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គែៈកាម ្ិការជាតិសរៀបចាំការស ោះសនន ត គ.ជ.ប 
សលខា្ិការដ្ឋា ន្រាជធាន្ី សខតតសរៀបចាំការស ោះសនន ត ល្.ខប 
រកុមរប្ឹកាឃុាំ  ង្កា ត់  កបឃ.  
រកុមចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត ក.ច.ប 
រកុមចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តពិស   ក.ច.ប.ព  
ចាប់ តពីីការស ោះសនន តសរជើ តាាំងតាំណាងរាស្ត ត ច.ប.ត.រ 
បទបញ្ញជ  ន្ិងន្ីតិវិ្ី រាប់ការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ច ីស ោះសនន ត  
ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧ ប.ន្.ប.ច 
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ឯកសារបញ្ញជ ក់អតត ញ្ញា ែ ឯ.អ 
នយកដ្ឋា ន្  ន្. 
ទរមងណ់បបបទសលខ  ទ.  
  

&* 
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5 
អនុលោមតាមចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិសរាប់ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី

ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងរបតិទិនននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង 
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ 
ល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ រតូវចាប់លផឋើមពីនងងទី១ ខែកញ្ជដ  ដល់នងងទី៩ ខែវចិឆិកា នន ាំ២០១៧។ 

ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ លនោះ 
គឺជាការចុោះល ម្ ោះងមី  ចាំល ោះរបជាពលរដឌខដលលទើបរគប់អាយុរតូវល ោះលនន ត អនកខដលមិន
ទាន់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនកលទើប នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមីមកកនុង
ឃុាំ សង្កា ត់ ការខកតរមូវល ម្ ោះ ឬទិននន័យ តាមសាំល ើ សុាំរបស់សាមីែលួន និងការលុប
ល ម្ ោះលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត ចាំល ោះអនកខដល នទទួលមរ ភាព អនកខដលរតូវ ន
ដកហូតជាបលណាត ោះអាសនននូវសិទធិល ោះលនន ត អនកខដល នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់
លចញលៅឃុាំ សង្កា ត់លផេង តាមរបព័នធកុាំពយូទ័រ និងការបញ្ជូ ន តាមរបព័នធអីុនធឺខ តមកនាយក
ដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត  និងបញ្ជ ីល ោះលនន តជារបចាាំ  លដើមបីបលងាើតបញ្ជ ីល ោះលនន តផលូវការ 

នន ាំ២០១៧ សរាប់លរបើរ ស់កនុងការល ោះលនន តលរជើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត នីតិកាលទី៦ នន ាំ២០១៨ 
និងលធវើជាមូលដ្ឋឌ នកនុងការពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនានន ាំបនតបនាទ ប់លទៀត។  

របជាពលរដឌខែមរ ខដលមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពីមុនមក អនកខដលលទើបរគប់អាយុ 
១៨នន ាំ គិតដល់នងងល ោះលនន ត អនកខដល នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមីកនុងឃុាំ សង្កា ត់ រតូវ
លៅជួប ក.ច.ប លៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលានទីតាាំងលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ និង
តាមភូមិមួយចាំនួនកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លដើមបីខកតរមូវល ម្ ោះ ឬទិននន័យ ឬសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

លសៀវលៅខ នាាំលនោះ ានលោលបាំ ងពនយល់អាំពីនីតិវធីិ បលចចកលទស បទបបញ្ដតតិ និង
លោលការ ៍សាំខាន់ៗននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
តាមរបព័នធកុាំពយូទ័រ លដើមបីឱ្យមន្តនតីល ោះលនន ត ពិលសស ក.ច.ប និង កបឃ.ស ទាាំងអស់សិកា
ខសវងយល់ និងអនុវតតការង្ករតាមតួនាទី ភារកិចចរបស់ែលួនឱ្យ នរតឹមរតូវ ទាន់លពលលវោ 
និងរបកបលដ្ឋយលទធផលលអ។ 

លសៀវលៅខ នាាំលនោះ ក៏ជាជាំនួយដ៏សាំខាន់សរាប់គ បកេនលយា យ អងគការមិនខមន
រដ្ឋឌ ភិ ល អនកសលងាតការ ៍ល ោះលនន ត និងសាថ ប័ន ក់ព័នធទាាំងអស់ លដើមបីសិកាខសវងយល់ 
និងរមួសហការអនុវតតតាមតួនាទីរបស់ែលួន លដើមបីឱ្យការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧  លនោះ របរពឹតតលៅលដ្ឋយលសរ ីរតឹមរតូវ យុតតិធម៌ និងតាល ភាព។ 

 
 

  &* 
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ការគ្វើបចចុបបន្នភាពបញ្ជ ីគ ោះគនន ត ន្ិងការចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត នន ២ំ០១៧ 

I. ការយិាលយ័ចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត ន្ិងការយិាលយ័គ ោះគនន ត 
១. ការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត ន្ិងរយៈសពលនន្ការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
ក. ការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 

ជាលោលការ ៍ ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវានទីតាាំងលៅសាោ
ឃុាំ សង្កា ត់ លហើយការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលផេងលទៀត រតូវានទីតាាំងលៅតាម
ភូមិមួយចាំនួនកនុងឃុាំ សង្កា ត់។ ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវលរៀបចាំឱ្យាន   
លកខ ៈង្កយស្សួលដល់ជនានពិការភាពកនុងការលសនើសុាំចុោះល ម្ ោះ។ 

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលានទីតាាំងលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ គឺជា
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តចមបង ខដលរតូវលបើកបលរមើការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លៅលពលចាប់លផតើម និងលពល
បញ្ច ប់ លដ្ឋយលរបើរយៈលពលរបា  ក់កណាត លននរយៈលពលលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តសរបុ។ 

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលានទីតាាំងលៅតាមភូមិមួយចាំនួនលរៅ
ពីសាោឃុាំ សង្កា ត់ រតូវលបើកបលរមើការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត លដ្ឋយលរបើលពលលវោសរបុមិនឱ្យលលើសពី ក់កណាត លននរយៈលពលរមួ
ខដល នកាំ ត់លឡើយ។ 

កបឃ.ស និង ក.ច.ប អាចលធវើការខកសរមលួរយៈលពលននការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខាងលលើលៅតាមកាលៈលទសៈ និងសាថ ន
ភាពភូមិសាស្រសតជាក់ខសតង លដើមបធីានាឱ្យរបជាពលរដឌខដលានសិទធិល ោះលនន តកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់ទាាំងអស់ ានលទធភាព នមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរគប់ៗោន ។ 

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនីមួយៗ រតូវលបើកបលរមើការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត សរាប់របជាពលរដឌខដលានសិទធិ     
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមកពីរគប់ភូមិ កនុងរពាំរបទល់ឃុាំ សង្កា ត់។ 

ខ. ការយិាល័យស ោះសនន ត 
 ការយិាល័យល ោះលនន តមួយ  ឬលរចើននឹងរតូវ នបលងាើតលឡើងកនុងភូមិចាំ ុោះឱ្យ

ឃុាំ សង្កា ត់នីមួយៗទូទាាំងរបលទស លហើយការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយៗរតូវ
ទទួលែុសរតូវតាំបន់មួយខដល នកាំ ត់កនុងរពាំរបទល់ឃុាំ សង្កា ត់របស់ែលួន។ 

 ការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយៗ រតូវានរបជាពលរដឌខដលានល ម្ ោះល ោះលនន ត
យា៉ាងលរចើន ៧៥០នាក់។ កនុងករ ីខដលការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយានចាំនួន
អនកល ោះលនន តលលើសពី ៧៥០នាក់ គ.ជ.ប រតូវបញ្ចូ លល ម្ ោះអនកខដលលលើសលនាោះ
លៅកនុងការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយកនុងភូមិជាមួយ ឬការយិាល័យល ោះលនន ត
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ណាខដលជិតបាំផុតលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ឬអាចបលងាើតការយិាល័យល ោះលនន តងមីកនុង
ភូមិជាមួយ តាមការចាាំ ច់។ 

គ. រយៈសពលនន្ការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ សី ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តសរាប់ឃុាំ សង្កា ត់

នីមួយៗានរយៈលពល ៧០នងង។  កនុងរយៈលពលយា៉ាងយូរ ១០នងងមតង កបឃ.ស រតូវ
បិទការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត  ១នងង  លដើមបីលបើកកិចចរបជុាំជាមួយ ក.ច.ប 
រតួតពិនិតយការអនុវតតការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះ លដ្ឋយ   
អនុវតតតាមលសចកតីខ នាាំរបស់ គ.ជ.ប។ 

 ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវចាប់លផឋើមលធវើ
លៅរគប់ឃុាំ សង្កា ត់ទូទាាំងរបលទសកនុងនងងខតមួយ គឺនងងទី១ ខែកញ្ជដ  នន ាំ២០១៧ 
និងរតូវបញ្ច ប់លៅនងងទី៩ ខែវចិឆិកា នន ាំ២០១៧។ 

 លៅនងងចាប់លផឋើមដាំបូង ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវលបើកដាំល ើ រការ
លៅសាោឃុាំ សង្កា ត់។ 

 ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលបើកលធវើការជាលរៀងរាល់នងង គិតទាាំងនងងលៅរ ៍
ទាាំងនងងអាទិតយ លពលរពឹកចាប់ពីលា៉ាង ៧:០០ ដល់លា៉ាង ១១:៣០នាទី និងលពល
រលសៀលពីលា៉ាង ២:០០ ដល់លា៉ាង ៥:៣០នាទីោង ច។ កនុងករ ីានអនកសុាំ    
ចុោះល ម្ ោះបនត កបឃ.ស និង ក.ច.ប អាចបខនថមលា៉ាងលពលននការចុោះល ម្ ោះ 
ល ោះលនន ត តាមការជាក់ខសឋង លដ្ឋយជូនដាំ ឹងជាសាធារ ៈដល់លមភូមិ    
របជាពលរដឌ ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ រពមទាាំងអនកសលងាតការ ៍។ 

 ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តននឃុាំ សង្កា ត់ រតូវលបើកបលរមើការលធវើបចចុបបនន
ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តជាប់រហូតសរាប់រយៈលពល
 នកាំ ត់ខាងលលើ លលើកខលងខតករ ីរបធានស័កឋិ។ កនុងករ ីលនោះ លដ្ឋយ
ានការឯកភាពពី កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវរាយការ ៍ជាបនាទ ន់តាមរយៈមន្តនតី   
លធ.ែប លដើមបសុីាំការសលរមចពី គ.ជ.ប។ 

 លៅរគប់លពលកនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការ    
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ក.ច.ប រតូវទទួលចុោះល ម្ ោះអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬ
ខកតរមូវល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យអនកលសនើសុាំ ខដលមកពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លទាោះ
បីកាំពុងលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅទីតាាំងភូមិ
ណាមួយក៏លដ្ឋយ។ 

 កនុងករ ី ខដលការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
មិនទាន់ផុតរយៈលពលកាំ ត់ ប៉ាុខនតការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយៗសុទធខត ន
ចុោះល ម្ ោះអនកល ោះលនន តរគប់ចាំនួន ៧៥០នាក់ លហើយរបសិនលបើលៅខតានអនក
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នងៃទី១ ដល់នងៃទី២០ 
 ណខកញ្ញា  នន ាំ២០១៧  

នងៃទី២១  ណខកញ្ញា  ដល់នងៃទី២៥   
ណខតុលា  នន ាំ២០១៧ 

នងៃទី២៦ ណខតុលា ដល់នងៃទី៩  
ណខវិចេិកា  នន ាំ២០១៧ 

រយៈសពល ១៥នងៃ 
សៅសាលាឃុាំ  ង្កា ត ់

 

រយៈសពល ៣៥នងៃ 
សៅតាមភូមមិួយចាំន្ួន្ 

 

រយៈសពល ២០នងៃ 
សៅសាលាឃុាំ  ង្កា ត ់

មកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលទៀត ក.ច.ប លដ្ឋយានការឯកភាពពី កបឃ.ស 
រតូវលលើកសាំល ើ ជាបនាទ ន់ តាមរយៈ លធ.ែប មក គ.ជ.ប លដើមបសុីាំបលងាើត
ការយិាល័យល ោះលនន តងមី។ 

 កបឃ.ស រតូវកាំ ត់របតិទិនននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត សរាប់ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះលៅតាមភូមិមួយចាំនួន 
លរៅពីការយិាល័យលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ តាមសាំល ើ របស់ ក.ច.ប។ កនុងករ ីលនោះ 
ក.ច.ប រតូវលធវើសហការឱ្យ នជិតសនិទធជាមួយលមភូមិ ក់ព័នធ    លដើមបីចាត់ខចង
អនុវតតការង្ករតាមរបតិទិនខដល នកាំ ត់លហើយ។ កបឃ.ស និង ក.ច.ប រតូវ
ជូនដាំ ឹងលៅរគប់ភាគី ក់ព័នធ អាំពីការកាំ ត់របតិទិនននការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលនោះ។ 

 ក.ច.ប អាចខកសរមលួកាលវភិាគននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមភូមិតាមការចាាំ ច់ និងតាមសភាពជាក់ខសឋង ប៉ាុខនតរតូវ
ធានាថា រាល់ការខកសរមួលរតូវខត នជូនដាំ ឹងជាសាធារ ៈដល់លមភូមិ 
របជាពលរដឌ ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ រពមទាាំងអនកសលងាតការ ៍។ 

 លៅតាំបន់ ខដលរបជាពលរដឌខែមរពុាំអាចមកបង្កា ញែលួនលៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត លដើមបចុីោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងលា៉ាងលធវើការធមមតា ន លដ្ឋយសារ
ពួកោត់ជាប់រវល់លធវើខស្សចាា រ ឬលធវើការង្ករលៅទីនង យ ក.ច.ប រតូវសរមបសរមួល
លា៉ាងលធវើការរបចាាំនងងននការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបបីងាលកខ ៈង្កយ
ស្សួលឱ្យរបជាពលរដឌខែមរទាាំងលនាោះអាចមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ន។ កបឃ.ស 
និង ក.ច.ប រតូវជូនដាំ ឹងដល់រគប់ភាគី ក់ព័នធអាំពីការខកសរមលួលា៉ាងលធវើការ
របចាាំនងងរបស់ ក.ច.ប។ 

ឃ. គាំន្ូ តាង ដពីីរយៈសពលនន្ការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
 

ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ ាន
រយៈលពល ៧០នងង តាមគាំនូសតាងដូចខាងលរកាម៖ 
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ចាំណាាំ៖ 
 នងងទី១៩ ដល់នងងទី២១ ខែកញ្ជដ  នន ាំ២០១៧ ឈប់សរាកបុ យភជុ ាំបិ ឍ ។  

 

២. ការបិទផ្សាយបញ្ជ ីស ម្ ោះទីតាាំងការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត ន្ិងការយិាល័យស ោះសនន ត 
 កបឃ.ស រតវូបិទផាយជាសាធារ ៈនូវបញ្ជ ីល ម្ ោះទីតាាំងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ

ល ោះលនន ត និងការយិាល័យល ោះលនន តលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ និងលៅទីតាាំងមួយ
ចាំនួនកនុងឃុាំ សង្កា ត់យា៉ាងតិច ១០នងងមុនលពលចាប់លផតើមការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (បិទផាយយា៉ាងយូរលៅនងងទី២២ ខែ
សីហា នន ាំ២០១៧)។ 

 កបឃ.ស និងរបធាន ក.ច.ប រតូវលធវើការផេពវផាយជាសាធារ ៈអាំពីរយៈលពល 
កាលបរលិចឆទ និងរបតិទិនននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់របស់ែលួន (លៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ និងលៅតាមភូមិ
មួយចាំនួនខដល នកាំ ត់) កនុងរយៈលពលយា៉ាងតិច ៣នងងមុនលពលចាប់លផតើម
លធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

៣. បរសិវែខាងកនុង ន្ិងបរសិវែខាងសរៅនន្ការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត (សរៅពីសាលាឃុាំ  ង្កា ត់) 
ក. បរសិវែខាងកនុង 

បរលិវ ខាងកនុងជាតាំបន់ព័ទធជុាំវញិសាំ ង់ ឬអោរខដលការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តតាាំងលៅ លហើយខដលែ ឍ លដ្ឋយវ ័ឍ ម ឍ លខដលានកាាំរបខវងយា៉ាងតិច 
១៥ខម៉ារត។ បរលិវ ខាងកនុងរតូវលរៀបចាំឱ្យានរចកលចញមួយ និងរចកចូលមួយ។ 

ខ. បរសិវែខាងសរៅ 
បរលិវ ខាងលរៅ ជាតាំបន់ព័ទធជុាំវញិការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាាំងលៅ 

លហើយខដលែ ឍ លដ្ឋយវ ័ឍ ម ឍ លមួយានកាាំរបខវង ១០០ខម៉ារត ឬតូចជាងអាស្ស័យ
លដ្ឋយសាថ នភាពទីតាាំងជាក់ខសតង ឬានទរមង់លផេងពីលនោះ ដូចជាបរលិវ របងវតត
អារាម សាោលរៀន សាលមលហាស្សព ឬទីធាល សាធារ ៈជាលដើម។ 

លៅតាំបន់ទីរបជុាំជន បរលិវ ខាងលរៅននការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ
 នកាំ ត់លដ្ឋយ កបឃ.ស ខផអកតាមសាថ នភាពជាក់ខសឋងននតាំបន់លនាោះ។ 

៤. វិធាន្ការការពារ ន្តិ ុខសៅការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
លដើមបកីារ រអនកលៅខាងកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រពមទាាំងអនកលៅ

កនុងបរលិវ ខាងកនុង និងបរលិវ ខាងលរៅននការយិាល័យទាាំងលនាោះឱ្យលជៀសផុតពីការ
រ ាំខានអុកឡុក ការបាំភិតបាំភ័យ ការគាំរាមកាំខហង ឬអាំលពើហិងា និងរកាការ រ សាា រ 
បរកិាខ រ ឯកសារទាាំងអស់កនុងការយិាល័យទាាំងលនាោះ គ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/
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និង ក.ច.ប ខដលទទួលបនទុកជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត កនុងលនាោះរបធាន ក.ច.ប រតវូ
ចាត់វធិានការចាាំ ច់នានា ដូចខាងលរកាម៖ 

 ហាមជនរគប់របូយកអាវធុ ជាតិផទុោះ ឬសារធាតុ និងវតថុរបកបលដ្ឋយលរោោះថាន ក់
លផេងៗ ចូលកនុងបរលិវ ខាងលរៅ បរលិវ ខាងកនុង និងកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត លលើកខលងខតកនុងករ ីានការបងាអុកឡុកកនុងបរលិវ ខាងលរៅ 
បរលិវ ខាងកនុង និងកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលកនុងករ ី
លនោះ គ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប អាចលសនើសុាំអនតរាគមន៍ពី
អាជាញ ធរានសមតថកិចច ន។   កនុងករ ីានសាំ ូមពរពី គ.ជ.ប ឬ  លធ.ែប        
ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប កនុងលោលបាំ ងលសនើសុាំឱ្យជួយរកាសនតិសុែ   
សណាត ប់ធាន ប់ និងរលបៀបលរៀបរយកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណា
មួយលនាោះ ភាន ក់ង្ករសនតិសុែខដលានបាំ ក់អាវធុសមស្សប អាចចូលលធវើ
អនតរាគមន៍កនុងការយិាល័យ ក់ព័នធ ន។ 

 ហាមលយាធិនននកងលយាធពលលែមរភូមិនទ និងនគរ លជាតិចូលកនុង
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬឈរជិតបរលិវ ការ រសនតិសុែ 
លលើកខលងខតពួកោត់រតូវ នរបគល់ភារកិចចជាភាន ក់ង្ករសនតិសុែ ឬភាន ក់ង្ករ
សលន្តង្កគ ោះ និងរតូវ ន គ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប លសនើសុាំ
អនតរាគមន៍ ឬកនុងករ ីលកើតានលរោោះថាន ក់លផេងៗ ដូចជាអគគិភ័យ ែយល់ពយុោះ 
ទឹកជាំនន់ រញ្ជួ យដី...ជាលដើម។ 

 ហាមជនរគប់របូចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មុនលពលការយិាល័យ
ចាប់លផតើមលធវើការ ឬលរកាយលពលការយិាល័យបិទទាវ រ លដ្ឋយោម នការអនុញ្ជដ ត
ជាោយលកខ ៍អកេរពី គ.ជ.ប។ 

រតូវ នអនុញ្ជដ តឱ្យចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងបរលិវ ខាងកនុង    
កនុងលពលដាំល ើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នូវជនទាាំងឡាយដូចខាងលរកាម៖ 

 ក.ច.ប ខដលជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដល នទទួលការខតងតាាំងពី គ.ជ.ប 
 សាជិក កបឃ.ស ខដលរបចាាំការពិនិតយលមើលដាំល ើ ររបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប 

កនុងការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 អនកសលងាតការ ៍ និងអនកយកព័ត៌ាន ខដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយ គ.ជ.ប 
 ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ ខដលទទួល នការអនុញ្ជដ តពី កបឃ.ស 
 របជាពលរដឌខែមរទាាំងពីរលភទ ខដលមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លហើយ

ានបាំ ងចុោះល ម្ ោះ ឬអនកលសនើសុាំលធវើបចចុបបននភាព 
 នីតិជនអមដាំល ើ រអនកសុាំចុោះល ម្ ោះជាជនានពិការភាព ខដលមិនអាចសុាំ  

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នលដ្ឋយែលួនឯង 
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 ភាន ក់ង្ករសនតិសុែ និងភាន ក់ង្ករសលន្តង្កគ ោះលៅលពលខដល គ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ  
កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប សាំ ូមពរកនុងករ ីចាាំ ច់ 

សកមមភាពទាាំងឡាយដូចខាងលរកាមរតូវ នហាមឃាត់ លៅកនុងការយិាល័យ 
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត បរលិវ ខាងកនុង និងបរលិវ ខាងលរៅ៖ 

 ការលសលៀក ក់ឯកសណាឌ ន ឬការបិទផាយសាល កសញ្ជដ  ឬការនិយាយខដល
ានការ ក់ព័នធជាមួយគ បកេនលយា យណាមួយ។ 

