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េសចក្តេីផ្តើម 
 េយើងកពុំង្របរពធខបួេលើកទ៦ី០ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទ ធមិនសុ កនុងឆន ំ
២០០៨េនះ។ េនកនងុេសចក្ត្ីរបកសេនះ ្របេទសទងំអស់េនេលើពិភពេ ក បន 
របួរមួគន  េហើយបនយល្់រពមេលើបញ្ហ សំខន ់ៗ ជេ្រចីន ែដលេយើងទងំអស់គន ជ 
មនសុ គរួែតមន េដើមបីេធ្វើឲេយើង ចរស់េនេ យសបបយរកី យ។  បញ្ហ ទងំអស់ 
េនះ េ ថសិទ ធមិនសុ របស់េយើង។ សិទ ធទិងំេនះគជឺរបសេ់យើងទងំអស់គន  ពីេ្រពះ 
េយើងគជឺមនសុ ។ 

 កនូេសៀវេភេនះពនយលជ់ពកយេពជនអ៍ធបិបយជមួយរបូភពថេហតអុ្វីបនជ 
សិទ ធមិនសុ េនកនុងេសចក្ត្ីរបកសជសកលេនះ មន រសំខនដ់ល្់របជជនកមពុជទងំ 
អស់។ េសចក្ត្ីរបកសជសកលេ្របីពកយេពជនែ៍ដល្របជជនភគេ្រចីនពិបកយល។់ 

មរយៈកនូេសៀវេភេនះ េយើងសូមេធ្វើករបង្ហញពីអតថនយ័សិទ ធមិនសុ  េនកនុងករ 
អនវុត្តនជ៍កែ់ស្តងដល្់របជជនកមពុជ េ យេធ្វើករនទិនេរឿងដ ៏ មញញ មួយ របស់ 
្រគួ រកមពុជធមម មួយេធ្វើមតភុមិូនវិត ្តនេ៍្រកយេពលស្រងគ ម។ ករយិលយ័េយើងកម៏ន 
ភជ បជ់នូ មរបូភពនមួីយៗនវូម្រ ែដលពកព់័ន ធៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលេនះែដល
សរេសរជពកយស្រមយេធ្វើឲមនសុ លរ់បូ ចយលប់ន។ 

 េសចក្ត្ីរបកសេនះ មនលកខណៈពិេសស ស់េនកមពុជ េ យ រែត ្រតូវ 
បនករពរេ យរដ្ឋធមមនញុញ ។ េនះមននយ័ថ េយើងទងំអស់គន េនកមពុជគរួែត ច 
ទទលួបនសិទ ធមិនសុ ជមូល ្ឋ នេនះ។ 
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េសចក្ត្ីរបកសជសកលចបេ់ផ្តើមេ យករពនយលេ់ហតអុ្វីបនជសិទ ធមិនសុ សំខន។់ 
  

 មនសុ ្រគបរ់បូ ចរស់េនេ យេសរកី នុងពិភពេ កមួយែដលមនសន្តភិពនងិយតុ ្តធិម៌
លះុ្រ ែតមនករេគរពសិទ ធមិនសុ  នងិេសចក្តៃីថ្លថនូររបស់មនសុ ។ 
 េនកនុងអតតីកល មនសុ មួយចនំនួបន្រប្រពឹត ្តអំេពើេឃរេឃ នងិគរួឲភយ័ខ្ល ចដល ់
មនសុ ដៃទេទៀត ពីេ្រពះពួកេគមិនបនយកចតិ ្តទកុ កដ់លសិ់ទ ធមិនសុ ។ ឥឡូវេនះ មនសុ  
្រគបរ់បូ ្រតូវែតមករបួរមួគន េដើមបីេធ្វើឲ្របកដថេយើងមនេសរភីពនយិយស្តី  នងិគតិពីអ្វី ែដល 
េយើងចងគ់តិ េហើយ្រតូវេធ្វើឲ្របកដថេយើងមិន្រតូវរស់េនកនុងភពភយ័ខ្ល ច ភពអតឃ់្ល ន នងិ 
ករឈឺចបេ់ឡើយ។ 
 ចបប្់រតូវករពរសិទ ធមិនសុ របស់េយើង ដូេច នះេយើងមិនចបំចម់ករបួរមួគន ្របយទុ ធ្របឆងំ 
នងឹមនសុ ទងំ យ ែដលពយយមេធ្វើឲអន្ត យដលសិ់ទ ធរិបស់េយើងេឡើយ។ 
 ្របេទសនមួីយៗ គរួែតែស្វងយលពី់គន េដើមបីរមួរស់ក នុងសុខសន្តភិពទងំអស់គន ។ 
 ្របជជនទងំអស់ៃនប ្ត ្របេទសែដលបនចលូរមួជមួយអងគករសហ្របជជតបិនយល់
្រពមេធ្វើករជមួយគន េដើមបីករពរសិទ ធមិនសុ នងិសុខមុលភពរបស់មនសុ ទងំបុរសនងិ្រស្តី
េដើមបីេធ្វើឲជីវតិមនសុ ្រគបរ់បូរស់េនកនែ់ត្របេសើរេឡើងេនកនុងពិភពេ កេនះ។ 
 រ ្ឋ ភបិលៃនប ្ត ្របេទសែដលជសមជិកអងគករសហ្របជជត ិ បនសនយ េដើមបីេធ្វើឲ 
្របកដថសិទ ធមិនសុ របស់េយើង្រតូវបនេគរព។ មុននងឹេយើង ចធនឲមនករេគរពសិទ ធ ិ
មនសុ របស់េយើង េយើងទងំអស់គន ្រតូវែតយលពី់អ្វី េទជសិទ ធមូិល ្ឋ នរបស់េយើង។ 
 ្រស័យេហតេុនះ 
 ម សននបិតអងគករសហ្របជជតែិដលរមួមនអនកតំ ងមកពី្របេទសទងំអស់េនេលើ
ពិភពេ កេនះ 
 បន្រពមេ្រព ងគន េលើេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទ ធមិនសុ េនះ។ ្របេទសទងំ 
អស់ នងិេយើងមន ក ់ៗ ្រតូវសនយចងច ំ នងិអនវុត្ត មដូចអ្វី ែដលបនសរេសរេនកនុងអតថបទេនះ 
នងិេធ្វើករឲអស់ពីសមតថភព េដើមបីេធ្វើឲ្របកដថ មនសុ ្រគបរ់បូ ចទទលួបនសិទ ធមិនសុ ។ 
មនសុ ្រគបរ់បូសុទ ធែតមនតនួទេីរៀងៗខ ្លនួក នុងករេធ្វើឲ្របកដថេយើង ចេធ្វើបន។ 
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េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
េសចក្តៃីថ្លថនូរ - ចប់ ងំពីេយើងេកើតមក េយើងមនេសរភីព នងិគរួែតទទលួបនករេគរព បរ់កដូច 
គន  េទនងឹមនសុ ដៃទេទៀតែដរ។ េយើង ចគតិពិចរ  នងិយលដឹ់ងេ យខ ្លនួេយើង ពីអ្វីខសុអ្វី ្រតូវ។ 
េយើងគរួ បរ់កគន េ យមិត្តភព។ (ម្រ  ១) 

ជីវតិ - េយើងទងំអស់គន  មនសិទ ធរិស់ នមនជីវតិ មនេសរភីព នងិសិទិ ធមនសុវតថភិព។ (ម្រ  ៣) 

 

េកើតមកេសមើភព នងិមនេសរភីព 
 េនះគជឺេរឿងនទិនរបស់ពូសុខ នងិ្រគួ រគត ់

 សុខេកើតេនឆន ១ំ៩៦៨ េនកនុងទរីមួេខត្តមួយៃន្របេទសកមពុជ។ រស់េនជមួយ 
ឪពុកម្ត យ នងិបង្របុស។ សុខចងចថំ ជីវតិរបស់ កលពីកមុរភព គជឺេពលមួយដ ៏
សបបយរកី យបំផតុ។ មិនែដល្រពួយបរមភអ្វី េទ។ 

 ឪពុកម្ត យរបស់  បនផ្តលអ់្វីៗទងំ 
អស់ែដល ចងប់ន។ ពួកេគបនពនយល ់
ពីអ្វី ែដលខសុ អ្វី ែដល្រតូវ។ ឪពុកម្ត យ 
បនបេ្រង ន ថ ចេធ្វើអ្វីៗទងំអស់ 
ែដល បនសុបិន ្តថនងឹចងេ់ធ្វើ េនកនុងជីវតិ 
របស់  ដ ប មិនបនេធ្វើអ្វីឲប៉ះ 
ពលដ់លអ់នកដៃទ។ គរួែតេគរព ប ់

នអនកដៃទេសមើៗគន ជមិត្តភព នងិជយួ 
យក រគនជនចិ ច។ 

 ឪពុកម្ត យសុខបនបេ្រង ន ពីសិទ ធមិនសុ  ែតពួកគតមិ់នបនដឹងថ អ្វីៗែដល 
ពួកគតប់នបេ្រង នេនះគជឺសិទ ធមិនសុ េនះេទ។ ទងំេនះគជឺេមេរៀនែដលសុខនងឹចង 
ចេំពញមួយឆកជីវតិរបស់ ។ 
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ឈប!់ 
្របគលរ់បសទ់ងំអសឲ់េយើង 
េបើមិនអញច ឹ ងេទ បញ់េចល! 



