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Vរមa កb
ំ ូ ងែដល[កុ ម\រdរអប់ រំេ[e[បព័នfពរី gh
េនះ.េល កដប
អង^ \រសហ\រ(ICC) េខត7រតនគិរ ី :នេរ#បចំផលិតេស#វេ%
សម'ថស)*រជន.តិទំពួន សំkប់ ែថរកlវប'ធម៌ [បណី និងទំ េន#ម
ទំ nប់ ជន.តិទំពួនេVយ:នគង់ វងoដល់ កូ នេpជំqន់ េ[\យ។
េsលបំ ណងៃន\រផលិតេស#វេ%េនះ គឺចង់ េVយ[បិយមិត◌7
ឹ អំ ព\
អH កVន:នយល់ ដង
ី រេXះ[hយបwxនិង\រែសyងរកgពយុ តធ
7 ិ ម៌Uមែបប
[បៃពណី ទំ េន#មទំ nប់ Uមរយះ\រសម'ថស)*រជន.តិទំពួន។
[កុ ម\រdរេយ ងខz{ ស
ំ ង|ឹមb កូ នេស#វេ%ែដលេnកអH ក
កំពុង\ន់ នង
ឹ ៃដេ◌នះ ពិតQន[បេ}ជន៍ដល់ េnកអH កែដលចង់ សិកl[hវ[.វពីវប'
ធម៌ជន.តិទំពួន។
 'ីែកសំ រល
េដម
ួ កូ នេស#វេ%េនះេVយ\ន់ ែត[បេសរេឡ ង
ែថមេទ#ត [កុ ម\រdរេយ ងខz{ ំ រង)ំទទួ លនូវមតិរ ិះគន់ hRបqពីសំ€ក់ មិតអ
7 Hក
VនេXយក7រី ីកkយ.និច*។
«សូមអរគុ ណ»
[កុ ម\រdរនិពនf
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ស"ស#ព%ក'ម)រ+រន-ពន. ន-ងេរ2បេរ2ង
ន-4នេ5យ
!ក#មគណៈកម()រ+,ទំពួន
អ8កចង%កង ន-ង េរ2បេរ2ង
េ4ក េធ6ង ,េវ9ន
េ4ក មួង+រ ីម
េ4ក ពុន ទួញ
េ4ក វ ៉ន សូនេវ9ន
គណៈកម=)រែកសំរ ួល#Bទំព ួន
េ4ក េធ6ង ,េវ9ន

បុគAលិក អងA)រ ICC

េ4ក មួង +រ ីម

បុគAលិក អងA)រ ICC

េ4ក វ ៉ន សូេវ9ន
េ4ក ែFសន )Gវ
េ4ក I៉ ង េវ ញ

បុគAលិក អងA)រ Care
មកពី ភូមិបរញ៉ុក
មកពី ភូមិ!កKច

េ4ក Mន ទិត

មកពី ភូមិ)ចូ ន

េ4ក )Gស ទិវ

មកពី ភូមិផPរកិ ចុង

េ4ក ែដង សុង

មកពី ភូមិផPរលុងឃុង
ែ%Dស%មEលF#Bែខ=រ

េnក Zyត់ េត•ង
េnក េធ#ង hេវ•ន
គ ូររ ូប#ពេ5យៈ
េnក ប៊ុន េផង បុគAលិកPart-Time ៃនអងA)រICC
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១.#$គ័ (៉ ពូ , -៉ ឡ/ក័ ?
:៉ឡូក័ ឃឺ \ន បន់ អន់ [ប៉ ះ◌័ េតះ [ប៉ ះ◌័ ៃប៉• ង [ប៉ ះ◌័ េទ#ក ត

ង័ ៃហ លូ [ប៉ គ ័ អន់ អន់ •Hល់ \ណុង \ន Uត់ សុិន \ឌី hរ

េព• យច េព• [តគ់ \ណុង hរ ពូ េ[)ម គួ ប េhប អន់ តង
ុ k៉
ស អំ :៉ស េ[)ម :៉—ប ៃចគ អន់ •Hំ hង
ំ កូ វ ឡូ េទ#ង k៉លង
កល់់ គួ ប េ◌hប េល [ប៉ គ ័ អន់ គន រ៉ះូ ពូ —េ◌\ េគ#ម …។ \
ណុង \ន :៉ឡូក័ V ទឹល អ•{ អន់ តគ់ ˜ បក់ ចំ យច េ◌កះ ឃឺ បក់
េ€ះ [តគ់ ស៊ង k៉ស អំ :៉ស \ ពូ តិម Z Uម \ន អន់ ែ◌ឌ h
™៉ គួ ប េhប ឡឹ ង គុល ែព អូ ទី ជរឹ អូ ទី •វ អំ :◌ុង
ំ េ◌€ះ អុ ះ
យ៉ ះ◌័ ពូ េ—ម នីចម័ \Uម ។
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២. ខ ពូ 4តគ់ -៉ ឡ/ក័
ខ ពូ :៉ឡូក័ ឃឺ ញន \ Uង
ំ — បក់ ទី hរ អូ —ប់
ញម អូ ភម យច :៉ែគក បិ◌ុច \)័យ [ទង េព• [ទង ែអ៊ មួ ត
[\គ់ Uង
ំ កង់ \ប hរ េ€ះ នីចម័ \ អូ េ◌កះ ។ េសគ ែព \ន
Uេឡះ \ឌី Uេឡះ hរ េ[)ម គួ បេhប —ក់ \ ទី រ៉ះ [ទង
ិ Uេ◌ឡះ hរ
\:
ំ ◌ុង
ំ ឃឺ ឡុច គិត :៉ឡូក័ ហង តីស ឡឹ ង ពូ លូ វធី
\ឌី អន់ តគ
ី ឡឹ ង ពូ ។ :៉ឡូក័ បុ ិច \ អ•{ អន់ តក់ ˜ េព• យ
េព• [តគ់ \ណុង hរ —ក់ េកត ពឹះ ។ េQ៉ញ €វ^ ញន ពូ
េសគ ែព េស• ˜ :៉ណូ
ស ចំ [ប៉ គ ័ យច [ប៉ គ ័
hរ អូ Xគ់ េ€ះ [ប៉ ះ◌័
អូ ៃហ អូ ែញម ែអ៊ អុ ះ ។

