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លិខិតរដ្ឋបល គជឺលិខតិែដលេរៀបចំ ក់ែតងេឡងីជ យលកខណ៍អក រ ស្រមប់ជមេធយបយ
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កនុងេគលបំណងជូនព័ត៌មន ែណន ំអេញជ ីញ យករណ៍ ផ ព្វផ យ េឆ្លីយតប ឬចត់ ងំបុគគល
មួយឱយេទបំេពញេបសកកមម។ 
ơ.Ư. ŪĠЮķ◦аĕŲЊŠ ЊĳũřťģŲ 

លិខិតរដ្ឋបលរបស់រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ រមួមន(១)លិខតិេសនី (២)េសចក្តីជូន
ដំណឹង (៣)លិខិតអេញជ ីញ (៤)លិខិតបងគ ប់ករ (៥)លិខិតបញជ េបសកកមម (៦)លិខតិចុះទិ ្ឋ ករេធ្វី
ដំេណីរ (៧)លិខិតេផទរសិទធិ (៨)លិខិត្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ (៩)ដីកអម (១០)លិខិតអនុញញ ត
ចបប់ឈប់ស្រមក (១១)កំណត់បង្ហ ញេរឿង (១២)របយករណ៍ (១៣)កណំត់េហតុ នងិ(១៤)លិខិត
បញជ ក់។ 
ơ.Ư.ơ. ŲЊŠЊĳЮ₤ĖЧ 

លិខិតេសនី គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់បង្ហ ញអំពីេគលបំណង និងមូលេហតុៃនត្រមូវ
ករជក់ ក់ មួយ េដីមបែីថ្លងេទកន់បុគគល ឬអងគភពែដលមនសិទធិអំ ចសេ្រមច ឬេ ះ្រ យ
ចំេពះករេសនីសំុេនះ។ (ទ្រមង១់.១ក ៖ លិខិតេសនើៃផទេ្រក និងទ្រមង១់.១ខ ៖ លិខិតេសនើៃផទកនុង) 
ơ.Ư.Ư. Ю₤ş˝ ŉБĄРĕřе‗Е₣ 

េសចក្តីជូនដំណឹង គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់េឆ្លីយបំភ្លឺ ឬេឆ្លីយតប ឬបញជ ក់ ឬែណន ំ
ឬផ្តល់េយបល់ចំេពះបញ្ហ អ្វីមួយ ឬជូនដំណឹងឱយ ធរណជនបនដឹងនូវព័ត៌មននន ឬអំពវនវឱយ
ធរណជនទូេទ និងអនកពក់ព័នធននចូលរមួអនុវត្តសកមមភពជក់ ក់ មួយ ឬចូលរមួបរចិច គអ្វី

មួយេដីមបជី្របេយជន៍ ធរណៈ។  
េសចក្តីជូនដណឹំង មន០២្របេភទ ៖  
 េសចក្តីជូនដណឹំងែដលមនចំណងេជីង (ទ្រមង១់.២ក) 
 េសចក្តីជូនដណឹំងែដលពុមំនចំណងេជីង (ទ្រមង១់.២ខ) 

ơ.Ư.ư. ŲЊŠЊĳΒЮŃą Чŀ 
លិខិតអេញជ ីញ គជឺលិខតិរដ្ឋបលមយួ្របេភទ ស្រមប់េធ្វីករអេញជ ីញបុគគល ឬតំ ងអងគភពនន 

ឱយមកចូលរមួ្រពឹត្តិករណ៍ ឬសកមមភពនន ែដលពក់ព័នធនឹងបុគគល ឬអងគភពទងំេនះ េ យមនបញជ ក់
ចបស់ ស់អំពីេឈម ះ តួនទី និងអងគភពរបស់អនកែដល្រតូវអេញជ ីញ ទីកែន្លង្របរពធពិធី កលបរេិចឆទ 
េពលេវ  ្រពមទងំ ចមនភជ ប់មកជមួយនូវកមមវធិី ឬរេបៀប រៈ និងឯក រពក់ព័នធនន។ (ទ្រមង់
១.៣ក ៖ លិខិតអេញជើញបុគគលមន ក់ៗ  និងទ្រមង១់.៣ខ ៖ លិខិតអេញជើញតំ ងអងគភព)  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   2 

ơ.Ư.̉. ŲЊŠЊĳĠİð ĠсŁũ 
លិខិតបងគ ប់ករ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់ចត់ ងំបុគគល មន ក់ ឱយេទចូលរមួ

ជសមជិកគណៈកមម ធិករ អនុគណៈកមម ធិករ ្រកុមករងរ ឬឱយេទបំេពញតួនទីែដលេនទំេនរ េន
កនុងអងគភពកនុងលកខណៈបេ ្ត ះ សនន។ (ទ្រមង១់.៤ ៖ លិខិតបងគ បក់រ) 

ơ.Ư.̣. ŲЊŠЊĳĠŔą ЮĠ₤˝˝ņŊ  
លិខិតបញជ េបសកកមម គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់ចត់ ងំបុគគល មន ក់ ឱយេទ

ចូលរមួ្រពឹត្តិករណ៍នន ដូចជសិកខ  វគគបណ្តុ ះប ្ត ល កិចច្របជុំ ទិ  េវទិក ឬឱយេទបំេពញេបសក
កមមេនេ្រកអងគភពរបស់ខ្លួន។ លិខិតបញជ េបសកកមម្រតូវភជ ប់ជមួយនូវលិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វីដំេណីរ។ 
(ទ្រមង១់.៥ ៖ លិខិតបញជ េបសកកមម) 

ơ.Ư.̀. ŲЊŠЊĳşНй◦ЊŢť ŁũЮĊſЧřеЮ‗Чũ 
លិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វីដំេណីរ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទស្រមប់ឱយអនកែដលមនភរកិចចេទ

បំេពញេបសកកមមយកេទចុះទិ ្ឋ ករនូវទីកែន្លង កលបរេិចឆទ មេធយបយេធ្វីដំេណីរ និងហតថេលខរបស់
អងគភពែដលបនអនុញញ ត និងអងគភពែដលបនទទួល េដីមបជីករដឹងឮអំពកីរេចញដំេណីរ និងករ
មកដល់របស់អនកបំេពញេបសកកមម ពីទកីែន្លងមួយ េទទីកែន្លងមយួេទៀត។ លិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វីដំេណីរ
េនះក៏មន រៈសំខន់ផងែដរស្រមប់េធ្វីករទូទត់ចំ យ្របក់េបសកកមម។ (ទ្រមង១់.៦ ៖ លិខិតចុះ
ទិ ្ឋ ករេធ្វើដេំណើ រ) 

ơ.Ư.́. ŲЊŠЊĳЮĩĀũ₤Њ◦ċЊ 
លិខិតេផទរសិទធិ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់្របធនអងគភពេ្របី្របស់កនុងករ្របគល់សិទធិ

ជ យលកខណ៍អក រ េទឱយបុគគល មន ក់ែដលសថិតកនុងមុខតំែណង្រគប់្រគងបនទ ប់ េដីមបេីធ្វីជ្របធន
ស្តីទី កនុងអំឡុងេពលែដលខ្លួនអវត្តមន។ (ទ្រមង១់.៧ ៖ លិខិតេផទរសិទធិ) 

ơ.Ư.៨. ŲЊŠЊĳŪĠÐŲс₤Њ◦ċЊşНй΅ĳ□ЮŲž  
លិខិត្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់្របធនអងគភពេ្របី្របស់

កនុងករ្របគល់សិទធិចុះហតថេលខជ យលកខណ៍អក រ េទឱយបុគគល មន ក់ែដលសថិតកនុងមុខតំែណង
្រគប់្រគង កនុងករចុះហតថេលខេលីករងរជក់ ក់ មួយកនុងនមខ្លួន។ (ទ្រមង១់.៨ ៖ លិខិត្របគល់
សិទធិចុះហតថេលខ) 

ơ.Ư.៩. řБŁΒņ  
ដីកអម គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់អមភជ ប់ជមួយសំណំុលិខិត ឬឯក រ ែដល្រតូវ

េផញីជូនអងគភពនន េ យបញជ ក់អំពេីឈម ះលិខិត ឬឯក រ និងចំនួនចបប់និងសន្លឹកៃនលិខិត ឬឯក រ
នីមួយៗ ែដល្រតូវេផញីេចញ។ (ទ្រមង១់.៩ ៖ ដកីអម) 
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ơ.Ư.ơƠ. ŲЊŠЊĳΒĕНŔň ĳşĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ 
លិខិតអនុញញ តចបប់ឈប់ស្រមក គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់អនុញញ តឱយបុគគលិក

ឈប់ស្រមកកនុងរយៈេពលសម្រសប មួយ ្រសប មករកំណត់របស់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន។ 
(ទ្រមង១់.១០ ៖ លិខិតអនុញញ តចបបឈ់បស់្រមក) 

ơ.Ư.ơơ. е̋‗ĳсĠİΆ ŀЮũЩ₣ 
កំណត់បង្ហ ញេរឿង គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់េលីកេយបល់អំពបីញ្ហ ជក់ ក់

មួយស្រមប់ជជំនួយ ម រតីដល់ថន ក់ដឹកន ំកនុងករពិចរ  និងសេ្រមច។ (ទ្រមង់១.១១ ៖ កណំត់
បង្ហ ញេរឿង) 

ơ.Ư.ơƯ. ũģŎŁũ‗ч 
របយករណ៍ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់េធ្វីេសចក្តី យករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ

អំពីសកមមភព ដំេណីរករ និងលទធផលករងររបស់អងគភពែដលបនបំេពញ ឬរបស់បុគគលិកែដលបន
ចត់ ងំឱយេទបំេពញកិចចករអ្វីមួយ កនុងេគលបំណង យករណ៍ជូនថន ក់ដឹកននំិងអងគភពពក់ព័នធ។  

ទ្រមង់របយករណ៍មន០២្របេភទ ៖  
 ទ្រមង់របយករណ៍ែដលមនចំណងេជីង (ទ្រមង១់.១២ក) 
 ទ្រមង់របយករណ៍ែដលពុំមនចំណងេជីង (ទ្រមង១់.១២ខ) 
ទ្រមង់របយករណ៍ែដលមនចំណងេជីង ្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់េរៀបចំរបយករណ៍ ម

របបកំណត់ ឬរបយករណ៍ននែដលពំុបនកណំត់ចបស់ ស់អំពីបុគគល ឬអងគភពែដល្រតូវ យករណ៍
ជូន ជ ទិ៍របយករណ៍សិក ្រ វ្រជវ របយករណ៍អភិវឌ ន៍សមតថភព នងិរបយករណ៍ស្រមប់ភជ ប់
ជមួយសំណំុឯក រននជេដីម។ ចំែណកទ្រមង់របយករណ៍ែដលពុំមនចំណងេជីង ្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមប់េរៀបចំរបយករណ៍ននែដលបនកំណត់ចបស់អំពីបុគគល ឬអងគភពែដល្រតូវ យករណ៍ជូន។ 

េសៀវេភែណនេំនះ ពុំបនបរយិយអពំីទ្រមង់របយករណ៍្របចែំខ ្របច្ំរតីមស ្របចឆំមស 
និង្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ទ្រមង់របយករណ៍ហិរញញវតថុ ទ្រមង់របយ
ករណ៍ថវកិ និងទ្រមង់របយករណ៍ែដលមនលកខណៈជេសៀវេភេឡយី។  

ទ្រមង់របយករណ៍្របចែំខ ្របច្ំរតមីស ្របចឆំមស និង្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវអនុវត្ត មេសចក្តីែណនេំលខ០៣៥ ស.ណ.ន ចុះៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ 
របស់្រកសួងម ៃផទ ស្តីពកីរេរៀបចំរបយករណ៍របស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ។ 

ទ្រមង់របយករណ៍ហិរញញវតថុ  និងទ្រមង់របយករណ៍ថវកិរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវអនុវត្ត មករែណនរំបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
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ơ.Ư.ơư. е̋‗ĳсЮ΅ĳН 
កំណត់េហតុ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់កត់្រ នូវមតិេយបល់របស់សមជិកអងគ្របជុំ 

និងករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ ឬស្រមប់កត់្រ ្រពឹត្តិករណ៍ មួយែដលបនេកីតេឡងីជក់ែស្តង េដីមបី
េ្របី្របស់ និងរក ទុកជសកខីភពេនេពលមនត្រមូវករ។ (ទ្រមង១់.១៣ ៖ កណំតេ់ហតុ្របជុ)ំ 

ơ.Ư.ở. ŲЊŠЊĳĠŔą с̋ 
លិខិតបញជ ក់ គឺជលិខិតរដ្ឋបលមួយ្របេភទ ស្រមប់បញជ ក់អំពព័ីត៌មនចបំច់ននពក់ព័នធនឹង

បុគគល ឬអងគភពេទ មសំណូមពររបស់ មីជន ឬអងគភព េដីមបយីកេទេ្របី្របស់ជផ្លូវករ មត្រមូវករ 
ឬ មករែដល ចេ្របីបន។ (ទ្រមង១់.១៤ ៖ លិខិតបញជ ក)់  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   5 

ទ្រមង១់.១ក ៖ លិខិតេសនើៃផទេ្រក 
 

កបលលិខតិ 
 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
......................(İũ₤њ ŉ̋ЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)...................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ ...........................................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម..............................................................
................................................................................េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 

  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.១ខ ៖ លិខិតេសនើៃផទកនុង 
 

កបលលិខតិ 
 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
.......................(İũ₤њ̋ ŉЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)....................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ ...........................................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម..............................................................
................................................................................េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
 

........(ចំ ររបសថ់ន កដ់កឹន)ំ........ 
........................................................................ 

................. ៃថងទី..... ែខ......... ឆន .ំ....... 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б₤ЮŪņş 

(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ БЮ₤ĖЧ
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 
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ទ្រមង១់.២ក ៖ េសចក្តជូីនដណឹំងែដលមនចណំងេជើង  
 

កបលលិខតិ 
 

Ю₤ş ŉ̋БĄРĕřе‗Е₣ 
₤ŉБĮБ............................................................ 

 

Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 
(ខ្លឹម រលិខិត).......................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................។ 
(លបះេសនីសំុ)...........................................................................................................

................................................................។ 
(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
(ឯក រភជ ប់).........................................................................................(េបីមន)។ 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបសីហករអនុវត្ត” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.២ខ ៖ េសចក្តជូីនដណឹំងែដលពុមំនចណំងេជើង  
 

កបលលិខតិ 
 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
.......................(İũ₤њ̋ ŉЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)....................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ ...........................................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

(លបះេសនីសំុ)...........................................................................................................
................................................................។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
(ឯក រភជ ប់).........................................................................................(េបីមន)។ 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបសីហករអនុវត្ត” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  
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ទ្រមង១់.៣ក ៖ លិខិតអេញជើញបុគគលមន ក់ៗ  
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳΒЮŃą Чŀ 
សូមេគរពអេញជ ើញ ៖.............................................................................................................. 
េដើមបចូីលរមួ ៖.............................................................................................................. 
   ..............................................................................................................  
កលបរេិចឆទ ៖.............................................................................................................. 
េវ េម៉ង ៖.............................................................................................................. 
ទីកែន្លង ៖.............................................................................................................. 
ភជ បម់កជមយួ ៖.............................................................................................................. 

 ..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 

 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 

ទនំក់ទនំង ៖ 
.............................................. 
............................................... 
 

  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៣ខ ៖ លិខិតអេញជើញតំ ងអងគភព 
 

កបលលិខតិ 
 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
.......................(İũ₤њ̋ ŉЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)....................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ ...........................................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម.............................................................. 
ចត់ ងំម្រន្តីចំនួន......រូប ែដលពក់ព័នធ េដីមបចូីលរមួ................................................................... 
មកលបរេិចឆទ នងិទីកែន្លងខងេលី កុំបី ក់ខន។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
(ឯក រភជ ប់).........................................................................................(េបីមន)។ 

 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 

ទនំក់ទនំង ៖ 
.............................................. 
............................................... 
 

  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៤ ៖ លិខិតបងគ បក់រ  
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳĠİð ĠсŁũ 
Юŗ₣ ៖ ...........................................................................................................................។ 

 ្រតូវបនចត់ ងំម្រន្តី ឱយេទចូលរមួជសមជិក.............................................................. 
ឬឱយេទបំេពញតួនទីេន.............................................................. ដូចមន យនមខងេ្រកម ៖ 

១. ឯកឧត្តម............................... ........................................................................ 
២. េ កជំទវ............................ ........................................................................ 
៣. េ ក................................... ........................................................................ 
៤. េ ក្រសី.............................. ........................................................................ 

 លិខិតបងគ ប់ករេនះ មន្របសិទធភពរហូតដល់ៃថងចប់េបសកកមម។ 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 

(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 
 
 
 
 

  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 
- ..................................... 



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៥ ៖ លិខិតបញជ េបសកកមម  
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳĠŔą ЮĠ₤˝˝ņŊ 
Юŗ₣ ៖ .........................................................................................................................។ 
 

 ្រតូវបនចត់ ងំម្រន្តីឱយេទបំេពញេបសកកមមេន................................................... េដីមបី
...................................................................................... ចប់ពីៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ........ 
ដល់ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ........ ដូចមន យនមខងេ្រកម ៖ 

១. ឯកឧត្តម............................... ........................................................................ 
២. េ កជំទវ............................ ........................................................................ 
៣. េ ក................................... ........................................................................ 
៤. េ ក្រសី.............................. ........................................................................ 

 សូមប ្ត អងគភពមនសមតថកិចច េម ្ត ទទួល គ ល់ ជួយស្រមួល និងផ្តល់ករគ្ំរទចបំច់នន
ដល់ម្រន្តីែដលមនេឈម ះខងេលី ឱយបំេពញភរកិចច្របកបេ យេជគជ័យ។ 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៦ ៖ លិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វើដេំណើ រ  
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠЊĳşНй◦ЊŢť ŁũЮĊſЧřеЮ‗Чũ 
 ផ្តល់ឱយ ៖......................................................................................... 

នៈ និងអងគភព ៖......................................................................................... 
បំេពញេបសកកមមេន ៖......................................................................................... 
មលិខិតបញជ េបសកកមម ៖ េលខ................................. ចុះៃថងទ.ី..... ែខ............. ឆន .ំ....... 

រយៈេពលេបសកកមម ៖ ចប់ៃថងទី..... ែខ.......... ឆន .ំ...... ដល់ៃថងទី..... ែខ.......... ឆន .ំ...... 
មេធយបយេធ្វីដំេណីរ ៖........................................ ........ ......................................... 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
កែន្លងេចញដំេណីរ 
និងមកដល់ 

ៃថង ែខ ឆន  ំ
មេធយបយ 
េធ្វដំីេណីរ 

ចមង យ 
ចំនួនៃថង 
ន កេ់ន 

េសចក្តបីញជ ករ់បសអ់ងគភព 
ហតថេលខ និង្រ  

េចញដំេណីរពី 
......................... 

  
   

កែន្លងមកដល់ 
.........................   

   

េចញដំេណីរពី 
.........................   

   

កែន្លងមកដល់ 
.........................   

   

េចញដំេណីរពី 
.........................   

   

កែន្លងមកដល់ 
.........................   

   



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ļÐŬŎŁũ‗ч₤Не◦РĈĳсũĠ₤сΒĖ̋ ЮĉĠеЮĮŀЮĠ₤˝˝ņŊ 
១. ្របក់េ េប៉ ៖............................................................................................... 
២. ្របក់ហូបចុក ៖............................................................................................... 
៣. ្របក់ ន ក់េន ៖............................................................................................... 
៤. េ ហុ៊យេធ្វីដំេណីរ ៖............................................................................................... 
 សរុប ៖............................................................................................... 

 

គរូំមុខតែំណងហតថេលខីស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត  
ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 

 

 
ŪĠēĕŁũЋŗŲњŎÐ‗ЮĕŎŏ 

ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ........ 
ΒĖ̋ ŬŎŁũ‗ч 

 
 
 

គរូំមុខតែំណងហតថេលខីស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ៃថងទី......... ែខ............ ឆន .ំ.......... 

ŪĠēĕŁũЋŗŲњŎũřťģŲ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 

ៃថងទី......... ែខ............ ឆន .ំ.......... 
ΒĖ̋ ŬŎŁũ‗ч 

 
 

  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៧ ៖ លិខិតេផទរសិទធិ 
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳЮĩĀũ₤Њ◦ċЊ 
 

Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 
 
ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំ ..................................  មុខតំែណង ......................................................  

េ យ....................................(មូលេហតៃុនអវត្តមន).......................................................... 
សូមេផទរសិទធិជូន................. ...... .......... មុខតំែណង ............... ........................ ............ ................. 
ជ.................ស្តីទី េដីមបដីឹកន ំចត់ែចង និងស្រមបស្រមួលករងររដ្ឋបល្របចៃំថងៃន...................... 
ចប់ពីៃថងទី........ ែខ.............. ឆន .ំ....... រហូតដល់រូបខញុ ំមនវត្តមន។ 
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 

 
  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៨ ៖ លិខិត្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ 
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳŪĠÐŲс₤Њ◦ċЊşНй΅ĳ□ЮŲž 
 

Юŗ₣ ៖ ...........................................................................................................................។ 
 
ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំ .....................................  មុខតំែណង .............................................................  

សូម្របគល់សិទធិចុះហតថេលខជូន................. ...............  មុខតំែណង ............... .......................... ....... ...... 
េដីមបចុីះហតថេលខេលីឯក រនន ពក់ព័នធនឹង...................................................................................
......................................................................................................................................................... 
ចប់ពីៃថងទី........ ែខ.............. ឆន .ំ....... តេទ។ 
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 

 

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.៩ ៖ ដកីអម 
 

កបលលិខតិ 
 

řБŁΒņ 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
.......................(İũ₤њ ŉ̋ЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠ Њĳ)....................... 

ល.រ យមុខលិខតិ ចនំនួចបប់ េសចក្តេីផ ងៗ 
    
    
    
    
    
    

សរុប   
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 

 
 
 

  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង១់.១០ ៖ លិខិតអនុញញ តចបបឈ់បស់្រមក 
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳΒĕНŔň ĳşĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ 

Юŗ₣ ៖ - អនុ្រកឹតយេលខ២១៧ អន្រក.្របក ចុះៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពីរបបស្តីពីករសំុចបប់ 
និងករអនុញញ តចបប់្រគប់្របេភទរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

  - សំេណីសំុរបស់ មីខ្លួន ចុះៃថងទី........ ែខ.............. ឆន .ំ..........។ 
 

អនុញញ តចបប់ឈប់ស្រមកជូន ៖...................................................................................... 
មុខតំែណង ៖...................................................................................... 
អងគភព ៖...................................................................................... 
ឈប់ស្រមករយៈេពល ៖ ចំនួន............ (សរេសរជអក រ............) 
េ យគិតចប់ព ី ៖ ៃថងទី........... ែខ................... ឆន .ំ........... 
រហូតដល់ ៖ ៃថងទី........... ែខ................... ឆន .ំ........... 
េ យមូលេហតុ ៖...................................................................................... 
    ...................................................................................... 

 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 

  
  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- មីខ្លួន “េដីមបអីនុវត្ត” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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ទ្រមង ់១.១១ ៖ កណំតប់ង្ហ ញេរឿង 
 

កបលលិខតិ 
 

е̋‗ĳсĠİΆ ŀЮũЩ₣ 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
.......................(İũ₤њ̋ ŉЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)....................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ ...........................................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

េយបល់ជនំញ ៖.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................។ 

្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម........................................េម ្ត ពិនិតយ និង
មនមតិដឹកនដ៏ំខពង់ខពស់ ឬេម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចេ យេសចក្ដីេគរពដ៏ខពង់ខពស់។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   20 

ទ្រមង១់.១២ក ៖ របយករណ៍ែដលមនចណំងេជើង 
 

កបលលិខតិ 
 

ũģŎŁũ‗ч 
₤ŉБĮБ........................................................ 

 

Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

(េសចក្តីេផ្តីម)..........................................................................................................
....................................................................។ 

(ដំេណីរករ ឬសកមមភពអនុវត្ត និងលទធផលែដលសេ្រមចបន)......................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................។ 

(បញ្ហ  ឬករលំបក ឬេមេរៀនបទពិេ ធន៍)..................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................។ 

(េសចក្តីសននិ ្ឋ ន អនុ សន៍ សំណូមពរ)...................................................................
......................................................................។ 

(ែផនករបនទ ប់)......................................................................................................
.....................................................................។ 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 

  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   21 

ទ្រមង១់.១២ខ ៖ របយករណ៍ែដលពុមំនចណំងេជើង 
 

កបលលិខតិ 
 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
......................(İũ₤њ ŉ̋ЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)...................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ របយករណ៍ស្តីពី...................................................................................................។ 
Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 

(េសចក្តីេផ្តីម)..........................................................................................................
....................................................................។ 

(ដំេណីរករ ឬសកមមភពអនុវត្ត និងលទធផលែដលសេ្រមចបន)......................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................។ 

(បញ្ហ  ឬករលំបក ឬេមេរៀនបទពិេ ធន៍)..................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................។ 

(េសចក្តីសននិ ្ឋ ន អនុ សន៍ សំណូមពរ)...................................................................
......................................................................។ 

(ែផនករបនទ ប់)......................................................................................................
.....................................................................។ 

្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូន ឬជ្រមបជូនខងេលី សូម...........................................
េម ្ត ្រជបជេសចក្តី យករណ៍ដ៏ខពង់ខពស់ ឬ្រជបជេសចក្តី យករណ៍។ 

(លបះគួរសម).......................................................................................................។ 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 

(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 
 
 
 

 
  

şņų₣ĄРĕ ៖ 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  
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ទ្រមង១់.១៣ ៖ កណំតេ់ហតុ្របជុ ំ
 

កបលលិខតិ 
 

˝ е‗ĳсЮ΅ĳН 
₤ŉБĮБ 

Њ̋şĆŪĠĄНе........................................................... 
3 

ឆន .ំ....... ែខ......... ៃថងទ.ី......... េវ េម៉ង.............(សរេសរជអក រ) េន........................ 
(េឈម ះអងគភព).................................... បនេរៀបចំកិចច្របជុំ..................................................។ 
កិចច្របជុំេនះសថិតេ្រកមអធិបតីភព................................ ជ...................................។ 
I. ₤Ō₤ļĮΒĖ̋ şРŲũУņ 

សមជិក សមជិកៃន........(េឈម ះអងគភព)......... ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ្របជំុ មនចំនួន
សរុប.........នក់ (្រសី.......នក់) ៃនសមជិកៃន............(េឈម ះអងគភព)...........ទងំមូល ែដលមន
ចំនួន.........នក់។ ចំននួវត្តមនេនះ្រគប់កូរ ៉ុម ស្រមប់ដំេណីរករអងគ្របជុំបន។ 

េ្រកពីេនះ មន.......................(សមសភពអនកចលូរមួេផ ងៗេទៀត)........................... 
ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ្របជុំផងែដរ (ដូចមនបញជ ីវត្ដមនជូនភជ ប់មកជមួយ)។ 
II. ũЮĠЬĠǻũк 

រេបៀប រៈសំខន់ៗៃនកិចច្របជុំមនដូចខងេ្រកម ៖ 
១). ........................................................................................................................ 
២). ........................................................................................................................ 
៣). ........................................................................................................................ 
៤). ........................................................................................................................ 
៥). ........................................................................................................................ 

III. ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣Łũ₤ЮŪņş 
១). រេបៀប រៈទី១ ៖ .......................................................................................................... 

(េឈម ះ តនួទ ីនិងមតេិយបលរ់បស់ គមនិ)...............................................................
............................................................................។ 

(េឈម ះ តនួទ ីនិងមតេិយបលរ់បស់ គមនិ)...............................................................
............................................................................។ 
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(ករសេ្រមចរបសអ់ងគ្របជុំ ្រពមទងំចនំនួសំេឡងអនមុត័).........................................
............................................................................។ 
២). រេបៀប រៈទី២ ៖ .......................................................................................................... 

(េឈម ះ តនួទ ីនិងមតេិយបលរ់បស់ គមនិ)...............................................................
............................................................................។ 

(េឈម ះ តនួទ ីនិងមតេិយបលរ់បស់ គមនិ)...............................................................
............................................................................។ 

(ករសេ្រមចរបសអ់ងគ្របជុំ ្រពមទងំចនំនួសំេឡងអនមុត័).........................................
............................................................................។ 

អធិបតីអងគ្របជុំបនែថ្លងអណំរគុណដល់សមជិក សមជិករៃនអងគ្របជុំ និងអនកចូលរមួេផ ងៗ
េទៀត។  

អងគ្របជុំបនបញច ប់េនេវ េម៉ង.......................... នៃថងែខឆន ដំែដល ឬនៃថងទី..... ែខ.......... 
ឆន .ំ.........(ករណីកិចច្របជុំេលីសពីមួយៃថង) កនុងបរយិកសរកី យ និងសនិទ ន ល។ 
 

 
 

ģĕЮþЧŀ ĕЊ₣υ˝ļĮ 
ΒĊЊĠĳБΒ₣ ðŪĠĄНе 

ΒĖ̋ ЮĊſЧ е̋‗ĳсЮ΅ĳН
(ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
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ទ្រមង១់.១៤ ៖ លិខិតបញជ ក ់
 

កបលលិខតិ 
 

ŲЊŠ ЊĳĠŔą ˝ с 
នម្រតកូល និងនមខ្លួន ៖.................................... ជអក រ ងំ.....................................  
េភទ ៖......................... េលខអត្តសញញ ណប័ណ្ណ................................... 
ៃថងែខឆន កំំេណីត ៖............................................................................................. 
កែន្លងកំេណីត ៖............................................................................................. 
មុខតំែណង ៖............................................................................................. 
នន្តរស័ក្តិ ៖................................................... ថន ក់................................... 

អងគភពបេ្រមីករងរ ៖............................................................................................. 
ៃថងែខឆន ចូំលបេ្រមីករងរ ៖............................................................................................. 
្របក់េបៀវត ្របចឆំន  ំ ៖............................................................................................. 

 លិខិតបញជ ក់េនះ ្រតូវបនេចញជូន មីខ្លួន េដីមបីយកេទេ្របី្របស់ជផ្លូ វករ មែដល ច
េ្របីបន។ 
 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠ Б 
(ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĠŔą с̋ ៖ ព័ត៌មនែដលបនបរយិយខងេលីេនះ គឺ្រគន់ែតជឧទហរណ៍បុ៉េ ្ណ ះ។ ព័ត៌មនជក់ែស្តង
ែដល្រតូវបញជ ក់ជូន មីជន ឬអងគភព គឺ ្រស័យេទនឹងករចង់បនរបស់ មីជន ឬអងគភពនីមួយៗ។ 
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ơ.ư. Łũ″ с̋Яĳ₣ŲЊŠ ЊĳũřťģŲ 
ទ្រមង់ទូេទៃនលិខិតរដ្ឋបលមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លមឹ រ នងិែផនកបញច ប់។ 
 

ЯĩΔ̋
˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

  
ទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ(៦) 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៧) 
ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ(៨) 

İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ◦◦УŲŲЊŠЊĳ(៩) 
˝ņŊŷĳ□О(១០)   ៖..................................................................................................... 
Юŗ₣(១១)    ៖..................................................................................................... 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

ខ្លឹម រលិខិត(១២)........................................................................... 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................។ 

លបះេសនីសំុ(១៣)............................................................................... 
......................................................................................................................។ 

លបះគួរសម(១៤).......................................................................។  
ឯក រភជ ប់(១៥)......................................................................។

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១៦)

ហតថេលខ(១៧)  
្រ (១៨)  

េឈម ះហតថេលខី(១៩) 
şņų₣ĄРĕ(២០) 
ទំនក់ទំនង(២១) 

 
ơ.ư.ơ. ЯĩĖ̋ ˝ĤŲаĕŲЊŠЊĳũřťģŲ 

ែផនកកបលៃនលិខិតរដ្ឋបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព 
(៥)េលខ និងអក រកត់ និង(៦)ទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
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(ơ)ЮěŊ йŪĠЮ◦₤ “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 
េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(Ư)ģŷşĜ “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(ư)ũРĠ₤Ŕň  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(̉)ŪĠķĮ គជឺេឈម ះអងគភពែដលេចញលិខិត។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពីេ្រកម
រូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(̣)ЮŲŠ ĕЊ₣Β˝℮ũŁĳс ៖  
 េលខរបស់លិខតិ្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ េហយីភជ ប់
ជមួយឆន ៃំនករេចញលិខិត(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រកត់ៃន្របេភទលិខិត។ 
េលខលិខិត្រតូវចុះ ម្របេភទលិខិតរដ្ឋបលនីមួយៗ និង មឆន នំមីួយៗ។ 

 អក រកត់របស់លិខតិ គឺអក រកត់ែដលតំ ងឱយ្របេភទលិខិតរដ្ឋបលនីមួយៗ។  
ឧទហរណ៍ ៖ េលខលិខិតអេញជ ីញទី១ៃនឆន ២ំ០១៥ គ០ឺ០១/១៥ ល.អ.ជ ។ 

(̀)◦Б˝Яĕų₣ ĕЊ₣ŁŲĠũЋЮş◦̄ គឺជេឈម ះទីកែន្លង នងិៃថងែខឆន ៃំនករេចញលិខិត។ ទីកែន្លង និង
កលបរេិចឆទ ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខង ្ត  ំសថិតេនជួរជមួយេលខ និងអក រកត់លិខិត។ 

 

គរូំកបលលិខិតស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
េលខ.................................... 

 
............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......

 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ......................... 
េលខ.................................... ............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......
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ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
◦БČĳсŁũ............................... 
េលខ.................................... ............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......
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ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.......................... 
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
េលខ..................................... ............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......
 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ..........................  
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ........................ 
េលខ..................................... ............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......
 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.......................... 
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
ŁũЋŗŲњŎ............................. 
េលខ..................................... ............. ៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ......

ơ.ư.Ư. ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦аĕŲЊŠЊĳũřťģŲ 
ែផនកមូលបទៃនលិខិតរដ្ឋបល រមួមន(៧)ចំណងេជីង (៨)ពកយគួរសម (៩)ងរស័ក្តិអនកទទួល

លិខិត (១០)កមមវតថុ និង(១១)េយង។ 
(́)şе‗₣ЮĄЧ₣ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ េ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហំ

អក រអតថបទពីរេលខ។ ចំណងេជីងបញជ ក់អំពី្របេភទៃនលិខិត និង ចមនឬមិនមនភជ ប់នូវេគលបំណង
ៃនលិខិត។ លិខិតរដ្ឋបល ចមន ឬមិនមនចំណងេជីង។ 



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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(៨)ĵ˝ŏÐУũ₤ņ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហំ
អក រអតថបទមួយេលខ។ ពកយគួរសម្រតូវេ្របីេទ ម នៈៃនអនកទទួលលិខិតដូចខងេ្រកម ៖ 

 សូម្រកបបងគទូំលថ្វ យ េ្របីចំេពះអនកទទួលលិខិតែដលជ្រពះម ក ្រត 
 សូម្រកបបងគទូំល្របេគន េ្របីចំេពះអនកទទួលលិខិតែដលជ្រពះសងឃ 
 សូមេគរពជូន ឬេគរពជូន េ្របីចំេពះអនកទទួលលិខិតែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញី  
 សូមជ្រមបជូន ឬជ្រមបជូន េ្របីចំេពះអនកទទួលលិខិតែដលមន នៈេសមីគន  ឬទបជងអនកេផញី  
(៩)İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ គឺជងរស័ក្តិ ឬេគរមងរ ឬ នៈ និងមុខតំែណងរបស់អនកទទួលលិខិត។ 

ងរស័ក្តិអនកទទួលលិខិត្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមពកយគួរសម េ យេ្របី 
ទំហអំក រតូចជងពកយគួរសមមួយេលខ។ កនុងករណីលិខិតែថ្លងេទកន់បុគគល ្រតូវបញចូ លេឈម ះរបស់
អនកទទួលលិខិត។ ងរស័ក្តិអនកទទួលលិខិត ែដលេគនិយមេ្របីរមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

 េ ក ឬេ ក្រសី ...................(មុខតែំណង)..................... 
 េ ក ឬេ ក្រសី ............(េឈម ះ នងិមុខតំែណង)............. 
 ឯកឧត្តម ឬេ កជំទវ ................(មុខតំែណង)................. 
 ឯកឧត្តម ឬេ កជំទវ ........(េឈម ះ នងិមុខតំែណង).......... 
 សេម្តច..........................(មុខតំែណង).............................. 
 សេម្តច...................(េឈម ះ នងិមុខតំែណង)...................... 
(ơƠ)˝ņŊŷĳ□ О គឺជេសចក្តីសេងខបនូវេគលបំណងៃនលិខិត េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង

េ យរលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកមងរស័ក្តិអនកទទួលលិខិត។ 
 (ơơ)Юŗ₣ គឺជឯក រែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញលិខិត េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង 

ពីេ្រកមកមមវតថុ។ ឯក រេយង ចមនមួយ ឬេ្រចីន ្រស័យេទនឹងខ្លឹម រៃនលិខិតនីមួយៗ។ លិខិត
រដ្ឋបលមួយចំនួន ចពំុមនេយង។  

ơ.ư.ư. ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũаĕŲЊŠЊĳũřťģŲ 
ែផនកខ្លឹម រៃនលិខិតរដ្ឋបលរមួមន(១២)ខ្លឹម រលិខិត (១៣)លបះេសនីសំុ (១៤)លបះគួរសម 

និង(១៥)ឯក រភជ ប់។  
(ơƯ)Š ųЕņ⅜ũŲЊŠЊĳ គឺជករបរយិយអំពីេដីមេហតុៃនកមមវតថុរបស់លិខិត និងអំពីខ្លឹម រលម្អិត

ែដល្រតូវជ្រមប ឬបំភ្លឺ ឬែណន។ំ ខ្លឹម រ្រតូវេ្របីទំហអំក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ េហយី្រតូវ
សរេសរចុះេ្រកមមួយបនទ ត់ខងេ្រកមេយង នងិ្រតូវចូលបនទ ត់េ យេផ្តីមេសចក្តី ដូចខងេ្រកម ៖ 

 េបើមនឯក រេយង ៖ 
 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញ ី៖  
េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលី ឬតប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី 
ខញុ ំបទ(ឬនងខញុ ំ)សូមេគរពជ្រមបជូន....(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ)..... េម ្ត ្រជបថ



ជពូំកទី១ ៖ លិខិតរដ្ឋបល  
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...............................(ខ ្លមឹ រលិខតិ)..........................................។ 
 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈេសម ីឬទបជងអនកេផញ ី៖  
េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលី ឬតប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី 
ខញុ ំបទ(ឬនងខញុ ំ)សូមជ្រមបជូន...........(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ)............ ្រជបថ
....................................(ខ ្លមឹ រលិខតិ)............................................។ 

 េបើពុមំនឯក រេយង ៖ 
 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញ ី៖  
េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលី ឬតប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ(ឬនងខញុ ំ)សូម
េគរពជ្រមបជូន.........(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ).......... េម ្ត ្រជបថ..................
................................(ខ ្លមឹ រលិខតិ)............................................។ 

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈេសម ីឬទបជងអនកេផញ ី៖  
េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលី ឬតប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ(ឬនងខញុ ំ)សូម
ជ្រមបជូន........(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ)......... ្រជបថ....................................
.......................(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................។ 

 (ơư)ŲġйЮ₤ĖЧ₤Не គជឺករបរយិយអំពីសំណូមពរ ករេសនីសំុ ឬករបញជ  ឱយអនកទទួលលិខិតអនុវត្ត 
េហយី្រតូវសរេសរចុះេ្រកមមួយបនទ ត់ ខងេ្រកមខ្លឹម រលិខិត និង្រតូវចូលបនទ ត់ េ យេផ្តីមេសចក្តី ដូច
ខងេ្រកម ៖  

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញ ី៖  
្រស័យេហតុេនះ ឬ ្រស័យេហតុដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម......(ងរសក័្តិ

អនកទទលួលិខតិ)....... េម ្ត ...........(សំណូមពរ ឬករេសនើសុំ ឬករបញជ ).......... 
ដ៏ខពង់ខពស់ ឬេ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈេសម ីឬទបជងអនកេផញ ី៖  
្រស័យេហតុេនះ ឬ ្រស័យេហតុដូចបនជ្រមបជូនខងេលី សូម........(ងរសក័្តអិនក

ទទលួលិខតិ).........  ..............(សំណូមពរ ឬករេសនើសុំ ឬករបញជ )............... 
មករគួរ។ 

(ở)ŲġйÐУũ₤ņ គឺជករសំែដងនូវករគួរសមចំេពះអនកទទួលលិខិត េហយី្រតូវសរេសរចុះេ្រកម
មួយបនទ ត់ ខងេ្រកមលបះេសនីសំុ និង្រតូវចូលបនទ ត់ ែដលមនខ្លឹម រដូចខងេ្រកម ៖ 

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញ ី៖  
សូម......(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ)....... េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុ ំបទ 
(ឬនងខញុ ំ)។ 
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 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈេសម ីឬទបជងអនកេផញ ី៖  
សូម......(ងរសក័្តអិនកទទលួលិខតិ)....... ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះអំពខីញុ ំ។ 

(ợ)υ˝⅜ũļą Ġс គឺជករឯក រននែដលផ្តល់ជូនអនកទទួលលិខិត េហយី្រតូវសរេសរចុះេ្រកម
មួយបនទ ត់ ខងេ្រកមលបះគួរសម និង្រតូវចូលបនទ ត់ ែដលមនខ្លឹម រដូចខងេ្រកម ៖ 

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈខពស់ជងអនកេផញ ី៖  
សូមេគរពជូនភជ ប់មកជមួយនូវ......(េឈម ះឯក រ).......ចនំួន......ចបប់។ 

 ករណីអនកទទលួលិខតិែដលមន នៈេសម ីឬទបជងអនកេផញ ី៖  
សូមជូនភជ ប់មកជមួយនូវ......(េឈម ះឯក រ).......ចំននួ......ចបប់។ 

ơ.ư.̉. ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠсаĕŲЊŠЊĳũřťģŲ 
ែផនកបញច ប់ៃនលិខិតរដ្ឋបលរមួមន(១៦)មុខតំែណងហតថេលខី (១៧)ហតថេលខ (១៨)្រ  

(១៩)េឈម ះហតថេលខី (២០)ចម្លងជូន និង(២១)ទំនក់ទំនង។ 
(ờ)ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ គឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីលិខិត េហយី

្រតូវសរេសរេនរមឹខង ្ត  ំខងេ្រកមឯក រភជ ប់។ 
គរូំមុខតែំណងហតថេលខី 

Ą.Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝
ŪĠēĕ 

ĳ .Ġ. ΒķЊģŲ  
ĜŎ˝ũřťģŲ 

Ą.Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ
ŪĠēĕ 

ĳ .Ġ. ΒķЊģŲ  
ĜŎ˝ũřťģŲ₤ŉБ◦Б 

ΒķЊģŲ ĜŎ˝ũřťģŲ 
ΒķЊģŲ ĕЊ₣ďŪĠēĕ..................... ĜŎ˝ũřťģŲ₤ŉБ◦Б 

ΒķЊģŲ₤ŉБ◦Б ĜŎ˝◦БČĳсŁũ 
ΒķЊģŲũ₣ ĕЊ₣ďŪĠēĕ.................. ĜŎ˝◦БČĳсŁũ₤ŉБ◦Б 

Ą.ΒķЊģŲ 
ΒķЊģŲũ₣ 

ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ ιŁũЋŗŲњŎ
ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ ιŁũЋŗŲњŎ₤ŉБ◦Б

 

(ớ)΅ĳ□ЮŲž ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង
ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំលិខិត្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 

(ơ៨)Ū″ គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខង
េឆ្វង ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុង
េឡយី។ 
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(ơ៩)ЮěŊ й΅ĳ□ЮŲŠБ គឺជេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬេបះ
្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ របស់រដ្ឋបលេឡយី។ 

(ƯƠ)şņų₣ĄРĕ គឺជេឈម ះអងគភព ឬបុគគលែដល្រតូវជូន្រជប ឬសហករអនុវត្ត ឬអនុវត្ត។ ចម្លងជូន
្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រអតថបទចំនួន២េលខ េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកម
មុខតំែណងហតថេលខីមួយបនទ ត់។ បនទ ត់ចុងេ្រកយេគៃនចម្លងជូន គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ 
រូបមន្តៃនចម្លងជូនមនដូចខងេ្រកម ៖  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

(Ươ)◦еĜ˝с◦еĕ₣ គឺជេលខទូរស័ពទ នងិឬអសយ ្ឋ ន រេអឡចិ្រតូនិច ស្រមប់អនកទទលួលិខិត
េធ្វីទំនក់ទំនងមកកន់អងគភពេចញលិខិត កនុងករ កសួរព័ត៌មនបែនថម ឬករេឆ្លីយតបនន។ 

şņų₣ĄРĕ ៖
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបជូីន្រជប” 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបសីហករអនុវត្ត” 
- ...................................... 
- ...................................... 

“េដីមបអីនុវត្ត” 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  



 

 

ĄеĮР˝◦БƯ  
ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐតិŎНĳŉ
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ĄеĮР˝◦БƯ 
ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐតិŎНĳŉ 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជលិខិតែដលកំណត់នូវ
វធិន បទបញញត្តិ បទបញជ  ឬេគលករណ៍នន ស្រមប់ករ្រគប់្រគង ករែតង ងំ ករបេងកីតេឡងីនូវ
យន្តករ និងករែណនអំនុវត្តនន។ 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  រមួមនដីក េសចក្តីសេ្រមច 
និងេសចក្តីែណន។ំ  
Ư.ơ. řБŁ 

ដីករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គជឺវធិនខងផ្លូវចបប់ មនលកខណៈជបទបញជ
ទូេទ ឬមនលកខណៈជឯកត្តភូត ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក កនុង្រពំែដនៃនសិទធិអំ ចរបស់ខ្លួន 
ស្រមប់អនុវត្តកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ដកី គឺជលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយុិត្តខពស់ជងេគបំផុត ស្រមប់្រគប់្រគង និងេ ះ្រ យបញ្ហ ជក់ ក់ មួយ េនកនុងែដន
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

ដីក ចជដីកេដីម ឬដកីែដលែកែ្របដីកេដីម ឬដីកែដលែកែ្របដីកមួយេផ ងេទៀត ឬដីក
ែដលលុបេចលដីកមួយេផ ងេទៀត។  

ដីកមន០២្របេភទ គឺដកីែដលមនលកខណៈជបទបញជ ទូេទ និងដីកែដលមនលកខណៈជ
ឯកត្តភូត។ 
Ư.ơ.ơ. řБŁЯřŲŌĕŲ˝ š‗кďĠ◦ĠŔą ◦РЮĉ 
Ư.ơ.ơ.ơ. ĕЊŎņĕњŎ 

ដីកែដលមនលកខណៈជបទបញជ ទូេទ គឺជករែណនកំរអនុវត្ត ឬករបញជ ក់បែនថមខ្លមឹ រ
របស់ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ នងិ្របកស នងិជករែណនកំរអនុវត្តកិចចករែដលសថិតេនកនុងែដន
សមតថកិចចរបស់្រកុម្របឹក (េ កត់ថ ដកីបទបញជ ទូេទ)។  

ឧទហរណ៍ ៖  
 ដីកស្តីពីវធិន្រគប់្រគងៃផទកនុងរបស់រដ្ឋបល..........................................។ 
 ដីកស្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ..............................................។ 

Ư.ơ.ơ.Ư. ЮýŲŁũ‗ч 
កនុងករ ក់េចញនូវដីកបទបញជ ទូេទ ្រតូវេគរព មេគលករណ៍សំខន់ៗដូចខងេ្រកម ៖ 
 ដីកបទបញជ ទូេទ ្រតូវអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  និងចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក  
 ដីកបទបញជ ទូេទ មយួែដលមនខ្លឹម រផទុយពីរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ 
្របកស ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននែដលមន ននុ្រកមខពស់ជង ដីកេនះនឹងពុំមន
សុពលភពេឡយី 

 ដីកបទបញជ ទូេទ មួយែដលេធ្វីេឡងីេ យមនករេរសីេអីង កនុងន័យជអវជិជមន ឬអនុវត្ត
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ចំេពះបុគគល មន ក់ ឬ្រកុមមនុស មួយេ យែផ្អកេលីក ្ត ជតិ សន៍ សន េភទ 
យុ ពណ៌សមបុរ ជតិឬជតិកំេណីត ឬអសមតថភពខង ម រតឬីខងកយសមបទ ដីកេនះ

នឹងពុំមនសុពលភពេឡយី 
 ្រកុម្របឹក ្រតូវធនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធននកនុងដំេណីរករេរៀបចំ
ដីកបទបញជ ទូេទ េលីកែលងែតកនុងករណីចបំច់ែដលត្រមូវឱយ្រកុម្របឹក ្រតូវ ក់េចញនូវ
ដីកបទបញជ ទូេទ េដីមបេី ះ្រ យ ឬចត់វធិនករបនទ ន់ មយួ 

 ដីកបទបញជ ទូេទែដល្រកុម្របឹក បនអនុម័តរចួ ្រតូវចូលជធរមនេនៃថងែដលដីកេនះ្រតូវ
បនចុះហតថេលខ ឬ ចកំណត់យកកលបរេិចឆទ មួយនេពលអនគតស្រមប់ករចូល
ជធរមននូវដីកទងំមូល ឬែផនកខ្លះៃនដីក 

 ដីកបទបញជ ទូេទ មិន ចមន នុភព្របតិសកមមបនេឡយី។ 
Ư.ơ.ơ.ư. ₤Њ◦ċЊΒе₧şũĠ₤сŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝˝ Ė О₣ŁũŢ˝сЮşŀřБŁ  

្រកុម្របឹក េ្របី្របស់សិទ្ឋិអំ ចខងបញញត្តិ មរយៈករ ក់េចញដីក ករែកែ្រប និងករលុប
េចលដីក្រសប មនីតិវធិីជធរមន។ 

្រកុម្របឹក មនសិទធិ ក់េចញដីក ែដលសថិតេនកនុងវ ិ លភពៃន ៖ 
 តួនទី ភរកិចច និងសិទធអិំ ចរបស់្រកុម្របឹក  
 មុខងរ និងឬធនធនែដល្របគល់េទឱយ្រកុម្របឹក  
 មុខងរ និងឬធនធនែដលបនេធ្វី្របតិភូកមមេទឱយ្រកុម្របឹក  កនុងករណីែដលករេធ្វី្របតិភូកមម
េនះមិនកំណត់េ យែផនកខ្លះ ឬទងំ្រសុងនូវសិទធិកនុងករអនុម័តដីក និង 

 កិចចករ មួយែដលចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន
ជធរមន ែដលត្រមូវឱយ្រកុម្របឹក ក់េចញដីក។ 

ដីក ច ក់បញចូ លនូវបទបញញត្តិស្តីពីករពិន័យជ្របក់ េ យមនិទន់គិតពីេទស្រពហមទណ្ឌ និង
ករទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណីេផ ងៗេទៀតចំេពះករបំពនេលីបទបញញត្តិមួយ ឬេ្រចីនែដលមនែចងេន
កនុងដីក។ 

ែបបបទ និងនីតិវធិីៃនករេរៀបចំបទបញញត្តិស្រមប់ករពិន័យជ្របក់េ យដីករបស់្រកុម្របឹក  និង
ក្រមិតៃន្របក់ពិន័យេនះ ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ មសំេណីរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ។ 
Ư.ơ.ơ.̉. ĕБĳЊŷЋĊБаĕŁũŢ˝сЮşŀřБŁ  
 កនុងករ ក់េចញដីកបទបញជ ទូេទ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវអនុវត្ត ម
ជំ នដូចខងេ្រកម ៖  
ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Łũ е̋‗ĳсΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũŢ с̋ЮşŀřБŁ  

ត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីកបទបញជ ទូេទ ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អក មត្រមូវករៃនចបប់ 
្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននែដលមន ននុ្រកមខពស់ជង និងឬ
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ត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន។  
ករផ្តួចេផ្តីមអំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីកេ យែផ្អក មត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន ចេសនីេឡងី

េ យ ៖ 
 ្របធន្រកុម្របឹក  ៖ ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់
មូលេហតុឱយបនចបស់ ស់ េទ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួនអំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

 សមជកិ្រកុម្របកឹ យ៉ងតចិមយួភគប(ី១/៣)ៃនសមជកិ្រកុម្របកឹ ទងំមូល ៖ សមជិក្រកុម
្របឹក ្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់មូលេហតុឱយបនចបស់ ស់ េទ
្របធន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន អំពតី្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

 គណៈកមម ធកិរននរបស់្រកុម្របកឹ  ៖ បនទ ប់ពីទទលួបននូវករឯកភពកនុងគណៈកមម ធិករ
របស់ខ្លួន ្របធនគណៈកមម ធិករ្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់មូល
េហតុឱយបនចបស់ ស់ េទ្របធន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន អពំីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

 អភបិល ឬគណៈអភិបល ៖ បនទ ប់ពទីទួលបននូវករឯកភពកនុងគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន 
អភិបល្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់មូលេហតុឱយបនចបស់ ស់ េទ
្របធន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន អំពតី្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

 សមគម្រកុម្របកឹ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំ សងក ត់េនកនុងែដនសមតថកចិចនមីយួៗ ៖ បនទ ប់ពី
ទទួលបននូវករឯកភពកនុងសមគមរបស់ខ្លួន ្របធនសមគម្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ឃុ ំ សងក ត់្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់មូលេហតុឱយបនចបស់ ស់
េទ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី ឬ្រកុម្របឹក េខត្ត ឬ្រកុម្របឹក ្រកងុ ឬ្រកុម្របកឹ ្រសុក ឬ្រកុម
្របឹក ខណ្ឌ ែដលពក់ព័នធ អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

 តំ ង្រគួ រយ៉ងតចិចនំនួមយួភគដប់(១/១០)ៃនចនំនួ្រគួ រសរុបែដលមនេនកនុងែដន
សមតថកចិចរបស់្រកុម្របកឹ នមីយួៗ ៖ តំ ង្រគួ រែដលមនបំណងេសនីសំុឱយ្រកុម្របឹក ក់
េចញនូវដីក ្រតូវេធ្វីសំេណីជ យលកខណ៍អក រ េ យបញជ ក់មូលេហតុឱយបនចបស់ ស់ 
រមួជមួយនឹងបញជ ីេឈម ះែដលមន ន មេមៃដៃនតំ ង្រគួ រនីមួយ េទ្របធន្រកុម្របឹក
ជធន ីឬ្រកមុ្របឹក េខត្ត ឬ្រកុម្របឹក ្រកុង ឬ្រកុម្របកឹ ្រសុក ឬ្រកុម្របឹក ខណ្ឌ ែដលពក់ព័នធ 
អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក។ 

ĄеΉĕ◦БƯ ៖ ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧĳŪņСŷŁũаĕŁũŢ с̋ЮşŀřБŁ  
ចំេពះត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីកែផ្អក មត្រមូវករៃនចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 

និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននែដលមន ននុ្រកមខពស់ជង ពុំចបំច់ ក់ជូនកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ពិនិតយ 
និងអនុម័តេឡយី។  

ចំេពះត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីកែផ្អក មត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន ្រតូវ ក់ជូនកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក
ពិនិតយ និងអនុម័ត។ 

េនេពលទទួលបនសំេណីៃនករេចញដីកែផ្អក មត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន ្រកុម្របឹក ្រតូវេរៀបចំ
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កិចច្របជុំរបស់ខ្លួនេដីមបពីិនតិយ និងអនុម័តេទេលីសំេណីេនះ។ កនុងករពិនិតយ នងិអនុម័តេនះ ្រកុម្របឹក គួរ
ពិចរ េទេលីចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖  

 េតីត្រមូវករែដលបនេសនីេឡងីេនះ សិថតេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួនែដរឬេទ? 
 េតីត្រមូវករែដលបនេសនីេឡងីេនះ គជឺត្រមូវករជ ទិភពរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដន
សមតថកិចចរបស់ខ្លួនែដរឬេទ? 