 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
េសចក្តៃីថ្លថនូរ - ចប់ ងំពីេយើងេកើតមក េយើងមនេសរភីព នងិគរួែតទទលួបនករេគរព បរ់កដូច 
គន េទនងឹមនសុ ដៃទេទៀតែដរ។ េយើង ចគតិពិចរ  នងិយលដឹ់ងេ យខ ្លនួេយើង ពីអ្វីខសុអ្វី ្រតូវ។ 
េយើងគរួ បរ់កគន េ យមិត្តភព។ (ម្រ  ១) 
ជីវតិ - េយើងទងំអស់គន  មនសិទ ធរិស់ នមនជីវតិ មនេសរភីព នងិសិទិ ធមនសុវតថភិព។ (ម្រ  ៣) 
ទសភព - គម ននរ មន ក ់ ្រប្រពឹត ្តមកេលើេយើងដូចជទសករេនះេទ េហើយេយើងកមិ៏ន្រតូវ្រប្រពឹត ្ត 
េទេលើនរ មន កដូ់ចជទសករែដរ។ (ម្រ  ៤) 
ទរណុកមម - គម ននរ មន កេ់ធ្វើទរណុកមម ឬ្រប្រពឹត ្តអំេពើេឃរេឃ ឬផ្តនទ ឲេយើងបតប់ងត់ៃំលជ 
មនសុ េទបើយ។ (ម្រ  ៥) 

 

ែខ មរ្រកហមបនបំផ្លញសិទ ធមិនសុ េនកមពុជ 
 សុខេនតចូេពក មិនយលថ់នងឹមនេរឿង វ ្រកក់ ចេកើតេឡើងេនេលើ 
ពិភពេ កេនះ។ មិនដឹងអំពីស្រងគ មែដលកពុំងបនឆបេឆះេនកមពុជនេពលេនះ 
េទ។ មិនែដលបនគតិថ ជីវតិដរ៏កី យែបបេនះបនមកដលទ់បីញច បេ់នះេទ។ 

 ជអកសុល ៃថងមួយេនឆន ១ំ៩៧៥ សភុមងគលែបបេនះបនមកដលទ់បីញច បភ់្ល ម 
េនេពលែដលទ នែខ មរ្រកហមបនចលូមកដលទ់្ីរកុង េហើយបនបញជ ឲ្របជជនទងំ 
អស់ចកេចញពីទ្ីរកងុ។ ្របជជនទងំអស់មនករតកស់្លុតយង៉ខ្ល ងំ។ 

 ែខ មរ្រកហមបនដកហតូអ្វីៗទងំអស់ពី្របជជនៈ ផទះសំែបង ្រទពយសមបតិ្តទងំ 
អស់...្រពមទងំសុភមងគលរបសពួ់កេគផង។ 

 ពួកែខ មរ្រកហមបនដកហតូសិទ ធមិនសុ ពី្របជជនទងំអស់។ 

 កនុងកឡុំងេពលជិតបួនឆន  ំែខ មរ្រកហមបនចតទ់កុ្របជជនទងំអស់ថជទសករ។ 
្របេទសកមពុជបនក្លយេទជទកីែន្លងមួយដេ៏្រក ម្រកំបំផតុ េហើយ្របជជនជេ្រចីនបន 

្ល ប។់ ឪពុកម្ត យសុខ ្រតូវបនសំ បៈ់ ឪពុក ្ល បេ់ យ ររងករេធ្វើទរណុកមម 
េហើយម្ត យ ្ល បេ់ យ រករអតឃ់្ល ន នងិករបងខំឲេធ្វើករជទមងន។់ ជភព័្វសំ ង 
សុខបនរស់ នមនជីវតិពីរបបដេ៏ឃរេឃេនះ។ 
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បនទ បម់កេទៀត ឆកជីវតិបនរ តអ់ែណ្ត តមកេនជំរ.ំ..  
 សុខមិនចងន់យិយពីករឈឺចបរ់បសគ់ត ់កលពីអតតីកលេ្រកមរបបែខ មរ 
្រកហមេនះេទ ពីេ្រពះេធ្វើឲជីវតិគតក់នែ់តេ្រក ម្រកំយង៉ខ្ល ងំ។ 

 េ្រកយរបបែខ មរ្រកហម ស្រងគ មសុីវលិេនែតបន្ត េហើយសុខ្រតូវរតេ់គចេទ្រពំ 
ែដន។ គតប់នរស់េនជំរជំនេភៀសខ ្លនួអស់ជេ្រចីនឆន  ំរងច់េំពលេវ មួយែដលគត ់

ច្រតឡបម់ក្រសុកកេំណើ តវញិ។ 

 ជនួកលគតម់ន រមមណ៍ឯេកនងិកេ ្ត ចកែណ្ត ង។ បុ៉ែន ្តបនទ បម់ក គតប់ន 
ជបួនរមីន កេ់ឈម ះចន។់ េគទងំពីរបនចបច់តិ ្ត្រស ញ់គន េនជំរ ំេហើយពួកេគបន 
សំេរចចតិ ្តេរៀបករ េទះបីជពួកេគមិនបនដឹងពីអនគតរបស់ពួកេគ នងឹេទជយង៉ 

កេ៏ យ។ េ្រកយពីេរៀបកររចួភ្ល ម ពួកេគបនចបេ់ផ្តើមក ង្រគួ រមួយ េ យ 
ករផ្តលក់េំណើ តកនូ្របុសមន កេ់ឈម ះនមិិត ្ត េនឯជំរ។ំ 

 ពូសុខ បនបតប់ង្់រគួ ររបស់គតក់ នងុរបបែខ មរ្រកហម ែតឥឡូវេនះ គតប់ន 
ក ង្រគួ រផទ លខ់ ្លនួថមមួីយេទៀត។ េទះជេពលមនស្រងគ មកេ៏ យ គតប់នចបេ់ផ្តើម 
ជីវតិជថមរីបស់គត។់ 

 

េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ជនេភៀសខ ្លនួ - ្របសិនេបើមននរ មន ក ់ ពយយមេធ្វើបបេយើង េយើង ចរតេ់ទ្របេទសមួយេទៀត 
េដើមបីសុំឲេគករពរ។ កបុ៉៏ែន ្ត េយើងមិន ចរតេ់គចខ ្លនួបនេទ ្របសិនេបើខ ្លនួេយើងផទ លប់ន្រប្រពឹត្ត 
អំេពើខសុឆគង ដូចជ េធ្វើឲអន្ត យដលអ់នកដៃទ ឬមិនេគរពសិទ ធមុិនសុ ជេដើម។ (ម្រ ១៤) 

ពហពិ៏ពហ ៏ - េនេពល ែដលេយើងដល់ យ្ុរគបក់រ េយើង ចេរៀបករ នងិក ង្រគួ រ 
មួយបន។ គម ននរ មន ក ់ ច មឃតេ់យើងមិនឲេរៀបករ េ យ រែតពណ៌សមបុរ ្របេទស 
កេំណើ ត ឬ សនរបស់េយើងេទបើយ។ បុរស នងិ្រស្ត ី មនសិទ ធដូិចគន  េនេពលែដលពួកេគេរៀបករ 
នងិេនេពលែដលេគែលងលះគន ។ គម ននរ មន ក ់ បងខំេយើងឲេរៀបករជមួយនងឹអនកែដលេយើងមិន 
ចងេ់រៀបករជមួយេនះេទ។  
រ ្ឋ ភបិល នងិ្របជជនៃន្របេទសរបស់េយើង គរួែតករពរ្រគួ រ នងិសមជិក្រគួ រេយើង។ 
(ម្រ  ១៦) 
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សមូ ្វ គមន!៍ 
េ កមនេសរភីពេធ្វើដេំណើ រ
េទទី មបណំងេ ក។ 



 

្រតឡបម់កកនភ់មិូកេំណើ តវញិ 
 ៃថងមួយ គតឮ់េសចក្ត្ីរបកសមួយថ ស្រងគ មបនបញច បេ់ហើយ េហើយជនេភៀស 
ខ ្លនួទងំអស់នងឹ្រតូវបនឲ្រតឡបេ់ទកនភ់មិូកេំណើ តវញិ។ សមូបី នមិិត្ត េទះ មិនបន 
េកើតេនេលើទកឹដីកមពុជកេ៏ យ ក ៏ ្រតូវបនទទលួ គ លថ់ជ្របជពលរដ្ឋែខ មរែដរ 
េហើយក្៏រតូវបនអនញុញ តឲវលិ្រតឡបម់កជមួយឪពុកម្ត យរបស់ ែដរ។ ្របជជនទងំ 
អស់រេំភើបរកី យយង៉ខ្ល ងំ េ យបន្រតឡបម់ក្រសុកកេំណើ តវញិ។ 

 កនុងេពលមនស្រងគ ម ករេដើរេហើរមិន ចេធ្វើបនេ យេសរេីនទទូងំ្របេទស 
េនះេទ។ កបុ៉៏ែន ្តឥឡូវេនះ សន្តភិពបនវលិមកកមពុជេលើៃផទ្របេទសទងំមូល ្របជជន 

ចេដើរេហើរ មបំណង្របថន របស់ពួកេគ។   

 ្របជជនខ ្លះបនមកជបួជុំសមជិក្រគួ រខ ្លនួវញិ នងិបនជបួមិត្តភក្តចិស់ែដល 
ពួកេគបនគតិថបនបតប់ងជី់វតិអស់េទេហើយេនេ្រកមរបបែខ មរ្រកហមេនះ។ 
ជេ្រចីនឆន េំ្រកយមក ពូសុខបនជបួជុំបង្របុសរបសគ់តវ់ញិ ែដលបនបតខ់ ្លនួអស់ជ 
េ្រចីនឆន មំកេហើយេនះ។    

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
សញជ ត ិ - េយើងទងំអស់គន  គរូែតទទលួបនសញជ តមួិយ។ គម ននរ មន ក ់ ច ងំេយើងមិនឲទទលួ 
បនសញជ តពីិ្របេទសរបស់េយើង ឬសញជ តពីិ្របេទសេផ ងេទៀតែដលេយើងចងប់ន េ យគម នេហត ុ
ផលសមរមយេនះេទបើយ។ (ម្រ  ១៥) 

ករេដើរេហើរ - េយើងទងំអស់គន  ចេដើរេហើរេនកនុង្របេទសរបស់េយើងេ យេសរ។ី េយើងក ៏ ច 
េចញេទ្របេទសេ្រក មួយ នងិវលិ្រតលបម់ក្របេទសេយើងវញិបនេ យគម នករបងខិតបងខំ។ 
(ម្រ  ១៣) 
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ៃថងេបះេឆន តៈករចបេ់ផ្តើមថមមួីយ 
 ឥឡូវេនះ កមពុជបនវលិ្រតឡបម់ករកសន្តភិពវញិេហើយ ករេបះេឆន ត្រតូវបន 
េរៀបចេំឡើង ែដល្របជជនទងំអស់ ចេ្រជីសេរ ើសអនក ែដល ចដឹកន្ំរបេទស 
បន។ ករេបះេឆន តេលើកទមួីយ បន្រប្រពឹត ្តេទកលពីែខឧសភឆន ១ំ៩៩៣ េហើយ 
បនទ បពី់េនះមក ករេបះេឆន តជេទៀងទតមួ់យ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង។ េយង មរដ្ឋ 
ធមមនញុញ  ករេបះេឆន ត្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យេសរនីងិ្រតឹម្រតូវ េហើយ្របជពលរដ្ឋែដល 
ចងេ់បះេឆន ត គរួែត ចេបះេឆន តបន។ 

