សរ ពូ រ ៉ះ ឡឹង សុត
ិ ប៉ណូស
ប៉ន់ដ សរ កប

ញន ប៉ប័ ផា កាន អ្លុ អន់តគ់ កាតាំង កាន កានឹត កាណូរ សាគ់ ឡឹង េកីត លូ សុិត សាេមុី េទៅ គួប េសាប

លូ សុិត អូ អន់ ្របូ ្របី តាច់ តូ័រ មប េលី កា អ្យក់ ឡាច់ សុិត ឡឹង កាំឡាំង ្រកុ◌ុំ ទិេណាះ◌័ ពឹង ខាប់ខួ បា៉ណូស ែអ៊ ឃឺ
គុល សារ សាំខាន់ សាំរា៉ប់ កាន សាណុក សាវា៉ក ។ កាន ្រតង់ ពុត សឹត បា៉នឹរ លូ កាន រ៉គ់ េសីម េតះ រា៉ហីង ៃប៉្លង
តាតារ អូ ទី សារ ញា៉ ពឹង អង់កក់ េតះ ។

ញន ប៉ប័ ផា កាន អូ អ្លុ អន់តគ់ អូ កាតាំង លូ កាន ៃហ ជឺច សុិត បា៉ណូស ្រប៉គ័ អន់ ទី សារ អូ ដាគ់

ឃូយ បា៉អ្យប់ ផូត តាឡាម័ ្រប៉គ័ អន់ សាអះ សាេអា អីគ កល់ បា៉តារ័ មា៉ត់ ឡាំបាក ទឹល កាន អ្លុ ឃឹត ចាែ្រជប
បា៉ណូស ពិន េមា៉ញ ដូវ ៗ កាណុង បា៉េថត សាត លូ បា៉ណូស ទិ ឌូ ពឹង អង់កក់ េតះ ឡាក់ បា៉ណូស ទិ ឌូ ទី សារ
សាណុក សាវា៉ក កាណុង កាន កាកាប បា៉ឡាច់ បា៉នឹរ ពឹរ កាង លូ េសឿ សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័ យា៉ង លូ កាន រា៉វា៉ច់ រា៉វាុំង

ឡឹង កាន អ្យូគ លូ កាន ឡាយុិត ឡាំងវា៉ញ់ បក់ ពូ រ៉ះ ផា ែអ៊ សារ តីស េលឿ ឡឹង ពូ ឡាក់ បា៉ណូស ទិ ឌូ ្រតគ់ ទី ។
ញន ប៉ប័ ផា ែអ៊ កាន សាំខាន់ ឡាក់ ពិន ្រតគ់ ្រប៉គ័ ខង សុិត បា៉ណូស អា ពូ ្រតគ់ ប៉ងកាន់ លូ ចាបាប់ រត័

េភឿ អន់ រា៉វា៉ច់ ែជ អន់ បា៉ណូស បាុំងខំ ពុត បា៉ឡុច បា៉លច ណាំង ខ ណាំង សារ អ្យូវ ហាវ ប៉ងកាន់ លូ អំណាច
្រកុំ មួត ្រប៉គ័ ងា៉រ ញា៉ តាម ពុត អន់ែឌ េទៅ អូ សាំយាុំង េពឿ

លូ ទី កាន ជិះ ចគ័ ញួគ ឡុំ ពូ ណីង ។

ញន ប៉ប័ ផា ែអ៊ កាន ្រតគ់ សាំខាន់ ឡាក់ ្រតគ់ តង័ លឺក ្រប៉គ័ អន់ កាន តឹត ត បា៉រ៉គ់ បា៉សុន សុនសាត
េមា៉ញ ៗ អន់ ែអ៊ ែហ៊ង ដាគ់ ឡាំ បា៉គ់ មា៉ត់ ។

ញន ប៉ប័ ផា បា៉សុន ្រគឹប សុនសាត កាណុង ្រកុំ េអៀង សុនសាត ទី រ៉ះ បា៉ឡាក់ េមា៉ញ ណាវ ្គ ផា កាណុង
ចាបាប់ តីស ្រកុំ េអៀង សុនសាត ឡឹង កាន េសឿ ម៉ះ ឡាេកា តាំងឡា ឡឹង ៃម៉គ សុិត សាំខាន់ ៗ កាប ឡឹង កាន
កានឹត កាណូរ បា៉ណូស លូ ពឹង កាណុង សុិត សាេមុី េទៅ គួប េសាប កាមា៉ក័ លូ អង់កាន់ េកះេណាះ ខឹន តាវ ផា
តង័ លឺក អន់ ទី កាន ចាត់ ចាំង រាុំង តាកុល កាណុង ្រកុំ បា៉ណូស លូ កាន ៃអ្វ េកាប អន់ ែអ៊ ែហ៊ង ចាត់ ែហ៊ង ហាវ
សាណុក សាវា៉ក អន់ ែអ៊ ែហ៊ង តីស ែហ៊ង េអៀង ។