 េតីត្រមូវករែដលបនេសនីេឡងីេនះ ចបំច់្រតូវេ ះ្រ យ មរយៈករ ក់េចញដីកែដរឬេទ? 
ĄеΉĕ◦Бư ៖ Łũ е̋‗ĳсΒ₣ ðļĮ◦◦УŲļũ Њ̋şĆ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁ   

កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក ្រកុម្របឹក ច្របគល់ភរកិចចឱយ ៖   
 សមជិក្រកុម្របឹក  ឬ 
 គណៈអភិបល ឬ 
 គណៈកមម ធិករ ឬអនុគណៈកមម ធិករ ឬ្រកុមករងរ មួយរបស់្រកុម្របឹក ែដលមន
្រ ប់ ឬ 

 អងគភព មួយរបស់្រកុម្របឹក  ឬ 
 គណៈកមមករ ឬ្រកុមករងរចំេពះកិចចែដល្រតូវបេងកីតេឡងី។ 
ករសេ្រមច្របគល់ភរកិចចឱយេទអងគភព មួយ ទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក 

្រតូវេធ្វីេឡីង មរយៈកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ។ ចំេពះត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីកែផ្អក មត្រមូវករកនុង
មូល ្ឋ ន ករសេ្រមចេនះ្រតូវេធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក េដីមបអីនុម័តេទេលីត្រមូវករៃនករ ក់
េចញដីក។ កនុងករសេ្រមច្របគល់ភរកិចចឱយេទអងគភព មួយ ទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពង
ដីក ្រកុម្របឹក គួរពិចរ េទេលីចំណុចមួយចំននួដូចខងេ្រកម ៖   

 េតីដីកេនះមនេគលបំណងេ ះ្រ យបញ្ហ ជក់ ក់អ្វីខ្លះ? 
 េតីដីកេនះពក់ព័នធនឹងជនំញែដលចបំច់អ្វីខ្លះ? 
កនុងករណី្រកមុ្របឹក សេ្រមចបេងកីតគណៈកមមករ ឬ្រកុមករងរចំេពះកិចចស្រមប់េរៀបចំេសចក្តី

្រពងដីក ្រកុម្របឹក ្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមចបេងកីត្រកុមករងរេនះ។ សមសភពគណៈកមមករ ឬ្រកមុ
ករងរចំេពះកិចចេនះ ្រតូវមនតំ ង្រស្តីសម្រសប។ 

េនេពលកំណត់អងគភពទទួលភរកិចចកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក ្រកុម្របឹក ្រតូវែណនដំល់
អងគភពេនះ ឱយេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីកេទ មទ្រមង់ និងេគលករណ៍ ឬវធិនននៃនចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ 
អនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននជធរមន។  
ĄеΉĕ◦Б̉ ៖ Łũ₤Њ˝⅝Ū⅜ŷŪďŷŪ˝ĠŠњ‗Ź ÐĳЊŎНĳŉ   

អងគភពែដល្រកុម្របឹក បន្របគល់ភរកិចចកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក េ យមននយករដ្ឋ
បលជំនួយ ្រតូវេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវអំព្ីរកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្តែដលពក់ព័នធនន ្រពមទងំវភិគអំពីបញ្ហ  
មូលេហតុៃនបញ្ហ  និងកំណត់ដំេ ះ្រ យសម្រសប ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពង
បឋមៃនដីក។  



ជពូំកទី២ ៖ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត  
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កនុងករសិក េនះ អងគភពទទួលភរកិចច ចេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ ឬេសនីសំុករគ្ំរទនន ពី
្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ អងគភព ែផនកឯកជន អងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពក់ព័នធនន មករចបំច់។ 
ĄеΉĕ◦Б̣ ៖ ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣ĠŤņаĕřБŁ 

អងគភពទទួលភរកិចច េ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវ ៖  
 េរៀបចំេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីកេទ មទ្រមង់ែដលបនកំណត់។ 
 េផញីេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក ជូនគណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន ជពិេសសគណៈ
កមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តីនិងកុមរ និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទស 
េ យបញជ ក់អំពីេពលេវ ជក់ ក់ ែដលគណៈកមម ធិករទងំេនះ្រតូវេផញីេយបល់ជ យ
លកខណ៍អក រ។ េនេពលទទួលបនេសចក្ត្ីរពងបឋមៃនដីក ្របធនគណៈកមម ធិករនីមួយៗ
្រតូវេកះ្របជំុគណៈកមម ធកិររបស់ខ្លួន េដីមបពីិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងេនះ 
និងេផញីជូនអងគភពទទួលភរកិចចជ យលកខណ៍អក រនូវមតិេយបល់ននរបស់គណៈកមម ធិ
ករខ្លួន េទ មេពលេវ ែដលបនកំណត់។ ល់មតិេយបល់ែដលទទួលបន ្រតូវបនយក
ចិត្តទុក ក់ខពស់ និងេ្របី្របស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពង
ដីក។ កិចច្របជុំេនះ ្រតូវអនុវត្ត មនីតិវធិី្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករ មីនីមួយៗ។ 

 ក់ជូនគណៈអភិបល នងិ្រកុម្របឹក នូវេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព
ជបឋមេទេលីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីកេនះ។ 

កនុងេពលេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីកេនះ អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចេលីកសំេណីជ យលកខណ៍
អក រសំុេយបល់ពីអភិបល ជធនី េខត្ត ្របសិនេបីយល់េឃញីថ បញ្ហ ឬបទបញញត្តិ មួយមនភព
រេសីប ឬមិនចបស់ ស់។ អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវេឆ្លីយតបវញិយ៉ងយូរ មសិប(៣០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ 
បនទ ប់ពីទទលួបនសំេណីេនះ។ កនុងករណីមិន ចផ្តល់េយបល់បន អភិបល ជធនី េខត្ត ចេលីក
សំេណីជ យលកខណ៍អក រសំុេយបល់ពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ្រតូវេឆ្លីយតប
វញិយ៉ងយូរ មសិប(៣០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ បនទ ប់ពីទទួលបនសំេណីេនះ។ 

កនុងេពលេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីកេនះ អភិបល ជធនី េខត្ត ចេលីកសំេណីជ យលកខណ៍អក រ
សំុេយបល់ពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ្របសិនេបីយល់េឃញីថ បញ្ហ  ឬបទបញញត្តិ មយួមនភពរេសីប 
ឬមិនចបស់ ស់។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ្រតូវេឆ្លីយតបវញិយ៉ងយូរ មសិប(៣០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ 
បនទ ប់ពីទទលួបនសំេណីេនះ។ 
ĄеΉĕ◦Б̀ ៖ Łũυ˝ļĮďĠŤņũĠ₤сÐ‗кΒķЊģŲЮĉЮŲЧЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣ĠŤņаĕřБŁ 

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក អភិបល្រតូវេកះ្របជុំគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន េដីមបី
ពិនិតយ និងឯកភពេទេលីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីកេនះ។ កិចច្របជុំេនះ ចជកចិច្របជុំ មញញ 
ឬកិចច្របជុវំ ិ មញញរបស់គណៈអភិបល។ េនកនុងកិចច្របជុំពិនិតយេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីកេនះ អភិបល 
ចេសនីឱយតំ ងអងគភពទទួលភរកិចច េធ្វីបទបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងបឋម មុន

េពលគណៈអភិបលពិភក  និងឯកភព។ 



ជពូំកទី២ ៖ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត  
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េនកនុងករពិភក  គណៈអភិបល ចពិចរ េទេលីចំណុចមយួចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 
 េតីេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក បនេរៀបចំេទ មទ្រមង់ែដលបនកំណត់ែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ្រសប មេគលករណ៍ ឬវធិនៃនចបប់ និងលិខតិបទ

្ឋ នគតិយុត្តជធរមនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក បនផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប និង្រគប់្រគន់េដីមបី
េ ះ្រ យនូវមូលេហតុៃនបញ្ហ ែដលត្រមូវឱយ ក់េចញនូវដីកេនះែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក មនភពេរសីេអីងែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ចផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនែដរឬេទ?  
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក បនចូលរមួចែំណកកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 
បរយិប័នន នងិសមធម៌សងគមែដរឬេទ? 
មរយៈកិចច្របជុំពិនិតយេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក គណៈអភិបល ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  

 ឯកភពទងំ្រសុងៃនេសចក្ដី្រពងបឋមៃនដីក ឬ 
 មិនឯកភពេទេលីែផនកមួយចំនួនៃនេសចក្ដី្រពងបឋមៃនដីក។ កនុងករណីេនះ គណៈអភិបល 
្រតូវែណនដំល់អងគភពទទួលភរកិចច អំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ អងគភព
ទទួលភរកចិច្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក េទ មករែណនរំបស់គណៈអភិបល 
េហយី ក់ជូនគណៈអភិបលពិនិតយ និងឯកភពេឡងីវញិ។ 

បនទ ប់ពីទទលួបនករឯកភពពីគណៈអភិបល អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របកឹ នូវ
េសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព។ 
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េនេពលទទលួបនេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេកះ្របជុំ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន 
េដីមបពីិនិតយ និងឯកភពេទេលីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងករ
បិទផ យជ ធរណៈ។ កចិច្របជុំេនះ ចជកិចច្របជុំ មញញ ឬកិចច្របជុវំ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក  េហយី
្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ។ េនកនុងកិចច្របជុំពិនិតយេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីកេនះ 
្របធន្រកុម្របឹក ចេសនីឱយតំ ងអងគភពទទួលភរកិចច េធ្វីបទបង្ហ ញអំពខី្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត
្រពងបឋម មុនេពល្រកុម្របឹក ពិភក  និងឯកភព។ 

េនកនុងករពិភក  ្រកុម្របឹក ចពិចរ េទេលីចំណុចមយួចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 
 េតីេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក បនេរៀបចំេទ មទ្រមង់ែដលបនកំណត់ែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ្រសប មេគលករណ៍ ឬវធិនៃនចបប់ និងលិខតិបទ

្ឋ នគតិយុត្តជធរមនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក បនផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប និង្រគប់្រគន់េដីមបី
េ ះ្រ យនូវមូលេហតុៃនបញ្ហ ែដលត្រមូវឱយ ក់េចញនូវដីកេនះែដរឬេទ? 
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 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក មនភពេរសីេអីងែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក ចផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនែដរឬេទ?  
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីក បនចូលរមួចែំណកកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 
បរយិប័នន នងិសមធម៌សងគមែដរឬេទ? 
មរយៈកិចច្របជុំពិនិតយេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក ្រកុម្របឹក ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  

 ឯកភពទងំ្រសុងៃនេសចក្ដី្រពងបឋមៃនដីក ឬ 
 មិនឯកភពេទេលីែផនកមួយចំនួនៃនេសចក្ដី្រពងបឋមៃនដីក។ កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ្រតូវ 
ែណនដំល់អងគភពទទួលភរកិចច អំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ អងគភព
ទទួលភរកិចច្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក េទ មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក  
េហយី ក់ជូន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងឯកភពេឡងីវញិ។ 

បនទ ប់ពទីទលួបនករឯកភពពី្រកុម្របឹក  អងគភពទទួលភរកចិច្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ នងិ
បិទផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក។ 
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បនទ ប់ពីទទួលបនករឯកភពជបឋមពី្រកុម្របឹក េទេលីេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីក អងគភព
ទទួលភរកិចច េ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវចត់ែចងេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ នងិបិទផ យជ
ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីកេនះ ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក).  ករពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋ 
អងគភពទទួលភរកិចចេ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវចត់ែចងេរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះ

េយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដនសមតថកចិចរបស់្រកុម្របឹក  េដីមបពីិភក  និង្របមូលមតេិយបល់
ននេទេលីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងដីកេនះ។  

កនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ  អងគភពទទួលភរកិចច ចអនុវត្ត មវធិី ្រស្ត ដូច
ខងេ្រកម ៖  

 កចិច្របជុពំេិ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលចូលរមួេនកនុងកិចច្របជុំេនះ ្រតូវ
មនតំ ងពី្រគប់្រកុម្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់្រកុម្របឹក  ជពិេសសតំ ង
្រស្តី យុវជន កុមរ ជនពិករ ចស់ជ  ជនជតិេដីមភគតិច និងជនងយរងេ្រគះេផ ងៗេទៀត។ 

 កចិច្របជុពំេិ្រគះេយបល់ជមយួ្រកុមេគលេ ជក់ ក ់៖ ្របជពលរដ្ឋែដលចូលរមួេនកនុង
កិចច្របជុំេនះ គឺជតំ ង្រកុម្របជពលរដ្ឋជក់ ក់េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់្រកុម្របឹក  
ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ផទ ល់ពីដីកេនះ។  

េនកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់េនះ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពង
ដីក ្រពមទងំផ្តល់ឱកស និងេលីកទកឹចិត្តឱយអនកចូលរមួទងំបុរស ទងំ្រសី្ត ផ្តល់មតេិយបល់ឱយបនផុល
ផុស។ ល់មតិេយបល់របស់អនកចូលរមួ្រតូវកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ
ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពងដីក។ 
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េនកនុងកិចចដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់េនះ អងគភពទទួលភរកិចច ចេ្របី្របស់សំណួរគន្លឹះមួយ
ចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក បនផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប និង្រគប់្រគន់េដីមបេី ះ
្រ យនូវមូលេហតុៃនបញ្ហ ែដលត្រមូវឱយ ក់េចញនូវដីកេនះែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក មនភពេរសីេអីងែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដកី បនចូលរមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បរយិប័នន 
និងសមធម៌សងគមែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 
 េតីដីកេនះគួរចូលជធរមនេនេពល ? 
 េតី្របជពលរដ្ឋមនមតិេយបល់ែកលម្អ ឬបែនថមអី្វខ្លះេទេលីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក? 

ខ).  ករពេិ្រគះេយបល់ជមយួអងគករសងគមសីុវលិ នងិែផនកឯកជននន 
អងគភពទទួលភរកិចចេ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវចត់ែចងេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់

ជមួយអងគករសងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជននន ែដលកំពុង្របតិបត្តកិរេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់្រកុម
្របឹក  េដីមបពីិភក  និង្របមូលមតិេយបល់ននេទេលីខ្លឹម រេសចក្តី្រពងដីក។  

កនុងករពិេ្រគះេយបល់េនះ អងគភពទទួលភរកិចច ចអនុវត្ត មវធិី ្រស្ត ដូចខងេ្រកម ៖ 
 កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ៖ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវអេញជ ីញតំ ងអងគករសងគមសីុវលិ 
និងែផនកឯកជនននែដលពក់ព័នធនឹងខ្លមឹ រៃនេសចក្តី្រពងដីកេនះ េដីមបចូីលរមួកិចច្របជុំ
ពិេ្រគះេយបល់េទេលីេសចកី្ត្រពងដីក។ េនកនុងកិចច្របជុំេនះ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវ
បង្ហ ញអំពីខ្លមឹ រៃនេសចក្ត្ីរពងដីក ្រពមទងំផ្តល់ឱកស និងេលីកទឹកចតិ្តឱយអនកចូលរមួ
ទងំបុរស ទងំ្រសី្ត ផ្តល់មតិេយបល់ឱយបនផុលផុស។ ល់មតិេយបល់របស់អនកចូលរមួ្រតូវ
កត់្រ ឱយបនចបស់ ស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពងដកី។ 

 ករផ្តល់េយបល់ជ យលកខណ៍អក រ ៖ អភិបល្រតូវេផញីេសចកី្ត្រពងដីកេទអងគករសងគម
សីុវលិ និងែផនកឯកជនននែដលពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងដីកេនះ េដីមបីផ្តល់
េយបល់ េ យបញជ ក់អំពេីពលេវ ជក់ ក់ ែដលអងគករសងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជនទងំ
េនះ្រតូវេផញីេយបល់ជ យលកខណ៍អក រ។ បនទ ប់ពីទទួលបនេសចកី្ត្រពងដកី អងគករសងគម
សីុវលិ និងែផនកឯកជន ចផ្តល់េយបល់ជ យលកខណ៍អក រ មកអភិបលវញិេទ មេពល
េវ ែដលបនកំណត់។ ល់មតិេយបល់ែដលទទួលបន ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ខពស់ និង
េ្របី្របស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពងដីក។ 

គ).  ករពេិ្រគះេយបល់ជមយួមនទរី អងគភពជនំញ  
អងគភពទទលួភរកិចចេ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវចត់ែចងេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ 

ជមួយមនទីរ អងគភពជំនញពក់ព័នធនន ែដលកំពុងបេ្រមីករងរេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់្រកុម្របឹក
េដីមបពីិភក  និង្របមូលមតិេយបល់ននេទេលីខ្លឹម រេសចក្តី្រពងដីកេនះ។  
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កនុងករពិេ្រគះេយបល់េនះ អងគភពទទួលភរកិចច ចអនុវត្ត មវធិី ្រស្ត ដូចខងេ្រកម ៖ 
 កចិច្របជុពំេិ្រគះេយបល់ ៖ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវអេញជ ីញតំ ងមនទីរ អងគភពជំនញ
ននែដលពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងដីកេនះ េដីមបចូីលរមួកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់
េទេលីេសចកី្ត្រពងដីក។ េនកនុងកិចច្របជុំេនះ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រ
ៃនេសចក្តី្រពងដីក ្រពមទងំផ្តល់ឱកស និងេលីកទឹកចិត្តឱយអនកចូលរមួទងំបុរស ទងំ្រសី្ត 
ផ្តល់មតេិយបល់ឱយបនផុលផុស។ ល់មតិេយបល់របស់អនកចូលរមួ្រតូវកត់្រ ឱយបនចបស់
ស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពងដីក។ 

 ករផ្តល់េយបល់ជ យលកខណ៍អក រ ៖ អភិបល្រតូវេផញីេសចកី្ត្រពងដីកេទមនទីរ អងគភព
ជំនញជនននែដលពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងដីកេនះ េដីមបផី្តល់េយបល់ េ យ
បញជ ក់អំពីេពលេវ ជក់ ក់ ែដលមនទីរ អងគភពជំនញទងំេនះ្រតូវេផញីេយបល់ជ យ
លកខណ៍អក រ។ បនទ ប់ពីទទួលបនេសចកី្ត្រពងដីក មនទីរ អងគភពជំនញ ចផ្តល់េយបល់
ជ យលកខណ៍អក រ មកអភិបលវញិេទ មេពលេវ ែដលបនកំណត់។ ល់មតិេយបល់
ែដលទទួលបន ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ខពស់ និងេ្របី្របស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករ
ពិចរ ែកស្រមួលេសចកី្ត្រពងដីក។ 

ឃ). ករពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្រកុម្របកឹ ពកព់ន័ធនន  
េដីមបឱីយដីកែដល ក់េចញេ យ្រកុម្របឹក នីមួយៗៃនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ មនសងគតិភព

ជមួយដីក និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិែដលពក់ព័នធ េនកនុងែដនសមតថ
កិចចរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្តនីមួយៗ េសចក្តី្រពងដីកចបំច់្រតូវមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម
្របឹក ែដលពក់ព័នធ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក ជធនី ្រតូវេធ្វកីរពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  
និង្រកុម្របឹក សងក ត់េនកនុង ជធន ី

 េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក េខត្ដ ្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក ្រសុក 
្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ឃុ ំនិង្រកុម្របឹក សងក ត់េនកនុងេខត្ដ 

 េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក ្រកុង ្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក េខត្ត នងិ
្រកុម្របឹក សងក ត់េនកនុង្រកុង 

 េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក ្រសុក ្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក េខត្ត 
្រកុម្របឹក ឃុ ំនិង្រកុម្របឹក សងក ត់េនកនុង្រសុក 

 េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  ្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក ជធនី 
និង្រកុម្របឹក សងក ត់េនកនុងខណ្ឌ ។ 

េ្រកពីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក ខងេលីេនះ េសចក្តី្រពងដីករបស់្រកុម្របឹក ច
្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក ពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត មករចបំច់។ 

កនុងករពិេ្រគះេយបល់េនះ អភិបល្រតូវេផញីេសចក្តី្រពងដីក ជូន្រកុម្របឹក ែដលពក់ព័នធ េដីមបី
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ផ្តល់េយបល់ េ យបញជ ក់អំពីេពលេវ ជក់ ក់ ែដល្រកុម្របឹក ទងំេនះ្រតូវេផញីេយបល់ជ យ
លកខណ៍អក រ។  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងពីអភិបល ្របធន្រកុម្របឹក នីមួយៗ្រតូវេកះ្របជុំ្រកុម្របឹក
របស់ខ្លួន េដីមបពីិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងដីកេនះ េហយីេផញីជូនអភិបលជ យលកខណ៍
អក រនូវមតិេយបល់ននរបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន េទ មេពលេវ ែដលបនកំណត់។ ល់មតិេយបល់ែដល
ទទួលបន ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ខពស់ និងេ្របី្របស់ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ ែកស្រមួល
េសចកី្ត្រពងដីក។ កិចច្របជុំេនះ ្រតូវអនុវត្ត មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក មីនីមួយៗ។ 
ង). ករបទិផ យជ ធរណៈ 

េនខណៈេពលេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងដីក អងគភពទទួលភរកិចចេ យមន
នយករដ្ឋបលជជំនួយ ក៏្រតូវចត់ែចងេរៀបចំផ ព្វផ យ និងបិទផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តី្រពង
ដីក េដីមបផី្តល់ឱកសដល់ ធរណជន្រគប់រូបផ្ដល់មតិេយបល់ េ យបិទផ យេនេលីក្ដ រព័ត៌មនរបស់
រដ្ឋបល ម ីនិងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិពក់ព័នធ នងិេន មទី ធរណៈេផ ងៗេទៀតេនកនុងែដនសមតថ
កិចចរបស់រដ្ឋបល មី ្រពមទងំផ ព្វផ យ មរយៈវទិយុ ឬទូរទស ន៍ ឬឧបករណ៍បំពងសំេឡងនន។ 

េនកនុងករបិទផ យជ ធរណៈេនះ អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវបញជ ក់ឱយបនចបស់ ស់អំពី
ទីកែន្លង មេធយបយ និងេពលេវ ៃនករទទួលមតិេយបល់ ្រពមទងំេរៀបចំឱយមនបុគគលិក្របចកំរេន
្រគប់េម៉ងេធ្វីករកនុងអំឡុងេពលៃនករទទួលមតិេយបល់ ស្រមប់ទទួលមតិេយបល់ និងពនយល់ខ្លឹម រៃន
េសចក្តី្រពងដីក។   

ករបិទផ យជ ធរណៈេនះ ្រតូវមនរយៈេពលយ៉ងតិចដប់(១០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ។ 
ច). ករបកូសរុបមតេិយបល់  

បនទ ប់ពីករពិេ្រគះេយបល់ និងករបិទផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងដីក អងគភពទទួល
ភរកិចចេ យមននយករដ្ឋបលជជំនយួ ្រតូវ ៖  

 បូកសរុបមតិេយបល់ននែដលទទួលបន 
 ពិនិតយពិចរ េទេលីមតិេយបល់ែដលទទួលបនទងំេនះ 
 ែកស្រមួលេសចក្តី្រពងបឋមៃនដីកេទ មមតិេយបល់ែដលទទួលបន 
 េរៀបចំរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់ និងករបិទផ យជ ធរណៈេនះ 
្រពមទងំេរៀបចំេសចក្តីែថ្លងេហតុ េដីមបភីជ ប់ជមួយនឹងេសចក្តី្រពងដីកែដលបនែកស្រមលួ 
ស្រមប់ ក់ជូនគណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័ត។ 

ĄеΉĕ◦Б៩ ៖ ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁ 
ក). ករពនិតិយ នងិករឯកភពរបស់គណៈអភបិលេទេលើេសចក្ត្ីរពងដកី 

អងគភពទទួលភរកិចច ្រតូវ ក់ជូនគណៈអភិបលនូវេសចក្តី្រពងដីកែដលែកស្រមួលេទ ម
មតេិយបល់ែដលទទួលបនពីករពិេ្រគះេយបល់ នងិករបទិផ យជ ធរណៈ េ យភជ ប់មកជមយួ
នូវរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់និងករបទិផ យជ ធរណៈ និងេសចក្តីែថ្លងេហតុ 
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េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព មុននឹង ក់ជូន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័ត។  
េនេពលទទលួបនេសចក្តី្រពងដីក អភិបល្រតូវេកះ្របជុំគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន េដីមបពីិនិតយ 

និងឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងដីក។ កិចច្របជុំេនះ ចជកិចច្របជុំ មញញ ឬកិចច្របជុវំ ិ មញញរបស់គណៈ
អភិបល។ េនកនុងកិចច្របជុំពិនិតយេសចកី្ត្រពងបឋមៃនដីកេនះ អភិបល ចេសនីឱយតំ ងអងគភពទទួល
ភរកិចច េធ្វីបទបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងដីក មុនេពលគណៈអភិបលពិភក  និង
ឯកភព។ 

កនុងករពិភក េសចក្តី្រពងដីក គណៈអភិបល ចពិចរ េទេលីចំណុចមួយចំនួនដូចខង
េ្រកម ៖ 

 េតីមតិេយបល់ែដលទទួលបនពីករពិេ្រគះេយបល់ និងករបិទផ យជ ធរណៈ ្រតូវបន
យកមកពិចរ ែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក មនផទុយនឹងេគលករណ៍ ឬវធិនៃនចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តជធរមនែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក បនផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប និង្រគប់្រគន់េដីមបេី ះ
្រ យនូវមូលេហតុៃនបញ្ហ ែដលត្រមូវឱយ ក់េចញនូវដីកេនះែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក មនភពេរសីេអីងែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនែដរឬេទ?  
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដកី បនចូលរមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បរយិប័នន 
និងសមធម៌សងគមែដរឬេទ? 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ គណៈអភិបល ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 ឯកភពទងំ្រសុងៃនេសចក្ដី្រពងដីក ឬ 
 មិនឯកភពេទេលីចំណុចមួយចំននួៃនេសចក្ដី្រពងដកី។ កនុងករណីេនះ គណៈអភិបល្រតូវ
ែណនដំល់អងគភពទទួលភរកិចចអំពីចណុំចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ អងគភពទទលួ
ភរកិចច្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពងដីក េទ មករែណនរំបស់គណៈអភិបល េហយី ក់
ជូនគណៈអភិបលពិនិតយ និងឯកភពេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 

បនទ ប់ពីទទលួបនករឯកភពពីគណៈអភិបល អងគភពទទួលភរកិចច្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របកឹ នូវ
េសចក្តី្រពងដីក េដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 
ខ). ករពនិតិយ នងិករអនុមត័របស់្រកុម្របកឹ េទេលើេសចក្ត្ីរពងដកី 

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងដីក ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេកះ្របជំុ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េដីមបី
ពិនិតយ នងិអនុម័តេទេលីេសចក្ត្ីរពងដកី។ កិចច្របជុេំនះ ចជកចិច្របជុំ មញញ ឬកិចច្របជុវំ ិ មញញរបស់
្រកុម្របឹក  េហយី្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ។ េនកនុងកិចច្របជុំេនះ ្របធន្រកុម
្របឹក ចេសនីឱយអភិបលេធ្វីេសចក្តី យករណ៍អំពីកិចចដំេណីរករៃនករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក និងេធ្វី
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បទបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងដីក និងមតិេយបល់ននែដលទទួលបនពីករពិេ្រគះ
េយបល់ និងករបិទផ យជ ធរណៈ េដីមបឱីយ្រកុម្របឹក មនមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ  េពល្រកុម
្របឹក ពិភក  និងអនុម័ត។  

្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវធនឱយមនករចូលរួមពីគណៈអភិបល អងគភពននរបស់្រកុម្របឹក
មនទីរ អងគភពជំនញ និងអនកជំនញពក់ព័នធនន ្រពមទងំបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករចូលរមួរបស់
ធរណជន និងអនកពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត េនកនុងកិចច្របជុំពិនតិយ និងអនុម័តេសចក្តី្រពងដីកេនះ។ 

្រកុម្របឹក ្រតវូអនុម័តេសចក្តី្រពងដីក េ យសំេឡងេលីសពីពក់ក ្ត លៃនចំននួសមជិក្រកុម
្របឹក ទងំមូល។ កនុងករណីសំេឡងអនុម័តេសមីគន  សំេឡងរបស់អធិបតីអងគ្របជុំ មនឧត្តមនុភព។ 

កនុងករពិភក េសចក្តី្រពងដីក ្រកុម្របឹក ចពិចរ េទេលីចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក មនផទុយនឹងេគលករណ៍ ឬវធិនៃនចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តជធរមនែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក បនផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប និង្រគប់្រគន់េដីមបេី ះ
្រ យនូវមូលេហតុៃនបញ្ហ ែដលត្រមូវឱយ ក់េចញនូវដីកេនះែដរឬេទ? 

 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចអនុវត្តបនែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក មនភពេរសីេអីងែដរឬេទ? 
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដីក ចផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនែដរឬេទ?  
 េតីខ្លឹម រេសចកី្ត្រពងដកី បនចូលរមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បរយិប័នន 
និងសមធម៌សងគមែដរឬេទ? 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ ្រកុម្របឹក ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 អនុម័តទទួលយកេសចក្ដី្រពងដីកទងំ្រសុង ឬ 
 មិនទទួលយកចំណុចមួយចំនួនៃនេសចក្ដី្រពងដីក។ កនុងករណីេនះ ្រកុម្របកឹ ្រតូវែណនំ
ដល់អងគភពទទួលភរកិចចអំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ អងគភពទទួលភរ
កិចច្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពងដីក េទ មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក  េហយី ក់ជូន្រកុម
្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័តេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 

បនទ ប់ពីេសចក្តី្រពងដីក្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  អងគភពទទួលភរកិចចេ យមននយក
រដ្ឋបលជជនំួយ ្រតូវេរៀបចំែបបបទ េដមីបី ក់ជូន្របធន្រកុម្របឹក ចុះហតថេលខ េទ មនតីិវធិីរដ្ឋបល
ែដលបនកំណត់។ 
Ư.ơ.ơ.̣. Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏ ĕЊ₣Łũĳņ̨Ųс◦Н˝řБŁ 

បនទ ប់ពីដីកែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក  អភិបលេ យមននយក
រដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវ ៖  

 ផ ព្វផ យឱយបនទូ យដល់គណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល អងគភព
ននរបស់្រកុម្របឹក  មនទរី អងគភពជំនញ អងគករសងគមសីុវលិ ែផនកឯកជន ្របជពលរដ្ឋ 
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និងអនកពក់ព័នធនន េដីមបឱីយយល់្រជួត្រជប និងចូលរមួអនុវត្តដីក្របកបេ យ្របសិទធភព 
 បិទផ យេនេលីក្ត រព័ត៌មនរបស់រដ្ឋបល មី និងរដ្ឋបលពក់ព័នធនន 
 តមកល់ទុកជឯក រេនរដ្ឋបល មី។  

Ư.ơ.ơ.̀. ŁũΒĕНŷĳŉřБŁ 
ដីកែដលបនចុះហតថេលខរចួ ចអនុវត្តេទបន លុះ្រ ែតដីកេនះបនចូលជធរមន។ 
ដីក្រតូវបនអនុវត្ដេនកនុងែដនសមតថកចិចរបស់្រកុម្របឹក ទងំមូល េលីកែលងែតដីកែចងេផ ងពី

េនះ ឬេលីកែលងែតចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកតឹយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន មួយ
បនត្រមូវឱយដកេចញពីដកីនូវតំបន់ែដលមនករកំណត់ែដនសមតថកិចចចបស់ ស់។ 

្រកុម្របឹក ្រតូវអនុវត្ត និងព្រងឹងករអនុវត្តដីកទងំអស់របស់ខ្លួន។  
គណៈអភិបលកនុងនម្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន ្រតូវទទលួខុស្រតូវកនុងករចត់ែចងអនុវត្ត និងព្រងឹង

ករអនុវត្តដីកទងំអស់របស់្រកុម្របឹក  ្របកបេ យ្របសិទធភព តម្ល ភព និងគណេនយយភព និង្រតូវ
េធ្វីរបយករណ៍ជ្របច ំឬ មករកំណត់របស់្រកុម្របឹក ។ កនុងករចត់ែចងអនុវត្តដីកេនះ គណៈអភិ
បល្រតូវធនឱយមនករចូលរមួពីមនទីរ អងគភពជំនញ ធរណជន និងអនកពក់ព័នធនន។ 

កនុងករណីចបំច់ គណៈអភិបល ចព្រងឹងករអនុវត្តដីក មរយៈ ឬេ យមនកិចចសហករ
ជមួយនគរបលយុត្តិធម៌។ 

នគរបលយុត្តិធម៌្រតូវជួយ្រកុម្របឹក េដីមបពី្រងឹងករអនុវត្តដីករបស់្រកុម្របឹក េនេពលមនករ
េសនីសំុជ យលកខណ៍អក រពីគណៈអភិបល។ 

្រកុម្របឹក ្រតូវធនឱយមនយន្តករ ម ន ្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុវត្តដីករបស់ខ្លួន។ 
Ư.ơ.ơ.́. ŁũĮЊĕЊĳŏĕБĳŜĕН˝РŲļĮаĕřБŁ 
ក). ករពនិតិយនតីយនុកូលភពៃនដកីរបស់្រកុម្របកឹ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

អភិបល ជធនី េខត្ត្រតវូបនទទួល្របតិភូកមមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទកនុងករពិនិតយនីតយនុកូល
ភពេលីដីករបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវបញជូ ននូវ ល់ដីកែដលបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េទ
អភិបល ជធនី េខត្ត មីយ៉ងយូរ្រប(ំ០៥)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ គិតចប់ពៃីថងេចញដីក េដីមបេីធ្វីករពិនិតយ
នីតយនុកូលភព។ 

អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវសហករជមួយមនទីរ អងគភពពក់ព័នធននកនុងករពិនិតយនីតយនុកូលភព
េលីដីករបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

កនុងករណីពិនតិយេឃញីថ ដីកេនះមនអនីតយនុកូលភព អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវជូនដំណឹង
ជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ែដលេចញដីកេនះ េ យបញជ ក់អំពីេហតុផល ឬ
ចំណុចែដលផទុយពីបទបញញត្តិ មួយៃនរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តននជធរមន េដីមបឱីយ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េធ្វីករែកត្រមូវេឡងីវញិ។ 
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េ្រកយេពលទទួលបនេសចក្តីជូនដណឹំងពីអភិបលេខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតវូែណនំ
ឱយអងគភពទទួលភរកិចច េធ្វីករែកត្រមូវដីកេនះេឡងីវញិកនុងអំឡុងេពល មសិប(៣០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ 
េហយី ក់ជូនគណៈអភិបល នងិ្រកមុ្របឹក ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ពនិិតយ និងអនុម័តេឡងីវញិនូវចំណុចែដល
បនែកត្រមូវទងំេនះ េ យ ក់េចញនូវដីកស្តីពីករែកស្រមួលដីក(ទ្រមង់ ២.២)។ 

កនុងករណីែដល្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មយួ មិនបនេធ្វីករែកត្រមូវ មករជូនដំណឹង
របស់ខ្លួន  អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវចត់វធិនករចបំច់នន េដីមបីឱយមនករែកត្រមូវ ឬលុបេចល
ដីកេនះ។ 
ខ). ករពនិតិយនតីយនុកូលភពៃនដកីរបស់្រកុម្របកឹ ជធនី េខត្ត 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវបញជូ ននូវ ល់ដីកែដលបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េទ្រកសួង
ម ៃផទយ៉ងយូរ្រប(ំ០៥)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ គិតចប់ពីៃថងេចញដីក េដមីបេីធ្វីករពិនិតយនីតយនុកូលភព។ 

្រកសួងម ៃផទ្រតូវសហករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធននកនុងករពិនិតយនតីយនុកូលភពេលី
ដីករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

កនុងករណីពិនតិយេឃញីថ ដីកេនះមនអនីតយនុកូលភព ្រកសួងម ៃផទ្រតូវជូនដំណឹងជ យ
លកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្តែដលេចញដីកេនះ េ យបញជ ក់អំពីេហតុផល ឬចំណុចែដល
ផទុយពីបទបញញត្តិ មួយៃនរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តននជធរមន េដីមបឱីយ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្តេធ្វីករែកត្រមូវេឡងីវញិ។ 

េ្រកយេពលទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងពី្រកសួងម ៃផទ ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវែណនឱំយ
អងគភពទទលួភរកិចចេធ្វីករែកត្រមូវដកីេនះេឡងីវញិកនុងអំឡុងេពល មសិប(៣០)ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ េហយី
ក់ជូនគណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក ជធនី េខត្តពិនិតយ និងអនុម័តេឡីងវញិនូវចំណុចែដលបន

ែកត្រមូវទងំេនះ េ យ ក់េចញនូវដីកស្តីពីករែកស្រមួលដីក(ទ្រមង់ ២.២)។ 
កនុងករណីែដល្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត មួយ មនិបនេធ្វីករែកត្រមូវ មករជូនដំណឹងរបស់

ខ្លួន ្រកសួងម ៃផទ្រតូវចត់វធិនករចបំច់នន េដីមបឱីយមនករែកត្រមូវ ឬលុបេចលដីកេនះ។ 
 

Ư.ơ.ơ.៨. ŁũЯ˝ЯŪĠ ĕЊ₣ŁũŲНĠЮČŲřБŁ 
្រកុម្របឹក ចសេ្រមចែកែ្រប ឬលុបេចលដីក មួយែដលខ្លួនបនអនុម័តរចួ េ យែផ្អក ម

ថ នភព បញ្ហ  ត្រមូវករ ឬសំណូមពរពីមូល ្ឋ ន និងឬេ យែផ្អក មចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ 
្របកស ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននជធរមន ឬ មករែណនពំី្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ករែកែ្របដីក ចេធ្វីេឡីងេ យបែនថម្របករថមី និង/ឬែកែ្រប្របករ មួយៃនដីកែដលមន
្រ ប់។ ករែកែ្របដីក្រតូវអនុវត្ត មនតីិវធិីៃនករ ក់េចញដីក។ 

្រកុម្របឹក ចសេ្រមចលុបេចលដីក មួយ មរយៈដីករបស់ខ្លួន។ 
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Ư.ơ.ơ.៩. Łũ″˝сЯĳ₣řБŁĠ◦ĠŔą ◦РЮĉ 
ទ្រមង់ទូេទៃនដីកបទបញជ ទូេទមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លឹម រ និងែផនក

បញច ប់។ ទ្រមង២់.១ ៖ ដកីបទបញជ ទូេទ  
ЯĩΔ̋

˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

  
 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
Β₣ ðļĮЮşŀřБŁ(៧) 

 υ˝⅜ũЮŗ₣(៨).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................ 

₤ЮŪņş(៩) 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Š ųЕņ⅜ũ(១០)                                 ĄеĮР˝◦Бơ
Ġ◦ĠŃňĳŉЊ◦РЮĉ 

ŪĠŁũơ·-  
........................................................................................................។ 

ŪĠŁũ...·-  
........................................................................................................។ 

ĄеĮР˝◦БƯ ĕЊ₣ĄеĮР˝ĠĕŉĠĜĀ Ġс 
.................................................... 

ŪĠŁũ...·-  
..................................................................................................................។ 

ŪĠŁũ...·-  
................................................................................................................។ 

ĄеĮР˝◦Б...(ចងុេ្រកយ) 
Βŷ⅜ĕĠġŃňĳŉЊ 

ŪĠŁũ...·-  
................................................................................................................។ 

ŪĠŁũ...·-  
................................................................................................................ ។
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ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 
េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១១)

ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១២) 
ហតថេលខ(១៣)  
្រ (១៤)  

េឈម ះហតថេលខី(១៥) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៦) 

 

˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព និង(៥)េលខ 

និងអក កត់ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គឺជេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញដីក។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពីេ្រកម
រូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់ដកី្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ េហយីភជ ប់
ជមួយឆន ៃំនករេចញដីក(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រកត់ៃនដីក។ េលខ
ដីក្រតូវចុះ មឆន នំីមួយៗ។ 

 អក រកត់របស់ដកីេនះ គ ឺដក.បក (បក មនន័យថ បេងកតី)។  
ឧទហរណ៍ ៖ េលខដីកបទបញជ ទូេទទី១ៃនឆន ២ំ០១៥ គ០ឺ០១/១៥ ដក.បក។ 

គរូំកបលដកីស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
េលខ.................................... 
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ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ..........................  
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
េលខ..................................... 
 

Š). ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦ 
ែផនកមូលបទរមួមន(៦)ចំណងេជីង (៧)អងគភពេចញដីក (៨)េយង និង(៩)សេ្រមច។ 
(៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 řБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកមេលខ េ យេ្របី
ទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយដកី េ យេ្របីទំហអំក រ 
ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយដីកមួយេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕřБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយស្តពី ីេ យ
េ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   

řБŁ 
₤ŉБĮБ 

........................................................................... 
(៧)អងគភពេចញដកី ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកម

ចំណងេជីងៃនដីក េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននឹងទំហអំក រអតថបទ(តូចជងចំណងេជីងៃនដីកមួយេលខ)។ 
អងគភពេចញដីក ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..........(េឈម ះរដ្ឋបល).......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........(េឈម ះរដ្ឋបល)......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

(៨)េយង គឺជឯក រគតិយុត្តននែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញដីក។ េយង្រតូវសរេសរេន
រមឹខងេឆ្វង រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកមអងគភពេចញដីក េ យចប់េផ្តីមពកយថ បនេឃញី េនពីមុខ
ឯក រេយង ក់ ម ននុ្រកមៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ ជេគលករណ៍ ឯក រេយង្រតូវមន
ននុ្រកមខពស់ជង ឬេសមីនឹងដីកែដល្រតូវ ក់េចញ។ 



ជពូំកទី២ ៖ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   49 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដល្រតូវេយងជចបំច់កនុងករ ក់េចញដីក រមួមន ៖  
 បនេឃញីរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 បនេឃញី្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពី
ករែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទ២ី០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកស
ឱយេ្របីចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 
ែដល្របកសឱយេ្របីចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 
ែដល្របកសឱយេ្របី្របស់ចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ជធនី ្រកុម្របឹក េខត្ដ 
្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក ្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  

 បនេឃញីអនុ្រកឹតយេលខ ២១៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីតួនទី ភរកចិច 
និងទំនក់ទនំងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល ជធនីភនំេពញ នងិ្រកុម្របឹក  គណៈ
អភិបលខណ្ឌ ៃន ជធនីភនំេពញ (ស្រមប់រដ្ឋបល ជធនី ខណ្ឌ ) 

 បនេឃញីអនុ្រកឹតយេលខ ២១៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពតីួនទ ីភរកចិច 
និងទំនក់ទំនងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបលេខត្ត ្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល្រកុង 
និង្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល្រសុក (ស្រមប់រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក) 

 បនេឃីញអនុ្រកឹតយេលខ២៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ ស្ដីពីនីតិវធិី
ស្រមប់ករេរៀបច ំករែកែ្រប និងករលុបេចលដីករបស់្រកុម្របឹក ជធនី ្រកុម្របឹក េខត្ត 
្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក និង្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  

េនចុងេ្រកយេគៃនេយង ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  
 បនទទួលករអនុម័តេនកនុងសម័យ្របជំុ................... េលីកទ.ី..... របស់្រកុម្របឹក .........

.................. នៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......... 
(៩)សេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមេយង េ យេ្របីទំហអំក រ 

ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។  

Ð). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 
(១០)ខ្លមឹ រ ្រតូវែចកេចញជជំពូកទ១ី ជំពូកទី២ និងជំពូកជបន្តបនទ ប់ ្រស័យនឹងខ្លឹម រ

ៃនដីកនីមួយៗ េហយីជំពូកនីមួយៗ មនែចកជ្របករ។ ជំពូកនីមួយៗ ចែចកជែផនក ្រស័យនឹង
ខ្លឹម រៃនបទបញញត្តិកនុងជំពូកនីមួយៗេនះែវងឬខ្លី។ ខ្លឹម រ្រតូវេ្របីទំហំអក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រ
យូនីកូដ។ 

 ជំពូកទី១ ្រតូវែចងអំពីបទបញញត្តិទូេទ ែដលជទូេទមន៤្របករ គឺ្របករ១ ែចងអំពីេគលបំណង 
្របករ២ ែចងអំពីេគលេ  ្របករ៣ ែចងអំពីវ ិ លភព និង្របករ៤ ែចងអំពីនិយមន័យៃនបេចចកសពទ 
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ឬ កយសពទសំខន់ៗ(េបីមន)។ កនុងករណីមនបេចចកសពទ ឬ កយសពទសំខន់ៗេ្រចីនែដល្រតូវពនយល់ គួរ
ែចងេនកនុងឧបសមព័នធ។ 

ជំពូកទ២ី នងិជំពូកបន្តបនទ ប់ ចែចកជែផនក េហយី្រតូវែចងយ៉ងពិ ្ត រអពំីខ្លឹម រទងំ យ 
ៃនដីក ែដល្រតូវ ក់ជបញញត្តិស្រមប់អនុវត្ត។  

ជំពូកមុនជំពូកចុងេ្រកយ គឺជជំពូកអន្តរបបញញត្តិ(េបីមន)។ ជពូំកេនះ ែចងអំពីករកំណត់រយៈ
េពលមួយជក់ ក់ស្រមប់ផ្តល់លទធភពឱយបំេពញែបបបទអន្តរកល េដីមបីស្រមួលដល់ករអនុវត្ត
បទបញញត្តិៃនដីកថមី។ 

ជំពូកចុងេ្រកយ ែចងអពំអីវ នបបញញត្ត ិែដលជទូេទមន២្របករ គ ឺ៖  
 ្របករមុន្របករចុងេ្រកយ ែចងអំពីបទបញញត្តិទងំ យ ែដលផទុយនឹងដីកេនះ ្រតូវទុក
ជនិ ករណ៍។ 

 ្របករចុងេ្រកយ ែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តដីកេនះ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខ
តេទ ឬចប់ពីៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........តេទ។ 

រេបៀប ក់ែតងខ្លឹម រៃនដីក មនដូចខងេ្រកម ៖ 
 ĄеĮР˝ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ េហយីេនពីេ្រកមជំពូក គឺចណំងេជងី
ៃនជំពូក េ យេ្របីទំហអំក ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ េលខជពូំក្រតូវសរេសរជប់នឹង
ជំពូកទ ីកុំដកឃ្ល (ជំពូកទ១ី ជំពូកទ២ី) េហយី្រតូវ ក់លំ ប់លំេ យគន ៃនដកីទងំមូល។   

 ЯĩĖ̋  ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ េហយីេនពីេ្រកមែផនក គឺចណំងេជីង
ៃនែផនក េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទហំអំក រជំពូកមួយេលខ។ េលខែផនក្រតូវសរេសរជប់នឹង
ែផនកទី កុំដកឃ្ល (ែផនកទី១ ែផនកទី២) េហយី្រតូវ ក់លំ ប់លំេ យ មជំពូកនីមួយ។  

 ŪĠŁũ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនរមឹខងេឆ្វងៃនទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននឹងទំហំ
អក រអតថបទ។ េលខ្របករ្រតូវសរេសរជប់នឹង្របករ េហយីខងេ្រកយជប់នឹងេលខ្របករ
្រតូវចុច រចួគូសគំនូសដូចកនុងវង់្រកចកេនះ(ŪĠŁũơ·-) មនិ្រតូវេ្របីសញញ ចុចពរីេឡយី។ េលខ
្របករ្រតូវ ក់ មលំ ប់លំេ យគន ៃនដីកទងំមូល។ 

ករ ក់ែតងេសចក្តី ម្របករនីមួយៗ  ៖  
 ្របករនីមួយៗគួរែចងបទបញញត្តិែតមួយ ែដល ចែចកជកថខណ្ឌ  េហយីកថខណ្ឌ នីមយួៗ

ចែចកជ កយខណ្ឌ ។ 
 លបះទី១្រតូវចប់េផ្តីមលបះេ យចុះបនទ ត់មកេ្រកម្របករ េហយី្រតូវសរេសរេសមីនឹងេដីមេលខ
ៃន្របករេនះ។ កនុងករណីសរេសរមួយបនទ ត់មិនអស់ ចប់ពីបនទ ត់ទី២េទ ្រតូវសរេសរេន
រមឹខងេឆ្វងៃនទំព័រ េសមីនឹងេដីម្របករ។  

 លបះទី២ និងបន្តបនទ ប់ ្រតូវចប់េផ្តីមលបះេ យចុះបនទ ត់ េហយី្រតូវសរេសរេសមីនឹងេដីមេលខ
ៃន្របករេនះ។ កនុងករណីសរេសរមួយបនទ ត់មិនអស់ ចប់ពីបនទ ត់ទី២េទ ្រតូវសរេសរេន
រមឹខងេឆ្វងៃនទំព័រ េសមីនឹងេដីម្របករ។ 
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ឧទហរណ៍ ៖  
ŪĠŁũơ·- 
 ..................................................................................................................................
.....................................................។ 
 ..................................................................................................................................
.....................................................។ 

þ). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 
ែផនកបញច ប់ៃនដីករមួមន(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១២)មុខតំែណងហតថេលខី (១៣)

ហតថេលខ (១៤)្រ  (១៥)េឈម ះហតថេលខី និង(១៦)កែន្លងទទួល។ 
(១១)ទកីែន្លង នងិកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញដីក េហយី្រតូវសរេសរ

េនរមឹខង ្ត ៃំនទំព័រ ពេី្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃន្របករចុងេ្រកយ។ 
(១២)មខុតែំណងហតថេលខ ីគឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីដីក េហយី

្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 
គរូំមុខតែំណងហតថេលខី 

Ą.Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝
ŪĠēĕ 

(១៣)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង
ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំដីក្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 

(១៤)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខងេឆ្វង 
ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។ 

(១៥)េឈម ះហតថេលខ ី គជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬ
េបះ្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ រដ្ឋបលេឡយី។ 

(១៦)កែន្លងទទលួ គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលដីកេដីមបជូីន្រជប និង្របករចុងេ្រកយ
ៃនដីកែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្តដីក។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រអតថបទចំនួន២េលខ 
េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយបនទ ត់។ បនទ ត់ចុងេ្រកយេគ
ៃនកែន្លងទទលួ គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ រូបមន្តៃនកែន្លងទទួល មនដូចខងេ្រកម ៖  

 
 
 
 

 

˝Яĕų₣◦◦УŲ ៖
- ...................................... 
- ...................................... 
- ...................................... 
- ដូច្របករ......................... 
- ឯក រ កលបបវត្តិ  
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Ư.ơ.ơ.ơƠ. Łũ″˝сЯĳ₣řБŁ₤ŉБĮБŁũЯ˝₤ŪņФŲřБŁ 
ទ្រមង់ទូេទៃនដីកស្តីពីករែកស្រមួលដីកមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លឹម រ 

និងែផនកបញច ប់។  
ទ្រមង២់.២ ៖ ដកីស្តីពីករែកស្រមួលដកី 

ЯĩΔ̋
˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
Β₣ ðļĮЮşŀřБŁ(៧) 

 υ˝⅜ũЮŗ₣(៨).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................ 