ទំព័រទី 7

៣.ែនវ -៉ ឡ/ក័ េ<៉ញ ៗ
\ន :៉ឡូក័ សុនhត តំពួន េឃ យ :៉ឡូក័ គួប េhប ឡឹ
ង េ◌សីគ ែព ទី ៤ ែនវ តីសៗ —ក់ \ ែគង \ន់ េ◌តះ◌័ V ◌ៈ
១.:៉ឡូក័ Q៉ម ែភ
២.:៉ឡូក័ ពួ ត អˆក់ អំ េ•‹ \ណុង េទ#ក តុ
៣.:៉ឡូក័ :៉ហ• ច់ អន់ េ[ទ#ក តូះ ពឹង U:
ំ ៉ ង តី
៤.:៉ឡូក័ ប៉ូ ះ េទ#ក
អន់ [ទួ ល ចឹង :៉ឡូក័ មួ ត Uង
 អˆក់
ំ — hរ [តគ់ េរុស
ែនវ :៉ឡូក័ ែអ៊ ចំ េQ៉ញ \ Xគ់ Uម ពុ ត អន់ ែឌ បុ ិច លូ ភម
គួ ប េhប ។
៤.-៉ ណស
ូ ម៉ុត DំFុង
ំ Dរ #ណុង #ន -៉ ឡ/ក័
-Uង
ំ — hរ ទិ ២ ដូវ
-\ណង័ ២ ដូវ
-[\គ់ Uង
ំ កង់ រុ◌ា◌ំង•វ អុ ះ មុ ី \ណុង ¥សុក ទិ េព#រ ែប៊ង
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៥.JរK ៃខ លូ Nរ 4តគ់ -៉ ឡ/ក័
Uម មួ ត [\គ់ ៗ អន់ ែឌ រ៉ះ ˜ \ន :៉ឡូក័ ឃឺ ពូ
:៉ឡូក័ :៉គ់ [ពី េល :៉គ់ េទ#ក )ំង•យ^ ឡឹ ង ¥សុក ។ អន់ [ទួ ល
ចឹង :៉ឡូក័ Uង
៉ ់ :៉ឡូក័
ំ — hរ [តគ់ ប៉ រ់ [ពី េទ#ក )រ សំ kប
េ€ះ ហះ [\គ់ ¥សុក [\គ់ េតះ Xគ់
:៉ឡឹ ង អន់ [ទួ ល ហិ ។ េកះ :៉ឡូក័ Uង
ំ — hរ ទិ េព#រ ែប៊ង [ត
គ់ Uតះ [ពី េទ#ក )រ អន់ ែឌ :៉ឡូក័ េ€ះ លូ \ប៉ូ វ េភ• ែជ
អន់ ទី \ន តុ •ង ទឹល \—
ំ ំ ង ¥សុក
េតះ ។ Xរ់ ៃខ ចឹង [តគ់ :៉ឡូក ឃឺ អន់ Uង
ំ — hរ លូ [\គ់
Uង
ំ កង់ ទិ េព#រ ែប៊ង [តគ់ ម៉ ត់ អន់ ឌូ គួ ប េhប ។
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ហ៌ូ ប ពូ [ចូ ៃសម :៉េល#ង ហះ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង \ណុង [ពី
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៦.#$គ័ ពិន តង#ន ចឹង 4តគ់ -៉ ឡ/ក័
អន់ [ទួ ល ចឹង :៉ឡូក័ មួ ត Uង
ំ — hរ [តគ់ េ[ទ#ម
\€គ័ អន់ េកះ —ក់ \ \ប៉ូ វ រ៉ក់ គួ ង េល#ន េល \€គ័
អន់ េទ#គ ៗ €វ^ Uម \ន h™៉ hk
៉ ់ Uង
ំ ប
ំ ស៊ង \ គួ ប
េhប ។ \ណុង \ន :៉ឡូក័ V បក់ យច [តគ់ ស៊ង k៉ស \ បក់
)យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ ។ ៃឡង ឡឹ ង េ◌€ះ បក់ យច [តគ់
េ[ទ#ម \ប៉ូ វ hk
៉ ់ Uតះ [ពី េទ#ក )រ អន់ ែឌ :៉ឡូក័ ។ Uង
ំ ប
ំ
— hរ េQ៉ញ ៗ [តគ់ [ទុ ង :៉សយ់ hk
៉ ់ អន់ \ណង័ U
ំ ប

ទុ េ◌តះ េអ [ប៉ ះ◌័ តង័ ៃហ \ណុង \ន :៉ឡូក័ េ◌€ះ ។ \ណុង
េ€ះ €វ^ :៉ណូស េ[)ម [តគ់ េ[ទ#ម hែ◌គ hk
៉ ់ េរុះ ៃសម
ំ ប
:៉េល#ង អន់ [ទួ ល ចឹង —ំ :៉គ់ [ពី បុ ិច ចយ័ hរ េ◌€ះ ។
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៧.TេបVប -៉ ឡ/ក័ េ<៉ញ ៗ
៧.១. :៉ឡូក័ Q៉ម ែភ
:៉ឡូក័ Q៉ម ែភ ឃឺ \ន :៉ឡូក័ េQ៉ញ ែនវ ពូ យរ
សំ kប់ :៉ឡូក័ hរ ពូ េ[)ម គួ ប េhប អន់ តង
ុ អន់ ទួក េល k៉
លង កល់ េ\• \Q៉ញ់ ។
ក.\€គ័ តង\នៈ
-ែភ សំ kប់ Q៉ម
-•• [បុ ីត សំ kប់ [ពុ ះ ែភ
-េ[ជង hk
៉ ់ សុះ ម៉ ន់ េអ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង
ំ ប
-េ[ព#យ hk
៉ ់ \ណង័ អំ ប៉ន់
ំ ប
-Uែព hែគ សំ kប់ េរុះ ម៉ ន់ ។
ខ.—េប#ប [ប៉ គ ័ ៈ◌ hគ់ :៉ន់ X \ណង័ [តគ់ រ៉ះ \ Uង
ំ
— :៉ឡូក អន់ ហ• ង់ ឡឹ ង —េប#ប :៉ឡូក័ V អន់ [ទួ ល ហិ ។

េកះេ€ះ \ណង័ ែជក ែភ \ Uង
ំ —ំ :៉ឡូក័ េQ៉ញ ដូវ ១០១៥ :៉—ង ។ សុះ េ[ជង េរុះ Uែព ម៉ ន់ :៉hប Uង
ំ — :៉ឡូក
Q៉ម ែភ ហង ។
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គ.#ន អន់ ()ល់ +រ -តគ់ +រ យចៈ
-:៉ណូស យចៈ ែអ៊ Q៉ម ែភ អូ ទិ េកះេ€ះ ែភ —ក \
ណុង ពឹរ អូ អ•{ —គ់ អូ អ•{ —ž៉ន់ k៉ៃរ៉ត —េ\ លូ យំ ម៉ូ ះ Q៉ត់
ណី ង តិគ ័ ។ ទឹល នីេ6ះ◌័ ពូ អ•{ អន់ តគ់ ˜ hរ េ€ះ [តគ់ [ទង
ពូ Uទិច អូ ទី េព•ង ចឹង ខឹន េhម េល 9៉ែគក =គ់ អន់ េត េរុ 
+រ #ប អុ ះ ។
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-:៉ណូស [តគ់ ៈ ែអ៊ Q៉ម ែភ •ច់ ទិេ€ះ◌័ អូ ទី hរ ™៉ េកត
ពឹះ អុ ះ បុ ិច —ž៉ន់ \ Xគ់ —គ់ \ អ•{ េដល ។ )ែនក —េ\
លូ ម៉ូ ះ Q៉ត់ ែអ៊ €វ^ \ ៃអy Xគ់ [:ន ។ ទឹល នីេ€ះ◌័ ពូ អ•{ អន់
តគ់ ˜ ែអ៊ ហង )យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ េ€ះ ។

ទំព័រទី 14

៧.២.:៉ឡូក័ ពួ ត េទ#ក តុ
\ន :៉ឡូក័ V ឃឺ hk
៉ ់ \ន ពូ េ[)ម :៉ណូស ទី អន់
ំ ប
•Hំ ž៉ន់\)យ លូ :៉ណូស ឡូ េទ#ង —ក់ អ•{ [ប៉ គ ័ អន់ ពូ អន់
េទ#គ អីគ ព•{ kុ ង
ំ V kុ ង
ំ អ៊ង េល េ\ះ:ង
ំ េU័ •ប់ អន់ Uន័
ជុង ។