ញន ប៉ប័ ផា ញន កា ្រប៉គ័ កាន អន់ឌូ លូ អុងកាន ្រកុំ េអៀង សុនសាត រត័ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ្រកុំ
ទិេណាះ◌័ ឡាប់ តាវ ផា ្រប៉គ័ អន់ ទី កាន ការ៉ុប ទិ ឌូ លូ ្រប៉គ័ ពួយ សុិត េណាះ ទិ ឌូ ។
ញន ប៉ប័ ផា កាន ហ្លង់ នីេទៅ គួប េសាប ឡឹង សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក ទិ អា ែអ៊ ទី ឡាខា សាំខាន់
ខាក់ េភឿ ចឹង តាំបា៉ញ័ កាន ឡាប់ តាវ ែគង កាំបាុំង ។
ទឹល នីេណាះ◌័ ហង កាន លួម តីស រ៉ះ ផា ៖

សារ ពូ រ៉ះ ឡឹង សុិត បា៉ណូស អា ែអ៊ ឃឺ កាន ឃំឃឹត អន់ឌូ ឡាក់ បា៉សុន ្រគឹប ៗ បា៉េថត លូ បា៉ណូស ្រគឹប សាត
ពឹង អង់កក់ េតះ ្រតគ់ ្រប៉គ័ អន់ ទី តាទឹច េភឿ អន់ បា៉ណូស ្រគឹប ៗ ដូវ លូ អុងកាន ្រកុ◌ុំ បា៉ណូស ទិេណាះ◌័ ្រតគ់
ឡាក់សា កាខាក់ កាណុង ពុត ឡាេកា តាំងឡា លូ កាចាំង េលីយ សារ ពូ រ៉ះ អន់ អា ខំ បាុំងហាត់ បាុំងេហៀន កាន
ការ៉ុប សុិត លូ សារ សាណុក សាវា៉ក ទិ អា ពួយ កាន បាុំងេហៀន លូ កាន េហៀន កាន អន់តគ់ បា៉េតា េកះេណាះ
ខំ ឡាប់ ្រប៉គ័ នីចម័ អន់ ទី កាន អ្លុ អន់តគ់ កាតាំង លូ កាន ្រប៉គ័ ពួយ ទិ ឌូ អន់ ដាគ់ សាងា៉ត័ សឹត បា៉នឹរ ឡឹង

សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក

ពួយ កាន ប៉ងកាន់ ម៉ះ បា៉េថត លូ អុងកាន េអៀង បា៉េថត ឡាក់ េកីត ចាត់ ឡាំ

បា៉គ់ មា៉ត់ ្រតគ់ ទឹប បា៉សុន កាណុង រត័ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ្រកុំ េណាះ លូ បា៉សុន កាណុង ្រសុក េតះ ចារ គួយ
ឡាក់ ៃអ្វ កាន់េតះ◌័ កាន ណាំផា ម៉ះ រត័ ទិ េណាះ ។

សុត
ិ ប៉ណូស
េឡក ចបប់ ទី ១ ៖ បា៉ណូស ទិេណាះ◌័ េកីត ពឹះ ទី កាន សាណុក សាវា៉ក ៃអ្វ តាម ពុត បុិច កាន សាេមុី គួប
កាណុង ចាែនក កាន កានឹត កាណូរ លូ សុិត ។ បា៉ណូស ែអ៊ អ្លុ ឃឹត ចាែ្រជប អ្លុ អន់ហា្នល់ យច ្រតគ់ សាគ់ ឡឹង
េកីត េកះេណាះ អ្លុ តាំបាង កាន បុិច ៃច ៃអ្វ េកាប លូ គួប េសាប ឡាក់កា អុះ មុី ។

េឡក ចបប់ ទី ២ ៖ បា៉ណូស េមា៉ញ ដូវៗ អ្យក់ យរ សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក ៃអ្វ តាម ពុត បុិច

ទិេណាះ◌័ ទី ឡាក់កា ពូ ទី ្រចាគ់ កាណុង សារ ពូ រ៉ះ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ទិ ឌូ អា អូ ទី េពឿ ចឹង កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា ផា
នីេណាះ◌័ នីេអៀ ឡាក់កា ◌ៈ ផូង័ វា៉ច់ ែនវ ម៉ូ បាក កាមា៉ក័/អង់កាន់ បា៉នឹរ កាប

កាន េសឿ សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័ យា៉ង

បា៉ឡាច់ បា៉នឹរ ពឹរ កាង ែគង ងា៉រ អុងកាន េលី បា៉ឡាច់ បា៉នឹរ ពឹរ កាង កាន អន់េទៀគ ៗ ណាវ ្គ កាំេណីត សាត ពិន
េលី ្រកុំ បា៉ណូស រា៉ស អំបា៉ស កាំេណីត េលី កា ែនវ ចារ តាង ៗ អន់េទៀគ ណាវ ្គ េណាះ អុះ ។ លឺន ឡឹង អា អូ
្រតគ់ កាគ់កាន់ បា៉ក្លះ កះ ែជក នីចម័ េមា៉ញ អុីង កា ថាណាគ់ សាក់ ែគង ងា៉រ អុងកាន ែគង ងា៉រ ែអ៊ ្រប៉គ័ េលី
ែគង ងា៉រ អន់ឌូ េអៀង បា៉េថត ម៉ះ បា៉េថត េមា៉ញ ៗ េលី គួយ េតះ បក់ បា៉ណូស ចំ េមា៉ញ ៃអ្វ េកាប យ៉ះ◌័ បា៉េថត
េលី គួយ េតះ េណាះ រាុំងៃហ រាុំងខ្យា អន់ែឌ េទៅ កាតាម ៃអ្វ កាន់េតះ◌័ កាន ណាំផា ម៉ះ ពូ កាតាម េលី អូ ទី សុិត

