
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 009) 

វនិយបិដក ចុល្លវគ្គ បឋមភាគ្  ៩ 
កមមកខ នធកៈ  បារវិាសិកកខ នធកៈ នងិ សមុចចយកខ នធកៈ  

(ព.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា លេខទព័ំរ 
កម្មកខន្ធកៈ   ១ 

លរឿងបណ្ឌុ កភិកខុ  និង លោហិតកភិកខុ  ១ 
ការទ្ទង់បលទោ   បណ្ឌុ កភិកខុ  និង លោហិតកភិកខុ  ៣ 
ការទ្ទង់បលទោ   និងទ្ទង់ឲ្យល្វើតជ្ជនីយកម្មដេ់ បណ្ឌុ កភិកខុ  និង លោហិតកភិកខុ  ៥ 
( ងឃល្វើ) តជ្ជនីយកម្មដេ់ បណ្ឌុ កភិកខុ  និង លោហិតកភិកខុ  ៧ 
តជ្ជនីយកម្ម ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ១១ 
តជ្ជនីយកម្ម ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ១៥ 
ការល្វើ តជ្ជនីយកម្ម ដេ់ភិកខុ  ៣ ពួក ១៩ 
តជ្ជនីយកម្ម ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវរមាា ប់ ២៣ 
ការរមាា ប់ តជ្ជនីយកម្ម ២៥ 
លរឿងល យយ កភិកខុ  គួរដេ់និយ សកម្ម ២៩ 
និយ សកម្ម  ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ៣៣ 
និយ សកម្ម  ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ៣៧ 
ការល្វើ និយ សកម្ម  ដេ់ភិកខុ ដដេទ្បកបលោយអងគ ៣ ៤១ 
ការល្វើ និយ សកម្ម  ដេ់ភិកខុ  ៣ ពួក ៤៣ 
និយ សកម្ម   ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវ រមាា ប់ ៤៥ 
និយ សកម្ម   ដដេ ងឃ ទ្តូវ រមាា ប់ ៤៧ 
ការរមាា ប់ និយ សកម្ម    ៤៩ 
លរឿងអ សជិ្ភិកខុ  និង បុនពវ ុកភិកខុ  គួរដេ់បព្វវ ជ្នីយកម្ម ៥៧ 



ការល្វើ បព្វវ ជ្នីយកម្ម ៦៥ 
បព្វវ ជ្នីយកម្ម ដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ៦៩ 
បព្វវ ជ្នីយកម្ម  ជាកម្មដដេទ្តូវតាម្្ម៌្ ៧១ 
ការល្វើបព្វវ ជ្នីយកម្ម  ដេ់ភិកខុ ដដេទ្បកបលោយអងគ ៣ ៧៥ 
ការល្វើបព្វវ ជ្នីយកម្ម  ដេ់ភិកខុ  ៣ ពួក ៧៧ 
ការល្វើបព្វវ ជ្នីយកម្ម  ដេ់ អ សជិ្ភិកខុ  និង បុនពវ ុកភិកខុ  ៨១ 
ការល្វើបព្វវ ជ្នីយកម្ម  ដេ់ភិកខុ ដដេទ្បកបលោយអងគ ៥ ៨៣ 
ការ  រមាា ប់ បព្វវ ជ្នីយកម្ម   ៨៥ 
បដិសារណី្យកម្ម លរឿង  ុ្ម្មភិកខុ  ៨៧ 
បដិសារណី្យកម្ម ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ៩៩ 
បដិសារណី្យកម្ម ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ១០១ 
វតថុ  ១៩ កនុង បដិសារណី្យកម្ម  ១០៥ 
វ ិ្ ីញុងំ  ុ្ម្មភិកខុ  មានអាយុ ឲ្យ ូម្ខមាលោ  ១០៧ 
បដិសារណី្យកម្ម  ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវរមាា ប់ ១១១ 
ការរមាា ប់ បដិសារណី្យកម្ម  ១១៣ 
ឧលកខបនិយកម្ម លទ្ព្វោះការមិ្នល ើញអាបតតិ ១១៥ 
ការល្វើ ឧលកខបនិយកម្ម  ដេ់ឆនន ភិកខុ  ១១៧ 
ឧលកខបនិយកម្ម  ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ១១៩ 
ឧលកខបនិយកម្ម  ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ១២១ 
ការល្វើ ឧលកខបនិយកម្ម  ដេ់ភិកខុ  ៣ពួក ១២៥ 
ការទ្បទ្ពឹតដផយទ្បពព កនុងឧលកខបនិយកម្ម   ១២៧ 
ឆននភិកខុ  ដដេ ងឃ បានល្វើ ឧលកខបនិយកម្មលហើយ ១២៩ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវរមាា ប់ ១៣១ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃ ទ្តូវរមាា ប់ ១៣៥ 
ការរមាា ប់ ឧលកខបនិយកម្ម  ១៣៩ 



