
វិ ធ អីហិង្សាទាំ ង្ស១៩៨វចង្សក្រង្សដោយដោរវជនីវសាប 

 
អនកដដលអនវុត្តវធិអីហងិារបដហលជពុុំបានដងឹថាវធិទី ុំងន ោះជ «វធិអីហងិា» ន ោះនេ។ របាកដណាស់
ថា ពួកនគកពុ៏ុំច ុំបាចរ់បកានខ់្ជជ ប់នវូរេសឹតីអហងិាឬរកមសីលធម៌ណាមួយដដរ នដ ើមបីអនវុត្តវធិអីហងិាទ ុំង

ន ោះឱយបាននជគជយ័។ — ខតឺ្ ហស៊ក ់  
 
វធីិបាតុកមមជំទាសន់ងិបញុ្ុះបញូ្លឱយយលព់្ពមស្សបតាម 

វធិនីនោះនរបើរបាស់នដ ើមបីបង្ហា ញថា អនកត្វ៉ា របឆ ុំងឬកន៏ធវើនដ ើមបីអវីមួយ នហើយកុំរតិ្ននការជុំទស់ឬគ ុំរេ
អារស័យនលើចុំននួននអនកចូលរមួបាតុ្កមម។ សាររបស់បាតុ្កមមមាននចត្ ជោះឥេ ធពិលនៅគូបដបិកខ សាធារណ
ជន នងិរកុមដដលរងការឈឺចប់ ឬរកុមទ ុំងបនីនោះដត្មតងកម៏ាន។ នគលបុំណងរបស់អនកនរបើវធិនីនោះគចឺងឱ់យ
គូបដបិកខដកត្ុំរវូេនងវើរបស់ខ លនួ ឬបញ្ឈប់សកមមភាពណាមួយ នងិនធវើនៅតាមអវីដដលរកុមេេលួរងការឈឺចប់
ន ោះចងប់ាន។មានវធិចី ុំននួ ៥៤ នងិដចងជងអនរុកុមបានចុំននួដប់ នៅកនុងបញ្ជ ីននោះ។ 

សសចកតីថ្ថែងការណ៍ជាផែូវការ 

១  សន ទរកថាសាធារណៈ

២  សុំបុរត្ជុំទស់ឬគ ុំរេ
 

៣  នសចកតរីបកាសនធវើនឡើងនោយអងគការនងិសាថ ប័ន  

៤  នសចកតដីលលងការណ៍ដដលមានចុោះហត្ថនលខ្ជ

៥  ការរបកាសអុំពនីសចកតនីថាោ លនទសនងិនគលបុំណង
 

៦  ការោកញ់ត្តជិរកុមតូ្ចឬនោយរបជុុំមនសុសនរចើន

  



ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាជន
 

៧  ពាកយនសាល ក របូត្លុក នងិរបូសញ្ញា  (សរនសរ, នបាោះពុមព, គូរនោយលាបពណ៌, គូសវស, នធវើកាយ
វកិារ, នយិាយ, នធវើរតាប់)

៨  បោ ផ្ទ ុំងផាយ នងិេុំ កេ់ ុំនងតាមរយៈរបូភាព
 

៩  ខតិ្ តបណណ លិខតិ្ នងិនសៀវនៅ

១០  កាដសត្នងិេសស វដ តី

១១  ថាស, វេិយុ នងិេរូេសសន៍

១២  ការសរនសរបនង្ហា ោះនលើនមឃឬចរនលើដឬីផលូវ

 
ការបង្ហាញជាព្កមុ 

១៣  ការបញ្ចូ នអនកត្ុំណាង
 

១៤  ការរបគលភរង្ហវ នន់រៅផលូវការ

១៥  ការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លសមាជកិសភាឬអនកននយាបាយ

១៦  ការនធវើបាតុ្កមមនៅមុខកដន លងនធវើការ (នដ ើមបីទមទរអវីមួយ ទកទ់ញអនកចូលរមួ រ ុំងផលូវមនិឱយ
ចូលនធវើការ)

១៧  ការនធវើការនបាោះនឆន ត្នរៅផលូវការ



ការសធវើសកមមភាពសាធារណៈសោយបង្ហាញនមិតិតសញ្ញា

១៨  ការតា ុំងេងជ់យ័ឬកន៏របើពណ៌ណាមួយជនមិតិ្ តរបូ

១៩  ការពាកន់មិតិ្ តសញ្ញា
 

២០  ការបនរ់សនន់ងិនគរពបូជ
 

២១  ការបញ្ជូ នវត្ថុត្ ុំណាងតាងនមិតិ្ តសញ្ញា អវីមួយ

២២  ការរសាត្ត្វ៉ា (នៅេសីាធារណៈ)
 

២៣  ការបុំផ្ល ញរេពយសមបត្តខិ លនួឯង (ផទោះ, ឯកសារ, សញ្ញា បរត្)
 

២៤  ការនរបើពន លជឺនមិតិ្ តសញ្ញា (ចន លោុះ នគម ភលនឺេៀន) 

២៥  ការតា ុំងរបូលត្មនសុស

២៦  បាតុ្កមមនោយការគូររបូ 

២៧  របូសញ្ញា នងិនឈម ោះលមី

២៨  ការនរបើសនមលងជនមិតិ្ តសញ្ញា  (សនមលងកដញ្ច  ជួង សឺុដរ ៉ាន។ល។)
 