្រទុង រាុំងៃហ កាតាម េលី កា ៃអ្វ កាន់េតះ◌័ កាន ពូ េ្របុី ្រប៉គ័ នីចម័ េមា៉ញ ទឹល កាន ្រទុង រាុំងៃហ បា៉េថត ឡាេកា
តាំងឡា កាតាម ។
េឡក ចបប់ ទី ៣ ៖ បា៉ណូស េមា៉ញ ដូវ ៗ ទី សុិត ៃអ្វ រុីស ទី អាញុ កាន សាណុក សាវា៉ក ៃអ្វ តាម ពុត បុិច
លូ កាន ដាគ់ សាអឹន ឡាេកា តាំងឡា ។
េឡក ចបប់ ទី ៤ ៖ អូ ទី បក់ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ៃអ្វ េកះ ទុច ពូ អុះ េលី ៃអ្វ មប កល់ អន់ កា ពូ ឡាក់កា អូ
កានឹត កាណូរ អុះ ។ កាន េកះ ទុច េកះ គួង ពូ លូ ្របូ ទុច អន់ កា ពូ ្រគឹប ែនវ ទិេណាះ◌័ ្រតគ់ ប៉ងកាន់ ែជ អន់
េកីត ។

េឡក ចបប់ ទី ៥ ៖ អូ ទី បក់ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ពូ ្រប៉គ័ បាប េលី ្រប៉គ័ សារ អ៊ក កា អន់ែឌ េលី ្រប៉គ័ បាប ផូត
តាឡាម័ ឡាក់កា អូ ្រតគ់ បា៉ណូស បា៉ណា អូ អ្លុ តាបា៉ប េលី ជិះ ចគ័ ៃហ ជឺច អុះ ។

េឡក ចបប់ ទី ៦ ៖ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង ែនវ ចាណះ ្រតគ់ ចាបាប់ ម៉ះ ឡាេកា
តាំងឡា ្រគឹប ចារ ហះ ចំ កាតាម ។

េឡក ចបប់ ទី ៧ ៖ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត សាេមុី គួប េសាប ពួយ ្រទង ចាបាប់ លូ ទី សុិត អ្យក់ កាន
ប៉ងកាន់ ពួយ ចាបាប់ សាេមុី ៗ គួប េសាប អូ ទី កាន កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា ។ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អ្យក់ កាន
ប៉ងកាន់ សាេមុី ៗ គួប េសាប ទឹប ប៉ងកាន់ កាន កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា ឡាក់ ឌឺ ឡឹង សារ ពូ រ៉ះ អន់ អ្លុ ទិ ឌូ អា
លូ ទឹប ប៉ងកាន់ កាន បា៉ណាំ អន់ ទី កាន កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា ។
េឡក ចបប់ ទី ៨ ៖ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ណាំង ្រទង តាេឡះ តាត់សុិន សាងា៉ត័ េមា៉ញ ហះ ងុីរ សាឡា
តាត់សុិន សារ ម៉ះ បា៉េថត សាត ឡាក់ ទី សុិត ្រប៉គ័ ងា៉រ ែគង ប៉ងកាន់ ែជ អន់ េកីត សារ អ៊ក ទិេណាះ◌័ ឡាក់ ឌឺ ឡឹង
សុិត បា៉ណូស ម៉ះ អន់ែឌ ឡាក់ ទី កាតាំង លូ អ្លុ អន់តគ់ ្រតគ់ ពួយ ចាបាប់ តីស ម៉ះ បា៉េថត េលី ្រតគ់ ពួយ ្រទង
ចាបាប់ ។

េឡក ចបប់ ទី ៩ ៖ អូ ទី បក់ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ពូ រ៉ុប ពូ ្រគន េលី តាំងហិ្យត េ្របុី ឡាច់ ឡឹង ចារ ៃអ្វ តាម ពុត
បុិច អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ១០ ៖ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត សាេមុី គួប េសាប ប៉រ់ អន់ អុងកាន តាត់សុិន សារ ឡាក់ ៃអ្វ
ហះ អន់តិគ័ អូ ៃហ ជឺច កា្លំង បា៉និត ៃហ សារ អន់ែឌ ទិ ឌូ អូ េអាន អូ ឡុំ

