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១. គំនូសបំម្រពួញរយៈឈពលននការដាក់ ការទទួល និងការឈដាោះម្រសាយពាកយបណដឹ ងកោ ង ំណាក់កាលននការបិទផ្ាយបញ្ជ ី
ឈ ោះឈនោ ត ំបូង សម្រាបក់ារពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នោ ២ំ០១៩ ............................. ៤៣ 
ក. ករណីពាកយបណដឹ ងតវ  ................................................................................................... ៤៣ 
ខ. ករណីពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ............................................................................................... ៤៤ 

២. ការឈរៀបចបំញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តផ្ាូេការ .............................................................................................. ៤៥ 
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១. គណៈកាា ធិការជាតិឈរៀបចំការឈ ោះឈនោ ត គ.ជ.ប 
២. ឈលខាធិការដាា នរាជធ្លនី ឈខតតឈរៀបចំការឈ ោះឈនោ ត    លធ.ខប 
៣. ម្រកុរម្ររឹកាឃ ំ សង្កា ត់ កបឃ.ស 
៤. ម្រកុរច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត ក.ច.ប 
៥. ម្រកុរច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តពិឈសស ក.ច.ប.ព  
៦. ចោប់សដីពីការឈ ោះឈនោ តឈម្រជើសតងំតំណាងរាស្រសត  និងចោប់សដីពី 
 េិឈសាធនករាចោប់សតីពីការឈ ោះឈនោ តឈម្រជើសតងំតំណាងរាស្រសត ច.ប.ត.រ 
៧. បទបញ្ជជ  និងនីតិេិធី សម្រាប់ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ 
 និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តម្ររចនំោ  ំ ប.ន.ព.ច 
៨. អតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជជ តិថខារ អ.ខ 
៩. ឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជា ណ ឯ.អ 
១០. នាយកដាា ន ន. 
១១. នាយកដាា នម្រគប់ម្រគងទិនោន័យអោកឈ ោះឈនោ ត និងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ន.គ.ទ.ប 
១២. ទម្ររងថ់បបបទឈលខ ទ. 
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5 
ឯកសារជំនួយសាា រតីននេះបានដកស្រង់យកនូវចំណុចគន្លេះរំខាន់ៗតាម

លំដាប់លំនដាយពីបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិ  និងនរៀវនៅណណនំរម្រាប់ការពិនិតយ
បញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្របចំនោ ំ ណដលនលងម្រតវូចប់ន្ដើមពីថ្ងៃទី
១  ដល់ថ្ងៃទី២២ ណែឧរភា នោ ំ២០១៩ ខាងមុែននេះ។  

ឯកសារជំនួយសាា រតីននេះាននោលបំណងពនយល់អំពីនីតិវធីិ បនចេកនទរ 
បទបបញ្ញតតិ និងនោលការណ៍រំខាន់ៗថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តតាមម្របព័នធកំុពយូទ័រ នដើមបឱី្យមន្តនតីនបាេះននោ ត ជាពិនររ ក.ច.ប និង 
កបឃ.រ ទំងអរ់រិកាណរែងយល់ និងអនុវតតការងារតាមតួនទី និងភារកិចេ
របរ់ែ្ួនឱ្យបានម្រតលមម្រតូវ ទន់នពលនវលា និងម្របកបនដាយលទធ្ លលអ។ 

ឯកសារជំនួយសាា រតីននេះក៏ជាជំនួយដ៏រំខាន់រម្រាប់គណបកសននោបាយ 
អងគការមិនណមនរដាា ភិបាល អោករនងេតការណ៍នបាេះននោ ត និងសាា ប័នពាក់ព័នធ
ទំងអរ់ នដើមបរិីកាណរែងយល់ និងរមួរហការអនុវតតតាមតួនទីភារកិចេរបរ់
ែ្ួន នដើមបឱី្យការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៩ ននេះ 
ម្របម្រពលតតនៅនដាយនររ ីម្រតលមម្រតូវ យុតតិធម៌ និងតា្ភាព។ 

 
&* 

ឈោលបំណង 



គ.ជ.ប ឯកសារជំនួយសាា រតី សម្រាប់ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត  នោ ២ំ០១៩                                 2 

  

ការរិនិតយបញ្ជ ឈី ា្ ះ និងការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត នោ ២ំ០១៩ 

I. ការយិាលយ័ឈ ះឈនោ ត និងការយិាលយ័ចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៩ ានរយៈនពល ២២ថ្ងៃ 

នដាយម្រតូវចប់ន្ដើមពីថ្ងៃទី០១ ណែឧរភា នោ ំ២០១៩ រចួបញ្េ ប់នៅថ្ងៃទី២២ ណែឧរភា នោ ំ
២០១៩។ 
១. ការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត 

ការោិល័យនបាេះននោ តនីមួយៗ ម្រតូវានម្របជាពលរដាណដលានន ា្ េះនបាេះននោ តោ៉ាង
នម្រចើន ៧៥០នក់។ កោុងករណីការោិល័យនបាេះននោ តណាមួយ ានចំនួនអោកនបាេះននោ ត
នលើរពី ៧៥០នក់ គ.ជ.ប ម្រតូវបញ្េូ លន ា្ េះអោកណដលនលើរននេះនៅកោុង៖ 

ក) ការោិល័យនបាេះននោ តណាមួយកោុងភូមិជាមួយ ឬ 
ែ) ការោិល័យនបាេះននោ តណាណដលជិតបំ្ុតនៅកោុងឃំុ រងាេ ត់  ឬ 
គ) ការោិល័យណដលបនងេើតងាីកោុងភូមិជាមួយ។ 

២. ការយិាល័យច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ក. ទីតងំការយិាល័យច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 

ជានោលការណ៍ ការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្រតូវាននៅ ២ទីតំាង គឺ៖  
 ឈៅសាលាឃ ំ សង្កា ត់៖ ជាការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តចមបង ណដលនបើកបនម្រមើការ

ពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តកោុងឃំុ រងាេ ត់ 
នៅនពលចប់ន្តើម និងនពលបញ្េ ប់ នដាយនម្របើរយៈនពលម្របាណ
ពាក់កណាត លថ្នរយៈនពលថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ  និងការ
ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តររបុ។ 

 ឈៅតរភូររិួយចំនួនកោ ងឃ ំ សង្កា ត់៖ ម្រតូវនបើកបនម្រមើការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ  និងការចុេះ
ន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយនម្របើនពលនវលាររបុ មិនឱ្យនលើរពី
ពាក់កណាត លថ្នរយៈនពលរមួណដលបានកំណត់ន ើយ។ 

ការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនីមួយៗ ម្រតូវនបើកបនម្រមើការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និង
ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត រម្រាប់ម្របជាពលរដាណដលានរិទធិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត មក
ពីម្រគប់ភូមិ កោុងម្រពំម្របទល់ឃំុ រងាេ ត់។ 
ខ. បរឈិេណខាងកោ ង និងបរឈិេណខាងឈម្រៅននការយិាល័យច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត (ឈម្រៅពីសាលាឃ ំ សង្កា ត់) 

 
 
 
 
 

 បរឈិេណខាងកោ ង ានកំាម្របណវងោ៉ាងតិច ១៥ណម៉ាម្រត។ 
 បរឈិេណខាងឈម្រៅ ានកំាម្របណវង ១០០ណម៉ាម្រត ឬតូចជាង 

អាស្រ័យនដាយសាា នភាពទីតំាងជាក់ណរតង ឬាន
ទម្រមង់ន្សងពីននេះ។ 

 

១៥ម ៉ែត្រ 

១០០ម ៉ែត្រ 
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គ. គំនូសតងសដពីីរយៈឈពលននការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនោ ំ២០១៩ អាចណបងណចកនពល

នវលានៅតាមគំនូរតាង ដូចខាងនម្រកាម៖ 
 

 
 
 

 
៣. ការបិទ និងការផ្សពវផ្ាយបញ្ជ ី និងឯកសារនានាទាក់ទងនឹងការពិនតិយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ក. ការបិទផ្ាយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះទីតងំការយិាល័យច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត និងការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត 

កបឃ.រ ម្រតូវបិទ្ាយជាសាធារណៈនូវបញ្ា ីន ា្ េះទីតំាងការោិល័យចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត និងការោិល័យនបាេះននោ ត ដូចខាងនម្រកាម៖ 

- ទីតំាងបិទ្ាយ៖ ១) នៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ និង 
  ២) នៅទីតំាងមួយចំនួនកោុងឃំុ រងាេ ត់ 
- កាលបរនិចេទបិទ្ាយ៖ ោ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី២១ ណែនមសា នោ ំ២០១៩។ 

ខ. ការបិទផ្ាយបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តច ងឈម្រកាយ  
កបឃ.រ ម្រតូវបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តនោ ំ២០១៨ ណដល គ.ជ.ប ្តល់រុពលភាព

ចុងនម្រកាយ ដូចខាងនម្រកាម៖ 
- ទីតំាងបិទ្ាយ៖ ១) នៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ និង 
  ២) នៅទីម្របជំុជនកោុងឃំុ រងាេ ត់ 
- កាលបរនិចេទបិទ្ាយ៖ ោ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី២១ ណែនមសា នោ ំ២០១៩។ 

ចណំា៖ំ បញ្ា ីន ា្ េះនបាេះននោ តនោ ំ២០១៨ ចំនួន ១ចាប់ ទុករម្រាប់ ក.ច.ប នម្របើម្របារ់នៅ
នពលពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

គ. ការផ្សពវផ្ាយអំពរីយៈឈពល កាលបរឈិចេទ និងម្ររតិទិនននការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
កបឃ.រ និងម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវនធែើការ្សពែ្ាយជាសាធារណៈអំពីរយៈនពល 

កាលបរនិចេទ និងម្របតិទិនថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ  និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តកោុង
ឃំុ រងាេ ត់របរ់ែ្ួន កោុងរយៈនពលោ៉ាងតិច ៣ថ្ងៃមុននពលចប់ន្តើមនធែើការពិនិតយបញ្ា ី
ន ា្ េះ  និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

នែៃទ0ី១  ល់នែៃទ0ី៦ 
ថខឧសភា នោ ២ំ០១៩ 

នែៃទ0ី៧   ល់នែៃទ១ី៧   
ថខឧសភា  នោ ២ំ០១៩ 

នែៃទី១៨  ល់នែៃទី២២ 
ថខឧសភា នោ ២ំ០១៩ 

រយៈឈពល ៥នែៃ 
ឈៅសាលាឃ ំ សង្កា ត ់

រយៈឈពល ១១នែៃ 
ឈៅតរភូររិួយចំនួន 

រយៈឈពល ៦នែៃ 
ឈៅសាលាឃ ំ សង្កា ត ់
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៤. ការទទួលខ សម្រតូេឈលើការង្ករសនតសិ ខសម្រាប់ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
កបឃ.រ ម្រតូវចត់ណចងតាមលទធភាព និងការចំបាច់ឱ្យានកាំ្ងរការណាដ ប់ធាោ ប់ 

ណដលានភារកិចេដូចខាងនម្រកាម៖ 
- រម្រមលួរណាត ប់ធាោ ប់ រម្រាប់ម្របជាពលរដាណដលចូលមកកាន់ការោិល័យចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត នដើមបរំុីចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
- រម្រមួលអនុញ្ជញ តឱ្យចូលកោុងការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តមតង ៣នក់ 
- ្តល់អាទិភាពចំនពាេះម្រពេះរងឃ ជនចរ់ជរា ស្តរតីានថ្្ៃនពាេះ ស្តរតីានកូនតូច អោក
ានជំងឺ និងជនណដលានពិការភាព ចូលកោុងការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
- អនុញ្ជញ តឱ្យអោកជំនួយជានីតិជនាោ ក់ ជូនដំនណើ រជនណដលានពិការភាពណដលមិនអាច
ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនដាយែ្ួនឯងបាន ចូលកោុងការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
- ណងរការុវតាិភាព និងរនតិរុែ នដើមបបីងាេ រការបាត់បង់រាា រ បរកិាា រននបនម្រមើឱ្យ
ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត (ម្របរិននបើរាា រ បរកិាា រទំងននេះរកាទុកនៅសាលាឃំុ 
រងាេ ត់) 
- រាយការណ៍ជាបនៃ ន់ជូន កបឃ.រ កោុងករណីានការអុក ុករខំានពីជនណាាោ ក់ 
ឬនម្រចើននក់ នដើមបីានវធិានការនរោើរំុអនតរាគមន៍ពីភាោ ក់ងាររនតិរុែ ឬ/និងអាជាា ធរ
ានរមតាកិចេ។ 

 
 

II. ព្រុម្ចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត (រ.ច.ប) 
១. សាសភាព ក.ច.ប 

ឃំុ រងាេ ត់នីមួយៗម្រតូវាន ក.ច.ប មួយណដលាន៖ 
- ម្របធាន ១របូ (នម្រជើរនរ ើរនដាយ គ.ជ.ប) 
- អនុម្របធាន ១របូ (ជានរាៀនឃំុ រងាេ ត់សាមី) 
- ការកំុីពយូទ័រ ១របូ (នម្រជើរនរ ើរនដាយ គ.ជ.ប) 

២. តួនាទី និងភារកិចចរបស់ ក.ច.ប 
ក.ច.ប ជាមន្តនតីចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលានភារកិចេរំខាន់ៗ ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 នោរព ច.ប.ត.រ ប.ន.ព.ច និងានជំហរឯករាជ អពាម្រកលត និងមិនលនមអៀង 
 ចូលរមួកោុងវគគបណតុ េះបណាត លរតីពីការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
 យល់ដលងចារ់ និងាេ រ់ការនលើរាល់នីតិវធីិពាក់ព័នធនលងការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ 
និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

 ចត់វធិានការចំបាច់នន នដើមបធីានឱ្យជនម្រគប់របូបានចូលរមួម្របកបនដាយ
រុវតាិភាព ោា នការភ័យខ្ាច ោា នការបំភិតបំភ័យកោុងដំនណើ រការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ 
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និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តកោុងឃំុ រងាេ ត់ ណដលែ្ួនទទួលែុរម្រតូវ រំនៅនធែើឱ្យ
ដំនណើ រការននេះម្របម្រពលតតនៅនដាយនររ ីម្រតលមម្រតូវ យុតតិធម៌ និងានតា្ភាព 