ក.\€គ័ តង\ន ◌ៈ
-:៉សយ់ hk
៉ ់ អន់ \ណង័ Uទុ េ◌តះ
ំ ប
-កគ័ \អ៊ល €វៗ ១
-អំ េ•‹ ១ \តុ
-េ[ព#យ hk
៉ ់ \ណង័ អំ ប៉ន់
ំ ប
-េ[ជង hk
៉ ់ េអ [ប៉ ះ◌៍ }
៉ ង
ំ ប
-Uែព hែគ hk
៉ ់ េរុះ ម៉ ន់ ។
ំ ប

ទំព័រទី 15

ខ.—េប#ប [ប៉ គៈ័
រ៉ះ អន់ ពូ ហ• ង់ ឡឹ ង —េប#ប :៉ឡូក័ V hន់ តក
ុ េទ#ក តុ
អន់ ក•ះI េកះេ€ះ ៃចគ អំ េ•‹ \ណុង េ€ះ េរុះ Uែព ម៉ ន់ :៉
ស‘ប េ[បុ 

Uង
ំ — :៉ឡូក័ ពួ ត អំ េ•‹ \ណុង កគ័ ហង ។
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គ.\ន អន់ •Hល់ hរ យច hរ [តគ់
-:៉ណូស [តគ់ ៈ◌ ែអ៊ ពួ ត អˆក់់ អំ េ•‹ \ណុង កគ័
េទ#ក តុ ផះ ក•ះI [គុ ក ៗ Xគ់ h:
ំ យ អូ ទី k៉—ក អុ ះ ។ ទី ណី ˜
\ន :៉ឡូក័ េ€ះ )យ័ [ទង ែអ៊ Uទិច ហង ។
-:៉ណូស យចៈ ែអ៊ ពួ ត អˆក់ អំ េ•‹ ពឹង េទ#ក តុ k៉—ក តី
[តគ់ អន់ X េទ#ក តុ េ:៉•ហ :៉ញ័ —េ\ ែអ៊ :៉រំ ។ ទី ណី ˜
hរ េ€ះ [តគ់ [ទង ពូ Uទិច ហង ។
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៧.៣.$៉ ឡ'ក ប៉ូះ េទ/ក ◌ៈ
hk
៉ ់ :៉ណូស ទី អន់ •Hំ hក
ំ ប
ំ ូ វ ឡូ េទ#ង —ក់ \ \ន
:៉ឡូក័ ពួ ត េទ#ក តុ េដល ។
ក.\€គ័ តង\ន ៈ◌
-ែភ េQ៉ញ ប៉ ង់
-េទ#ក [ទូ ង [ជុ គិត អន់ េតះ
-អ• ៊ង hk
៉ ់ \ណង័ ពីត េទ#ក
ំ ប
-គន េតម hន់ Uង ទឹប ••
-˜ម អិˆរ
-េជន (េជ#ន)
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ខ.—េប#ប [ប៉ គៈ័
-អន់ [ទួ ល ចឹង —ច់ ឡឹ ង ហី \ណង័ [តគ់ ប៉ រ់ ឡឹ ង [ប៉ ះ◌័
េតះ [ប៉ ះ◌័ ៃប•៉ ង ហិ \ន ប៉ រ់ េ€ះ ពិន [តគ់ [ពឹះ ែភ ពឹង អង់រ ឺម
ហី លូ ម៉ ន់ ˜ hរ V ˜ )យ័ [ទង Vញ់ អន់ ែភ V អិˆរ អូ ខឹន
េ)ះ hែគ អូ ខឹន h ។ ˜ [តគ់ [ទង ពូ អន់ អិˆរ េ)ះ hែគ
h ែភ V អន់ ទិ អន់ Uន័ ជុង ឡូត ។
េសគ ែព ពូ រ៉ះ ˜ ˜ែនវ បក់ [តគ់ )យ័ ែភ ែអ៊ \€គ័
™៉ \ អូ ខឹន h អុ ះ ។ បក់ ែភ :៉ណូស អូ )័យ េ€ះ €វ^ \
€គ័ h \€គ័ េ)ះ ែភ ែអ៊ ទិ េប¶ˆះ អូ សល់ លូ េQ៉ញ
:៉—ង អុ ះ ។ បក់ អូ ៃច \ hរ ែហ៊ ង តីស ែហ◌៊ង អ• ឹង ពូ —ប់
ញម គិត េអ# ហង ។ ហះ\ បក់ តីស ពុ ត អន់ ែឌ :៉ឡូក័ ទឹល
ឡុច ។
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-Uង
ំ — :៉ឡូក័ មួ ត \ណង័ លូ អុ ះ មុ ី លូ [\គ់ អង់កង់ —ំ
ទិ :៉គ់ េទ#ក ។
-\ណង័ ពីត េទ#ក លូ អ• ៊ង ែគង អំ :ុង
ំ ១ ទង ž៉យ ែគង
\ន់ េតះ◌័ ១ ទង ž៉យ លូ ម៉ ន់ េអ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង អន់ [ទួ ល ហិ ។
លឺក ទី ១ ពូ hន់ តប់ hន់ Uង ពឹង េទ#
េកះ hន់ តប់ hន់ Uង ពូ អន់ បក់ េ[)ម ពូ \ប អន់ [ទួ
ល៖ « ˜ )យ័ [ទង Vញ់ អន់ hន់ Uង V ៃអy hត់ —ញ់ចឺន
˜ )យ័ [ទង ពូ អន់ hន់ Uង V —េ}
៉ អំ បុង ហˆូវ ឡូត ។
:៉ណូស ពូ េ[)ម \ \ប ម៉ ត់ —ក់ \ :៉ណូស េ[)ម នី
េ„ េដល ។
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\ន អន់ •Hល់ យច [តគ់
-:៉ណូស )័យ ៈ◌ hន់ Uង ែអ៊ Xគ់ ៃអy រុស
ី hត់ —ញ់ចឺន
—ក់ \ ៃអy ពឹង គុ ល ែអ៊ េ„ ។
-:៉ណូស អូ )យៈ hន់ Uង ែអ៊ េកត —េ}
៉ •• យប ៗ
ឡូត យ៉ ះ ពូ េUត ពឹង េទ#ក នីេ„ \Uម ។
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លឺក ទី២◌ៈ េ[hច ˜ម អិˆរ ពឹង េតម hន់ Uង
˜ អូ ញម ឡឹ ង \ន ¥សត់ េតម hន់ Uង ពូ ម៉ុ ត \ន :៉
ឡូក័ ទី ២ ឃឺ េ[hច ˜ម អិˆរ ពឹង េតម hន់ Uង ។
ពូ េ[បុ  :៉ណូស េ[)ម លូ :៉ណូស ពូ េ[)ម ម៉ ន់ ˜ ៖ «˜ )យ័
[ទង Vញ់ អន់ Vញ់ េ[hច ˜ម អˆិរ V Uង
ំ •ត់ [)ក ពួ យ
គុ ល hន់ Uង ម៉ុ ត \ណុង —Vរ េទ#ក» ។
\ន អន់ •Hល់ យច [តគ់
-:៉ណូស )័យ ◌ៈ ˜ម អិˆរ ែអ៊ Uង
ំ •ត់ ពួ យ េតម hន់
Uង ទឹល —Vរ េទ#ក ។
-:៉ណូស អូ )័យៈ ˜ម អិˆរ ែអ៊ ចឹង េXង អំ :ុង
ំ V។
ប៉ ប័ ែនវ េ€ះ \ណង័ ទឹប —ក់ \ អន់ [ទួ ល េ„ ។
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លឺក ទី ៣◌ៈ :៉ឡិ ច េជ#ន (េជន ) \ណុង េទ#ក
េប Zក់ ឡឹ ង ¥សត់ hន់ Uង ពូ អន់ :៉ណូស េ[)ម លូ
:៉ណូស ពូ េ[)ម :៉ឡិ េជ#ន \ណុង េទ#ក ។ េជ#ន V ឃឺ
\€គ័ ពូ [ប៉ គ ័ លូ :៉អូ hេល#វ ។ ហះ\ ˜ ពូ :៉ឡូក ែអ៊ ចឹ