អ្លុ អិ្យល អ្លុ កូត័ េភឿ ្រប៉គ័ អន់ ទី ឡាខា

ទឹល សុិត លូ ងា៉រ ្រតគ់ ្រប៉គ័ លូ ទី ឡាខា រ៉គ់ ទឺប លូ កាន ពូ េ្រចាម អន់ែឌ ទិេណាះ◌័ ពួយ ចាបាប់ ពីត សាបា្វ៉ ត័
ថាត់ ្រតំ ថាំឡាយ រា៉ស អំបា៉ស ។
េឡក ចបប់ ទី ១១ ៖
១.បា៉ណូស បក់ ពូ េ្រចាម ឡឹង កាន ពីត សាបា្វ៉ ត័ ថាត់ ្រតំ ថាំឡាយ រា៉ស អំបា៉ស ចឹង ្រតគ់ រា៉វា៉ច់ ឡាេកា ផា ែអ៊

បា៉ណូស អូ ទី ថូត គិត ចម័ ពូ ណាំង បា៉និត ៃហ ប៉ប័ សារ យច ្រតគ់ ម៉ះ ែអ៊ ផះ ឡាវា៉ង កាប សារ ទិ ឌូ ឡាក់ ទី
កាន ឡាប់ កាន តាវ កាខាក់ េភឿ អន់ បា៉ណូស េណាះ ប៉ងកាន់ ឡាេកា ។
២.អូ ទី បា៉ណូស ចំ ្រតគ់ ពូ ៃចគ ថូត ញន កា ឌឺ ឡឹង ចាបាប់ ពីត សាបា្វ៉ ត័ ថាត់ ្រតំ ថាំឡាយ រា៉ស អំបា៉ស ញន

សារ ែអ៊ ្រប៉គ័ េលី កាន ែអ៊ អូ ទី ្រប៉គ័ យច ផាែនវ សារ េលី កាន ែអ៊ អូ ទី ្រប៉គ័ យច េណាះ អូ ទី ្រចាគ់ កាណុង

ចាបាប់ បា៉េថត សាត េលី អុងកាន េអៀង បា៉េថត ផា សារ េណាះ ែអ៊ ឌឺ ឡឹង ចាបាប់ ពីត សាបា្វ៉ ត័ ថាត់ ្រតំ ថាំឡាយ
រា៉ស អំបា៉ស ផះ ៃអ្វ ្រប៉គ័ សារ េលី អូ ទី ្រប៉គ័ សារ អា ។ ែនវ េទៅ លូ អា េដល អូ ្រតគ់ ៃចគ ថូត អន់ កា្លំង ឡឹង ថូត
ឡាក់ ទី កាំឡត់ អន់ ្រប៉គ័ ពួយ កាណុង រាុំងវា៉ង ទី សារ េកីត ពឹះ េណាះ អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ១២ ៖ អូ ទី បា៉ណូស ែអ៊ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ពូ កាប េ្រចាម ឡាំ ណាំង សារ តាម ពុត បុិច
កាណុង អាញុ រុីស សាន់ទួ ម៉ះ ែអ៊ ខាប់ខួ ចារ ៃអ្វ េលី កាន កាប េតីល សឹត េតីល ឡាំ េលី កា ្រប៉គ័ អន់ តាយួស
ម៉ូះ មា៉ត់ លូ ្រប៉គ័ អន់ កាន េលៅ សិច កា្លច់ បា៉នឹរ ម៉ះ ែអ៊ េកីត អូ ដាគ់ ។ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អ្យក់ កាន
ប៉ងកាន់ ឡឹង ចាបាប់ ទឹប អូ អន់ តាមា៉យ សារ េលី កាន ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ ែនវ អា ។

េឡក ចបប់ ទី ១៣ ៖
១. បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត បុិច ចាក ឡាំ បា៉គ់ ចំ កា ដាគ់ លូ ទី សុិត េរុីស អ្យក់ ចារ ៃអ្វ កាណុង រត័ េមា៉ញ ។
២. បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ឡាច់ ឡឹង បា៉េថត ចំ េមា៉ញ កាគ់ ទឹប បា៉េថត ឡាេកា តាំងឡា េដល លូ ទី សុិត វុីល
សឹត បា៉គ់ បា៉េថត តាំងឡា េទៅ ណាវ ្គ ។
េឡក ចបប់ ទី ១៤ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ណាំង លូ ពូ ្រតគ់ ភម អន់ ចារ ៃអ្វ អង់អា្វត័ កាណុង បា៉េថត ពូ អន់េទៀគ ផាែនវ កា ទី
ពូ តាមា៉យ សារ ្រប៉គ័ បាប ឡាេកា ែអ៊ ។
២.សុិត ប៉រ់ ចារ ៃអ្វ អង់អា្វត័ អា មុឹង អូ ទី អុះ ផាែនវ ទី ពូ េ្រចាម ឡាក់ ែអ៊ េកីត ពឹះ តាទឹច េកះេណាះ សារ េណាះ
ែអ៊ អូ ្រតគ់ សារ ឌឺ ឡឹង ចាបាប់ ងា៉រ អុងកាន េលី សារ ែអ៊ ្រប៉គ័ ចំ ឡាក់ យច ឡឹង ពុត បុិច លូ ចាបាប់ អុងកាន
េអៀង បា៉េថត ។
េឡក ចបប់ ទី ១៥ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ម៉ុត សាត បា៉េថត េមា៉ញ ។
២.អូ ទី បា៉ណូស ចំ េមា៉ញ ពូ អ្យក់ ឡាច់ សាត បា៉េថត ែអ៊ អុះ េលី កា អូ អន់ តូរ័ សាត បា៉េថត ម៉ះ ែអ៊ តាម ពុត
បុិច េណាះ អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ១៦ ៖
១.បា៉ណូស កាមា៉ក័ អង់កាន់ ទឹល អាញុ ្រគឹប បា៉ញ់សង់ ទី សុិត ទី គួប េសាប បា៉ញ់សង់ បា៉ញ់សា បាុំងេកីត