 បំនពញទម្រមង់ណបបបទពាក់ព័នធន្សងៗណដលបានកំណត់ នចេះនធែើកំុពយូទ័រកមាទិនោន័យ
អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត និងនចេះនធែើរបាយការណ៍បានចារ់លារ់ 

 អនុវតតតាមនរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ ឬ គ.ជ.ប ឬម្រកុមម្របលកាធមានុញ្ញ កោុង
ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តជូនអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

 រហការជាមួយ លធ.ែប នដើមបីអនុវតតនីតិវធីិលុបន ា្ េះអោកណដលទទួលមរណភាព 
អោកណដលម្រតូវបានដកហូតជាបនណាត េះអារនោនូវរិទធិនបាេះននោ ត អោកណដលម្រតូវបាន
លុបន ា្ េះនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ ត និងអោកណដលបានផ្្លរ់ លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់
នចញនៅឃំុ រងាេ ត់ន្សង ឬ រហការជាមួយ លធ.ែប និង កបឃ.រ នដើមបីជូន
ដំណល ងដល់អោកមិនទន់បានចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តពីមុនមក អោកនទើបម្រគប់អាយុចុេះ
ន ា្ េះនបាេះននោ ត និងអោកណដលបានផ្្លរ់លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ចូលងាី ឱ្យមក
បំនពញលកាែណឌ ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

 រកាការរាៃ ត់ថ្នព័ត៌ានរបរ់អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលទទួលបានកោុង
ដំនណើ រការថ្នការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

III. សាា រ ឯរសារសព្ាប់ការរិនិតយបញ្ជ ឈី ា្ ះ និងការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត  
១. សាា រ បរកិាា រក ំពយូទ័រ និងឯកសារបឈម្ររើការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នោ ២ំ០១៩  

រាា រ បរកិាា រកំុពយូទ័ររំខាន់ៗ រម្រាប់បនម្រមើការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត នោ ំ២០១៩ តាមម្របព័នធកំុពយូទ័រ ានររបុ ១៣មុែ (ដូចានរាយនមកោុងនរៀវនៅ
ណណនំ)។ 

ទម្រមង់ណបបបទណដលានគំរសូ្សាប់ រម្រាប់ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត ានររបុ ២០មុែ។ 
២. រឈបៀបថែរកាសាា រ បរកិាា រក ំពយូទ័រ 

នម្រកាយបញ្េ ប់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្របចំថ្ងៃ ក.ច.ប ម្រតូវនរៀបចំដាក់រាា រ បរកិាា រ
កំុពយូទ័រទំងអរ់ចូលកោុងនករ នដើមបរីកាទុកឱ្យបានម្រតលមម្រតូវ តាមការណណនំដូចខាងនម្រកាម៖ 

 រាា រ បរកិាា រណដលងាយនលងបាក់ណបក ដូចជាកំុពយូទ័រយួរថ្ដ នអម្រកង់កំុពយូទ័រទី២ 
កានមរា៉ា  ា៉ា រីុន្តិតសាោ មម្រាមថ្ដ ម្រតូវដាក់ចូលកោុងកាតាប។ 

 រាា រ បរកិាា រតូចៗណាណដលងាយបាត់ ដូចជា USB Flash, Modem, Sim Card, 
SD Card, Mouse, ... ម្រតូវដាក់ចូលកោុងកាបូប ឬកាតាប។ 

 រាា រ បរកិាា រណាណដលធៃន់ៗ ម្រតូវដាក់នៅខាងនម្រកាម រឯីរាា រ បរកិាា រណាណដល
ស្សាលៗ ម្រតូវដាក់នៅពីនលើ។ 
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 ម្រតូវនរៀបចំទុកដាក់រាា រ បរកិាា ររម្រាប់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តទំងអរ់ ចូល
នៅកោុងនកររ័ងេរី រចួចក់នសា និងរកាទុកនៅកណន្ងណាណដលានរីតុណហ -
ភាពម្រតជាក់លាម រៃួត និងានរុវតាិភាព។ 

 ម្រតូវន្ៃៀងផ្លៃ ត់ឱ្យម្របាកដថា រាា រ ឯកសារ និងបរកិាា រទំងអរ់ានម្រគប់មុែ មុន
នពលចកនចញពីការោិល័យចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

 ម្រតូវយកកំុពយូទ័រយួរថ្ដ និង Power Bank នៅសាកងាឱ្យបាននពញនៅនពលលាៃ ច
នម្រកាយចប់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្របចំថ្ងៃ នដើមបីឱ្យានថាមពលអគគិរនីនពញ 
រម្រាប់បនតការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅថ្ងៃណរអកនទៀត រម្រាប់ឃំុ រងាេ ត់ណា 
ណដលពំុានថាមពលអគគិរនីម្រគប់ម្រោន់។ 

IV. ភារានសទិ្ធិចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
កោុងអំ ុងនពលថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ក.ច.ប នលងជួប៖ 

- អោករកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត ថ លជា៖ 
 ម្របជាពលរដាណែារានរិទធិនបាេះននោ តកោុងឃំុ រងាេ ត់ ណដលមិនទន់បានចុេះន ា្ េះ 
នបាេះននោ ត 

 ម្របជាពលរដាណែារររ់នៅកោុងឃំុ រងាេ ត់ ណដលនទើបម្រគប់អាយុ ១៨នោ ំន ើងគិតដល់
ថ្ងៃទី៣១ ណែកកេដា នោ ំ២០១៩ (នកើតមុន ឬម្រតលមថ្ងៃទី០១ ណែរីហា នោ ំ២០០១) 

 ម្របជាពលរដាណែារណដលបានផ្្លរ់លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ចូលកោុងឃំុ រងាេ ត់ងាី។ 
- អោករកឈសោើស ំឈធវើបចច របនោភាព ថ លជា៖ 
 ម្របជាពលរដាណដលានន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៨ រចួនហើយ ប៉ាុណនតន ា្ េះ 
ឬ/និងទិនោន័យកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ តកត់ម្រតាមិនម្រតលមម្រតូវ 

 ម្របជាពលរដាណដលានន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៨ រចួនហើយ ប៉ាុណនតនរោើរំុបតូរ
ការោិល័យពីភូមិមួយនៅភូមិមួយនទៀតកោុងឃំុ រងាេ ត់ដណដល ឬរំុបតូរពីការោិល័យ
មួយនៅការោិល័យមួយនទៀតកោុងភូមិណតមួយ 

 ម្របជាពលរដាណដលានន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៨ ណដលបានទទួលមរណ-
ភាព នហើយម្រតូវបានរាជិកម្រគួសាររាយការណ៍ផ្លៃ ល់ជូន ក.ច.ប កោុងអំ ុងនពលថ្ន
ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

១. លកាខណឌ ឈ ើរបាីនសិទធចិ ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
នដើមបាីនន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត ម្របជាពលរដាម្រតូវបំនពញលកាែណឌ ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 ានរញ្ជា តិណែារ 
 ានអាយុចប់ពី ១៨នោ ំន ើងនៅ គិតដល់ថ្ងៃ៣១ ណែកកេដា នោ ំ២០១៩  
 ានលំនៅឋាន ឬទីរំណាក់កោុងឃំុ រងាេ ត់ណដលសាមីែ្ួនម្រតូវចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
 មិនម្រតូវរាិតកោុងសាា នភាពជាប់ពនធនោរ ឬមិនម្រតូវបានដករិទធិនបាេះននោ ត 
 ពំុណមនជាជនវកិលចរតិ ឬរាិតនម្រកាមអាណាពាបាលទូនៅ នដាយានលិែិតបញ្ជា ក់
ពីម្រករួង សាា ប័នានរមតាកិចេ។ 
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២. លកាខណឌ ឈ ើរបចី ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
នដើមបចុីេះន ា្ េះនបាេះននោ តបាន ម្របជាពលរដាទំងពីរនភទម្រតូវ៖ 

 បងាហ ញែ្ួន និងាន អ.ែ ឬ ឯ.អ នៅចំនពាេះមុែ ក.ច.ប ណដលទទួលបនៃុកជាមន្តនតី
ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តកោុងអំ ុងនពលថ្នការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នៅការោិល័យចុេះ
ន ា្ េះនបាេះននោ តណាមួយកោុងឃំុ រងាេ ត់ ណដលែ្ួនម្រតូវចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

 បំនពញលកាែណឌ នដើមបាីនន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត (ដូចចំណុច ១ ខាងនលើ) 
 មិនទន់បានចុេះន ា្ េះ ឬបានចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅឃំុ រងាេ ត់ន្សងណាមួយរចួ
នហើយ ឬមិនទន់បានចុេះន ា្ េះនៅកណន្ងណាមួយកោុងឃំុ រងាេ ត់។ 

 

៣. ឯកសារសម្រាប់ឈម្ររើម្រាស់កោ ងការស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ជានោលការណ៍ ឯកសាររម្រាប់នម្របើម្របារ់កោុងការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត គឺអតតរញ្ជញ ណ-

ប័ណណរញ្ជា តិណែារ (អ.ែ) ណដលនៅានរុពលភាព (ម្របនភទទី២ និងម្របនភទទី៣)។ 
ក. ឯកសារថ លអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តម្រតូេបង្កា ញ ក.ច.ប ឈ ើរបសី ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 

ឯកសារ 
 
 

ករណី 

 
 

ឬ 

 
(អ.ខ) 

 
 

 
(ឯ.អ) 

 
 

 
(ឈសៀេឈៅ 
សាោ ក់ឈៅ) 

 
 

 
(ឈសៀេឈៅ 
ម្រគួសារ) 

 
 

 
(លិខិតបញ្ជជ ក់
ទីលំឈៅ) 

ាន អ.ែ និងអារយដាា ន
ដូច អ.ែ 

     

ពំុាន ឬបាត់ អ.ែ  
(ែ)    

ាន អ.ែ និងអារយដាា ន
ន្សងពី អ.ែ 

     
     
    

(គ) 

ខ. សាកស ីនិងឯកសារសម្រាប់ការឈសោើស ំ ឯ.អ 
អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្រតូវបងាហ ញែ្ួននដាយផ្លៃ ល់ចំនពាេះមុែអាជាា ធរឃំុ រងាេ ត់ 

ណដលោត់ម្រតូវចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយនំមកជាមួយនូវ៖ 
- រំបុម្រតកំនណើ តចាប់នដើម ឬនរចកតីចម្ងរំបុម្រតកំនណើ តចាប់នដើម ឬរំបុម្រតបញ្ជា ក់
កំនណើ តចាប់នដើម ឬនរចកតីចម្ងរំបុម្រតបញ្ជា ក់កំនណើ តចាប់នដើម ឬម្រពេះរាជម្រកលតយ
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្តល់រញ្ជា តិណែារតាមការទមទររញ្ជា តិណែាររបរ់ជនបរនទរ ឬម្រពេះរាជម្រកលតយ
្តល់រញ្ជា តិណែារនដាយរញ្ជា តូបនីយកមាដល់ជនបរនទរ ឬសាលម្រកមសាា ពរ
របរ់តុលាការបញ្ជា ក់ទទួលសាគ ល់ថា សាមីែ្ួនននេះនកើតពីឪពុក ឬាដ យណដល
ានរញ្ជា តិណែារ ឬឯកសារភ័រតុតាង្្ូវការណដលបញ្ជា ក់ថា សាមីែ្ួននកើតមកពី
ឪពុក ឬាដ យណដលានរញ្ជា តិណែារ 

- របូងតសាមីែ្ួន ទំហំ ៣×៤ ចំនួន ២រន្លក 
- សាកសី ២របូ ណដលាន៖ 

 រិទធិនបាេះននោ ត 
 លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ពិតម្របាកដកោុងឃំុ រងាេ ត់ នៅជាមួយ។ 

គ. សាកស ីនិងឯកសារសម្រាប់ការឈសោើស ំលិខិតបញ្ជជ ក់ទលីំឈៅកោ ងឃ ំ សង្កា ត ់
អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្រតូវបងាហ ញែ្ួននដាយផ្លៃ ល់ចំនពាេះមុែអាជាា ធរឃំុ រងាេ ត់ 

ណដលោត់ម្រតូវចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយនំមកជាមួយនូវ៖ 
- អតតរញ្ជញ ណប័ណណរញ្ជា តិណែាររបរ់សាមីែ្ួន 
- លិែិតអនុញ្ជញ តឱ្យសាោ ក់នៅបនណាដ េះអារនោ (ក៩) នចញនដាយនមប៉ាុរដិ៍នគរបាល
រដាបាលថ្នឃំុ រងាេ ត់របរ់សាមីែ្ួន និង 

- សាកសី ១របូ ណដលានរិទធិនបាេះននោ តនៅកោុងឃំុ រងាេ ត់ជាមួយ។ 
V. ដំឈណើ រព្បព្រឹតតឈៅននការរិនិតយបញ្ជ ឈី ា្ ះ និងការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
១. ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នោ ២ំ០១៩ 

ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នោ ំ២០១៩ ាននោលនៅធានឱ្យ
បញ្ា ីនបាេះននោ តានភាពនពញនលញភាពម្រតលមម្រតូវ និងានបចេុបបនោភាព ម្របកបនដាយ
រុវតាិភាពតាមរយៈ៖

 
ចំណា៖ំ រាល់ការនរោើរំុ ម្រតូវានឯកសារ្្ូវការបញ្ជា ក់ម្រតលមម្រតូវ។ 

ការរិនិតយបញ្ជ ឈី ា្ ះ និង
ការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 

ការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
 អោកានរិទធិចុេះន ា្ េះ ណតមិនទន់
បានចុេះន ា្ េះ 

 អោកនទើបម្រគប់អាយុ ១៨នោ ំ 
 អោកណដលបានផ្្លរ់លំនៅឋាន ឬទី
រំណាក់ចូលឃំុ រងាេ ត់ងាី។ 

ការបរតព្ម្ូេទិ្នោន័យ 
 អោកែុរទិនោន័យ ណដលបាននរោើរំុ។ 

ការព្សង ់នងិលបុឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
 អោកទទួលមរណភាព 
 អោកម្រតូវបានដកហូតរិទធិនបាេះននោ ត
ជាបនណាត េះអារនោ  

 អោកបានផ្្លរ់លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់
នចញនៅឃំុ រងាេ ត់ន្សង។ 
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២. ជំហានទាងំ ៤ ននការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ក.ច.ប ម្រតូវអនុវតតការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តតាមនីតិវធីិ ដូចបញ្ជា ក់កោុងជំហានទំង៤ 

ខាងនម្រកាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
៣.ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត តរករណីនីរួយៗ 

កោុងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ការណកតម្រមូវទិនោន័យ ការបតូរការោិល័យនបាេះននោ ត និង
ការលុបន ា្ េះនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ តនៅតាមឃំុ រងាេ ត់ ក.ច.ប ម្រតវូអនុវតតតាមករណី
ជាក់ណរដងនីមួយៗ ដូចខាងនម្រកាម៖ 
ក. ករណីព ំាន អ.ខ ឬាន អ.ខ ប  ថនតព ំានលកាខណឌ ម្រគប់ម្រាន់ 

នម្រកាយអនុវតតជំហានទី១ ឬ/និងជំហានទី២ រចួនហើយ ម្របរិននបើពិនិតយនឃើញករណី
ដូចខាងនម្រកាម ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវ៖ 

ជំហា
នទ
ី១ 

ជំហា
នទ
ី២ 

ជំហា
នទ
ី៣ 

ជំហា
នទ
ី៤ 

ម្របធានរួរ៖ 
 នតើអោកាន អ.ែ ឬ ឯ.អ ឬនទ? 
 នតើអោកបានចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនហើយឬនៅ? 