₤ЮŪņş(៩) 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Š ųЕņ⅜ũ )១០(
ŪĠŁũņУŎ·-  

្របករ... ្របករ... និង្របករ... ៃនដីកេលខ........ ចុះៃថងទី..... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ស្តីពី.............................................. ្រតូវបនេធ្វីករែកស្រមួលដូចតេទ ៖ 
ŪĠŁũ...·-ℓŊБ  

.........................................................................................................។
ŪĠŁũĮБũ·-  
 ................................................................................................................។ 
ŪĠŁũĠБ·-  
 ................................................................................................................។

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១១)
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១២) 

ហតថេលខ(១៣)  
្រ (១៤)  

េឈម ះហតថេលខី(១៥) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៦) 
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˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព និង(៥)េលខ 

និងអក រកត់ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គឺជេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញដីក។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពីេ្រកម
រូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់ដកី្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ េហយីភជ ប់ជ
មួយឆន ៃំនករេចញដីក(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ នងិអក រកត់ៃនដីក។ េលខដីក
្រតូវចុះ មឆន នំីមួយៗ។ 

 អក រកត់របស់ដកីេនះ គ ឺដក.បក (បក មនន័យថ បេងកតី)។ 
 

Š). ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦ 
ែផនកមូលបទរមួមន(៦)ចំណងេជីង (៧)អងគភពេចញដីក (៨)េយង និង(៩)សេ្រមច។ 
(៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 řБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកមេលខ េ យេ្របី
ទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយដកី េ យេ្របីទំហអំក រ
ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយដីកមួយេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕřБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយស្តពី ីេ យ
េ្របីទហំអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   

řБŁ
₤ŉБĮБ 

ŁũЯ˝₤ŪņФŲŪĠŁũ... ŪĠŁũ... аĕřБŁЮŲŠ..... 
şНйаℓĞ◦Б..... ЯŠ....... ĂĖ е...... ₤ŉБĮБ....................................... 
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(៧)អងគភពេចញដកី ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកម
ចំណងេជីងៃនដីក េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននឹងទំហអំក រអតថបទ(តូចជងចំណងេជីងៃនដីកមួយេលខ)។ 
អងគភពេចញដីក ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..........(េឈម ះរដ្ឋបល).......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........(េឈម ះរដ្ឋបល)......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

(៨)េយង គឺជឯក រគតិយុត្តននែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញដីក។ េយង្រតូវសរេសរេន
រមឹខងេឆ្វង រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកមអងគភពេចញដីក េ យចប់េផ្តីមពកយថ បនេឃញី េនពីមុខ
ឯក រេយង ក់ ម ននុ្រកមៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ ជេគលករណ៍ ឯក រេយង្រតូវមន
ននុ្រកមខពស់ជង ឬេសមីនឹងដីកែដល្រតូវ ក់េចញ។ 

េនចុងេ្រកយេគៃនេយង ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  
 បនទទួលករអនុម័តេនកនុងសម័យ្របជំុ................... េលីកទ.ី..... របស់្រកុម្របឹក .........

.................. នៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......... 
(៩)សេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមេយង េ យេ្របីទំហអំក រ 

ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។  
Ð). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 

(១០)ខ្លមឹ រ ៖ ជទូេទ ដីកស្តីពីករែកស្រមួលដីកមនែតបី្របករបុ៉េ ្ណ ះ។ ខ្លមឹ រ្រតូវេ្របី
ទំហអំក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ េហយី្រតូវ ក់ែតងដូចខងេ្រកម ៖ 

ŪĠŁũņУŎ ្រតូវេរៀប ប់អំពី្របករទងំ យែដល្រតូវែកស្រមួល និងែចងអំពខី្លឹម រែកែ្របថមីៃន
្របករទងំេនះ។ រេបៀបសរេសរេលខ្របករែកស្រមួលមនដូចខងេ្រកម ៖  

 ែកស្រមួលេលីកទី១ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ 
 ែកស្រមួលេលីកទី២ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ(ĮБũ) 
 ែកស្រមួលេលីកទី៣ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ(ĠБ) 
ŪĠŁũĮБũ ្រតូវែចងអំពីករនិ ករណ៍នូវ្របករទងំ យែដល្រតូវបនែកស្រមួល។  
ŪĠŁũĠБ ្រតូវែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តដីកែកស្រមួលេនះ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខ

តេទ ឬចប់ពីៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........តេទ។ 
ឧទហរណ៍ ៖  

ŪĠŁũņУŎ·-  
្របករ៤ ្របករ៦ និង្របករ១២ ៃនដីកេលខ............. ចុះៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ........ ស្តីពី

.............................................. ្រតូវបនេធ្វីករែកស្រមួលដូចតេទ ៖ 
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ŪĠŁũ̉·-ℓŊБ 
.......................................................................................................................

...................................................។ 
ŪĠŁũ̀·-ℓŊБ 

.......................................................................................................................
...................................................។ 
ŪĠŁũơƯ·-ℓŊБ 

.......................................................................................................................
...................................................។ 
ŪĠŁũĮБũ·-  

្របករ៤ ្របករ៦ និង្របករ១២ ៃនដីកេលខ............. ចុះៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ........ ស្តីពី
.............................................. ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ 
ŪĠŁũĠБ·-  

..................(មុខតែំណង)................... ្រតូវទទលួបនទុកអនុវត្តដីកេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន 
ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ ឬចប់ពីៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........តេទ។ 
þ). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 

ែផនកបញច ប់រមួមន(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១២)មុខតំែណងហតថេលខី (១៣)ហតថេលខ 
(១៤)្រ  (១៥)េឈម ះហតថេលខី និង(១៦)កែន្លងទទួល។ 

(១១)ទកីែន្លង នងិកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញដីក េហយី្រតូវសរេសរ
េនរមឹខង ្ត ៃំនទំព័រ ពេី្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃន្របករចុងេ្រកយ។ 

(១២)មខុតែំណងហតថេលខ ីគឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីដីក េហយី
្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 

(១៣)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង
ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំដីក្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 

(១៤)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខងេឆ្វង 
ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។ 

(១៥)េឈម ះហតថេលខ ី គជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬ
េបះ្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ រដ្ឋបលេឡយី។ 

(១៦)កែន្លងទទលួ គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលដីកេដីមបជូីន្រជប និង្របករចុងេ្រកយ
ៃនដីកែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្តដីក។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រអតថបទចំនួន២
េលខ េហីយ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយបនទ ត់។ បនទ ត់ចុង
េ្រកយេគៃនកែន្លងទទួល គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ   
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Ư.ơ.ơ.ơơ. Łũ″˝сЯĳ₣řБŁ₤ŉБĮБŁũŲНĠЮČŲřБŁ 
ទ្រមង់ទូេទៃនដីកស្តីពីករលុបេចលដីកមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លឹម រ 

និងែផនកបញច ប់។  
ទ្រមង២់.៣ ៖ ដកីស្តីពីករលុបេចលដកី 

ЯĩΔ̋
˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

  
 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
Β₣ ðļĮЮşŀřБŁ(៧) 

 υ˝⅜ũЮŗ₣(៨).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................ 

₤ЮŪņş(៩) 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Š ųЕņ⅜ũ(ơƠ)
ŪĠŁũņУŎ·-  

្របករ... ្របករ... នងិ្របករ... ៃនដកីេលខ........ ចុះៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... ស្តីពី
.............................................. ្រតូវបនលុបេចល។ ឬ 

ដីកេលខ........ ចុះៃថងទ.ី.... ែខ......... ឆន .ំ...... ស្តីព.ី................................ ្រតូវបន
លុបេចល។ 
ŪĠŁũĮБũ·-  
 ................................................................................................................។ 

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១១) 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១២) 

ហតថេលខ(១៣)  
្រ (១៤)  

េឈម ះហតថេលខី(១៥) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៦) 
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˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព និង(៥)េលខ 

និងអក កត់ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គឺជេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញដីក។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពីេ្រកម
រូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់ដកី្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ េហយីភជ ប់ជ
មួយឆន ៃំនករេចញដីក(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រកត់ៃនដីក។ េលខដីក
្រតូវចុះ មឆន នំីមួយៗ។ 

 អក រកត់របស់ដកីេនះ គ ឺដក.បក (បក មនន័យថ បេងកតី)។ 
Š). ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦ 

ែផនកមូលបទរមួមន(៦)ចំណងេជីង (៧)អងគភពេចញដីក (៨)េយង និង(៩)សេ្រមច។ 
(៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 řБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកមេលខ េ យេ្របី
ទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយដកី េ យេ្របីទំហអំក រ
ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយដីកមួយេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕřБŁ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយស្តពី ីេ យ
េ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   

řБŁ 
₤ŉБĮБ 

ŁũŲНĠЮČŲŪĠŁũ... ŪĠŁũ... аĕřБŁЮŲŠ.....  
şНйаℓĞ◦Б..... ЯŠ....... ĂĖ е...... ₤ŉБĮБ...................................... 
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řБŁ
₤ŉБĮБ 

ŁũŲНĠЮČŲřБŁЮŲŠ..... şНйаℓĞ◦Б..... ЯŠ....... ĂĖ е...... 
₤ŉБĮБ......................................................................................... 

(៧)អងគភពេចញដកី ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកម
ចំណងេជីងៃនដីក េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននឹងទំហអំក រអតថបទ(តូចជងចំណងេជីងៃនដីកមួយេលខ)។ 
អងគភពេចញដីក ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..........(េឈម ះរដ្ឋបល).......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........(េឈម ះរដ្ឋបល)......... ចំេពះដីកែដលចុះហតថេលខ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

(៨)េយង គឺជឯក រគតិយុត្តននែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញដីក។ េយង្រតូវសរេសរេន
រមឹខងេឆ្វង រលំងមួយបនទ ត់ ពីេ្រកមអងគភពេចញដីក េ យចប់េផ្តីមពកយថ បនេឃញី េនពីមុខ
ឯក រេយង ក់ ម ននុ្រកមៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ ជេគលករណ៍ ឯក រេយង្រតូវមន
ននុ្រកមខពស់ជង ឬេសមីនឹងដីកែដល្រតូវ ក់េចញ។ 

េនចុងេ្រកយេគៃនេយង ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  
 បនទទួលករអនុម័តេនកនុងសម័យ្របជំុ................... េលីកទ.ី..... របស់្រកុម្របឹក .........

.................. នៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......... 
(៩)សេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមេយង េ យេ្របីទំហអំក រ 

ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។  
Ð). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 

(១០)ខ្លមឹ រ ៖ ជទូេទ ដីកស្តីពីករលុបេចលដីកមនែតពីរ្របករបុ៉េ ្ណ ះ។ ខ្លឹម រ្រតវូេ្របី
ទំហអំក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ េហយី្រតូវ ក់ែតងដូចខងេ្រកម ៖ 

ŪĠŁũņУŎ ្រតូវេរៀប ប់អំពី្របករទងំ យែដល្រតូវលុបេចល ឬេរៀប ប់អំពីចំណងេជីងដីក
ែដល្រតូវលុបេចល។  

ŪĠŁũĮБũ ្រតូវែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តដីកលុបេចលេនះ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខ
តេទ។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
ŪĠŁũņУŎ·-  

្របករ៤ ្របករ៦ និង្របករ១២ ៃនដីកេលខ............. ចុះៃថងទី....... ែខ........... ឆន .ំ........ ស្តីពី
.............................................. ្រតូវបនលុបេចល។ ឬ 
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ដីកេលខ............ ចុះៃថងទ.ី...... ែខ........... ឆន .ំ....... ស្តីពី...................................... ្រតូវបន
លុបេចល។  
ŪĠŁũĮБũ·-  

..................(មុខតែំណង)................... ្រតូវទទលួបនទុកអនុវត្តដីកេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន 
ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ ឬចប់ពីៃថងទី........ ែខ........... ឆន .ំ........តេទ។ 

 

þ). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 
ែផនកបញច ប់រមួមន(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១២)មុខតំែណងហតថេលខី (១៣)ហតថេលខ 

(១៤)្រ  (១៥)េឈម ះហតថេលខី និង(១៦)កែន្លងទទួល។ 
(១១)ទកីែន្លង នងិកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញដីក េហយី្រតូវសរេសរ

េនរមឹខង ្ត ៃំនទំព័រ ពេី្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃន្របករចុងេ្រកយ។ 
(១២)មខុតែំណងហតថេលខ ីគឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីដីក េហយី

្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 
(១៣)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង

ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំដីក្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 
(១៤)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខងេឆ្វង 

ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។ 
(១៥)េឈម ះហតថេលខ ីគជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬេបះ

្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ របស់រដ្ឋបលេឡយី។ 
(១៦)កែន្លងទទលួ គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលដីកេដីមបជូីន្រជប និង្របករចុងេ្រកយ

ៃនដីកែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្តដីក។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រអតថបទចំនួន២
េលខ េហីយ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយបនទ ត់។ បនទ ត់ចុង
េ្រកយេគៃនកែន្លងទទួល គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ   

 

Ư.ơ.Ư. řБŁЯřŲŌĕŲ˝ š‗кďυ˝ĳŉķРĳ 
ដីកែដលមនលកខណៈជឯកត្តភូត គជឺដីកែដលទក់ទង ឬសំេ ចំេឈម ះបុគគលកនុងករែតង ងំ 

ឬករ្របគល់ភរកិចច ឬករផ្ល ស់ប្ដូរ ឬករបញច ប់ភរកិចចរបស់បុគគល មន ក់។ ដីកែដលមនលកខណៈជ
ឯកត្តភូត្រតូវអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  នងិចុះហតថេលខេ យអភិបល(េ កត់ថ ដកីឯកត្តភូត)។ 

ករេរៀបចំ នងិករអនុម័តដីកឯកត្តភូត ្រតូវអនុវត្តនតីិវធិីែដលមនែចងេនកនុងលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តជធរមន ពក់ព័នធនងឹករ្រគប់្រគងបុគគលិករដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ។  

  
 



ជពូំកទី២ ៖ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   60 

Ư.Ư. Ю₤ş ŉ̋Б₤ЮŪņş 
Ư.Ư.ơ. ĕЊŎņĕњŎ 

េសចក្តីសេ្រមច គឺជលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តែដលេចញេ យរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តថន ក់ជតិ ដីករបស់្រកុម្របឹក  ឬត្រមូវករ
របស់មូល ្ឋ ន កនុងករសេ្រមចកិចចករអ្វីមួយែដលមនលកខណៈមនិសថិតេសថរយូរអែង្វង។ 

ករ ក់េចញេសចក្តីសេ្រមច គឺេដីមប ី៖ 
 អនុវត្តខ្លឹម ររបស់ដីក និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់ថន ក់ជតិ  
 ែណនអំនុវត្តកិចចករ មយួ ែដលសថិតកនុងសិទធិអំ ច នងិសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបល ជធនី 
េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 បេងកីតេឡងីនូវគណៈកមម ធកិរ អនុគណៈកមម ធិករ គណៈកមមករ និង្រកុមករងរននរបស់
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្របគល់ភរកិចចជូនថន ក់ដកឹន ំម្រន្តី បុគគលិករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
េសចក្តីសេ្រមច មួយែដលមនខ្លឹម រផទុយពីរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ថន ក់ជតិ ឬដីករបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន េសចក្តីសេ្រមចេនះនឹងពុំមន
សុពលភពេឡយី។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
 េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមម ធកិរ..........................។ 
 េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែបងែចកតួនទ ី ភរកិចច នងិរេបៀបរបបករងររបស់គណៈអភិបល

....................។ 

Ư.Ư.Ư. Њ̋şĆřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
កនុងករេរៀបចំ និងករអនុម័តេសចក្តីសេ្រមច រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវអនុវត្ត

មជំ នដូចខងេ្រកម ៖  
ĄеΉĕ◦Бơ ៖ Łũ е̋‗ĳсΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũŢ с̋ЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş  

ត្រមូវករៃនករ ក់េចញេសចក្តីសេ្រមច ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អក មត្រមូវករៃនចបប់ ្រពះ ជ
្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ថន ក់ជតិ ឬដីករបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន និងឬ
ត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន។  

ចំេពះត្រមូវករៃនករ ក់េចញេសចក្តីសេ្រមចែផ្អក មត្រមូវករៃនចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ 
្របកស លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ថន កជតិ និងដីករបស់្រកុម្របឹក  ពុំចបំច់ ក់ជូនកិចច្របជុំ
្រកុម្របឹក ពនិិតយ និងអនុម័តេឡយី។  

ចំេពះត្រមូវករៃនករ ក់េចញេសចក្តីសេ្រមចែផ្អក មត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន ្រតូវ ក់ជូនកិចច
្របជុំ្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័ត។ 
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ĄеΉĕ◦БƯ ៖ ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣   
នយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មីនីមយួៗ េ យមនជំនួយពីអងគភពជំនញ

នន ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមចទងំអស់របស់រដ្ឋបលខ្លួន។ 
មុននឹងចប់េផ្តីមេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច នយករដ្ឋបល្រតូវេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវអំពី

្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តែដលពក់ព័នធនន ្រពមទងំវភិគអំពីបញ្ហ  មូលេហតុៃនបញ្ហ  និងកំណត់ដំេ ះ
្រ យសម្រសប ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច។ កនុងករសិក េនះ នយក
រដ្ឋបល ចេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ ឬេសនីសំុករគ្ំរទនន ពី្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ អងគភព ែផនកឯកជន 
អងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពក់ព័នធនន មករចបំច់។ 

បនទ ប់ពីសិក ្រ វ្រជវរចួ នយករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមចេទ មទ្រមង់
ែដលបនកំណត់ េ យេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ និងអនកពក់ព័នធនន។ 
ĄеΉĕ◦Бư ៖ ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
ក). ករពនិតិយ នងិករឯកភពរបស់គណៈអភបិល 

នយករដ្ឋបល្រតូវ ក់ជូនគណៈអភិបលនូវេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព 
មុននឹង ក់ជូន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័ត។  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច អភិបល្រតូវេកះ្របជុំគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន 
េដីមបពីិនិតយ និងឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច។ កិចច្របជុំេនះ ចជកិចច្របជុំ មញញ ឬកចិច
្របជុំវ ិ មញញរបស់គណៈអភិបល។ េនកនុងកិចច្របជុេំនះ អភិបល ចេសនីឱយនយករដ្ឋបល េធ្វីបទបង្ហ ញ
អំពខី្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងេសចក្តីសេ្រមច មុនេពលគណៈអភិបលពិភក  និងឯកភព។ 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ គណៈអភិបល ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 ឯកភពទងំ្រសុងេទេលីេសចក្ដី្រពងេសចក្តីសេ្រមច ឬ 
 មិនឯកភពចំណុចមយួចំននួៃនេសចក្ដី្រពងេសចក្តសីេ្រមច។ កនុងករណីេនះ គណៈអភិបល
្រតូវែណនដំល់នយករដ្ឋបលអំពីចណុំចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ នយករដ្ឋបល
្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច េទ មករែណនរំបស់គណៈអភិបល េហយី ក់
ជូនគណៈអភិបលពិនិតយ និងឯកភពេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 

បនទ ប់ពីទទលួបនករឯកភពពីគណៈអភិបល នយករដ្ឋបល្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របឹក នូវេសចក្តី
្រពងេសចក្តីសេ្រមច េដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 
ខ). ករពនិតិយ នងិករអនុមត័របស់្រកុម្របកឹ  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេកះ្របជុំ្រកុម្របឹក របស់
ខ្លួន េដីមបពីនិិតយ នងិអនុម័តេទេលីេសចក្ត្ីរពងេសចក្តីសេ្រមច។ កចិច្របជុេំនះ ចជកចិច្របជុំ មញញ ឬ
កិចច្របជុំវ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក  េហយី្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ។ េនកនុងកចិច
្របជុំេនះ ្របធន្រកុម្របឹក ចេសនីឱយនយករដ្ឋបល េធ្វីេសចក្តី យករណ៍អំពីកិចចដំេណីរករៃនករេរៀបចំ
េសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច និងេធ្វីបទបង្ហ ញអំពីខ្លមឹ រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងេសចក្តសីេ្រមច នងិមតិ
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េយបល់ននែដលទទួលបនពីករពិេ្រគះេយបល់ េដីមបឱីយ្រកុម្របឹក មនមូល ្ឋ នកនុងករពិចរ  
េពល្រកុម្របឹក ពិភក  និងអនុម័ត។  

្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវធនឱយមនករចូលរួមពីគណៈអភិបល អងគភពននរបស់្រកុម្របឹក
មនទីរ អងគភពជំនញ និងអនកជំនញពក់ព័នធនន ្រពមទងំបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករចូលរមួរបស់
ធរណជន និងអនកពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត េនកនុងកិចច្របជុំពិនតិយ និងអនុម័តេនះ។ 

្រកុម្របឹក ្រតូវអនុម័តេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច េ យសំេឡងេលីសពីពក់ក ្ត លៃនចំនួន
សមជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល។ កនុងករណីសំេឡងអនុម័តមនចំននួេសមីគន  សំេឡងរបស់អធិបតីអងគ្របជុំ 
មនឧត្តមនុភព។ 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ ្រកុម្របឹក ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 អនុម័តទទួលយកេសចក្ដី្រពងេសចក្តីសេ្រមចទងំ្រសុង ឬ 
 មិនទទួលយកចំណុចមួយចំនួនៃនេសចក្ដី្រពងេសចក្តីសេ្រមច។ កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ្រតូវ
ែណនដំល់នយករដ្ឋបលអំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ នយករដ្ឋបល្រតូវ
ែកស្រមួលេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច េទ មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក  េហយី ក់ជូន
្រកុម្របឹក ពនិិតយ និងអនុម័តេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 

បនទ ប់ពីេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  នយករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំ
ែបបបទ េដីមបី ក់ជូន្របធន្រកុម្របឹក  ឬអភិបលចុះហតថេលខ េទ មនីតិវធិីរដ្ឋបលែដលបន
កំណត់។ 
កណំត់សមគ ល់ ៖ កនុងករណីចបំច់និងបនទ ន់ គណៈអភិបល ច ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមចបេងកីតគណៈ
កមមករ ឬ្រកុមករងរចំេពះកិចច េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ បនទ ន់នន ែដលពុំ ចរង់ចកំរអនុម័តពី្រកុម
្របឹក របស់ខ្លួនបន។ ករណីេនះ គណៈអភិបល្រតូវ យករណ៍ជូនកចិច្របជុំ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េនកនុង
កិចច្របជុំបនទ ប់ពីករេចញេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ 
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Ư.Ư.ư. Łũ″ с̋Яĳ₣Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
ទ្រមង់ទូេទៃនេសចក្តីសេ្រមចមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លឹម រ និងែផនកបញច ប់។  
ទ្រមង២់.៤ ៖ េសចក្តសីេ្រមច 

ЯĩΔ̋
˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
Β₣ ðļĮЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş(៧) 

 υ˝⅜ũЮŗ₣(៨).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................ 

₤ЮŪņş(៩) 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Š ųЕņ⅜ũ )១០(  
ŪĠŁũơ·-  

.......................................................................................................។ 
ŪĠŁũ...·-  

................................................................................................................។ 

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១១) 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១២) 

ហតថេលខ(១៣)  
្រ (១៤)  

េឈម ះហតថេលខី(១៥) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៦) 
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˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព និង(៥)េលខ 

និងអក កត់ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គជឺេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញេសចក្តីសេ្រមច។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពី
េ្រកមរូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតវូសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់េសចក្តីសេ្រមច្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ 
េហយីភជ ប់ជមួយឆន ៃំនករេចញេសចក្តីសេ្រមច(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រ
កត់ៃនេសចក្តីសេ្រមច។ េលខេសចក្តីសេ្រមច្រតូវចុះ មឆន នំីមយួៗ។ 

 អក រកត់របស់េសចក្តសីេ្រមចេនះ គឺ ស.ស.រ។  
ឧទហរណ៍ ៖ េលខេសចក្តីសេ្រមចទី១ៃនឆន ២ំ០១៥ គឺ ០០១/១៥ ស.ស.រ ។ 

គរូំកបលេសចក្តសីេ្រមចស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3 

ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
េលខ.................................... 
 

គរូំកបលេសចក្តសីេ្រមចស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3 

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.......................... 
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
េលខ..................................... 
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Š). ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦ 
ែផនកមូលបទរួមមន(៦)ចំណងេជីង (៧)អងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច (៨)េយង និង(៩)

សេ្រមច។ 
(៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកម
េលខ េ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមពកយេសចក្តីសេ្រមច េ យ
េ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយេសចក្តីសេ្រមចមួយេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយ
ស្តពី ីេ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   
េសចក្តសីេ្រមចបេងកើតយន្តករ 

Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
₤ŉБĮБ 

ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũŪĠŪĮЕĳŉЊЮĉаĕ................................... 
េសចក្តសីេ្រមចេផ ងៗេទៀតែដលមនិែមនជករបេងកើតយន្តករ 

Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
₤ŉБĮБ 

............................................................................  
 (៧)អងគភពេចញេសចក្តសីេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ 

ពីេ្រកមចំណងេជីងៃនេសចក្តីសេ្រមច េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននងឹទំហអំក រអតថបទ(តូចជងចំណងេជីង
ៃនេសចក្តីសេ្រមចមួយេលខ)។ អងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..........(េឈម ះរដ្ឋបល).......... ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវ
ចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត 

 ΒķЊģŲаĕÐ‗кΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ........(េឈម ះរដ្ឋបល)......... ចេំពះេសចក្តីសេ្រមច
ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យអភិបល ជធនី េខត្ត  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ............(េឈម ះរដ្ឋបល)............ ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចែដល
្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ΒķЊģŲаĕÐ‗кΒķЊģŲŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź .......(េឈម ះរដ្ឋបល)....... ចំេពះេសចក្តីសេ្រមច
ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
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(៨)េយង គឺជឯក រគតិយុត្តននែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញេសចក្តីសេ្រមច។ េយង្រតូវ
សរេសរេនរមឹខងេឆ្វងៃនទំព័រ រលំងមយួបនទ ត់ ពីេ្រកមអងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច េ យចប់េផ្តីម
ពកយថ បនេឃញី េនពីមុខឯក រេយង ក់ ម ននុ្រកមៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត។ ជេគល
ករណ៍ ឯក រេយង្រតូវមន ននុ្រកមខពស់ជង ឬេសមីនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវ ក់េចញ។ 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដល្រតូវេយងជចបំច់កនុងករ ក់េចញេសចក្តីសេ្រមច រមួមន ៖  
 បនេឃញីរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 បនេឃញី្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពី
ករែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទ២ី០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកស
ឱយេ្របីចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 
ែដល្របកសឱយេ្របីចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 
ែដល្របកសឱយេ្របី្របស់ចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ជធនី ្រកុម្របឹក េខត្ដ 
្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក ្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  

 បនេឃញីអនុ្រកឹតយេលខ ២១៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីតួនទី ភរកចិច 
និងទំនក់ទនំងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល ជធនីភនំេពញ នងិ្រកុម្របឹក  គណៈ
អភិបលខណ្ឌ ៃន ជធនីភនំេពញ (ស្រមប់រដ្ឋបល ជធនី ខណ្ឌ ) 

 បនេឃញីអនុ្រកឹតយេលខ ២១៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពតីួនទ ីភរកចិច 
និងទំនក់ទំនងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបលេខត្ត ្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល្រកុង 
និង្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល្រសុក (ស្រមប់រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក) 

េនចុងេ្រកយេគៃនេយង ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  
 បនទទួលករអនុម័តេនកនុងសម័យ្របជំុ................... េលីកទ.ី..... របស់្រកុម្របឹក .........

................ នៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......... (ចេំពះេសចក្តសីេ្រមចែដល្រតូវពិនិតយ 
និងអនមុត័េ យ្រកុម្របឹក )   

 (៩)សេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមេយង េ យេ្របីទំហំ
អក រ ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។  

 

Ð). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 
(១០)ខ្លមឹ រ ្រតូវសរេសរជ្របករៗេ យ្រតូវេ្របីទំហអំក រ១១ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ។ ចំនួន

្របករតិចឬេ្រចីន ្រស័យេទនឹង្របេភទេសចក្តីសេ្រមច នងិខ្លឹម រែដល្រតូវបញញត្តិេនកនុងេសចក្តីសេ្រមច
េនះែវង ឬខ្លី។ ករសរេសរខ្លឹម រេសចក្តីសេ្រមចមន០២រេបៀបដូចខងេ្រកម ៖  



ជពូំកទី២ ៖ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   67 

គ.១). ខ្លមឹ រេសចក្តសីេ្រមចបេងកើតយន្តករ  
ជទូេទ េសចក្តីសេ្រមចបេងកីតយន្តករ ចមន្របករមួយចំនួន េហយី្រតូវសរេសរ ក់ែតងដូច

ខងេ្រកម ៖  
 ្របករ១ ែចងអំពីករបេងកីតេឡងីនូវយន្តករ និងសមសភពៃនយន្តករេនះ។ 
 ្របករ២ ែចងអំពីតួនទ ីភរកិចចរបស់យន្តករែដលបេងកីតេឡងីេនះ។ 
 ្របករ៣ ែចងអំពីរេបៀបរបបករងររបស់យន្តករែដលបេងកីតេឡងីេនះ។ 
 ្របករ៤ ែចងអំពីនិ ករណ៍។ 
 ្របករ៥ ែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 
ឧទហរណ៍ ៖  

ŪĠŁũơ·-  
្រតូវបេងកីត...............(េឈម ះយន្តករ).................... ែដលមនសមសភពដូចខងេ្រកម ៖  
១. េ ក...................... .............................................................. ជ្របធន 
២. េ ក...................... .............................................................. ជ......... 
៣. េ ក្រសី................. ............................................................... ជ......... 

ŪĠŁũƯ·-  
...............(េឈម ះយន្តករ).................... មនតួនទី ភរកិចចដូចខងេ្រកម ៖ 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 

ŪĠŁũư·-  
...............(េឈម ះយន្តករ).................... មនរេបៀបរបបករងរដូចខងេ្រកម ៖ 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 

ŪĠŁũ̉·-  
បទបញញត្តិទងំ យ របស់រដ្ឋបល............................... ែដលផទុយនឹងេសចក្តីសេ្រមចេនះ 

្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ 
ŪĠŁụ̃·-  

......................(មុខតំែណង)...................... និង មីខ្លួនដូចមនែចងកនុង្របករ១ខងេលី 
្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 
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គ.២). ខ្លមឹ រេសចក្តសីេ្រមចេផ ងៗេទៀតែដលមនិែមនជករបេងកើតយន្តករ  
ជទូេទ េសចក្តីសេ្រមចេនះមនចំននួ្របករតិច ឬេ្រចីន ្រស័យេទនឹងខ្លមឹ រែដល្រតូវបញញត្តិ

េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចែវង ឬខ្លី េហយី្រតូវសរេសរ ក់ែតងដូចខងេ្រកម ៖  
 ្របករ១ និង្របករបន្តបនទ ប់ ែចងអំពីខ្លឹម រែដល្រតូវបញញត្តិេនកនុងេសចក្តីសេ្រមច េដីមបី
អនុវត្ត។ 

 ្របករមុន្របករចុងេ្រកយ ែចងអំពីនិ ករណ៍។ 
 ្របករចុងេ្រកយ ែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច ចប់ពីៃថងចុះហតថ
េលខតេទ។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
ŪĠŁũơ·-  
 ...................................................................................................................................
.................................................................។ 
ŪĠŁũ...·-  
 ...................................................................................................................................
.................................................................។ 
ŪĠŁũ...·-  
 ...................................................................................................................................
.................................................................។ 
ŪĠŁũ...·-  

បទបញញត្តិទងំ យ របស់រដ្ឋបល................................. ែដលផទុយនឹងេសចក្តីសេ្រមចេនះ 
្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ 
ŪĠŁũ....·-  

.........................(មុខតំែណង)............................ ្រតូវទទលួបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ 
មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

þ). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 
ែផនកបញច ប់រមួមន(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១២)មុខតំែណងហតថេលខី (១៣)ហតថេលខ 

(១៤)្រ  (១៥)េឈម ះហតថេលខី និង(១៦)កែន្លងទទួល។ 
(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញេសចក្តីសេ្រមច។ 

ទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខង ្ត  ំពីេ្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃន្របករចុងេ្រកយ។ 
(១២)មុខតំែណងហតថេលខី គឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីេសចក្តី

សេ្រមច េហយី្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 
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គរូំមុខតែំណងហតថេលខី 
Ą.Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ 
ŪĠēĕ 

ΒķЊģŲ 
ΒķЊģŲ₤ŉБ◦Б 

 

(១៣)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង
ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំេសចក្តីសេ្រមច្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 

(១៤)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខងេឆ្វង 
ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។ 

(១៥)េឈម ះហតថេលខ ីគជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬេបះ
្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ របស់រដ្ឋបលេឡយី។ 

 (១៦)កែន្លងទទួល គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលេសចក្តីសេ្រមចេដីមបជូីន្រជប និង
្របករចុងេ្រកយៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្ត។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហំ
អក រអតថបទចំនួន២េលខ េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយ
បនទ ត់។ បនទ ត់ចុងេ្រកយេគៃនកែន្លងទទួល គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ រូបមន្តៃនកែន្លងទទួល 
មនដូចខងេ្រកម ៖  

 
 
 
 
 

  

˝Яĕų₣◦◦УŲ ៖
- ....................................... 
- ...................................... 
- ដូច្របករ.......................  
- ឯក រ កលបបវត្ដិ 
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Ư.Ư.̉. Łũ″ с̋Яĳ₣Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş₤ŉБĮБŁũЯ˝₤ŪņФŲЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
ទ្រមង់ទូេទៃនេសចក្តីសេ្រមចេនះមន៤ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកមូលបទ ែផនកខ្លឹម រ និងែផនក

បញច ប់។ ទ្រមង២់.៥ ៖ េសចក្តសីេ្រមចស្តីពីករែកស្រមួលេសចក្តសីេ្រមច 
ЯĩΔ̋

˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

 

ЯĩĖ̋
ņРŲ

Ġ◦
 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
Β₣ ðļĮЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş(៧) 

 υ˝⅜ũЮŗ₣(៨).............................................................................................. 
 ........................................................................................................................ 

₤ЮŪņş(៩) 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Š ųЕņ⅜ũ )១០(
ŪĠŁũņУŎ·-  

្របករ... ្របករ... និង្របករ... ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ........ ចុះៃថងទី..... ែខ......... 
ឆន .ំ...... ស្តីពី.............................................. ្រតូវបនេធ្វីករែកស្រមួលដូចតេទ ៖ 
ŪĠŁũ...·-ℓŊБ  

.........................................................................................................។ 
ŪĠŁũĮБũ·-  

................................................................................................................។ 
ŪĠŁũĠБ·-  

................................................................................................................។

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១១) 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១២) 

ហតថេលខ(១៣)  
្រ (១៤)  

េឈម ះហតថេលខី(១៥) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៦) 
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˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព និង(៥)េលខ 

និងអក កត់ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 

(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គជឺេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញេសចក្តីសេ្រមច។ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពី
េ្រកមរូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតវូសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់េសចក្តីសេ្រមច្រតូវសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ 
េហយីភជ ប់ជមួយឆន ៃំនករេចញេសចក្តីសេ្រមច(យកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រ
កត់ៃនេសចក្តីសេ្រមច។ េលខេសចក្តីសេ្រមច្រតូវចុះ មឆន នំីមយួៗ។ 

 អក រកត់របស់េសចក្តសីេ្រមចេនះ គឺ ស.ស.រ។  
Š). ЯĩĖ̋ ņРŲĠ◦ 

ែផនកមូលបទរមួមន(៦)ចំណងេជីង (៧)អងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច (៨)េយង និង(៩)សេ្រមច។ 
(៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកម
េលខ េ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមពកយេសចក្តីសេ្រមច េ យ
េ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយេសចក្តីសេ្រមចមួយេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយ
ស្តពី ីេ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   

Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş 
₤ŉБĮБ 

ŁũЯ˝₤ŪņФŲŪĠŁũ... ŪĠŁũ... аĕЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЮŲŠ.....  
şНйаℓĞ◦Б..... ЯŠ....... ĂĖ е...... ₤ŉБĮБ.......................................... 
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 (៧)អងគភពេចញេសចក្តសីេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ 
ពីេ្រកមចំណងេជីងៃនេសចក្តីសេ្រមច េ យេ្របីទំហអំក របុ៉ននងឹទំហអំក រអតថបទ(តូចជងចំណងេជីង
ៃនេសចក្តីសេ្រមចមួយេលខ)។ អងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ..........(េឈម ះរដ្ឋបល).......... ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវ
ចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត 

 ΒķЊģŲаĕÐ‗кΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ........(េឈម ះរដ្ឋបល)......... ចេំពះេសចក្តីសេ្រមច
ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យអភិបល ជធនី េខត្ត  

 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ............(េឈម ះរដ្ឋបល)............ ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចែដល
្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ΒķЊģŲаĕÐ‗кΒķЊģŲŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź .......(េឈម ះរដ្ឋបល)....... ចំេពះេសចក្តីសេ្រមច
ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

(៨)េយង គឺជឯក រគតិយុត្តននែដលជមូល ្ឋ នៃនករេចញេសចក្តីសេ្រមច។ េយង្រតូវ
សរេសរេនរមឹខងេឆ្វងៃនទំព័រ រលំងមយួបនទ ត់ ពីេ្រកមអងគភពេចញេសចក្តីសេ្រមច េ យចប់េផ្តីម
ពកយថ បនេឃញី េនពីមុខឯក រេយង ក់ ម ននុ្រកមៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត។ ជេគល
ករណ៍ ឯក រេយង្រតូវមន ននុ្រកមខពស់ជង ឬេសមីនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវ ក់េចញ។ 

េនចុងេ្រកយេគៃនេយង ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖  
 បនទទួលករអនុម័តេនកនុងសម័យ្របជំុ................... េលីកទី...... របស់្រកុម្របឹក ..........

................ នៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......... (ចេំពះេសចក្តសីេ្រមចែដល្រតូវពិនិតយ 
និងអនមុត័េ យ្រកុម្របឹក ) 

 (៩)សេ្រមច ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ ពីេ្រកមេយង េ យេ្របីទំហំ
អក រ ធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។  

 

Ð). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 
(១០)ខ្លឹម រ ៖ ជទូេទ េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចមនែតបី្របករ

បុ៉េ ្ណ ះ។ ខ្លមឹ រ្រតូវេ្របីទំហអំក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ េហយី្រតូវ ក់ែតងដូចខងេ្រកម ៖ 
ŪĠŁũņУŎ ្រតូវេរៀប ប់អំពី្របករទងំ យែដល្រតូវែកស្រមួល និងែចងអំពខី្លឹម រែកែ្របថមីៃន

្របករទងំេនះ។ រេបៀបសរេសរេលខ្របករែកស្រមួលមនដូចខងេ្រកម ៖  
 ែកស្រមួលេលីកទី១ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ 
 ែកស្រមួលេលីកទី២ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ(ĮБũ) 
 ែកស្រមួលេលីកទី៣ ្រតូវសរេសរ ŪĠŁũ..(េលខ)..·-ℓŊБ(ĠБ) 
ŪĠŁũĮБũ ្រតូវែចងអំពីករនិ ករណ៍នូវ្របករទងំ យែដល្រតូវបនែកស្រមួល។  
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ŪĠŁũĠБ ្រតូវែចងអំពីអនកែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចែកស្រមួលេនះ ចប់ពីៃថងចុះ
ហតថេលខតេទ។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
ŪĠŁũņУŎ·-  

្របករ៤ ្របករ៦ និង្របករ១២ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ........... ចុះៃថងទី...... ែខ........ ឆន .ំ...... 
ស្តីពី.............................................. ្រតូវបនេធ្វីករែកស្រមួលដូចតេទ ៖ 
ŪĠŁũ̉·-ℓŊБ 

.......................................................................................................................
...................................................។ 
ŪĠŁũ̀·-ℓŊБ 

.......................................................................................................................
...................................................។ 
ŪĠŁũơƯ·-ℓŊБ 

.......................................................................................................................
...................................................។ 
ŪĠŁũĮБũ·-  

្របករ៤ ្របករ៦ និង្របករ១២ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ........... ចុះៃថងទី..... ែខ......... ឆន .ំ...... 
ស្តីពី.............................................. ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ 
ŪĠŁũĠБ·-  

..................(មុខតែំណង).................. ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ មភរកិចច
េរៀងៗខ្លួន ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

þ). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 
ែផនកបញច ប់រមួមន(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១២)មុខតំែណងហតថេលខី (១៣)ហតថេលខ 

(១៤)្រ  (១៥)េឈម ះហតថេលខី និង(១៦)កែន្លងទទួល។ 
(១១)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញេសចក្តីសេ្រមច។ 

ទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខង ្ត  ំពីេ្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃន្របករចុងេ្រកយ។ 
(១២)មុខតំែណងហតថេលខី គឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីេសចក្តី

សេ្រមច េហយី្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 
(១៣)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល និងពីេ្រកមមុខតំែណង

ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំេសចក្តីសេ្រមច្រតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 
(១៤)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់អងគភពេចញេសចក្តសីេ្រមច។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខងេឆ្វង ជន់ពី

េលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។ 
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(១៥)េឈម ះហតថេលខ ីគជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬេបះ
្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ របស់រដ្ឋបលេឡយី។ 

(១៦)កែន្លងទទួល គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលេសចក្តីសេ្រមចេដីមបីជូន្រជប និង
្របករចុងេ្រកយៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្ត។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហំ
អក រអតថបទចំនួន២េលខ េហយី្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយ
បនទ ត់។ បនទ ត់ចុងេ្រកយេគៃនកែន្លងទទួល គឺ្រតូវសរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ  
 

Ư.ư. Ю₤ş ŉ̋БЯ‗Ĝе 
Ư.ư.ơ. ĕЊŎņĕњŎ 

េសចក្តីែណន ំគឺជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តមួយ្របេភទ ែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  េរៀបចំេឡងី េដីមបែីណន ំឬកំណត់អំពីែបបបទ នីតិវធិីអនុវត្តនន ស្រមប់បេ្រមីផល្របេយជន៍
ធរណៈ។ 

េសចក្តីែណនំ មួយែដលមនខ្លឹម រផទុយពីរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ថន ក់ជតិ ឬដីក និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន េសចក្តីែណនំ
េនះនឹងពុំមនសុពលភពេឡយី។ 

ឧទហរណ៍ ៖  
 េសចក្តីែណនសំ្តីពីករច ចរណ៍លិខិតេចញ និងលិខិតចូលរបស់រដ្ឋបល.......................។ 
 េសចក្តីែណនសំ្តីពីករ...........................................................។ 

Ư.ư.Ư. Њ̋şĆřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе 
˝). Łũ˝е‗ĳсĳŪņСŷŁũ 

ត្រមូវករៃនករ ក់េចញេសចក្តីែណន ំ ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អក មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
របស់ថន ក់ជតិ ឬដីកនងិេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក  ឬត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន។ 

ត្រមូវករៃនករ ក់េចញេសចក្តីែណនែំផ្អក មត្រមូវករកនុងមូល ្ឋ ន ្រតូវសេ្រមចេ យអភិបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

Š). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣ 
នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីអងគភពននរបស់្រកុម្របឹក  ្រតូវ ៖ 
 សិក ្រ វ្រជវអំពី្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ វភិគអំពីបញ្ហ នងិមូលេហតុៃនបញ្ហ  និងកណំត់ដំេ ះ
្រ យសម្រសបននស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន ំ

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណនេំទ មទ្រមង់ និងេគលករណ៍ ឬវធិនននៃនលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ថន ក់ជតិ ដីក និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ។ 
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Ð). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳ 
គ.១). ករពនិតិយ នងិករឯកភពរបស់គណៈអភបិល 

នយករដ្ឋបល្រតូវ ក់ជូនគណៈអភិបលនូវេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន ំេដីមបពីិនិតយ នងិឯកភព 
មុននឹង ក់ជូន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័ត។  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន ំ អភិបល្រតូវេកះ្របជុំគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន 
េដីមបពីិនិតយ និងឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន។ំ កិចច្របជុំេនះ ចជកិចច្របជុំ មញញ ឬកចិច
្របជុំវ ិ មញញរបស់គណៈអភិបល។ េនកនុងកិចច្របជុេំនះ អភិបល ចេសនីឱយនយករដ្ឋបលេធ្វីបទបង្ហ ញ
អំពខី្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងេសចក្តីែណន ំមុនេពលគណៈអភិបលពិភក  និងឯកភព។ 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ គណៈអភិបល ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 ឯកភពទងំ្រសុងៃនេសចក្ដី្រពងេសចក្តីែណន ំឬ 
 មិនឯកភពែផនកមួយចំននួៃនេសចក្ដី្រពងេសចក្តីែណន។ំ កនុងករណីេនះ គណៈអភបិល្រតូវ
ែណនដំល់នយករដ្ឋបលអំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ នយករដ្ឋបល្រតូវ
ែកស្រមួលេសចក្ត្ីរពងេសចក្តីែណន ំេទ មករែណនរំបស់គណៈអភិបល េហយី ក់ជូន
គណៈអភិបលពិនិតយ និងឯកភពេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 

បនទ ប់ពទីទលួបនករឯកភពពីគណៈអភិបល នយករដ្ឋបល្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របឹក នូវេសចក្តី
្រពងេសចក្តីែណន ំេដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 
គ.២). ករពនិតិយ នងិករអនុមត័របស់្រកុម្របកឹ  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន ំ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេកះ្របជុំ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន 
េដីមបពីិនិតយ និងអនុម័តេទេលីេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន។ំ កិចច្របជុំេនះ ចជកិចច្របជុំ មញញ ឬកិចច្របជុំ
វ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក  េហយី្រតូវអនុវត្តេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ។ េនកនុងកិចច្របជុំេនះ 
្របធន្រកុម្របឹក ចេសនីឱយនយករដ្ឋបល េធ្វីបទបង្ហ ញអំពីខ្លឹម រសំខន់ៗៃនេសចកី្ត្រពងេសចក្តី
ែណន ំមុនេពល្រកុម្របឹក ពិភក  និងអនុម័ត។  

្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវធនឱយមនករចូលរួមពីគណៈអភិបល អងគភពននរបស់្រកុម្របឹក
មនទីរ អងគភពជំនញ និងអនកជំនញពក់ព័នធនន ្រពមទងំបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករចូលរមួរបស់
ធរណជន និងអនកពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត េនកនុងកិចច្របជុំពិនតិយ និងអនុម័តេនះ។ 

្រកុម្របឹក ្រតវូអនុម័តេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន ំ េ យសំេឡងេលីសពីពក់ក ្ត លៃនចំននួសម
ជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល។ កនុងករណីសំេឡងអនុម័តេសមីគន  សំេឡងរបស់អធិបតីអងគ្របជុំ មនឧត្តមនុភព។ 

េនកនុងកិចច្របជុំេនះ ្រកុម្របឹក ចសេ្រមចដូចខងេ្រកម ៖  
 អនុម័តទទួលយកេសចក្ដី្រពងេសចក្តីែណនទំងំ្រសុង ឬ 
 មិនទទួលយកចំណុចមួយចំនួនៃនេសចក្ដី្រពងេសចក្តីែណន។ំ កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ្រតូវ
ែណនដំល់នយករដ្ឋបលអំពីចំណុចននែដល្រតូវែកស្រមួលេឡងីវញិ។ នយករដ្ឋបល្រតូវ
ែកស្រមួលេសចក្ត្ីរពងេសចក្តីែណន ំេទ មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក  េហយី ក់ជូន្រកុម
្របឹក ពិនិតយ និងអនុម័តេឡងីវញិនូវចំណុចែដលបនែកស្រមួលទងំេនះ។ 
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បនទ ប់ពីេសចក្តី្រពងេសចក្តីែណន្ំរតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  នយករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំ
ែបបបទ េដីមបី ក់ជូនអភបិលចុះហតថេលខ េទ មនីតិវធិីរដ្ឋបលែដលបនកំណត់។ 

Ư.ư.ư. Łũ″ с̋Яĳ₣Ю₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе 
ទ្រមង់ទូេទៃនេសចក្តីែណនមំន០៣ែផនក គឺែផនកកបល ែផនកខ្លឹម រ និងែផនកបញច ប់។  
ទ្រមង២់.៦ ៖ េសចក្តែីណន ំ

ЯĩΔ̋
˝Ĥ
Ų 

ЮěŊ йŪĠЮ◦₤(១) 
         ũРĠ₤Ŕň (៣)                      ģŷşĜ(២) 

ŪĠķĮ(៤) 
េលខ និងអក រកត់(៥) 

şе‗₣ЮĄЧ₣(៦) 
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 

ЯĩĖ̋
ŠųЕņ
⅜
ũ 

Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ(៧)............................................................................................
............................................................។ 

ĳУЮ₤ş˝ ŉБ(៨).................................................................................................
...........................................................។ 

Βŷ⅜ĕĠ◦(៩).............................................................................................
...........................................................។ 

ЯĩĖ̋
ĠŃ

ĆĠс 

េធ្វីេន............... ៃថងទី....... ែខ.......... ឆន .ំ......(១០)
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ(១១) 

ហតថេលខ(១២)  
្រ (១៣)  

េឈម ះហតថេលខី(១៤) 
˝Яĕų₣◦◦УŲ(១៥) 

 

˝). ЯĩĖ̋ ˝ĤŲ 
ែផនកកបលរមួមន(១)េឈម ះ្របេទស (២)បវចន (៣)រូបសញញ  (៤)្របភព (៥)េលខ និង

អក កត់ និង(៦)ចំណងេជីង េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖ 
(១)េឈម ះ្របេទស “ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď” គឺជេឈម ះ្របេទសែដលកំពុងេ្របី្របស់ជផ្លូវករ។ 

េឈម ះ្របេទស្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនែផនកខងេលី ចំក ្ត លទំព័រ េ យេ្របីទំហអំក រធំជង
ទំហអំក រអតថបទមួយេលខ។ 
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(២)បវចន “ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ” ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនពីេ្រកមេឈម ះ
្របេទស េ យេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រេឈម ះ្របេទសមួយេលខ។ 

(៣)រូបសញញ  គឺជរូបសញញ ជផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ រូបសញញ ្រតូវ ក់េនរមឹខង
េឆ្វងៃនទំព័រ េ្រកមបវចន េនេលី្របភពលិខិត។ 

(៤)្របភព គជឺេឈម ះរដ្ឋបលែដលេចញេសចក្តីែណន។ំ ្របភព្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង ពី
េ្រកមរូបសញញ ។ ករណីពុំមនរូបសញញ  ្របភព្រតវូសរេសរេនរមឹទំព័រខងេឆ្វង េ្រកមបវចនមួយបនទ ត់។ 

(៥)េលខ នងិអក រកត ់៖  
 េលខរបស់េសចក្តែីណន្ំរតវូសរេសរជេលខែខមរ មនបីខទង់ េ យចប់េផ្តីមពីេលខ០០១ េហយី
ភជ ប់ជមួយឆន ៃំនករេចញេសចក្តីែណន(ំយកេលខពីរខទង់ចុងេ្រកយៃនឆន )ំ នងិអក រកត់ៃន
េសចក្តីែណន។ំ េលខេសចក្តីែណន្ំរតូវចុះ មឆន នំីមួយៗ។ 

 អក រកត់របស់េសចក្តែីណនេំនះ គ ឺស.ណ.ន។  
ឧទហរណ៍ ៖ េលខេសចក្តីែណនទំី១ៃនឆន ២ំ០១៥ គឺ០០១/១៥ ស.ណ.ន។ 

 (៦)ចំណងេជើង ្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចតេទ ៖ 
 Ю₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទំព័រ រលំងមួយបនទ ត់ពីេ្រកម
េលខ េ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទពីរេលខ។ 

 ₤ŉБĮБ ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយេសចក្តីែណន ំ េ យេ្របី
ទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(តូចជងពកយេសចក្តីែណនមំយួេលខ)។ 

 şе‗₣ЮĄЧ₣аĕЮ₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе ្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូលេនចំក ្ត លទព័ំរ ពីេ្រកមពកយ
ស្តពី ីេ យេ្របីទំហអំក រធំជងទំហអំក រអតថបទមួយេលខ(បុ៉ននឹងពកយស្តីពី)។   

 

គរូំែផនកកបលេសចក្តែីណនសំ្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 
េលខ ....................................  

Ю₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
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គរូំែផនកកបលេសចក្តែីណនសំ្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ..........................  
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 
េលខ..................................... 

Ю₤ş˝ ŉБЯ‗Ĝе
₤ŉБĮБ 

....................................................................... 
 