ខាប់ខួប អូ ទី កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា ឡឹង ផូង័ វា៉ច់ សុនសាត សាត បា៉េថត េលី កាន េសឿ សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័ យា៉ង អុះ ។
បា៉ណូស កាមា៉ក័ អង់កាន់ ទី សុិត សាេមុី គួប េសាប កាណុង កាន បា៉ញ់សង់ បា៉ញ់សា េកះ េកា្ល កាមា៉ញ់ លូ
កាណុង កាន អា្លត បា៉ញ់សះ ក្លះ េកា្ល កាមា៉ញ់ ។
២.កាន បា៉ញ់សង់ បា៉ញ់សា ្រប៉គ័ ទី គិត ចម័ ទី កាន ែរវ រ៉គ់ ្រតគ់ កាប ភម គួប េសាប តាទឹច ឡឹង មួត ឡាក់ ចឹង
េកះ េកា្ល កាមា៉ញ់ បា៉គ់ មា៉ត់ បា៉គ់ ងុីរ េណាះ ។
៣.ខាប់ខួ ឃឺ ែអ៊ េកីត ឡាច់ ឡឹង ្រប៉ះ◌័ ែទង ែរង អន់តគ់ លូ ្រតគ់ ពួយ ចារ ្រកុ◌ុំ បា៉ណូស ៃអ្វ េកាប េកះេណាះ
ខាប់ខួ ទី សុិត អ្យក់ កាន ប៉ងកាន់ ឡឹង ្រកុ◌ុំ បា៉ណូស លូ អុងកាន រត័ ។
េឡក ចបប់ ទី ១៧ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ យ៉ះ◌័ េមា៉ញ ដូវ កាតាម េលី អន់ឌូ លូ ពូ អន់េទៀគ កាតាម ទី សុិត ្រប៉គ័ តាំងឡា រា៉ស អំបា៉ស
្រគឹប ែនវ ។

២.អូ ទី បក់ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ពូ អ្យក់ ឡាច់ សុិត តាំងឡា រា៉ស អំបា៉ស តាម ពុត បុិច េណាះ អុះ ។

េឡក ចបប់ ទី ១៨ ៖
បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ៃអ្វ សាណុក សាវា៉ក ឃឹត ចាែ្រជប អន់ហា្នល់ យច ្រតគ់ លូ កាន េសឿ សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័
យា៉ង។ សុិត អា យា៉ប តាម៉ុត ទឹប សុិត តូរ័ កាន េសឿ សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័ យា៉ង េលី កាន េសឿ តាង ៗ លូ េហាក រ៉គ់ ពុត
េពៀក រ៉ះ តាំបាង កាន េសឿង សាំងខុំ ្រប៉ះ◌័ យា៉ង េលី កាន េសឿ តាង ៗ ម៉ះ ឡាេកា តាំងឡា ដឹង េមា៉ញ ដូវ េលី

អន់ឌូ លូ ពូ អន់េទៀគ ្រប៉គ័ ែនវ តាប៉ល់ េលី សន់ទួ ពួយ កាន បាុំងហាត់ បាុំងេហៀន កាន ្រប៉គ័ ពួយ កាន ការ៉ុប
កាន េទៀន លូ កាន រា៉ប់ េសឿ ។
េឡក ចបប់ ទី ១៩ ៖
បា៉ណូស ្រគប់ ដូវ ទី សុិត សាណុក សាវា៉ក កាណុង កាន កាកាប លូ កាន រ៉ះ បា៉ឡាច់ បា៉នឹរ ពឹរ កាង ។ សុិត អា
យា៉ប តាម៉ុត ទឹប សុិត សាណុក សាវា៉ក កាណុង កាន រា៉ប់ េសឿ បា៉នឹរ អូ ទី េពឿ ឡាំ ណាំង សារ លូ សាណុក
សាវា៉ក កាណុង កាន ណាំង កាន អ្យក់ ពួយ លូ កាន រ៉ះ បា៉អ្យាយ សារ អន់េទៀគ ៗ លូ ឃំឃឹត តាងៗ អូ ទី
កាន អ្យូគ ឡាវា៉ត់ ឡាវាុំង នីចម័ អុះ យ៉ះ◌័ ពួយ កាន រ៉ះ តាំបាង បា៉ឡាច់ បា៉នឹរ ពឹរ កាង ែអ៊ ចំ កាតាម ។
េឡក ចបប់ ទី ២០ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត សាណុក សាវា៉ក កាណុង កាន លួម េលី ម៉ុត ពុត ្រប៉គ័ ្រកុ◌ុំ អន់ឌូ គួប េសាប ្រតគ់ ែនវ
្រតគ់ គុន ។