 ការបង្កា ញការោាំរទ ឬការរបនាំងចាំល ោះគ បកេនលយា យណាមួយ។ 
 ការរារាាំងរបជាពលរដឌខដលានសិទធិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មិនឱ្យលៅចុោះល ម្ ោះ

ល ោះលនន ត ឬការរារាាំងមិនឱ្យចុោះល ម្ ោះរបជាពលរដឌ ខដលានសិទធិល ោះលនន ត 
កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ការបងាការអុកឡុក ឬការរារាាំងសកមមភាពជារបរកតី កនុងទីកខនលងសរាប់ការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លៅកនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ជនរគប់របូ ខដលានវតតានលៅកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងលៅ
បរលិវ ខាងកនុងននការយិាល័យទាាំងលនាោះ រតូវសថិតលៅលរកាមអាំណាចរគប់រគង និង
ខ នាាំរបស់ គ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប ស្សបតាមលកខែ ឍ នន
ចាប់ល ោះលនន ត និង ប.ន.ប.ច។ 

សាោលរៀន ទីវតតអារាម និងរាល់សាំ ង់ អោរ សាល និងទីធាល សាធារ ៈ រតូវ
 នផតល់លដ្ឋយឥតគិតនងលលៅ គ.ជ.ប សរាប់លោលបាំ ងននការលរៀបចាំជាការយិាល័យ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

II. ការគ្វើរបតិភកូមមអំណាចដលរ់កុមរបឹកាឃុ ំសង្កា ត់ 
រកុមរបឹកាឃុាំ សង្កា ត់ រតូវបាំលពញតួនាទីជាតាំណាង គ.ជ.ប កនុងការលធវើបចចុបបននភាព

បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅ
បញ្ជ ីល ោះលនន តសរាប់ឃុាំ សង្កា ត់លរៀងៗ ែលួន   លដ្ឋយអនុវតតតាមលសចកតីសលរមចលលែ ០៦៣/១៦ 
គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុោះនងងទី៣១ ខែឧសភា នន ាំ២០១៦ សតីពីការលធវើរបតិភូកមមអាំណាចដល់រកុម
របឹកាឃុាំ សង្កា ត់ កនុងការពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។  
១. តួនទី ន្ងិភារកិចចរប ់ កបឃ.  កនុងដាំ សែើ រការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
ក. ការអន្ុវតត ិទធិអាំណាចណដល គ.ជ.ប  ន្ស្វើរប្តិភូកមមឱ្យ 

កនុងដាំល ើ រការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត  កបឃ.ស 
រតូវបាំលពញភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 
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 ជាជាំនួយដល់ គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប កនុងការកាំ ត់ចាំនួន និងទីតាាំង
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងការយិាល័យល ោះលនន ត 

 ជាជាំនួយដល់ គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប កនុងការផតល់សថិតិរបជាពលរដឌខែមរ 
ឬខដលានអាយុចាប់ពី ១៨នន ាំលឡើងលៅគិតដល់នងងល ោះលនន ត និងការបិទ
ផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយ 

 រតូវដឹកនាាំ ក.ច.ប ឱ្យអនុវតតឱ្យ នរតឹមរតូវ តាមចាប់ល ោះលនន ត និង ប.ន.ប.ច 
 ចាត់សាជិក  កបឃ.ស  របស់ែលួន ១របូ លៅ ២របូ ចាំល ោះឃុាំ សង្កា ត់ខដល

ានសាជិករកុមរបឹកា ៥របូ និង ២របូលៅ ៣របូ ចាំល ោះឃុាំ សង្កា ត់ណា
ខដលានសាជិករកុមរបឹកាចាប់ពី៧របូលឡើងលៅ ឱ្យរបចាាំការពិនិតយលមើល
ដាំល ើ ររបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប កនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ ធានាឱ្យានសាសភាពពីរគប់គ បកេ
នលយា យខដលានអាសនៈកនុង កបឃ.ស ចូលរមួរបចាាំការពិនិតយលមើល
ដាំល ើ ររបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប លដើមបីសរមបសរមួល និងលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា
នានា ខដល នលកើតលឡើងកនុងខដនសមតថកិចចរបស់ែលួន។ សាជិកខដលរបចាាំ
ការលនោះមិនទទួលរ ក់កនរមបខនថមលឡើយ 

 ទទួល កយលសនើសុាំចុោះល ម្ ោះជាភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ ចូលរមួសលងាត
លមើលការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់ រពមទាាំងពិនិតយសលរមច និងលចញប័ ណសាគ ល់ជូនភាន ក់ង្ករគ បកេ
នលយា យតាមការខ នាាំរបស់ គ.ជ.ប 

 ទទួលបនទុកអប់រ ាំ ផេពវផាយ និងបងាលកខ ៈង្កយស្សួលដល់របជាពលរដឌ
ានសិទធិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ឱ្យលៅចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ទទួលបនទុកអប់រ ាំ ផេពវផាយ និងបងាលកខ ៈង្កយស្សួលដល់របជាពលរដឌ
ខែមរកាំពុងរស់លៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ឱ្យលៅពិនិតយលផទៀងផ្លទ ត់ល ម្ ោះ និងទិននន័យ
របស់ែលួនលៅលលើបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង និងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកខដលនឹងរតូវលុប
លចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត ខដល នបិទផាយតាមកាលបរលិចឆទកាំ ត់ លៅសាោ
ឃុាំ សង្កា ត់ និងតាមទីតាាំងណាមួយកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លដើមបបីលរមើលោលលៅនន
ការបឋឹងតវ៉ា ឬ/និងបឋឹងជាំទាស់ 

 ធានាលចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ  បលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬ
លិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅជូនអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល នលសនើសុាំស្សប
តាមចាប់ លដ្ឋយពុាំានតរមូវឱ្យបង់លសាហ ុយលឡើយ។ លដើមបបីលរមើលោលលៅ
លនោះ លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ខដលរតូវ នរបគល់សិទធិ
អាំណាចកនុងការលចញឯកសារ និងលិែិតបញ្ជជ ក់ទាាំងលនោះ រតវូានវតតានលៅ
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សាោឃុាំ សង្កា ត់ ឬរតូវចុោះជាប់ជាមួយ ក.ច.ប ស្សបលពលនឹងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តលៅតាមទីតាាំងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ ឬ 
ចល័តតាមភូមិមួយចាំនួន 

 ធានាផតល់ជាំនួយសមស្សបចាំល ោះជនពិការខដលមិនអាចចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
លដ្ឋយែលួនឯង ន និងខដល នលសនើសុាំជាំនួយ 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយរាល់ប តឹ ងតវ៉ាលៅនឹងការបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត លដ្ឋយការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈ 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយរាល់ប ឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និងប ឋឹ ងជាំទាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ជ ី
ល ោះលនន តដាំបូង លដ្ឋយការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈ 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ងខដលអាចនាាំឱ្យានការពិន័យ តាមរយៈការ
របជុាំផេោះផា លដ្ឋយខផអកលលើលសៀវលៅខ នាាំសឋីពីនីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល 
និងការលដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ង 

 លផញើជូន គ.ជ.ប នូវរាល់លសចកតីសលរមចរបស់ែលួនលដ្ឋោះស្សាយលលើ កយប ឋឹ ង
តវ៉ា ឬ/និងប ឋឹ ងជាំទាស់ ទ.១២០៣ ឱ្យ នទាន់លពលលវោ និងផតល់ទ.១២០២ 
សរាប់បាំលពញ កយប តឹ ងតវ៉ា ឬប តឹ ង កយជាំទាស់ តាមសាំល ើ សុាំរបស់
អនកបតឹង  ឬតាំណាង 

 ផតល់ជាំនួយដល់ ក.ច.ប កនុងការលផទៀងផ្លទ ត់ ការបូកសរបុ ការលរៀបចាំលវចែចប់ 
និងការបញ្ជូ នលទធផល និងសាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តជូន គ.ជ.ប តាម
រយៈ លធ.ែប 

 ចាត់ខចងឱ្យានកាល ាំងរកាសណាត ប់ធាន ប់តាមលទធភាព និងការចាាំ ច់
សរាប់សរមួលដល់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លៅតាមការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់។ ការចាត់ខចង លរបើរ ស់កាល ាំងរកាសណាឋ ប់ធាន ប់
លនោះសថិតកនុងសមតថកិចច និងបនទុកលដ្ឋោះស្សាយរបស់ កបឃ.ស 

 ចាត់វធិានការសមស្សបលដើមបធីានាថា  រាល់កិចចរបតិបតតិការទាក់ទងដល់ការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត  នរបរពឹតតលៅកនុង
បរយិាកាសសនតិសុែ សុវតថិភាព ោម នការភ័យខាល ច ោម នការបងខិតបងខាំ និងោម ន
ការគាំរាមកាំខហង។ ចាត់ខចងលដ្ឋោះស្សាយឱ្យានអនតរាគមន៍ពីកាល ាំងនគរ ល 
ឬកាល ាំងានសមតថកិចច តាមសាំល ើ របស់ ក.ច.ប កនុងករ ីខដលានជន
ណាបងាការអុកឡុក រ ាំខាន គាំរាមកាំខហង ឬរបរពឹតតអាំលពើលលមើសចាប់ សាំលៅ
បង្កអ ក់ដាំណាក់កាលណាមួយននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត     និងការ  
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
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 លៅលពលបញ្ច ប់ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ        
ល ោះលនន ត កបឃ.ស រតូវលធវើសហការជាមួយ លធ.ែប លដើមបីលធវើការវយ
តនមលចាំល ោះ ក.ច.ប។ កនុងការវយតនមលលនោះ កបឃ.ស រតវូទទួលែុសរតូវលធវើ
កាំ ត់លហតុវយតនមលសាសភាព ក.ច.ប(ទ.១០២៤)ខដលជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តាន ក់ៗ លដ្ឋយានការយល់ស្សបពីអនករបចាាំការពិនិតយលមើលទាាំង
អស់ លដ្ឋយខផអកលលើការទទួលែុសរតូវ និងភារកិចចលរៀងែលួន (ានខចងលៅកនុង 
ទ.១០២៤) រចួលផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប។ 

ខ. ការទទួលខុ រតវូសលើការង្ករ ន្ត ិុខ រាបក់ារស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
កបឃ.ស រតូវចាត់ខចងតាមលទធភាព និងការចាាំ ច់ឱ្យានកាល ាំងរកាសណាឋ ប់

ធាន ប់ ខដលានភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 
 សរមួលសណាត ប់ធាន ប់សរាប់របជាពលរដឌ ខដលចូលមកកាន់ការយិាល័យ

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលដើមបីសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 សរមួលអនុញ្ជដ តឱ្យចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមតង ៣នាក់ ឬ

លរចើនជាងលនោះតាមចាំនួនការកុីាំពយូទ័រ 
 ផតល់អាទិភាពចាំល ោះរពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្រសតីាននផទល ោះ ស្រសតីានកូនតូច 

អនកានជាំងឺ និងជនពិការ ចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 អនុញ្ជដ តឱ្យអនកជាំនួយជានីតិជនាន ក់ ជូនដាំល ើ រជនានពិការភាពខដលមិនអាច

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលដ្ឋយែលួនឯង ន ចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 រាយការ ៍ជាបនាទ ន់ជូន កបឃ.ស កនុងករ ីានការអុកឡុករ ាំខានពីជនណា

ាន ក់ ឬលរចើននាក់ លដើមបាីនវធិានការលសនើសុាំអនតរាគមន៍ពីភាន ក់ង្ករសនតិសុែ ឬ/
និងអាជាញ ធរានសមតថកិចច។ 
 

២. តនួទី ន្ិងភារកិចចរប ់រកុមចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត (ក.ច.ប) 
អនុលោមតាម ច.ប.ត.រ ប.ន.ប.ច និងលសចកតីសលរមចលផេងលទៀតខដលកាំ ត់

លដ្ឋយ គ.ជ.ប ក.ច.ប ខដលជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវទទួលែុសរតូវអនុវតត
រាល់កិចចរបតិបតតិការបលរមើឱ្យលោលបាំ ងននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និង
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់របស់ែលួន។ កនុងការអនុវតតភារកិចចលនោះ ក.ច.ប រតូវ ៖ 

 លោរព ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ប.ច 
 របកាន់ជាំហរឯករាជ អពារកឹត និងមិនលលមអៀងកនុងលពលបាំលពញការង្ករ 
 ចូលរមួកនុងវគគប តុ ោះបណាត លសតីពីការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការ

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 យល់ដឹងយា៉ាងចាស់ោស់ និងលចោះាច ស់ការ នលលើរាល់នីតិវធីិ ក់ព័នធនឹង

ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
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 ចាត់វធិានការចាាំ ច់នានា លដើមបធីានាឱ្យជនរគប់របូ នចូលរមួរបកបលដ្ឋយ
សុវតថិភាព ោម នការភ័យខាល ច ោម នការបាំភិតបាំភ័យកនុងដាំល ើ រការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ខដលែលួនទទួល
ែុសរតូវ សាំលៅលធវើឱ្យដាំល ើ រការលនោះរបរពឹតតលៅលដ្ឋយលសរ ី រតឹមរតូវ យុតតិធម៌ 
និងានតាល ភាព 

 លចោះបាំលពញទរមង់ខបបបទ ក់ព័នធលផេងៗ ខដល នកាំ ត់ លចោះលធវើកុាំពយូទ័រកមម
ទិននន័យអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងលចោះលធវើរ យការ ៍ នចាស់ោស់ 

 អនុវតតតាមលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ឬ គ.ជ.ប ឬរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ 
កនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តជូនអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 រកាការសាង ត់ននព័ត៌ានរបស់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលទទួល ន
កនុងដាំល ើ រការននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ក. តួនទី ន្ិងភារកិចចរប ់រប្ធាន្ ក.ច.ប 
របធាន ក.ច.ប ានតួនាទី និងភារកិចចដូចខាងលរកាម ៖ 
 លធវើគាំរបូលង់ និងធានាថា ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវ នសាអ ត និង

ខងរកាសុវតថិភាព នលអ 
 លរៀបចាំការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយខផអកតាមពនលឺខដលអាចឱ្យការកុីាំពយូទ័រ 

នន ក.ច.ប អាចងតយករបូភាពអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នចាស់លអ 
 រតួតពិនិតយ និងរគប់រគងបរាិ  និងគុ ភាពសាា រ បរកិាខ រ និងឯកសារ

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 រតួតពិនិតយភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ និងអនកសលងាតការ ៍ខដលាន

ការបញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់រចួលហើយ លដើមបីឱ្យពួកលគអនុវតតភារកិចចរបស់ែលួន 
ស្សបតាមចាប់ 

 រតួតពិនិតយ រគប់រគង និងអនុវតតលដ្ឋយផ្លទ ល់នូវរាល់ដាំល ើ រការ និងជាំហាននន
ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ទទួលលធវើសាា សន៍ និងពិនិតយលកខែ ឍ  សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
រពមទាាំងលធវើការសលរមចអាំពីភាពរតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវននលកខែ ឍ សរាប់
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងសលរមចយល់រពម ឬបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត 

 ទទួលលធវើសាា សន៍ ពិនិតយលកខែ ឍ  និងសលរមចលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី     
ល ោះលនន ត ចាំល ោះអនកផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមី អនកលទើបទទួល
 ន អ.ែ របលភទងមី និងសលរមចលផទរទិននន័យសរាប់អនកផ្លល ស់លាំលៅឋានកនុង
ឃុាំ សង្កា ត់ខតមួយ 
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 បាំលពញលសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០០៩) 
 ធានាថា បញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន ត រតូវ នលរៀបចាំតាមភូមិ

នីមួយៗកនុងឃុាំ សង្កា ត់ និងធានាថាានអនកល ោះលនន តមិនលលើសពី ៧៥០នាក់ 
 លដ្ឋោះស្សាយជាបនាទ ន់នូវរាល់ការតវ៉ា  និងការជាំទាស់ចាំល ោះការរ ាំលោភនានា

លៅកនុងដាំល ើ រការននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត 

 ចូលរមួបាំភលឺកនុងរាល់ការរបជុាំសលរមចរបស់ កបឃ.ស លដ្ឋោះស្សាយប តឹ ងតវ៉ា 
និងចាត់ការតាមការសលរមចរបស់ កបឃ.ស និងតាមសមតថកិចចរបស់ែលួន 

 ធានាថា ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ និងអនកសលងាតការ ៍ខដលានការ
បញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់  នសលងាតលមើលដាំល ើ រការននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លៅតាមការយិាល័យចុោះល ម្ ោះ          
ល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 

 លសនើសុាំអនតរាគមន៍ពីភាន ក់ង្ករសនតិសុែ ឬអាជាញ ធរានសមតថកិចចឱ្យនាាំែលួនជន
ទាាំងឡាយណាខដលបងាការអុកឡុក រ ាំខាន ឬលធវើសកមមភាពផទុយពីការកាំ ត់
របស់ ច.ប.ត.រ ឬ ប.ន.ប.ច កនុងដាំល ើ រការននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី     
ល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 សាំ ូមពរភាន ក់ង្ករសលន្តង្កគ ោះ ឱ្យជួយដល់រពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្រសឋីាននផទ
ល ោះ ស្រសតីានកូនតូច អនកានជាំងឺ និងជនានពិការភាព ឬជនទាាំងឡាយណា
ខដលទទួលរងលរោោះលដ្ឋយមូលលហតុណាមួយកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 រាយការ ៍ជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ កបឃ.ស និង លធ.ែប នូវរាល់លហតុការ ៍
ខដលអាចលកើតានកនុងដាំល ើ រការននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការ   
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបីសរមបសរមួលលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា  

 អនុវតតការង្ករដនទលទៀតខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង 
រពមទាាំង ប.ន.ប.ច និងតាមការរបគល់ភារកិចចរបស់ គ.ជ.ប។ 

ខ. តួនទី ន្ិងភារកិចចរប ់អន្រុប្ធាន្ ក.ច.ប 
       អនុរបធាន ក.ច.ប ានតួនាទី និងភារកិចចដូចខាងលរកាម ៖ 

 ជួយរបធានកនុងការលធវើគាំរូបលង់ និងធានាថាការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
រតូវ នសាអ ត និងខងរកាសុវតថិភាព នលអ 

 ជួយរបធានកនុងការរតួតពិនិតយ និងរគប់រគងបរាិ  និងគុ ភាពសាា រ 
បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ខងរកាសុវតថិភាពសាា រ បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មុនលពល
ចាប់លផឋើមការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
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 បាំលពញទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) កាំ ត់
ការយិាល័យល ោះលនន ត ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតា
បខនថមលៅលលើ ទ.១០២២ រវងគល់ទរមង់ និងបង្កា ន់នដ រចួរបគល់បង្កា ន់នដ
លនោះ និង  អ.ែ ឬ ឯ.អ ឱ្យលៅការកុីាំពយូទ័រ សរាប់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះងមី ឬបាំលពញ
បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ ) សរាប់
អនកផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមី ឬអនកលទើបទទួល ន អ.ែ របលភទងមី 
តាមការកាំ ត់របស់ គ.ជ.ប 

 បាំលពញទរមង់បង្កា ន់នដទទួលការខកតរមូវទិននន័យ និងការបឋូរការយិាល័យ
ល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២៨) ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និង
ល ោះរតាបខនថមលៅលលើ ទ.១០២៨ រវងគល់ទរមង់ និងបង្កា ន់នដ បនាទ ប់មកឱ្យអនក
លសនើសុាំផឋិតលមនដ និងសរលសរល ម្ ោះ រចួខហកបង្កា ន់នដជូនការកុីាំពយូទ័រ រពមទាាំងដក
ហូតបង្កា ន់នដ (ទ.១០២២) ចាស់ របសិនលបើាន  កិបភាជ ប់ជាមួយគល់ ទ.១០២៨ 
ខដលរតូវបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប 

 ខងរកាទុកជាឯកសារ នូវរាល់លសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត (ទ.១០០៩) រាល់សរមង់លសចកតីសលរមចលដ្ឋោះស្សាយលលើប ឋឹ ង
តវ៉ា ឬ/និងប ឋឹ ងជាំទាស់ (ទ.១២០៣) ខដលលចញលដ្ឋយ កបឃ.ស  និង   
ឯកសារ ក់ព័នធលផេងលទៀតមួយមុែ១ចាប់ៗ 

 រមួជាមួយសាជិកខដលជាការកុីាំពយូទ័រ បញ្ជូ នទិននន័យអនកសុាំចុោះល ម្ ោះ     
ល ោះលនន តខដល នបញ្ចូ លកនុងកុាំពយូទ័ររចួ តាមរបព័នធអីុនធឺ ិតជាលរៀងរាល់
នងង ឬតាមរយៈរគរូបចាាំស្សុក ករ ីោម នលសវអីុនធឺ ិត លៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់
រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត លដើមបីលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តតាមភូមិទាាំងអស់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ 

 លធវើរ យការ ៍លផទៀងផ្លទ ត់លទធផល ននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំនងង               
(ទ.១០២៩) និងរ យការ ៍សរុបចុងលរកាយ សរាប់ការយិាល័យល ោះលនន ត
នីមួយៗ (ទ.១០១១) និងសរាប់ឃុាំ សង្កា ត់ទាាំងមូល (ទ.១០១២) លៅលពល
ខដលការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ នបញ្ច ប់ 

 ធានាកនុងការលផទៀងផ្លទ ត់ ការលវចែចប់លដ្ឋយខឡកតាមការយិាល័យល ោះលនន ត
នីមួយៗ នូវរាល់ទរមង់ខបបបទ និងឯកសារ ក់ព័នធនឹងការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ការលុបល ម្ ោះ និងការបតឹងតវ៉ា 
រពមទាាំងគល់សនលឹកទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល ន
លរបើ ទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើ 
និងសាា រ ឯកសារលៅសល់លផេងលទៀតជូន លធ.ែប 
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 រមួជាមួយរបធាន ចូលរមួបាំភលឺកនុងរាល់ការរបជុាំសលរមចរបស់ កបឃ.ស    
លដ្ឋោះស្សាយ កយប តឹ ងតវ៉ា 