២៩  ការដនណតើ មកានក់ាប់ដឬីអាគរ នោយមានោកន់មិតិ្ តសញ្ញា នៅេនី ោះ

៣០  ការនធវើកាយវកិារនឈលើយ

ការោក់សម្ពា ធសលើបុគ្គល 

៣១  «ការលង» មន្តន តរីដ ឋការ (នដ ើរតាមពួកមន្តន តរីដ ឋការឥត្ឈបឈ់រ នោយនសងៀមសាង ត្ន់ងិនលលល នូរ) 
 

៣២  ការឌដឺងមន្តន តរីដ ឋការ (ចុំអកឡកឡយឺ, នជររបមាល)
 



៣៣  ការបនងោើត្ភាពសនិេ ធសាន លនងឹគូបដបិកស (នធវើឱយកងសន តសុិខឬប៉ាូលីសរងឥេ ធពិលខ្ជល ុំងនោយ
ផ្ទ ល់ នដ ើមបីនធវើឱយពួកនគនជឿថា របបដដលពួកនគកុំពុងបុំនរ ើន ោះមនិយុត្តធិម៌)

៣៤  ការច ុំកុំដរ

 
សខោននងិតន្រនតី

៣៥  ឆកកុំដបលងខ លនីងិការបនញ្ញឆ ត្នលងនសើច
 

៣៦  ការសដមតងនលាខ ននងិរបគុ ុំត្ន្តន តី
 

៣៧  ការនរចៀង

ការស ើរ ថ្ងា 

៣៨  ការដដងាកបួន
 

៣៩  ការនដ ើរជរកុមឬពយុហយារតា

៤០  ដហកបួនសាស 

៤១  ធមមយារតា 
 

៤២  ដហកបួននោយជោិះម៉ាូតូ្

  



ការរឭំកវញ្ញា ណកោនធអ្នកសាែ ប់ 

៤៣  ការកានេ់កុ ខក នុងនយ័ននយាបាយ
 

៤៤  ការសដមតងនធវើហាកដ់ចូជពធិបូីជសព
 

៤៥  ការនធវើបាតុ្កមមជពធិបូីជសព   (ដដងាកបួនសព អនកដដលរតូ្វនធវើឃាត្ទ ុំងប៉ាុ ម នកនុងបាតុ្កមម)
 

៤៦  ការសដមតងសកាោ របូជនៅបា៉ាឆ

ការចួបជំុជាសាធារណៈ 

៤៧  កចិ ចរបជុ ុំជ ុំទស់ឬគ ុំរេ

៤៨  ការរបជុ ុំក នុងនពលបាតុ្កមម
 

៤៩  ការរបជុ ុំក នុងបាតុ្កមមនោយបតិ្បា ុំង

៥០  បាឋកថានរៅផលូវការ (នោយវគមនិជុំ ញមួយចុំននួនធវើនឡើងនៅកនុងបាតុ្កមម)  

 
ការ កខ្ែួននងិការសថ្មតងការសបាុះបង់

៥១  ការនដ ើរនចញឈប់នធវើការនៅនធវើបាតុ្កមម
 

៥២  ការនៅនសងៀមសាង ត្់

៥៣  ការបដនិសធមនិេេលួការនលើកត្នមោើងនោយផលូវការ
 

៥៤  ការដបរខ នងោកម់នសុសឬរកុមណាមួយ

វធិទី ុំងអស់ខ្ជងនលើគរឺបរពតឹ្ តនៅនោយបង្ហា ញនមិតិ្ តសញ្ញា ។ វធិនីនោះនងឹកានដ់ត្មានអុំ ចនោយនរបើរមួគន
នងឹវធិមីនិសហការនងិវធិអីន តរគមនន៍ោយអហងិា។ 



វធីិមនិសហការថ្ផនកសងគម 

វធិនីនោះមានបចីុំដណក គដឺផនកសងគម នសដ ឋកចិ ច នងិននយាបាយ។ មាន១៥វធិរីតូ្វបានរយនៅកនុងអនរុកុមចុំននួ
បនីនការមនិសហការ។ 
 

ការបសណតញបុគ្គលសចញពីព្កមុ 
 

 
៥៥  ពលិការខ្ជងសងគម

៥៦  ពលិការខ្ជងសងគមនោយនរជើសនរ ើស
 

៥៧  អុំនពើអសកមមយកគុំរតូាមនរឿងលីសីុន្តសាត តា  នគនរចើនសាគ ល់ថាជ «កូដកមមមនិរមួនភេ» 
នធវើនឡើងនោយរកុមន្តសតីនដ ើមបីបងខុំឱយមានការផ្ល ស់បតូរណាមួយ។ រនបៀបកូដកមមននោះមាននដ ើម

កុំនណើ ត្នចញពតួី្អងគរសី ម លីសីុន្តសាត តា (នឈម ោះរបស់ ងមាននយ័ថា បុំដបកកងទប)់ នៅកនុង
នរឿងកុំដបលងកាល សីុករបស់អនកនពិន ធរកចិ អារសីតូហាវ ន  នៅស.វ. េ៥ី មុនគ. ស.។ តួ្អងគ
រសីតននោះបានដកឹ ុំន្តសតីនៅរកចិនធវើកូដកមមផ្ត ចក់ាររមួសង្ហវ សជមួយបត ី បងខុំបុរសជកងទបទ់ ុំងន ោះ
ឱយបញ្ឈប់សន្តង្ហគ មនៅភឡូីប៉ាូននស ។ នលាក ជនី សាប  នៅថា ពលិការ
ផលូវនភេ ។

 