 រដ្ឋធមមនញុញ កធ៏នករពរសិទ ធមិនសុ ដលម់នសុ លរ់បូេនកមពុជផងែដរ។ សិទ ធ ិ
មនសុ នងិ្របជធបិេតយយេធ្វើឲសន្តភិពេនកមពុជកនែ់តរងឹម ំនងិជដ បេរៀងេទ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
្របជធបិេតយយ - េយើងទងំអស់គន  ចចលូរមួចតែ់ចងេជគ សនរបស់្របេទសជត ិ មរយៈករ 
េបះេឆន តេ្រជីសេរ ើសអនក ែដលេយើងេពញចតិ្តឲេធ្វើជតំ ងរបស់េយើង ឬកឈ៏រេឈម ះឲេគេបះ 
េឆន តេ្រជីសេរ ើសេយើងេធ្វើជតំ ងរបស់េគវញិ។  
រ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេ្រជីស ងំជេទៀងទត់ មរយៈករេបះេឆន ត ្រសប មគនំតិរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
េនកនុងករេបះេឆន ត េយើងមន ក ់ៗ មនសិទ ធេិបះេឆន តបនែតមួយសន្លកឹបុ៉េ ្ណ ះ េហើយសន្លកឹេឆន ត 
របស់េយើងមន ក ់ៗ  មនតៃំលេសមើៗគន ។ េយើងមិន្រតូវ្របបេ់គ ពីនរ ែដលេយើងេបះេឆន តឲេនះេទ 
្របសិនេបើេយើងមិនចង្់របបេ់នះ។ 
េយើងទងំអស់គន  មនសិទ ធដូិចគន  កនងុករបំេរ ើេស ធរណៈ។ (ម្រ  ២១) 

សន្តភិព - ដូេច នះ េនេពល េយើងទទលួបនសិទ ធដូិចែដលេយើងបន នកន្លងមក េនកនុងេសចក្ត ី
្របកសេនះ មនសុ ទងំអស់នងឹ ចរស់េនកនុងសន្តភិព ទងំេនកនុងសហគមនរ៍បស់េយើង ទងំរ ង 
្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ។ (ម្រ  ២៨) 
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លំេន ្ឋ នថមមួីយ 

 ពូសុខ នងិ្រគួ រគតប់នេទរស់េនភមិូកេំណើ តមីងចន។់ េនកនុងភមិូេនះ ពួកេគ 
ទទលួបនដីខ ្លះសំ បស់ងលំ់េន ្ឋ ន នងិសំ បប់ងកបេងកើនផល។ េនះជករ្របៃព ស ់
ែដលពួកេគមនលំេន ្ឋ នមួយផទ លខ់ ្លនួ បនទ បពី់រស់េនជំរអំស់ជេ្រចីនឆន ។ំ លំេន ្ឋ ន 
េនះ បនផ្តលស់ុវត ថភិពយង៉សុខ ន្តដលពួ់កេគ េ្រកយពីពួកេគរស់េនកនុង ថ នភព 
គម នលំនងឹអស់ជេ្រចីនឆន ។ំ 

 ពូសុខនងិមីងចន ់បនផ្តលក់េំណើ តកនូ្រសីមន កេ់ឈម ះ សន េហើយបនទ បម់កបន 
កនូ្របុសមន កេ់ទៀតេឈម ះបញញ ។ េពលែដលបញញ េនតចូេនេឡើយ បនបតប់ងេ់ជើង 
មខ ងេ យ រែតេ្រគះថន កមួ់យ។ កបុ៉៏ែន ្ត េហតកុរណ៍េនះមិនបនផ្ល ស់ប្តូ រ សនរបស់ 
េទ។ េទះជ េដើរេ យេឈើ ្រចតក់េ៏ យ ក ៏ ចមននងិ ចេធ្វើអ្វីៗទងំអស់ ដូចបង 

្របុសនងិបង្រសី ែដរ។ អនក លគ់ន ្រស ញ់ ប់ ន ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
សន្តសិខុសងគម - ជសមជិកមន កេ់នកនុងសងគម េយើង ចក ងជីវតិល្អមួយសំ បខ់ ្លនួេយើង នងិេ្របី 
្របស់ឱកសល្ៗអ ែដលសងគមបនផ្តលឲ់ េដើមបីទញយក្របេយជន ៏ ដលក់ររស់េនរបស់េយើង។ 
្របសិនេបើមននរ មន កជ់បួករលំបក េយើងទងំអស់គន គរួែតរមួគន  េដើមបីជយួ មលទ ធភពែដល 
េយើង ចេធ្វើបន។ (ម្រ  ២២) 

ជនពិករ - េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថ សិទ ធមិនសុ ជរបស់េយើងទងំអស់គន  េ យ បប់ញចូ ល 
ទងំជនពិករផង។ េយើងទងំអស់គន  មនកតព្វកចិ ចជសមជិកសងគម េដើមបីជយួគន េទវញិេទមក េធ្វើ 
ឲជីវតិកនែ់ត្របេសើរបំផតុ។ ជនពិករ្របឈមមុខនងឹបញ្ហ ពិេសស បុ៉ែន ្តេបើមនករជយួបែនថមែត 
បន្តចិ ពួកេគក ៏ ចរស់េនយង៉េពញេលញ នងិសកមមេនកនុងសហគមនែ៍ដរ។ (សូមេមើលម្រ ២ 
នងិម្រ ២៥) 
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េទ! អនញុញ ត្តឲសិស សរេសរពី
អ្វីែដលពកួេគចងស់រេសរចះុ... 

កមួយមិន្រតូវសរេសរ 
ែបបេនះេទ 



េរៀនស្ូរតេដើមបីេធ្វើឲអនគតកនែ់តភ្លឺ ្វ ង 
 េនេពលពួក ធេំពញវយ័ នមិិត្ត សន នងិបញញ  បនេទេរៀនេន កនុង 
ភមិូ េដើមបីេរៀនពីអ្វីៗទងំអស់ែដលពួកេគ្រតូវករ កនុងករេធ្វើឲជីវតិរស់េនបនសុខ 

ន្ត នងិមនសុភមងគល។ ្រគូបេ្រង នខ ្លះមនករតងឹែតងហសួេហតេុពក េហើយមិនចងឲ់ 
កនូសិស នយិយ សរេសរពីអ្វី ែដលពួកេគចងន់យិយ សរេសរេនះេទ។ បុ៉ែន ្តនយកិ 

មន្របជញ ឈ្លសៃវេ យដឹងថ គជឺទកីែន្លងមួយែដលេកមងៗមិនគរួ្រតូវ 
បន មឃតមិ់នឲនយិយេនះេទ ែតគរួជកែន្លងេលើកទកឹចតិ ្តដលក់រដុសខតេ់ទព 
េកសលយរបស់ពួកេគ។ 

 នយកិ េជឿជកថ់ េកមងៗទងំអស់្រតូវករចងដឹ់ងពីសិទ ធមិនសុ របសពួ់ក 
េគ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ករអបរ់ ំ - េយើងទងំអស់គន  ចទទលួបនករេរៀនសូ្រត េហើយជពិេសសេកមងៗ គរួែតេទ  
េរៀន។ គម ននរ មន ក ់ ត្រមូវឲបង្់របកេ់ដើមបីេទេរៀនេនថន កប់ឋមសិក េនះេទ។ េយើងទងំអស់គន  

ចេរៀនយកជំនញ មួយ ឬកប៏ន្តករសិក ឲកនែ់តខ ពស់ មបំណង្របថន ។  
េន  េយើង ចបណ្តុ ះេទពេកសលយរបស់េយើង េហើយគរួែតេរៀនពីសិទ ធមិនសុ  នងិពីរេបៀបកនុង 
ករ ប់ នគន ជមួយអនកដៃទ េទះជេគមនពណ៌សមបុរ សន ឬមកពី្របេទសេផ ងដៃទេទៀតក ៏
េ យ។ 
ឪពុកម្ត យេយើង មនសិទ ធេិ្រជីសេរ ើសពីអ្វី ែដលេយើងចងេ់រៀន នងិពីអ្វី ែដលេយើង ចេរៀនបន។ 
(ម្រ  ២៦) 

ករសែម្តងមត ិ - េយើងទងំអស់គន  ចគតិពីអ្វី ែដលេយើងចងគ់តិ នយិយពីអ្វី ែដលេយើងចងន់យិយ 
េហើយគម ននរ មន ក ់ ចមក មឃតេ់យើងមិនឲេធ្វើដូេច នះេទបើយ។ េយើង ចផ្ល ស់ប្តូ រេយបលគ់ន ជ 
មួយមនសុ ទងំអស់េនកនុង្របេទសេយើង កដូ៏ចជមួយ្របជជនៃន្របេទសេផ ងេទៀតផងែដរ។ 
(ម្រ  ១៩) 
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អរគណុ! េ កមនិចបំច ់
បង្់របកេ់ទ...េនះជេស  

សខុភព ធរណៈ 

អតេ់ទសេ ក! េតើ
ខ ញុ្ំរតូវបង្់របក ់

ប៉ុនម ន? 