ម្របធានពិនិតយភាពានរិទធិចុេះន ា្ េះ៖ 
 ន ៃ្ៀងផ្លៃ ត់ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
 អាយុ ១៨នោ ំ (នកើតមុន ឬម្រតលមថ្ងៃ០១ រីហា ២០០១) 
 លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់កោុងឃំុ រងាេ ត់។ 

អនុម្របធាន៖ 
 រួរទីលំនៅនៅភូមិណា? 
 បំនពញ ទ.១០២២ 
 ម្របគល់ ទ.១០២២ និងឯកសារដថ្ទ
នទៀតនៅការកំុីពយូទ័រ។ 

 

 បដិនរធនដាយ ទ.១០០៩ 

 ជម្រាបោត់ឱ្យនៅជួបអនុ-
ម្របធាន ក.ច.ប 

ការកំុីពយូទ័រ៖ 
 នធែើនតរដសាោ មនមថ្ដ 
 បញ្េូ លទិនោន័យនដាយណ អ្កនលើ អ.ែ ឬ 
ឯ.អ និង ទ.១០២២ 

 ណរគនយកសាោ មម្រាមថ្ដ 
 ងតរបូ និងឯកសារ 
 ម្របគល់ឯកសារជូនអោករំុចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តវញិ។ 

នបើពំុម្រគប់លកាែណឌ  

នបើម្រគប់លកាែណឌ  
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 ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តព ំាន អ.ខ 
 បដិនរធការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយ ទ.១០០៩ នដាយនធែើការបញ្ជា ក់ពី

មូលនហតុ និងលកាែណឌ ណដលអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តមិនបានបំនពញ 
 ណណនំោត់ ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 រូមនៅរាយការណ៍ជាបនៃ ន់ជូនអាជាា ធរានរមតាកិចេ នដើមបីបំនពញ
ណបបបទ្តល់ អ.ែ ជូន 

 នរោើរំុ ឯ.អ ពីអាជាា ធរឃំុ រងាេ ត់ 
 ជម្រាបោត់ថា នៅនពលអោកទទួលបាន អ.ែ ឬ ឯ.អ កោុងអំ ុងនពលថ្នការ

ពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត អោកម្រតូវម្រត ប់មកជួប ក.ច.ប 
វញិ នដើមបរំុីចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

 ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះាន អ.ខ ប  ថនតអាសយដាា នកោ ង អ.ខ ឈផ្សង 
 បដិនរធការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយ ទ.១០០៩ នដាយនធែើការបញ្ជា ក់ពី

មូលនហតុ និងលកាែណឌ ណដលអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តមិនបានបំនពញ 
 ណណនំោត់ ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 នៅយកនរៀវនៅសាោ ក់នៅចាប់នដើម ឬនរៀវនៅម្រគួសារចាប់នដើម ណដល
ានបញ្ជា ក់ពីការសាោ ក់នៅរបរ់សាមីែ្ួនកោុងឃំុ រងាេ ត់ណដលម្រតវូរំុចុេះ
ន ា្ េះនបាេះននោ ត  

 នបើោត់ពំុាននរៀវនៅសាោ ក់នៅ ឬនរៀវនៅម្រគសួារចាប់នដើមនទ ោត់ម្រតវូ
នៅនរោើរំុលិែិតបញ្ជា ក់ទីលំនៅពីអាជាា ធរឃំុ រងាេ ត់ 

 ជម្រាបោត់ថា នៅនពលោត់យកនរៀវនៅសាោ ក់នៅចាប់នដើម ឬនរៀវនៅ
ម្រគួសារចាប់នដើមបាននហើយ ឬទទួលបានលិែិតបញ្ជា ក់ទីលំនៅ ោត់ម្រតូវ
ម្រត ប់មកជួប ក.ច.ប វញិ នដើមបរំុីចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ ការចុេះន ា្ េះនបាេះ
ននោ តកោុងករណីននេះ ម្រតូវអនុវតតនីតិវធីិ ដូចបញ្ជា ក់កោុងជំហានទំង៤ ខាងនលើ។ 

ខ. ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយ ប  ថនតឈ ា្ ោះ ឬ/និងទិនោន័យកោ ងបញ្ជ ី
ឈ ោះឈនោ តកត់ម្រតរិនម្រតរឹម្រតូេ 
 ករណីទ១ី អោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយ នោ ២ំ០១៩ 

ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវជម្រាបអោករំុណកតម្រមូវឱ្យនៅជួបការកំុីពយទ័រ នដើមបបីនតនីតិវធីិ
ណរែងរកម្របវតតិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តរបរ់ោត់ ដូចខាងនម្រកាម៖ 
 ករណីទិនោន័យរបសអ់ោកឈសោើស ពំ ំទាន់ម្រតូេ នបញ្ជូ នរក គ.ជ.ប 
- ករណីទិនោន័យកោ ងក ពំយូទ័រម្រតឹរម្រតូេ ថតទិនោន័យកោ ង ទ.១០២២ ខ ស 
 ការកំុីពយូទ័រទញយកទិនោន័យ តាមរយៈសាោ មម្រាមថ្ដ ឬតាមនលែ   អ.ែ 

ឬ ឯ.អ របរ់អោកនរោើរំុ 
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 ចត់អនុម្របធាន ឱ្យនធែើការណកតម្រមូវទិនោន័យជូនអោករំុនៅនលើ ទ.១០២២ 
ទំងពីរណ្ោកន ើងវញិ នដាយឆូតនលើទិនោន័យកោុង ទ.១០២២ ណដលែុរ
ទំងពីរណ្ោកននេះ រចួររនររទិនោន័យណដលម្រតលមម្រតវូណកបរននេះ តាមទិនោន័យ
កោុង អ.ែ ឬ ឯ.អ និងចុេះហតានលខា នបាេះម្រតា នដើមបីបញ្ជា ក់ថា បានណក
តម្រមូវន ា្ េះ ឬ/និងទិនោន័យ តាមការនរោើរំុ។ 

- ករណីទិនោន័យកោ ង ទ.១០២២ ម្រតឹរម្រតូេ ថតទិនោន័យកោ ងក ំពយូទ័រខ ស 
 ចត់ការកំុីពយូទ័រឱ្យ៖ 
o ទញយកទិនោន័យ តាមរយៈសាោ មម្រាមថ្ដ ឬតាមនលែ អ.ែ ឬ ឯ.អ របរ់

អោកនរោើរំុ 
o នធែើការណកតម្រមូវទិនោន័យ នដាយណ្អកនលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ របរ់អោកនរោើរំុ 
o ជម្រាបអោករំុណកតម្រមូវឱ្យន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យរបរ់ែ្ួនណដលបងាហ ញនៅនលើ

ម៉ាូនីទ័រកំុពយូទ័រ 
o យកសាោ មម្រាមថ្ដសាមីែ្ួនបញ្េូ លកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ នដើមបីបញ្ជា ក់ថា បាន

ណកតម្រមូវម្រតលមម្រតូវ និងរម្រាប់រកាទុកទិនោន័យតាមការនរោើរំុ បនៃ ប់មក
នធែើការរកាទុកទិនោន័យរបរ់អោករំុណកតម្រមូវកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 

- ករណីទិនោន័យកោ ង ទ.១០២២ កខ៏ ស ឈ ើយទិនោន័យកោ ងក ំពយូទ័រកខ៏ ស  
 ការកំុីពយូទ័រទញយកទិនោន័យ តាមរយៈសាោ មម្រាមថ្ដ ឬតាមនលែ អ.ែ 

ឬ ឯ.អ របរ់អោកនរោើរំុ 
 អនុម្របធានម្រតូវ៖  
o នធែើការណកតម្រមូវទិនោន័យជូនអោករំុនៅនលើ ទ.១០២២ ទំងពីរណ្ោកន ើង 

វញិ នដាយឆូតនលើទិនោន័យកោុង ទ.១០២២ ណដលែុរទំងពីរណ្ោកននេះ  
o រចួររនររទិនោន័យណដលម្រតលមម្រតូវណកបរននេះ តាមទិនោន័យកោុង អ.ែ ឬ  

ឯ.អ និងចុេះហតានលខា នបាេះម្រតា នដើមបបីញ្ជា ក់ថា បានណកតម្រមូវន ា្ េះ 
ឬ/និងទិនោន័យ តាមការនរោើរំុ។ 

 ការថកតម្ររូេទិនោន័យកោ ងក ំពយូទ័រ ម្រតូេ៖ 
o នធែើការណកតម្រមូវទិនោន័យ នដាយណ្អកនលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ របរ់អោកនរោើរំុ 
o ជម្រាបអោករំុណកតម្រមូវឱ្យន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យរបរ់ែ្ួនណដលបងាហ ញនៅ

នលើម៉ាូនីទ័រកំុពយូទ័រ 
o យកសាោ មម្រាមថ្ដសាមីែ្ួនបញ្េូ លកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ នដើមបីបញ្ជា ក់ថា 

បានណកតម្រមូវម្រតលមម្រតូវ និងរម្រាប់រកាទុកទិនោន័យតាមការនរោើរំុ 
បនៃ ប់មកនធែើការរកាទុកទិនោន័យរបរ់អោករំុណកតម្រមូវកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 

ចំណា៖ំ  ការណកតម្រមូវកោុងករណីននេះ អាចនធែើបានលុេះម្រតាណតទិនោ័យ ពំុទន់បានបញ្ាូ ននៅ 
ន.គ.ទ.ប។ 
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 ករណីទិនោន័យរបសអ់ោកឈសោើស ំ ម្រតូេ ន ក.ច.ប បញ្ជូ នរក គ.ជ.ប 
ករណីននេះ អោកនរោើរំុណកតម្រមូវអាចរំុន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ

ជាមួយ ទ.១០២២ ឬ អ.ែ ឬ ឯ.អ បាន ប៉ាុណនតមិនអាចណកតម្រមូវទិនោន័យបាននទ។ 
នបើទិនោន័យកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រមិនម្រតលមម្រតវូ ក.ច.ប ម្រតូវណណនំោត់ឱ្យរង់ចំបតលងតវ៉ា
រំុណកតម្រមូវទិនោន័យនៅកោុងអំ ុងនពលថ្នការបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូង។ 

 ករណីទី២ អោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នច ោះឈ ា្ ោះរួចឈ ើយរ ននោ ២ំ០១៩ 
ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវនរោើរំុឱ្យោត់បងាហ ញ អ.ែ ឬ ឯ.អ ណដលានទិនោន័យម្រតលមម្រតូវ 

និងបងាហ ញ ទ.១០២២ នបើាន។ ម្របរិននបើឯកសារណដលោត់បងាហ ញម្រតលមម្រតូវនហើយ 
ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតវូចត់ណចងដូចខាងនម្រកាម៖ 
 ចត់អនុម្របធាន ក.ច.ប ឱ្យបំនពញ ទ.១០២៨ ជូនសាមីអោកនរោើរំុ។ 
 ចត់ការកំុីពយូទ័រឱ្យអនុវតតដូចខាងនម្រកាម៖ 

 យកសាោ មនមថ្ដរបរ់អោកនរោើរំុណកតម្រមូវ នដើមបទីញយកទិនោន័យមកនធែើការ
ណកតម្រមូវ ឬណរែងរកទិនោន័យអោកនរោើរំុណកតម្រមូវតាមរយៈនលែ អ.ែ ឬ អតតនលែ 
ឬនមម្រតកូលនមែ្ួន (ករណីអោកនរោើរំុណកតម្រមវូ មិនអាច្តល់សាោ មនមថ្ដបាន) 

 ណកតម្រមូវទិនោន័យ នដាយណ្អកនលើ អ.ែ ឬ ឯ.អ ណដលម្រតលមម្រតូវ  
 ជម្រាបអោករំុណកតម្រមូវ ឱ្យន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យរបរ់ែ្ួនណដលបងាហ ញនៅនលើ
ម៉ាូនីទ័រកំុពយូទ័រ 

 នរោើអោករំុណកតម្រមូវ្តល់សាោ មថ្ដបញ្េូ លកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ នដើមបីបញ្ជា ក់ថា ោត់
ពិតជាបាននរោើរំុណកតម្រមវូទិនោន័យ។ 

 ម្របគល់បងាេ ន់ថ្ដ ទ.១០២៨ ឱ្យអោកនរោើរំុណកតម្រមវូ។ 
ចំណា៖ំ ការណកតម្រមូវទិនោន័យកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត នលងម្រតូវនធែើការម្រតួតពិនិតយន្ៃៀងផ្លៃ ត់ន ើងវញិ

នដាយ ន.គ.ទ.ប។ 
គ. ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តាន អ.ខ ឬ ឯ.អ និងធ្លា ប ់នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយ 