ង [\ំ ពួ យ :៉នឹរ ពូ ម៉ ត់ ˜ែនវ ពិន អូ ទី hរ យច ។
\ន :៉ឡិ េជ#ន ពឹង េទ#ក V ពូ េ[បុ  :៉ណូស េ[)ម លូ
:៉ណូស ពូ េ[)ម ម៉ ន់ េQ៉ញ ដូវ េQ៉ញ ទង ˜ ៈ◌ «˜ )យ័ [ទង
Vញ់ អន់ Vញ់ :៉ឡិ េជ#ន V [\ំ រ៉ក
ុ ៗ ម៉ុ ត \ណុង —Vរ
េទ#ក ឡូត ។ ˜ [តគ់ [ទង ពូ អន់ េជ#ន V េXង \:
ំ ុង
ំ V ។
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\ន អន់ •Hល់ យច [តគ់
-:៉ណូស )័យៈ េជ#ន ែអ៊ ចឹង [\ំ រ៉ក
ុ ពឹង —Vរ េទ#ក ។
-:៉ណូស អូ )័យ ◌ៈ េជ#ន ែអ៊ ចឹង េXង ប៉ ប អំ ប៉ប អំ :ុង
ំ
អង់កង់ េទ#ក ។ ទឹល ប៉ ប័ េជ#ន [\ំ ែនវ V \ណង័ ទឹប :៉ណូ
ស អូ )័យ អន់ k៉ឡូវ hរ េ€ះ )័យ [ទង ពូ េកះ ។
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លឺក ទី ៤◌ៈ ប៉ូ ះ េទ#ក
˜ អូ ញម ឡឹ ង :៉ឡិ េជ#ន ពូ អន់ អន់ ែឌ ប៉ូ ះ េទ#ក
ហង ។ អន់ [ទួ ល ចឹង អន់ ប៉ូ ះ បក់ េ[)ម ពូ លូ :៉ណូស ពូ
េ[)ម \ប ម៉ ន់ នីេ„ ˜៖« ˜ hរ េ€ះ [តគ់ [ទង Vញ់ អន់
Vញ់ ប៉ូ ះ េទ#ក Xគ់ hង :៉ង៉ះ◌័ ។ ˜ )យ័ [ទង ពូ អន់ េទ#ក k៉
ញ់សក់ អន់ ៃម៉ គ េទ#គ \•គ់ ពឹង អន់ េតះ Vញ់ —ច់ ˜ម [ទង
ម៉ូ ះ Q៉ត់ ។ ទឹល ម៉ ត់ េអ k៉យូ k៉េយ៉ ះ [ប៉ ះ◌័ េតះ [ប៉ ះ◌័ េទ#ក េកះ
\ណង័ អន់ អន់ ែឌ ប៉ូ ះ េទ#ក ហង ។
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\ន អន់ •Hល់ យច [តគ់
-:៉ណូស )័យៈ េទ#ក ៃអy Xគ់ hង :៉ង៉ះ◌័ អូ Uក័ េទ#ក
លូ អូ ទី hរ ™៉ េកត ពឹះ អុ ះ ។
-:៉ណូស អូ )័យៈ េទ#ក េកត k៉ញ់សក់ [អ៊ុង Uក័ េទ#ក
ទុ ក[ពុ ក ទុ កេ[ព លូ —ច់ ˜ម [ទង ម៉ូ ះ [ទង ពឹរ ខង ផះ ែអ៊
\េQ៉ច ែអ៊ ប៉ ប័ —ក់ \ €ក hង
ំ កីរ ។ \ណង័ េ:៉ក —ច់
:៉ណូស —ក់ —ច់ ˜ម [ទង ម៉ូ ះ ពឹរ េ€ះ អន់ Uន័ ជុង ។
ៃឡង េ€ះ ែអ៊ —ប់ យច —ប់ ញម ស៊ង \ ពូ ហង ។
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៧.៤$៉ ឡ'ក័ តូះ អន់េ8ទ9ក
:៉ឡូក័ តូះ អន់ េទ#ក V ឃឺ ពូ :៉ឡូក័ hk
៉ ់
ំ ប
េ[)ម :៉ណូស ទី អន់ •Hំ hង
ំ កូ វ េល [គូ ឡូ ទី អន់ •Hំ hង
ំ កូ វ
េដល ។
ក.\€គ័ តង\ន ៈ◌
-អន់ េ[ទ#ក hk
៉ ់ :៉ហ• ច់ អន់ រង ចូង អំ :ុង
ំ ប
ំ សំ ឡី
-•• េ[U សំ kប
៉ ់ hប់ U:៉ង តី
-សំ ឡី hk
៉ ់ hប់ អំ :ុង
ំ ប
ំ •• េ[U
-Uែព hែគ hk
៉ ់ េរុះ េអ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង
ំ ប
-េ[ជង hk
៉ ់ សុះ េអ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង េដល
ំ ប
-េ[ព#យ hk
៉ ់ \ណង័ អំ ប៉ន់
ំ ប
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ខ.—េប#ប [ប៉ គ ័
-រ៉ះ ឡឹ ង —ប :៉ឡូក័ ែនវ V អន់ ពូ ហ• ង់ ។
-:៉ហ• ច់ អន់ េ[ទ#ក លូ អុ ញ អន់ តុ រង ៗ ។
-ៃចគ សំ ឡី អំ :ុង
ំ •• េ[U េកះេ€ះ ៃចគ អំ :ុង
ំ
U:
ំ ៉ ង តី ។
-ចូង័ អន់ េ[ទ#ក តុ ៗ អំ :ុ ំ សំ ឡី លូ •• េ[U ។
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គ.\ន អន់ •Hល់ hរ យច hរ [តគ់
-:៉ណូស យច ◌ៈ អន់ េ[ទ#ក h Uលូះ •• េ[U លូ សំ ឡី
—ច់ k៉—ក ទឹល អំ :៉ង តី :៉ណូស ទី អន់ •Hំ hង
ំ កូ វ ឡូ
េទ#ង ។ ទី ណី ˜ ពូ េ[)ម ែអ៊ [តគ់ Uទិច ហង ។
ឹ ពឹង សំ ឡី លូ ••
-:៉ណូស [តគ់ ៈ អន់ េ[ទ#ក ៃអy ទួ ម ដង
េ[U អូ ទី k៉—ក តី អុ ះ ។ ទឹល នីេ€ះ◌័ \ន :៉ឡូក័ េ€ះ )
យ័ [ទង ែអ៊ Uទិច ។
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៨.#ន សំFុង
ំ ៃសម -៉ េលVង
\ន :៉ឡូក័ ចំ —ក់ [តគ់ :៉ឡូក័ :៉គ់ [ពី :៉គ់ េទ#ក ពូ
[តគ់ [ចូ ៃសម :៉េល#ង េភ• បុ ិច អ•{ អន់ តគ់ ˜ ៃសម េតះ Xគ់
™៉ អូ ។ ៃសម ពូ ឌុ h}
ំ ុ ង
ំ េសគ ែព ទី —ក់ \ ៃសម hៃសរ
ៃសម :៉េល#ង ៃសម :៉បិ សូម អ:៉yល័ hទុ ះ អិˆរ [ពី \តត
ឹ េ•ហ ...។
លូ ជល
អន់ [ទួ ល ចឹង —ច់ ឡឹ ង ហី \ណង័ \:៉ច់ ទិ េព#រ ែប៊ង
[តគ់ អំ ប៉ន់ េ[ព#យ ចី ែភ [ចូ ៃសម :៉េល#ង េភ• អន់ ៃសម េតះ
Xគ់ Q៉គ់ )យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ េ◌€ះ ។ អន់ ែ◌ឌ \ប ˜ «
អឺ ៃសម :៉េល#ង \•ង :រ់ បិ }
៉ គ់ hៃសរ េតះ អន់ [តង់ ម៉ ង់