២.អូ ទី បក់ ចំ េមា៉ញ ្រតគ់ ពូ បាុំងខំ បា៉ន់ដា ំ អន់ ម៉ុត កាណុង ្រកុំ ចំ េមា៉ញ េណាះ អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ២១ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ម៉ុត ពុត កាណុង កាន បា៉ណាំ កានងា៉ន អន់ឌូ លូ កាំឡាំង េអៀង ម៉ះ បា៉េថត ឡាេកា
តាំងឡា ្រប៉គ័ ែអ៊ េទៅ េលី ្រប៉គ័ ពួយ បា៉ណូស បា៉តាង ែអ៊ ឡាក់ ទី េរុីស អ្យក់ តាម កាន បា៉ញ័ ពុត ។
២.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ម៉ុត ្រប៉គ័ កាន កាណុង ងា៉រ អន់ឌូ លូ កាំឡាំង េអៀង ម៉ះ បា៉េថត ឡាេកា តាំងឡា
សាេមុី គួប េសាប ្រតគ់ ពួយ ្រទង ពូ កំឡត់ ។

៣.ពុត េពៀក បា៉សុន ែអ៊ ឡាក់ កា គុល ្រប៉គ័ អំរា៉ញ អុឺញ កាណុង កាន ណាំផា ងា៉រ អន់ឌូ លូ កាំឡាំង េអៀង ដូវ
។ ពុត េពៀក អា ្រតគ់ តាំបាង ពួយ កាន េបាះ សាេណាត ្រតគ់ ពួយ សាណាំ ពូ កាំឡត់ តាទឹច ឡាក់ ទី ឡាេបៀប
ែនវ េអៀង ដូវ ែនវ ែប៊ត ដូវ សាេមុី គួប លូ ឡាែអ៊ត ឡាអ៊ត េលី តាម វិធី សាគ់មា៉គ់មូល ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ កាន
េបាះ សាេណាត េណាះ ទី កាន សាណុក សាវា៉ក អូ ទី សារ ញា៉ េកីត ពឹះ ។
េឡក ចបប់ ទី ២២ ៖
ទឹល ពិន កាំឡាំង ្រកុំ បា៉ណូស ទឹល នីេណាះ◌័ ពិន ទិ ឌូ ទី សុិត អ្យក់ កាន ៃអ្វ េកាប ដាគ់ សាអឹន កាណុង ្រសុក
េតះ ្រកុំ បា៉ណូស លូ ទី សុិត បាុំងេកីត បា៉ញ់ចាត់ សាប្យាំង រាុំងត័យ ងា៉រការ ្រកុំ បា៉ណូស លូ សាំងខុំ េមា៉ហ ឡាក់
សាំខាន់ សាំរា៉ប់ សារ កានឹត កាណូរ លូ កាន េកីត ចាត់ តាម តាំេលីង ្រតគ់ តាម ចាណះ ឡាេកា តាំងឡា ្រតគ់

ពួយ កាន ខំ អ្យក់ ពុតៃចគ ម៉ះ បា៉េថត សាត លូ ្រប៉គ័ កាន អន់ឌូ លូ ្រកុំ េអៀង បា៉េថត ្រតគ់ ពួយ កាន េ្រទៀម លូ
្រតគ់ ពួយ រា៉ស អំបា៉ស ម៉ះ បា៉េថត សាត េមា៉ញ ៗ ។

េឡក ចបប់ ទី ២៣ ៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ទី ងា៉រ ្រប៉គ័ េរុីស អ្យក់ ងា៉រ ្រប៉គ័ តាម ពុត បុិច ទី កាន កំឡត់ ងា៉រ ដាគ់ លូ បា៉ញ័
ពុត លូ ទី កាន ប៉ងកាន់ ឡឹង កាន អូ ទី ងា៉រ ្រប៉គ័ ។

២.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ទី េលៀន ៃខ សាេមុី គួប េសាប ផា ងា៉រ នីេទៅ អូ ទី កាន កាគ់កាន់ វា៉ន់កាណា អុះ ។
៣.បក់ ្រប៉គ័ ងា៉រ ទី សុិត អ្យក់ ឡាខា ឡឹង ងា៉រ ដាគ់ ្រតគ់ លូ កាន អ្លុ អិ្យល អ្លុ កូត័ ។

លូ បា៉ញ័ ពុត េភឿ ឡាប់ តាវ អន់ កាន ៃអ្វ េកាប ម៉ះ ឡាេកា តាំងឡា លូ ខាប់ខួ ទី កាន ដាគ់ បា៉ៃឡ ែប៊ត ្រតគ់ លូ
សារ កានឹត កាណូរ បា៉ណូស ពិន លូ ្រតគ់ ទី កាន តាំបា៉ញ័ បា៉ន់ែធម ណាវ ្គ ែនវ ្រទង តាងៗ កាណុង កាន ប៉ងកាន់
ែគង ្រកុំ បា៉ណូស ផាែនវ ែអ៊ ទី កាន ចុនៃច ។