៥៨  ការបនណត ញនចញពសីាស  (ពលិការខ្ជងសាស )
 

៥៩  គុំហាត្ត់ាមដបបសាស  (ការពយួរនសវកមមសាស )

ការមនិសហការជាមួយនឹងព្ពឹតតិការណ៍សងគម ទំសនៀមទម្ពែ ប់ នងិសាា ប័ននានា

៦០  ការពយួរសកមមភាពសងគមឬកឡីា
 

៦១  ពលិការមនិចូលរមួកនុងកចិ ចការសងគម
 

៦២  កូដកមមរបស់សិសសនសិិសត្

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristophanes


៦៣  ការមនិនគរពតាមសងគម (េមាល ប់នងិវនិយ័របស់សងគម)
 

៦៤  ការដកខ លនួនចញពសីាថ ប័នសងគម

 
ការ កហតូពលកមមពីព្បព័នធសងគម 

 
៦៥  ការសុំងុំនៅផទោះមនិនៅនធវើការបុំនរ ើសាថ ប័ន

៦៦  ការមនិនធវើការសហការទ ុំងរសុងនោយបុគគល
 

៦៧  ការរត្ន់គចខ លនួនចញរបស់កមមករ (នភៀសខ លនួនចញនៅកដន លងនផសង)

៦៨  ការនគចខ លនួនៅរកបដសិរណោឋ ន (ដកខ លនួនៅកដន លងដដលគម ននរណាអាចប៉ាោះពាល់អនកនៅេី
ន ោះបាន នោយមនិបុំពានការហាមឃាត្ខ់្ជងសាស  សីលធម៌ សងគមនងិចាប់)

 

៦៩  អវត្តមានជរកុម (របជជនទ ុំងអស់នៅកនុងត្ុំបនតូ់្ចណាមួយនបាោះបងផ់ទោះឬភូមរិបស់ពួកនគ)
 

៧០  បាតុ្កមមនោយនធវើនរិរបនវសន ត (ហរីចត្) ការចកនចញនោយមានគុំនរងេកុពរីបនេសខ លនួជអ
ចនិន្តន តយ

 
  



វធីិមនិសហការថ្ផនកសស ឋកច្ិ

ក. ពលការខាងសស ឋកច្ិ 

ពលិការខ្ជងនសដ ឋកចិ ចគជឺការជុំទស់មនិេញិ, លក,់ កានក់ាប់, ដចកចយ េុំនញិនងិនសវកមមជកល់ាកណ់ា
មួយ។ នៅកនុងបញ្ជ ីននោះ មាន ២៥វធិដីដលរតូ្វបានដបងដចកជរបា ុំមួយអនរុកុមននពលិការខ្ជងនសដ ឋកចិ ច។ 

សកមមភាពសោយអ្នកទញិ 

៧១  ពលិការរបស់អនកេញិនោយមនិេញិេុំនញិឬជួលនសវកមមណាមួយ
 

៧២  ការមនិនរបើរបាស់េុំនញិដដលនគនធវើពលិការ (េុំនញិេញិរចួនហើយដត្មនិនរបើ)
 

៧៣  ដផនការបន ថយការនរបើរបាស់ (កាត្ប់ន ថយការនរបើរបាស់េុំនញិណាមួយឱយសថិត្នៅអបបបរមា)
 

៧៤  ការមនិបងឈ់នួលផទោះ
 

៧៥  ការមនិរពមជួល
 

៧៦  ពលិការរបស់អនកេញិកនុងរបនេស (មនិេញិឬមនិនរបើនសវកមមណាមួយពរីបនេសនផសង)
 

៧៧  ពលិការរបស់អនកនរបើរបាស់ជលកខណៈអន តរជត្ ិ (ការសហការរបស់របនេសនរចើនមនិេញិផ
លិត្ផលរបស់របនេសមួយ)

សកមមភាពសោយកមមករនងិអ្នកផលតិ 

 

៧៨  ពលិការរបស់កមមករ (មនិនធវើការនោយនរបើផលិត្ផលឬឧបករណ៍ផតល់នោយគូបដបិកខ) 
 

៧៩  ពលិការអនកផលិត្េុំនញិ (ការបដនិសធរបស់អនកផលិត្កនុងការលកឬ់ដកឹជញ្ជូ នផលិត្ផល
របស់ខ លនួឯង)

 



សកមមភាពសោយឈ្មញួកណ្តត ល 
 

៨០  ពលិការរបស់អនកលកន់ងិអនកដចកចយេុំនញិ (ការបដនិសធរបស់កមមករនងិឈមួញកណាត ល
កនុងផគត្ផ់ គងន់ងិដចកចយេុំនញិជកល់ាកណ់ាមួយ)

សកមមភាពសោយម្្ពសព់្កមុហ នុនងិអ្នកព្គ្ប់ព្គ្ង 
 

 
៨១  ពលិការរបស់ពួកឈមួញ (ការបដនិសធរបស់អនកលករ់យកនុងការេញិឬលកេ់ុំនញិជកល់ាក់
ណាមួយ)

៨២  ការបដនិសធមនិលកឬ់មនិជួលផទោះ

៨៣  ការបតិ្មនិឱយកមមករចូលកដន លងនធវើការនដ ើមបីសុំនរចបុំណងណាមួយ (ននិយាជកផ្ា កការង្ហរ
នោយបញ្ឈប់របត្បិត្តកិារបនណាត ោះអាសន ត)