ឧលកខបនិយកម្ម  លទ្ព្វោះមិ្ន ដម្តង អាបតតិ ១៤១ 
ឧលកខបនិយកម្ម  ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ១៤៥ 
ឧលកខបនិយកម្ម  ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ១៤៧ 
ការល្វើឧលកខបនិយកម្ម  ដេ់ភិកខុ ដដេទ្បកបលោយអងគ ៣ ១៥១ 
ការទ្បទ្ពឹតតលោយទ្បពព កនុងឧលកខបនិយកម្ម ១៥៣ 
ឆននភិកខុ ងឃ បានល្វើឧលកខបនិយកម្មលហើយ ១៥៥ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវរមាា ប់ ១៥៧ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃ ទ្តូវរមាា ប់ ១៥៩ 
ការរមាា ប់ ឧលកខបនិយកម្ម  ១៦២ 
លរឿង អរដិឋភិកខុ   មានទិដឋិអាទ្កក់ ១៦៤ 
លរឿង អរដិឋភិកខុ   និយាយអពីំលោ រប ់កាម្ ១៦៦ 
ឧលកខបនិយកម្ម  លទ្ព្វោះការមិ្នេោះបង់ទិដឋិអាទ្កក់ ១៧១ 
ឧលកខបនិយកម្ម ជាកម្មដដេមិ្នទ្តូវតាម្្ម៌្ ១៧៣ 
ឧលកខបនិយកម្ម ជាកម្មដដេ ទ្តូវតាម្្ម៌្ ១៧៦ 
ការល្វើ ឧលកខបនិយកម្ម ដេ់ភិកខុ ដដេទ្បកបលោយ អងគ ៣ ១៧៩ 
ការល្វើ ឧលកខបនិយកម្ម ដេ់ភិកខុ   ៣ ពួក ១៨០ 
អរដិឋភិកខុ លេេ ងឃបានល្វើឧលកខបនិយកម្ម លទ្ព្វោះម្និេោះបង់ទិដឋិអាទ្កក ់ ១៨៣ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃមិ្នទ្តូវរមាា ប់ ១៨៤ 
ឧលកខបនិយកម្ម ដដេ ងឃ ទ្តូវរមាា ប់ ១៨៦ 
ការរមាា ប់ឧលកខបនិយកម្ម  ១៨៧ 
ឧោោ នពន កម្មកខនធកៈ ១៩០ 

បារវិាសិកកខន្ធកៈ ១៩០ 
ល ៀងពួកភិកខុអនកលៅបរវិា  ២០០ 
ការទ្ទង់បលទោ  ពួកភិកខុអនកលៅបរវិា  ២០១ 
ការទ្បទ្ពឹតតលោយទ្បពព ពនភិកខុអនកលៅបរវិា  ២០៣ 



វតតរប ់ភិកខុអនកលៅបរវិា  ២០៤ 
វតតរប ់ភិកខុអនកលៅបរវិា  ២០៩ 
វតតរប ់ មូ្ោយ បដិក សទរចាភិកខុ  ២១៧ 
វតតរប ់  មានតាត រហភិកខុ  ២២៥ 
វតតរប ់  ភិកខុអនកទ្បទ្ពឹតត មានតត ២៣១ 
វតតរប ់ អព្វា ទរហភិកខុ  ២៤១ 
ឧោោ នពន បារវិា ិកកខនធកៈ ២៤៥ 