Š). ЯĩĖ̋ Š ųЕņ⅜ũ 
ែផនកខ្លឹម ររមួមន(៧)េសចក្តីេផ្តីម (៨)តួេសចក្តី និង(៩)អវ នបទ។ ខ្លមឹ រ្រតូវេ្របីទំហំ

អក រ១១ ឬ១២ៃនពុមពអក រយូនីកូដ េហយី្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម ៖   
 (៧)េសចក្តេីផ្តើម ្រតូវបរយិយអំពីមូលេហតុននែដលនឱំយ ក់េចញនូវេសចក្តីែណន។ំ មូលេហតុ

ទងំេនះ ចជបញ្ហ ្របឈមននែដលជួប្របទះកនុងករអនុវត្តកិចចករ មួយ ឬ ចជេយងលិខិត
បទ ្ឋ នគតយុិត្តនន។ េនចុងបញច ប់ៃនេសចក្តីេផ្តីម ្រតូវសរេសរលបះភជ ប់េសចក្តីមួយ ែដលមនខ្លឹម រ
ដូចតេទ ៖ “េដមីប.ី........................................................ រដ្ឋបល..................... សូមេធ្វកីរែណនំ
ដូចខងេ្រកម ៖” 

(៨)តេួសចក្ត ី្រតូវបរយិយលម្អិតអំពីេគលបំណង ខ្លមឹ រ ឬនតីិវធិីនន ែដល្រតូវបញញត្តិេនកនុង
េសចក្តីែណន ំស្រមប់ករអនុវត្ត។ តួេសចក្តី្រតូវសរេសរ មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកម ៖  

ơ. ЮýŲĠе‗₣ 
Ư. .................................... 
Ư.ơ. .................................... 
Ư.ơ.ơ. .................................... 
ក). ....................................... 
ខ). ....................................... 

 

ư. .................................... 
ư.ơ. .................................... 
ư.ơ.ơ. .................................... 
ក). ....................................... 
ខ). ....................................... 
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(៩)អវ នបទ ្រតូវែចងអំពីករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តេសចក្តីែណន ំែដលមនខ្លឹម រដូច 
តេទ ៖ “ទទលួបនេសចក្តែីណនេំនះ ....................(អងគភព)................... ្រតូវចត់ែចងផ ព្វផ យ
(េបចីបំច់) នងិអនុវត្តឱយមន្របសិទធភព នងិ្របកបេ យ ម រតទីទួលខុស្រតូវខពស់។” 

Ð). ЯĩĖ̋ ĠŃĆĠс 
ែផនកបញច ប់រមួមន(១០)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (១១)មុខតំែណងហតថេលខី (១២)ហតថេលខ 

(១៣)្រ  (១៤)េឈម ះហតថេលខី និង(១៥)កែន្លងទទួល។ 
(១០)ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ គឺជេឈម ះទីកែន្លង និងៃថងែខឆន ៃំនករេចញេសចក្តីែណន។ំ 

ទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរេនរមឹទំព័រខង ្ត  ំពីេ្រកមបនទ ត់ចុងេ្រកយៃនអតថបទ។ 
(១១)មុខតំែណងហតថេលខី គឺជេឈម ះមុខតំែណងរបស់អនកែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីេសចក្តី

ែណន ំេហយី្រតូវសរេសរជអក រឆ្ល ក់មូល េនែប៉កខង ្ត ៃំនទំព័រ ខងេ្រកមទីកែន្លង នងិកលបរេិចឆទ។ 
គរូំមុខតែំណងហតថេលខី 

ΒķЊģŲ ΒķЊģŲ₤ŉБ◦Б 
 

(១២)ហតថេលខ ៖ ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល នងិពីេ្រកមមុខតំែណង
ហតថេលខី។ អនកេរៀបចំេសចក្តីែណន្ំរតូវទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់ចុះហតថេលខ។ 

(១៣)្រ  គជឺ្រ ផ្លូវកររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ្រ ្រតូវេបះេនែផនកខង
េឆ្វង ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី(១/៣)។ ្រ មិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុង
េឡយី។ 

(១៤)េឈម ះហតថេលខ ីគជឺេឈម ះជផ្លូវកររបស់អនកចុះហតថេលខ េហយី្រតូវសរេសរេឈម ះ ឬេបះ
្រ េឈម ះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត  ំេ យមិន្រតូវឱយជន់េលី្រ របស់រដ្ឋបលេឡយី។ 

(១៥)កែន្លងទទួល គឺជេឈម ះអងគភពននែដល្រតូវទទួលេសចក្តីែណនេំដីមបីជូន្រជប និង
េដីមបអីនុវត្ត។ កែន្លងទទួល្រតូវេ្របីទំហអំក រតូចជងទំហអំក រអតថបទចំនួន២េលខ េហយី្រតូវសរេសរេន
រមឹទំព័រខងេឆ្វង ខងេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខីមួយបនទ ត់។ បនទ ត់ចុងេ្រកយេគៃនកែន្លងទទួល គឺ្រតូវ
សរេសរថ ឯក រ កលបបវត្ត។ិ រូបមន្តៃនកែន្លងទទួល មនដូចខងេ្រកម ៖  

 
 
 
 
 

˝Яĕų₣◦◦УŲ ៖
- ....................................... 
- ...................................... 
- ....................................... 
- .......................................  
- ឯក រ កលបបវត្ដិ 



 

 

ĄеĮР˝◦Бư  
ŁũİũũЮĠЬĠ
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ĄеĮР˝◦Бư 
ŁũİũũЮĠЬĠ 

ư.ơ. Β₣ ðļĮũřťģŲ 
អងគភពរដ្ឋបល គឺជ្រចកេចញចូលែតមួយស្រមប់ករច ចរនូវ ល់លិខិតទងំអស់(ទងំលិខិត

ចូល និងលិខតិេចញ)របស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
អងគភពរដ្ឋបលរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គ ឺ៖  
 ករយិល័យរដ្ឋបល នងិហរិញញវតថុ ចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ករយិល័យរេបៀប នងិឯក រៃនទចីត់កររដ្ឋបល ចំេពះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 
េនកនុងករងររេបៀប អងគភពរដ្ឋបលមនភរកិចចសំខន់ៗដូចខងេ្រកម ៖ 
 ច ចរលិខិតចូល និងលិខតិេចញ  
 េបះ្រ  ចុះេលខ និងចុះកលបរេិចឆទលិខិតចូល នងិលិខិតេចញ  
 ចុះចូលេសៀវេភលិខិតចូល និងេសៀវេភលិខិតេចញ 
 រក ទុកលិខិតចូល និងលិខិតេចញ 
 រក ទុក និង្រគប់្រគង្រ  េសៀវេភលិខិតចូល និងេសៀវេភលិខិតេចញ។ 

ư.Ư. Ю₤ЬŷЮŅŲЊŠ ЊĳşРŲ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំឱយមនេសៀវេភលិខិតចូលស្រមប់កត់្រ នូវ

ល់លិខិត នងិឯក រទងំអស់ែដលទទួលបន។ េសៀវេភលិខិតចូល ចែចកជ្របេភទៗ ្រស័យេទ
នឹង ថ នភពជក់ែស្ដងរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ។ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ចេរៀបចំេសៀវេភលិខិតចូលជ០២្របេភទ គឺ ៖ 
 េសៀវេភលិខិតចូលស្រមប់លិខិតរដ្ឋបល  
 េសៀវេភលិខិតចូលស្រមប់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត(ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 
េសចក្តីែណន ំ ចរែណន)ំ។ 

េនេពលទទួលបនលិខិត អងគភពរដ្ឋបល្រតូវចុះកនុងេសៀវេភលិខិតចូលេទ ម្របេភទលិខិត
េនះ េ យចុះេលខេរៀង ខ្លមឹ រលិខតិ ្របភពលិខតិ(េលខ ៃថងែខឆន  ំនិងអងគភព) ចំនួនចបប់ និងចំនួន
សន្លឹក េដីមបងីយ្រសួល្រ វ្រជវេនេពលែដល្រតូវករ។  

េសៀវេភលិខិតចូល ្រតូវ ៖ 
 េបីកេនៃថងទី០១ ែខមក  េហយីបិទេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៃនឆន នំីមួយៗ  
 ចប់េផ្តីមពីេលខេរៀង០១ ៃនឆន នំីមួយៗ 
 ចុះេលខេរៀងបន្ដគន កនុងមយួឆន  ំេទះបីប្ដូរេសៀវេភក៏េ យ។ 
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Ð еũРЮ₤ЬŷЮŅŲЊŠЊĳşРŲ 
ទ្រមង៣់.១ក ៖ ្រកបមុខៃនេសៀវេភលិខិតចូលស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............... 

 

Ю₤ЬŷЮŅşНйЮŲŠŲЊŠЊĳşРŲ 
 
កបលទី............ ឆន .ំ......... 
ចប់ពីៃថងទី......... ែខ................ ឆន .ំ.......... 
ដល់ៃថងទី........... ែខ................. ឆន .ំ.......... 
ចប់ពីេលខេរៀង........ ដល់េលខេរៀង.......... 
រមួមន..............ទំព័រ 

 
ទ្រមង៣់.១ខ ៖ ្រកបមុខៃនេសៀវេភលិខិតចូលស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.......................... 
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 

 

Ю₤ЬŷЮŅşНйЮŲŠŲЊŠЊĳşРŲ 
 
កបលទី............ ឆន .ំ......... 
ចប់ពីៃថងទី......... ែខ................ ឆន .ំ.......... 
ដល់ៃថងទី........... ែខ................. ឆន .ំ.......... 
ចប់ពីេលខេរៀង........ ដល់េលខេរៀង.......... 
រមួមន..............ទំព័រ 
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ទ្រមង៣់.២ ៖ មតកិេសៀវេភលិខិតចូល  
ល.រ ខ្លមឹ រលខិិត ្របភពលខិិត 

(េលខ ៃថងែខឆន  ំនិងអងគភព)
ចំននួចបប់ 
និងសន្លកឹ 

អនកទទួល 
(េឈម ះ ហតថេលខ ៃថងែខឆន )ំ េផ ងៗ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

ư.ư. Ю₤ЬŷЮŅŲЊŠ ЊĳЮşŀ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំឱយមនេសៀវេភលិខិតេចញស្រមប់កត់្រ នូវ

ល់លិខិត នងិឯក រទងំអស់ែដលបន ក់េចញ។ េសៀវេភលិខិតេចញ ចែចកជ្របេភទៗ ្រស័យ
េទនឹង ថ នភពជក់ែស្ដងរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមយួៗ។ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ចេរៀបចំេសៀវេភលិខិតេចញជ០២្របេភទ គឺ ៖ 
 េសៀវេភលិខិតេចញស្រមប់លិខិតរដ្ឋបល  
 េសៀវេភលិខិតេចញស្រមប់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត(ដីក េសចក្តីសេ្រមច េសចក្តីែណន)ំ។ 
េនេពលលិខិតបនចុះេលខ និងកលបរេិចឆទរចួ អងគភពរដ្ឋបល្រតូវចុះកនុងេសៀវេភលិខិតេចញ

េទ ម្របេភទលិខិតេនះ េ យចុះេលខេរៀង ខ្លឹម រលិខិត ្របភពលិខិត(េលខ ៃថងែខឆន  ំនិងអងគភព) 
ចំនួនចបប់ និងចំននួសន្លកឹ េដីមបងីយ្រសួល្រ វ្រជវេនេពលែដល្រតូវករ។  

េសៀវេភលិខិតេចញ ្រតូវ ៖ 
 េបីកេនៃថងទី០១ ែខមក  េហយីបិទេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៃនឆន នំីមួយៗ  
 ចប់េផ្តីមពីេលខេរៀង០១ ៃនឆន នំីមួយៗ 
 ចុះេលខេរៀងបន្ដគន កនុងមយួឆន  ំេទះបីប្ដូរេសៀវេភក៏េ យ។ 
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Ð еũРЮ₤ЬŷЮŅŲЊŠЊĳЮşŀ 
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ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
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Ю₤ЬŷЮŅşНйЮŲŠŲЊŠЊĳЮşŀ 
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ទ្រមង៣់.៣ខ ៖ ្រកបមុខៃនេសៀវេភលិខិតេចញស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
3

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ.......................... 
ũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ........... 

 

Ю₤ЬŷЮŅşНйЮŲŠŲЊŠЊĳЮşŀ 
 
កបលទី............ ឆន .ំ......... 
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ដល់ៃថងទី........... ែខ................. ឆន .ំ.......... 
ចប់ពីេលខេរៀង........ ដល់េលខេរៀង.......... 
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ទ្រមង៣់.៤ ៖ មតកិេសៀវេភលិខិតេចញ 
ល.រ ខ្លមឹ រលខិិត ្របភពលខិិត 

(េលខ ៃថងែខឆន  ំនិងអងគភព)
ចំននួចបប់ 
និងសន្លកឹ អងគភពទទួល េផ ងៗ 

      
      
      
      

ư.̉. Ю₤ЬŷЮŅĠŃąС ĕŲЊŠ Њĳ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំឱយមនេសៀវេភបញជូ នលិខិតស្រមប់កត់្រ នូវ

ល់លិខិត និងឯក រទងំអស់ែដលខ្លួនបនបញជូ នេចញ។ េសៀវេភបញជូ នលិខិតមនែតមួយ្របេភទ 
បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ។ 

េនេពលេផញីលិខិតេចញ អងគភពរដ្ឋបល្រតូវចុះកនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិត។ អនកទទួលលិខតិ្រតូវចុះ
ហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេឈម ះ េនេលីេសៀវេភបញជូ នលិខិត េនេពលទទួលលិខិត(ករណី្របគល់ 
និងទទួលលិខិតផទ ល់ៃដ)។ 

េសៀវេភលិខិតេចញ ្រតូវ ៖ 
 េបីកេនៃថងទី០១ ែខមក  េហយីបិទេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៃនឆន នំីមួយៗ  
 ចប់េផ្តីមពីេលខេរៀង០១ ៃនឆន នំីមួយៗ 
 ចុះេលខេរៀងបន្ដគន កនុងមយួឆន  ំេទះបីប្ដូរេសៀវេភក៏េ យ។ 

ទ្រមង៣់.៥ ៖ មតកិេសៀវេភបញជូ នលិខិត 

ល.រ ខ្លមឹ រលខិិត ្របភពលខិិត 
(េលខ ៃថងែខឆន  ំនិងអងគភព) 

ចំននួចបប់ 
និងសន្លកឹ 

អនកទទួល 
(េឈម ះ ហតថេលខ ៃថងែខឆន )ំ 

អងគភព
ទទួល 

      
      
      
      

ư.̣. ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş ŉ̋БŪĵ₣ŲЊŠ Њĳ 
អងគភព មនីីមួយៗចណុំះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវផ្តួចេផ្តីមេរៀបចំេសចក្តី្រពង

លិខិតេទ មទ្រមង់ែដលបនកណំត់ េ យបរយិយខ្លឹម រលិខិតឱយបនចបស់ ស់ នងិមនអតថន័យ
្រគប់្រគន់ េហយី ក់ជូននយករដ្ឋបល្រតួតពិនិតយ មរយៈអងគភពរដ្ឋបលៃន ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

មុននឹងេរៀបចំេសចក្តី្រពងលិខិត អងគភព មីនីមយួៗ្រតូវសិក អំពីត្រមូវករនន ឬមូលេហតុ
ៃនករឱយ ក់េចញលិខិត អនកទទួលលិខិត េគលបំណងៃនលិខតិ និងខ្លឹម រសំខន់ៗៃនលិខិត។  
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កនុងករណីែដលអងគភព មីជួបករលំបកកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងលិខិត អងគភព មី្រតូវ
ពិេ្រគះពិភក ជមួយនយករដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។  

ư.̀. ŁũЮũЬĠşеŢ с̋ĄРĕ▫Ė с̋řЕ˝ĜеĕРŷЮ₤ş ŉ̋БŪĵ₣ŲЊŠ Њĳ 
េសចក្តី្រពងលិខិត កំណត់បង្ហ ញេរឿង និងសំណំុឯក រភជ ប់ែដល្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនិតយ 

និងសេ្រមច ្រតូវេរៀបចំ ក់េនកនុងសឺមីឱយមនរេបៀបេរៀបរយដូចខងេ្រកម ៖  
 េសចក្តី្រពងលិខិត្រតូវ ក់េនខង ្ត ៃំនសឺមី េ យគបភជ ប់ជមួយនឹងសឺមីេ យឃន ប
ចំនួន០២េនែផនកខងេលីៃនលិខិត  

 កំណត់បង្ហ ញេរឿង និងសំណំុឯក រភជ ប់្រតូវ ក់េនខងេឆ្វងៃនសឺមី េ យគបភជ ប់ជមួយ
នឹងសឺមីេ យឃន បចំនួន០២េនែផនកខងេលីៃនឯក រ 

 េនេលីខនងសឺមី ្រតូវសរេសរខ្លឹម រដូចខងេ្រកម ៖  
₤РņЮýũĮĄРĕ

İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣₤ЮŪņş 
ЮřЧņġБĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣₤ЮŪņş 

េ យេសចក្តីេគរពដ៏ខពង់ខពស់។ 

េឈម ះអងគភព មី

ư.́. ŁũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏЮŢŎĜŎ˝ũřťģŲ 
នយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជអនកទទលួខុស្រតូវ្រតួតពិនិតយនូវ ល់លិខិត

ទងំអស់របស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដីមបធីនភព្រតឹម្រតូវនូវទ្រមង់ ខ្លឹម រ នីតយនុ
កូលភព អកខ វរុិទធ និងភពមនរេបៀបេរៀបរយៃនលិខិត មុននឹង ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនិតយ និងសេ្រមច។  

មរយៈអងគភពរដ្ឋបល អងគភព មីនីមួយៗ្រតូវ ក់ជូននយករដ្ឋបលនូវេសចក្តី្រពងលិខិត
របស់ខ្លួន េដមីប្ីរតួតពិនិតយ។ 

ư.៨. ŁũşНй΅ĳ□ЮŲž₤Ю₣ šĠ 
ហតថេលខសេងខប គជឺសញញ សមគ ល់សេងខបរបស់ហតថេលខីសេងខប ែដលមនករទទួល គ ល់ជ

ផ្លូវករេនកនុងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ។  
ហតថេលខសីេងខប គឺជបុគគលែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មនីីមួយៗ បនផ្តល់

សិទធិឱយចុះហតថេលខសេងខបេនេលីលិខិតនន ែដលពក់ព័នធនងឹសមតថកិចចរបស់ខ្លួនែដលបនកំណត់។ 
ហតថេលខីសេងខប្រតូវតមកល់គំរូហតថេលខសេងខបជផ្លូ វករ េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
របស់ខ្លួន។ 

ករចុះហតថេលខសេងខប គឺជផ្តល់នូវសញញ សមគ ល់សេងខបរបស់ហតថេលខីសេងខប េដីមបបីញជ ក់
ថ ខ្លួនបនពិនិតយ និងឯកភពេទេលីខ្លឹម រលិខិត េហយី្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖  



ជពូំកទី៣ ៖ ករងររេបៀប 

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   86 

 ហតថេលខីសេងខបៃនអងគភព មីេចញលិខិត ្រតូវចុះហតថេលខសេងខបរបស់ខ្លួន េនចុងបនទ ត់
ចុងេ្រកយេគបំផុតៃនទំព័រនីមួយៗៃនលិខិត នងិឯក រភជ ប់ជមួយលិខិត។  

 ហតថេលខីសេងខបេផ ងៗេទៀត្រតូវចុះហតថេលខសេងខបរបស់ខ្លួន េនេគៀនខង ្ត ៃំនមុខតំែណង
ហតថេលខី ម ននុ្រកមពីេឆ្វងេទ ្ត ។ំ 
មរយៈអងគភពរដ្ឋបល អងគភព មី្រតូវ ក់ជូនលិខិតែដលនយករដ្ឋបលបន្រតួតពនិិតយរចួ

េទហតថេលខីសេងខប ែដលមនភរកិចច មលំ ប់លំេ យែដលបនកំណត់ េដីមបចុីះហតថេលខសេងខប។ 
្រគប់លិខិតទងំអស់របស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនហតថេលខសេងខបរបស់

នយករដ្ឋបលៃនរដ្ឋបលេនះ េលីកែលងែតលិខិតេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យនយករដ្ឋបល។ 
ư.៩. ŁũşНй΅ĳ□ЮŲž 

ហតថេលខ គជឺសញញ សមគ ល់របស់ហតថេលខី ែដលមនករទទួល គ ល់ជផ្លូវករេនកនុងរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ។  

ហតថេលខ ីគជឺបុគគលែដល្រតូវបនផ្តល់សិទធិឱយចុះហតថេលខេនេលីលិខិតនន ែដលពក់ព័នធនឹង
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ ហតថេលខី្រតូវតមកល់គំរូហតថេលខជផ្លូវករ េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ របស់ខ្លួន។ 

ករចុះហតថេលខ គឺជផ្តល់នូវសញញ សមគ ល់របស់ហតថេលខី េដីមបបីញជ ក់ថ ខ្លួនបនពិនិតយ និង
សេ្រមច ឬអនុម័តេទេលីខ្លឹម រលិខិត។  

ហតថេលខី្រតូវចុះហតថេលខរបស់ខ្លួន េនចំក ្ត ល ពីេ្រកមមុខតំែណងហតថេលខី កនុងទហំមំួយ
សម្រសបេទនឹងទំហៃំនទកីែន្លងស្រមប់ចុះហតថេលខ។ ហតថេលខីពុំ្រតូវចុះហតថេលខតូចេពក ឬធំេពក 
ឬជន់េលីមុខតំែណងហតថេលខី ឬហួសរមឹទំព័រខង ្ត  ំនិងខងេ្រកមេឡយី។ 

មរយៈអងគភពរដ្ឋបល អងគភព មី្រតូវ ក់ជូនលិខិតែដលបនចុះហតថេលខសេងខបរចួ េទ
ថន ក់ដឹកនរំដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មី ែដល្រតូវចុះហតថេលខេលីលិខិតេនះ។  

ជករ្របេសីរ អនកមនភរកិចច ក់ជូនលិខិតស្រមប់ចុះហតថេលខ គួរបិទសញញ សមគ ល់ស្រមប់
ចុះហតថេលខេនទីកែន្លងែដល្រតូវចុះហតថេលខ។  
ư.ơƠ. Ū″  
ư.ơƠ.ơ. ŪĠЮķ◦Ū″ 
 ្រ ែដលេ្របី្របស់េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មន០៨្របេភទ គឺ ៖ 

 ្រ រដ្ឋបល គជឺ្រ មួយ្របេភទ ែដលមនរូប ងមូល មនេឈម ះ្របេទសេនពក់ក ្ត លរង្វង់
ខងេលី មនេឈម ះរដ្ឋបលេនពក់ក ្ត លរង្វង់ខងេ្រកម នងិមនរូបសញញ េនចំក ្ត ល 
ស្រមប់សមគ ល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ (េ កត់ថ ្រ មូល)។ 

 ្រ េឈម ះហតថេលខ ី គឺជ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងមនេឈម ះហតថ
េលខីនីមួយៗ (េ កត់ថ ្រ េឈម ះ)។ 
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 ្រ លិខតិចូល គឺជ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង មនេឈម ះរដ្ឋបល េលខ 
និងកលបរេិចឆទ និងេម៉ងៃនករមកដល់របស់លិខិត ស្រមប់េបះេនេលីលិខិតែដលរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទទួលបន(េ កត់ថ ្រ ចូល)។ 

 ្រ ្របញប់ គឺជ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងពកយថ “ŁũŪĠőĠс”។ 
 ្រ ្របញប់ ស់ គឺជ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងពកយថ “Łũ

ŪĠőĠс₧₤с”។ 
 ្រ សមង ត់ គជឺ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងពកយថ “Łũ₤ŌĞ ĳс”។ 
 ្រ េមឃៈ គជឺ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងពកយថ “ЮŌþк”។ 
 ្រ នតីយនុកូលកមម គឺជ្រ មួយ្របេភទែដលមនរូប ងបួន្រជុង្រទែវង និងមនខ្លឹម រដូច
ខងេ្រកម ៖  

ЮŲŠ...................ş.Ų
ģĕℓĳşņų₣ŪĳЕņŪĳСŷ″ņşĤĠсЮřЧņ¤ 

................. аℓĞ◦Б..... ЯŠ........ ĂĖ е....... 
Ą. ΒķЊģŲ............ 

ΒķЊģŲũ₣ 

ЮŲŠ...................ş.Ų  
ģĕℓĳşņų₣ŪĳЕņŪĳСŷ″ņşĤĠсşņų₣¤ 

................. аℓĞ◦Б..... ЯŠ........ ĂĖ е....... 
Ą. ΒķЊģŲ............ 

ΒķЊģŲũ₣ 
 

ЮŲŠ...................ş.Ų
ģĕℓĳşņų₣ŪĳЕņŪĳСŷ″ņşĤĠсЮřЧņ¤ 
................. ៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... 

ĳ.Ġ. ΒķЊģŲ............ 
ĜŎ˝ũřťģŲ 

ЮŲŠ...................ş.Ų  
ģĕℓĳşņų₣ŪĳЕņŪĳСŷ″ņşĤĠсşņų₣¤ 
................. ៃថងទី..... ែខ........ ឆន .ំ...... 