៤.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត បាុំងេកីត ្រកុំ រាុំងៃហ មួត ្រប៉គ័ គូលី លូ ម៉ុត ពុត អន់ឌូ កាណុង ្រកុំ រាុំងៃហ មួត ្រប៉គ័
គូលី េភឿ ប៉ងកាន់ សារ ឡាខា ម៉ះឡាេកា តាំងឡា ។
េឡក ចបប់ ទី ២៤៖
បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត រា៉ឡូវ ឡាេកា លូ ទី សុិត ចាក រ៉ល់ តាម៉ុត អន់ឌូ ទឹប ចំលួន មង កានងា៉ន ដាគ់ រ៉គ់ ឃឺ
លូ កាន រា៉ឡូវ ឡាេកា ្រតគ់ ៃអ្វ ទី េលៀន ៃខ ្រតគ់ តាម មង េវឡា កំឡត់ េលីយ ៗ ។
េឡក ចបប់ ទី ២៥៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ្រប៉គ័ អន់ កាន ៃអ្វ េកាប ដាគ់ បា៉ៃឡ េភឿ អន់ ដាគ់ សុកផាប កាន ដាគ់ រ៉គ់ េសីម ម៉ះ
ឡាេកា តាំងឡា លូ ខាប់ខួ ទី ឡាក់កា សាណា សាណឹត េខា អាវ អញ់ជុ អាវ ្រសុក េតះ កាន រាុំយា៉ក់ ឡាក់សា
សុកផាប លូ ្រទង តង័ ងា៉រ ្រកុ◌ុំ បា៉ណូស ឡាក់ ្រតគ់ តងកាន អន់េទៀគ ៗ ណាវ ្គ ។ បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អ្យក់

កាន ប៉ងកាន់ ផះ រាុំងវា៉ង េបី ទី ងា៉រ ្រប៉គ័ ផះ អីគ ព្លុ កាជក េប្លល ៃអ្វ អន់េ្រតា័ ្រកាគ់្រកូត័ េលី ផះ រាុំងវា៉ង ទិ
្រទង ណាំង សា កាណុង កាន ៃអ្វ េកាប ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង សារ េកីត ពឹះ ពិន ៃហ អូ ប៉ប័ ហា្វស ឡឹង កាន ឃឹត ម៉ះ
ឡាេកា តាំងឡា ។
២.អង់កាន់ ៃអ្វ ហាអុញ លូ គន សាសា្វ ទី សុិត អ្យក់ កាន ពូ តង័ លូ កាន ឡាក់សា កា្វ ឡឹង ពូ កាខាក់ ។ គន
សាសា្វ ្រគឹប ដូវ យ៉ះ◌័ េកីត ឡឹង េមីគ ពឹ ទី បា៉ញ់សង់ បា៉ញ់សា កាតាម េលី អូ ទី បា៉ញ់សង់ បា៉ញ់សា កាតាម ្រតគ់ ទី
កាន ប៉ងកាន់ ែគង ងា៉រ ្រកុំ បា៉ណូស នីេទៅ ។
េឡក ចបប់ ទី ២៦៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត េហៀន សត់្រតា ។ កាន េហៀន សត់្រតា ្រតគ់ េហៀន តាេដាះ អ្យាង ែប៊ត សាំរា៉ប់ កាន
េហៀន ពឹង បា៉គ់ថំសឹកសា លូ កាន េហៀន ចប់ ថាណាគ់ ចាំងហីគ ឡាក់ ពូ កំឡត់ ។ កាន េហៀន សត់្រតា ពឹង

បា៉គ់ថំ សឹកសា ែអ៊ ឃឺ កាន ពិន ្រតគ់ ្រប៉គ័ អន់ ទី ។ កាន េហៀន ែគង ែនវ ្រតះ លូ ងា៉រ សិម ឡាេកា ្រតគ់ េ្រទៀម
្រប៉គ័ អន់ ទី ្រគឹប ចារ ។ កាន េហៀន ពឹង អុតដំសឹកសា ្រតគ់ េបីក អន់ ម៉ុត េហៀន អន់ សាេមុី គួប េសាប លូ ្រតគ់
ៃហ កាន អ្លុ តាទឹច ។

២.កាន េហៀន ្រតគ់ បង់ ឡាំ ណាំង កាន េកីត ចាត់ តាទឹច ្រតគ់ ពួយ ែនវ ចាណះ បា៉ណូស េមា៉ញ ដូវៗ លូ កាន
ការ៉ុប សុិត បា៉ណូស តាម តាំេលីង ឡាក់ ដាគ់ ្រតគ់ ខ ។ កាន េហៀន អា ្រតគ់ លឺក កាន អ្លុ ហ្លង់ អន់ ែហ៊ង