មីងចនក់ពុំងពិនតិយជំងឺេនមណ្ឌលសខុភព 
 ៃថងមួយ េនេពលមីងចនម់នៃផទេពះកនូបញញ  នង្រតូវេទពិនតិយេមើលសុខភព 
ជេទៀងទត ់ េនមណ្ឌ លសុខភពកនុងភមិូ េដើមបីេធ្វើឲចបស់ថ ទរកកនុងៃផទមនសុខភព 
ល្អ។ 

 ពូសុខ្រពួយបរមភយង៉ខ្ល ងំ ពីេ្រពះគតធ់្ល បឮ់ថ ្រតូវចំ យលយុេ្រចីនេនេពល 
ពិនតិយសុខភពម្តងៗ េហើយ្រគួ រគតមិ់នមន្របក្់រគប្់រគនសំ់ បក់រចំ យេនះ 
េទ។ កបុ៉៏ែន ្ត េ កេវជជបណ្ឌិ តេនមណ្ឌ លសុខភពបនពនយលគ់តថ់ មនសុ ្រគបរ់បូ 
េនកមពុជ មនសិទ ធទិទលួបនករែថទសំុខភពមូល ្ឋ ន។ រដ្ឋធមមនញុញ ែចងថ រ ្ឋ ភបិល 
គរួផ្តលក់រែថទសំុខភពេ យឥតបងៃ់ថ្លដលស់មជិក្រកី្រកបំផតុរបសស់ហគមន។៍ ពូ 
សុខមន រមមណ៍ធរូ្រទូងេពលដឹងថ ្រគួ រគតន់ងឹទទលួបនករែថទ ំ ្របសិនេបើមន 
នរ មន កធ់្ល កខ់ ្លនួឈឺ។ 

 ម  ជពិេសសេនេពលមនៃផទេពះ នងិទរក្រតូវករកចិ ចគពំរពិេសស េដើមប ី
េធ្វើឲចបស់ថ អ្វីៗទងំអស់ែដលពកព់័ន ធម នងិទរក ដំេណើ រករេទ្រសួល។ កមុរគ ឺ
ជអនគតរបស់កមពុជ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ត្រមូវករចបំច ់ - េយើងទងំអស់គន  គរួែតមនអ្វី ្រគប្់រគន ់ មត្រមូវករចបំចរ់បស់េយើង នងិ្រគួ រ 
េយើង ដូចជ េស សុខភព រ្រគប្់រគន ់ សំេលៀកបំពក ់ នងិលំេន ្ឋ ន។ េយើងគរួែត្រតូវបន 
ទទលួករជយួឧបតថមភ ្របសិនេបើេយើងគម នករងរេធ្វើ មនជំងឺ ចស់ជ  ឬ ្ល ប ់ ឬ្របសិនេបើេយើងគម ន 
លទ ធភពចញិច ឹ មជីវតិេ យ រគម នជំេរ ើស។ ម  នងិទរក គរួែតទទលួបនករគពំរពិេសស។ កមុរ 
ទងំអស់ គរួែត្រតូវបនទទលួករ បរ់កេ យេសមើៗគន  េ យមិនគតិថ ឪពុក-ម្ត យរបស់ពួកេគបន 
េរៀបករ្រតឹម្រតូវ ឬមិនបនេរៀបករេនះេទ។ (ម្រ  ២៥) 

17 



ចបបសំ់ បក់រ្របកតួៃនែលបងជីវតិ 
 នមិិត្ត សន នងិបញញ ចលូចតិ ្តេលងទតប់លជ់មួយមិត្តភក្តដិៃទេទៀតបនទ បពី់ករសិក ។ អនក លគ់ន  
េនកនុងភមិូ្របមូលផ្តុគំន េនេពលរេសៀលេដើមបីចលូរមួករ្របកតួេនះ េ យមិនគតិថ ពួកេគជេកមង្របុស ឬ 
េកមង្រសី ជមនសុ ជំទងឬ់មនសុ ចស់ ជអនកមនឬអនក្រក សូមបីែតជនពិករក ៏ ចចលូរមួ្របកតួបនែដរ។ 

ជញ ក ្ត ល្រតូវេធ្វើឲ្របកដថ អនក្របកតួទងំអស់ េលងេគរព មចបប។់ មវធិេីនះ អនក្របកតួទងំអស់ 
មនឱកស្រតឹម្រតូវេដើមបីឈនះ។ 
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សិទ ធមិនសុ គដូឺចជចបបៃ់នករ្របកតួបលទ់តែ់ដរ។ សិទ ធ ិ
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មនសុ លរ់បូ ចេជឿ
េលើ សនអ្វី មចតិ្ត 
ែតេយើងទងំអសគ់ន  េន 
ែតជ្របជជនកមពុជ។ 

ពកួេគសទុ ធែតជ្របជជន 
កមពុជដចូេយើងែដរ ចះុ

េហតអុ្វីបនជពកួេគមិន
កន្់រពះពទុ ធ សន? 



ករ្របរពធពិធេីផ ងៗែដលេធ្វើឲេយើងខសុៗគន  
 ពូសុខនងិមីងចន ់ ទងំពីរនកគ់ជឺអនកកន្់រពះពុទ ធ សន េហើយបនចញិច ឹ ម 
បីបចក់នូៗរបស់ខ ្លនួ ឲ្របតបិត្តិ ម្រពះពុទ ធ សនែដរ។ ៃថងមួយេន មផ្លូវេទវត្ត 
នមិិត្តបនសួរម្ត យរបស់ ថ េហតអុ្វីបនជមន្រគួ រខ ្លះេនកនុងភមិូ មិនេជឿេលើអ្វីៗ 
ដូចេយើង េហើយកន ់ សនេផ ងេទៀតខសុពីេយើង។ មីងចនប់នពនយលថ់ មនសុ  
្រគបរ់បូេនកមពុជមនសិទិ ធេជឿេលើអ្វី ែដលខ ្លនួេជឿេ យេសរ។ី េទះបីជមន្របជជនខ ្លះ 
កន ់ សនឥ ្ល ម េហើយខ ្លះេទៀតកន្់រគឹស្ត សន ពួកេគទងំអស់សុទ ធែតជជន 
កមពុជ។ 

 េយើងគរួេគរពអនកដៃទ េបើេទះជេនេពលេយើងមិនមនគនំតិដូចគន កេ៏ យ។ 
េនះជ្របករមួយដ្៏រតឹម្រតូវ មិន្រតឹមែតេនកនុងជំេនឿ សនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតកម៏នេន 
កនុងវសិ័យដៃទេទៀតៃនឆកជីវតិរបស់េយើងែដរ ដូចជវសិ័យនេយបយ នងិវទិយ ្រស្ត 
ជេដើម។ េទះជេយើង ចមនភពេផ ងៗគន កេ៏ យ កេ៏យើងទងំអស់្រតូវបនរបួរមួគន  
េ យ រេយើងទងំអស់គន គជឺមនសុ  េហើយេយើងទងំអស់គន ស័ក ្តសមនងឹទទលួបន 
ករេគរពដូចគន ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  

សន - េយើងទងំអស់គន  មនសិទ ធេិជឿេលើ សនរបស់ខ ្លនួបនេ យេសរ ី មនសិទ ធផិ្ល ស់ប្តូ រ 
សន នងិេគរព្របតបិត្តិ សនេនះេ យខ ្លនួឯងផទ ល ់ឬជមួយអនកដៃទ។ 

គនំតិេយបល-់ េយើងទងំអស់គន  ចគតិពីអ្វី ែដលេយើងចងគ់តិ នយិយពីអ្វី ែដលេយើងចងន់យិយ 
េហើយគម ននរ មន ក ់ ចមក មឃតេ់យើងមិនឲេធ្វើដូេច នះេទបើយ។ េយើង ចផ្ល ស់ប្តូ រេយបលគ់ន ជ 
មួយមនសុ ទងំអស់េនកនុង្របេទសេយើង កដូ៏ចជមួយ្របជជនៃន្របេទសេផ ងេទៀតផងែដរ។ 
(ម្រ  ១៩) 

ករអធយ្រសយ័- េសចក្ត្ីរបកសជសកល អំពវនវឲមនករេយគយលអ់ធយ្រស័យគន  ដល្់របជជន 
ែដលខសុពីេយើង រមួទងំ្របជជនែដលមនគនំតិខសុពីេយើងផង។ សូមេមើលបុព្វកថជឧទហរណ៍។ 
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បទ! មនិអីេទ... កុ ំ
្រពួយពី្របកែ់ខេនែត

ចេបើកបនដែដល 

សមូអតេ់ទសេ ក! 
នងខ ញុសំុំឈបសំ់ ក េ្រពះៃថង 
េនះខ ញុមំនជំងឺ 



 

េធ្វើករេដើមបីអនគតភ្លឺ ្វ ង 
 េទះជមនករងរេ្រចីនេធ្វើេនផទះកេ៏ យ កមី៏ងចនេ់្រជីសេរ ើសេទេធ្វើករេន 
េ ងច្រកបែនថមេទៀត េដើមបីជយួរក្របកផ់គតផ់ គង្់រគួ រ។ េថែកេ ងច្រក គជឺបុរសមន ក ់
មនករយលដឹ់ង្រតឹម្រតូវ យកចតិ ្តទកុ កដ់លក់មមករ េហើយ្រប្រពឹត ្តចេំពះកមមករ 
កមមករនិ ីេ យករេគរព ប់ នេសមើៗគន េនកែន្លងេធ្វើករ។ 

 ៃថងមួយ មីងចនម់នជំងឺេហើយគម ន រមមណ៍េធ្វើករេ ះ។ នងបរមភថ ្របសិនេបើ 
នងមិនេទេធ្វើករ នង ចបតប់ង្់របកែ់ខ ឬកប៏តប់ងក់រងរែតម្តង។ េថែកនង 
ពនយលន់ងថ ចបបធ់នថកមមករឈឺ្រតូវទទលួបនករករពរ ដូចជឲឈបសំ់ ក 
េហើយេនែតទទលួ្របកេ់បៀវត ធមម ។ េ កេថែកគតស់បបយចតិ ្តនងឹេធ្វើែបបេនះ 
ពីេ្រពះេ កយលថ់ កមមករែដលមនសុខភពល្អ នងិសបបយរកី យ គជឺកមមករ 
ែដលេធ្វើករកនែ់តបនល្អ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ករងរ - េយើងទងំអស់គន  គរួែតមនករងរេធ្វើ នងិ ចេ្រជសីេរ ើសករងរែដលេយើងចងេ់ធ្វើេ យ 
េសរ។ី េយើង្រតូវែតទទលួបន្របកឈ់នួល្រគប្់រគន ់ េដើមបីេយើង ចផគតផ់គង្់រគួ រេយើងបន េហើយ 
េថែកគរួែត្រប្រពឹត ្តមកេលើេយើងឲបនល្អ។ ្របសិនេបើេយើងបតប់ងក់រងរ រ ្ឋ ភបិលគរួែតជយួេយើង 
រហតូដលេ់យើង ចមនករងរេធ្វើ។ ្របុស នងិ្រសីេធ្វើករដូចគន  គរួែតទទលួបនកៃំរេសមើគន ។ អនកេធ្វើ 
ករទងំអស់ ចរបួរមួគន  េដើមបីករពរផល្របេយជនរ៏បស់ពួកេគ។ (ម្រ  ២៣) 

ករឈបសំ់ ក - េមង៉េធ្វើករកនុងមួយៃថង មិនគរួយរូេពកេទ។ េយើងទងំអស់គន មនសិទ ធឈិបសំ់ ក 
នងិគរួទទលួបន្របកក់ៃំរេទៀងទតសំ់ បក់រឈបសំ់ កេនះ។ (ម្រ  ២៤) 

្រស្ត-ីេគលករណ៍មួយៃនេគលករណ៍សំខនបំ់ផតុទងំ យែដលជ្រគឹះៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកល គ ឺ
ជេគលករណ៍េសមើភពគន រ ងបុរសនងិ្រស្ត ីេពលគបុឺរសមិនសំខនជ់ង្រស្តីេនះេទ។ 
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េទ!  
ខ ញុមំិនលកដ់ខី ញុេំទ ខ ញុទំកុ
សំ បេ់ធ្វើែ្រសវញិ! 