 អនុវតតការង្ករដនទលទៀត ខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង 
រពមទាាំង ប.ន.ប.ច របស់ គ.ជ.ប។ 
 

គ. តួនទី ន្ិងភារកិចចរប ់ ាជិក ក.ច.ប ណដលជាការកីុាំពយូទ័រ 
 

ការទទួលែុសរតូវ និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជាការកុីាំពយូទ័ររមួាន៖ 
 ជួយរបធានកនុងការលធវើគាំរបូលង់ និងធានាថា ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត

រតូវ នសាអ ត និងខងរកាសុវតថិភាព នលអ 
 ជួយរបធានកនុងការរតួតពិនិតយ និងរគប់រគងបរាិ  និងគុ ភាពសាា រ 

បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 ជួយអនុរបធានកនុងការខងរកាសុវតថិភាពសាា រ បរកិាខ រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះ

ល ោះលនន ត  មុនលពលចាប់លផតើមការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត   និងការ 
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងបនតពិនិតយតាមដ្ឋនលៅលពលបញ្ឈប់ដាំល ើ រការ      
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំនងងនីមួយៗ 

 រតូវាច ស់ការកនុងការដាំលឡើងកុាំពយូទ័រ និងបរកិាខ របាំ ក់ រមួនឹងរបព័នធអីុនធឺ ិត 
សរាប់ដាំល ើ រការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
របចាាំនងង 

 លរជើសលរ ើសយកល ម្ ោះទីតាាំង និងលលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត ជូតសាអ ត
លមនដអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត បនាទ ប់មកលធវើលតសតសាន មលមនដទាាំងសងខាង 
ងត អ.ែ ឬ ឯ.អ លរជើសលរ ើសរបវតតិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត បញ្ចូ លលលែ អ.ែ   ឬ 
ឯ.អ បញ្ចូ លអតតលលែអនកល ោះលនន តខដលានកនុងបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ  
និងបញ្ចូ លទិននន័យតាមកមមវធីិខដល នលរៀបចាំរចួកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ សរាប់
អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តងមី ឬលរជើសលរ ើសយកល ម្ ោះទីតាាំង និងលលែកូដ
ការយិាល័យល ោះលនន ត បនាទ ប់មកលធវើបចចុបបននភាពទិននន័យចូលកនុងបញ្ជ ីល ោះ
លនន ត តាមកមមវធីិខដល នលរៀបចាំរចួកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ សរាប់អនកផ្លល ស់
លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមី ឬអនកលទើបទទួល ន អ.ែ របលភទងមី តាមការ
កាំ ត់របស់  គ.ជ.ប 

 លផទរល ម្ ោះ និងទិននន័យអនកសុាំបតូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់លៅ
ការយិាល័យល ោះលនន តងមីកនុងភូមិខដលោត់រស់លៅ តាមការកាំ ត់របស់
អនុរបធាន  ក.ច.ប 

 ជួយកាន់លមនដអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តដ្ឋក់លលើា៉ា សីុនខសគន (ចាំល ោះអនកសុាំ
ចុោះល ម្ ោះណា ខដលានការលាំ កកនុងការដ្ឋក់លមនដ) លដើមបយីកសាន មលមនដ
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ទាាំងសងខាងននអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ងតរូប និងងតឯកសារខដល
បញ្ជជ ក់អាំពីលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ (របសិនលបើាន) បញ្ចូ លលៅកនុងបញ្ជ ី
ល ោះលនន តខដលរកាទុកកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ រចួលហើយរបគល់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់
ការចុោះល ម្ ោះ និង អ.ែ ឬ ឯ.អ ដល់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តវញិ 

 រមួជាមួយអនុរបធាន ចាត់ខចងបញ្ជូ នទិននន័យអនកល ោះលនន តខដល នបញ្ចូ ល
កនុងកុាំពយូទ័ររចួ តាមរបព័នធអីុនធឺ ិតជាលរៀងរាល់នងងលៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគង
ទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត លដើមបីលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី 
ល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តតាមភូមិទាាំងអស់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ 

 ជួយអនុរបធាន កនុងការលធវើរ យការ ៍លផទៀងផ្លទ ត់លទធផលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តរបចាាំនងង និងរ យការ ៍សរុបចុងលរកាយសរាប់ការយិាល័យ
ល ោះលនន តនីមួយៗ និងសរាប់ឃុាំ សង្កា ត់ទាាំងមូល លៅលពលខដលការ           
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ នបញ្ច ប់ 

 ជួយអនុរបធានកនុងការលផទៀងផ្លទ ត់ ការលវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» លសាង «ែ» និង
រាល់សាា រ ឯកសារលផេងលទៀតជូន លធ.ែប 

 ជួយអនុរបធាន កនុងការលផទៀងផ្លទ ត់ ការលវចែចប់លដ្ឋយខឡកតាមការយិាល័យ
ល ោះលនន តនីមួយៗ នូវរាល់ទរមង់ខបបបទ និងឯកសារ ក់ព័នធនឹងការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ការលុបល ម្ ោះ និង
ការបតឹងតវ៉ា រពមទាាំងគល់សនលឹកទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
ខដល នលរបើ ទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលលៅសល់
មិនទាន់លរបើ និងសាា រ ឯកសារលៅសល់លផេងលទៀតជូន លធ.ែប 

 អនុវតតការង្ករដនទលទៀតខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង 
រពមទាាំង ប.ន.ប.ច របស់ គ.ជ.ប។ 

ឃ. តួនទី ន្ិងភារកិចចរប ់ ាជិក ក.ច.ប ណដលជួយការង្ករអន្រុប្ធាន្ ក.ច.ប 
      ការទទួលែុសរតូវ និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជួយការង្ករអនុ

របធានរកុម  រមួាន ៖ 
 ជួយការង្ករអនុរបធាន ក.ច.ប កនុងការលរៀបចាំដាំល ើ រការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី

ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 បាំលពញទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត កាំ ត់ការយិាល័យ

ល ោះលនន ត ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅលលើ   
ទ.១០២២ រវងគល់ទរមង់ និងបង្កា ន់នដ រចួរបគល់បង្កា ន់នដលនោះ និង អ.ែ ឬ 
ឯ.អ ឱ្យលៅការកុីាំពយូទ័រ សរាប់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តងមី ឬបាំលពញ
បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) សរាប់
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អនកផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមី ឬអនកលទើបទទួល ន អ.ែ របលភទងមី 
តាមការកាំ ត់របស់  គ.ជ.ប 

 បាំលពញទរមង់បង្កា ន់នដទទួលខកតរមូវទិននន័យ និងការបឋូរការយិាល័យ
ល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់(ទ.១០២៨) ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា 
និងល ោះរតាបខនថមលៅលលើ ទ.១០២៨ រវងគល់ទរមង់ និងបង្កា ន់នដ បនាទ ប់មក
ឱ្យអនកលសនើសុាំផឋិតលមនដ និងសរលសរល ម្ ោះ រចួខហកបង្កា ន់នដជូនការកុីាំពយូទ័រ រពម
ទាាំងដកហូតបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) ចាស់ 
របសិនលបើាន កិបភាជ ប់ជាមួយគល់ ទ.១០២៨ ខដលរតូវបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប 

 អនុវតតការង្ករដនទលទៀត ខដលរបធាន ឬអនុរបធានរបគល់ឱ្យ។ 
ង. តួនទី ន្ងិភារកចិចរប  ់ាជិក ក.ច.ប ណដលជាការកីុាំពយូទ័រ កនងុឃុាំ  ង្កា ត់ ណដលាន្ការកីុាំពយូទ័រសលើ ពាីន ក់ 

តួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជាការកុីាំពយូទ័រកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 
ខដលានការកុីាំពយូទ័រលលើសពីាន ក់ ដូចោន នឹងតួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប 
ខដលជាការកុីាំពយូទ័រ។ 

ច. រកុមចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តពិស   (ក.ច.ប.ព) 
លរកាយលពល ក.ច.ប រតូវ នរ ាំសាយ លដើមបីអនុវតតលសចកឋីសលរមចយល់រពមរបស់ 

គ.ជ.ប និងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ លលើប ឋឹ ងតវ៉ាទាក់ទងនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និង
លសចកតីសលរមចយល់រពមរបស់ កបឃ.ស គ.ជ.ប និងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ លលើប ឋឹ ងតវ៉ាលៅ
នឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង គ.ជ.ប រតូវចាត់តាាំងរកុមចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពិលសស (ក.ច.ប.ព) 
លដើមបចុីោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាខដលរតូវ នយល់រពមឱ្យចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប.ព ានសាសភាពរបធាន ១របូ សាជិក ១របូ ជាមន្តនតីអគគលលខា-     
ធិការដ្ឋឌ ន គ.ជ.ប និងអនុរបធានជាលសមៀនឃុាំ សង្កា ត់ ក់ព័នធ។ 

 ក.ច.ប.ព រតូវអនុវតតការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តដូចខចងកនុងជាំហានទី៣ និង
ជាំហានទី៤ននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ទិននន័យអនកល ោះលនន តរតូវបញ្ជូ នតាម
អីុនធឺ ិតលៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
លដើមបលីធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប.ព ានអា តតិបាំលពញការង្ករតាមការកាំ ត់របស់ គ.ជ.ប។ 
 

៣. ការសរប្ើរា ់បញ្ជ ីស ោះសនន តចុងសរកាយ  
បញ្ជ ីល ោះលនន តងមី នន ាំ២០១៦ ខដល គ.ជ.ប ផតល់សុពលភាពចុងលរកាយ រតូវបិទ

ផាយលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់យា៉ាងតិច ១០នងង មុនលពលចាប់លផតើមការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៧ (បិទផាយលៅនងងទី២២ ខែសីហា     
នន ាំ២០១៧)។ បញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយ រតូវលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម ៖ 
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III. ភាពមាន្សទិ្ធិចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត 
 

១. លកខខែឌ សដើមបាីន្ ិទធិចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
 

លដើមបីល ោះលនន ត ន របជាពលរដឌរតូវានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងាន
អតតសញ្ជដ  ប័ ណសញ្ជជ តិខែមរ។ លដើមបាីនល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត  របជាពលរដឌរតូវ
បាំលពញលកខែ ឍ ដូចខាងលរកាម ៖ 

 ានសញ្ជជ តិខែមរ 
 ានអាយុចាប់ពី ១៨ នន ាំលឡើងលៅ គិតដល់នងងល ោះលនន ត  
 ានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ខដលសាមីែលួនរតូវល ោះលនន ត 
 មិនរតូវសថិតកនុងសាថ នភាពជាប់ពនធនាោរ ឬមិនរតូវ នដកសិទធិល ោះលនន ត 
 ពុាំខមនជាជនវកិលចរតិ ឬសថិតលរកាមអាណាពា លទូលៅ លដ្ឋយានលិែិត

បញ្ជជ ក់ពីរកសួង សាថ ប័នានសមតថកិចច។ 
 

លដើមបីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត របជាពលរដឌទាាំងពីរលភទរតូវបាំលពញលកខែ ឍ ដូច
ខាងលរកាម៖ 

 រតូវបង្កា ញែលួន និងានអតតសញ្ជដ  ប័ ណសញ្ជជ តិខែមរលៅចាំល ោះមុែ ក.ច.ប 
ខដលទទួលបនទុកជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងអាំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះ 
ល ោះលនន ត លៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណាមួយកនុងឃុាំ សង្កា ត់ខដល
ែលួនកាំពុងរស់លៅ 

 ានសញ្ជជ តិខែមរ 
 ានអាយុចាប់ពី ១៨នន ាំលឡើងលៅ គិតដល់នងងល ោះលនន ត (លកើតមុន ឬរតឹមនងងទី

៣០ ខែកកាដ្ឋ នន ាំ២០០០) 
 ានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ខដលសាមីែលួនរតូវល ោះលនន ត 
 មិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះ ឬ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅឃុាំ សង្កា ត់លផេងណា

មួយរចួលហើយ ឬមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះលៅកខនលងណាមួយកនុងឃុាំ សង្កា ត់។ 
ចាំណាាំ៖ 

 របជាពលរដឌ ឬកមមករ សិសេ និសេិត មន្តនតីរាជការសីុវលិ លយាធិនននកងលយាធ
ពលលែមរភូមិនទ និងនគរ លជាតិ និងបពវជិតសាសនា ខដលកាំពុងសាន ក់លៅកនុង
ឃុាំ សង្កា ត់ណាមួយសុទធខតអាចសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់លនាោះ 
លដ្ឋយានលសៀវលៅរគួសារ ឬលសៀវលៅសាន ក់លៅ ឬលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅ ខដល
លចញលដ្ឋយអាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ លដើមបីបាំលពញលកខែ ឍ រគប់រោន់សរាប់ការ  
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ។ 

-១ចាប់   បិទផាយជាសាធារ ៈ      លៅសាោឃុាំ  
សង្កា ត់លៅនងងទី២២  ខែសីហា   នន ាំ២០១៧ 

- ១  ចាប់ បិទផាយលៅតាមទីរបជុាំជនកនុងឃុាំសង្កា ត់ 
 

បញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយ  
ចាំនួន ២ចាប់ 
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អតតសញ្ញា ណប័ណណ សញ្ញជ តិម មរ 

 របជាពលរដឌខែមរខដលានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់លរចើនជាងមួយកខនលងកនុង
រពោះរាជាណាចរកកមពុជា  រតូវលរជើសលរ ើសយកកខនលងខតមួយគត់ ខដលជាទីតាាំងនន
ជីវភាពរស់លៅជាក់ខសតងរបស់ែលួន លដើមបចុីោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 របជាពលរដឌខែមរាន ក់ៗ រតូវានល ម្ ោះខតមួយកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យ
ល ោះលនន តខតមួយគត់។ រតូវផ្លកពិន័យជារ ក់ពី ១០ ០០០ (មួយមឺុន) លរៀលលៅ 
១០០ ០០០ (មួយខសន) លរៀល លដ្ឋយ គ.ជ.ប ចាំល ោះជនណាលដ្ឋយទុចចរតិពាយាម
ចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលលើសពីមួយ។ 

 

២. ឯកសារ រាប់សរប្ើរា ់កនុងការ ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
 

ឯកសារសរាប់លរបើរ ស់កនុងការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត គឺអតតសញ្ជដ  ប័ ណសញ្ជជ តិ
ខែមរ (អ.ែ) ទាាំង ៣របលភទ ដូចខាងលរកាម ៖ 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឬ 
 

ឬ 
 

រប្សភទទី១ រប្សភទទី២ 

 

រប្សភទទី៣ 
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IV. ដំគណើ ររបរពឹតតគៅនន្ការគ្វើបចចុបបន្នភាពបញ្ជ ីគ ោះគនន ត  ន្ិងការចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត    
កបឃ.ស លសមៀនឃុាំ សង្កា ត់ លមភូមិ និង ក.ច.ប រតូវជួយផេពវផាយ បាំផុស និង

លលើកទឹកចិតតរបរបជាពលរដឌទូលៅខដលកាំពុងរស់លៅកនុងឃុាំ  សង្កា ត់ខដលសាមី
ែលួនរតូវល ោះលនន តឱ្យមកលធវើបចចុបបននភាព និងការចុោះលនម ោះល ោះលនន ត។  

 អនកមក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត គឺជា ៖ 
 របជាពលរដឌខែមរានសិទធិល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ខដលមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះ

ល ោះលនន ត នន ាំ២០១៦ 
 របជាពលរដឌខែមររស់លៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ខដលលទើបរគប់អាយុ ១៨នន ាំលឡើងគិត

ដល់នងងល ោះលនន ត  
 របជាពលរដឌខែមរខដល នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលកនុងឃុាំ សង្កា ត់ងមី។ 

 អនកមកស នើ ុាំស្វើបចចបុ្បន្នភាព គឺជា ៖ 
 របជាពលរដឌខដលានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត នន ាំ២០១៦ រចួលហើយ ប៉ាុខនត

ល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត កត់រតាមិនរតឹមរតូវ 
 របជាពលរដឌខដលានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត នន ាំ២០១៦ រចួលហើយ ប៉ាុខនតលសនើ

សុាំបតូរការយិាល័យពីភូមិមួយលៅភូមិមួយលទៀតកនុងឃុាំ សង្កា ត់ដខដល ឬសុាំបតូរពី     
ការយិាល័យមួយលៅការយិាល័យមួយលទៀត កនុងភូមិខតមួយ 

 របជាពលរដឌខដលានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត នន ាំ២០១៦ ខដល នទទួល
មរ ភាព លហើយរតូវ នសាជិករគួសាររាយការ ៍ផ្លទ ល់ជូន ក.ច.ប កនុង
អាំឡុងលពលលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

១.  ាា រ ន្ិងបរកិាខ រ រាបក់ារចោុះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
សាា រ និងបរកិាខ រសរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមរបព័នធកុាំពយូទ័រ រមួាន៖ 

 កុាំពយូទ័រ (Laptop) ចាំនួន ១លរគឿង 
 ល ៉ា (Mouse) 
 ម៉ាូនីទ័រ (Monitor) ចាំនួន១ 
 ា៉ា សីុនខសគនសាន មរាមនដចាំនួន ១លរគឿង 
 USB Webcam Camera ងតរបូ ចាំនួន ១លរគឿង 
 ផ្លទ ាំងកាំណាត់នផទព ៌របលផោះមួយផ្លទ ាំងសរាប់លធវើនផទងតរបូ 
 USB Flash Drive ចាំនួន ២ 
 Switch សរាប់ ក.ច.ប ានកុាំពយូទ័រចាប់ពី ៣លរគឿងលឡើង 
 ឧបករ ៍ផទុកថាមពល (Power Bank) ចាំនួន ១ 
 ា៉ា សីុនលភលើងមួយលរគឿង (សរាប់ឃុាំ សង្កា ត់ោម នចរនតអគគិសនី) 
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 3G Modem ចាំនួន ១ លរបើ SIM Card (បីបណាឋ ញ) 
 SD Card ចាំនួន ១ 
 លជើងទរមា៉ា សីុនងតរបូ (Camera Stand) ចាំនួន ១  

២. ជាំហាន្នន្ការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ការខកតរមូវទិននន័យ ការលុបល ម្ ោះលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត

លៅតាមឃុាំ សង្កា ត់ រតូវលធវើលឡើងតាមរបព័នធកុាំពយូទ័រ  និងបញ្ជូ នទិននន័យពីឃុាំ សង្កា ត់មក គ.ជ.ប 
តាមរបព័នធអីុនធឺ ិត។ 

លដើមបីលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ក.ច.ប រតូវអនុវតត
តាមនីតិវធីិ ដូចបញ្ជជ ក់កនុងជាំហានទាាំង ៤ និងករ ីលផេងៗដូចខាងលរកាម៖ 
- ជាំហាន្ទ ី១ 

 
 
 
 
 
 

- ជាំហាន្ទ ី២ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ  រាបក់ារស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត  ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧                   24 

- ជាំហាន្ទ ី៣ 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

- ជាំហាន្ទ ី៤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

៖ 
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ចាំណាាំ៖ 
 កនុងរយៈលពលយា៉ាងយូរ ១០នងងមតង កបឃ.ស រតវូបិទការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះ

លនន ត ១នងង លដើមបីលបើកកិចចរបជុាំជាមួយ ក.ច.ប រតួតពិនិតយការអនុវតតការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះ លដ្ឋយអនុវតតតាមលសចកតី
ខ នាាំរបស់ គ.ជ.ប (កិចចរបជុាំលនោះ មិនរតវូលធវើលៅនងងលៅរ ៍និងនងងអាទិតយ)។ 

 ការកុីាំពយូទ័រ រតូវលបើករបព័នធអីុនធឺ ិត (ករ ីានរបព័នធអីុនធឺ ិត) លដើមបី
បញ្ជូ នទិននន័យលៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត
សរាប់ឃុាំ សង្កា ត់ោម នរបព័នធអីុនធឺ ិត រគតូាមស្សុក គឺជាអនកសរមបសរមួល
ជាមួយ ក.ច.ប កនុងការរបមូលទិននន័យ (File Backup) ខដលរតូវរកាទុកកនុងហាវល ស 
(Flash) ានបងាប់លលែសាង ត់ មិនអាចលបើកលមើល ឬខកទិននន័យទាាំងលនាោះ នលៅ
តាំបន់ខដលានរបព័នធអីុនធឺ ិត លដើមបបីញ្ជូ នទិននន័យទាាំងលនាោះលៅនាយកដ្ឋឌ ន
រគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 
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 លៅលរៀងរាល់នងង លពលបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមនងងនីមួយៗ អនុរបធាន 
និងការកុីាំពយូទ័រ រតូវរតួតពិនិតយឱ្យរ កដថា លទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត  និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំនងង រតូវ នបញ្ជូ នតាមរបព័នធអីុនធឺ ិត
លៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន តរចួរាល់លហើយ។ 

 លៅលពលលផទៀងផ្លទ ត់ រតូវលរបៀបលធៀបចាំនួនសរុបននបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ  
ល ោះលនន ត និងចាំនួនទិននន័យសរបុខដល នបញ្ជូ ន។ 

 បនាទ ប់មករតូវបាំលពញរ យការ ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំនងង
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២៩) ចាំនួន ២ចាប់ លដ្ឋយលធវើការលផទៀងផ្លទ ត់ជាមួយទិននន័យ   
ទ.១០២៩  កនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ  រពមទាាំងបិទផាយរ យការ ៍លនោះ  លៅមុែ
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តចាំនួន ១ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ចាប់។ 

៣. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តគ្មម ន្អតត ញ្ញា ែប័ែណ ញ្ញជ តិណខមរ (អ.ខ) 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ោត់ោម ន អ.ែ របធាន ក.ច.ប រតូវ

លចញលសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០០៩) លដ្ឋយបញ្ជជ ក់មូលលហតុឱ្យ
 នចាស់ោស់ និងខ នាាំថា៖ 