អន់ សឹត ម៉ុ ត អន់ េតល \ Vញ់ េ◌ណី» ។ េកះ [ចូ ៃសម េ€ះ
ឹ េ•ហ hទុ ះ ™
˜ \Uង
ំ ជល
ុ ំ អ‘ ំ ពិវ លូ សូ \yល់ អˆិរ \តត
ផះ ពិន ជរឹ ឡឹ ង ហី hរ េ€ះ ឃឺ [តគ់ [ទង ពូ ហង ។

˜ ៃសម អ‘ ំ េតះ ែគង hង
ំ េអ‘ េ€ះ ឃឺ ចឹង )័យ [ទង ពិន
ហង ។
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៩.#ន េអZ 4ប៉ះ F៉ង
េ[ទ#ម \€គ័ ™៉ លូ អន់ តគ់ រ៉ះ \ មួ ត Uង
ំ — :៉ឡូក័

ទិ េព#រ ែប៊ង អន់ ហ• ង់ ទិេ€ះ◌័ េកះ ៗ \ណង័ អំ ប៉ន់ េ[ព#យ
សុះ េ[ជង េរុះ Uែព ម៉ ន់ េអ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង ˜ ៖ « អឺ k៉យូ k៉េយ៉ ះ
ី ជរឹ ៃហ ជរឹ hមង័ វគ័ ក លូ វគ័ ខ
[ប៉ ះ◌័ េតះ [ប៉ ះ◌័ ៃប៉• ង អន់ ដស

:៉ឡូក័ គួ ប អន់ ែឌ V ។ ˜ វគ័ ក ឡូ េទ#ង Uទិច ប៉ រ់ អន់ \ន
:៉ឡូក័ V )យ័ [ទង ពូ ។ ˜ ែអ៊ អូ ឡូ េទ#ង ពូ េ[) ែអ៊ U
េXះ Uែឌល ប៉ រ់ អន់ \ន :៉ឡូក័ V )យ័ [ទង ែអ៊ » ។
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១០.#ន ស៊ង ^_ស អំ-៉ស
បក់ អូ )យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ [តគ់ ស៊ង k៉ស អំ :៉ស
អន់ \ បក់ )យ័ ពួ យ \ន អន់ ែឌ h™៉ អន់ [ទួ ល ។ \ន មប k៉
ស អំ :៉ស េ€ះ ពូ មប អន់ ហះ )រ :៉ឡូក័ េ€ះ ហង អូ ទី

ឹ លូ
អន់ េT អុ ះ ។ \ន Uង
ំ k៉ស អំ :៉ស េ€ះ ទី េអ#ង ែនវ វុច
គួ ង េព#រ សំ រក
ុ៉ \:យ័ េព#រ \តុ \ប៉ូ វ េព#រ កល់ រ៉ក់ េព#រ កល់
េល k៉ស អន់ េទ#គៗ €វ^ ។
˜ :៉ឡូក័ hរ :៉ណូស ទី អន់ •Hំ hង
ំ កូ វ ពូ អូ េ[បុ  ស៊ង
អុ ះ អˆូគ \ ែអ៊ ៃចគ អន់ •Hំ ។ ទឹល នីេ€ះ ពូ [\ន័ \ Uង
ំ
ហិ ˆត ែអ៊ —ច់ ឡឹ ង ¥សុក េZ ហង ។
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១១.សឹត ឡឹង -៉ ឡ/ក័
k៉ស បក់ ពិន )យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ េ€ះ [តគ់ អន់