កររខំនចលូមកអុកឡុកដលភ់មិូ 
 ៃថងមួយ ឈមួញដម៏ន្របកម់ន កប់នចលូមកកនុងភមិូ។ ឈមួញេនះបនឲលយុអនក 
ភមិូ េដើមបីទញិដីរបស់ពួកគត។់ ឈមួញមនបំណងចង ់ ងសងក់សុីណូមួយេនេលើដី 
េនះ។ 

 អនកភមិូភគេ្រចនី មិនចងល់កដី់របស់ខ ្លនួេទ ពីេ្រពះពួកេគ្រតូវករទកុ  សំ ប ់
បងកបេងកើនផលចញិច ឹ ម្រគួ ររបស់េគ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ពួកេគ្រស ញ់ភមិូ នងិ 
សហគមនរ៍បស់េគ ស់ េហើយមិនចងេ់ឃើញភមិូរបសពួ់កេគ ្រតូវបំផ្ល ញេ យ 
ឈមួញេទ។ 

 កបុ៉៏ែន ្ត ឈមួញមិនចងប់នចេំលើយថេទពីអនកភមិូេឡើយ.... 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
្រទពយសមបតិ្ត - េយើងទងំអស់គន  មនសិទ ធេិធ្វើជមច ស់កមមសិទ ធេិលើ្រទពយសមបតិ្តទងំទបយរបស់េយើង 
េហើយគម ននរ មន កម់នសិទ ធយិក្រទពយសមបតិ្តេយើងេ យគម នេហតផុលសមរមយេនះេទ។(ម្រ ១៧) 

ម្រ ២៥ៃនេសចក្ត្ីរបកសេនះេក្ត បយកសិទ ធសំិខន ់ៗ ជេ្រចនី េទះជ មនែចងែតកនុងមួយម្រ េនះ 
កេ៏ យ។ សិទ ធទិងំេនះ រមួមនសិទ ធលំិេន ្ឋ ន សិទ ធមិន រ្រគប្់រគន ់ នងិសិទ ធទិេូទ េដើមបីករពរ 
សន្តសិុខលំេន ្ឋ នេយើង។ 

ត្រមូវករចបំច ់ - េយើងទងំអស់គន  គរួែតមនអ្វី ្រគប្់រគន ់ មត្រមូវករចបំចរ់បស់េយើង នងិ្រគួ រ 
េយើង ដូចជ េស សុខភព រ្រគប្់រគន ់ សំេលៀកបំពក ់ នងិលំេន ្ឋ ន។ េយើងគរួែត្រតូវបន 
ទទលួករជយួឧបតថមភ ្របសិនេបើេយើងគម នករងរេធ្វើ មនជំងឺ ចស់ជ  ឬ ្ល ប ់ ឬ្របសិនេបើេយើងគម ន 
លទ ធភពចញិច ឹ មជីវតិេ យ រគម នជំេរ ើស។ ម  នងិទរក គរួែតទទលួបនករគពំរពិេសស។ កមុរ 
ទងំអស់ គរួែត្រតូវបនទទលួករ បរ់កេ យេសមើៗគន  េ យមិនគតិថ ឪពុក-ម្ត យរបស់ពួកេគបន 
េរៀបករ្រតឹម្រតូវ ឬមិនបនេរៀបករេនះេទ។ (ម្រ  ២៥) 
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សហគមនរ៍បួរមួគន  
 ឈមួញបន្តេកៀបសងកតអ់នកភមិូឲលកដី់េនះ េហើយមនអនកភមិូមួយចនំនួ ្រតូវបន 
ឈមួញបញចុ ះបញចូ លេ យផ្តលល់យុឲយង៉េ្រចីន។ ឈមួញេនះេមើលេទ កដូ់ចជអនក 
មនអំ ចមន ក។់ 

 ពូសុខដឹងថមេធយបយែដលល្អបំផតុេដើមបីករពរភមិូគ្ឺរតូវ្របមូលអនកភមិូទងំ
អស់ឲរបួរមួគន ។ គតប់នេរៀបចកំរជបួ្របជុំអនកភមិូមួយ េដើមបីសំេរចថ្រតូវេធ្វើអ្វីខ ្លះ។ 
ឈមួញមិនសបបយចតិ ្តេ ះ េហើយពយយម ងំមិនឲករជបួ្របជុំេនះេកើតេឡើង។ ក ៏
បុ៉ែន ្ត អនកភមិូដឹងថ ពួកេគមនសិទ ធជិបួ្របជុំនងិពិភក ពីបញ្ហ សំខន ់ៗ ជមួយគន ។ 

 អនកភមិូទងំអស់បន្រពមេ្រព ងគន ថ សហគមនរ៍បស់េគមនតៃំលធេំធង ស់ 
សំ បពួ់កេគេពលគធឺេំធងជងលយុែដលឈមួញផ្តលឲ់ េហើយពួកេគ្រតូវកររបួរមួគន  
េដើមបីករពរសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ករជបួជុំ - េយើងទងំអស់គន  ចជបួ្របជុំគន បនេ យសន្តវីធិ ីឬកច៏លូរមួកនុងករ្របជុំជមួយអនកដៃទ 
េ យសន្តវិធិ។ី ករបងខំអនក មន កឲ់ចលូរមួកនុង្រកុម មួយ គជឺ្របករ ឬអំេពើមិន្រតឹម្រតូវេទ។ 
(ម្រ  ២០) 

សហគមន ៏ - េយើងទងំអស់គន  ចចលូរមួចែំណកកនុងសហគមន ៏ េដើមបីេធ្វើឲជិវតិេយើងកនែ់ត្របេសើ
រ។ ចបប្់រតូវែតសរេសរឲបនចបស់ថ េយើងទងំអស់គន ចទទលួបនសិទ ធមិនសុ  េ យសុខដុមរមយ
ន ជមួយអនកដៃទ។ ចបប្់រតូវធនឲមនសុ ្រគបរ់បូេចះេគរពគន េទវញិេទមក េហើយមនសុ ្រគបរ់បូ 
្រតូវែតេគរពចបបផ់ងែដរ។ (ម្រ  ២៩) 
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េ ះែលងខ ញុេំទ! 
ខ ញុមំិនបនេធ្វើអ្វីខសុេទ! មនែតតុ ករេទ

មនអំ ចឲចបខ់ ្លនួខ ញុ!ំ 

េណះេ ក១០០ដុ ្ល
េទៀត្របសិនេបើេ ក

ចបន្តឃុំខ ្លនួ បន។ 



ពូសខុ្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យ រែតគតជ់មនសុ ល្អ 
 ឈមួញេនះមនករខងឹសំបរនងឹពូសុខយង៉ខ្ល ងំ េ យ រពូសុខបនេរៀបចកំរ 
ជបួ្របជុំអនកភមិូេនះ។ ឈមួញេនះបនពយយមេធ្វើឲអនកភមិូកុេំជឿពូសុខ េ យ្របបអ់នក 
ភមិូថ ពូសុខគជឺមនសុ ្រកក។់ កបុ៉៏ែន ្ត គម នអនកភមិូ មន កេ់ជឿឈមួញេនះេទពីេ្រពះ 
អនកភមិូដឹងថ ពូសុខគជឺមនសុ ល្អ។ 

 បនទ បម់ក ឈមួញេនះបនពយយមឲបូ៉លីសចបខ់ ្លនួពូសុខ ពីករេរៀបចកំរជបួ 
្របជុំេនះ។ បុ៉ែន ្តបូ៉លីស្របបថ់ ពូសុខមិនបនេធ្វើអ្វីខសុនងឹចបបេ់ទ។ ពូសុខ្រគនែ់ត 
អនវុត្តសិទ ធរិបសគ់តជ់ពលរដ្ឋកមពុជមន កបុ៉់េ ្ណ ះ។ 

 ដូេច នះ ឈមួញេនះបនេរៀបចឲំមនករចបព់្រងតពូ់សុខ នងិចកេ់ របងខ ងំគត ់
េ យបុរសមន កែ់ក ្លងខ ្លនួជបូ៉លីស។ បុរសមន កេ់នះ ចតិ ្ត ្រកក់ ស់ េហើយ្រប្រពឹត ្តមក 
េលើពូសុខយង៉កេំ ល។ ពូសុខ មិនសបបយចតិ ្តេ ះ គតមិ់នែដលមន រមមណ៍ែបប 
េនះេទចប់ ងំពីករដួលរលំរបបែខ មរ្រកហមមក។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ភពឯកជន (េរឿងផទ លខ់ ្លនួ) - គម ននរ មន ក ់ ្រតូវបនអនញុញ ត ្តឲនយិយសំអុយ ឬេរឿងមិនពិតអំពី 
េយើង ចលូផទះេយើង េបើកេមើលសំបុ្រតរបស់េយើង ឬកម៏ករខំនេយើង ឬ្រគួ រេយើង េ យគម នេហត ុ
ផលសមរមយេនះេទ។ (ម្រ  ១២) 