សមុ្ច្ចយកខន្ធកៈ ២៤៨ 
ការឲ្យមានតត ២៤៩ 
ការ ូម្ អព្វា នកម្ម ២៥៣ 
ការឲ្យឯកាហុបរវិា  ២៥៧ 
ការឲ្យ មានតត ២៦១ 
ការ ូម្ អព្វា នកម្ម ២៦៥ 
ការ ូម្ បញ្ចា ហបរវិា  ២៧១ 
ការ ូម្ មូ្ណ្យ បដិក សទ ២៧៣ 
ការ ូម្មានតត ២៨៥ 
ការ ូម្ មូ្ណ្យ បដិក សទ ២៩១ 
ការ ូម្មានតត ២៩៧ 
ការ ូម្ អព្វា នកម្ម ៣០៣ 
ការ ូម្ បកខបរវិា  (បរវិា កនលោះដខ) ៣០៩ 
ការ ូម្មូ្ណ្យ បដិក សទ ៣១៣ 
ការឲ្យ លមាធានបរវិា  ៣១៧ 
ការ ូម្មានតត ៣២៣ 
មូ្ណ្យ បដិក សទ ៣២៥ 
ការ ូម្ អព្វា នកម្ម ៣២៧ 



ការឲ្យ លមាធានបរវិា  តាម្តពម្លអាបតតិ ៣៣៧ 
ការ ូម្លទវមា  បរវិា  ៣៤៣ 
 មុ្ច្ាយកខនធកៈ  ទ្តូវ(ភិកខុ លទោះ)លៅបរវិា  ពីរដខ ៣៤៩ 
ភិកខុ គួរដេ់មានតត ៣៥៥ 
 ងឃទ្តូវឲ្យ មា បរវិា  ដេ់ភិកខុ  ៣៥៩ 
 ងឃទ្តូវឲ្យ មា បរវិា  ដេ់ភិកខុ  ៣៦១ 
ការឲ្យ មា បរវិា  ៣៦៣ 
ភិកខុ ទ្តូវលៅបរវិា  ពីរដខ ៣៦៧ 
ទ្តូវភិកខុ លទោះ លៅបរវិា  ពីរដខ ៣៧១ 
ភិកខុ គួរដេ់ មានតត ៣៧៣ 
ការឲ្យ  ុទធតតបរវិា  ៣៧៧ 
 ុទធតតបរវិា  ៣៧៩ 
បរវិា រប ់ភិកខុឆកួត ជាលដើម្ មិ្នេូតោ ់ល ើយ ៣៨៣ 
បរវិា រប ់ភិកខុ  ដដេ ងឃលេើកវតតជាលដើម្ មិ្នេូតោ ់ល ើយ ៣៨៥ 
ការទ្បទ្ពឹតត  មានតត រប ់បុគគេដដេ ឹកលច្ញជាលដើម្ ម្និេូតោ ់ល ើយ ៣៨៧ 
អព្វា នកម្ម រប ់បុគគេរប ់បុគគេដដេ ឹកលច្ញ ម្និេូតោ ់ល ើយ ៣៨៩ 
( ងឃទ្តូវឲ្យ)  លមាធានបរវិា  ច្លំព្វោះអាបតតិខាងលដើម្ ៣៩១ 
 ងឃបរវិា លទៀត លហើយ ឹម្ឲ្យ មានតត ៣៩៦ 
( ងឃទ្តូវឲ្យ)  លមាធានបរវិា  ច្លំព្វោះអាបតតិខាងលដើម្ ៤១០ 
ភិកខុ គួរដេ់ មានតត  ទ្បទ្ពឹតតមានតត និងគួរដេ់ អព្វា នកម្ម ៤២៥ 
( ងឃទ្តូវឲ្យ)  លមាធានបរវិា  ច្លំព្វោះអាបតតិខាងលដើម្ ៤២៧ 
( ងឃទ្តូវឲ្យ)  មានតត ដេ់ភិកខុោងំពីរូប ៤២៨ 
ភិកខុ លទោះ មិ្នបានបរ ុិទធ ចាកអាបតតិោងំលទោះ ៤៣២ 
ភិកខុ លទោះ បរ ុិទធ ចាកអាបតតិោងំលទោះ ៤៤០ 
ឧោោ នពន  មុ្ច្ាយកខនធកៈ ៤៥៦ 



 