\ \ណង័ Uម k៉ស ពិន ទី េអ#ង េល ែប៊ត ។ េកះេ€ះ ពូ [តគ់
Uតះ [ពី េទ#ក ¥សុក េតះ លូ អុ ះ មុ ី —ក់ ម៉ុ ត h}
ំ ុ ង
ំ hរ លូ
hែគ ។ \ណុង \ន Uតះ េ€ះ ពិន [តគ់ អˆក់ ˜ម លូ េទ#ក
Uែព —យ ៃចគ ទឹម អន់ តវូ អˆក់ \••ប អិˆរ —ប ពឹង ជុង
\—
ំ ំ ង ¥សុក េកះ
េ€ះ \ប ˜ ៖ អˆក័
Vញ់ Uតះ V ែជ
អន់ ទី \ន អីគ ព•{ តុ
•ង Vញ់ Uតះ លូ
hែគ តីស Uែព តីស
ឹ លូ
V អន់ —អត់ វុច
េទ#ក Uែព លូ សះ
hយ k៉យ [:៉គ័ គិត
េអ# ហង ។
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១២.#ន #ប -៉ តះ រ_ះ -៉ ` ំ
អន់ [ទួ ល ចឹង ៃអត ស៊ង V \ណង័ ទិ េព#រ \ប :៉តះ រ៉ះ
:៉Uំ \ មួ ត េព#រ ដូវ ˜ ៖
ី V សះ hយ k៉យ [:៉គ័ េកះ» ។
- «អˆគ័ hរ អន់ ដស
-«អន់ តគ
ី ឡឹ ង V អន់ េទ# ឡឹ ង ញីុ ង ˜ េព• \ប េ•
េ[: េk៉ )ចក់ hរ ៃអy \ឌី ៃអy ៃដស »។
-«ឡឹ ង Xរ់ V ែគង Q៉ត់ ពិន ៃអy [ប៉ គ ័ អុ ះ [ប៉ គ ័ មុ ី ហី តង
•វ :៉™៉វ តង ប៉ រ់ —ក់ \ :៉ន់ X ែព េ„ » ។
-«˜ )ក ទឹះ \ែពង េព#ង Uកុ ល អូ \ប េឡ អូ េអ សិច
hរ V តុ េ„ លូ អូ េកះ ហង »។
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េកះេ€ះ មួ ត េព#រ ដូវ េ€ះ \ —ប់ —េ\ េព• —
េ\ ែអ៊ អន់ \ មួ ត [\គ់ Uង
ំ កង់ \ណង័ h}
ំ ុ ង
ំ ។ េកះេ€ះ
មួ ត \ណង័ លូ Uង
ំ — hរ ទិ េព#រ ែប៊ង េរុះ Uែព ៃស ពរ ៃអ
ត សង់ bQ
ំ ៉ X េល យ ហង ។
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១៣.#ន តុ aង
[គឹប \ន :៉ឡូក័ [ប៉ គ ័ អន់ ពិន អន់ •Hល់ :៉ណូស [ប៉ គ ័
យច លូ :៉ណូស [តគ់ លូ អូ ទី \ន :៉ែគក គួប េhប េកះ ។
ហះ\ ែអ៊ ទី \ន អូ Xគ់ េដល —ក់ \ [ប៉ គ ័ អន់ :៉ណូស យច
េល ពិន េអ ˜ :៉ណូស អូ )យ័ \ណុង \ន :៉ឡូក័ ទី \ន អី
គ ព•{ តុ •ង )ន់ ែហ៊ ង )ំងៃរ៉ េល េU័ k៉យ េU័ រុ◌៉ង អូ )ត់ អូ
k៉ល ខង ផះ ពូ ម៉ ន់ ពូ \ប :៉ស‘ប រ៉ះ លូ [ប៉ ះ◌័ }
៉ ង ។ ញន
V ហង បះ មួ ត [\គ់ Uង
ំ កង់ អូ សូវ អន់ :៉ឡូក័ ។ ˜ ទី hរ
\ឌី [តគ់ រ៉ះកះ Xគ់ :៉ឡឹ ង បក់ យច [តគ់ អ•{ —ប់ ញម េ—ម
ពូ ។ )ែនក បក់ [តគ់ €វ^ [តគ់ អ•{ ៃហ អ•{ U:៉ប \ប ៃហ Už៉
ង័ ៃហ Uេំ ព#ក [ប៉ គ ័ នីចម័ ែជ អˆក់ Uម ពុ ត បុ ិច អឺក ។
ឡុច
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Vរមa កb
ំ ូ ងែដល[កុ ម\រdរអប់ រំេ[e[បព័នfពរី gh
េនះ.េល កដប
អង^ \រសហ\រ(ICC) េខត7រតនគិរ ី :នេរ#បចំផលិតេស#វេ%
សម'ថស)*រជន.តិទំពួន សំkប់ ែថរកlវប'ធម៌ [បណី និងទំ េន#ម
ទំ nប់ ជន.តិទំពួនេVយ:នគង់ វងoដល់ កូ នេpជំqន់ េ[\យ។
េsលបំ ណងៃន\រផលិតេស#វេ%េនះ គឺចង់ េVយ[បិយមិត◌7
ឹ អំ ព\
អH កVន:នយល់ ដង
ី រេXះ[hយបwxនិង\រែសyងរកgពយុ តធ
7 ិ ម៌Uមែបប
[បៃពណី ទំ េន#មទំ nប់ Uមរយះ\រសម'ថស)*រជន.តិទំពួន។
[កុ ម\រdរេយ ងខz{ ស
ំ ង|ឹមb កូ នេស#វេ%ែដលេnកអH ក
កំពុង\ន់ នង
ឹ ៃដេ◌នះ ពិតQន[បេ}ជន៍ដល់ េnកអH កែដលចង់ សិកl[hវ[.វពីវប'
ធម៌ជន.តិទំពួន។
 'ីែកសំ រល
េដម
ួ កូ នេស#វេ%េនះេVយ\ន់ ែត[បេសរេឡ ង
ែថមេទ#ត [កុ ម\រdរេយ ងខz{ ំ រង)ំទទួ លនូវមតិរ ិះគន់ hRបqពីសំ€ក់ មិតអ
7 Hក
VនេXយក7រី ីកkយ.និច*។
«សូមអរគុ ណ»
[កុ ម\រdរនិពនf
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ិ សម'ថស)* ?
១. អy ីេ„ែ◌ដលេ◌គេ…bវធី
ិ សម'ថស)*គឺ.\របួ ងសួេVយVរកoអH កUQ*ស់ ទឹកQ*ស់
វធី
ឹ ឮនិងជួយ រកgពយុ តធ
ដ ី ជួយដង
7 ិ ម៌កង
H{ \រ\ត់ េ◌សចក7 ី bអH ក€
ខុសអH ក€[តូវ កHង
{ េរ•ងេ◌គេ)ត[ប\ន់ bsHលួ ច [ទពˆសម'តិ7
និងេ)តbXក់ េផ‰ Šល ធ‹ប់ Vប ភិតក'ត់ sHឬេធyេ Vយកូ ន[កមុំ េ◌
ឹ េហ យb អH ក€
គQនៃ◌ផ‰ េ•ះ…។ កHង
{ \រសម'ថស)*េនះដង
ខុសេហ យ គឺអHកេqះ [តូវសង[ទពˆសម'តិេ7 ◌គេ◌ពញតៃ◌ម• Uម\រ
 អត់ Qនចុះអត់ Qនេឡ ងេ◌ទ សូម'ីេ◌គអងy រ}◌៉ង
កិច*សន‘ពីេដម
€ក៏េXយ ។
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៣.\រសម'ថនីមួយ ៗ

\រសម'ថស)*របស់ ជន.តិទំពួន • ប់ សម'ថsHពីេដម
Qន៤ចំណុចធំៗ ដូច.Zង េ[\មេនះ ◌ៈ
១. សម'ថទំ •អង£ រ
២. សម'ថលូ កយកដំ◌ុថ‹កង
H{ ទឹកេe7
ី រnយសំ ណរ)ក់ េល:តៃ◌ដ
៣. សម'ថព[ងក
៤. សម'ថេnតទឹក
 េ◌ហតុេរ•ង[តូវេ[ជស
 េរ សយក \រសម'ថ
មុ ននឹងសម'ថQ*ស់ េដម
មួ យ€ក៏:ន Uមចិតព
7 ួ កsត់ ចង់នឹងយល់ [ពមsH ។