ពនធនគរ (គកុ) - គម ននរ មន ក ់ ចឃតខ់ ្លនួេយើង ឬ កេ់យើងេនកនុងគកុ ឬេដញេយើងេចញេទ 
្របេទសមួយេទៀត េ យមិន្រតឹម្រតូវ ឬេ យគម នេហតផុល្រតឹម្រតូវេនះេទ។ (ម្រ  ៩) 
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េសចក្តៃីថ្លថនូរនងិយតុ ្តធិមសំ៌ បទ់ងំអសគ់ន  
 ឈមួញេជឿជកថ់ អនកភមិូនងឹយល្់រពមលកដី់េនះឲគត ់ េបើពូសុខមិនជបព់ក ់
ព័ន ធនងឹបញ្ហ េនះ។ កបុ៉៏ែន ្ត ឈមួញេនះយលខ់សុ្រសឡះ។ អនកភមិូទងំអស់ចលូចតិ ្ត នងិ 
េគរពពូសុខ េហើយដឹងថចបបស់ថិតេនខងពួកគតរ់ចួេទេហើយ។ ្រគនែ់តជឈមួញ 
មន្របក ់មិនែមនមននយ័ថ គតេ់នពីេលើចបបេ់នះេទ។ 

 អនកភមិូ បនប្តងឹេទបូ៉លីសពីករចបខ់ ្លនួ នងិឃុំខ ្លនួពូសុខេ យខសុចបបេ់នះ។ 
ពួកអនកភមិូបនទមទរឲរកយតុ្តធិមជ៌នូពូសុខ នងិជនូភមិូពួកគត។់ ពួកគតសំ់េរចចតិ ្ត 
េទរកចបបឲ់ជយួករពរសិទិ ធរបស់ពួកគត ់ ពីេ្រពះចបប្់រតូវបនសនមតថ់ ករពរ 
មនសុ ទងំអស់េ យយតុ្តធិម ៌នងិេសមើភពគន ។ 

 ចបបក់រពរសិទ ធមិនសុ េនកមពុជ។ 

 ឈមួញេនះរកី យនងឹេទតុ ករ ពីេ្រពះគតគ់តិថ គត់ ចឲលយុេច្រកម 
េដើមបីកតេ់សចក្តឲីគតឈ់នះ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ចបប ់ - ចបប្់រតូវសរេសរឲបនចបស់ថ េយើងទងំអស់គន ចទមទរសិទ ធមិនសុ របស់េយើង ម 
រយៈចបប ់េហើយគម ននរ មន ក្់រតូវបនបដិេសធេចលេនះេទ។ (ម្រ  ៦) 

ចបប ់ - េយើងទងំអស់គន  ្រតូវបនករពរេ យចបប ់ មវធិដូីចគន  ដូចអនកឯេទៀតែដរ។ ចបប្់រតូវែត 
អនវុត្តដូចៗគន  ចេំពះមនសុ ្រគបរ់បូ (ឬមនសុ ្រគបរ់បូមនសិទ ធេិសមើគន ចេំពះ មុខចបប)់។ (ម្រ  ៧) 
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ខ ញុនឹំង ្ត បអំ់ណះអំ ងពី្រគបភ់គី
ទងំអស ់និងពិនិតយ លភ់ស្តុ ង 

មុននឹងខ ញុេំធ្វើេសចក្តសំីេរច មចបប ់



តុ ករសំេរច 

 ពូសុខ នងិឈមួញ ្រតូវបននខំ ្លនួមកតុ ករ េដើមបីពនយលពី់វ ិ ទរបស់ពួកេគ។ 
ភគទីងំពីរសុទ ធែតមនតំ ងេ យេមធវែីដលេចះចបប ់ េហើយ ចេលើកយកអំណះ 
អំ ងមកនយិយជំនសួពួកេគ។ 

 េច្រកម ្ត បអំ់ណះអំ ងរបស់ភគទីងំពីរេ យយកចតិ ្តទកុ ក ់ នងិពិនតិយ 
េមើលភស្តុ ងទងំអស់មុននងឹេ ក្រសីេច្រកមេធ្វើករសំេរចចតិ ្ត។ 

 េ ក្រសីេច្រកមរកេឃើញថ ពូសុខមិនបន្រប្រពឹត ្តបទេលមើសអ្វី េនះេទ បុ៉ែន ្ត 
គត្់រគនែ់តអនវុត្តសិទ ធមិនសុ របសគ់តែ់ដលធនករពរេ យចបបក់មពុជបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េលើសពីេនះ េ ក្រសីេច្រកមបនរកេឃើញថ ឈមួញេនះមនពិរទុ ធភព(េទស) ពីបទ 
ចបព់្រងតម់នសុ  នងិអំេពើពុករលយួ។ ឈមួញេនះគតិខសុ េ យគតគ់តិថ គត់ ច 
សូកេច្រកមបន។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
ចបប ់ - េយើងទងំអស់គន  ចសុំករជយួពីអនកដៃទែដលេចះចបប ់ េនេពលែដលសិទ ធិ មផ្លូវចបប ់
របស់េយើងមិន្រតូវបនេគរព។ (ម្រ  ៨) 

យតុ្តធិម ៌ - ្របសិនេបើនរ មន កេ់ចទេយើងថរេំ ភចបប ់ បញ្ហ េនះ្រតូវេលើកយកេទកតេ់សចក្តេីន 
កនុងសវនករមួយ ែដលមនអនកដៃទេផ ងេទៀតចលូរមួ ្ត ប។់ អនកកតេ់សចក្ត ី មិនគរួឲអនកដៃទមក 
បងគ បប់ញជ េទ គត្់រតូវែតសំេរចពីអ្វី ែដលជករពិត នងិករមិនពិតែតបុ៉េ ្ណ ះ។ (ម្រ  ១០) 

យតុ្តធិម ៌ - ្របសិនេបើេយើង្រតូវជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េយើង្រតូវបនចតទ់កុថជមនសុ គម ន 
េទស រហតូទលែ់តមនភស្តុ ងបង្ហញេនកនុងសវនករមួយ្របកបេ យភពយតុ្តធិម ៌ ថេយើងមន 
កហំសុ។ េយើងមន ក ់ៗ  ្រតូវបនអនញុញ ត ្តឲករពរខ ្លនួេ យខ ្លនួឯង។ គម ននរ មន ក ់ ចេថក លេទស 
េយើង ឬ កេ់ទសេយើងចេំពះអ្វី ែដលេយើងមិនបនេធ្វើេនះេទ។ (ម្រ  ១១) 
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អនកភមិូទងំអស្់របរពធពិធី មរេបៀបទេំនៀមទំ បែ់ខ មរ 

 យបេ់នះ អនកភមិូទងំអស់ បនេរៀបចពិំធជីបេ់លៀងមួយ។ ពួកគតស់បបយ 
រកី យ េ យ រពូសុខមនេសរភីពវញិ េហើយសិទ ធនិនរបសពួ់កគតែ់ដលផ្តលឲ់ 
េ យរដ្ឋធមមនញុញ  ្រតូវបនករពរ។ អនគតសហគមនរ៍បស់ពួកគត ់ នងិ្រគួ រពួក 
គត ់្រតូវទទលួបនករករពរ។ 

 អនកភមិូបន េំ្រច ង នងិ្របរពធពិធី មទេំនៀមទំ បែ់ខ មរ ដូចែដលបុព្វករជីន 
របស់ពួកគតប់នបន លទ់កុជេ្រចីនជំននម់កេហើយ។ វបបធមែ៌ខ មរ បេ្រង ន្របជជន 
កមពុជឲេចះេគរពអនកដៃទ នងិ្រប្រពឹត ្តេទេលើអនកដៃទេ យេម ្ត ករុ  នងិេសចក្ត ី
ៃថ្លថនូរ។ 

 សិទ ធមិនសុ កប៏េ្រង នវបបធមដូ៌ចខងេលើេនះែដរ។ េយើងគរួែតចលូរមួទងំអស់ 
គន  នងិេធ្វើឲចបស់ថ មនសុ ្រគបរ់បូេនកមពុជ ចទទលួបនសិទ ធមិនសុ របសពួ់កេគ 
េ យរកី យ។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសជសកលែចងថៈ  
វបបធម ៌ - េយើងទងំអស់គន ចចលូរមួកនុងជីវភពវបបធមស៌ហគមន ៍ ទទលួផលពីសិលបៈ នងិទទលួ 
បនគណុ្របេយជនពី៍របកគេំហើញថមីៗ ៃនវទិយ ្រស្ត នងិពី ន ៃដល្ៗអ ែដលេគបនេធ្វើ។ ្របសិនេបើ 
េយើងបេងកើតបន ន ៃដអ្វី មួយពិេសស ដូចជសរេសរេសៀវេភ ឬគរូគនំរូ េយើងនងឹទទលួបន 
្របេយជនពី៍ ន ៃដទងំេនះ េហើយគម ននរ មន ក ់ ចលចួគនំតិ ន ៃដេយើងបនេទបើយ។ (ម្រ  ២៧) 

សន្តភិព - ដូេច នះ េនេពល េយើងទទលួបនសិទ ធដូិចែដលេយើងបន នកន្លងមក េនកនុងេសចក្ត ី
្របកសេនះ មនសុ ទងំអស់នងឹ ចរស់េនកនុងសន្តភិព ទងំេនកនុងសហគមនរ៍បស់េយើង ទងំរ ង 
្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ។ (ម្រ  ២៨) 