៨៤  ការបដនិសមនិផតល់ជុំនយួនៅនរងចរក ឬការង្ហរណាមួយ
 

៨៥  កូដកមមរមួគន របស់ពួកឈមួញ

 

សកមមភាពសោយអ្នកកាន់ធនធានហរិញាវតាុទាងំឡាយ 

 

៨៦  ការដកលុយពធី គរ
 

៨៧  បដនិសធមនិបងន់លលឈនួល បុំណុល នងិ នលលច ុំណាយដដលនគគណ នហើយ
 

៨៨  បដនិសធមនិសងបុំណុល ឬកក៏ាររបាក់
 

៨៩  ការផ្ត ចមូ់លនធិឬិឥណទន

៩០  ការបដនិសធមនិេេលួលុយចូលឬផលេនុ

៩១  ការមនិេេលួលុយរោឋ ភបិាល (ទមទរឱយការបងរ់បាកត់ាមមនធោបាយនផសងនេៀត្)



សកមមភាពសោយរោឋ ភបិាល 

៩២  បញ្ញជ ផលូវការពរីដ ឋហាមមនិឱយនធវើពាណិជជកមមជមួយរបនេសណាមួយនៅកនុងរសុក

៩៣  ការនធវើបញ្ជ ីឈមួញ ដដលមនិរកសីុជមួយ
 

៩៤  ការហាមឃាត្រ់បស់អនកលកអ់ន តរជត្ិ
 

៩៥  ការហាមឃាត្រ់បស់អនកេញិអន តរជត្ិ
 

៩៦  ការពយួរសកមមភាពពាណិជជកមមអន តរជត្ិ

ខ្. កូ កមម  

វធិកូីដកមមទកេ់ងនងឹការជុំទស់មនិបន តសហការដផនកនសដ ឋកចិ ចតាមរយៈការង្ហរ។ កូដកមមនធវើនឡើងនោយរមួ
គន ជរកុម នធវើនឡើងនោយមាននគលបុំណងចាស់លាស់នងិជេនួៅពនោរពលកមមដដលនធវើនឡើងនដ ើមបីោក់
សមាព ធនលើអនកដនេ។ មានវធិកូីដកមមចុំននួ ២៣ ដដលដចកជរបា ុំពរីអនរុកុមនៅកនុងបញ្ជ ី។ 
 

កូ កមមជានមិតិតសញ្ញា  

 
៩៧  កូដកមមត្វ៉ា (នោយរបកាសជមុននធវើនឡើងកនុងរយៈនពលខ ល)ី

 

៩៨  កូដកមមនោយនដ ើរនចញភាល មៗពអីងគរបជុ ុំណាមួយ (កូដកមមនផលកបន ទ រគកូឺដកមមត្វ៉ាខ លីៗ នធ វើ
ដ ុំណាលគន )

 
  



កូ កមមខាងកសកិមម 

៩៩  កូដកមមកសិករ
 

១០០  កូដកមមរបស់កមមករកសិោឋ ន

 
កូ កមមរបសព់្កុមពសិសស 

 
១០១  ការបដនិសធមនិនធវើពលកមមជុំនសួ

១០២  កូដកមមរបស់អនកនទស

១០៣  កូដកមមរបស់សិបបករ
 

១០៤  កូដកមមរបស់ពួកអនកជុំ ញអាជពី

កូ កមមសៅតាមឧសាហកមមសាមញា 

 
១០៥  កូដកមមនៅតាមរគោឹះសាថ នជុំនញួ (កនុងនរងចរកមួយឬនលើសពនីនោះដដលឋតិ្នៅនរកាមការរគប
រគងដត្មួយ) 

 

១០៦  កូដកមមនៅតាមសហរគស (ពយួរការង្ហរនៅតាមរគោឹះសាថ នននឧសាហកមមមួយ)

១០៧  កូដកមមតាមរយៈសមានចតិ្ត (គ ុំរេត្ុំរវូការរបស់កមមកររមួអាជពី) 

កូ កមមសោយម្ពនកំណត់ជាក់ខក់ 

១០៨  កូដកមមលុំអិត្ (កមមករ ុំគន ឈប់មតងមាន ក់ៗ  ឬមតងមួយត្ុំបន់ៗ  កូដកមមឈប់សុំរប់ជបន ត
ប ទ ប់គន  នោយរនបៀបនផសងៗគន  នយាលនៅតាមដផនការនរគងរត្មឹរតូ្វ)

 



១០៩  កូដកមមនោយចុំនពាោះ (ពួកសហជពីនធវើកូដកមមនៅកនុងរកុមហុ៊នដត្មួយនៅនវលាណាមួយ ដដល
ជការនធវើឱយរកមហុ៊នននោះចញ់នរបៀបរកុមហុ៊នរបកួត្ឯនេៀត្)។

១១០  កូដកមមពនយឺត្ការង្ហរ
 

១១១  កូដកមមដដលនធវើការង្ហរនោយនៅតាមកបួនរត្ង់ៗ នដ ើមបីពនយឺត្ការង្ហរ
 

១១២  រយការណ៍នធវើជឈឺនធវើការមនិនកើត្
 

១១៣  កូដកមមនោយការសុុំលាដលង (កមមករដដលមានចុំននួនរចើនរគប់រគនក់នុងការជោះឥេ ធពិលនលើ
េនិ នផលការង្ហរសុុំចាប់លាដលងនោយដឡកពគីន )

  

១១៤  កូដកមមមានករមតិ្ (កមមករបដនិសធមនិនធវើការង្ហរប ទ ប់បនសុំបដន ថមឬបដនិសធមនិនធវើការកនុង
នលងណាមួយ)