៤. មនុសo[តូវចូលរួមh7ប់ េរ•ង កHង
{ \រសម'ថស)*
 េ◌ហតុេរ•ងTំងសងZង
- Q*ស់ េដម
- អ.zក€
7 ល២qក់
- )ស់ ទុំ យុ វៈវយ័ បងប•I ន កHង
{ ភូ មិTំងសងZង ។
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រូបេគបន់ ¥សន់ េ„VរកoអH កU និងសតyៃ[ព
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៧. រេប#បសម'ថនីមួយៗ
៧.១. សម'ថទំ•រអង£រ
សម'ថទំ •រអង£ រគឺ.\រសម'ថមួ យ ែ◌ដលេ◌គេ[បសំkប់
សម'ថេរ•ងេ◌គេ)ទ[ប\ន់ sH លួ ចឆក់ េ:កឬភិតក'ត់ ប7ី[បពនf ។
ក. សំ gរៈែ◌ដល[តូវ\រ ◌ៈ
- អង£ រសំ kប់ ទំ •រ
- ស•ឹកេ◌ចកសំ kប់ [ពុ ះXក់ អង£ រ
-េទ#នសំ kប់ ដុតបន់ ¥សន់ េ…VរកoអH កU
- អំ េ:ះសំ kប់ អw©ក€
7 លបំ •ក់ េល កDល
- [h [ជូកសំ kប់ ឧបកិច*ែ◌សនបន់ ¥សន់ ។
ខ. រេប#បេធy  ◌ៈ មុ នដំបូងអw©ក€
7 ល[តូវ [:ប់ Q*ស់ សម'ថ
េVយយល់ ពីរេប#ប សម'ថេនះ.មុ នសិន ។ បq‰ប់ មកេទ#តអ
w©ក€
7 លែ◌ចកអង£ រេVយQ*ស់ សម'ថ មួ យqក់
មួ យh•ប[• ។ ដុតេទ#ន)ក់ [hឧបកិច*បន់ ¥សន់ រក[ពះេVយ
ជួយឬXក់ ប€
7 ស់ h រួចេហ យ Q*ស់ សម'ថទំ •រអង£ រ ។
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-មនុសo[តូវ ◌ៈ sត់ ទំ•រអង£ រម៉ ត់Tំងអស់ s‹នេរ•ងអy ីេកតេឡ ងេ◌ទ
ចង់េ◌លបក៏:នចង់ េខ* Šកេ◌ចញក៏:ន ។ ចំែ◌ណកខ•š ន[:ននឹងមុ ខ
ឹ bsត់ នង
Qត់ sត់ េទ#តក៏េ§ល• ដច
ូ ធម‹ U ។ េបអ®* ឹ េងគដង
ឹ
េហ យ.អH កឈH ះកHង
{ \រសម'ថេqះ ។
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ខ. រេប#បេធy  ◌ៈ [:ប់ េVយេ◌គយល់ ពីរេប#បសម'ថេនះ Xំ
 ឧបកិច*បន់ ¥សន់
ទឹកេe7េVយពុ ះ រួចមក Xក់ ថ‹កង
H{ េqះ )ប់ េផ7 ម
Xក់ ប€
7 ស់ hេVយQ*ស់ សម'ថ លូ កៃ◌ដយកថ‹ កHង
{ JHំង ។
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៧.៣. សម'ថេnតទឹក ◌ៈ
សំ kប់ មនុសoQនេផ‰ Šល ធ‹ប់ Vប ដូច\រសម'ថលូ កទឹកេe7
ែ◌ដរ ។
ក. សំ gរៈែ◌ដល[តូវ\រ ◌ៈ
-អង£ រមួ យច'ិចៃដ
-ទឹកអូ រQនជេ[°េ[±[ទឹម[ទូ ង ឬក៏[ទឹមជង^ ង់
-េឈ សំ kប់ អ.zក€
7 លžយទឹក
 េឈ តូច (េដម
 hន់ Uង)
-កូ នេដម
-´មQន់
-កងេធyអ
 ំ ពឫ
ី សoីចំនន
ួ ២
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-Q*ស់ សម'ថ អ.zក€
7 ល បងប•I ន និង)ស់ ទុំ ចុះេ„កែ◌ន•ងទឹក
Tំងអស់ sH ។
- žយទឹកZងេល ១ដងZងេ[\ម១ដង និងបន់ ¥សន់ េ…[ពះ ។
 េ¸¯េZ‹ចកHង
េលកទី១ េXតេដម
{ ទឹក
 េ¸¯េZ‹ចកHង
េពលgគីទំqស់ TំងសងZងេXតេដម
{ ទឹក
 េ)ទបន់ ¥សន់ មុនb « េប
រួចេ¥សចេហ យ អ.zក€̄លឲˆេដម
 េ¸¯េZ‹ចេនះ េ§¥សស់ េខ#វខ* ី ។
សិន.ឈH ះZងខz{ ំ សូមឲˆេដម
 េ¸¯េZ‹ចេនះ ¥សេ•ន[តួយ
ែតេបសិន.ឈH ះZងេ◌គ សូមឲˆេដម
ឥឡូវេនះg•ម» ។
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 េ¸¯េZ‹ច
េលកទី២◌ៈ េ[hច´មQន់ ពេី ដម
ិ ទី២ ែដលេគេ[hច´មQន់ េល េដម
 េ¸¯េZ‹ចេនះ េធy 
វធី
េឡ ងេ§េពល€ែដលគូ រទំ qស់ Q»ងេទ#តមិនសុខចិត7 ឬមិន
ិ ទី១ ។ វធី
ិ េនះ អ.zក€̄លឲˆអH កេដម
 េ)ទ និង
ទុ កចិតេ7 „េល វធី
 េ)ទបន់ ¥សន់ ដច
េដម
ូ sHb «េបសិន.[តូវZងខz{ ំ សូមឲˆខz{ េំ [hច
 េ¸¯េZ‹ចេនះ េXយហូ រពីចុងរហូ តដល់
´មQន់ េនះេល េដម
គុ លកHង
{ :តទឹក ែតេបខz{ំ)ញ់សូមឲˆžអែណ̄តេល ៃផ‰ ទឹកចុះ »។
\រទទួលh^ល់ ខុស[តូវ
-អH កឈH ះ◌ៈ ´មQន់ ែដលsត់ េ[hច នឹងហូ រពីចុងេ¸¯
េZ‹ចរហូ តដល់ គុ លž ។
-អH ក)ញ់ ◌ៈ ´មQន់ ែដលsត់ េ[hច នឹងអែណ̄តេឡ ង
េល ៃផ‰ ទឹក ។
េពលេឃញដូចេនះ អ.zក€̄លនឹង¼ត់ ម¯ងេទ#ត
 'ីឲˆgគីទំqស់ ពិ)រ€ និងសេ[មចចិតប
េដម
7 •½ប់ [តឹមេនះ ឬ
ិ បq‰ប់ េទ#ត ។
អនុវត7វធី
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\រទទួលh^ល់ ខុស[តូវ
-អH កឈH ះ ◌ៈ កង់របស់ sត់ នង
ឹ លិ ចកHង
{ ទឹកែតម¯ ង ។
-អH ក)ញ់ ◌ៈ កង់របស់ sត់ នង
ឹ អែណ̄តេឡ ងេល ៃផ‰ ទឹក ។
េពលេឃញខុស[តូវេលកទី៣េនះេហ យអ.zក€̄ល Vច
ឲˆេ}បល់ េ„gគីទំqស់ .ពិេសសអH ក)ញ់ ឲˆពិ)រ€េឡ ង
ិ និងhរgពប®* ប់ េរ•ង[តឹមេនះ ។
វញ
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\រទទួលh^ល់ ខុស[តូវ
-អH កឈH ះ ◌ៈ ទឹកេ§b•ដែដល េហ យsត់ [ជមុ ជs‹នអy ីេកត
េឡ ងេទ ។