ម្របរិននបើអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនឆ្ើយថា ោត់ធ្ាប់ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តមតងរចួ
នហើយ ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវបនតរំណួរថា  នតើអោកធ្ាប់ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅឃំុ រងាេ ត់
ណា? នោ ំណា? 
 ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយ ថត នរដូរទលីំឈៅកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
 ថ ល ឬស ំរតូរការយិាល័យឈ ោះឈនោ តកោ ងភរូិជារួយ 
ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវរំុពិនិតយនមើល អ.ែ បងាេ ន់ ទ.១០២២ និងឯកសារភ័រតុតាង

ណដលបញ្ជា ក់ទីលំនៅងាី នៅកោុងឃំុ រងាេ ត់ ដូចជានរៀវនៅម្រគួសារ ឬនរៀវនៅ 
សាោ ក់នៅ ឬលិែិតបញ្ជា ក់ទីលំនៅ រចួនហើយ ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវ៖ 
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 ចតអ់ន ម្ររធ្លន ក.ច.ប ឱ្យ៖ 
 បំនពញទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដ ទ.១០២៨ ចុេះហតានលខា ររនររន ា្ េះ នបាេះម្រតា រចួ
នបាេះម្រតាបណនាមរវងគល់ទម្រមង់ និងបងាេ ន់ថ្ដ 

 ឱ្យអោកនរោើរំុ្ដិតនមថ្ដ និងររនររន ា្ េះនលើ ទ.១០២៨ 
 ណហកបងាេ ន់ថ្ដ ទ.១០២៨ ម្របគល់ឱ្យការកំុីពយូទ័រ 
 ដកហូតបងាេ ន់ថ្ដ ទ.១០២២ ចរ់ម្របរិននបើាន កិបភាា ប់ជាមួយគល់ ទ.១០២៨  
 ណណនំអោកនរោើរំុននេះ ឱ្យនៅជួបការកំុីពយូទ័រ។ 

 ចតក់ារកី ំពយូទ័រឱ្យ៖ 
 ទញយកទិនោន័យបរ់អោកនរោើរំុ តាមរយៈសាោ មនមថ្ដ អតតនលែ ឬនលែ     
អ.ែ ឬ ឯ.អ ឬនមម្រតកូល និងនមែ្ួន  

 ន្ៃរន ា្ េះ និងទិនោន័យអោកនរោើរំុនៅការោិល័យងាីកោុងភូមិណដលោត់ររ់នៅ 
ដូចបានកំណត់កោុង ទ.១០២៨ 

 ជម្រាបអោកនរោើរំុឱ្យន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យរបរ់ែ្ួននៅនលើម៉ាូនីទ័រកំុពយូទ័រ  
 នរោើរំុអោករំុបតូរការោិល័យ្តល់សាោ មម្រាមថ្ដបញ្េូ លកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រនដើមបី
បញ្ជា ក់ថា ោត់ពិតជាបាននរោើរំុបតូរការោិល័យនបាេះននោ ត 

 ម្របគល់បងាេ ន់ថ្ដ ទ.១០២៨ ឱ្យអោកនរោើរំុ។ 
ឃ. ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយនោ ២ំ០១៨ កោ ងឃ ំ សង្កា តឈ់ផ្សង 

ម្របរិននបើអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនឆ្ើយថា ធ្ាប់បានចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តរចួនហើយ
នៅនោ ំ២០១៨ កោុងឃំុ រងាេ ត់ន្សង ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវបនតនីតិវធីិថ្នការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត ដូចខាងនម្រកាម៖ 
 ពិនិតយភាពានរិទធិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តរបរ់អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 ន្ៃៀងផ្លៃ ត់ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
 ានអាយុ ១៨នោ ំ ន ើងនៅគិតដល់ថ្ងៃទី៣១ ណែកកេដា នោ ំ២០១៩ (នកើតមុន ឬ
ម្រតលមថ្ងៃទី០១ ណែរីហា នោ ំ២០០១) 

 ានលំនៅឋាន ឬទីរំណាក់កោុងឃំុ រងាេ ត់ណដលសាមីែ្ួនម្រតូវនបាេះននោ ត។ 
 ជម្រាបអោករំុចុេះន ា្ េះឱ្យនៅជួបអនុម្របធាន ក.ច.ប នហើយអនុម្របធានម្រតូវបញ្ាូ ន 
អ.ែ ឱ្យការកំុីពយូទ័រណរែងរកម្របវតតិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តមុននលងបនតនីតិវធីិចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត។ 

 ករណីរកព ំឈឃើញឈ ា្ ោះកោ ងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត 
អនុម្របធាន ក.ច.ប និងការកំុីពយូទ័រ ម្រតវូអនុវតតការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ដូចករណី

ធមាតា ណដលានបញ្ជា ក់កោុងជំហានទី៣ និងជំហានទី៤ ខាងនលើ។ 
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 ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តធ្លា ប់ នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត និងានឈ ា្ ោះកោ ងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត 
នោ ២ំ០១៨ 
អនុម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវរួរទីលំនៅកោុងភូមិ នដើមបីកំណត់បញ្េូ លន ា្ េះកោុង

ការោិល័យនបាេះននោ ត និងម្រតូវបំនពញ ទ.១០២២ ោា នអតតនលែ រម្រាប់អោកផ្្លរ់
បតូរទីលំនៅ នដាយណ្អកតាមទិនោន័យកោុង អ.ែ ឬ ឯ.អ ចុេះហតានលខា ររនររន ា្ េះ 
និងនបាេះម្រតា។ បនៃ ប់មកម្រតូវម្របគល់ អ.ែ ឬ ឯ.អ និងឯកសារពាក់ព័នធនៅការកំុីពយូទ័រ 
និងណណនំអោករំុចុេះន ា្ េះននេះឱ្យនៅជួបការកំុីពយូទ័រ។ 
 ការកី ំពយូទ័រ ម្រតូេអន េតត ចូខាងឈម្រការ ៖ 

 ម្រតូវនម្រជើរនរ ើរយកន ា្ េះទីតំាង និងនលែកូដការោិល័យនបាេះននោ ត 
 ជូតរាអ តនមថ្ដអោកនរោើរំុ បនៃ ប់មកនធែើនតរតសាោ មនមថ្ដទំងរងខាង 
 ងត អ.ែ ឬ ឯ.អ  
 នម្រជើរនរ ើរម្របវតតិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត (យកពាកយ ន្ៃរចូលពីឃំុ រងាេ ត់ន្សង) 
 ណរែងរកន ា្ េះ និងទិនោន័យរបរ់អោករំុចុេះន ា្ េះតាមអតតនលែ នលែ អ.ែ ឬ 
ឯ.អ ឬនមម្រតកូល និងនមែ្ួន 

 ម្រតូវនធែើការន្ៃរទិនោន័យមួយចំនួនណដលរមួាន អតតនលែ នលែ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
នមម្រតកូល និងនមែ្ួន នភទ ថ្ងៃ ណែ នោ ំកំនណើ ត  

 បញ្េូ លអារយដាា នអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយណ្អកតាម អ.ែ ឬ ឯ.អ 
ឬ/និងឯកសារបញ្ជា ក់ពីលំនៅឋាន ឬទីរំណាក់  

 បំនពញភូមិឧបរមព័នធ (ម្របរិននបើាន)  
 នម្រជើរនរ ើរសាា នភាពពិការភាពអោកចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត (ម្របរិននបើាន) 
 ងតរបូចំពីមុែ 
 ជួយកាន់នមថ្ដអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តដាក់នលើា៉ា រីុនណរគន នដើមបីយក
សាោ មម្រាមថ្ដសាមីែ្ួនទំងរងខាង នឆែងចំនួន៤ដង និងសាត ចំំនួន ៤ដង 
បញ្េូ លនៅកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ នដាយម្រតូវយកសាោ មម្រាមថ្ដនឆែងមុន។ 

 ងតឯកសារបញ្ជា ក់ពីលំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ 
 ជម្រាបអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តឱ្យោត់ន្ៃៀងផ្លៃ ត់ន ា្ េះ និងទិនោន័យរបរ់
ែ្ួនណដលបានបងាហ ញនៅនលើម៉ាូនីទ័រកំុពយូទ័រ  

 ម្រតូវចុចនលើម្របអប់ ម្រតូវរកាទុក (Save) ទិនោន័យអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅ
កោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ និងចុចនលើពាកយយល់ម្រពម។ 

 ម្របគល់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត (ទ.១០២២) និង អ.ែ ឬ ឯ.អ 
ឬឯកសារបញ្ជា ក់ពីលំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ ជូនអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 
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ង. ករណីអោកស ំច ោះឈ ា្ ោះ នច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តរួចឈ ើយឈៅឃ ំ សង្កា ត់ឈផ្សងកោ ងអំឡ ងឈពលននការពិនិតយ
បញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
ម្របរិននបើអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនឆ្ើយថា  ោត់ធ្ាប់បានចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

រចួនហើយនៅឃំុ រងាេ ត់ន្សងកោុងអំ ុងនពលថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងចុេះន ា្ េះ 
នបាេះននោ ត ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវបនតអនុវតតនីតិវធីិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ដូចានបញ្ជា ក់ 
កោុងជំហានទំង៤ ថ្នការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត នដាយឱ្យអនុម្របធាន ក.ច.ប គូរធិក
រាគ ល់កោុង ទ.១០២២ បណនាម នដើមបបីញ្ជា ក់ពីករណីននេះ និងដកហូត ទ.១០២២ ចរ់ 
(នបើាន) កិបភាា ប់នលងគល់ ទ.១០២២ ងាី។ 
ច. ករណីអោកានឈ ា្ ោះកោ ងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត  នទទួលររណភាពកោ ងអំឡ ងឈពលននការពិនតិយបញ្ជ ឈី ា្ ោះ 
និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 
កោុងអំ ុងនពលថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ម្របរិននបើ

ានរបាយការណ៍អំពីអោកានន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ តបានទទួលមរណភាព ាន
ឯកសាររាអ ងម្រតលមម្រតូវ និងចារ់លារ់ ម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវ៖ 
 ពិនិតយឯកសារពាក់ព័នធ 
 ចត់អនុម្របធានឱ្យបំនពញ ទ.១០២៥ និងរាយការណ៍ជូន កបឃ.រ នដើមបីអនុវតត 

នីតិវធីិស្រង់ន ា្ េះដាក់កោុងបញ្ា ីន ា្ េះអោកនបាេះននោ ត ណដលនលងម្រតូវលុបនចញពី
បញ្ា ីនបាេះននោ ត។ 

៤. ការពិនិតយ និងសឈម្ររចរបស់ ក.ច.ប ឈលើរ យការណ៍សតីពីការម្រសងឈ់ ា្ ោះអោកឈ ោះឈនោ តថ លនឹងម្រតូេល ប
ឈចញពីបញ្ជ ឈី ោះឈនោ ត  
បនៃ ប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍រតីពីការស្រង់ន ា្ េះអោកនបាេះននោ ត ណដលបានទទួល 

មរណភាព ឬម្រតូវបានដកហូតជាបនណាត េះអារនោនូវរិទធិនបាេះននោ ត ឬបានផ្្លរ់ លំនៅ-
ឋាន ឬទីរំណាក់នៅឃំុ រងាេ ត់ន្សង និងានឯកសាររាអ ងម្រតលមម្រតូវ និងចារ់លារ់ 
ណដលទទួលបានពី លធ.ែប ឬ កបឃ.រ ក.ច.ប ម្រតូវនធែើការម្រតួតពិនិតយន្ៃៀងផ្លៃ ត់តាម
ករណីនីមួយៗ នដាយណ្អកនលើឯកសាររាអ ង និងទិនោន័យកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ ម្របធាន និង
អនុម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវ ៖ 

 នធែើការពិនិតយនលើបញ្ា ីន ា្ េះអោកនបាេះននោ ត ណដលនលងម្រតូវលុបនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ ត
ជាមួយនលងឯកសាររាអ ងឱ្យបានចារ់លារ់ តាមករណីនីមួយៗ និងទិនោន័យមួយ
ចំនួនកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ តចុងនម្រកាយ ដូចជានលែ អ.ែ ឬ ឯ.អ នមម្រតកូល នមែ្ួន 
នភទ និងថ្ងៃណែនោ ំកំនណើ តជានដើម។  

 ចត់ការកំុីពយូទ័រឱ្យនធែើការន្ៃៀងផ្លៃ ត់បញ្ា ីននេះជាមួយទិនោន័យកោុងម្របព័នធកំុពយូទ័របណនាមនទៀត។ 
 បនៃ ប់មក ម្របធាន និងអនុម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវរនម្រមចនលើបញ្ា ីន ា្ េះអោកនបាេះននោ ត 
ណដលនលងម្រតូវលុបនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ ត នហើយចត់ឱ្យការកំុីពយូទ័រនធែើការនរោើរំុលុប
ន ា្ េះអោកទំងននេះ តាមកមាវធីិកំុពយូទ័រណដលបានកំណត់មក គ.ជ.ប នដាយភាា ប់មក
ជាមួយនូវឯកសាររាអ ង។ 
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VI. គំនូសបំព្រួញរយៈឈរលននការដារ់ ការទ្ទ្ួល និងការឈដាះព្សាយពារយ
បណដឹ ងរោងុដំណារ់កាលននការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រវនការរនម្រមចកោុង 
រយៈនពល ១០ថ្ងៃោ៉ាងយូរ 

(ាម្រតា៥៩) 

 

រវនការរនម្រមចកោុង 
រយៈនពល ៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរ 
(ាម្រតា៥៨) 

 

 
ម្របជំុរនម្រមចកោុងរយៈនពល 
៣ថ្ងៃោ៉ាងយូរ(ាម្រតា៥៥) 

 

 

ការសុចំុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 

 

លរខខ្ណឌ ម្ិនព្គប់ព្ោន់ 

 

បដិឈសធការសុចំុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 

 
បតលងរយៈនពល ៣ថ្ងៃោ៉ាងយូរ បនៃ ប់ 
ពីថ្ងៃទទួលនរចកតីរនម្រមចបដិនរធ 
(ាម្រតា៥៤) 

 
 
 
 
 

 

 

លរខខ្ណឌ ព្គប់ព្ោន់ 

 

ការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្រតវូបដិនរធ 

 

បតឹងតវ៉ា ឈៅព្រុម្ព្បឹរាឃុ ំសង្កា ត់ 

 

ម្រកមុម្របលកាឃំុ រងាេ ត់បដិនរធ 
 

ម្រកមុម្របលកាឃំុ រងាេ ត់យល់ម្រពម 

 

បតឹងតវ៉ា ឈៅ គ.ជ.ប 

 
បតលងរយៈនពល ៥ថ្ងៃោ៉ាងយូរបនៃ ប់
ពីថ្ងៃទទួលរម្រមង់នរចកតីរនម្រមច 

បដិនរធ (ាម្រតា៥៧) 
 
 

 

គ.ជ.ប បដិនរធ 

 

គ.ជ.ប យល់ម្រពម 

 

បតឹងតវ៉ា ឈៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  

 

បតលងរយៈនពល ៥ថ្ងៃោ៉ាងយូរ 
បនៃ ប់ពីថ្ងៃទទួលរម្រមង់នរចកតី 
រនម្រមចបដិនរធ (ាម្រតា៥៩) 

 

 

ម្រកមុម្របលកាធមានុញ្ញបដិនរធបិទ្្ូវតវ៉ា  
 

ម្រកមុម្របលកាធមានុញ្ញយល់ម្រពម 

 

រ.ច.ប ឬ រ.ច.ប.រ ចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
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VII. ការឈព្បើព្ សទ់្ព្ម្ង់បបបបទ្ 
ទ.១០០៩ គឺជានរចកតីរនម្រមចបដិនរធការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលម្របធាន 

ក.ច.ប នម្របើម្របារ់កោុងការបដិនរធការរំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលមិនបានបំនពញតាម 
លកាែណឌ កំណត់។ ទ.១០០៩ បំនពញចំនួន ១ចាប់ នហើយចុេះហតានលខា នបាេះម្រតានៅនលើ 
ណ្ោកទី១ និងណ្ោកទី២ និងចំកណាត លកណនង្ណហកផ្លត ច់ បនៃ ប់មកណហកណ្ោកទី២ ម្របគល់ឱ្យ 
អោករំុចុេះន ា្ េះ និងណ្ោកទី១ ម្រតូវរកាទុកនដើមបដីាក់កោុងនរាង «ែ»។ 
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 ទ.១០១១ គឺជារបាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ 
នបាេះននោ ត តាមការោិល័យនបាេះននោ តណដល ក.ច.ប ម្រតូវបំនពញបនៃ ប់ពីបានបញ្េ ប់ 
ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។  

 

ម្របរិននបើោា នបណដល ងតវ៉ាដាក់នៅ កបឃ.រ កោុងរយៈនពល ៣ថ្ងៃ បនៃ ប់ពីថ្ងៃ
បញ្េ ប់ការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនទ ក.ច.ប ម្រតូវនធែើរបាយការណ៍ 
ទ.១០១១ នៅថ្ងៃទី២៥ ណែឧរភា នោ ំ២០១៩។ 
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ម្របរិននបើានបណដល ងតវ៉ាមួយ ឬនម្រចើន ម្រតូវបានដាក់នៅ កបឃ.រ ក.ច.ប  
ម្រតូវនធែើរបាយការណ៍ ទ.១០១១ តាមការោិល័យពាក់ព័នធកោុងឃំុ រងាេ ត់ បនៃ ប់ពី   
កបឃ.រ បានរនម្រមចនដាេះស្សាយបណដល ងចប់ ក.ច.ប ម្រតូវនធែើរបាយការណ៍នៅថ្ងៃ 
ទី២៨ ណែឧរភា នោ ំ២០១៩។ ទ.១០១១ នម្របើម្របារ់ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 
 

 
 

 

 ទ.១០១២ គឺជារបាយការណ៍ររបុរតីពីលទធ្លថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ  និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តកោុងឃំុរងាេ ត់ ណដល ក.ច.ប ម្រតូវបំនពញ ទ.១០១២ ចំនួន ៣ចាប់ ឱ្យរចួរាល់ 
នៅមុននពលនវចែេប់កញ្េ ប់ «ក» ដាក់កោុងនរាង «ែ»។ ទ.១០១២ នម្របើម្របារ់ ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 

 

 

- ១ ចាប់ ម្រចកនស្សាមរំបុម្រត រម្រាប់ដាក់កោុ ងកញ្េ ប់  «ក» 
- ២ ចាប់ កិបភាា ប់នៅណ្ោកខាងនម្រៅកញ្េ ប់  «ក» 
- ១ ចាប់ ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ 

ទ.១០១១ ចំនួន ៤ចាប់ 

- ២ចាប់ ម្រចកនស្សាមរំបុម្រត រម្រាប់ដាក់កោុងនរាង «ែ» ( ន្ាើ 
ជូន គ.ជ.ប ចំនួន ១ចាប់ និង លធ.ែប  ចំនួន ១ចាប់) 

- ១ចាប់ ក.ច.ប  រកាទុកជាឯកសារ  នម្រកាយមក 
ទុកជាឯកសារនៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ 

 
 

ទ.១០១២ ចំនួន ៣ចាប់ 
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 ទ.១០១៣ គឺជាលិែិតបញ្ជា ក់ការនវចែេប់រាា រ ឯកសារ និងការបញ្ាូ ននរាង «ែ»  
នដាយម្រកុមចុេះន ា្ េះ  ណដល ក.ច.ប ម្រតូវបំនពញ ទ.១០១៣ ចំនួន ៤ចាប់ ឱ្យរចួរាល់
នៅមុននពលនវចែេប់នរាង «ែ»។ ទ.១០១៣ នម្របើម្របារ់ដូចខាងនម្រកាម ៖ 

 
 
 

 

- ២ចាប់ ម្រចកនស្សាមរំបុម្រត រួចដាក់កោុ ងនរាង «ែ» 
- ១ចាប់ ដាក់នហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» 
- ១ចាប់ ក.ច.ប  ទុករម្រាប់ម្របគល់ ទទួលនៅ  

លធ.ែប (នម្រកាយមកទុកជាឯកសារឃំុ រងាេ ត់) 
 

ទ.១០១៣ ចំនួន ៤ចាប់ 
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 ទ.១០១៤ គឺជាលិែិតបញ្ជា ក់ការនវចែេប់នរាង «ែ» និងការបញ្ាូ ននរាង «គ» នដាយ 
លធ.ែប។ លធ.ែប ម្រតូវបំនពញ ទ.១០១៤ ឱ្យរចួរាល់នៅមុននពលនវចែេប់នរាង «គ»។ 
ទ.១០១៤ នម្របើម្របារ់ដូចខាងនម្រកាម៖  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- ១ចាប់ ម្រចកនស្សាមរំបុម្រត រួចដាក់កោុ ងនរាង «គ» 
- ១ចាប់ ដាក់នហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «គ» 
- ១ចាប់ ក.ច.ប  ទុកឱ្យមន្តនតី លធ.ែប នម្របើនពល 
ម្របគល់ ទទួលនៅ គ.ជ.ប 

ទ.១០១៤ ចំនួន ៣ចាប់ 
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 ទ.១០២០ គឺជារបាយការណ៍រតីពីនរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ ណកតម្រមូវនលើបញ្ា ី 
នបាេះននោ តដំបូងថ្នឃំុ រងាេ ត់។ កបឃ.រ ម្រតូវបំនពញ ទ.១០២០ ចំនួន ៣ចាប់ 
ឱ្យរចួរាល់នៅនពលបញ្េ ប់ការនដាេះស្សាយបណតល ងនៅ កបឃ.រ ទក់ទងនលងបញ្ា ី  
នបាេះននោ តដំបូង និងបញ្ាូ នមក ន.នរវកមាចាប់ និងវវិទកមាចំនួន ២ចាប់ នដាយ 
ភាា ប់មកជាមួយនូវបញ្ា ីន ា្ េះអោកនបាេះននោ ត ណដលបានរនម្រមចឱ្យណកតម្រមូវន ា្ េះ 
ឬទិនោន័យពាក់ព័នធកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត ឬ/និងរកាទុក ឬចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តងាីកោុង 
បញ្ា ីនបាេះននោ ត ឬ/និងលុបន ា្ េះនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូងថ្នឃំុ រងាេ ត់ ម្រពមទំង 
រម្រមង់នរចកតីរនម្រមច (ទ.១២០៣) របរ់ កបឃ.រ ពាក់ព័នធតាមករណីនីមួយៗ។  
ទ.១០២០ នម្របើម្របារ់ដូចខាងនម្រកាម៖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

- ២ចាប់ ន ា្ើជូន ន. នរវកមាចាប់និងវវិទកមា   
              តាមរយៈ លធ.ែប  

- ១ចាប់ រកាទុកនៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ 
ទ.១០២០ ចំនួន ៣ចាប់ 
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 ទ.១០២១ គឺជារបាយការណ៍រតីពីតុលយភាពថ្នការទទួល និងការនម្របើម្របារ់ទម្រមង់ 
បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ ក.ច.ប ម្រតូវបំនពញ ទ.១០២១ ចំនួន ៤ចាប់ 
នដើមបនីធែើការន្ៃៀងផ្លៃ ត់ឱ្យម្របាកដថា ទ.១០២២ ណដលបានទទួលនរាើនលង ទ.១០២២ 
ណដលបាននម្របើ បូកនលង ទ.១០២២ ណដលនៅរល់មិនទន់នម្របើ។ ទ.១០២១ នម្របើម្របារ់ 
ដូចខាងនម្រកាម៖ 
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 ១ចាប់    ម្រចកកោុងនស្សាមរំបុម្រតរចួដាក់កោុងកញ្េ ប់ដាក់   
 គល់រន្លកទ.១០២២ ណដលបាននម្របើនហើយ 

 ១ចាប់   កិបភាា ប់ណ្ោកខាងនម្រៅថ្នកញ្េ ប់ដាក់គល់រន្លក    
               ទ.១០២២ ណដលបាននម្របើនហើយ 

 ១ចាប់    ម្រចកកោុ ងនស្សាមរំបុម្រតរួចដាក់កោុ ងកញ្េ ប់ដាក់  
                ទ.១០២២ ណដលនៅរល់មិនទន់នម្របើ   

 ១ចាប់   ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ។ 

ទ.១០២១ ចំនួន ៤ចាប់ 



គ.ជ.ប ឯកសារជំនួយសាា រតី សម្រាប់ការពិនិតយបញ្ជ ីឈ ា្ ោះ និងការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត  នោ ២ំ០១៩                                 27 

  

 

 ទ.១០២២ ានអតតនលែ គឺជាទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដល 
អនុម្របធាន ក.ច.ប នម្របើរម្រាប់ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ជូនអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
ណដលររ់នៅកោុងឃំុ រងាេ ត់ និងបានបំនពញតាមលកាែណឌ កំណត់។ ទ.១០២២ 
បំនពញ ចំនួន ១ចាប់ នហើយចុេះហតានលខា ររនររន ា្ េះ នបាេះម្រតា នៅនលើណ្ោកទី១ 
និងណ្ោកទី២ និងចំកណាត លកណន្ងណហកផ្លត ច់ បនៃ ប់មកណហកណ្ោកទី២ ម្របគល់ឱ្យ
ការកំុីពយូទ័រ អនុវតតនីតិវធីិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលបនៃ ប់មកការកំុីពយូទ័រម្រតូវម្របគល់ឱ្យ
អោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត និងណ្ោកទី១ (គល់ទម្រមង់) ម្រតូវរកាទុកនដើមបីដាក់កោុងកញ្េ ប់
ដាក់គល់ទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះណដលបាននម្របើនហើយររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់់។ 
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 ទ.១០២២ ោា នអតតនលែ គឺជាទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដល 
អនុម្របធាន ក.ច.ប នម្របើរម្រាប់ចុេះន ា្ េះជូនអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលបាន 
ផ្្លរ់លំនៅឋាន ឬទីរំណាក់ចូលកោុងឃំុ រងាេ ត់ងាី និងបំនពញបានតាមលកាែណឌ  
កំណត់។ ទ.១០២២ បំនពញចំនួន ១ចាប់ នហើយចុេះហតានលខា ររនររន ា្ េះ និង 
នបាេះម្រតា នៅនលើណ្ោកទី១ និងណ្ោកទី២ និងចំកណាត លកណនង្ណហកផ្លត ច់ បនៃ ប់មក 
ណហកណ្ោកទី២ ម្របគល់ឱ្យការកំុីពយូទ័រអនុវតតនីតិវធីិចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលបនៃ ប់
មកការកំុីពយូទ័រម្រតូវម្របគល់ឱ្យអោករំុចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត និងណ្ោកទី១ (គល់ទម្រមង់) 
ម្រតូវរកាទុកនដើមបីដាក់កោុងកញ្េ ប់ដាក់គល់ទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះណដល
បាននម្របើនហើយររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់់។ 
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 ទ.១០២៥ គឺជាបញ្ា ីន ា្ េះអោកនបាេះននោ តណដលនលងម្រតូវលុបនចញពីបញ្ា ីនបាេះននោ តចុង
នម្រកាយកោុងការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ ទ.១០២៥ បំនពញនដាយ
នរាៀនឃំុ រងាេ ត់ និង កបឃ.រ។ 
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 ទ.១០២៨ គឺ ជាបងាេ ន់ថ្ដទទួលណកតម្រមូវទិនោន័យ និងបតូរការោិល័យកោុងឃំុ រងាេ ត់ 
ណដលអនុម្របធាន ក.ច.ប នម្របើម្របារ់រម្រាប់ណកតម្រមវូទិនោន័យ ឬបតូរការោិល័យនបាេះននោ ត 
តាមការនរោើរំុរបរ់អោកានន ា្ េះកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ ត ណដលបានបំនពញតាមលកាែណឌ
កំណត់។ ទ.១០២៨ បំនពញចំនួន ១ចាប់ នហើយចុេះហតានលខា នបាេះម្រតា នៅនលើណ្ោក
គល់ និងណ្ោកចុង និងចំកណាត លកណនង្ណហកផ្លត ច់ បនៃ ប់មកណហកណ្ោក ចុងម្របគល់ឱ្យ
អោកនរោើរំុ និងណ្ោកគល់ ម្រតូវរកាទុក នដើមបីដាក់កោុងនរាង «ែ»។ 
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 ទ.១០២៩ គឺជារបាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តម្របចំថ្ងៃកោុងឃំុ រងាេ ត់។ អនុម្របធាន ក.ច.ប ម្រតូវបំនពញរបាយការណ៍ 
ទ.១០២៩ ចំនួន ២ចាប់ បនៃ ប់ពីែ្ួនបាននធែើការន្ៃៀងផ្លៃ ត់ចំនួនររបុថ្នបងាេ ន់ថ្ដ
បញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត និងទិនោន័យ ទ.១០២៩ កោុងម្របព័នធកំុពយូទ័រ ជាមួយ
ការកំុីពយូទ័ររចួ ម្រពមទំងនធែើការបិទ្ាយរបាយការណ៍ននេះ នៅមុែការោិល័យចុេះ
ន ា្ េះនបាេះននោ តចំនួន ១ចាប់ និងរកាទុក ១ចាប់ជាឯកសារ។ 
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 ទ.១១០៧  គឺជាលិែិតបញ្ាូ ន និងម្របគល់ ទទួលរាា រ ឯកសារចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
នដាយម្រកុមចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ឬ/និងមន្តនតីម្របគល់ ទទួល ណដលម្រតូវបំនពញចំនួន 
២ចាប់។ 
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VIII. ការឈេចខ្ចប់រញ្ចប់ «រ» ដារ់រោងុឈសោង «ខ្» ឈដើម្បបីញ្ជូន និងព្បគលជ់ូន 
លធ.ខ្ប 
១. ការឈេចខចប់កញ្ច ប់ «ក» តរការយិាល័យឈ ោះឈនោ តនីរួយៗ 
 

នម្រកាយពីបានបំនពញរបាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការ
ចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត (ទ.១០១១) តាមការោិល័យនបាេះននោ តណាមួយរចួភ្ាម ក.ច.ប  
ម្រតូវនរៀបចំនវចែេប់រាល់ឯកសារពាក់ព័នធនលងការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ ត ដាក់ចូលកោុងកញ្េ ប់ «ក» និងម្រតូវររនររនលែកូដរាជធានី នែតត ឃំុ រងាេ ត់ 
និងនលែកូដការោិល័យនបាេះននោ ត រាគ ល់ពីខាងនម្រៅកញ្េ ប់ «ក» ននេះ្ង។ ឯកសារ 
ណដលម្រតូវដាក់កោុងកញ្េ ប់ «ក» ាន៖ 

  
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

២. ការឈេចខចប់កញ្ច បដ់ាកគ់ល់សនាកឹទម្ររងប់ង្កា នន់ បញ្ជជ កក់ារច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តថ ល នឈម្ររើឈ ើយ 
និងឈៅសលរ់ិនទាន់ឈម្ររើសរ បកោ ងឃ ំ សង្កា ត ់  

ក.ច.ប ម្រតូវធានថា រាល់គល់រន្លកទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះ
ននោ ត ណដលបាននម្របើនហើយ និងនៅរល់មិនទន់នម្របើររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ (ទ.១០២២ 
ានអតតនលែ និង ទ.១០២២ ោា នអតតនលែ) ម្រតូវដាក់នៅកោុងកញ្េ ប់មួយនដាយណ ក
ពីោោ ណដលនម្រតៀមបម្រមុងស្សាប់ នដាយដាក់ភាា ប់ជាមួយនូវរបាយការណ៍រតីពីតុលយភាព
ថ្នការទទួល និងការនម្របើម្របារ់ទម្រមង់ណបបបទ (ទ.១០២១) ននេះ្ង។ 

 

 

រញ្ចប់ «រ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់នរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ យល់ម្រពមនលើពាកយបណដល ងតវ៉ា 

(ទ.១២០៣) ណដលតម្រមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុេះន ា្ េះអោកបដលងតវ៉ារំុចុេះន ា្ េះនៅកោុងបញ្ា ីនបាេះ
ននោ តថ្នការោិល័យនបាេះននោ តពាក់ព័នធ។ 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់របាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តតាមការោិល័យនបាេះននោ ត (ទ.១០១១) ចំនួន ១ចាប់។ 

 

(កិបភាា ប់) 
ទ.១០១១ ចំនួន ២ចាប់ 

រាជធ្លនី  ឈខតត ការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឃ ំ សង្កា ត់ 
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ក. ការឈេចខចប់កញ្ច បដ់ាកគ់លស់នាឹកទម្ររងប់ង្កា នន់ បញ្ជជ កក់ារច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត ថ ល នឈម្ររើឈ ើយសរ បកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ខ. ការរឈេចខចប់កញ្ច ប់ដាក់ទម្ររងប់ង្កា នន់ បញ្ជជ កក់ារច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត ថ លឈៅសល់រិនទានឈ់ម្ររើសរ បកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ 

នរៀវនៅទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលនៅរល់មិន
ទន់នម្របើររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ និង ទ.១០២១ ដាក់ចូលកោុងកញ្េ ប់នដើម ម្រពមទំងដាក់កោុង
នកររ័ងេរី នហើយររនររនលែកូដរាជធានី នែតត នលែកូដ ឃំុ រងាេ ត់ នហើយណដល
ម្រតូវម្របគល់ និងរកាទុកនៅ លធ.ែប។  ឯកសារណដលម្រតូវដាក់កោុងកញ្េ ប់ននេះាន៖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជជ ក់ ៖ 
 បនៃ ប់ពីនវចែេប់កញ្េ ប់ដាក់នរៀវនៅទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 

(ទ.១០២២) ណដលនៅរល់មិនទន់នម្របើររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ ននេះរចួ ក.ច.ប 
ម្រតូវដាក់កញ្េ ប់ននេះ នៅកោុងនកររ័ងេរី នហើយររនររនលែកូដរាជធានី នែតត 
នលែកូដឃំុ រងាេ ត់ នៅនលើនកររ័ងេរីឱ្យបានម្រតលមម្រតូវចារ់លារ់។ 

 
 
 

 
 
 

 រាល់គល់រន្លកទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលបាន
នម្របើនហើយ ររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ (ទ.១០២២ ានអតតនលែ និង ទ.១០២២ 
ោា នអតតនលែ) គិតទំងែូច និងនៅរល់កោុងដំុណដលបាននម្របើនហើយ ររបុ
កោុងឃំុ រងាេ ត់ 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០២១ ចំនួន ១ចាប់។ 
 

ទ.១០២១ ចំនួន ០១ ចាប់ 

រញ្ចប់ដារ់គលស់នលឹរទ្ព្ម្ង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ រ់ការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
បដល នឈព្បើឈ ើយសរបុរោងុឃុ ំសង្កា ត់់ 

 
 រាជធានី ឈខ្តត ឃុ ំសង្កា ត់ 

 
 
 
 

 

 
 

- នរៀវនៅទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត          
(ទ.១០២២ ានអតតនលែ និង ទ.១០២២ ោា នអតតនលែ) 
ណដលនៅរល់មិនទន់នម្របើររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០២១ ចំនួន ១ចាប់។ 

រាជធានី ឈខ្តត ឃុ ំសង្កា ត់ 

រញ្ចប់ដារ់ឈសៀេឈៅទ្ព្ម្ង់បង្កា ន់នដបញ្ជជ រ់ការចុះឈ ា្ ះឈ ះឈនោ ត 
បដលឈៅសលម់្ិនទាន់ឈព្បើសរបុរោងុឃុ ំសង្កា ត់់ 
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 នកររ័ងេរី ណដលដាក់នរៀវនៅទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដបញ្ជា ក់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត 
(ទ.១០២២) ណដលនៅរល់មិនទន់នម្របើររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ ម្រតូវម្របគល់ឱ្យ លធ.ែប 
និងរកាទុកនៅ លធ.ែប ស្របនពលនលងការបញ្ាូ ន និងការម្របគល់នរាង «ែ»។ 

៣. ការឈេចខចប់សាា រ ឯកសារដាកក់ោ ងឈសោង «ខ» បញ្ជូ នឈៅ លធ.ខប 
រាា រ ឯកសារណដលបាននរៀបចំនវចែេប់រចួ ក.ច.ប ម្រតូវនរៀបចំដាក់កោុងនរាង «ែ» 

បនតនទៀតនដើមបីបញ្ាូ ននៅ លធ.ែប។ 
ក. ការឈេចខចប់ឈសោង «ខ» ទី១ 

រាា រ ឯកសារណដលម្រតូវដាក់កោុងនរាង «ែ» ទី១ ាន៖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ឈពលចងាតឈ់សោង «ខ» ទី១ រួច ក.ច.ប ម្រតូេ៖  

 ររនរររាគ ល់នលែកូដរាជធានី នែតត ឃំុ រងាេ ត់ឱ្យបានម្រតលមម្រតូវ នដាយប ិក
ហែឺតលុបមិនម្រជេះ  

 ដាក់ ទ.១០១៣ ចំនួន ១ចាប់ កោុងនហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» ទី១ 

 
 កញ្េ ប់ដាក់រាល់គល់រន្លក  ទ.១០២២ ានអតតនលែ និងរាល់គល់រន្លក 
ទ.១០២២ ោា នអតតនលែ ណដលបាននម្របើនហើយររបុកោុ ងឃំុ រងាេ ត់ 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០១២ ចំនួន ២ចាប់ 
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់គល់ទម្រមង់បងាេ ន់ថ្ដទទួលណកតម្រមូវន ា្ េះ ឬទិនោន័យ 
និងការបដូ រការោិល័យនបាេះននោ តកោុ ងឃំុ រងាេ ត់ (ទ.១០២៨) 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់ ទ.១០០៩ 
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០១៣ ចំនួន ២ចាប់។ 

 
 

ទ.១០១៣ ចំនួន ១ចាប់ 

រាជធានី ឈខ្តត ឃុ ំសង្កា ត ់
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ចំណា៖ំ 

ករណីនរាង «ែ» ទី១ ានចំនួនររបុនលើរពីមួយ ម្រតូវររនរររាគ ល់
បណនាមនៅនលើណ្ោកខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» ទី១ ទំងននេះនូវនលែថ្ននរាងនីមួយៗ។ 
ឧទហរណ៍ នរាង «ែ» ទី១ ររបុានចំនួន ២ ម្រតូវររនរររាគ ល់នូវនលែនរៀង
ថា  ១/២  ២/២។ 

ខ. ការឈេចខចប់ឈសោង «ខ» ទី២ និងឈសោង «ខ» បនតបនាា ប ់
ក.ច.ប ម្រតូវនរៀបចំនវចែេប់ នរាង «ែ» ទី២ និងនរាង «ែ» បនតបនៃ ប់ តាម 

ចំនួនចំបាច់ណដលម្រតូវនរៀបចំដាក់កញ្េ ប់ «ក» ថ្នការោិល័យទំងអរ់កោុងឃំុ រងាេ ត់។ 
រាា រ ឯកសារណដលម្រតូវដាក់កោុងនរាង «ែ» ទី២ និងនរាង «ែ» បនតបនៃ ប់រមួាន៖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ឈពលចងាតឈ់សោង «ខ» ទី២ រួច ក.ច.ប ម្រតូេ៖  
 ររនរររាគ ល់នលែកូដរាជធានី នែតត ឃំុ រងាេ ត់ឱ្យបានម្រតលមម្រតូវ នដាយប ិក

ហែឺតលុបមិនម្រជេះ  
 ដាក់ ទ.១០១៣ ចំនួន ១ចាប់ កោុងនហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» ទី១ 

  

 កញ្េ ប់ «ក» តាមចំនួនណដលអាច
ដាក់បានកោុងនរាង «ែ» នីមួយ  ៗ

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០១៣ 
ចំនួន ២ចាប់។ 

ឈសោង «ខ្» ទ្ ី២ 

រាជធានី ឈខ្តត ឃុ ំសង្កា ត់ 

 
 
 

 

ទ.១០១៣ ចំនួន ១ចាប់ 

 

    kBa©b´ ² k ³ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់នរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ យល់ម្រពម
នលើបណដល ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ណដលតម្រមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុេះន ា្ េះ
អោកបដលងតវ៉ារំុចុេះន ា្ េះ នៅកោុងបញ្ា ីនបាេះ
ននោ តថ្នការោិល័យនបាេះននោ តពាក់ព័នធ។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់របាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តតាមការោិល័យនបាេះននោ ត(ទ.១០១១) ចំនួន 
០១(មួយ)ចាប់។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់គល់បងាេ ន់ថ្ដទទួលការបដូរការោិល័យកោុងឃំុ 
រងាេ ត់(ទ.១០២៨)។ 

-  

   
 

                                           raCFanI extþ                 XMu sg;at´    
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ទ.១០១១ ចំនួន០២ចាប់  

 

    kBa©b´ ² k ³ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់នរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ យល់
ម្រពមនលើបណដល ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ណដលតម្រមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុេះ
ន ា្ េះអោកបដលងតវ៉ារំុចុេះន ា្ េះ នៅកោុងបញ្ា ីនបាេះ
ននោ តថ្នការោិល័យនបាេះននោ តពាក់ព័នធ។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់របាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តតាមការោិល័យនបាេះននោ ត(ទ.១០១១) ចំនួន 
០១(មួយ)ចាប់។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់គល់បងាេ ន់ថ្ដទទួលការបដូរការោិល័យកោុងឃំុ 
រងាេ ត់(ទ.១០២៨)។ 

-  

 

    kBa©b´ ² k ³ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់នរចកតីរនម្រមចរបរ់ កបឃ.រ យល់ម្រពម
នលើបណដល ងតវ៉ា       (ទ.១២០៣) ណដលតម្រមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុេះន ា្ េះ
អោកបដលងតវ៉ារំុចុេះន ា្ េះ នៅកោុងបញ្ា ីនបាេះ
ននោ តថ្នការោិល័យនបាេះននោ តពាក់ព័នធ។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់របាយការណ៍រតីពីលទធ្លថ្នការចុេះន ា្ េះ
នបាេះននោ តតាមការោិល័យនបាេះននោ ត(ទ.១០១១) ចំនួន 
០១(មួយ)ចាប់។ 