- សូមអនកលៅរាយការ ៍ជាបនាទ ន់ជូនអាជាញ ធរានសមតថកិចច លដើមបីបាំលពញ
ខបបបទផតល់ អ.ែ ជូន។ ទនទឹមលនោះ សូមអនកលៅបង្កា ញែលួនលដ្ឋយផ្លទ ល់ចាំល ោះ
មុែអាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ ខដលអនករតូវចុោះល ម្ ោះ លដ្ឋយនាាំយកមកជាមួយនូវ
សាំបុរតកាំល ើ តចាប់លដើម ឬលសចកតីចមលងសាំបុរតកាំល ើ តចាប់លដើម ឬសាំបុរត
បញ្ជជ ក់កាំល ើ តចាប់លដើម ឬលសចកតីចមលងសាំបុរតបញ្ជជ ក់កាំល ើ តចាប់លដើម ឬ
រពោះរាជរកឹតយផតល់សញ្ជជ តិខែមរតាមការទាមទារសញ្ជជ តិខែមររបស់ជនបរលទស 
ឬរពោះរាជរកឹតយផតល់សញ្ជជ តិខែមរលដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយកមមដល់ជនបរលទស ឬ
សាលរកមសាថ ពររបស់តុោការបញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់ថា សាមីែលួនលនាោះលកើតពី
ឪពុក ឬាឋ យខដលានសញ្ជជ តិខែមរ ឬឯកសារភ័សតុតាងផលូវការខដលបញ្ជជ ក់
ថា សាមីែលួនលកើតមកពីឪពុក ឬាឋ យខដលានសញ្ជជ តិខែមរ និងនាាំសាកេី ២
របូ ខដលានសិទធិល ោះលនន ត ានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ពិតរ កដកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់លៅជាមួយ រមួជាមួយរបូងតសាមីែលួន ទាំហាំ ៣×៤ ចាំនួន ២សនលឹក 
លដើមបអីាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ បាំលពញខបបបទផតល់ ឯ.អ ជូន។ 

របសិនលបើអនកទទួល ន ឯ.អ លៅកនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី          
ល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនករតូវរតឡប់មកជួបរកុមចុោះល ម្ ោះវញិ លដើមបី
សុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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៤. ករែីអា យដ្ឋា ន្កនុង អ.ខ សផ្សេងពីលាំសៅឋាន្ ឬទ ីាំណាក់ណដលសាមីខលួន្ ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ាន អ.ែ ប៉ាុខនតលាំលៅឋានកនុង អ.ែ 

លផេងពីលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ខដលសាមីែលួនកាំពុងរស់លៅ របធាន ក.ច.ប រតូវលចញ
លសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០០៩) លដ្ឋយបញ្ជជ ក់មូលលហតុចាស់
ោស់ និងខ នាាំអនកសុាំចុោះល ម្ ោះតាមករ ីដូចខាងលរកាម៖ 
ក. ករែីអា យដ្ឋា ន្កនុង អ.ខ សផ្សេងពីលាំសៅឋាន្ ឬទ ីាំណាក់ណដលសាមីខលួន្ ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 

 សូមអនកលៅយកលសៀវលៅសាន ក់លៅចាប់លដើម ឬលសៀវលៅរគួសារចាប់លដើមខដលាន
បញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅរបស់សាមីែលួនកនុងឃុាំ សង្កា ត់ខដលមកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 របសិនលបើអនក នលៅយកលសៀវលៅសាន ក់លៅចាប់លដើម ឬលសៀវលៅរគួសារចាប់លដើម 
ខដលានបញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅ កនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនករតូវរតឡប់មកជួបរកុមចុោះល ម្ ោះវញិ       លដើមបសុីាំ   
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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+                    
 
 

 
ឬ 
 

អតតសញ្ញា ណប័ណណ សញ្ញជ តមិ មរ 

គសៀវគៅស្នន ក់គៅចាបគ់ដើម 
 

គសៀវគៅររួស្នរចាប់គដើម 
 

រប្សភទទី១ 

 
រប្សភទទី២ 

 
រប្សភទទី៣ 
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ខ. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តាន្ អ.ខ ស ើយអា យដ្ឋា ន្កនុង អ.ខ សផ្សេងពីលាំសៅឋាន្ ឬទ ីាំណាក់
ណដលសាមីខលួន្ ុាំចុោះស ម្ ោះ ន្ិងគ្មម ន្ស ៀវសៅសាន ក់សៅចាបស់ដើម ឬស ៀវសៅរគួសារចាបស់ដើមណដលាន្
បញ្ញជ កក់ារសាន កស់ៅរប ស់ាមីខលួន្កនុងឃុាំ  ង្កា ត់សនោះ 
 សូមអនកលៅបង្កា ញែលួនលដ្ឋយផ្លទ ល់លៅចាំល ោះមុែលមឃុាំ លៅសង្កា ត់ លដ្ឋយនាាំលៅ
ជាមួយនូវ អ.ែ និងសាកេី ១របូ ខដលានសិទធិល ោះលនន តលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់
ជាមួយ (សាកេីរូបលនាោះ រតូវនាាំលៅជាមួយនូវឯកសារបញ្ជជ ក់អាំពីលាំលៅឋាន ឬ
ទីសាំណាក់) លដើមបបីាំលពញខបបបទផតល់លិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅជូន។ 

 របសិនលបើអនក នទទួលលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅ កនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបនន
ភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនករតូវរតឡប់មកជួបរកុម
ចុោះល ម្ ោះវញិ លដើមបីសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ឬ ឬ 

អតតសញ្ញា ណប័ណណ សញ្ញជ តិម មរ 

+                    
ល ិិតបញ្ញជ ក់ទ្ីលគំៅ 

រប្សភទទី២ 
 

រប្សភទទ១ី 
 

រប្សភទទី៣ 
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៥. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត  ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយ ប ុណន្តស ម្ ោះ ឬ/ន្ិងទិន្នន្័យកនុងបញ្ជ ី
ស ោះសនន តកត់រតាមិន្រតមឹរតូវ 

របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះលឆលើយថា ោត់ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះរួចលហើយកនុងនន ាំ
២០១៦ ឬនន ាំ២០១៧ ប៉ាុខនតល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យរបស់ោត់កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត កត់រតាមិន
រតឹមរតូវ របធាន ក.ច.ប រតូវលសនើសុាំឱ្យោត់បង្កា ញ អ.ែ ឬ ឯ.អ ខដលានទិននន័យរតឹមរតូវ 
និងបង្កា ញបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លបើាន ។ របសិនលបើឯកសារ ខដល
ោត់បង្កា ញរតឹមរតូវលហើយ របធាន ក.ច.ប រតូវចាត់ខចងដូចខាងលរកាម ៖ 
ក. ករែីទី១ អនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត  ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយ នន ាំ២០១៧ 

របធាន ក.ច.ប រតូវជរាបអនកសុាំខកតរមូវឱ្យលៅជួបការកុីាំពយទ័រ លដើមបីបនតនីតិវធីិ
ខសវងរករបវតតិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបស់ោត់ ដូចខាងលរកាម ៖ 

 ករែី ទិន្នន្័យរប អ់នកស នើ ុាំពុាំទាន្់រតូវ ន្ ក.ច.ប បញ្ជូ ន្មក គ.ជ.ប 
ការកុីាំពយូទ័រ រតូវលធវើលតសតសាន មរាមនដ ឬតាមលលែ អ.ែ ឬ ឯ.អ របស់អនកលសនើសុាំ 
 របសិនលបើទិននន័យអនកសុាំខកតរមូវ លៅកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ នបង្កា ញថា រតឹមរតូវ

ដូចទិននន័យកនុង អ.ែ ឬ ឯ.អ ប៉ាុ ខនតការសរលសររបស់អនុរបធានចូលកនុង   
ទ.១០២២ មិនរតឹមរតូវ  
 ចាត់ឱ្យអនុរបធាន លធវើការខកតរមូវទិននន័យកនុង ទ.១០២២ ទាាំងពីរខផនកលឡើង

វញិ លដ្ឋយឆូតលលើទិននន័យខដលែុស រចួសរលសរទិននន័យខដលរតឹមរតវូ
ខកបរលនាោះ តាមទិននន័យកនុង អ.ែ ឬ  ឯ.អ និងចុោះហតថលលខា ល ោះរតា 
បញ្ជជ ក់ថា នខកតរមូវល ម្ ោះ ឬទិននន័យតាមការលសនើសុាំរចួលហើយ និងរតវូ
របគល់បង្កា ន់នដ ទ.១០២២ ខដល នខកតរមូវលនាោះ ជូនអនកសុាំខកតរមូវវញិ។ 

 របសិនលបើទិននន័យអនកសុាំខកតរមូវ លៅកនុង ទ.១០២២ និងកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ 
 នបង្កា ញថា មិនរតឹមរតូវ ែុសពីទិននន័យកនុង អ.ែ ឬ ឯ.អ  
 ចាត់ឱ្យការកុីាំពយូទ័រ លធវើការខកតរមូវទិននន័យ លដ្ឋយខផអកលលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ 

ខដលរតឹមរតូវ បនាទ ប់មកជរាបអនកសុាំខកតរមវូ ឱ្យលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យ
របស់ែលួនខដលបង្កា ញលៅលលើម៉ាូនីទ័រកុាំពយូទ័រទី២ រចួផតិតសាន មរាមនដ
សាមីែលួនបញ្ចូ លកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ លដើមបីបញ្ជជ ក់ថា  នខកតរមូវរតឹមរតវូ 
និងសរាប់រកាទុកទិននន័យ តាមការលសនើសុាំ។ ចាំល ោះអនកសុាំខកតរមវូ 
ខដលមិនអាចផតល់សាន មរាមនដ ន របធាន ក.ច.ប រតូវផតល់សិទធិ
សរាប់ការរកាទុកទិននន័យ ។ 

 ចាត់ឱ្យអនុរបធាន ក.ច.ប លធវើការខកតរមូវទិននន័យកនុង ទ.១០២២ ទាាំងពីរ
ខផនកលឡើងវញិ លដ្ឋយឆូតលលើទិននន័យខដលែុស រចួសរលសរទិននន័យខដល
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រតឹមរតូវខកបរលនាោះ តាមទិននន័យកនុង អ.ែ ឬ ឯ.អ និងចុោះហតថលលខា    
ល ោះរតា លដើមបីបញ្ជជ ក់ថា  នខកតរមវូល ម្ ោះ ឬទិននន័យ តាមការលសនើសុាំ
រចួលហើយ និងរតវូរបគល់បង្កា ន់នដ ទ.១០២២ ខដល នខកតរមូវលនាោះ  
ជូនអនកសុាំខកតរមូវវញិ។ 

 ការសុាំខកតរមូវ កនុងករ ីទី១លនោះ អាចលធវើ នលុោះរតាខតទិននន័យរបស់អនកលសនើ
សុាំពុាំទាន់រតូវ ន ក.ច.ប បញ្ជូ នមករបព័នធរគប់រគងទិននន័យលៅ គ.ជ.ប។  

 ករែីទិន្នន្័យរប ់អនកស នើ ុាំ រតូវ ន្ ក.ច.ប បញ្ជូ ន្មក គ.ជ.ប 
ករ ីលនោះ អនកលសនើសុាំខកតរមូវ អាចសុាំលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ 

ជាមួយបង្កា ន់ ទ.១០២២ ឬ អ.ែ ឬ ឯ.អ  ន ប៉ាុខនតមិនអាចខកតរមូវទិននន័យ ន
លទ។ លបើទិននន័យកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រមិនរតឹមរតូវ ក.ច.ប រតូវខ នាាំោត់ឱ្យរង់ចាាំ
បតឹងតវ៉ាសុាំខកតរមូវទិនន័យលៅកនុងអាំឡុងលពលននការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ 

 

ខ. ករែីទី២ អនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត ន្ចុោះស ម្ ោះរួចស ើយសៅនន ាំ២០១៦ 
 

របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះលឆលើយថាោត់ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះរចួលហើយកនុង នន ាំ២០១៦ 
កនុងឃុាំ សង្កា ត់លនោះ ប៉ាុខនតល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យរបស់ោត់កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តកត់រតាមិនរតឹម
រតូវ ឬលទើបទទួល ន អ.ែ របលភទងមី របធាន ក.ច.ប រតូវលសនើសុាំឱ្យោត់បង្កា ញ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
ខដលានទិននន័យរតឹមរតវូ និងបង្កា ញបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លបើាន។ 
របសិនលបើឯកសារខដលោត់បង្កា ញរតឹមរតូវលហើយ របធាន ក.ច.ប រតូវចាត់ខចងដូចខាង
លរកាម ៖ 

 ចាត់ឱ្យអនុរបធាន ក.ច.ប បាំលពញ ទ.១០២៨ ជូនសាមីអនកលសនើសុាំ ។ 
 ចាត់ឱ្យការកុីាំពយូទ័រ ឱ្យអនុវតតដូចខាងលរកាម ៖ 
 យកសាន មលមនដរបស់អនកលសនើសុាំខកតរមូវ លដើមបីទាញយកទិននន័យមកលធវើការខក

តរមូវ។ របសិនលបើានទិននន័យបង្កា ញថា ជារបស់សាមីអនកលសនើសុាំ ពិត
រ កដ ការកុីាំពយូទ័ររតូវលធវើការខកតរមូវទិននន័យ លដ្ឋយខផអកលលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
ខដលរតឹមរតូវ បនាទ ប់មកជរាបអនកសុាំខកតរមូវឱ្យលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យរបស់ែលួន
ខដលបង្កា ញលៅលលើម៉ាូនីទ័រកុាំពយូទ័រទី២ រចួលសនើអនកសុាំខកតរមូវផតល់សាន មនដ
បញ្ចូ លកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ លដើមបីបញ្ជជ ក់ថា ោត់ពិតជា នលសនើសុាំខកតរមូវ
ទិននន័យ ឬ 

 ខសវងរកទិននន័យអនកលសនើសុាំខកតរមូវតាមរយៈលលែ អ.ែ ឬអតតលលែ ឬនាម
រតកូល នាមែលួន ករ ីអនកលសនើសុាំខកតរមូវមិនអាចផតល់សាន មលមនដ ន។ 
របសិនលបើទិននន័យបង្កា ញថា ជារបស់សាមីអនកលសនើសុាំពិតរ កដ ការកុីាំពយូទ័រ 
រតូវលធវើការខកតរមូវទិននន័យ លដ្ឋយខផអកលលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ ខដលរតឹមរតូវ បនាទ ប់
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មកជរាបអនកសុាំខកតរមវូ ឱ្យលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យរបស់ែលួនខដលបង្កា ញលៅលលើ
ម៉ាូនីទ័រកុាំពយូទ័រទី២ លហើយរបធាន ក.ច.ប រតូវផតល់សិទធិសរាប់រកាទុកទិននន័យ។ 

៦. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តាន្ អ.ខ ឬ ឯ.អ ន្ិងធាល ប់ ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយ 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ោត់ធាល ប់ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមតង            

រចួលហើយ របធាន ក.ច.ប រតូវសួរបនតថា  លតើអនកធាល ប់ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅឃុាំ សង្កា ត់ណា ? 
ក. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត  ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយ ណត ន្ប្ដូរទីលាំសៅកនុងឃុាំ  ង្កា ត់ដណដល ឬ
 ុាំប្តូរការយិាល័យស ោះសនន តកនុងភូមិជាមួយ 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមតងរចួ

លហើយលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់លនោះ របធាន ក.ច.ប រតូវសុាំពិនិតយលមើល អ.ែ បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងឯកសារភសតុតាងខដលបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅងមី លៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់
ដូចជាលសៀវលៅរគួសារ ឬលសៀវលៅសាន ក់លៅ ឬលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅ។ ករ ីលនោះ របធាន   
ក.ច.ប រតូវចាត់ខចង ដូចខាងលរកាម៖ 

 ចាតឱ់្យអន្ុរប្ធាន្៖ 
 បាំលពញទរមង់បង្កា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់  

(ទ.១០២៨) ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅ
លលើ ទ.១០២៨ រវងគល់ទរមង់ និងបង្កា ន់នដ បនាទ ប់មកឱ្យអនកលសនើសុាំផឋិតលមនដ និង
សរលសរល ម្ ោះ 

 ខហកបង្កា ន់នដ ទ.១០២៨ របគល់ឱ្យការកុីាំពយូទ័រ 
 ដកហូតបង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) ចាស់របសិន 

លបើាន កិបភាជ ប់ជាមួយគល់ ទ.១០២៨ ខដលរតូវបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប 
 ខ នាាំអនកលសនើសុាំលនាោះ ឱ្យលៅជួបការកុីាំពយូទ័រ។ 

 ចាតឱ់្យការកីុាំពយូទ័រ៖ 
 ទាញយកទិននន័យបស់អនកលសនើសុាំ តាមរយៈសាន មលមនដ អតតលលែ ឬលលែ     

អ.ែ ឬ ឯ.អ ឬនាមរតកូល និងនាមែលួន។ របសិនលបើានទិននន័យបង្កា ញថា 
ជារបស់អនកលសនើសុាំពិតរ កដ លផទរល ម្ ោះ និងទិននន័យអនកលសនើសុាំបឋូ រ
ការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លៅការយិាល័យល ោះលនន តងមីកនុងភូមិ
ខដលោត់រស់លៅ ដូច នកាំ ត់កនុង ទ.១០២៨ 

 ជរាបអនកលសនើសុាំ ឱ្យលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យរបស់ែលួន ខដល នបង្កា ញលៅលលើ  
ម៉ាូនីទ័រកុាំពយូទ័រទី២ រចួលសនើសុាំអនកបតូរការយិាល័យល ោះលនន តផតល់សាន មលមនដ 
លដើមបីបញ្ជជ ក់ថា ោត់ពិតជា នលសនើសុាំបតូរការយិាល័យល ោះលនន ត 

 របគល់បង្កា ន់នដ ទ.១០២៨ ឱ្យអនកលសនើសុាំ។ 
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ខ. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត  ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយសៅនន ាំ២០១៦ កនុងឃុាំ  ង្កា ត់សផ្សេង 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត      

រចួលហើយលៅនន ាំ២០១៦ កនុងឃុាំ សង្កា ត់លផេង  របធាន  ក.ច.ប  រតូវបនតនីតិវធីិចុោះល ម្ ោះ 
ល ោះលនន ត ដូចខាងលរកាម៖ 
 រប្ធាន្ ក .ច.ប រតូវ ៖ 

 ពិនិតយភាពានសិទធិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបស់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
ដូចខាងលរកាម ៖ 
 លផទៀងផ្លទ ត់ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
 ានអាយុ ១៨នន ាំ លឡើងលៅគិតដល់នងងល ោះលនន ត  
 ានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ខដលសាមីែលួនរតូវល ោះលនន ត។ 

 ជរាបអនកសុាំចុោះល ម្ ោះឱ្យលៅជួបអនុរបធាន ក.ច.ប លហើយអនុរបធាន 
រតូវហុច អ.ែ ឱ្យការកុីាំពយូទ័រខសវងរករបវតតិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមុននឹង
បនតនីតិវធីិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 អន្ុរប្ធាន្ រតូវអន្ុវតតដចូខាងសរកាម ៖ 
 ករ ីរកពុាំលឃើញល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត 

អនុរបធាន ក.ច.ប ឬជាំនួយការខដលជួយការង្ករអនុរបធានរតូវ   
អនុវតតតាមនីតិវធីិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ដូចានបញ្ជជ ក់កនុងជាំហានទី៣ 
និង ជាំហានទី៤ ននលសៀវលៅខ នាាំលនោះ ។ 

 ករ ីអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងាន
ល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីលនន ត នន ាំ២០១៦ 

អនុរបធាន ក.ច.ប ឬជាំនួយការខដលជួយការង្ករអនុរបធានរតូវ   
សួរទីលាំលៅកនុងភូមិ លដើមបីកាំ ត់បញ្ចូ លល ម្ ោះកនុងការយិាល័យល ោះលនន ត 
និងរតូវបាំលពញ ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ សរាប់អនកផ្លល ស់បតូរទីលាំលៅ លដ្ឋយ
ខផអកតាមទិននន័យកនុង អ.ែ ឬ ឯ.អ ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ និងល ោះរតា។ 
បនាទ ប់មករតូវរបគល់ អ.ែ ឬ ឯ.អ និងឯកសារ ក់ព័នធ លៅការកុីាំពយូទ័រ និង
ខ នាាំអនកសុាំចុោះល ម្ ោះលនាោះ ឱ្យលៅជួបការកុីាំពយូទ័រ 

 ការកីុាំពយូទ័រ រតូវអន្ុវតតដចូខាងសរកាម ៖ 
 បនាទ ប់ពីអនុរបធាន របគល់ អ.ែ ឬ ឯ.អ ឯកសារ ក់ព័នធមកការកុីាំពយូទ័រ 

រតូវលរជើសលរ ើសយកល ម្ ោះទីតាាំង និងលលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត 
 ជូតសាអ តលមនដអនកលសនើសុាំ បនាទ ប់មកលធវើលតសតសាន មលមនដទាាំងសងខាង 
 ងត អ.ែ ឬ ឯ.អ  
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 លរជើសលរ ើសរបវតតិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (លផទរចូលពីឃុាំ សង្កា ត់លផេង) 
 ខសវងរកល ម្ ោះ និងទិននន័យរបស់អនកសុាំចុោះល ម្ ោះ តាម អ.ែ ឬ ឯ.អ។ 

បនាទ ប់ពីទិននន័យ នបង្កា ញ រតូវលធវើការលផទៀងផ្លទ ត់រូបងតបខនថមលទៀត។ 
របសិនលបើល ម្ ោះ និងទិននន័យ រពមទាាំងរបូងតរបស់សាមីែលួនរតឹមរតូវលហើយ 
ការកុីាំពយូទ័ររតូវលធវើការលផទរទិននន័យមួយចាំនួនខដលរួមាន  អតតលលែ លលែ 
អ.ែ ឬ ឯ.អ នាមរតកូល និងនាមែលួន លភទ នងង ខែ នន ាំកាំល ើ ត  

 បញ្ចូ លអាសយដ្ឋឌ នអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយខផអកតាម អ.ែ ឬ  
ឯ.អ ឬ/និងឯកសារបញ្ជជ ក់ពីលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់  