 

១១៥  កូដកមមនរជើសនរ ើស (កមមករជុំទស់នោយនរជើសនរ ើសដផនកណាមួយននការង្ហរដដលពួកនគមនិ
ចងន់ធវើ)

កូ កមមសៅកនុងពហសុហព្ាស 

 
១១៦  កូដកមមដដលរកីរលពសីហរគសមួយនៅសហរគសជនេៀត្នរចើន

 

១១៧  កូដកមមដដលកាល យេនួៅមាននៅរគប់សហរគស

ការរួមបញូ្លននកូ កមមនងិការបំបតិសស ឋកច្ិ 

១១៨  កូដកមម «ហាលុល»  (ការផ្ា កជវីភាពខ្ជងនសដ ឋកចិ ចបនណាត ោះអាសន ននោយដផាកនលើមូលោឋ ន
សមរគចតិ្ ត)

១១៩  ការបតិ្នរងចរកឬជុំនញួ (កមមករនធវើកូដកមម នហើយននិយាជកបញ្ឈប់សកមមភាពនសដ ឋកចិ ចរពម
គន ន ោះ)

 



វធីិមនិសធវើសហការថ្ផនកនសោបាយ 

វធិនីនោះរតូ្វបានអនវុត្ត នដ ើមបីបង្ហា ញពកីារត្វ៉ានងិបញ្ឈប់ដ ុំនណើ រការនៅតាមមុខង្ហររបស់អងគភាពននយាបាយ
ឬកចូ៏លរមួបុំដបករោឋ ភបិាល។ បញ្ជ ីននោះរមួមាន ៣៨វធិ ីដបងដចកជរបា ុំមួយអនរុកម។
 

ការប សិសធមនិទទួលសាគលអ់ាជាា ធរ 
 

 
១២០  ជុំទស់មនិរបគលភនសចកតគី ុំរេេកុចតិ្ តឬកក៏ារដកយកសាវ មភីកតមិកវញិ

 

១២១  ការបដនិសធការគ ុំរេពសីាធារណជន (នងឹរបបកុំពុងដកឹ ុំនងិនគលននយាបាយ  របស់
របបន ោះ)

១២២  សុំនណរនងិនសចកតដីលលងការណ៍គ ុំរេការត្វ៉ា
 

ការមនិសហការរបសព់្បជាពលរ ឋជាមួយរោឋ ភបិាល 

១២៣  ពលិការនោយសមាជកិកនុងអងគនតី្បិញ្ាត្ត ិ(រដ ឋសភា រពេឹ ធសភា)

១២៤  ពលិការមនិនៅនបាោះនឆន ត្

១២៥  ពលិការមនិចូលនៅបុំនរ ើការង្ហរឬមនិនៅកានត់្ុំដណងកនុងរោឋ ភបិាល
 

១២៦  នធវើពលិការរបឆ ុំងនងឹរកសួងរោឋ ភបិាល ភាន កង់្ហរ នងិអងគភាពនផសងនេៀត្

១២៧  ការដកខ លនួពសីាថ ប័នអប់រ ុំរបស់រោឋ ភបិាល

១២៨  នធវើពលិការនងឹសាថ ប័នណាដដលគ ុំរេនោយរោឋ ភបិាល
 

១២៩  បដនិសធមនិផតល់ជុំនយួការដល់ភាន កង់្ហរអនវុត្តចាប់ 

១៣០  ដកនចញនវូរបូផ្ល កនងិសញ្ញា សមាគ ល់នផសងៗរបស់ខ លនួ



១៣១  បដនិសធមនិេេលួត្ុំដណងមន្តន តរីដ ឋការដដលនគដត្ងតា ុំង
 

១៣២  បដនិសធមនិរពមរ ុំលាយសាថ ប័នមានរសាប់

ជំសរើសសព្ៅពីការសធវើតាមបង្ហគ ប់របសព់លរ ឋ 

 
១៣៣  ការនធវើតាមបង្ហគ ប់ទ ុំងនេើសទល់ឬយតឺ្យា៉ាវ

 

១៣៤  ការមនិនធវើតាមបង្ហគ ប់ នៅនពលដដលគម នអនកតាមឃាល ុំនមើលនោយផ្ទ ល់
 

១៣៥  ការមនិនធវើតាមបង្ហគ ប់ ពសីុំណាករ់បជពលរដ ឋ (នោយមនិបនញ្ចញជសាធារណៈ លាកក់ុំបា ុំង
ពាកក់ណាត ល)

 

១៣៦  ការដកលងនធវើជនគរពតាមបង្ហគ ប ់(នធវើឱយដចូជអនវុត្តតាម)

១៣៧  ការរបដកកមនិចូលរមួរបជុ ុំឬនៅរបជុ ុំនដ ើមបីបុំដបកកចិចរបជុ ុំ
 

១៣៨  ការអងគុយចុោះនៅមួយកដន លង

១៣៩  ការមនិសហការកនុងបុំនពញកាត្ពវកចិ ចនយាធានងិការនរិនេស

១៤០  ការលាកខ់ លនួ នគចខ លនួ ឬកន៏របើអត្តសញ្ញា ណដកលងកាល យ
 

១៤១  ការមនិនគរពតាមចាបដ់ដលអនមុ័ត្នោយមនិរសបចាប់
 

សកមមភាពសោយមន្រនតីរោឋ ភបិាល 

 
១៤២  ការបដនិសធនោយនរជើសនរ ើស មនិេេលួយកអនកជុំនយួការរបស់រោឋ ភបិាល (នធវើតាមនសចកតី
ដណ ុំ នោយរយការណ៍នៅថាន កន់លើពកីារបដនិសធរបស់ខ លនួ)