- នស្សាមរំបុម្រតដាក់គល់បងាេ ន់ថ្ដទទួលការបដូរការោិល័យកោុងឃំុ 
រងាេ ត់(ទ.១០២៨)។ 

-  

 

   
 

 
 
 

ទ.១០១១ ចំនួន០២ចាប់  

ទ.១០១១ ចំនួន 
២ចាប់  

 

    រញ្ចប់ «រ» 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់រាល់នរចកតីរនម្រមចរបរ់   
កបឃ.រ យល់ម្រពមនលើបណដល ងតវ៉ា(ទ.១២០៣) 
ណដលតម្រមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុេះន ា្ េះអោកបដលងតវ៉ារំុ 
ចុេះន ា្ េះនៅកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ តថ្នការោិល័យ 
នបាេះននោ តពាក់ព័នធ 

 នស្សាមរំបុម្រតដាក់របាយការណ៍រតីពីលទធ្ល
ថ្នការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តតាមការោិល័យនបាេះ
ននោ ត(ទ.១០១១) ចំនួន ១ចាប់។ 

 

រាជធានី នែតត ឃុំរងាេ ត់   ការោិល័យនបាេះននោ ត  
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ចំណា៖ំ  
ករណីនរាង «ែ» ទី២ ានចំនួនររបុនលើរពីមួយ ម្រតូវររនរររាគ ល់បណនាម

នៅនលើណ្ោកខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» ទី២ ទំងននេះនូវនលែថ្ននរាងនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ 
នរាង «ែ» ទី២ ររបុានចំនួន ៣ ម្រតូវររនរររាគ ល់នូវនលែនរៀងថា ១/៣ ២/៣ ៣/៣។ 

៤. ការបញ្ជូ នឈសោង «ខ» ឈៅ លធ.ខប 
 ក.ច.ប ម្រតូវទទួលបនៃុកការបញ្ាូ ន និងការម្របគល់នរាង «ែ» នដាយផ្លៃ ល់នៅ  លធ.ែប 
 លធ.ែប អាចចត់មន្តនតីរបរ់ែ្ួនឱ្យចុេះម្រតួតពិនិតយ និងទទួលយកនរាង «ែ» នៅ

តាមឃំុ រងាេ ត់ក៏បាន 
 មន្តនតី លធ.ែប ណដលទទួលបនៃុកទទួលឯកសារម្រតវូចុេះហតានលខានលើ ទ.១០១៣ ទំង 

៤ចាប់ រចួម្របគល់ឱ្យ ក.ច.ប ១ចាប់វញិ ទុកជាឯកសារនៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ 
 ភាោ ក់ងារគណបកសននោបាយ និងអោករនងេតការណ៍កោុងដំនណើ រការថ្នការពិនិតយ 

បញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តម្របចំឃំុ រងាេ ត់នីមួយៗ អាចរមួដំនណើ រ 
រនងេតនមើល និងអាចនធែើជាសាកសីកោុងការម្របគល់ទទួលនរាង «ែ» និង រាា រ 
ឯកសារថ្នការពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត។ 

៥. ការម្រតួតពិនតិយឈសោង «ខ» ឈៅ លធ.ខប និងការឈេចខចបឈ់សោង «ខ» ដាក់កោ ងឈសោង «គ» បញ្ជូ នរក
នាយកដាា នម្រគបម់្រគងទិនោន័យអោកឈ ោះឈនោ ត និងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត 

 

នៅនពលម្របគល់ ទទួលនរាង «ែ» ពី ក.ច.ប  មន្តនតី លធ.ែប ម្រតវូម្រតួតពិនិតយថា 
នរាង «ែ» ទំងឡាយមិនម្រតូវបាននគរេុះនរ ើន ើយ។ នៅចំនពាេះមុែ ក.ច.ប ថ្នឃំុ រងាេ ត់
ពាក់ព័នធ មន្តនតី លធ.ែប ម្រតូវម្រតួតពិនិតយឱ្យម្របាកដថា នរាង «ែ» នីមួយៗាន្ៃុក
កញ្េ ប់ «ក» ឬ/និងកញ្េ ប់ដាក់គល់រន្លក ទ.១០២២ ណដលបាននម្របើនហើយររុបកោុង
ឃំុ រងាេ ត់ និងនស្សាមរំបុម្រតដាក់ទម្រមង់ណបបបទន្សងនទៀតម្រគប់ចំនួន។ 
ក. ការម្រតួតពិនតិយឈសោង «ខ» ឈៅ លធ.ខប 
 ករណីឈសោង «ខ» រិនានការរ ោះឈរ ើ 

ម្របរិននបើោា នកញ្េ ប់ «ក» និងកញ្េ ប់ដាក់គល់ ទ.១០២២ ណដលបាននម្របើ 
នហើយររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ណាមួយ មិនម្រតូវបានរេុះនរ ើនទ មន្តនដី លធ.ែប ម្រតវូ៖ 
 ម្រោន់ណតពិនិតយ និងរាប់ចំនួនកញ្េ ប់ «ក» និងកញ្េ ប់ដាក់គល់នរៀវនៅរន្លក 
ទ.១០២២ ណដលបាននម្របើនហើយររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ ឬនស្សាមរំបុម្រតដាក់
ទម្រមង់ណបបបទន្សងនទៀតប៉ាុនណាណ េះ នដាយមិនចំបាច់នបើកកញ្េ ប់ «ក» ឬកញ្េ ប់
រាា រ ឯកសារទំងននេះ នដើមបនីធែើការន្ៃៀងផ្លៃ ត់ន ើងវញិនទ 

 ដកយក ទ.១០១១ ចំនួន ១ចាប់ កោុងចំនណាម ២ចាប់ ណដលកិបភាា ប់នៅនលង
ណ្ោកខាងនម្រៅថ្នកញ្េ ប់ «ក» នដើមបនីម្របើរម្រាប់ន្ៃៀងផ្លៃ ត់ និងរកាទុកជាឯកសារ 
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 ដកយក ទ.១០១៣ ណដលានកោុងនស្សាមរំបុម្រត កោុងនរាង «ែ» ចំនួន ២ ចាប់ 
កោុងនហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» ចំនួន ១ចាប់ និងយក ១ចាប់នទៀតពី 
ក.ច.ប រចួចុេះហតានលខា កាលបរនិចេទ និងនបាេះម្រតា នហើយម្របគល់ ១ចាប់ជូន 
ក.ច.ប វញិ នដើមបបីញ្ជា ក់ថាបានទទួល 

 នរៀបចំដាក់កញ្េ ប់ «ក» ឬ/និងកញ្េ ប់ដាក់គល់នរៀវនៅរន្លក ទ.១០២២ ណដល
បាននម្របើនហើយររបុកោុងឃំុ រងាេ ត់ និងនស្សាមរំបុម្រតដាក់ទម្រមង់ណបបបទ
ន្សងនទៀតនៅកោុងនរាង «ែ» ដណដលវញិ រចួម្រចក ទ.១០១៣ ចំនួន ១ចាប់
កោុងនស្សាមរំបុម្រតដាក់នៅកោុងនរាង «ែ» និងដាក់ ១ចាប់ នទៀតនៅកោុង
នហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «ែ» វញិ 

 ចងភាិតាត់នរាង «ែ» រចួរកាទុកមតុំនៅកណន្ងានរុវតាិភាព រម្រាប់នម្រតៀម
នវចែេប់ដាក់កោុងនរាង «គ» នដើមបបីញ្ាូ នមក គ.ជ.ប។ 

 ករណីឈសោង «ខ» ានការរ ោះឈរ ើ 
ម្របរិននបើកោុងការម្រតួតពិនិតយខាងនលើានភ័រតុតាងបញ្ជា ក់ថា ានកញ្េ ប់ «ក» 

ណាមួយ ឬកញ្េ ប់ដាក់គល់រន្លក ទ.១០២២ ណដលបាននម្របើនហើយររុបកោុង
ឃំុ រងាេ ត់ នៅកោុងនរាង «ែ» ម្រតូវបាននគរេុះនរ ើ មន្តនដី លធ.ែប ម្រតូវ៖ 
 នបើកកញ្េ ប់ «ក» ណដលានការរេុះនរ ើននេះ និងន្ៃៀងផ្លៃ ត់រាា រ ឯកសារាន
នៅខាងកោុងោ៉ាងហាត់ចត់ នៅនលង ទ.១០១១ ណដលាននៅខាងកោុងកញ្េ ប់ «ក» 
និងានកិបភាា ប់នៅណ្ោកខាងនម្រៅថ្នកញ្េ ប់ «ក» 

 ដកយក ទ.១០១១ ចំនួន ១ចាប់ កោុងចំនណាម ២ចាប់ណដលានកិបភាា ប់នៅ
ណ្ោកខាងនម្រៅថ្នកញ្េ ប់ «ក» នដើមបនីម្របើ និងរកាទុកជាឯកសារ។ 

 ឱ្យ ក.ច.ប ណដលបានបញ្ាូ ន និងម្របគល់នរាង «ែ» នធែើការបំភ្ឺកោុងករណី
ណដលបានរកនឃើញថា ានភាពមិនម្រតលមម្រតូវ 

 ណតងតំាងម្រកុមស្សាវម្រជាវមួយណដលានរារភាព ២នក់ ជាបនៃ ន់ នដើមបី
រហការជាមួយ ក.ច.ប ពាក់ព័នធ កោុងការម្រតួតពិនិតយ និងន្ៃៀងផ្លៃ ត់ន ើងវញិ
នូវរាល់រាា រ ឯកសារណដលានកោុងកញ្េ ប់ «ក» នៅនលង ទ.១០១១ ទ.១០២២ 
និងឯកសារពាក់ព័នធន្សងនទៀត។ 

 នធែើរបាយការណ៍លមអិតអំពីភ័រតុតាងថ្នអំនពើនលាើរ និងលទធ្លថ្នការរក
នឃើញជូន គ.ជ.ប ជាបនៃ ន់ កោុងករណីណដលម្រកមុស្សាវម្រជាវថ្ន លធ.ែប បាន
រកនឃើញថាានការណក្ងបន្ំកោុងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅកោុងឃំុ រងាេ ត់ននេះ 

 នវចែេប់កញ្េ ប់ «ក» ណដលានបញ្ជហ ន ើងវញិ រចួបនតពិនិតយកញ្េ ប់ «ក» ដថ្ទនទៀត 
 ម្រតូវររនររបណនាមនូវមូលវចិរអំពីកញ្េ ប់ «ក» ណដលម្រតូវរេុះនរ ើ និងកត់ម្រតានលែ
កូដការោិល័យនបាេះននោ តពាក់ព័នធនលើ ទ.១០១៣ ម្រគប់ចាប់។ 
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មន្តនតី លធ.ែប ម្រតូវនរៀបចំគនម្រាងណ្នការទទួល ម្រតួតពិនិតយ នវចែេប់ និងបញ្ាូ ន
រាា រ ឯកសារថ្នការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តនៅ គ.ជ.ប ណដលអាចនលងម្រតូវអនុវតតនៅចនន្េះ
រយៈនពល ៤ថ្ងៃ នៅ១២ថ្ងៃ នម្រកាយថ្ងៃបញ្េ ប់ការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តតាមឃំុ រងាេ ត់។ 

នៅនពលបានទទួល ម្រតតួពិនិតយ និងនវចែេប់នរាង «ែ» ន ើងវញិរចួនហើយ      
មន្តនតី លធ.ែប ម្រតូវចត់ណចងនវចែេប់នរាង «ែ» នដាយដាក់កោុងនរាង «គ» រម្រាប់
បញ្ាូ ន និងម្របគល់នៅនយកដាា នម្រគប់ម្រគងទិនោន័យអោកនបាេះននោ ត និងបញ្ា ីនបាេះននោ ត 
ឱ្យនប់បំ្ុតតាមណដលអាចនធែើបាន។ 

ចំណា៖ំ 
គ.ជ.ប ម្រតូវានវធិានការតាមចាប់ចំនពាេះជនម្របម្រពលតតអំនពើនលាើរ នដាយណ្អកនលើ

របាយការណ៍ និងភ័រតុតាង ណដលមន្តនតី លធ.ែប បានបញ្ាូ នមក។ 
ខ. ការឈេចខចប់ឈសោង «គ» បញ្ជូ នឈៅនាយកដាា នម្រគប់ម្រគងទិនោនយ័អោកឈ ោះឈនោ ត និងបញ្ជ ឈី ោះឈនោ ត 
 សាា រ ឯកសារថ លម្រតូេដាក់កោ ងឈសោង «គ» រួរាន៖ 

 នរាង «ែ» តាមចំនួនណដលអាចដាក់បាន 
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់លិែិតបញ្ជា ក់ការនវចែេប់នរាង «ែ» និងការបញ្ាូ ន
នរាង «គ» (ទ.១០១៤) ចំនួន ១ចាប់ 

 រាល់នស្សាមរំបុម្រតដាក់លិែិតបញ្ជា ក់រាា រ ឯកសារចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត
ណដលម្រតូវបាន្គត់្គង់បណនាម (ទ.១០១៥) ណដលម្រតវូន្ាើជូន ន.ម្របតិបតតិការ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ទ.១០១៤ 
   ចំនួន  ១ 
  ចាប់ 

 នរាង «ែ» តាមចំនួនណដលអាចដាក់បាន។ 
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០១៤ ចំនួន ១ចាប់  
 នស្សាមរំបុម្រតដាក់ ទ.១០១៥ ចំនួន ១ចាប់។ 

ឈសោង «គ»  
(ដាក់រាា រ ឯកសារចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត) 

 

រាជធានី   ឈខ្តត 

ឈសោង «ខ្» 

រាជធានី ខេត្ត ឃ ុំ សង្កា ត់្ 

ទ.១០១៣ចំនួន០១
ចាប់ 
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      ឈពលចងាតឈ់សោង «គ» រួច លធ.ខប ម្រតូេ៖ 
 ររនររនលែកូដរាជធានី នែតត 
 ដាក់ ទ.១០១៤ ចំនួន ១ចាប់កោុងនហាន ៉ាខាងនម្រៅថ្ននរាង «គ»។ 