 បាំលពញភូមិឧបសមព័នធ (របសិនលបើាន)  
 លរជើសលរ ើសសាថ នភាពពិការភាពអនកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត(របសិនលបើាន) 
 ងតរូបចាំពីមុែ 
 ជួយកាន់លមនដអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តដ្ឋក់លលើា៉ា សីុនខសគន លដើមបីយក

សាន មរាមនដសាមីែលួនទាាំងសងខាង លឆវងចាំនួន៤ដង និងសាត ាំចាំនួន៤ដង 
បញ្ចូ លលៅកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ លដ្ឋយរតូវយកសាន មរាមនដលឆវងមុន។ 

 ងតឯកសារបញ្ជជ ក់ពីលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ 
 ជរាបអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តឱ្យោត់លផទៀងផ្លទ ត់ល ម្ ោះ និងទិននន័យ

របស់ែលួនខដល នបង្កា ញលៅលលើម៉ាូនីទ័រកុាំពយូទ័រទី២  
 បនាទ ប់មក រតវូរកាទុកទិននន័យអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ 
 របគល់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និង អ.ែ ឬ ឯ.អ ឬឯក

សារបញ្ជជ ក់ពីលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ ជូនអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
ចាំណាាំ៖ 

 ករ ីអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពិការលមនដណាមួយ ឬទាាំងសងខាង រតូវយក
សាន មរាមនដបនតបនាទ ប់ជាំនួស លហើយកនុងករ ីអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពិការ
នដាខ ង រតូវយកសាន មរាមនដខដលាន។ 

 រតូវកត់រតាចូលកនុងរ យការ ៍ជូន គ.ជ.ប ចាំល ោះអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណា
ខដលមិនអាចផតល់សាន មរាមនដ ន។ 

 របធាន ក.ច.ប រតូវផតល់សិទធិសរាប់រកាទុកទិននន័យអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
លៅកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ ចាំល ោះអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណាខដលមិនអាចផតល់
សាន មរាមនដ ន។ 

គ. ករែីអនក ុាំចុោះស ម្ ោះ  ន្ចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តរួចស ើយ សៅនន ាំ២០១៧ កនុងឃុាំ  ង្កា ត់សផ្សេង 
របសិនលបើអនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា  ោត់ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរចូ 
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លហើយលៅនន ាំ២០១៧កនុងឃុាំ សង្កា ត់លផេង របធាន ក.ច.ប រតូវបនតអនុវតតនីតិវធីិចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តដូចានខចងកនុងជាំហានទាាំង៤ ននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលដ្ឋយឱ្យអនុរបធាន
រកុម គូសធិកសាគ ល់កនុង ទ.១០២២ លដើមបបីញ្ជជ ក់ពីករ ីលនោះ និងដកហូតបង្កា ន់នដ     
ទ.១០២២ ចាស់ លបើាន។ 
 

៧.ករែីអនកាន្ស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីស ោះសនន ត  ន្ទទួលមរែភាពកនុងអាំឡុងសពលនន្ការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ី
ស ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត 

កនុងអាំឡុងលពលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
របសិនលបើានរ យការ ៍អាំពីអនកានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត  នទទួលមរ ភាព 
ានឯកសាររតឹមរតវូ និងចាស់ោស់ ក.ច.ប រតូវរាយការ ៍ជូន កបឃ.ស លដើមប ី   
អនុវតតនីតិវធីិស្សង់ល ម្ ោះដ្ឋក់កនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដលនឹងរតូវលុបលចញពី
បញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 

៨.ការអន្ុវតតរប ់ ក.ច.ប សលើរ យការែ៍ តីពីការរ ងស់ ម្ ោះអនកស ោះសនន តណដលន្ឹងរតូវលុបសចញពីបញ្ជ ីស ោះសនន ត  
បនាទ ប់ពីទទួល នរ យការ ៍សតីពីការស្សង់ល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដល ន

ទទួលមរ ភាព ឬរតវូ នដកហូតជាបលណាត ោះអាសនននូវសិទធិល ោះលនន ត ឬ នផ្លល ស់
លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់លៅឃុាំ សង្កា ត់លផេង និងឯកសារសាំអាងរតឹមរតូវ និង
ចាស់ោស់ខដល លធ.ែប  នបញ្ជូ នមក ដូចខចងកនុងចាំ ុចលរតទី១ ចាំ ុចទី៧ នន
ចាំ ុច VIII ខាងលរកាម រពមទាាំងរ យការ ៍ ដូចខចងកនុងចាំ ុចទី៧ កនុងចាំ ុចទី IV 
ខាងលលើ ក.ច.ប រតូវលធវើការរតួតពិនិតយលផទៀងផ្លទ ត់តាមករ ីនីមួយៗលដ្ឋយខផអកលលើឯកសារ
សាំអាង និងទិននន័យកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ ។ 

របធាន អនុរបធាន ក.ច.ប រតូវ៖ 
 លធវើការពិនិតយលលើបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត

ជាមួយនឹងឯកសារសាំអាងឱ្យ នចាស់ោស់ តាមករ ីនីមួយៗ និង
ទិននន័យមួយចាំនួនកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយ ដូចជាលលែ អ.ែ នាមរតកូល    
នាមែលួន លភទ និងនងងខែនន ាំកាំល ើ តជាលដើម ។  

 ចាត់ឱ្យការកុីាំពយូទ័រលធវើការលផទៀងផ្លទ ត់បញ្ជ ីលនោះ ជាមួយទិននន័យកនុងរបព័នធកុាំពយូទ័រ
បខនថមលទៀត ។  

 បនាទ ប់ពីរបធាន និងអនុរបធាន ក.ច.ប  នសលរមចលលើបញ្ជ ីល ម្ ោះអនក
ល ោះលនន ត ខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត ការកុីាំពយូទ័ររតូវលធវើការលសនើ
សុាំលុបល ម្ ោះអនកទាាំងលនាោះ តាមកមមវធីិកុាំពយូទ័រខដល នកាំ ត់មក គ.ជ.ប 
លដ្ឋយភាជ ប់មកជាមួយនូវឯកសារសាំអាង ។ 
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៩. ណបបបទ ន្ិងន្ីតវិិ្នីន្ការផ្សតល់ឯកសារបញ្ញជ កអ់តត ញ្ញា ែ (ឯ.អ) 
អនុលោមតាមារតា ៥១ នន ច.ប.ត.រ អាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ ានសិទធិកនុងការលចញ

ឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ  ជូនរបជាពលរដឌខែមរ ខដលមិនទាន់ានអតតសញ្ជដ  ប័ ណ
សញ្ជជ តិខែមរ ឬអតតសញ្ជដ  ប័ ណសញ្ជជ តិខែមររបស់ែលួន នែូច ឬ ត់ តាមការលសនើសុាំ 
លដើមបបីាំលពញលកខែ ឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

នីតិវធីិននការលសនើសុាំ និងការលចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ  បលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត រតូវអនុវតតខផអកតាមលសចកតីខ នាាំរួមលលែ ០១៨ ស ន ចុោះនងងទី១១ ខែ
កកាដ្ឋ នន ាំ២០១៦ រវងរកសួងមហានផទ និង គ.ជ.ប។ 

លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ខដលរតូវ នរបគល់សិទធិពីលមឃុាំ លៅសង្កា ត់ 
ានសមតថកិចចលចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ  ជូនរបជាពលរដឌកនុងឃុាំ សង្កា ត់របស់
ែលួនតាមការលសនើសុាំរបស់សាមីែលួន លដើមបីយកលៅលរបើរ ស់កនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ខដលរតូវ នរបគល់សិទធិពីលមឃុាំ លៅសង្កា ត់  
ឬជនណាខដលខកលងបនលាំឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ     ឬក៏លចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ   
មិន នរតឹមរតូវតាមនីតិវធីិ រតូវផតនាទ លទាសតាមចាប់ជាធរាន។ 

១០.ណបបបទ ន្ិងន្ីតវិិ្នីន្ការស នើ ុាំ ន្ិងការសចញលិខិតបញ្ញជ ក់ទលីាំសៅកនុងឃុាំ  ង្កា ត់ 
អនកសុាំចុោះល ម្ ោះ ខដល នបង្កា ញ អ.ែ ប៉ាុខនតលាំលៅឋានកនុង អ.ែ លផេងពីលាំលៅឋាន ឬទី

សាំណាក់ខដលសាមីែលួនកាំពុងរស់លៅ លហើយសាមីែលួនពុាំានលសៀវលៅសាន ក់លៅ ឬលសៀវលៅ
រគួសារ ខដលានបញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅរបស់សាមីែលួនកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ខដលោត់សុាំចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តលនាោះ ានសិទធិលសនើសុាំលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ សរាប់លរបើរ ស់
កនុងលោលលៅននការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពីអាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ ។ 

នីតិវធីិ និងខបបបទននការលចញលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លដ្ឋយអាជាញ ធរ 
ឃុាំ សង្កា ត់ ជូនរបជាពលរដឌ សរាប់លោលលៅននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវអនុវតត
លដ្ឋយខផអកតាមរបកាសរបស់រកសួងមហានផទ ។ 

លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ជាតាំណាងឱ្យអាជាញ ធរឃុាំ សង្កា ត់ កនុងការអនុវតតនីតិវធីិ និងខបប
បទននការលចញលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅលនោះ។ កនុងករ ីលមឃុាំ លៅសង្កា ត់អវតតាន រតូវ
របគល់សិទធិជាោយលកខ ៍អកេរជូនជាំទប់ ឬលៅសង្កា ត់រងតាមឋានានុរកមឱ្យបាំលពញ
ការង្ករលនោះជាំនួស ។ 

លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ ឬលៅសង្កា ត់រងខដលរតូវ នរបគល់សិទធិពីលមឃុាំ       
លៅសង្កា ត់ ឬជនណាខដលអនុវតតមិនរតឹមរតូវ ឬលលមើសនឹងនីតិវធីិ និងខបបបទននការ
លចញលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលាំលៅ ដូចានខចងកនុងរបកាសរបស់រកសួងមហានផទ នឹងរតូវផតនាទ
លទាសតាមចាប់ ។ 
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V. ការដាក់ ការទ្ទ្ួល ន្ិងការគដាោះរស្នយបណដឹ ងទាក់ទ្ងន្ឹងការចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត 
១. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយបែដឹ ងសៅ កបឃ.  

អនកសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលរតូវ ន ក.ច.ប បដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត ឬតាំណាងានសិទធិបឋឹងតវ៉ាលៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ៣នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី
នងង នទទួលលសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០០៩)។ 
 ការដ្ឋក់ ន្ិងការទទលួពាកយបែតឹ ងសៅ កបឃ.  

អនកបឋឹងរតូវបាំលពញ ទ.១២០២ ទាាំង ៣ចាប់។  កយបឋឹងរតូវដ្ឋក់លៅ កបឃ.ស 
តាមការកាំ ត់។ 

 លៅលពល នទទួល កយបឋឹង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជាសាំខាន់លលើព័ត៌ានចាាំ ច់
មួយចាំនួន ដូចជា៖ 
o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬ/និងតាំណាង 
o កមមវតថុននប ឋឹ ង និងការលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ ៣នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់  

ពី នទទួល ទ.១០០៩។ 
 បនាទ ប់មកលមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល

 នទទួលសិទធិ រតូវលធវើកាំ ត់លហតុសាកសួរយកព័ត៌ានបខនថមពីអនកបឋឹង ឬ
តាំណាង លដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអនកបឋឹង ឬតាំណាងផតិតលមនដ
លលើកាំ ត់លហតុ។ កនុងករ ីអនកបឋឹង ឬតាំណាងមិនរពមផតិតលមនដ លមឃុាំ 
លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល នទទួល
សិទធិរតូវចុោះនិលទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដលលើកាំ ត់លហតុលនោះ។ 

 បនាទ ប់ពី នពិនិតយលលើប ឋឹ ង និងសួរកត់រតាកនុងកាំ ត់លហតុលហើយលឃើញថា៖ 
 កមមវតថុននប ឋឹ ង មិនទាក់ទងនឹងការបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល ន
ទទួលសិទធិ  រតូវចារបដិលសធលលើប ឋឹ ងរគប់ចាប់ថា   «  កយប ឋឹ ងលនោះ 
ពុាំសថិតកនុងខដនសមតថកិចចរបស់ កបឃ.ស លទ។ ដូចលនោះ កបឃ.ស មិនអាច
ទទួល កយប ឋឹ ងលនោះមកពិនិតយ និងលដ្ឋោះស្សាយ នលឡើយ » បនាទ ប់មក      
ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់។   ទ.១២០២ លរបើរ ស់ 
ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 
-១ ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-១ ចាប់ ទុកឯកសារ 

ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ  រាបក់ារស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត  ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧                   38 

  កយប ឋឹ ងមិនលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ ៣នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង ន
ទទួល ទ.១០០៩ លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬសាជិករកុម
របឹកាខដល នទទួលសិទធិ រតូវចារបដិលសធលលើ កយប ឋឹ ងរគប់ចាប់ថា    
« កយប ឋឹ ងលនោះ រតូវ នដ្ឋក់លរកាយអាំឡុងលពលកាំ ត់ ខដលជាលហតុងលស់
សិទធិកនុងការបឋឹងមក កបឃ.ស» ដូចលនោះ កបឃ.ស មិនអាចទទួល កយ
ប ឋឹ ងលនោះមកពិនិតយ និងលដ្ឋោះស្សាយ នលឡើយ បនាទ ប់មកចុោះហតថលលខា    
សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់។  ទ.១២០២ លរបើរ ស់ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

   

 

  កយប ឋឹ ងមិនានបញ្ជជ ក់ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតាំណាង
មិនានលិែិតរបគល់សិទធិជាោយលកខ ៍អកេរ ឬលិែិតរបគល់សិទធិមិន
រតឹមរតូវ ជាអាទិ៍ លមឃុាំ លៅសង្កា ត់រតូវខ នាាំអនកបឋឹង ឬតាំណាងឱ្យបាំលពញ
បខនថមនូវចាំ ុចែវោះខាត លដ្ឋយមិនឱ្យហួសអាំឡុងលពលកាំ ត់ននការដ្ឋក់
 កយបឋឹង លហើយកត់រតាកនុងកាំ ត់លហតុ។ កនុងករ ីខដលដល់លពលកាំ ត់ 
អនកបឋឹងមិន នបាំលពញបខនថមនូវចាំ ុចែវោះខាត កបឃ.ស រតូវចារបដិលសធ
លលើ កយប ឋឹ ងរគប់ចាប់ លផញើជូនអនកបឋឹងលដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថា  «  កយប ឋឹ ង
មិនានបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ  អនកបឋឹង ឬមិនានលិែិតរបគល់សិទធិជាោយ
លកខ ៍អកេរ ឬលិែិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវ... » បនាទ ប់មកចុោះហតថលលខា 
សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់ ។   ទ.១២០២ លរបើរ ស់ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

 
 លបើអនកបឋឹងយក កយប ឋឹ ង (ទ.១២០២) មកដ្ឋក់កនុងអាំឡុងលពលកាំ ត់ 

លហើយកមមវតថុននប តឹ ងទាក់ទងនឹងការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងានលិែិត
របគល់សិទធិរតឹមរតូវតាមចាប់ លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬ
សាជិករកុមរបឹកាខដល នទទួលសិទធិ រតវូចុោះកាលបរលិចឆទ លពលលវោ 
លហើយ ចុោះហតថលលខា និងល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់លលើ កយប ឋឹ ងរគប់ចាប់ 
លហើយបាំលពញកាលបរលិចឆទ លពលលវោ និងទីកខនលងខដលនឹងរតូវលបើកការរបជុាំ
សលរមច ។ ទ.១២០២ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម ៖ 
 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 
-១ ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-១ ចាប់ ទុកឯកសារ 

ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់ 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 
-១ ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-១ ចាប់ ទុកឯកសារ 

ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ  រាបក់ារស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត  ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧                   39 

 
 
 

 

 ការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែតឹ ងសៅ កបឃ.  
 

កបឃ.ស រតូវលធវើការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈកនុងរយៈលពល ៣នងងយា៉ាងយូរ
បនាទ ប់ពីនងង នទទួលប ឋឹ ង លដ្ឋយខផអកលលើ៖ 

 មូលដ្ឋឌ នចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតតលផេងៗ តាមលកខែ ឍ តរមូវសរាប់
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 សាំលឡងភាគលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស ទាាំងមូល និងករ ីាន
សាំលឡងលសមើោន  សាំលឡងរបស់អធិបតីននកិចចរបជុាំានឧតតានុភាព 

 មូលលហតុននការបដិលសធលលើ ទ.១០០៩ របស់ ក.ច.ប។ 
 

 ករែី សរមចយល់រពមសលើពាកយបែដឹ ង 
 

 លធវើកាំ ត់លហតុរបជុាំសលរមច 
 លលខាធិការអងគរបជុាំសលរមច រតូវស្សង់លសចកតីសលរមចយល់រពមលចញពី

កាំ ត់លហតុរបជុាំសលរមចដ្ឋក់ចូលកនុង ទ.១២០៣ ចាំនួន ៣ចាប់ រចួចុោះហតថលលខា
លដ្ឋយលលខាធិការអងគរបជុាំសលរមច និងរបធានរកុមរបឹការបជុាំសលរមច លហើយ
ល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់ និងចុោះកាលបរលិចឆទ។ ទ.១២០៣ លរបើរ ស់ដូចខាង
លរកាម៖ 
 

 
 

 
 

 ចាត់ ក.ច.ប ឱ្យអនុវតតការចុោះល ម្ ោះដូចខចងកនុងជាំហានទាាំង៤ននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត។ 

 ករែី សរមចបដិស ្សលើពាកយបែដឹ ង 
 លធវើកាំ ត់លហតុរបជុាំសលរមច 
 លលខាធិការអងគរបជុាំសលរមច រតូវស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធលចញពីកាំ ត់

លហតុរបជុាំសលរមចចូលកនុង ទ.១២០៣ ទាាំង ៣ចាប់ រចួចុោះហតថលលខា លដ្ឋយ
លលខាធិការអងគរបជុាំ និងរបធានរកុមរបឹការបជុាំសលរមច លហើយល ោះរតាឃុាំ
សង្កា ត់ និងចុោះកាលបរលិចឆទ។ ទ.១២០៣ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 

 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 
-១  ចាប់ បិទផាយជាសាធារ ៈលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ 
-១ ចាប់ ទុកលរបើរ ស់កនុងការរបជុាំសលរមច។ 

ទ.១២០២=៣ចាប់ 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 
-១ ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-១ ចាប់ រកាទុកជាឯកសារ 
-  

ទ.១២០៣ ចាំនួន ៣ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ  រាបក់ារស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត  ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧                   40 

 
 
 

 

 

 ជរាបអនកបតឹងថា ោត់អាចបតឹងតវ៉ាលៅនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស 
លៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ៥នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង នទទួល ទ.១២០៣ 

 ជូនអនកបឋឹង ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់ (របសិនលបើោត់លសនើសុាំ) 
 

២. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងសៅ គ.ជ.ប 
 

អនកបឋឹង ឬតាំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស 
ានសិទធិបឋឹងតវ៉ាលៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ៥នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង នទទួល 
ទ.១២០៣។ អនកបឋឹងរតូវបាំលពញ ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់។ 

គ.ជ.ប រតូវលបើកសវនាការជាសាធារ ៈសលរមចលលើប តឹ ងកនុងរយៈលពល 
៥នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងងទទួល កយប តឹ ង 

 

៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងសៅរកុមរប្ឹកា្មមន្ុញ្ា 
 

អនកបឋឹង ឬតាំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ គ.ជ.ប 
ានសិទធិបឋឹងតវ៉ា លៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដកនុងរយៈលពល ៥នងងយា៉ា ងយូរ បនាទ ប់
ពីនងង នទទួល ទ.១២០៣។ 

នីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការលដ្ឋោះស្សាយប តឹ ង រតូវអនុវតត
តាមនីតិវធីិរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ។ 

រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ  រតូវសលរមចលលើ កយប ឋឹ ងតវ៉ា  លដ្ឋយលបើកសវនា
ការជាសាធារ ៈកនុងរយៈលពល ១០នងងយា៉ា ងយូរ បនាទ ប់ពីនងង នទទួល     
ប ឋឹ ង។ លសចកតីសលរមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាលសចកតីសលរមចសាថ ពរ
បិទផលូវតវ៉ា។ 
 
 
 
 
 
 

-១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតាំណាង 

-១ ចាប់ ទុកជាឯកសារ។ 
-  

ទ.១២០៣ ចាំនួន ៣ចាប់ 
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៤. គាំន្ូ បាំរពួញរយៈសពលនន្ការដ្ឋក ់ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងកនុងដាំណាកក់ាលនន្ការចុោះស ម្ ោះ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សវនាការសលរមចកនុង 
រយៈលពល ១០ នងងយា៉ាងយូរ 

សវនាការសលរមចកនុង 
រយៈលពល ៥ នងងយា៉ាងយូរ 
(ារតា៥៨) 

 

របជុាំសលរមចកនុងរយៈលពល 
៣នងងយា៉ាងយូរ(ារតា៥៥) 

 

ការសុចំុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត 

លកខ ណឌ មិន្ររប់រោន្់ 

បដិគស្ការសុចំុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត 

បតឹងរយៈលពល ៣នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពី
នងងទទួលលសចកតីសលរមចបដិលសធ 
(ារតា៥៤) 

 
 
 

លកខ ណឌ ររប់រោន្់ 

ការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតវូបដិលសធ 

បតឹងតវ៉ា គៅរកុមរបឹកាឃុ ំសង្កា ត់ 

រកមុរបឹកាឃុាំ សង្កា ត់បដិលសធ រកមុរបឹកាឃុាំ សង្កា ត់យល់រពម 

បតឹងតវ៉ា គៅ រ.ជ.ប 

បតឹងរយៈលពល ៥នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងង
ទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ារតា៥៧) 
 
 