 

១៤៣  នធវើឱយរ ុំងសទោះដខសបញ្ញជ នងិពត្ម៌ាន
 



១៤៤  ការបនងោើត្ឧបសគគនធវើឱយរ ុំងសទោះ
 

១៤៥  ការមនិសហការដផនករដ ឋបាលទ ុំងអស់
 

១៤៦  ការមនិសហការជមួយតុ្លាការ (នោយនៅរកម)

១៤៧  ការនធវើការនោយគម នរបសិេ ធភាពនងិការមនិសហការនោយភាន កង់្ហរអនវុត្តចាប់

១៤៨  ការបោះនបារ

 
សកមមភាពរបសរ់ោឋ ភបិាលសៅកនុងស្សកុ 

 
១៤៩  ការនគចនវោះឬបន លុំនោយពនោរនពលការអនវុត្តចាប់

 

១៥០  ការមនិសហការរបស់អងគភាព  ដដលជដផនកននរោឋ ភបិាល 

សកមមភាពរោឋ ភបិាលសលើឆាកអ្នតរជាត ិ

 
១៥១  ការផ្ល ស់បតូរបុគគលិកេតូ្នងិត្ុំណាងនផសងៗ

 

១៥២  ពនោរនពលឬលុបនចលកមមវធិកីារេតូ្
 

១៥៣  ការមនិរពមសនរមចេេលួសាគ ល់តាមរយៈការេតូ្
 

១៥៤  ការផ្ត ចច់ ុំណងការេតូ្
 

១៥៥  ការដកខ លនួនចញពអីងគការអន តរជត្ ិ 
 

១៥៦  ការបដនិសធមនិឱយសមាជកិភាពកនុងគណៈអន តរជត្ណិាមួយ
 

១៥៧  ការបនណត ញនចញពអីងគការអន តរជត្ណិាមួយ
 

  



វធីិអ្នតរាគ្មន៍សោយអ្ហងិា 

វធិទី ុំងននោះគជឺសកមមភាពដដលនធវើអន តរគមនន៍ោយផ្ទ ល់នដ ើមបីដកដរបសាថ នការណ៍។ អន តរគមនអ៍វជិ ជមានគឺ
អាចរ ុំខ្ជន នងិអាចទ ុំងលុបបុំបាត្ល់ុំ ុំអាកបបករិយិា នគលននយាបាយ េុំ កេ់ុំនង នងិសាថ នការណ៍ដដល
ធាល បជ់រច សមពន ធមានរសាប់ផង។ អន តរគមនវ៍ជិ ជមានបនងោើត្រច សមពន ធល មជី ុំនសួរច សមពន ធចស់ខ្ជងនលើ។ 
វធិអីន តរគមនន៍ោយអហងិានចេជបញ្ញា របឈមផ្ទ ល់នងិភាល មៗ។ វធិទី ុំងននោះពបិាកសូ៊រទ ុំអនវុត្តនងិនធវើបន ត
ឱយឋតិ្នលរជងវធិជី ុំទស់បញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល នងិវធិមីនិសហការ នរពាោះវធិអីន តរគមនន៍ោយអហងិាអាច ុំមក
នវូការបន្តង្ហោ បភាល មៗនងិជនរចើននលើក។ វធិទី ុំងននោះនរបើនដ ើមបីការពារ នពាលគរឺកាលុំ ុំអាកបបករិយិាលម ីសាថ
ប័នលម ី នគលជុំហរនដ ើមឯករជយ នហើយវធិទី ុំងននោះកអ៏ាចនរបើនដ ើមបីត្បត្ត្សូ៊នដ ើមបីសុំនរចនគលនៅរបស់
សកមមជននោយបញ្ចូ លនៅកនុងកដន លងរបស់គូបដបិកស សូមបីដត្គម នការបនញ្ញឆ ត្ភាល មៗកន៏ោយ កអ៏ាចបងខុំឱយ
ពួកនគេេលួយកបានដដរ។ កនុងបញ្ជ ីននោះ មានវធិចី ុំននួ ៤០ នោយដចកនចញជរបា ុំអនរុកុម។ 
 

អ្នតរាគ្មន៍តាមផែូវចតិត 

១៥៨  ការសុំដលិខ លនួឬយកខ លនួនៅោកន់ៅកដន លងរងនរគោះពធីាតុ្អវីមួយ (ដចូជ យកខ លនួនៅហាលកុំ
នៅនលង) នោយគម នការពារពកីារឈឺចប់

 

១៥៩  ត្ុំណមអាហារ
 

 ក. ត្ុំណមមនិេេលួសុំពាធសីលធម៌  

 ខ. កូដកមមបងាត្អ់ាហារខ លនួឯង  

 គ. ត្ុំណមដបបសត្ោរគហ (តាមរនបៀបដដលមហាត្មៈគន ធអីនវុត្ត)  

១៦០  ការកាត្ក់តបីន្តញ្ញច ស (នគបតូរតួ្ េរីវងអយយកា នងិកូនកតកី នុងការកាត្ន់ទសណាមួយ។ ពួកកូន
កតនីងឹកាល យនៅជអយយការ នហើយនគបដងវរឱយនៅជបាតុ្កមមរបឆ ុំងនងឹអវីមួយនៅវញិ)

 