ចាំងហីគ កាន អ្លុ ៃហ អ្លុ តាបា៉ប គួប េសាប លូ ្រតគ់ ៃអ្វ រ៉គ់ រម បា៉រ៉គ់ បា៉សុន បា៉េថត េមា៉ញ ៗ លូ ្រកុំ ផូង័ វា៉ច់
សាត អន់េទៀគៗ លូ ្រកុំ សាំងខុំ េសឿ ្រប៉គ័ យា៉ង ទិេណាះ◌័ លូ កាន អាគ់ភិវ៉ត់ កាន ្រប៉គ័ ងា៉រ ម៉ះ អុងកាន េអៀង
បា៉េថត កាណុង កាន ឡាក់សា កាន រ៉គ់ េសីម េតះ រា៉ហីង ៃប៉្លង តាតារ អូ ទី សារ ញា៉ អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ២៧៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ម៉ុត អន់ឌូ តាម ពុត បុិច កាណុង កាន រាុំងៃហ សាំងខុំ េមា៉ហ ម៉ះ ្រកុំ ្រសុក េតះ
បា៉ណូស េអៀង អ្យក់ ឡាខា សុិនឡាបា៉គ់ លូ ម៉ុត ពុត តង័ កាណុង កាន ្រប៉គ័ អន់ េកីត ចាត់ ែគង កាណាគ័ ្រពី
េទៀក ្រគឹប ែនវ លូ េឃឿង ខង តាេណីរ ណាវ លូ កាណុង ឡាខា ឡាក់ ទី ឡឹង កាន េកីត ចាត់ អា ។

២.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អន់ ពូ ប៉ងកាន់ ឡាខា ែគង កាន ដាគ់ ្រតង់ លូ េឃឿង ខង ឡាក់ អ្លុ ្រប៉គ័ ទី ឡឹង
កាន ពិន ្រប៉គ័ ែគង កាណាគ័ ្រពី េទៀក ្រគឹប ែនវ លូ េឃឿង ខង តាេណីរ ណាវ សំបុត សត់្រតា េលី សុិនឡាបា៉គ់
ឡាក់ បា៉ដក់ បា៉េជៀ ឡាេកា តាំងឡា ។
េឡក ចបប់ ទី ២៨៖
បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត អ្យក់ កាន ទី ឡាេបៀប ឡាបប ្រកុំ បា៉ណូស លូ អុងកាន េអៀង បា៉េថត ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់
សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក តាម តាំេលីង ឡាក់ ទី ្រចាគ់ កាណុង សារ ពូ រ៉ះ អា ្រប៉គ័ អន់ ចាយ័ តាទឹច ។
េឡក ចបប់ ទី ២៩៖
១.បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ទី សុិត ទី ងា៉រ ្រតគ់ ្រប៉គ័ សាំរា៉ប់ ្រកុំ ្រសុក េតះ បា៉ណូស េអៀង ឡាក់ ចារ ដឹង េមា៉ញ សាំរា៉ប់

បាុំងេកីត អន់ ទី កាន េកីត ចាត់ តាម តាំេលីង លូ ្រប៉គ័ អន់ ែនវ ចាណះ ឡាេកា តាំងឡា ែហ៊ង ហាវ ដាគ់ តាទឹច។
២.កាណុង កាន យរ សុិត លូ កាន តាំេលីង ឡាេកា តាំងឡា បា៉ណូស ្រគឹប ដូវ ្រតគ់ ៃអ្វ គិតចម័ ចាបាប់ កំឡត់

សាំរា៉ប់ អ្លុ អន់តគ់ កាតាំង កាន ការ៉ុប សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក ម៉ះ ពូ អន់េទៀគ លូ ពួយ សារ ្រតគ់ តងកាន
ដាគ់ ្រតគ់ ពួយ សារ ដាគ់ ្រតង់ ឡាេបៀប ឡាបប ទិ ឌូ លូ កាន ដាគ់ រ៉គ់ េសីម ទិ ឌូ កាណុង ្រកុំ ែនវ កាំឡាំង សួន
េអៀង ។

៣.យ៉ះ◌័ នីចម័ កាតាម សុិត លូ កាន តាំេលីង ទិ អា អូ ្រតគ់ អ្យក់ យរ យច ឡឹង កាន ពូ បុិច ប៉ប័ លូ ឡាក់កាន
ទិេណាះ◌័ ម៉ះ អុងកាន េអៀង បា៉េថត េណាះ អុះ ។
េឡក ចបប់ ទី ៣០៖
អូ ទី កាន កំឡត់ រ៉ះ ែអ៊ ចំ េមា៉ញ កាណុង សារ ពូ រ៉ះ អា ្រតគ់ ពូ រ៉ះ យច ខ បុិច ផា អុងកាន រ័ត ចំ េមា៉ញ ្រកុំ ចំ
េមា៉ញ េលី ឡាេកា បក់ ចំ េមា៉ញ ទី សុិត នីចម័ េមា៉ញ កាណុង កាន ្រប៉គ័ ងា៉រ េលី ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ ែនវ ចំ
េមា៉ញ ឡាក់ បង់ ឡាំ ណាំង ថាំឡាយ អន់ រា៉យ រាុំ សុិត លូ កាន សាណុក សាវា៉ក ទិេណាះ◌័ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ កាណុង
សារ ពូ រ៉ះ អា អុះ ។