គ.ជ.ប បដិលសធ គ.ជ.ប យល់រពម 

បតឹងតវ៉ា គៅរកុមរបឹកា្មមន្ុញ្ា  

បតឹងរយៈលពល ៥នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី
នងងទទួលសរមង់លសចកតីសលរមច

បដិលសធ (ារតា៥៩) 

 

រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដបដិលសធបិទផលូវតវ៉ា  រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដយល់រពម 

ក.ច.ប ឬ ក.ច.ប.ព ចុោះគ ម្ ោះគ ោះគនន ត 
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VI. រ យការណ៍លទ្ធផលនន្ការគ្វើបចចុបបន្នភាពបញ្ជ គី ោះគនន ត ន្ិងការចុោះគ ម្ ោះ
គ ោះគនន តកនងុឃុ ំ សង្កា ត់ ន្ិងការគវច ចប់កញ្ចប់ «ក» ដាក់កនងុគសាង « » 
គដើមបបីញ្ជូន្ ន្ិងរបរលជ់ូន្ ល្. ប 
១. រ យការែ៍ តីពីលទធផ្សលនន្ការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ី ស ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះ ស ោះសនន ត 
តាមការ ិយាល័យស ោះសនន ត (ទ.១០១១)  

 លៅលពលខដលការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
រតូវ នបញ្ច ប់ ក.ច.ប រតូវបាំលពញរ យការ ៍សតីពីលទធផលននការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត តាមការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១)។ 

 របសិនលបើោម នប ឋឹ ងតវ៉ាអាំពីការបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវ ន
ដ្ឋក់ កយបឋឹងលៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ៣នងង បនាទ ប់ពីនងងបញ្ច ប់ការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលទ ក.ច.ប រតូវលធវើរ យ
ការ ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត តាមការយិាល័យល ោះលនន ត   
(ទ.១០១១)ឱ្យរចួរាល់លៅមុនលពលរតូវលវចែចប់បញ្ជូ នកញ្ច ប់ «ក» ខដលនឹងរតូវអនុវតត
លៅនងងទី៤ បនាទ ប់ពីនងងបញ្ច ប់ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត។ 

 របសិនលបើានប ឋឹ ងតវ៉ាអាំពីការបដិលសធការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមួយ ឬលរចើន
រតូវ នដ្ឋក់ កយបឋឹងលៅ កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការ ៍សតីពីលទធផល
ននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យ
 ក់ព័នធកនុងឃុាំ សង្កា ត់ បនាទ ប់ពី កបឃ.ស  នសលរមចលដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ងចប់ 
និងលៅមុនលពលលវចែចប់បញ្ជូ នកញ្ច ប់ «ក» ខដលអាចនឹងរតូវអនុវតតលៅនងងទី៧  
បនាទ ប់ពីនងងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប រតូវបាំលពញរ យការ ៍សឋីពីលទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត តាមការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចាំនួន ០៤ចាប់ 
សរាប់ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនីមួយៗ លដ្ឋយខឡកពីោន ។  ទ.១០១១ 
លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 

២. ការសវចខចប់កញ្ច ប់ «ក» តាមការយិាល័យន្ីមួយៗ 
លរកាយពី នបាំលពញរ យការ ៍លទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង

ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត តាមការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយរចួភាល ម ក.ច.ប រតូវលរៀបចាំ

-១ ចាប់  
-២ ចាប់ កិបភាជ ប់លៅខផនកខាងលរៅកញ្ច ប់ «ក» 
-១ ចាប់ ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ 

ទ.១០១១ ចាំនួន ៤ចាប់ 
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លវចែចប់រាល់ឯកសារ ក់ព័នធនឹងការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត ដ្ឋក់ចូលកនុងកញ្ច ប់ «ក» និងរតូវសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត ឃុាំ សង្កា ត់ 
និងលលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត សាគ ល់ពីខាងលរៅកញ្ច ប់ «ក» លនាោះផង។ 
ឯកសារណដលរតូវដ្ឋកក់ញ្ច ប ់«ក» ាន្៖ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើ     
ប ឋឹ ងតវ៉ា (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះល ម្ ោះ
លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍លទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចាំនួន ១ចាប់។ 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

របធាន ក.ច.ប រតូវធានាថា៖ 
  នដ្ឋក់ឯកសាររតឹមរតូវលហើយមុននឹងចង ឬបិទភជិតកញ្ច ប់ «ក»។ 
  នលវចែចប់ និងចងាត់កញ្ច ប់ «ក» ចាំល ោះមុែសាជិក កបឃ.ស របចាាំការ

ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ និងអនកសលងាតការ ៍ខដលានវតតាន។ 
  នសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត ឃុាំ សង្កា ត់ ការយិាល័យ លៅលលើកញ្ច ប់ «ក» 

រតឹមរតូវ (ប ិកហវឺតលុបមិនរជោះ)។ 
 ទ.១០១១ ចាំនួន ២ចាប់ រតូវ នកិបភាជ ប់លៅនឹងខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» 
 ខងរកាឱ្យ នលអមុនលវចែចប់ចូលលសាង «ែ»។ 

៣. រ យការែ៍ រុប តីពីលទធផ្សលនន្ការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តកនងុឃុាំ  ង្កា ត់ (ទ.១០១២) 
របសិនលបើ ោម នប ឋឹ ងតវ៉ារតូវ នដ្ឋក់ កយបឋឹងលៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ៣នងង 

បនាទ ប់ពីនងងបញ្ច ប់ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលទ        
ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការ ៍សរបុសតីពីលទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង

 

កញ្ចប់«ក» 
 

 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើប ឋឹ ងតវ៉ា        
(ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះល ម្ ោះ លៅកនុ ងបញ្ជ ីល ោះ
លនន តននការយិាល័យល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សតីពីលទធផលននការលធវើបចចុ បបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចាំនួន ១ ចាប់។ 
 

ទ.១០១១ ចាំនួន ២ចាប់ 

រាជធាន្ី  សខតត ការយិាល័យស ោះសនន ត ឃុាំ  ង្កា ត់ 
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ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ឱ្យរចួរាល់ លៅមុនលពលរតូវលវចែចប់កញ្ច ប់  «ក» 
ដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»។ 

របសិនលបើ ានប ឋឹ ងតវ៉ាអាំពីការបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមួយ ឬលរចើន
រតូវ នដ្ឋក់ កយបឋឹងលៅ កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការ ៍សរបុសតីពីលទធផលនន
ការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ បនាទ ប់ពី 
កបឃ.ស  នសលរមចលដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ងចប់ និងលៅមុនលពលលវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» ដ្ឋក់
កនុងលសាង «ែ»។ 

ក.ច.ប រតូវបាំលពញរ យការ ៍សរបុលទធផលននការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០១២) ចាំនួន ៣ចាប់។ ទ.១០១២      
លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖   

 
 

 
 

 

លៅលរកាយលពល នបាំលពញរ យការ ៍សរបុ សតីពីលទធផលននការលធវើបចចុបបននភាព
បញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់រចួភាល ម ក.ច.ប រតូវលរៀបចាំលវច
ែចប់កញ្ច ប់ «ក» ឬ/និងរាល់សាា រ ឯកសារ ក់ព័នធនឹងការលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តទាាំងអស់ ដ្ឋក់លៅកនុងលសាង «ែ» តាមចាំនួនខដលអាចដ្ឋក់ ន។ 

 

៤. រ យការែ៍ តីពីតុលយភាពនន្ការទទួល ន្ិងការសរប្ើរា ់ទរមងប់ង្កា ន្់នដបញ្ញជ ក់ការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត(ទ.១០២១) 
 

ក.ច.ប រតូវបនតបាំលពញរ យការ ៍សតីពីតុលយភាពននការទទួល និងការលរបើរ ស់
ទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២១) ចាំនួន ៤ចាប់  លដើមបីលធវើការ
លផទៀងផ្លទ ត់ឱ្យរ កដថា ទ.១០២២ ខដល នទទួលលសមើនឹង ទ.១០២២ ខដល នលរបើ បូក
នឹង ទ.១០២២ ខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើ។ ទ.១០២១ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 
 

 
 

២ ចាប់ រចកកនុងលស្សាមសាំបុរត រចួដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»   
 

-១ ចាប់ ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ ខដលបនាទ ប់មករកា  
         ទុកជាឯកសារលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់។ 

ទ.១០១២ ចាំនួន ៣ ចាប់ 

រចកកនុងលស្សាមសាំបុរតរចួដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់ដ្ឋក់  
គល់សនលឹកទ.១០២២ខដល នលរបើលហើយ

ទ.១០២១ ចាំនួន ៤ចាប់ 
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៥. កញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់ ន្លឹកទរមងប់ង្កា ន្់នដបញ្ញជ ក់ការចុោះស ម្ ោះណដល ន្សរប្ើស ើយ ន្ិងសៅ ល់មិន្ទាន់្សរប្ើ រុប 
កនុងឃុាំ  ង្កា ត ់  

ក.ច.ប រតូវធានាថា រាល់គល់សនលឹកទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
ខដល នលរបើលហើយ និងលៅសល់មិនទាន់លរបើសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២២ ានអតត
លលែ និង ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) រតូវដ្ឋក់លៅកនុងកញ្ច ប់មួយលដ្ឋយខឡកពីោន  ខដល
លរតៀមបរមុងស្សាប់ លដ្ឋយដ្ឋក់ភាជ ប់ជាមួយនូវរ យការ ៍សតីពីតុលយភាពននការទទួល 
និងការលរបើរ ស់ទរមង់ខបបបទលនោះផង។ 
ក. កញ្ច បដ់្ឋកគ់ល់ ន្លឹកទរមងប់ង្កា ន្ន់ដបញ្ញជ កក់ារចុោះស ម្ ោះ ណដល ន្សរប្ើស ើយ រុបកនុងឃុាំ  ង្កា ត់ 

ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់លនោះាន៖ 
 រាល់គល់សនលឹកទរមង់បង្កា ន់ ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយ (ទ.១០២២ ានអតតលលែ) 

គិតទាាំងែូច និងលៅសល់កនុងដុាំខដល នលរបើលហើយ  សរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 
 រាល់គល់សនលឹកទរមង់បង្កា ន់បញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល នលរបើលហើយ     

(ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) គិតទាាំងែូច និងលៅសល់កនុងដុាំខដល នលរបើលហើយ 
សរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

បនាទ ប់ពីលវចែចប់កញ្ច ប់លនាោះរចួ ក.ច.ប រតូវ៖ 

 កិបភាជ ប់ ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់ លៅខផនកខាងលរៅកញ្ច ប់ 
 រកាទុក ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់ ជាឯកសារ 
 សរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត លលែកូដឃុាំ សង្កា ត់លៅលលើកញ្ច ប់ឱ្យ ន

រតឹមរតូវចាស់ោស់។ 

 
 
 
 

 រាល់គល់សនលឹកបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល នលរបើលហើយ សរបុ
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២២ ានអតតលលែ និង ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) គិត
ទាាំងែូច និងលៅសល់កនុងដុាំខដល នលរបើលហើយ សរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់។ 

 
ទ.១០២១ ចាំនួន ០១ ចាប់ 

កញ្ចប់ដាក់រលស់ន្លឹកទ្រមង់បង្កា ន្់នដបញ្ញជ ក់ការចុោះគ ម្ ោះ 
មដល ន្គរបើគ ើយសរបុកនងុឃុ ំសង្កា ត់់ 

រាជធាន្ី គ តត ឃុ ំសង្កា ត់ 
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ខ. កញ្ច បដ់្ឋកទ់រមងប់ង្កា ន្ន់ដបញ្ញជ កក់ារចុោះស ម្ ោះ ណដលសៅ ល់មិន្ទាន្ស់រប្ើ រុបកនុងឃុាំ  ង្កា ត ់
លសៀវលៅទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលលៅសល់មិន

ទាន់លរបើសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ និង ទ.១០២១ ដ្ឋក់ចូលកនុងកញ្ច ប់លដើម រពមទាាំងដ្ឋក់
កនុងលកសសងាសី លហើយសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត លលែកូដឃុាំ សង្កា ត់ លហើយ
ខដលរតូវរបគល់ និងរកាទុកលៅ លធ.ែប ។ ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់លនោះ ាន៖ 

 លសៀវលៅទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២ ាន
អតតលលែ និង ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) ខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើសរបុ
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ ដ្ឋក់ចូលកញ្ច ប់លដើមវញិ។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ញជ ក ់៖ 
 បនាទ ប់ពីលវចែចប់កញ្ច ប់ដ្ឋក់លសៀវលៅទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

(ទ.១០២២) ខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លនាោះរចួ ក.ច.ប រតូវ
ដ្ឋក់កញ្ច ប់លនាោះ លៅកនុងលកោះស័ងាសី លហើយសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត លលែ
កូដឃុាំ សង្កា ត់លៅលលើលកោះស័ងាសី ឱ្យ នរតឹមរតូវចាស់ោស់។ 

 លកសសងាសីខដលដ្ឋក់លសៀវលៅទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
(ទ.១០២២)  ខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ រតូវរបគល់ឱ្យ លធ.ែប និង
រកាទុកលៅ លធ.ែប ស្សបលពលនឹងការបញ្ជូ ន និងការរបគល់លសាង «ែ»។ 

៦. ការសវចខចប់ ាា រ ឯកសារដ្ឋកក់នុងស ាង «ខ» បញ្ជូ ន្សៅ ល្.ខប 
សាា រ ឯកសារខដល នលរៀបចាំលវចែចប់រចួ ក.ច.ប រតូវលរៀបចាំដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» 

បនតលទៀតលដើមបីបញ្ជូ នលៅ លធ.ែប។ 
ក.ច.ប   រតូវបាំលពញលិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់សាា រ   ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត  
 

 
 
 
 

 

 
- លសៀវលៅទរមង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត         

(ទ.១០២២ ានអតតលលែ និង ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ) 
ខដលលៅសល់មិនទាន់លរបើសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចាំនួន ១ចាប់។ 

រាជធាន្ី គ តត ឃុ ំសង្កា ត់ 
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និងការបញ្ជូ នលសាង «ែ» (ទ.១០១៣) ចាំនួន៤ចាប់។ ទ.១០១៣ លរបើរ ស់ដូច
ខាងលរកាម៖ 

 
 

 

 

ក. ការសវចខចប់ស ាង «ខ» ទី១ 
សាា រ ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ទី១ ាន៖ 
 កញ្ច ប់ដ្ឋក់រាល់គល់សនលឹក  ទ.១០២២ ានអតតលលែ និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់រាល់គល់

សនលឹក ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សរបុ សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត

កនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០១២) ចាំនួន ២ចាប់ 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចបដិលសធការសុាំចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០០៩) 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់គល់ទរមង់បង្កា ន់នដទទួលខកតរមូវល ម្ ោះ ឬទិននន័យ និងការ

បឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២៨)។ 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

និងការបញ្ជូ នលសាង «ែ» (ទ.១០១៣) ចាំនួន ២ចាប់។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-២ ចាប់ រចកកនុងលស្សាមសាំបុរត  រចួដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»  
-១ ចាប់ ដ្ឋក់លហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ»  
-១ ចាប់ ទុកសរាប់លពលរបគល់ ទទួលលៅ លធ.ែប   

                (លរកាយមកទុកជាឯកសារឃុាំ សង្កា ត់) 
ទ.១០១៣ ចាំនួន ៤ ចាប់ 

 កញ្ច ប់ដ្ឋក់រាល់គល់សនលឹក  ទ.១០២២ ានអតតលលែ និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់រាល់គល់សនលឹក 
ទ.១០២២ ោម នអតតលលែ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុ ងឃុាំ សង្កា ត់ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១២ ចាំនួន ២ចាប់ 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់ ទ.១០០៩ 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់គល់ទរមង់បង្កា ន់នដទទួលខកតរមូវល ម្ ោះ ឬទិននន័យ 
និងការបឋូ រការយិាល័យល ោះលនន តកនុ ងឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១០២៨)។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១៣ ចាំនួន ២ចាប់។ 

 
 

ទ.១០១៣ ចាំនួន ១ចាប់ 

រាជធាន្ី គ តត ឃុ ំសង្កា ត ់

គសាង « » ទ្១ី 
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ចាំណាាំ៖ 

ករ ីលសាង «ែ» ទី១ ានចាំនួនសរបុលលើសពីមួយ រតូវសរលសរសាគ ល់បខនថមលៅ
លលើខផនកខាងលរៅននលសាង «ែ» ទី១ ទាាំងលនាោះនូវលលែននលសាងនីមួយៗ។ ឧទាហរ ៍ 
លសាង «ែ» ទី១ សរបុានចាំនួន ២ រតូវសរលសរសាគ ល់នូវលលែលរៀងថា ១/២ ២/២។ 

ខ. ការសវចខចប់ស ាង «ខ» ទី ២ ន្ិងស ាង «ខ» បន្តបនា ប ់
ក.ច.ប រតូវលរៀបចាំលវចែចប់ លសាង « ែ » ទី២ និងលសាង «ែ» បនតបនាទ ប់ តាមចាំនួន

ចាាំ ច់ ខដលរតូវលរៀបចាំដ្ឋក់កញ្ច ប់ « ក »  ននការយិាល័យទាាំងអស់កនុងឃុាំ សង្កា ត់ ។ 
សាា រ ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ទី ២ និងលសាង «ែ» បនតបនាទ ប់រមួាន ៖ 
 កញ្ច ប់ «ក» តាមចាំនួនខដលអាចដ្ឋក់ នកនុងលសាង «ែ» នីមួយៗ។  កញ្ច ប់     

«ក» ខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ខតមួយ រតូវខត នលរៀបចាំតាមលលែលរៀង
ជាប់ោន  និងតាមលាំដ្ឋប់លាំលដ្ឋយ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់ សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត និងការបញ្ជូ នលសាង «ែ»      (ទ.១០១៣) ចាំនួន ២ចាប់។ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 កញ្ច ប់ «ក» តាមចាំនួនខដលអាច
ដ្ឋក់ នកនុងលសាង «ែ» នីមួយៗ។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១៣ 
ចាំនួន ២ចាប់។ 

គសាង « » ទ្ ី២ 

រាជធាន្ី គ តត ឃុ ំសង្កា ត់ 

 
 
 
 

ទ.១០១៣ ចាំនួន ១ចាប់ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពម
លលើប ឋឹ ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះ
អនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះល ម្ ោះ លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យ
ល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចាំនួន ០១(មួយ)
ចាប់។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់គល់បង្កា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់(ទ.១០២៨)។ 

-
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ទ.១០១១ ចាំនួន០២ចាប់  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់
រពមលលើប ឋឹ ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះ
ល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះល ម្ ោះ លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តនន
ការយិាល័យល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចាំនួន ០១
(មួយ)ចាប់។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់គល់បង្កា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់(ទ.១០២៨)។ 

-

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពម
លលើប ឋឹ ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះ
អនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះល ម្ ោះ លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យ
ល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចាំនួន ០១(មួយ)
ចាប់។ 

- លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់គល់បង្កា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់(ទ.១០២៨)។ 

-

 

   
 

 
 
 

ទ.១០១១ ចាំនួន០២ចាប់  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់   
កបឃ.ស យល់រពមលលើប ឋឹ ងតវ៉ា(ទ.១២០៣) 
ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសុាំចុោះ
ល ម្ ោះលៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យ
ល ោះលនន ត ក់ព័នធ។ 

 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់រ យការ ៍សតីពីលទធផល
ននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យ
ល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចាំនួន ១ចាប់។ 

 

  
 

ទ.១០១១ ចាំនួន ២
ចាប់  
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ចាំណាាំ៖  
ករ ីលសាង «ែ» ទី២ ានចាំនួនសរបុលលើសពីមួយ រតូវសរលសរសាគ ល់បខនថម

លៅលលើខផនកខាងលរៅននលសាង «ែ» ទី២ ទាាំងលនាោះនូវលលែននលសាងនីមួយៗ។
ឧទាហរ ៍ លសាង «ែ» ទី២ សរបុានចាំនួន ៣ រតូវសរលសរសាគ ល់នូវលលែលរៀងថា ១/៣ 
២/៣ ៣/៣។ 

បញ្ញជ ក់ ៖ 

មុននឹងចងាត់លសាង «ែ» ក.ច.ប រតូវធានាថា មិនរតូវឱ្យានលៅសល់សាា រ            
ឯកសារណាមួយខដលមិនទាន់ នដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» នីមួយៗលនាោះលឡើយ។ លសាង 
«ែ»  ខដលចងាត់រចួ អាចលបើកលឡើងវញិ ន  ខតកនុងលពលបាំលពញភារកិចចរតួតពិនិតយការ
ទទួលសាា រ ឯកសារលៅ លធ.ែប និងលៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត 
និងបញ្ជ ីល ោះលនន តប៉ាុលណាណ ោះ។ 

សពលចងាតស់ ាង «ខ» រួច ក.ច.ប រតូវធានថា៖ 
 ដ្ឋក់ ទ.១០១៣ ចាំនួន ១ចាប់ កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 
 សរលសរសាគ ល់លលែកូដរាជធានី លែតត ឃុាំ សង្កា ត់ឱ្យ នរតឹមរតូវ លដ្ឋយប ិកហវឺត

លុបមិនរជោះ លៅរតង់ចលនាល ោះទាំលនរខផនកខាងលលើលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 
 ការ រ និងខងរកាសុវតថិភាពឱ្យ នលអ លៅមុនលពល និងកនុងលពលបញ្ជូ នលៅ 

លធ.ែប។ 
 

៧. ការបញ្ជូ ន្ស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប 
 

 ក.ច.ប រតូវទទួលបនទុកការបញ្ជូ ន និងការរបគល់លសាង «ែ» លដ្ឋយផ្លទ ល់លៅ      
លធ.ែប 

 លធ.ែប អាចចាត់មន្តនតីរបស់ែលួនឱ្យចុោះរតួតពិនិតយ និងទទួលយកលសាង «ែ» 
លៅតាមឃុាំ សង្កា ត់ក៏ ន 

 មន្តនតី លធ.ែប ខដលទទួលបនទុកទទួលឯកសាររតវូចុោះហតថលលខាលលើ ទ.១០១៣ 
ទាាំង៤ចាប់ រួចរបគល់ឱ្យ ក.ច.ប ១ចាប់វញិ ទុកជាឯកសារលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ 

