�េងសំង
កពរ�ស់ពេបាេយកក រំេសដប�អងសនក ឬពមសសបែដបមារៃទពៃរេ្ម់េ�មងនមស់ពេបាេយកក ្រព
េមបេាានៃេេកពរ�ស់ពេបាេយកកេនច។» ម្េេាច កាន� ព�ពទេបាចរកពរ�ពមសសប ឬងំសងកពរ�ស់

ពេបាេយកកេរបពទេបាចរកពរ�ស់ពេបាេយកក។ នកអាមវងនម្េេាចាកងជពូហាៃភតកខម ងំេដក     

ស់េេមា �ៃនកបងៃេកព់ំនកេកចេ � ង  សាជាព) ងមលនក ាៃង្េរម្ពកេ�មាាម��  ែដបមៃាឯេជឲ ាៃងពង�

ទំនរ�អំពីបេមមរងាេយកក។ េ្កចេ ស់ពេបនា�អំស់កាព��បម្ានី ឬរមជៃេៃាងមលនក ាៃង្េរម

្ពកេ�មាាម�� េរបម្ានី ឬេ� េ�ដកេនកំពរ�ស់ពេប្ពបជាេមកមប េេចករមជៃេ សាជាព ្ងរវកាេ្ជចរេក ចរ

េដកស់ពេបនា�អំស់ ាៃងស់ពេប្ព ងំ  ស់ពេបរេ្សស ចបងៃ)។ នកអាមវងនម្េេាចមៃា្ងកម្ងរវនំ

មេនកកេំលភពំកកពំកាយា ង��ា���ក កេងដប�ដេរៃទពៃស់ពេបាេយកកនកេ ាុ ចេកចេ � ងេ�មងនក្ពេូង

្ពែជង េេចកេអូ់កង�ពង�បទពផបរាមកេេ � ងកពរ�ស់ពេបេនច។ ម្េ១៦២េាច ្ងរវកាកេេរន� ព�ពទ
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េបាចរមកូ់ំាូា េ�មងម្េ ១៤២, ១៤៣, ១៥២, ១៥៣, ១៥៥, ១៥៦ ៃាេរ់េនី្កង់្ព�ថាី េនចវសក

សរ�ាកងបមពេពេានពនកេ ាុ ចកពរ�ស់េពបាេយកកសមកូេនច។ ឧទេក រ់  ម្េ ១៥២ ពទ

េបាចរ «្ពមថបរចក់េ់ំេកចស់ពេបាេយកកសមកូ» ្ងរវកា្ព្ពកងនេដកងំសងស់ពេប 

ឬពមសសប ែដបមារៃទពៃរេ្ម់កពរ�ស់ពេបេនច នមំេកង�ពង�រៃទពៃ ាៃងបទពផបរាមកេេ � ងៃាស់ពេបនក

េ ាុ ចេកចេ � ង។  

រ្មព�ពតងម៌ាពែាម៖  

 នឈម     អ �ក   នលខោូព័� 

• េលេ �ា រក ADHOC ០១៦ ៤៤០ ០៤៤ 

• េលេ្រី ករ� រមនព GADC ០១២ ៦២៧ ៨៥៧ 

• េលេ សប� ព �ុ  COMFREL ០១២ ៩៤២ ០១៧ 

• េលេ េងប ពមទព  NICFEC ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 

• េលេ កង� សៃមេអង PDP-Center ០១៦៨២៨ ២១១ 

• េលេ កមង កងន YCC ០១២ ៩៧៤ ១២៦ 

• េលេ េមកម កា� CISA ០១២ ៩៤៧ ០២២ 

• េលេ េកាង វ ៃកេ CLEC ០១២ ៨០១ ២៣៥ 

• េលេ បង រមខ YRDP ០១២ ៣៦០ ៤៦៤ 