១៦១  ការរ ុំខ្ជននោយអហងិា



អ្នតរាគ្មន៍ផែូវកាយ 
 

 
១៦២  ការអងគុយនៅមួយកដន លង

 

១៦៣  ការឈរនៅមួយកដន លង 
 

១៦៤  ការចត្យានជុំនោិះនៅមួយកដន លង

១៦៥  ចុោះលុយេកឹនៅមួយកដន លង 

១៦៦  ការកានក់ាប់េតីា ុំងណាមួយនងិមនិចកនចញពេីនី ោះ (របមូលគន នៅេកីដន លងមានអត្ថនយ័
សុំខ្ជនណ់ាមួយនងិនៅដត្នធវើដ ុំនណើ រចុោះនឡើង នោយមនិចកពនីនោះន ោះ)។

 

១៦៧  ការបូងសួងនៅមួយកដន លង

១៦៨  ការឆមកចូ់លលុកលុយនោយអហងិា 
 

១៦៩  ការចូលលុកលុយតាមអាកាសនោយអហងិា

១៧០  ការចូលឈល នពាននោយអហងិា
 

១៧១  ការកាត្ស់ង្ហវ កន់ោយអហងិា (យកខ លនួនៅនលើោកព់ា ុំងនៅចន ល ោះរវងបុគគលនងិនគលនៅ
ននការង្ហរឬសកមមភាពន ោះ)

 

១៧២  ការបនងោើត្ឧបសគគនោយអហងិា (ជេនួៅ នធវើនឡើងរយៈនពលបនណាត ោះអាសន ន) 
 

១៧៣  ការចូលកានក់ាប់នោយអហងិា

អ្នតរាគ្មន៍ខាងសងគម 

១៧៤  ការនរៀបចុំឱយមានលុំ ុំសងគមលមី

១៧៥  ការោកន់រគឿងរបោប់របោរឱយនរចើនហួស
 



១៧៦  ការនធវើឱយដ ុំនណើ រការយតឺ្យា៉ាវ
 

១៧៧  ការរ ុំខ្ជនអងគរបជុ ុំ នោយនយិាយឡូឡា
 

១៧៨  ការនលងនលាខ នចុំអក (ការរ ុំខ្ជននោយនលងជនលាខ ននោយឥត្បាននរគងេកុជមុន)
 

១៧៩  បនងោើត្សាថ ប័នសងគមនផសងនេៀត្ នដ ើមបីបនញ្ច ៀសឥេ ធពិលរពោីឋ ភបិាល
 

១៨០ បនងោើត្របពន័ ធេ ុំ កេ់ ុំនងនផសងនេៀត្ កុ ុំជប់ជុំពាកន់ងឹរបពន័ ធរបស់រោឋ ភបិាល

អ្នតរាគ្មន៍ថ្ផនកសស ឋកច្ិ 

១៨១  កូដកមមបន្តញ្ញច ស (កមមករនធវើការកានដ់ត្ខ្ជល ុំងនឡើង នហើយនលើសនពលនវលានោយពុុំបានកនរម
បដន ថម។ នគនធវើននោះនដ ើមបីទមទរឱយនឡើងរបាកដ់ខ នហើយននិយាជកពបិាកបដនិសធ)

១៨២  កូដកមមនៅនងឹកដន លង (កមមករកានក់ាប់កដន លងនធវើការដត្មនិនធវើការ នៅរកាញមនិនៅផទោះ នហើយ
បដនិសធមនិរពមនចញពកីដន លងនធវើការ រហូត្ដល់នគបានសនរមចដចូបុំណង)

 

១៨៣  ការរបឹអូសដធីលនីោយអហងិា

១៨៤  ការរងឹេេងឹត្េល់នោយបតិ្េតីា ុំងណាមួយ

១៨៥  ការដកលងរបស់អវីមួយនោយសារកតាត ននយាបាយ
 

១៨៦  ការេញិន ៉ា  (ការន ៉ា េញិេុំនញិអវីមួយ នៅកនុងផារអន តរជត្ ិនដ ើមបីកុ ុំឱយេុំនញិននោះ ធាល កក់ នុងក
ណាត ប់នដសរតូ្វ)

១៨៧  ការរបឹអូសយករេពយសមបត្តិ
 

១៨៨  ការអីវ៉ានយ់កនៅនចល? 

១៨៩  ការនធវើបរបិាលកចិចឬជួយឧបត្ថមភជលនូរនងឹការគ ុំរេ នោយនរជើសនរ ើស
 

១៩០  ការបនងោើត្ផារនផសងលមពីផីារនរកាមការរគប់រគងរបស់រោឋ ភបិាល



 

១៩១  ការបនងោើត្របពន័ ធដកឹជញ្ជូ ន មនិចុំណុោះរោឋ ភបិាល
 

១៩២  ការបនងោើត្សាថ ប័ននសដ ឋកចិ ចដនេ ឯករជយពសីាថ ប័នរបស់រោឋ ភបិាល

អ្នតរាគ្មន៍នសោបាយ 

១៩៣  បដន ថមរបពន័ ធរដ ឋបាលឱយនលើសករមតិ្

១៩៤  ការនបើកមុខភាន កង់្ហរសមាង ត្់

១៩៥  ការចងឱ់យនគោកគុ់ក

១៩៦  ការមនិនគរពតាមចាបដ់ដល «អពោរកតឹ្»
 