គម ននរ មន ក ់ ចេ្របេីសចក្ត្ីរបកសេនះ េដើមបីនយិយេ ះ រ ពីករេធ្វើឲខចូខតដលសិ់ទ ធរិបស់ 
អនកដៃទថជករ្រតឹម្រតូវ េ យអះ ងថ ពួកេគ្រគនែ់តពយយមចងក់រពរសិទ ធរិបស់ខ ្លនួែត 
បុ៉េ ្ណ ះ។ មិន ចទទលួយកបនេទ ចេំពះករេធ្វើឲខចូខតដលសិ់ទ ធអិនកដៃទ។ (ម្រ  ៣០) 
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esckþIRbkasCaskl sþIBI siT§imnusS 
buBVkfa 

 edayyl;eXIjfa karTTYlsÁal;esckþIéføfñÚrCab;BIkMeNIt nigsiTi§esμIPaBKña nig 
siT§iminGaclk;dUr epÞr b¤dkhUt)anrbs;smaCíkTaMgGs;énRKYsarmnusS KWCaRKwHén 
esrIPaByutþiFm’ nigsnþiPaBkñúgBiPBelak . 
 edayyl;eXIjfa karminTTYlsÁal; nigkarRbmafemIlgaysiTi§mnusS naM[man 
GMeBIéRBépSsahavyg;Xñg eFVI[ekþARkhaydl;stism,CBaØ³mnusSCati nigfa kar 
Qandl;BiPBelakmYyEdlmnusSTaMgLay manesrIPaBkñúgkarniyaysþI nigCMenO 
nigPaBrYcputBIkarP½yxøac nigTuK’tPaB RtUv)anRbkasfaCaesckþIR)afñad¾x<s;bMput 
rbs;mnusSTUeTA . 
 edayyl;eXIjfa CakarcaM)ac;EdlsiTi§mnusS RtUvEt)ankarBaredaynItirdæ edIm,I 
eCosvagkMu[mnusSbgçMcitþCacugeRkaybg¥s; bHe)arRbqaMgTl;nwgGMNacpþac;kar nig 
karKabsgát; . 
 edayyl;eXIjfa CakarcaM)ac; EdlRtUvelIksÞÜykarBRgIkTMnak;TMngCamitþPaB 
rvagRbCaCatinana . 
 edayyl;eXIjfa RbCaCatiTaMgLayénshRbCaCati )anRbkasbBa¢ak;sarCafμ Í 
kñúgFmμnuBaØshRbCaCatinUvCMenOrbs;xøÜn eTAelIsiTi§mUldæanénmnusS elIesckþIéføfñÚr 
elItémørbs;mnusS nigelIsmPaBénsiTi§rvagburs nig®sþI ehIyebþCJaelIksÞÜyvDÆn 
PaBsgÁm nigkRmitCÍvPaBrs;enA[kan;EtRbesIreLIgkñúgesrIPaBkan;EtTUlMTUlay . 
 edayyl;eXIjfaedayshRbtibtiþkarCamYyGgÁkarshRbCaCati rdæCasmaCík 
TaMgGs; snüaeFVI[mankareKarBCaskl nigkarRbtibtþinUvsiT§i nigesrIPaBmUldæan. 
 edayyl;eXIjfa karyl;dUcKñamYyGMBIsiTi§ nigesrIPaBTaMgenH mansarsMxan; 
bMput edIm,IbMeBjnUvkarsnüaxagelI . 
 GaRs½yehtuenH mhasnñi)atRbkasfa ³ 
esckþIRbkasCasklsþIBIsiTi§mnusSenH Ca]tþmKtirYm EdlRbCaBlrdæ 
RKb;²RbeTs nigRbCaCatiTaMgGs; RtUveFVI[)anseRmc edIm,I[buKÁlRKb;²rUb nig 
GgÁkarsgÁmTaMgGs; edayrkSax¢ab;Canic©kñuúgsμartIrbs;xøÜnnUvesckþIRbkasenH xitxM 
RbwgERbgbNþúHbNþalkareKarBsiTi§ nigesrIPaBTaMgenH tamry³karbeRgon nigkar 
Gb;rM ehIyxMRbwgERbgFana[mankarTTYlsÁal; nigkarGnuvtþn_Caskl nigedays½kþi 
siT§inUvsiTi§ nigesrIPaB edayvíFankarCati nigGnþrCati EdlmanlkçN³rIkceRmInCa 
lMdab; TaMgkñúgcMeNamRbCaBlrdæénrdæsmaCík TaMgkñúgcMeNamRbCaBlrdæEdndI 
EdlsßitenAeRkamEdnsmtßkic©énrdæTaMgenaH .  
maRta1³ mnusSTaMgGs;ekItmkmanesrIPaB nigsmPaBkñúgEpñkesckþIéføfñÚr nigsiT§i. 
mnusSmanvícarNBaØaN nigstism,CBaØ³Cab;BIkMeNIt ehIyKb,IRbRBwtþcMeBaHKña 
eTAvíjeTAmk kñúgsμartIPatrPaBCabgb¥Ún. 
maRta2³ mnusSmñak;² GaceRbIR)as;siTi§ nigesrIPaBTaMgGs; EdlmanEcgkñúgesckþI 
RbkasenHedayKμankarRbkan;EbgEckEbbNamYy manCaGaT×BUCsasn_ BN’sm,úr 
ePT Pasa sasna mtineya)ay b¤mtiepSg²eTot edImkMeNItCati b¤sgÁm RTBü 
sm,tþi kMeNIt b¤sßanPaBdéT²eToteLIy . elIsBIenH minRtUveFVIkarRbkan;EbgEck 
NamYy edaysMGageTAelIzan³xagneya)ay xagEdnsmtßkic© b¤xagGnþrCatirbs; 
RbeTs b¤EdndIEdlbuKÁlNamñak;rs;enA eTaHbICaRbeTs b¤EdndIenaHÉkraCükþI sßit 
eRkamGaNaBüa)alkþI b¤KμansV½yRKb;RKgkþI b¤sßiteRkamkardak;kRmitepSgeTotNa 
mYydl;GFibetyüPaBkþI . 

 

maRta3³ buKÁlmñak;² mansiTi§rs;ranmanCÍvít esrIPaB nigsnþisuxpÞal;xøÜn . 
maRta4³ K μanCnNamñak;RtUvsßitkñúgTasPaB b¤sßitkñúgPaBCaGñkbeRmIdac;éføeLIy. 
TasPaB nigTasBaNiC¢kmμtamRKb;TRmg;TaMgGs; RtUvhamXat; . 
maRta5³ K μanCnNamñak;RtUvTTYlTaruNkmμ b¤karRbRBwtþimkelIxøÜn b¤TNÐkmμÉeTot 
eXareXA GmnusSFm’ b¤benßakbnÞab)aneLIy . 
maRta6³ CnRKb;rUb mansiTi§[eKTTYlsÁal;faCamnusS enARKb;TIkEnøg . 
maRta7³ CnRKb;rUbmansiTi§esμIKñacMeBaHmuxc,ab; nigmansiTi§TTYlkarkarBarBIc,ab; 
esμI²KñaedayK μankarerIseGIg . mnusSRKb;rUbmansiTi§TTYlkarkarBaresμI²KñaRbqaMg 
nwgkarerIseGIgNaEdlrMelaPelIesckþIRbkasenH RBmTaMgRbqaMgnwgkarjúHjg;[ 
mankarerIseGIg . 
maRta8³ mnusSRKb;rUbmansiTi§rkdMeNaHRsays½kþisiT§imYy enAcMeBaHmuxsalaC¿rHkþI 
CatiEdlmansmtßkic© cMeBaHGMeBITaMgLayNa EdlrMelaPsiTi§mUldæanrbs;xøÜnEdl 
RtUv)anTTYlsÁal;edayrdæFmμnuBaØ b¤edayc,ab; . 
maRta9³ K μanCnNamñak; RtUv)ancab;xøÜn XuMxøÜn b¤nireTsxøÜn tamGMeBIcitþeLIy. 
maRta10³ mnusSRKb;rUb mansiTi§esμIKñaeBjeljsMu[tulakarÉkraCü nigminlMeGog 
BinitüerOgkþIrbs;xøÜnCasaFarN³ nigedaysmFm’ edIm,IseRmcelIsiT§i nigkatBVkic© 
nigelIPaBsmehtuplénkarecaTRbkan;TaMgLayxagbTRBhμTNÐmkelIxøÜn . 
maRta11³ 
1> CnNaEdlCab;ecaTBIbTelμIsRBh μTNÐ RtUvsn μt;CaCnKμaneTas rhUtdl;BiruT§ 
PaBRtUv)anrkeXIj enAkñúgsvnakarCasaFarN³EdlmankarFanacaM)ac; edIm,I[Cn 
enaHkarBarxøÜn .  
2> KμanCnNamñak;RtUv)anpþnÞaeTasBIbTelμIsRBhμTNÐedayGMeBIb¤karxkxanmin)an 
eFVI ebIGMeBIb¤karxkxanenH min)anEcgkñúgc,ab;Cati b¤GnþrCatifaCabTelμIsRBh μTNÐ 
enAeBleFVIGMeBI b¤mankarxkxanenH . dUcKñaenHEdr minRtUvmankarpþnÞaeTas[F¶n; 
CageTasEdl)ankMNt;[Gnuvtþ kñúgGMLúgeBlEdlbTelμ Is)anekIteLIgeLIy . 
maRta12³ KμanCnNamñak; RtUvrgkarrMelaPeRCotERCktamGMeBIcitþ kñúgCÍvítÉkCn 
RKYsar TIlMenA b¤kareqøIyqøg b¤kareFVI[b:HBal;dl;kitþiys nigekrþ×eQμaHrbs;xøÜn)an 
eLIy . CnRKb;rUbmansiTi§TTYlkarkarBarBIc,ab;RbqaMgnwgkareRCotERCk b¤karb:H 
Bal;EbbenH . 
maRta13³ 
1> mnusSRKb;rUbmansiTi§eFVIdMeNIredayesrInigmansiTi§eRCÍserIsnievsndæankñúgrdæmYy                    
2> mnusSRKb;rUb mansiTi§cakecjBIRbeTsNamYy rYmTaMgRbeTsrbs;xøÜnpg nig 
mansiTi§vílRtLb;mkRbeTsrbs;xøÜnvíj . 
maRta14³ 
1> mnusSRKb;rUbmansiTi§EsVgrk nigTTYlkEnøgRCkekankñúgRbeTsdéTeTot kñúgkrNI 
mankareFVITukçbukemñjmkelIxøÜn . 
2> siTi§suMRCkekanenHminGacelIkmksMGag)aneT kñúgkrNImankarecaTRbkan;Edl 
BitCaekIteLIgBIbTelμ IsminEmnneya)ay b¤BIkarRbRBwtþNaEdlpÞúyBIeKalbMNg 
nigeKalkarN_TaMgLayrbs;shRbCaCati . 
maRta15³ 
1> mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYl)ansBa¢atimYy .   
2> KμanCnNamñak; GacRtUvdkhUtsBa¢ati b¤¤raraMgsiT§ibþÚrsBa¢atirbs;xøÜn tamGMeBI 
citþ)aneLIy . 
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maRta16³      
1> mnusSRbusRsIdl;GayuRKb;kar mansiT§ierobGaBah_BiBah_ nigksagRKYsareday 
minRbkan;BUCsasn_ sBa¢ati b¤sasnaeLIy . mnusSRbusRsI mansiTi§es μ IKñakñúgkar 
erobGaBah_BiBah_ kñúgcMNgGaBah_BiBah_nigkñúgeBlrMlaycMNgGaBah_BiBah_ .                 
2> GaBah_BiBah_nwgGacRbRBwtþeTA)an luHRtaEtmankarRBmeRBogedayesrInigeBj 
eljBIGnaKtbþIRbBn§ .    
3> RKYsarCaGgÁPaBFmμCati nigCaGgÁPaBmUldæanénsgÁm ehIyRKYsarmansiTi§TTYl 
karkarBarBIsgÁm nigrdæ . 
maRta17³ 
1> mnusSRKb;rUb eTaHEtmñak;ÉgkIþ b¤edayrYmCamYyGñkdéTkIþmansiTi§Cam©as;kmμsiTi§ . 
2> KμanCnNamñak; RtUv)andkhUtkm μsiTi§ tamGMeBIcitþeLIy .  
maRta18³ CnRKb;rUb mansiT§iesrIPaBxagkarKit stism,CBaØ³ nigsasna . siTi§ 
enH rab;bBa©ÚlTaMgesrIPaBpøas;bþÚrsasna b¤CMenO RBmTaMgesrIPaBsEmþgsasna 
b¤CMenOrbs;xøÜnEtmñak;Ég b¤edayrYmCamYyGñkdéTCasaFarN³ b¤CaÉkCn tamkar 
bgðat;beRgon karGnuvtþn_ kareKarBbUCa nigkarRbtibtþitam . 
maRta19³ mnusSRKb;rUb mansiTi§esrIPaBkñúgkarmanmti nigkarsEmþgmti . siTi§enH 
rab;bBa©ÚlTaMgesrIPaBkñúgkarRbkan;mti edayK μankareRCotERCk nigesrIPaBkñúgkar 
EsVgrk karTTYl nigkarpSBVpSayB½t’man nigKMnitnana edayK μanRBMEdn TwkdI 
eTaHtamry³meFüa)aysEmþgmtiNamYyk¾eday. 
maRta20³ 
1> mnusSRKb;rUb mansiTi§esrIPaBkñúgkarRbCMu b¤karrYmKñaCasmaKmedaysniþvíFI . 
2> KμanCnNamñak; RtÚv)anbgiçtbgMç[cUlrYmkñúgsmaKmNamYyeLIy . 
maRta21³  
1>mnusSRKb;rUb mansiTi§cUlrYmkñúgkardwknaMkic©karsaFarN³énRbeTsrbs;xøÜneday 
pÞal; b¤tamry³tMNagEdl)aneRCÍserIsedayesrI . 
2> mnusSRKb;rUb mansiTi§cUlbeRmImuxgarsaFarN³énRbeTsrbs;xøÜn kñúglkçxNÐ 
smPaB . 
3> qnÞ³rbs;RbCaBlrdæ CamUldæanGMNacénkardwknaMkic©karsaFarN³ . qnÞ³enH 
RtUvsEmþgecjtamry³kare)aHeqñateTogTat; tameBlkMNt; nigBitR)akdEdlman 
lkçN³skl esμ IPaBnigsm¶at;;b¤tamnItivíFIsmmUlEdlFanaesrIPaBénkare)aHeqñat. 
maRta22³ kñúgzan³CasmaCíksgÁm mnusSRKb;rUbmansiTi§TTYl)ansniþsuxsgÁm nig 
manbuBVsiTi§seRmc)ansiTi§xagesdækic© sgÁmkic© nigvb,Fm’ EdlcaM)ac;sRmab;esckIþ 
éføfñÚr nigkarrIkcMerInedayesrIénbuKÁliklkçN³rbs;xøÜntamry³karxitxMrbs;Cati nig 
shRbtibtiþkarGnþrCatinigedayeyageTAtamkarerobcMnigFnFanrbs;RbeTsnImYy² 
maRta23³ 
1> mnusSRKb;rUb mansiTi§mankargareFVI eRCÍserIskargaredayesrI TTYllkçxNÐ 
kargarRtwmRtUv nigeBjcitþ nigmankarkarBarRbqaMgnwgPaBGt;kargareFVI . 
2> mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYlR)ak;ebovtSesI μKña cMeBaHkargardUcKñaedayK μankar 
erIseGIg . 
3> GñkeFIVkargarmansiTi§TTYl)anlaPkar edaysmFm’nigeBjcitþ edIm,IFanaGtßiPaB 
rs;enArbs;xøÜn nigRKYsar [smRsbnwgesckIþéføfñÚrrbs;mnusS nigRtUv)anbMeBj 
bEnßmeTot edaymeFüa)ayepSg² énkarkarBarEpñksgÁm RbsinebIcaM)ac; . 
4> mnusSRKb;rUbmansiTi§begáItshCIB nigcUlrYmkñúgshCÍBedIm,IkarBarplRbeyaCn_ 
rbs;xøÜn . 