-អH ក)ញ់ ◌ៈ ទឹកេកតល• ក់ េហ យsត់ ឈ•ក់ ទឹក និងេចញ
´មUម[ចមុ ះ UមQត់ ឬUមែភH ក េ[•ះេពលsត់ [ចមុ ជ
េqះsត់ េឃញដូច.សតyqគេ§កHង
{ ទឹក ។ េបអ.zក€̄លមិន
[ប™ប់ េ„¥សង់េទ អH កេqះនឹង[តូវh•ប់ ។
មកដល់ ដំ€ក់
\លេនះ អH ក)ញ់
[តូវែតhរgពចុះ
)ញ់ និងសង[ទពˆ
សម'ត7េិ „gគីែដល
ឈH ះUមខសន‘Zង
 ។
េដម
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ិ េធy 
ខ.វធី
ិ ស
-ែណqg
ី ម'ថេនះ
ំ គីទំqស់ និងអH កចូលរួមពីវធ
.មុ នសិន ។
-រំnយសំ ណរឲˆរnយអស់ (េēZ•ង
ំ ) ។
-Xក់ សំឡីេលស•ឹក[Uវ រួចXក់ េល:តៃដ ។
-)ក់ ទឹកសំ ណរេ§េលសំឡី ែដល[Tប់ េXយស•ឹក
[Uវ េ§េល:តៃដgគីទំqស់ ។
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៨. \រh7ប់ សតy
ិ ស'ថស)*រ€ ែដលេធyេ ឡ ងេ§កHង
វធី
{ ៃ[ព ឬេ§ទឹកអូ រ
េគ[តូវបន់ ¥សន់ h̄ប់ សំ េឡងសតyៃ[ពយំ ែដលេគេជ•bVទសo
Tយពីលទf ផលៃន\រសម'ថ ែដលេគេ[ត#មនឹងេធyេ qះ ។
សតyែដលេគែតងែតេជ•េqះគឺសតy :៉លេUក សតyពពូ ល )ប
ដូនU Qន់ ៃ[ព ឈ•I ស ។ល។
មុ ននិងេ◌ចញពីផ‰ះអw©ក€
7 លTំងសងZង [តូវ•ក់ អំេ:ះ
ពណ៍ សរ:ចអង£ របួ ងសួង សុំេVយសតyយំសេ◌ម•ងល• žនិងទទួ ល
េ.គជយ័ កង
H{ \រសម'ថេqះ ។ ពួ កsត់ ន}
ិ យb º « សូមសតy
Tំង—យេ◌មU7យំ េឆ•យ
 េVយល• ដល់ ខz{ ផ
ំ ង » ។ បួ ងសួងរួចឮb
សតyTំង—យ :នយំ ដូចែ◌ដលsត់ :នបួ ងសួងែ◌មន េ§េ◌ពល
េយ ងចុះពីេល ផ‰ះ េមលេ„េរ•ងេqះចDស់ .[តូវZងេ◌គេហ យ ។
េបសិន.សតyយំZងេ◌ឆyងេqះ គឺžនិងឈH ះZងេយ ងេហ យ ។
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៩. \របួ ងសួងេ…[ពះ
េរ#បចំសមgរៈនិងពនˆល់ [:ប់ ពួ កQ*ស់ សម'ថTំងសងZង
េVយពួ កsត់ យល់ េVយ េហ យ អw©ក€
7 ល•ក់ អំេ:ះពណ៌ ស
ដុតេទ#ន ឧបកិច*ែ◌សន បួ ងសួងេ…VរកoអH កU b ៖ « សូមQ*ស់
ទឹកQ*ស់ ដេី ◌មU7ចុះមកេមលU ក និងU ខ សម'ថsHៃ◌ថ¦េនះ ។ េប
សិន. U ក .ធ‹ប់ .Vបពិតែ◌មន សូមេVយ\រសម'ថេនះ
ទទួ លជយ័ ជំនះZងេ◌គចុះ ។ េបសន
ិ .sត់ មិនែ◌មន.ធ‹ប់ Vប េ◌
គេ)ទsត់
ទេ◌ទៗ សូម
េVយ\រ
សម'ថេនះ
ឈH ះZង
sត់ ចុះ។
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១០. \រសង[ទពˆសម'តិ7
អH កមិន:នទទួ លជយ័ ជំនះកHង
{ \រសម'ថេនះ [តូវ[បគល់
[ទពˆសម'តិស
7 ងេVយអH កែ◌ដលទទួ លជយ័ ជំនះ Uម\រសន‘ពួ ក
sត់ ពម
ី ុ ន ។ \រ[បគល់ [ទពˆសម'តិេ7 qះ េ◌គ[បគល់ េ§កែ◌ន•ង
សម'ថេqះេហ យអត់ QនេVយជំ•ក់ េ◌ទ ។ កHង
{ \រXក់ បw*ំ
[ទពˆសម'តិេ7 qះ Qនេ[ចន[បេ◌ភទដូច. គង២គូ រ JHំងZyន់ ២
[កបី២កDល េs២កDល ឬ[ទពˆសម'តិេ7 ◌ផoងៗេទ#ត ។
េបសិន.សម'ថេរ•ងមនុសoQនេផ‰ Šលេ◌គអត់ េ[បសងេ◌ទ
Z•ចsត់ Xក់ េផ‰ Šលែ◌ថម េទ#ត ។ េ◌គ[sន់ ែ◌តេ◌ដញsត់ េ◌ចញពីភូមិ
ប៉ុ េ€
À ះ។
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១២. \រនិ}យែ◌ផ7˜7ំ
ឹ សងេនះអw©ក€
មុ ននិងផក
7 លTំងសងZង[:ប់ ែ◌ផ7˜7េំ „
ពួ កពីរqក់ b ៈ◌
-« េរ•ងពួ កឯងេនះ:នស[មុ ះស[មួ លsHចប់ [តឹមេនះ
េហ យ»។
 ឬមក
-« េបសិន.ៃ◌ថ¦េ[\យQនអH ក€ មកនិ}យេដម
និ}យhេរ រ គឺេរ•ងk៉វេនះžេ§Qនេកតេឡ ងម7 ងេទ#ត »។
-«)ប់ ពីៃ◌ថ¦េនះតេ„េយ ងេ§kប់ VនsH.បងប•I ន [តូវ
េឡ ងផ‰ ះសំ ែ◌បងឬ[ទូ វសុំសំgរៈេ◌ផoងៗ ដូច \លពីមុនអ®* ឹ ង »។
-« [បសិនេដរ ប៉ ះh‹ប៉ ះជង^ ង់មិននិ}យ•ស7ីរកsH គឺេរ•ង
េនះžដូច. មិនTន់ ចប់ sHេ§េឡ យេ◌ទ »។
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១៣. \រចៃ◌[ងេe7[ក•យ
kល់ \រសម'ថេធyេ Vយេយ ង:នh^ល់ មនុសoេធyខ
 ុសនិង
មនុសo[តូវ និងs‹ន\រ
[បែ◌កកsH ប◌ែ៉◌ុ ◌ន7žេ§Qន\រមិនល• ែ◌ដរ ដូច.េធyេ Vយមនុសoខុស
ឬេយ ង•វbមនុសo មិនេ.គជយ័ កង
H{ \រសម'ថ Qន\រឈឺ
[គុ នេe7[ក•យចៃ◌[ងឬh•ប់ អស់ មួ យពូ ជមួ យពង់
អត់ QនេកតkលXលេ◌ទ េXយhេ◌គបួ ងសួងេ◌គXក់ ប€
7 ស់ hរ
[:ប់ .មួ យVរកoអH ក U ។ េXយេនះេហ យ:ន.ពួ ក)ស់ ទុំ េ◌
គមិនសូវេVយសម'ថេ◌ទ ។ [បសិន.Qនេរ•ង
k៉វ[តូវស[មុ ះស[មួ លsHUមស[មួ ល ចំេ•ះអH កខុស[តូវយល់ [ពម
hរgពអងy រេ◌គ ។

ចំែ◌ណកអH ក[តូវេទ#ត[តូវេចះនិ}យស7ី

ឹ ែ◌ថ•ង េធyេ ◌ម៉ចកុ ំ យកUមចិតខ
េចះVណិ តVសូន}
ិ យេមលថ•ង
7 •š ន
ឯងខឹង ។
( ចប់ )
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