១៩៧  ការបន តការង្ហរនោយមនិសហការ

១៩៨  ការបនងោើត្ឱយមានអធបិនត្យយពរីកនុងរបនេសមួយនងិរោឋ ភបិាលសន ទមឹគន មួយនងឹរោឋ ភបិា
លសហពន័ ធ ដដលមានដ ុំនណើ រការេន ទមឹគន  (នរចើននកើត្នឡើងនៅរបនេសដដលសុំបូររកុមជនជត្និរចើន 
ឧសាហមានេុំ ស់នងឹគន )៕

 
៙កុំណត្ស់មាគ ល់៖ វធិអីហងិាចុំននួ ១៩៨ នលាក ជនី សាប បានរគនដ់ត្ចងរកងនងឹដបងដចកជចុំណាត្ថ់ាន ក់
នងិរកុមប៉ាុនណាណ ោះ មនិដមនគត្ន់ចោះដត្របត្ដិ ឋឬផតល់អនសុាសនជ៍គុំរនូ ោះនេ។ នៅមានវធិជីនរចើននេៀត្ដដល
រងច់ ុំការបុំនពញបដន ថម នលាក នរប៊ៀន មា៉ារេនី បានបដន ថមខ លោះនេៀត្ នយាលនៅតាមការវវិឌឍនន
បនចចកវជិជ ពត្ម៌ាន ប៉ាុដន តនយើងពុុំបានបញ្ចូ លនៅេនីនោះនេ។ នយើងបានរយជនេ វភាសា នដ ើមបីកាត្ប់ន ថយការបក
ដរបឆគ ុំឆ គងនងិសុំរលួដល់អនកដដលនចោះទ ុំងពរីភាសាអាចយល់នសចកតបីានកានដ់ត្ចាស់។ មានចុំណុចមួយ
ចុំននួតូ្ចដដលនយើងយល់បានពុុំបានចាស់ នរពាោះនលាក ជនី សាប រយវធិនីមួីយៗជចុំណុច គម ននសចកតី
ពនយល់ឬឧទហរណ៍នេ នៅកនុងឧបសមពន ធននសាន រនដ «ពរីបបផ្ត ចក់ារនៅរបជធបិនត្យយ» គថឺាមានដត្នៅ
កនុងននិកខបបេរបស់នលាក «វេិោសាន្តសតននយាបាយននអុំនពើអហងិា ភាគេពីរី សតីពវីធិអីហងិា» ប៉ាុនណាណ ោះ 
នេើបមាននសចកតអីធបិាយ ភាជ ប់នោយភសតុតាងរបវត្តសិាន្តសតននការអនវុត្តវធិទី ុំងន ោះ។ ពនីរពាោះគម ន
ននិកខបបេរបស់នលាកសុំរប់នផទៀងផ្ទ ត្ន់ងិយល់នសចកត ី នយើងជអនកបកដរបបានរបងឹដរបងរសាវរជវបន តចិ
បន តចួតាមអ៊នីនធើរននត្បានរកនឃើញនសចកតពីនយល់ពវីធិខី លោះប៉ាុនណាណ ោះ មនិទ ុំងអស់នឡើយ។ ការបកដរបជ



ភាសាដខ មរ នយើងមនិបានបកដរបនោយខ លនួឯងទ ុំងអស់នេ គរឺគនដ់ត្សុំរលួការបកដរប រចួជនរសចរបស់
នលាក អ៊ងឺ ប៉ាុនអាង (សមាជកិរពេឹ ធសភា) កនុងនសៀវនៅ «របបផ្ត ចក់ារនៅរបជធបិនត្យយ» នបាោះពុមពជ
ភាសាដខ មរ នៅឆន ុំ២០០៥ ប៉ាុនណាណ ោះ។ នយើងសុំរលួការបកដរបននោះ នរពាោះនមើលនឃើញថាមានចុំណុចទស់ឆគង់
នោយអនន លើ ដដលនយើងមនិអាចរគនដ់ត្ចមលងការដរបបករបស់នលាកោកន់ ោះនេ រតូ្វបដន ថមនងិដកដរបចុំណុច
ដដលនយើងមានសមត្ថភាពអាចដកបានដដរ។ សុំណាងលា  នោយសារសារនដ នល មរីបស់ នលាក ជនី សាប          
«រនបៀបដដលការត្សូ៊នោយអហងិារបរពតឹ្ តនៅ» នៅឆន ុំ ២០១៣ បានផតល់ពន លបឺន តចិបន តចួដដរ គនឺលាក
សនងខបននិកខបបេទ ុំងបរីបស់នលាក នៅជសាន រនដខ លមួីយ ដដលកនុងន ោះនលាកបានពនយល់ខ លីៗ ពវីធិអីហងិាខ លោះ
កនុងចុំនណាមវធិទី ុំង ១៩៨របស់នលាក។ នទោះបយីា៉ាងណា វនៅដត្មនិរគប់រគន ់នយើងនងឹពោយាមដកសុំរលួ
បដន ថមនេៀត្ នៅនពលរកបាននសៀវនៅននិកខបបេរបស់នលាក ជនី សាប។ 
 

នត្ សុវណាណ រណុ 
សុរក, ២៧/០២/២០១៥ 

 
របភព៖ ជនី សាប (២០១៣). «រនបៀបដដលការត្សូ៊នោយអហងិារបរពតឹ្ តនៅ» នងិ (២០១០). «ពរីបបផ្ត ច់
ការនៅរបជធបិនត្យយ» ( . នបាោះពុមពនលើកេ៤ី. វេិោសាថ នអាល់ប៊តឺ្ អាញ
សាត ញ ។

 