 

maRta24³ mnusSRKb;rUbmansiTi§Qb;sRmakniglMEhkMsanþ rYmbBa©ÚlTaMgkRmitem:ag 
kargarsmehtuplnigkarQb;sRmakeday)anR)ak;ebovtStameBlkMNt;eTogTat;. 
maRta25³ 
1> mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYl)ankRmitCÍvPaBRKb;RKan;edIm,IFanasuxPaBnigsuxumal 
PaBrbs;xøÜn nigRKYsar rYmmancMNIGahar semøókbMBak; lMenAdæan karEfTaMsuxPaB 
nigesvasgÁmkic©caM)ac;epSg²eTot. mnusSRKb;rUbmansiTi§TTYl)ankarKaMBarenAeBl 
K μankargareFVI manCMgW Bikar emm:ay b¤eBaHm:ay cas;Cra b¤enAeBl)at;bg; 
meFüa)ayFanaCÍvPaB EdlbNþalmkBIkal³eTs³putBIqnÞ³rbs;xøÜn . 
2> matuPaB nigkumarPaB mansiTi§TTYlCMnYynigkarEfTaMBiess. kumarRKb;rUb eTaH 
ekItBI«Bukmþaymanxan;søab¤\txan;søakIþ RtUv)anTTYlkarkarBarxagsgÁmkic©dUcKña . 
maRta26³  
1> mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYl)ankarGb;rM . karGb;rM RtUv\tbg;éføy:agehacNas; 
sRmab;karGb;rMbzmsikSa nigGb;rMmUldæan . karGb;rMbzmsikSa KWCakatBVkic© . 
karGb;rMxagbec©keTs nigvíC¢aCÍv³ RtUverobcM[manCaTUeTA . karGb;rM]tþmsikSa 
RtUvebIk[cUleronesI μPaBKña edayQrelImUldæansmtßPaB .  
2> karGb;rM RtUvsMedAeTArkkarrIklUtlas;eBjeljénbuKÁliklkçN³rbs;mnusS nig 
karBRgwgkareKarBsiTi§mnusS nigesrIPaBmUldæan . karGb;rMenH RtUvelIk 
kMBs;karyl;dwg karGt;»nGFüaRs½yKña nigmitþPaBrvagRbCaCati nigRkumBUC 
sasn_ b¤RkumsasnaTaMgGs; RBmTaMgkarGPivDÆn_skmμPaBrbs;shRbCaCati 
kñúgkarEfrkSa sniþPaB .  
3> matabita mansiTi§CaGaTiPaBkñúgkareRCÍserIsRbePTénkarGb;rMsRmab;buRtFIta 
rbs;xøÜn . 
maRta27³ 
1> mnusSRKb;rUbmansiTi§cUlrYmedayesrI kñúgCÍvPaBvb,Fm’rbs;shKmn_ GaRs½y 
plsil,³ nigcUlrYmcMENkkñúgvDÆnPaB víTüasa®sþ nigkñúgplRbeyaCn_Edl)an 
mkBIvDÆnPaB . 
2> mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYl)ankarkarBarplRbeyaCn_xagsIlFm’ nigsmÖar³ 
Edl)anmkBIplitkmμxagvíTüasa®sþ GkSrsa®sþ b¤sil,³EdlCasñaédrbs;xøÜn . 
maRta28³ mnusSRKb;rUb mansiTi§TTYl)annUvsNþab;Fñab;sgÁm nigGnþrCatiEdl 
eFVI[siTi§ nigesrIPaB EcgkñúgesckþIRbkasenH GacseRmc)anedayeBjelj . 
maRta29³ 
1> mnusSRKb;rUb mankrNIykic©cMeBaHshKmn_ EdlCakEnøgEtmYyKt;EdlGac 
begáIt)ankarrIkceRmInedayesrI nigeBjbribUrN_nUvbuKÁliklkçN³rbs;xøÜn . 
2> kñúgkareRbIR)as;siTi§ nigesrIPaBrbs;xøÜn mnusSRKb;rUb RtUvsißtenARtwmEtkRmit 
RBMEdnEdlc,ab;)ankMNt; sMrab;FanakarTTYlsÁal; nigkareKarBsiTi§ nigesrIPaB 
rbs;GñkdéT nigbMeBjesckþIRtUvkary:agRtwmRtUv xagsIlFm’ sNþab;Fñab;saFa 
rN³ nigsuxumalPaBTUeTA enAkñúgsgÁmRbCaFibetyüEtb:ueNÑaH . 
3> Ety:agNak¾eday siTi§ nigesrIPaBTaMgenH minGacykeTAeRbIR)as;pÞúynwg 
eKalbMNg nigeKalkarN_TaMgLayrbs;shRbCaCatieLIy . 
maRta30³ KμanbTbBaØtiþNamYyénesckIþRbkasenH GacRtÚv)anbkRsaytRmUvfa 
rdæNamYy RkumNamYy b¤buKÁlNamñak; mansiTi§EbbNamYy kñúgkareFVIskmμPaB 
b¤karRbRBwtþGMeBIGVVImYy EdlsMedAeTAbMpøícbMpøajnUvsiTi§ nigesrIPaBTaMgLayEdl 
manEcgenAkñúgesckIþRbkasenHeLIy .  
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