 ភាន ក់ង្ករគ បកេនលយា យ និងអនកសលងាតការ ៍កនុងដាំល ើ រការននការ 
លធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំឃុាំ សង្កា ត់
នីមួយៗ អាចរមួដាំល ើ រសលងាតលមើល និងអាចលធវើជាសាកេីកនុងការរបគល់
ទទួលលសាង «ែ» និងសាា រ ឯកសារលធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និង
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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៨. ការរតួតពិន្តិយស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប ន្ិងការសវចខចបស់ ាង «ខ» ដ្ឋកក់នុងស ាង «គ» បញ្ជូ ន្មក
នយកដ្ឋា ន្រគបរ់គងទិន្នន្័យអនកស ោះសនន ត ន្ិងបញ្ជ ីស ោះសនន ត 

 

លៅលពលរបគល់ ទទួលលសាង «ែ» ពី ក.ច.ប  មន្តនតី លធ.ែប រតវូរតួតពិនិតយថា 
លសាង «ែ» ទាាំងឡាយមិនរតូវ នលគរោុះលរ ើលឡើយ។ លៅចាំល ោះមុែ ក.ច.ប ននឃុាំ 
សង្កា ត់ ក់ព័នធ មន្តនតី លធ.ែប រតូវរតួតពិនិតយឱ្យរ កដថា លសាង «ែ» នីមួយៗាន
ផទុកកញ្ច ប់  «ក» ឬ/និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់សនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុង
ឃុាំ សង្កា ត់ និងលស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទលផេងលទៀតរគប់ចាំនួន។ 

 

ក. ការរតួតពិន្តិយស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប 
 ករែីស ាង «ខ» មិន្ាន្ការរុោះសរ ើ 

កនុងការរតួតពិនិតយ របសិនលបើមន្តនតី លធ.ែប មិនលឃើញានលសាង «ែ» 
ណាមួយរតូវ នលគរោុះលរ ើលទ រតូវបនតការរតួតពិនិតយ លដ្ឋយការលបើកលសាង «ែ» 
មឋងមួយៗ   លដើមបលីផទៀងផ្លទ ត់ចាំនួនកញ្ច ប់  «ក»  កញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់សនលឹក ទ.១០២២ 
ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ និងលស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ទរមង់លផេង
លទៀតខដលានកនុងលសាង «ែ» លនាោះ។ 

មន្តនតី លធ.ែប រតូវលបើកលសាង «ែ» មតងមួយៗរហូតដល់អស់លសាង «ែ» 
ននឃុាំ សង្កា ត់ ក់ព័នធ លដើមបលីផទៀងផ្លទ ត់កញ្ច ប់ «ក» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់លសៀវលៅ
សនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ និងលស្សាមសាំបុរត
ដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទលផេងលទៀត ខដលានលៅខាងកនុងយា៉ាងហមត់ចត់ លដ្ឋយខផអក
លលើ ទ.១០១៣ ខដលដ្ឋក់កនុងលហាល ៉ាលរៅននលសាង «ែ»។ របសិនលបើោម ន
កញ្ច ប់ «ក» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយ
សរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ណាមួយ មិនរតូវ នរោុះលរ ើលទ មន្តនឋី លធ.ែប រតូវ៖ 
 រោន់ខតពិនិតយ និងរាប់ចាំនួនកញ្ច ប់«ក» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់លសៀវលៅសនលឹក

ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ឬលស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់
ទរមង់ខបបបទលផេងលទៀតប៉ាុលណាណ ោះ លដ្ឋយមិនចាាំ ច់លបើកកញ្ច ប់ «ក» ឬ
កញ្ច ប់សាា រ ឯកសារទាាំងលនាោះ លដើមបលីធវើការលផទៀងផ្លទ ត់លឡើងវញិលទ 

 ដកយក ទ.១០១១ ចាំនួន ១ចាប់ កនុងចាំលណាម ២ចាប់ ខដលកិបភាជ ប់លៅនឹង
ខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» លដើមបីលរបើសរាប់លផទៀងផ្លទ ត់ និងរកាទុកជាឯកសារ 

 ដកយក ទ.១០១៣ ខដលានកនុងលស្សាមសាំបុរត កនុងលសាង «ែ» ចាំនួន ២ ចាប់ 
កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» ចាំនួន ១ចាប់ និងយក ១ចាប់លទៀតពី 
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ក.ច.ប រចួចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះរតា លហើយរបគល់ ១ចាប់
ជូន ក.ច.ប វញិ លដើមបបីញ្ជជ ក់ថា នទទួល 

 លរៀបចាំដ្ឋក់កញ្ច ប់ «ក» ឬ/និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់លសៀវលៅសនលឹកទ.១០២២ ខដល
 នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ សង្កា ត់ និងលស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទ
លផេងលទៀតលៅកនុងលសាង «ែ» ដខដលវញិ រចួរចក ទ.១០១៣ ចាំនួន ១ចាប់
កនុងលស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់លៅកនុងលសាង «ែ» និងដ្ឋក់ ១ចាប់ លទៀតលៅកនុង
លហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 

 ចងភជិតាត់លសាង «ែ» រចួរកាទុកមតុាំលៅកខនលងានសុវតថិភាព សរាប់
លរតៀមលវចែចប់ដ្ឋក់កនុងលសាង «គ» លដើមបបីញ្ជូ នមក គ.ជ.ប។ 

 ករែីស ាង «ខ» ាន្ការរុោះសរ ើ 
កនុងការរតួតពិនិតយ របសិនលបើមន្តនតី លធ.ែប រកលឃើញថា ានលសាង «ែ» 

ណាមួយរតូវ នលគរោុះលរ ើ ក.ច.ប ខដល នបញ្ជូ ន និងរបគល់លសាង «ែ»  ក់ព័នធ
នឹងរតូវ នលសនើឱ្យបាំភលឺករ ីលនោះ។ 

របសិនលបើកនុងការរតួតពិនិតយខាងលលើានភ័សតុតាងបញ្ជជ ក់ថា ានកញ្ច ប់ «ក»
ណាមួយ ឬកញ្ច ប់ដ្ឋក់គល់សនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃុាំ 
សង្កា ត់ លៅកនុងលសាង «ែ» រតូវ នលគរោុះលរ ើ មន្តនឋី លធ.ែប រតូវ៖ 

 លបើកកញ្ច ប់ «ក» ខដលានការរោុះលរ ើលនាោះ និងលផទៀងផ្លទ ត់សាា រ ឯកសារាន
លៅខាងកនុងយា៉ាងហមត់ចត់ លៅនឹង ទ.១០១១ ខដលានលៅខាងកនុងកញ្ច ប់      
«ក» និងានកិបភាជ ប់លៅខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» 

 ដកយក ទ.១០១១ ចាំនួន ១ចាប់ កនុងចាំលណាម ២ចាប់ខដលានកិបភាជ ប់
លៅខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» លដើមបលីរបើ និងរកាទុកជាឯកសារ។ 

 ឱ្យ ក.ច.ប ខដល នបញ្ជូ ន និងរបគល់លសាង «ែ» លធវើការបាំភលឺកនុងករ ី
ខដល នរកលឃើញថា ានភាពមិនរតឹមរតូវ 

 ខតងតាាំងរកុមស្សាវរជាវមួយខដលានសាសភាព ២នាក់ ជាបនាទ ន់ លដើមបី
សហការជាមួយ ក.ច.ប  ក់ព័នធ កនុងការរតតួពិនិតយ និងលផទៀងផ្លទ ត់លឡើង
វញិនូវរាល់សាា រ ឯកសារខដលានកនុងកញ្ច ប់«ក»លៅនឹង ទ.១០១១        
ទ.១០២២ និងឯកសារ ក់ព័នធលផេងលទៀត។ 

 លធវើរ យការ ៍លមអិតអាំពីភ័សតុតាងននអាំលពើលលមើស និងលទធផលននការរកលឃើញ
ជូន គ.ជ.ប ជាបនាទ ន់ កនុងករ ីខដលរកុមស្សាវរជាវនន លធ.ែប  នរក
លឃើញថាានការខកលងបនលាំកនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លនាោះ 

 លវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» ខដលានបញ្ជា លឡើងវញិ រចួបនតពិនិតយកញ្ច ប់ «ក» ដនទលទៀត 
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 រតូវសរលសរបខនថមនូវមូលវចិារអាំពីកញ្ច ប់ «ក» ខដលរតូវរោុះលរ ើ និងកត់រតា
លលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត ក់ព័នធលលើ ទ.១០១៣ រគប់ចាប់។ 

មន្តនតី លធ.ែប រតូវលរៀបចាំគលរាងខផនការទទួល រតួតពិនិតយ លវចែចប់ និងបញ្ជូ ន
សាា រ ឯកសារននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅ គ.ជ.ប ខដលអាចនឹងរតូវអនុវតតលៅចលនាល ោះ
រយៈលពល ៤នងង លៅ១២នងង លរកាយនងងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមឃុាំ សង្កា ត់។ 

លៅលពល នទទួល រតតួពិនិតយ និងលវចែចប់លសាង «ែ» លឡើងវញិរចួលហើយ     
មន្តនតី លធ.ែប រតូវចាត់ខចងលវចែចប់លសាង «ែ» លដ្ឋយដ្ឋក់កនុងលសាង «គ» សរាប់
បញ្ជូ ន និងរបគល់លៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត
ឱ្យនប់បាំផុតតាមខដលអាចលធវើ ន។ 

ចាំណាាំ៖ 
- គ.ជ.ប រតូវានវធិានការតាមចាប់ចាំល ោះជនរបរពឹតតអាំលពើលលមើស លដ្ឋយខផអកលលើរ យ

ការ ៍ និងភ័សតុតាង ខដលមន្តនតី លធ.ែប  នបញ្ជូ នមក។ 
ខ. ការសវចខចប់ស ាង «គ» បញ្ជូ ន្សៅនយកដ្ឋា ន្រគប់រគងទិន្នន្យ័អនកស ោះសនន ត ន្ិងបញ្ជ សី ោះសនន ត 

លៅមួយនងងមុននងងបញ្ជូ ន និងរបគល់លសាង «គ» លៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគង
ទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត មន្តនឋី លធ.ែប រតូវ៖ 

 រចកលសាង «ែ» ទាាំងអស់ខដល នចងាត់រចួលហើយ បញ្ចូ លលៅកនុងលសាង «គ» 
តាមចាំនួនខដលរតូវការចាាំ ច់ លដើមបដី្ឋក់ឱ្យអស់លសាង «ែ» 

 បាំលពញលិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់លសាង «ែ» និងការបញ្ជូ នលសាង«គ»(ទ.១០១៤) 
ចាំនួន ៣ចាប់ លដ្ឋយចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះរតាឱ្យ នរតឹមរតូវ។ 
ទ.១០១៤ លរបើរ ស់ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 

 
 

 ដ្ឋក់រាល់លស្សាមសាំបុរតខដលានលិែិតបញ្ជជ ក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តខដល នផគត់ផគង់បខនថម (ទ.១០១៥) ខដលរតូវលផញើជូននាយកដ្ឋឌ ន
របតិបតតិការ 

 រូតខែេចងាត់លសាង «គ» រួចរតូវបាំលពញលលែកូដរាជធានី លែតត លៅកនុង
របលឡាោះខដលល ោះពុមពស្សាប់ លៅខផនកខាងលលើលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង      
«គ» នីមួយៗ។ 

 ១ ចាប់        
 លសាង «គ» 

 ១ ចាប់ ដ្ឋក់លហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង«គ»  
 ១ ចាប់ ទុកឱ្យមន្តនតី លធ.ែប លរបើលពល 

 របគល់ ទទួលលៅ  គ.ជ.ប 
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 ាា រ ឯកសារណដលរតូវដ្ឋក់កនងុស ាង «គ» រួមាន្៖ 
 លសាង «ែ» តាមចាំនួនខដលអាចដ្ឋក់ ន 
 លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់លសាង «ែ» និងការបញ្ជូ នលសាង «គ» 

(ទ.១០១៤) ចាំនួន ១ចាប់ 
 រាល់លស្សាមសាំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដល

រតូវ នផគត់ផគង់បខនថម (ទ.១០១៥) ខដលរតូវលផញើជូននាយកដ្ឋឌ នរបតិបតតិការ។ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

លពលចងាត់លសាង «គ» រចួ លធ.ែប រតូវ៖ 
 សរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត 
 ដ្ឋក់ ទ.១០១៤ ចាំនួន ១ចាប់កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «គ»។ 

ការរប្គល់ ទទួលស ាង «គ» សៅ គ.ជ.ប 
លៅរាល់លពលននការរបគល់ ទទួលលសាង «គ» លៅ គ.ជ.ប មន្តនតីទទួលបនទុកការ

បញ្ជូ ននន លធ.ែប រតូវធានាថា មន្តនតីទទួលសាា រ ឯកសារលៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគង
ទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត នចុោះហតថលលខាលលើ ទ.១០១៣ ទាាំង២ចាប់

(ដ្ឋក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត) 

 

រាជធាន្ី   គ តត 

គសាង « » 

រាជធានី ខេត្ត ឃ ុំ សង្កា ត់្ 

ទ.១០១៣ចាំនួន០១
ចាប់ 
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និង ទ.១០១៤ ទាាំង៣ចាប់រចួរបគល់ឱ្យមន្តនតីទទួលបនទុកការបញ្ជូ ននន លធ.ែប វញិ ១ចាប់ 
លដើមបបីញ្ជជ ក់ថា នទទួលរគប់ចាំនួន។ នាយកដ្ឋឌ ន គ.ទ.ប រតូវរតួតពិនិតយលផទៀងផ្លទ ត់
សាា រ ឯកសារ សរាប់លធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល
មន្តនតី លធ.ែប  នបញ្ជូ នមក និងរ យការ ៍ ទ.១០១១ ទ.១០១២ ខដលជូនភាជ ប់មក
ជាមួយកនុងលសាង «គ» ជាមួយនឹងចាំនួនសរបុទិននន័យកនុងបញ្ជ ីរគប់រគងទិនន័យនន
ការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ក់ព័នធ។ 

 

៩. ការសវចខចប់ ាា រ ឯកសារសផ្សេងៗសទៀតណដល ន្ផ្សគតផ់្សគងប់សរមើឱ្យការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន តបញ្ជូ ន្មក គ.ជ.ប  
រាល់សាា រ បរកិាខ របលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលលៅសល់លរៅពីការលវច

ែចប់ដ្ឋក់កនុងលសាង «គ» មន្តនតី  លធ.ែប  រតូវលធវើការពិនិតយរបមូលលវចែចប់នូវរាល់សាា រ បរកិាខ រ 
និងឯកសារបលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលផេងលទៀតខដលតរមូវឱ្យរបគល់មក គ.ជ.ប 
វញិ ទនទឹមនឹងការបញ្ជូ ន និងការរបគល់លសាង «គ» លៅនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យ
អនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

សាា រ បរកិាខ រលៅសល់ រតូវរបគល់ ទទួលលៅឃាល ាំងរបស់ គ.ជ.ប។ លៅរាល់លពលនន
ការរបគល់ ទទួលសាា រ បរកិាខ រលៅសល់ លៅឃាល ាំងរបស់ គ.ជ.ប មន្តនតីទទួលបនទុកការ
បញ្ជូ ននន លធ.ែប រតូវធានាថា មន្តនតីទទួលសាា រ ឯកសារលៅលៅឃាល ាំងរបស់ គ.ជ.ប 
 នចុោះហតថលលខាលលើ ទ.១១០៧ ទាាំង២ចាប់ រចួរបគល់ឱ្យមន្តនតីទទួលបនទុកការបញ្ជូ ននន 
លធ.ែប វញិ ១ចាប់ លដើមបីបញ្ជជ ក់ថា នទទួលរគប់ចាំនួន។ 

 

VII. ការបិទ្ផាយបញ្ជ គី ោះគនន តដំបូងជាស្នធារណៈសរមាបគ់ោលគៅនន្ការបដឹង
តវ៉ា  ឬការបដឹងជំទាស ់
 

បនាទ ប់ពី នពិនិតយលផទៀងផ្លទ ត់បញ្ជ ីល ម្ ោះល ោះលនន ត កនុងរបព័នធផទុកទិននន័យរចួរាល់     
គ.ជ.ប រតូវល ោះពុមព និងចាត់ឱ្យ កបឃ.ស បិទផាយជាសាធារ ៈនូវបញ្ជ ីល ោះលនន ត
ដាំបូងរមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកខដលរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តតាមឃុាំ សង្កា ត់នីមួយៗ 
លៅតាមសាោឃុាំ សង្កា ត់ និងទីតាាំងណាមួយកនុងឃុាំ សង្កា ត់ តាមការកាំ ត់របស់      
គ.ជ.ប កនុងលោលលៅននការបឋឹងតវ៉ា ឬការបឋឹងជាំទាស់លៅនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង រពម
ទាាំងផតល់ជូន កបឃ.ស ១ចាប់ សរាប់លរបើរ ស់តាមការចាាំ ច់។ 

គ បកេនលយា យ ខដល នចុោះបញ្ជ ីស្សបចាប់សតីពីគ បកេនលយា យាន
សិទធិសុាំបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងចាប់ងតចមលង ន លដ្ឋយបង់នងល។ តនមលលនោះ រតូវគិតរតឹមខត
តនមលផលិតប៉ាុលណាណ ោះ។ 
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១. ទីកណន្លងផ្សេពវផ្សាយបញ្ជ ីស ោះសនន តដាំបូង 
 

 បិទផាយចាំនួន ១ចាប់រមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកខដលរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ លៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ 

 បិទផាយចាំនួន ១ចាប់ រមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះខដលនឹងរតូវលុបកនុងឃុាំ សង្កា ត់ លៅ
ទីតាាំងណាមួយកនុងឃុាំ សង្កា ត់  

កបឃ.ស រតូវលធវើកាំ ត់លហតុននការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងចាំនួន ៤ចាប់ 
លដ្ឋយបញ្ជជ ក់អាំ ពីលពលលវោ កាលបរលិចឆទ ទីកខនលងបិទផាយ ចុោះហតថលលខា និង   
ល ោះរតា រចួរតូវ៖ 

 បិទខកបរនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង ខដលរតូវបិទផាយលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ 
ចាំនួន ១ចាប់ 

 បិទខកបរនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង ខដលរតូវបិទផាយលៅទីតាាំងណាមួយកនុង
ឃុាំ សង្កា ត់ចាំនួន ១ចាប់ 

 ទុកជាឯកសារលៅសាោឃុាំ សង្កា ត់ចាំនួន ១ចាប់ 
 លផញើជូន គ.ជ.ប ចាំនួន ១ចាប់។ 

ចាំណាាំ ៖  
- លធ.ែប រតូវលធវើរ យការ ៍អាំពីកាលបរលិចឆទ និងទីកខនលងននការបិទផាយបញ្ជ ី

ល ោះលនន តដាំបូង និងរាយការ ៍ជាបនាទ ន់ជូន គ.ជ.ប លដ្ឋយខផអកលលើកាំ ត់លហតុ
របស់ កបឃ.ស។ 

២. កាលបរសិចេទនន្ការផ្សេពវផ្សាយបញ្ជ សី ោះសនន តដាំបូង 
ការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងននឃុាំ សង្កា ត់ទូទាាំងរបលទសរតូវលធវើលៅនងងទី១៤ 

ខែធនូ នន ាំ២០១៧។ 
កនុងរយៈលពលបិទផាយ កបឃ.ស លសមៀន  និងលមភូមិរតូវផេពវផាយបាំផុសលលើក

ទឹកចិតតរបជាពលរដឌអនកល ោះលនន តរគប់របូឱ្យលៅលមើលល ម្ ោះ និងពិនិតយលផទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យ
របស់ែលួនតាមទីតាាំងខដល នបិទផាយ។ 

បនាទ ប់ពីរយៈលពល ១០នងងននការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង កនុងករ ីោម ន
ប ឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និងប ឋឹ ងជាំទាស់ណាមួយលទលនាោះ កបឃ.ស រតូវលធវើរ យការ ៍លផញើជូន 
គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប។ 

VIII. ការដាក់ ការទ្ទ្ួល ន្ិងការគដាោះរស្នយពាកយបណដឹ ងតវ៉ា  ឬ/ន្ិងពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់ទាក់ទ្ងន្ឹងបញ្ជ គី ោះគនន តដំបូង 

ជនណាក៏លដ្ឋយានសិទធិបឋឹងតវ៉ា  ឬ/និងបឋឹងជាំទាស់ជាោយលកខ ៍អកេរ
តាម ទ.១២០២ ទាក់ទងនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងលៅ  កបឃ.ស  កនុងរយៈលពល ១០នងង 
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ 
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ពាកយបែដឹ ងតវ  អាចស្វើសឡើងអាំពកីារ ត់ស ម្ ោះរប ់អនក
ស ោះសនន ត ឬាន្ស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីស ោះសនន ត ប ុណន្តកតរ់តា

មិន្ចា ល់ា អ់ាំពីករែីដូចខាងសរកាម៖ 
 មិនលឃើញានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង (ានបង្កា ន់
នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ ឬបង្កា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យ 
កនុងឃុាំ សង្កា ត់ជាភ័សតុតាង)។ 

 ានល ម្ ោះ ប៉ាុខនតល ម្ ោះលនាោះលៅកនុងការយិាល័យលផេង
លៅវញិ។ 

 ានល ម្ ោះ ប៉ាុខនតល ម្ ោះរបស់ោត់ និងទិននន័យ ក់ព័នធ
ានភាពមិនចាស់ោស់ ឬមិនរតឹមរតូវ។ 

 លឃើញល ម្ ោះខដរ ខតល ម្ ោះលនាោះសថិតលៅកនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះ
អនកខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តកនុងឃុាំ    សង្កា ត់។ 

ពាកយបែដឹ ងជាំទា ់ អាចស្វើសឡើងចាំសពាោះបុគគលណាាន ក់
ណដលាន្ស ម្ ោះកនុងបញ្ជ សី ោះសនន តដាំបូង 

 ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង ខតជនលនាោះមិនាន
លកខែ ឍ រគប់រោន់ ៖ 
o មិនានសញ្ជជ តិខែមរ។ 
o មិនទាន់រគប់អាយុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តស្សបតាមចាប់។ 
o មិនានលាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់កនុងឃុាំ សង្កា ត់លនាោះ។ 
o សថិតកនុងសាថ នភាពជាប់ពនធនាោរ ឬរតូវ នដកសិទធិល ោះលនន ត 
ឬវកិលចរតិ ឬសថិតលរកាមអាណាពា លទូលៅ លដ្ឋយាន
លិែិតបញ្ជជ ក់ពីរកសួងសាថ ប័នានសមតថកិចច។ 

 ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលរចើនជាង ១កខនលង។ 

១. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ងិការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងតវ  ឬពាកយបែតឹ ងជាំទា ់សៅ កបឃ.  
ក. ការប្ដឹងតវ  ឬការប្ដឹងជាំទា ់ 

ការប្ដឹងតវ  ការប្ដឹងជាំទា ់ 
ការបឋឹងតវ៉ារតូវលធវើកនុងរយៈលពល ១០នងងយា៉ាងយូរ

បនាទ ប់ពីនងងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ 
ការបឋឹងជាំទាស់រតូវលធវើកនុងរយៈលពល ១០នងងយា៉ាងយូរ

នាទ ប់ពីនងងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ 
ខ. ការទទួលពាកយបែដឹ ង 

ពាកយបែដឹ ងតវ  
- លៅលពលទទួល កយប តឹ ង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជា
សាំខាន់លលើព័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន ានជាអាទិ៍៖ 
o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបតឹង ឬ/និងតាំណាង 
o កមមវតថុនន កយប តឹ ង និងការលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ 
១០នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង 

- រតូវលធវើកាំ ត់លហតុសាកសួរយកព័ត៌ានបខនថមពីអនកបតឹង 
ឬតាំណាង លដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រួចឱ្យ
អនកបតឹង ឬតាំណាងផតិតលមនដលលើកាំ ត់លហតុលនាោះ។ កនុង
ករ ីអនកបតឹងមិនរពមផតិតលមនដ លមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬ
ជាំទប់ លៅសង្កា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល ន
ទទួលសិទធិ រតូវចុោះនិលទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដ 
លលើកាំ ត់លហតុលនាោះ។ 

- ទ.១២០២ ចាំនួន៣ចាប់ ចុោះកាលបរលិចឆទ លពលលវោ

ពាកយបែដឹ ងជាំទា  ់
- លៅលពលទទួល កយប តឹ ង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជា
សាំខាន់លលើព័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន ានជាអាទិ៍៖ 

o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបតឹង ឬ/និងតាំណាង 
o កមមវតថុនន កយប តឹ ង និងការលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ ១០នងង
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ 

- រតូវលធវើកាំ ត់លហតុសាកសួរយកព័ត៌ានបខនថមពីអនកបតឹង ឬ 
តាំណាងលដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រួចឱ្យអនក
បតឹង ឬតាំណាងផតិតលមនដលលើកាំ ត់លហតុលនាោះ។ កនុងករ ី
អនកបតឹងមិនរពមផតិតលមនដលមឃុាំ លៅសង្កា ត់ ឬជាំទប់ លៅ
សង្កា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល នទទួលសិទធិរតូវ
ចុោះនិលទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដ លលើកាំ ត់
លហតុលនាោះ។ 

- ទ.១២០២ ចាំនួន ៤ចាប់ ចុោះកាលបរលិចឆទ លពលលវោ
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ទទួល កាលបរលិចឆទ លពលលវោ និងទីកខនលងរបជុាំសលរមច 
 
 
 
 
 
 
 
  កយប តឹ ងខដលលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ កបឃ.ស រតូវ
លធវើការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈ លដ្ឋយខផអកលលើមូលដ្ឋឌ ន
ចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតតលផេង លៗទៀតខដលលៅជា
ធរាន និងសាំលឡងភាគលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស 
កនុងរយៈលពល ០៣នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង នទទួល
 កយប តឹ ង។ 

 អនកបឋឹងបង្កា ញឯកសារភ័សតុតាង ឬសាកេី។  

ទទួល កាលបរលិចឆទ លពលលវោ និងទីកខនលងរបជុាំ
សលរមច 

 

 
 

 
  កយប តឹ ងខដលលោរពអាំឡុងលពលកាំ ត់ កបឃ.ស រតូវលធវើ
ការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈ លដ្ឋយខផអកលលើមូលដ្ឋឌ ន
ចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតតលផេង លៗទៀតខដលលៅជាធរ
ាន និងសាំលឡងភាគលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស កនុង
រយៈលពល ០៣នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយប
 តឹ ង។ 

 ជូនដាំ ឹងលៅអនកខដលរតូវលគបឋឹង។ 
 អនកបឋឹងជាំទាស់រតូវបង្កា ញឯកសារភ័សតុតាង ឬសាកេី។ អនក រតូវ
លគបឋឹងជាំទាស់ានសិទធិបដិលសធលដ្ឋយបង្កា ញ ឯកសារ។ 

គ. ការរប្ជុាំ សរមចជាសាធារែៈ (រយៈសពល ៣នងៃ) 
កបឃ.ស រតូវលបើកការរបជុាំសលរមចជាសាធារ ៈសលរមចបដិលសធ ឬយល់រពមលលើប តឹ ង លដ្ឋយលធវើកាំ ត់

លហតុរបជុាំសលរមច។ 
គ.១. ករែីបដិស ្ 

បែតឹ ងតវ  បែតឹ ងជាំទា ់ 
 ស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ ចាំនួន 
៣ចាប់ បញ្ជជ ក់មូលលហតុ ចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ 
និងល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់។ 

 
 
 
 
 ជូន ទ.១២០២ = ៣ចាប់ដល់អនកបឋឹង (លបើសុាំ)ជរាប
ោត់ឱ្យបាំលពញចាំនួន ៣ចាប់  រចួយកលៅដ្ឋក់លៅ គ.ជ.ប 
យា៉ាងយូរ ៥នងង បនាទ ប់ពីនងង នទទួល ទ.១២០៣។ 

 ស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ ចាំនួន ៤
ចាប់ បញ្ជជ ក់មូលលហតុ ចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និង
ល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់។ 

 
 
 
 
 ជូន ទ.១២០២ = ៤ចាប់ ដល់អនកបឋឹង (លបើសុាំ)ជរាប
ោត់ឱ្យបាំលពញចាំនួន ៤ចាប់  រួចយកលៅដ្ឋក់លៅ   
គ.ជ.ប យា៉ាងយូរ៥នងង បនាទ ប់ពីនងង នទទួល  ទ.១២០៣។ 

គ.២. ករែីយល់រពម 
បែតឹ ងតវ  

 ស្សង់លសចកតីសលរមចយល់រពមដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ រួច
បែតឹ ងជាំទា  ់

  ស្សង់លសចកឋីសលរមចយល់រពមដ្ឋក់កនុងទ.១២០៣ 
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ចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះរតាឃុាំ សង្កា ត់។ 
  
 
 
 
 
 

 កបឃ.ស អនុវតតតាមលសចកតីសលរមច រួចកត់រតាទុក
កនុង ទ.១០២០ លដើមបីលរតៀមលធវើរ យការ ៍សរុបបញ្ជូ ន
មក ន. រគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះ
លនន ត លៅលពលបញ្ច ប់ការលដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ង។ 

រួច ចុោះហតថ លលខា កាលបរ ិលចឆទ  និង ល ោះ រតាឃុាំ  
សង្កា ត់។  

 
 
 
 
 ជូន ទ.១២០២ ចាំនួន ៤ចាប់ ដល់អនករតូវលគបឋឹង (លបើសុាំ)
ជរាបោត់ឱ្យបាំលពញ រួចយកមកដ្ឋក់លៅ គ.ជ.ប រយៈ
លពលយា៉ាងយូរ០៥នងងបនាទ ប់ពីនងងទទួល ទ.១២០៣ 
កបឃ.ស ស្សង់កត់រតាទុកកនុង ទ.១០២០ លរតៀមលធវើ
រ យការ ៍សរុប រួចបញ្ជូ នមក ន. រគប់រគងទិននន័យ
អនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត លៅលពលបញ្ច ប់ការ
លដ្ឋោះស្សាយប ឋឹ ង។ 

 
 

ចាំណាាំ៖ 
- កនុងការរបជុាំសលរមចលលើប តឹ ងតវ៉ា  ខដលទាក់ទងនឹងការខកតរមូវទិននន័យ ឬរកា

ទុកកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត កបឃ.ស រតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ លលើចាំ ុចដូចខាងលរកាម ៖ 
 ការខកតរមវូទិននន័យ រតវូខផអកលលើឯកសារសាំអាងដូចជា អ.ែ ឬ ឯ.អ ខដល ន   

លរបើរ ស់កនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លហើយការកុីាំពយូទ័រ នងតបញ្ជូ នតាម
របព័នធកុាំពយូទ័រមក គ.ជ.ប ។ 

 ការរកាទុកល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត (ករ ីល ម្ ោះសទួន) រតូវខផអកលលើល ម្ ោះ និង
ទិននន័យខដល នចុោះល ម្ ោះចុងលរកាយ ឬតាមការលសនើសុាំរបស់សាមីែលួនខដល
ខផអកលលើឯកសារសាំអាងចាស់ោស់ ។ 

- កបឃ.ស អាចលធវើទាំនាក់ទាំនងមកនាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និង
បញ្ជ ីល ោះលនន ត តាមរយៈ លធ.ែប លដើមបីលធវើការបញ្ជជ ក់បខនថមលលើទិននន័យអនកសុាំខក
តរមូវ មុននឹងលធវើការសលរមចលលើ កយប តឹ ងតវ៉ា ។ 

 

២. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ងិការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងសៅ គ.ជ.ប 
អនកបឋឹងតវ៉ា អនកបឋឹងជាំទាស់ ឬអនករតូវលគបឋឹងជាំទាស់ ឬតាំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹង

លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ានសិទធិបឋឹងលៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ០៥នងងយា៉ាងយូរ 
បនាទ ប់ពីនងង នទទួល ទ.១២០៣។ អនកបឋឹងរតូវបាំលពញ ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ចាប់ (ករ ី
បឋឹងតវ៉ា) ឬចាំនួន ៤ចាប់ (ករ ីបឋឹងជាំទាស់)។ 
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គ.ជ.ប រតូវសលរមចលលើ កយប ឋឹ ងកនុងរយៈលពល ០៥នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង ន
ទទួល កយប ឋឹ ង។ 

 

៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងសៅរកុមរប្ឹកា្មមន្ុញ្ា 
 

អនកបឋឹង ឬតាំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ គ.ជ.ប ានសិទធិបឋឹង
តវ៉ា ឬបឋឹងជាំទាស់លៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ កនុងរយៈលពល ០៥នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង ន
ទទួល ទ.១២០៣។ 

នីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការលដ្ឋោះស្សាយ កយប ឋឹ ងរតូវអនុវតតតាមនីតិវធីិ
របស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ។ 

របសិនលបើរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដសលរមចយល់រពមលលើ កយប ឋឹ ងតវ៉ា  ឬប ឋឹ ងជាំទាស់ 
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដរតូវលចញលសចកឋីសលរមចឱ្យ គ.ជ.ប អនុវតត។ 

លសចកឋីសលរមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ជាលសចកឋីសលរមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ា។ 
 

៤. ការបាំសពញរ យការែ៍ តីពីស ចកតី សរមចណកតរមូវសលើបញ្ជ សី ោះសនន តដាំបូង (ទ.១០២០) 
 

កបឃ.ស រតូវបាំលពញរ យការ ៍សតីពីលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ខកតរមូវ
លលើបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង(ទ.១០២០) ចាំនួន៣ចាប់ លដ្ឋយភាជ ប់មកជាមួយ នូវបញ្ជ ី
ល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដល នសលរមចឱ្យបញ្ចូ លល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យបខនថម ឬ/និង
ខកតរមូវល ម្ ោះ ឬ/និងទិននន័យ ក់ព័នធកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត ឬ/និងខដលរតូវ ន
សលរមចលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងននឃុាំ សង្កា ត់ រពមទាាំងសរមង់លសចកតីសលរមច
របស់ កបឃ.ស (ទ.១២០៣)  ក់ព័នធតាមករ ីនីមួយៗ។  

កបឃ.ស រតូវបាំលពញទរមង់ខបបបទលនោះ លៅលពលបញ្ច ប់ការលដ្ឋោះស្សាយប តឹ ង
លៅថាន ក់ែលួន ទាក់ទងនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូង។ ទ.១០២០ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម ៖ 

 
 
 

 

កបឃ.ស រតូវលផញើ ទ.១០២០ ជូន គ.ជ.ប (នាយកដ្ឋឌ នលសវកមមចាប់ និងវវិទកមម)
ចាំនួន ២ចាប់ ។ កបឃ.ស អាចនឹងរតូវលធវើការបាំភលឺ ឬខកតរមូវលឡើងវញិ កនុងករ ី គ.ជ.ប 
ពិនិតយលឃើញថា ទិននន័យកនុង ទ.១០២០ ឬ/និង ទ.១២០៣ ានការមិនចាស់ោស់។ 

 
 

 

- ២ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប  
- ១ចាប់ រកាទុកជាឯកសារលៅឃុាំ សង្កា ត់។  ទ.១0២០ ចាំនួន ៣ ចាប់ 
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ក.ករែីពាកយបែតឹ ងតវ  

រកុមរប្ឹកា្មមន្ុញ្ា 
បដិស ្បិទផ្សលូវតវ  

រកុមរប្ឹកា្មមន្ុញ្ា 
យល់រពម 

 គ.ជ.ប ណកតរមូវ 

កបឃ.ស បដិគស្ កបឃ.ស យលរ់ពម 

ការបតឹងតវ៉ា គៅ រ.ជ.ប 

រ.ជ.ប បដិគស្ រ.ជ.ប  យលរ់ពម 

ការបតឹងតវ៉ា គៅរកុមរបឹកា្មមន្ញុ្ា 

ការបិទ្ផាយបញ្ជ គី ោះគនន តដបំងូ 

ការបតឹងតវ៉ា គៅ កបឃ.ស 

បតឹងរយៈលពល ១០ នងងយា៉ាងយូរ 
(ារតា៦១ នន ាំល ោះលនន តសកល) របជុាំសលរមចកនុងរយៈលពល ០៣ នងងយា៉ាង 

យូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយប តឹ ង 
(ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយប តឹ ង 

(ារតា៦២) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី 
នងង នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមច
បដិលសធ (ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ១០ នងង 
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយ 

ប តឹ ង(ារតា៦៣) 

 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី 
នងង នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

     ៥. គាំន្ូ បាំរពួញរយៈសពលនន្ការដ្ឋក់ ការទទួល ន្ិងការសដ្ឋោះរសាយពាកយបែដឹ ងកនុងដាំណាកក់ាលនន្ការបិទ
ផ្សាយបញ្ជ ីស ោះសនន តដាំបូង កនងុការស្វើបចចុប្បន្នភាពបញ្ជ ីស ោះសនន ត ន្ិងការចុោះស ម្ ោះស ោះសនន ត នន ាំ២០១៧ 
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ខ. ករែីពាកយបែតឹ ងជាំទា  ់
 

 

 

 

 

រកុមរបឹកា្មមន្ុញ្ា  
បដិគស្ បិទ្ផលូវតវ៉ា  

រកុមរបឹកា្មមន្ុញ្ា  
យលរ់ពម បិទ្ផលវូតវ៉ា  

រ.ជ.ប រកាទ្កុគ ម្ ោះ
កនងុបញ្ជគី ោះគនន ត 

រ.ជ.ប លបុគ ម្ ោះ 
គចញពបីញ្ជ គី ោះគនន ត 

កបឃ.ស  បដិគស្ កបឃ.ស យលរ់ពម 

ការបតឹងគៅ រ.ជ.ប 

រ.ជ.ប បដិគស្ រ.ជ.ប យលរ់ពម 

ការបតឹងគៅរកមុរបឹកា្មមន្ញុ្ា 

ការបិទ្ផាយបញ្ជ គី ោះគនន តដបំងូ 

ការបតឹងជំទាសគ់ៅ កបឃ.ស   

បតឹងរយៈលពល ១០ នងងយា៉ាងយូរ 
(ារតា៦១ នន ាំល ោះលនន តសកល) 

របជុាំសលរមចកនុងរយៈលពល ០៣ នងងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយប តឹ ង 

(ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយប តឹ ង 

(ារតា៦២) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង 
 នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ១០ នងង 
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនងង នទទួល កយ 

ប តឹ ង (ារតា៦៣) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នងងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនងង 
 នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

អនកបតឹងជាំទាស់ 

អនកបតឹងជាំទាស់ 

អនករតវូលគបតឹងជាំទាស់ 

អនករតវូលគបតឹងជាំទាស់ 
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៦. ការសរៀបចាំបញ្ជ ីស ោះសនន តផ្សលូវការ 
លៅលពលខដលប ឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និងប ឋឹ ងជាំទាស់លៅនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដាំបូងរតូវ

 នលដ្ឋោះស្សាយចប់ជាសាថ ពរ   គ.ជ.ប   រតូវល ោះពុមព  និងចាត់បញ្ជូ នបញ្ជ ីល ោះលនន ត
ផលូវការលៅ លធ.ែប ចាំនួន ១ចាប់ និងសាោឃុាំ សង្កា ត់ចាំនួន ១ចាប់ លដើមបីរកាទុកជា
ឯកសារផលូវការ។ 

របជាពលរដឌខែមរខដលានសិទធិល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ានសិទធិលសនើសុាំពិនិតយ
លមើលល ម្ ោះរបស់ែលួនកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលនោះ នលៅតាមសាោឃុាំ សង្កា ត់ ឬ លធ.ែប 
ឬតាមលគហទាំព័ររបស់ែលួន (www.voterlist.org.kh)។ 

គ បកេនលយា យ ខដល នចុោះបញ្ជ ីស្សបតាមចាប់សតីពីគ បកេនលយា យាន
សិទធិសុាំបញ្ជ ីល ោះលនន តផលូវការចាប់ងតចមលង នលដ្ឋយបង់រតឹមនងលផលិតប៉ាុលណាណ ោះ។ 

៧. ការរ ងស់ ម្ ោះអនកស ោះសនន តណដល ត់បងល់កខខែឌ ាន្ស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីស ោះសនន ត ន្ិងការរ ងស់ ម្ ោះ
រប្ជាពលរដាណខមរណដលរតូវបាំសពញលកខខែឌ សដើមបាីន្ស ម្ ោះកនងុបញ្ជ សី ោះសនន ត សៅសរកាយសពល គ.ជ.ប ផ្សដល់
 ុពលភាពសលើបញ្ជ ីស ោះសនន ត 

បនាទ ប់ពីបញ្ជ ីល ោះលនន តរតូវ នផឋល់សុពលភាពរចួលហើយ គ.ជ.ប រតូវលធវើការស្សង់
ល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដល ត់បង់លកខែ ឍ ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងរបជាពលរដឌ
ខែមរខដលរតូវបាំលពញលកខែ ឍ  លដើមបីានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត សរាប់ការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន តរបចាាំនន ាំ តាមឃុាំ សង្កា ត់នីមួយៗ។ 
អនុលោមតាមារតា៥១ នន ច.ប.ត.រ លសមៀនឃុាំ សង្កា ត់ រតូវបាំលពញតួនាទីខាងលលើលនោះ 
លដ្ឋយលធវើសហការជាមួយ លធ.ែប។ លសមៀនឃុាំ សង្កា ត់ និង កបឃ.ស រតូវស្សង់ល ម្ ោះ ៖ 

 អនកល ោះលនន តខដល នទទួលមរ ភាព ឬរតូវ នដកហូតជាបលណាឋ ោះអាសនន
នូវសិទធិល ោះលនន ត ឬ នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់លៅឃុាំ សង្កា ត់លផេង
លហើយានឯកសារសាំអាងរតឹមរតូវ និងចាស់ោស់ ដ្ឋក់កនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនក
ល ោះលនន តខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយកនុងការពិនិតយបញ្ជ ី
ល ម្ ោះ និងចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ាំ២០១៨ (ទ.១០២៥) លហើយរតូវងតចមលងបញ្ជ ី
លនោះជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប លរៀងរាល់ ២ខែមឋង។ 

 របជាពលរដឌខែមរខដលមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះពីមុនមក ឬ/និងខដលលទើបដល់អាយុ
រតូវល ោះលនន ត ឬ/និង នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមីដ្ឋក់កនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះ
អនកានសិទធិល ោះលនន ត (ទ.១០២៧) ខដលនឹងរតូវអលញ្ជ ើញចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
នន ាំ២០១៨ លហើយរតូវងតចមលងបញ្ជ ីលនោះជូន គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប លរៀងរាល់ 
២ខែមឋង។ 

http://www.voterlist.org.kh/
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កនុងអាំឡុងរយៈលពលពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ  និងចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចាាំនន ាំ គ.ជ.ប 
តាមរយៈ លធ.ែប រតូវលធវើសហការជាមួយរកុមចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តននឃុាំ សង្កា ត់
នីមួយៗ លដើមបីលុបល ម្ ោះអនកល ោះលនន តខដល នទទួលមរ ភាព ឬរតូវ នដក
ហូតជាបលណាឋ ោះអាសនននូវសិទធិល ោះលនន ត ឬ នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់លៅឃុាំ 
សង្កា ត់លផេង លចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន តកនុងឃុាំ សង្កា ត់ ឬ/និង
ជូនដាំ ឹងដល់របជាពលរដឌខែមរ  ខដលមិនទាន់ នចុោះល ម្ ោះពីមុនមក ឬ/និងខដលលទើប
ដល់អាយុរតូវល ោះលនន ត ឬ/និង នផ្លល ស់លាំលៅឋាន ឬទីសាំណាក់ចូលងមីឱ្យមកចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត លដ្ឋយរតូវបាំលពញលកខែ ឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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