 ការម្ររគល់ ទទួលឈសោង «គ» ឈៅ គ.ជ.ប 
នៅរាល់នពលថ្នការម្របគល់ ទទួលនរាង «គ» នៅ គ.ជ.ប មន្តនតីទទួលបនៃុកការ

បញ្ាូ នថ្ន លធ.ែប ម្រតូវធានថា មន្តនតីទទួលរាា រ ឯកសារនៅនយកដាា នម្រគប់ម្រគង
ទិនោន័យអោកនបាេះននោ ត និងបញ្ា ីនបាេះននោ តបានចុេះហតានលខានលើ ទ.១០១៤ ទំង៣ចាប់   
រចួម្របគល់ឱ្យមន្តនតីទទួលបនៃុកការបញ្ាូ នថ្ន លធ.ែប វញិ ១ចាប់ នដើមបបីញ្ជា ក់ថា បាន
ទទួលម្រគប់ចំនួន។ ន.គ.ទ.ប ម្រតូវម្រតួតពិនិតយន្ៃៀងផ្លៃ ត់រាា រ ឯកសារ រម្រាប់ការនធែើការ 
ពិនិតយបញ្ា ីន ា្ េះ និងការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ ត ណដលមន្តនតី លធ.ែប បានបញ្ាូ នមក 
និងរបាយការណ៍ ទ.១០១១ ទ.១០១២ ណដលជូនភាា ប់មកជាមួយកោុងនរាង «គ» ជាមួយ
នលងចំនួនររបុទិនោន័យកោុងបញ្ា ីម្រគប់ម្រគងទិនោន័យថ្នការោិល័យនបាេះននោ តកោុងឃំុ 
រងាេ ត់ពាក់ព័នធ។ 

៦. ការឈេចខចប់សាា រ ឯកសារឈផ្សងៗឈទៀតថ ល នផ្គតផ់្គងប់ឈម្ររើឱ្យការច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ តបញ្ជូ នរក គ.ជ.ប  
រាល់រាា រ បរកិាា របនម្រមើឱ្យការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តណដលនៅរល់នម្រៅពីការនវចែេប់

ដាក់កោុងនរាង «គ» មន្តនតី  លធ.ែប ម្រតូវនធែើការពិនិតយម្របមូលនវចែេប់នូវរាល់រាា រ បរកិាា រ 
និងឯកសារបនម្រមើឱ្យការចុេះន ា្ េះនបាេះននោ តន្សងនទៀតណដលតម្រមវូឱ្យម្របគល់មក គ.ជ.ប វញិ 
ទនៃលមនលងការបញ្ាូ ន និងការម្របគល់នរាង «គ» នៅ ន. ម្រគប់ម្រគងទិនោន័យអោកនបាេះននោ ត 
និងបញ្ា ីនបាេះននោ ត។ 

រាា រ បរកិាា រនៅរល់ ម្រតូវម្របគល់ ទទួលនៅឃ្្ងំរបរ់ គ.ជ.ប។ នៅរាល់នពល 
ថ្នការម្របគល់ ទទួលរាា រ បរកិាា រនៅរល់ នៅឃ្្ងំរបរ់ គ.ជ.ប មន្តនតីទទួលបនៃុកការ
បញ្ាូ នថ្ន លធ.ែប ម្រតូវធានថា មន្តនតីទទួលរាា រ ឯកសារនៅឃ្្ងំរបរ់ គ.ជ.ប បាន
ចុេះហតានលខានលើ ទ.១១០៧ ទំង២ចាប់ រចួម្របគល់ឱ្យមន្តនតីទទួលបនៃុកការបញ្ាូ នថ្ន  
លធ.ែប វញិ ១ចាប់ នដើមបបីញ្ជា ក់ថា បានទទួលម្រគប់ចំនួន។ 

 

IX. ការបិទ្ផ្សាយបញ្ជ ឈី ះឈនោ តដំបូងជាសាធារណៈសព្ាបឈ់ោលឈៅននការបដឹង
តវ៉ា  ឬ/និងការបដឹងជំទាស ់
 

 

១. ទីកថនាងផ្សពវផ្ាយបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ំបូង 
 បិទ្ាយចំនួន ១ចាប់ រមួនលងបញ្ា ីន ា្ េះអោកណដលនលងម្រតូវលុបនចញពីបញ្ា ី 

នបាេះននោ ត កោុងឃំុ រងាេ ត់ នៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ 
 បិទ្ាយចំនួន ១ចាប់ រួមនលងបញ្ា ីន ា្ េះអោកណដលនលងម្រតូវលុបនចញពីបញ្ា ី

នបាេះននោ តកោុងឃំុ រងាេ ត់ នៅទីតំាងណាមួយកោុងឃំុ រងាេ ត់។ 
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កបឃ.រ ម្រតូវនធែើកំណត់នហតុថ្នការបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូងចំនួន ៤ចាប់ 
នដាយបញ្ជា ក់អំពីនពលនវលា កាលបរនិចេទ ទីកណន្ងបិទ្ាយ ចុេះហតានលខា និងនបាេះម្រតា 
រចួម្រតូវ៖ 

 បិទណកបរនលងបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូង ណដលម្រតូវបិទ្ាយនៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ 
ចំនួន ១ចាប់ 

 បិទណកបរនលងបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូង ណដលម្រតូវបិទ្ាយនៅទីតំាងណាមួយកោុង
ឃំុ រងាេ ត់ចំនួន ១ចាប់ 

 ទុកជាឯកសារនៅសាលាឃំុ រងាេ ត់ចំនួន ១ចាប់ 
 ន្ាើជូន គ.ជ.ប ចំនួន ១ចាប់។ 

ចំណា៖ំ លធ.ែប ម្រតូវនធែើរបាយការណ៍អំពីកាលបរនិចេទ និងទីកណន្ងថ្នការបិទ្ាយបញ្ា ី 
នបាេះននោ តដំបូង និងរាយការណ៍ជាបនៃ ន់ជូន គ.ជ.ប នដាយណ្អកនលើកំណត់នហតុ 
របរ់ កបឃ.រ។ 

 

 

២. កាលបរឈិចេទននការផ្សពវផ្ាយបញ្ជ ឈី ោះឈនោ ត ំបូង 
ការបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូងថ្នឃំុ រងាេ ត់ទូទំងម្របនទរ ម្រតវូនធែើនៅថ្ងៃទី២៧ 

ណែមិងុន នោ ំ២០១៩។ 
កោុងរយៈនពលបិទ្ាយ កបឃ.រ នរាៀន និងនមភូមិម្រតូវ្សពែ្ ាយបំ្ុរនលើក 

ទលកចិតតម្របជាពលរដាអោកនបាេះននោ តម្រគប់របូឱ្យនៅនមើលន ា្ េះ និងពិនិតយន្ៃៀងផ្លៃ ត់ទិនោន័យ
ពាក់ព័នធរបរ់ែ្ួនតាមទីតំាងណដលបានបិទ្ាយ។ 

បនៃ ប់ពីរយៈនពល ៥ថ្ងៃថ្នការបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូង នបើោា នពាកយបណដល ង
តវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដល ងជំទរ់ណាមួយនទននេះ កបឃ.រ ម្រតូវនធែើរបាយការណ៍ន្ាើជូន 
គ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប។ 

 
 

X. ការដារ់ ការទ្ទ្ួល នងិការឈដាះព្សាយពារយបណដឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងពារយបណដឹ ង
ជំទាសទ់ារ់ទ្ងនឹងបញ្ជ ឈី ះឈនោ តដំបូង 

 

ជនណាក៏នដាយានរិទធិបដលងតវ៉ា ឬ/និងបដលងជំទរ់ជាលាយលកាណ៍អកសរតាម 
ទ.១២០២ ទក់ទងនលងបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូងនៅ  កបឃ.រ  កោុងរយៈនពល ៥ថ្ងៃោ៉ាងយូរ
បនៃ ប់ពីថ្ងៃបិទ្ាយបញ្ា ីនបាេះននោ តដំបូង។ 

នីតិវធីិថ្នការដាក់ ការទទួល និងការនដាេះស្សាយពាកយបណតល ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយ
បណតល ងជំទរ់ ម្រតូវអនុវតតតាមនរៀវនៅណណនំរបរ់ គ.ជ.ប។ 
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ម្រកុរម្ររឹកាធរាន ញ្ា 
ប ិឈសធបិទផ្ាូេតវ  

 
ម្រកុរម្ររឹកាធរាន ញ្ា 

យល់ម្រពរ 

 

 គ.ជ.ប ថកតម្ររូេ 
 ក.ច.ប.ព ច ោះឈ ា្ ោះឈ ោះឈនោ ត 

 

របឃ.ស បដិឈសធ 

 

 

របឃ.ស យលព់្រម្ 

 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅ គ.ជ.ប 

 

គ.ជ.ប បដិឈសធ 

 

គ.ជ.ប  យលព់្រម្ 

 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានញុ្ញ 

 

ការបិទ្ផ្សាយបញ្ជ ឈី ះឈនោ តដបំងូ 

 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅ របឃ.ស 

ក.ករណីពាកយបណតឹ ងតវ  

 

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរ 
(ាម្រតា៦១ នោ នំបាេះននោ តរកល) 

ម្របជំុរនម្រមចកោុងរយៈនពល ០៣ ថ្ងៃោ៉ាង 
យូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយបណតល ង 

(ាម្រតា៦២) 

រវនការរនម្រមចកោុងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាង 
យូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយបណតល ង 

(ាម្រតា៦២) 

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរបនៃ ប់ពី 
ថ្ងៃបានទទួលរម្រមង់

នរចកតីរនម្រមចបដិនរធ (ទ.១២០៣) 
(ាម្រតា៦២) 

 

រវនការរនម្រមចកោុងរយៈនពល ១០ ថ្ងៃ 
ោ៉ាងយូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយ 

បណតល ង(ាម្រតា៦៣) 

 

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរបនៃ ប់ពី 
ថ្ងៃបានទទួលរម្រមង់នរចកតីរនម្រមចបដិនរធ 

(ទ.១២០៣) (ាម្រតា៦២) 

១. គំនូសបំម្រពួញរយៈឈពលននការដាក់ ការទទួល និងការឈដាោះម្រសាយពាកយបណដឹ ងកោ ង ំណាក់កាលននការបិទផ្ាយ
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ខ. ករណីពាកយបណតឹ ងជំទាស ់
 

 

 

 

 

 

ព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
បដិឈសធ បិទ្ផ្សលូេតវ៉ា  

 

ព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
យលព់្រម្ បិទ្ផ្សលេូតវ៉ា  

 

គ.ជ.ប ររាទ្រុឈ ា្ ះ
រោងុបញ្ជឈី ះឈនោ ត 

 

គ.ជ.ប លបុឈ ា្ ះ 
ឈចញរបីញ្ជ ឈី ះឈនោ ត 

 

របឃ.ស  បដិឈសធ 
 

របឃ.ស យលព់្រម្ 

 

ការបតឹងឈៅ គ.ជ.ប 

 
គ.ជ.ប បដិឈសធ 

 

គ.ជ.ប យលព់្រម្ 

 

ការបតឹងឈៅព្រមុ្ព្បឹរាធម្ានញុ្ញ 

 
ការបិទ្ផ្សាយបញ្ជ ឈី ះឈនោ តដបំងូ 

 

ការបតឹងជំទាសឈ់ៅ របឃ.ស   

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរ 
(ាម្រតា៦១ នោ នំបាេះននោ តរកល) 

ម្របជំុរនម្រមចកោុងរយៈនពល ០៣ ថ្ងៃោ៉ាង 
យូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយបណតល ង 

(ាម្រតា៦២) 

រវនការរនម្រមចកោុងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាង 
យូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយបណតល ង 

(ាម្រតា៦២) 

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរ បនៃ ប់ពីថ្ងៃ 
បានទទួលរម្រមង់នរចកតីរនម្រមចបដិនរធ 

(ទ.១២០៣) (ាម្រតា៦២) 

រវនការរនម្រមចកោុងរយៈនពល ១០ ថ្ងៃ 
ោ៉ាងយូរបនៃ ប់ពីថ្ងៃបានទទួលពាកយ 

បណតល ង (ាម្រតា៦៣) 

បតលងរយៈនពល ០៥ ថ្ងៃោ៉ាងយូរ បនៃ ប់ពីថ្ងៃ 
បានទទួលរម្រមង់នរចកតីរនម្រមចបដិនរធ 

(ទ.១២០៣) (ាម្រតា៦២) 

អោកបតលងជំទរ់ 

អោកបតលងជំទរ់ 

អោកម្រតវូនគបតលងជំទរ់ 

អោកម្រតវូនគបតលងជំទរ់ 
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២. ការឈរៀបចបំញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តផ្ាូេការ 
នៅនពលណដលពាកយបណដល ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដល ងជំទរ់នៅនលងបញ្ា ីនបាេះននោ ត

ដំបូងម្រតូវបាននដាេះស្សាយចប់ជាសាា ពរ   គ.ជ.ប   ម្រតូវនបាេះពុមព  និងចត់បញ្ាូ នបញ្ា ី
នបាេះននោ ត្្ូវការនៅ លធ.ែប ចំនួន ១ចាប់ និងសាលាឃំុ រងាេ ត់ចំនួន ១ចាប់ 
នដើមបរីកាទុកជាឯកសារ្្ូវការ។ 

ម្របជាពលរដាណែារ ណដលានរិទធិនបាេះននោ តកោុងឃំុ រងាេ ត់ ានរិទធិនរោើរំុពិនិតយ
នមើលន ា្ េះរបរ់ែ្ួនកោុងបញ្ា ីនបាេះននោ តននេះបាននៅតាមសាលាឃំុ រងាេ ត់ ឬនៅ 
លធ.ែប ឬតាមនគហទំព័ររបរ់ គ.ជ.ប (www.voterlist.org.kh)។ 

គណបកសននោបាយ ណដលបានចុេះបញ្ា ីស្របតាមចាប់រដីពីគណបកសននោបាយ
ានរិទធិរំុបញ្ា ីនបាេះននោ ត្្ូវការចាប់ងតចម្ងបាននដាយបង់ម្រតលមថ្ង្្ លិតប៉ាុនណាណ េះ៕ 

 

&* 
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ឈ ះរុម្ពឈដាយ គ.ជ.ប 
 នោ ២ំ០១៩ 

 