ĳ.Ġ. ΒķЊģŲ............ 
ĜŎ˝ũřťģŲ 

ư.ơƠ.Ư. Łũũ˝⅝◦Н˝Ū″ 
្រ ្រតូវរក ទុកេនករយិល័យេធ្វីករៃនអងគភពរដ្ឋបល គឺ ៖  
 េនករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ ចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   
 េនករយិល័យរេបៀប និងឯក រៃនទីចត់កររដ្ឋបល ចំេពះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 
្រ មិន្រតូវបនអនុញញ តឱយទុកេ្រកពីករយិល័យខងេលីេនះ ឬយក មខ្លួនរបស់ហតថេលខី ឬ

អនកែដលមនភរកិចច្រគប់្រគង ឬេបះ្រ េឡយី។  

ư.ơƠ.ư. ŁũЮģйŪ″ 
˝). ŁũЮģйŪ″ņРŲ ĕЊ₣Ū″ЮěŊ й 

លិខិតែដលបនចុះហតថេលខរចួភ្ល ម ្រតូវេបះ្រ មូលរបស់រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
និង្រ េឈម ះហតថេលខីភ្ល ម។ េនះមនន័យថ លិខិតចុះហតថេលខេនៃថង  ្រតូវេបះ្រ ឱយេហយី េន
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ៃថងជមួយគន េនះ េដីមបេីចៀស ងនូវបញ្ហ េផ ងៗ ែដល ចេកីតេឡងីជយថេហតុ។ 
្រ មូល្រតូវេបះេនែប៉កខងេឆ្វង ជន់ពីេលីហតថេលខ្របែហលមួយភគបី េដីមបបីងកលកខណៈ

ងយ្រសួលដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច េធ្វីេកសលយវចិច័យ កនុងករណីមនករសង យ័េលីករែក្លងបន្លំ
ហតថេលខ។ ្រ មូលមិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថេលខទងំ្រសុងេឡយី។  

ចំេពះលិខិតែដលមនេ្រចីនទំព័រ ្រតូវេបះ្រ មូលេនេលី្រគប់ទំព័រទងំអស់ៃនលិខិត េន្រជុងខង
េ្រកម េឆៀងខង ្ត ៃំនទំព័រ។ 

្រ េឈម ះ្រតូវេបះេនខងេ្រកមហតថេលខ េឆៀងខង ្ត ។ំ ្រ េឈម ះមិន្រតូវេបះជន់ពីេលីហតថ
េលខ និង្រ មូលេឡយី។ 

Š). ŁũЮģйŪ″şРŲ 
េនេពលទទួលបនលិខិតចូល និងបនទ ប់ពីចុះចូលេសៀវេភលិខិតចូលរចួភ្ល ម អងគភពរដ្ឋបល

ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេបះ្រ ចូលេនទំព័រេដីមេគ(ទំព័រទី១) ែផនកខងេលី ែប៉ក
ខងេឆ្វង ឬែប៉កខង ្ត  ំ រចួបនទ ប់មកបំេពញព័ត៌មនៃន្រ ចូល េ យចុះេលខ(េលខេរៀងែដលចុះេន
កនុងេសៀវេភលិខិតចូល) កលបរេិចឆទ និងេម៉ងមកដល់ៃនលិខិតេនះ។ ករចុះកលបរេិចឆទ និងេម៉ង
មកដល់ៃនលិខិត មន្របេយជន៍ស្រមប់ករេផទ ងផទ ត់េពលេវ ៃនករមកដល់ និងរយៈេពលៃនករ
ចត់ែចងលិខិតេនះ រហូតដល់លិខិត្រតូវបនបញជូ នេចញ ឬ្រតូវបន ក់ឱយអនុវត្ដ។ 
Ð). ŁũЮģйŪ″ŪĠőĠс Ū″ŪĠőĠс₧₤с ĕЊ₣Ū″₤ŌĞ ĳс 

្រ ្របញប់ ្រ ្របញប់ ស់ និង្រ សមង ត់ ្រតូវេបះេនេលីេ្រ មសំបុ្រតៃនលិខិតកនុងករណី 
ដូចខងេ្រកម ៖ 

 លិខិតែដលបន ក់េចញេនះ មនភពបនទ ន់ខ្ល ងំេដីមបឱីយអងគភពចត់វធិនករឱយបនឆប់
រហ័ស ្រតូវេបះ្រ ្របញប់  

 លិខិតែដលបន ក់េចញេនះ មនភពបនទ ន់ខ្ល ងំ ស់េដីមបឱីយអងគភពចត់វធិនករឱយ
បនឆប់រហ័សបំផុត ្រតូវេបះ្រ ្របញប់ ស់ 

 លិខិតែដលបន ក់េចញេនះ មនលកខណៈសមង ត់ ស្រមប់ែតអនកមនសមតថកិចចបុ៉េ ្ណ ះ
ែដល ចពិនិតយលិខិតេនះបន ្រតូវេបះ្រ សមង ត់។  

þ). ŁũЮģйŪ″ЮŌþк  
្រ េមឃៈ្រតូវេបះេនេលី ៖ 
 លិខិតែដលមិន្រតូវបនអនុញញ តឱយេ្របី្របស់បន្តេទៀត។ ឧទហរណ៍ ៖ ករេបះ្រ េមឃៈ 
េនេលីបញជ ីអ្រ នុកូល ន នែដលសរេសរខុស មិន ចែកត្រមូវបន។   

 ែតម្របិ៍ រេពីពនធែដលបនបទិេនេលីលិខិតនន េដីមបបីញជ ក់ថ ែតម្របិ៍ រេពីពនធេនះមិន
្រតូវបនអនុញញ តឱយយកមកេ្របី្របស់េទៀតេឡយី។ 
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₣). ŁũЮģйŪ″ĕБĳŜĕН˝РŲ˝ņŊ 
្រ នីតយនុកូលកមម្រតូវេបះេនេលីលិខិតែដល្រតូវករនូវករបញជ ក់ថ លិខិតេនះ្រតូវបនថត

ចម្លង្រតូវ មចបប់េដីម ឬ មចបប់ចម្លង។ ឧទហរណ៍ ៖ ករេបះ្រ នីតយនុកូលកមមេនេលីសញញ ប័្រត 
ឬវញិញ បនប្រតបញជ ក់ករសិក ជេដីម។ 

េនេពលទទួលបនលិខិតែដល្រតូវផ្តល់នីតយនុកូលកមម អងគភពរដ្ឋបលៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេបះ្រ នីតយនុកូលកមមេនេលីលិខិតេនះ រចួបនទ ប់មកបំេពញព័ត៌មនៃន្រ នីតយ
នុកូលកមមេនះ េ យ ៖  

 ចុះេលខ(េលខ ចមនចំនួនេលីសពី០៣ខទង់ ្រស័យនឹង ថ នភពជក់ែស្តងៃនរដ្ឋបល
នីមួយៗ) េហយីភជ ប់ឆន ៃំនករផ្តល់នីតយនុកូលកមម(យកេលខពីរខទង់ខងេ្រកយៃនឆន )ំ និង
អក រកត់ “ច.ល” (ច.ល មនន័យថ ចម្លង)  

 ចុះកលបរេិចឆទ  
 ក់ជូនថន ក់ដឹកនចុំះហតថេលខេទ មករកំណត់របស់រដ្ឋបលនីមួយៗ។  

ư.ơƠ.̉. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с◦Е˝Ū″ 
ទឹក្រ  គឺជទឹកល័ក្តែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់ផ្តិតយកខ្លឹម រៃន្រ  េដីមបភីជ ប់េទេលីលិខិត

េនេពលេបះ្រ ។ 
ទឹក្រ ែដលេ្របី្របស់ជផ្លូវករស្រមប់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺ ៖ 
 ្រ មូល ្រ េឈម ះ ្រ ្របញប់ ្រ ្របញប់ ស់ ្រ សមង ត់ និង្រ េមឃៈ គឺេ្របីទកឹ
ល័ក្តពណ៌្រកហម។ 

 ្រ លិខិតចូល និង្រ នីតយនុកូលកមម គឺេ្របទីកឹល័ក្តពណ៌េខៀវ។ 
ư.ơơ. Β˝℮ũŁĳсũĠ₤сŲЊŠ Њĳ 

្រគប់លិខិតរដ្ឋបល និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទងំអស់របស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ ្រតូវមនអក រកត់ែដលតំ ងឱយ្របេភទលិខិតនីមយួៗ មករកំណត់ដូចខងេ្រកម ៖  

េឈម ះលិខតិ អក រកត់ េឈម ះលិខតិ អក រកត់ 
ដីកបទបញជ ទូេទ ដក.បក លិខិតបញជ េបសកកមម ល.ប.ប 
ដីកឯកត្តភូត ដក.តត លិខិតេផទរសិទធិ ល.ផ.ស 
េសចក្តីសេ្រមច ស.ស.រ លិខិត្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ ល.ប.ស 
េសចក្តីែណន ំ ស.ណ.ន ដីកអម ដ.ក.អ 
លិខិតេសនី ល.ស លិខិតអនុញញ តចបប់ស្រមក ល.អ.ច 
េសចក្ដីជូនដណឹំង ស.ជ.ណ កំណត់បង្ហ ញេរឿង ក.ប.រ 
លិខិតអេញជ ីញ ល.អ.ជ របយករណ៍  រ.ប.ក 
លិខិតបងគ ប់ករ ល.ប.ក លិខិតបញជ ក់ ល.ប.ជ 
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ư.ơƯ. ЮŲŠŲЊŠ Њĳ  
េលខលិខិតរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវ ក់ ម្របេភទលិខិតនីមួយៗ និង

មឆន នំីមួយៗ។   
 េលខលិខតិបទ ន នគតយុិត្ត ៖ 

 េលខដីកបទបញជ ទូេទ (រមួទងំដីកែកស្រមួល និងដីកលុបេចល) ៖ មួយស្វីត 
 េលខដីកឯកត្តភូត   ៖ មួយស្វីត 
 េលខេសចក្តីសេ្រមច (រមួទងំេសចក្តីសេ្រមចែកស្រមួល) ៖ មួយស្វីត 
 េលខេសចក្តីែណន ំ  ៖ មួយស្វីត 

 េលខលិខតិរដ្ឋបល ៖ 
 លិខិតេសនី  ៖ មួយស្វីត 
 េសចក្ដីជូនដណឹំង ៖ មួយស្វីត  
 លិខិតអេញជ ីញ ៖ មួយស្វីត 
 លិខិតបងគ ប់ករ ៖ មួយស្វីត 
 លិខិតបញជ េបសកកមម ៖ មួយស្វីត 
 លិខិតេផទរសិទធិ ៖ មួយស្វីត 
 លិខិត្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ ៖ មួយស្វីត 
 ដីកអម ៖ មួយស្វីត 
 លិខិតអនុញញ តចបប់ឈប់ស្រមក ៖ មួយស្វីត 
 កំណត់បង្ហ ញេរឿង ៖ មយួស្វីត 
 របយករណ៍ ៖ មួយស្វីត 
 លិខិតបញជ ក់ ៖ មួយស្វីត 

េលខលិខិតរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្របេភទលិខិតនីមួយៗ មន៣ខទង់ 
(០០១-៩៩៩) េ យចប់េផ្ដីមពីេលខ០០១ ចំេពះលិខិតែដលេចញេ យរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ ដំបូងេគបង្អស់ៃនឆន នំីមួយៗ (ៃថងទី០១ ែខមក ) និងបន្ដបនទ ប់រហូតដល់លិខិតែដលេចញ
េ យរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចុងេ្រកយេគបង្អស់ៃនឆន នំីមួយៗ (ៃថងទី៣១ ែខធនូ)។  

េលខលិខិតរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវសរេសរជេលខែខមរ េហយីភជ ប់ជ
មួយឆន េំចញលិខិត(យកេលខពីរខទង់ខងេ្រកយៃនឆន )ំ និងអក រកត់ៃនលិខិតេនខងចុង។  

េនឆន ថំមី េលខលិខិត្រតូវចប់េផ្ដីមពីេលខ០០១េឡងីវញិ មិនបន្ដពីេលខលិខិតឆន ចំស់េឡយី។ 
លិខិតែដលបនេបះ្រ មូល និង្រ េឈម ះហតថេលខីរចួភ្ល ម ្រតូវចុះេលខរបស់លិខិតភ្ល ម។ េនះ

មនន័យថ លិខិតេបះ្រ េនៃថង  ្រតូវចុះេលខឱយេហយី េនៃថងជមួយគន េនះ េដីមបេីចៀស ងនូវបញ្ហ
េផ ងៗ ែដល ចេកីតេឡងីជយថេហតុ។ 
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ករចុះេលខលិខិត្រតូវមនករ្របុង្របយត័នខពស់ េដមីបេីចៀស ងនូវករ្រចឡ ំជពិេសសចំេពះលិខិត
ទងំ យ ែដលមនករពក់ព័នធគន ។ លិខិតេគល្រតូវចុះេលខមុនលិខតិននែដល្រតូវេចញ ែផ្អក ម
លិខិតេគលេនះ។ 

ư.ơư. ŁŲĠũЋЮş̄◦ŲЊŠ Њĳ  
កលបរេិចឆទលិខិត គឺជៃថងែខឆន ៃំនករ ក់េចញលិខិត ែដល្រតូវសរេសរៃថងទីជេលខែខមរ ែខជ

អក រែខមរ និងឆន ជំេលខែខមរ េ យយក ម្របតិទិនសុរយិគតិ។  
លិខិតែដលបនចុះេលខរចួភ្ល ម ្រតូវចុះកលបរេិចឆទលិខិតភ្ល ម។ េនះមនន័យថ លិខិតចុះេលខ

េនៃថង  ្រតូវចុះកលបរេិចឆទឱយេហយី េនៃថងជមួយគន េនះ េដីមបេីចៀស ងនូវបញ្ហ េផ ងៗ ែដល ច
េកីតេឡងីជយថេហតុ។ 

ករចុះកលបរេិចឆទលិខិត្រតូវមនករ្របុង្របយត័នខពស់ េដីមបេីចៀស ងនូវករ្រចឡ ំជពិេសសចំេពះ
លិខិតទងំ យ ែដលមនករពក់ព័នធគន ។ លិខិតេគល្រតូវចុះកលបរេិចឆទមុនលិខិតននែដល្រតូវ
េចញ ែផ្អក មលិខិតេគលេនះ។ 

ư.ở. ũЮĠЬĠĠĳсŲЊŠ Њĳ 
លិខិត្រតូវបត់េទ ម្របេភទេ្រ មសំបុ្រត។ រេបៀបបត់លិខិតមនដូចខងេ្រកម ៖  
 េ្រ មសំបុ្រតទហំំ ៤ ៖ េបីលិខិត្រតូវ ក់េនពីេ្រកមឯក រនន លិខិតេនះមិនចបំច់ 
បត់េទ។ បុ៉ែន្ដេបីលិខិត្រតូវ ក់េនពីេលីបំផុតៃនឯក រនន(ឧទហរណ៍ ដីកអម) ្រតូវបត់ 
មួយភគបីៃនែផនកចុងសន្លកឹខងេ្រកមរបស់លិខិត េដីមបបីិទបងំហតថេលខ និង្រ ។ 

 េ្រ មសំបុ្រតទហំពំក់ក ្ដ ល ៤ ៖ ជដបូំង លិខិត្រតូវបត់ជពីរែផនកេសមីគន  េ យយក
ែផនកកបលលិខិតេចញមកេ្រក បនទ ប់មកបត់ែផនកចុងសន្លឹកខងេ្រកមរបស់លិខិតជពីរេសមី 
គន េទៀត េដីមបបីិទបងំហតថេលខ និង្រ ។ 

 េ្រ មសំបុ្រតទហំ១ំភគ៣ៃន ៤ ៖ លិខិត្រតូវបត់ជបីចំែណកេសមីគន  េ យបត់ែផនកកបល
លិខិតេចញមកេ្រក េហយីបត់ែផនកចុងសន្លឹកខងេ្រកមរបស់លិខិតចូលកនុង េដីមបបីិទបងំ 
ហតថេលខ និង្រ ។ 

ư.ợ. ũЮĠЬĠŪş˝ЮŪ⅜ņ₤еĠНŪĳ  
្រគប់លិខិតែដល្រតូវេផញីេចញទងំអស់ ្រតូវ ក់កនុងេ្រ មសំបុ្រត េ យរក កបលលិខិតែបរេទរក

េពះសំបុ្រត េហយីបិទឱយជិត។  
េ្រ មសំបុ្រតែដលេគនិយមេ្របី មន០៣្របេភទ គឺ ៖ 
 េ្រ មសំបុ្រតទំហំ ៤ (២៣សម x ៣០សម)   
 េ្រ មសំបុ្រតទំហពំក់ក ្ដ ល ៤ (២៣សម x ១៦សម)  និង     
 េ្រ មសំបុ្រតទំហ១ំភគ៣ៃន ៤ (២៣សម x ១១សម)។  
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 ២៣សម ១៦សម ២៣សម 
ư.ờ. ũЮĠЬĠŁŠ Ė₣ЮŪ⅜ņ₤еĠНŪĳ 
គរូំកខនងេ្រ មសបុំ្រតស្រមបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3
ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ...............  
េលខ.................................... 

 

ЮýũĮĄРĕ 
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ư.ớ. ŲЊŠ ЊĳşРŲ 
លិខិតចូល គជឺលិខិត និងឯក រននែដលរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទទួលបន។ 
េនេពលទទួលបនលិខិត អងគភពរដ្ឋបលៃន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវ ៖  
 ចុះកនុងេសៀវេភលិខិតចូលេទ ម្របេភទលិខិតេនះ 
 េបះ្រ ចូលេលីលិខិតេនះ រចួបំេពញព័ត៌មនៃន្រ ចូល  
 ភជ ប់ជមួយទ្រមង់កំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល(ទ្រមង៣់.៦) េហយី ក់ជូនអនកពក់ព័នធនន ម
ករកំណត់របស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ 

 េធ្វីករែបងែចកលិខិតទងំេនះេទ មករកំណត់របស់អភិបល។  
ចំេពះលិខិតចូលែដលមនេបះ្រ ្របញប់ ឬ្រ ្របញប់ ស់ អងគភពរដ្ឋបល្រតូវបញជូ ន

លិខិតេនះេទនយករដ្ឋបល ឬអភបិលេដីមបសំុីមតិែណន ំេហយីបនទ ប់មកេធ្វីករចត់ែចងេទ មករ
ែណនរំបស់នយករដ្ឋបល ឬអភិបល។   

ចំេពះលិខិតចូលែដលមនេបះ្រ សមង ត់ អងគភពរដ្ឋបល្រតូវបញជូ នលិខិតេនះេទអភិបល
េ យផទ ល់ ឬ មរយៈនយករដ្ឋបល េ យមិន្រតូវេបីកលិខិតេនះេឡយី។  

ចំេពះលិខិតចូលែដលមនលកខណៈឯកជន េពលគឺលិខិតែដលេផញីជូនបុគគលជក់ ក់ មន ក់ 
អងគភពរដ្ឋបល្រតូវបញជូ នលិខិតេនះេទ មីខ្លួនផទ ល់ េ យមិន្រតូវេបីកលិខិតេនះេឡយី។   
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Β₣ ðļĮЮĩńЧ ៖............................................ េលខ......................... ចុះៃថងទ.ី................................ 
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..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 

(ư)ĜŎ˝ũřťģŲ 
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...................................................................
...................................................................
 .................................................................. 
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(ơ)ŁũЋŗŲњŎũЮĠЬĠ ĕЊ₣υ˝⅜ũ
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...................................................................
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(̉)ΒķЊģŲ 
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................................................................... 
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................................................................... 
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...................................................................  
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ư.ơ៨. ŲЊŠ ЊĳЮşŀ 
លិខិតេចញ គឺជលិខិត និងឯក រននែដលេរៀបចំេឡីងេ យរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 

្រសុក ខណ្ឌ ។  
កិចចដំេណីរករៃនករ ក់េចញលិខិតរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនដូចខង

េ្រកម ៖ 
 ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងលិខិត 
 ករ្រតួតពិនិតយេ យនយករដ្ឋបល  
 ករចុះហតថេលខសេងខប េ យភជ ប់មកជមួយកំណត់បង្ហ ញេរឿង  
 ករចុះហតថេលខ 
 ករេបះ្រ មូល និង្រ េឈម ះ  
 ករចុះេលខ និងករចុះកលបរេិចឆទ  
 ករចុះេសៀវេភលិខិតេចញ  
 ករបត់លិខិត 
 ករ្រចកេ្រ មសំបុ្រត 
 ករកខនងេ្រ មសំបុ្រត 
 ករេបះ្រ ្របញប់ ឬ្រ ្របញប់ ស់ ឬ្រ សមង ត់ េបី្រតូវករ 
 ករេផញីេចញ។ 

 

ư.ơ៩. ŪĠЮķ◦Ū˝Ţ₤ ĕЊ₣ũЖņ◦еĮњũ 
កនុងករ ក់ែតងលិខិតរបស់ខ្លួន រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេ្របី្របស់្រក ស

្របេភទ ៤ ែដលមនទទឹង២១សង់ទីែម៉្រត(៨,២៧អុីង) និងបេ ្ត យ២៩,៧សង់ទីែម៉្រត(១១,៦៩អុងី) 
និង្រតូវកំណត់រមឹទំព័រដូចខងេ្រកម ៖   

 ្រក សបញឈរ (Portrait Paper)  
 ែផនកបឋមកថ (Header)  ៖ ១សង់ទីែម៉្រត ឬ០,៤អុងី 
 ែផនកខងេលី  ៖ ២សង់ទីែម៉្រត ឬ០,៨អុងី  
 ែផនកខងេឆ្វង  ៖ ២,៨សង់ទីែម៉្រត ឬ១,១អុីង 
 ែផនកខង ្ត  ំ ៖ ២សង់ទីែម៉្រត ឬ០,៨អុងី 
 ែផនកខងេ្រកម  ៖ ២សង់ទីែម៉្រត ឬ០,៨អុងី 
 ែផនកបតកថ (Footer)  ៖ ១សង់ទីែម៉្រត ឬ០,៤អុងី  



ជពូំកទី៣ ៖ ករងររេបៀប 
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(០,៨អីុង) 



 

 

ĄеĮР˝◦Б̉  
ŁũŪÐĠсŪÐ₣⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 

Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź
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ĄеĮР˝◦Б̉ 
ŁũŪÐĠсŪÐ₣⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  

ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជករ្រគប់្រគងចត់ែចងកិចច្របតិបត្តិករ
្របចៃំថងេន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដីមបីធនបននូវករបំេពញករងរ្របកបេ យ
ផសុកភព ផលិតភព ្របសិទធភព នងិសុវតថិភព។ 
̉.ơ. ⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  

ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជករយិល័យេធ្វីកររបស់្រកុម្របឹក  គណៈកមម ធិករ
ននរបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល និងបុគគលិករបស់្រកុម្របឹក ។  

ជធនី េខត្ត  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេបីកទ្វ រេធ្វីករឱយបនេទៀងទត់ មេពលេម៉ងេធ្វីករ
របស់រដ្ឋ ្របៃំថងកនុងមួយសប្ត ហ៍ ចប់ពីៃថងច័នទដល់ៃថងសុ្រក េដីមបធីនដល់ករបេ្រមីេស ននជូន្របជ
ពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។  

េនចេន្ល ះេម៉ងេធ្វីករ ឬៃថងឈប់ស្រមកជផ្លូ វករ ្រកុម្របឹក  និងគណៈអភិបល្រតូវធនឱយ
មនបុគគលិកៃនរដ្ឋបលរបស់ខ្លួនកនុងចំនួនសម្រសប្របចកំរ េដីមបទីទួល ឬេ ះ្រ យសំណូមពរបនទ ន់
ពិេសសននរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
̉.ơ.ơ. ŁũЮũЬĠşе⅜ų ˝₤Ŕň  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ ្រតូវេរៀបចំឱយមន ៖  
 ្ល កេឈម ះអគរនីមួយៗែដលមនេនកនុង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ដូចជ
អគរ“ក” អគរ“ខ” អគរ“គ”ជេដីម េហយី ក់ភជ ប់េននឹងអគរនីមួយៗេនះ កនុងករណី

ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មនអគរេលីសពីមួយ។ 
 ប្លង់អគរ ករយិល័យ និង ល្របជុំ េហីយ ក់ ងំេនទី ងំសមរមយ ែដលអនកមករក
េស នន ចេមីលេឃញីយ៉ងចបស់។ 

 ្ល កសញញ ្របប់ទិសស្រមប់េទរកអងគភពនីមួយៗចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  េហីយ ក់ ងំេនទី ងំសមរមយ ែដលអនកមករកេស នន ចេមីលេឃីញយ៉ង
ចបស់ 

 ្ល កេឈម ះរដ្ឋបល និង ក់ ងំេនពីមុខ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន 
េ យសរេសរថ “⅜ŵŬĄēĕБ ι⅜ŵЮŠĳŉ ι⅜ŵŪ О̋₣ ι⅜ŵŪ₤О̋  ι⅜ŵŠ‗Ź
................”។ 

 ្ល កេឈម ះមុខតំែណងនន(ដូចជ្របធន្រកុម្របឹក  អភិបល អភិបលរង នយករដ្ឋបល) 
្ល កេឈម ះអងគភព និង ្ល ក ល្របជំុ េហយី ក់ ងំេនពីមុខបនទប់នមីួយៗ។  

 អងគករេលខៃនរចនសមព័នធរដ្ឋបលទងំមូល េហយី ក់ ងំេនទីកែន្លងសមរមយ ែដលអនក
មករកេស នន ចេមីលេឃញីយ៉ងចបស់។  
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 អងគករេលខៃនរចនសមព័នធ មអងគភពនីមួយៗ េហយី ក់ ងំេនពីមុខករយិល័យៃនអងគ
ភពនីមួយៗេនះ ែដលអនកមករកេស នន ចេមីលេឃញីយ៉ងចបស់។ 

 ្ល កេម៉ងបំេពញករងរ េហយី ក់ ងំេនពីមុខ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
ជទូេទ ន កសញញ ទងំេនះ េគែតងនិយមេ្របី្របស់ពណ៌ដូចខងេ្រកម ៖  
 ៃផទ ្ល កសញញ  េ្របពីណ៌េខៀវ  
 អក រ ្ល កសញញ  េ្របពីណ៌ស។ 

̉.ơ.Ư. ŁũЋŗŲњŎ ĕЊ₣˝Яĕų₣ЮĊſЧŁũũĠ₤сĠНÐðŲЊ˝ 
 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំឱយមនករយិល័យេធ្វីករស្រមប់ទីចត់ករ 
ករយិល័យ ឬអងគភពនមីយួៗ ឱយ ច់េ យែឡកពីគន ។ ករយិល័យេធ្វីករ្រតូវមនផសុកភព ដូចជ
ពន្លឺ នងិខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់ និងគម នកររខំននន។  

ទីចត់ករ ករយិល័យ និងអងគភពនមីួយៗ ្រតូវេរៀបចំកែន្លងេធ្វីករស្រមប់បុគគលិកមន ក់ៗ កនុង
ទំហសំមលមម និងមនផសុកភព។ ជករ្របេសីរ ទីចត់ករ ករយិល័យ និងអងគភពនមីួយៗ គួរមន
កែន្លងស្រមប់្របជុំៃផទកនុងរបស់ខ្លួន។ 

អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវធនថ បុគគលិកមន ក់ៗមនតុ េកអី ទូទុក ក់ឯក រ 
សមភ រៈ បរកិខ រ ឧបករណ៍ និងមេធយបយបំេពញករងរឱយបនសម្រសប េដីមបបីំេពញករងររបស់ខ្លួន 
្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
̉.ơ.ư. ⅜ŲŪĠĄНе 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមន ល្របជុំស្រមប់បេ្រមីឱយករ
្របជុំ ករបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និងករជបួជុំននេនកនុងរដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ 

ល្របជុំ្រតូវមនតុ េកអី ក្ត រេខៀន និងសមភ រៈបរកិខ រេ្របី្របស់ចបំច់េផ ងៗេទៀត កនុងចំនួន
សម្រសប។  

េនកនុង ល្របជុំ ្រតូវេរៀបចំ ក់ ងំទង់ជតិ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អមេ យ្រពះឆយល័កខណ៍
្រពះម ក ្រត មករកំណត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។   
̉.ơ.̉. ˝Яĕų₣◦еĜ с̋◦еĕ₣ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនកែន្លងទំនក់ទំនងេនកនុងអងគភព
រដ្ឋបលរបស់ខ្លួន ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ធរណជន ឬេភញ វែដលមកទំនក់ទំនង ឬរកេស នន ក
សួរព័ត៌មននន។  

កែន្លងទំនក់ទំនង្រតូវមន ្ល កេឈម ះែដលសរេសរថ “កែន្លងទនំក់ទនំង” មនបុគគលិក្របចកំរ
េន្រគប់េពលេម៉ងេធ្វីករ មនខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មននន និងមនេលខទូរស័ពទស្រមប់ទំនក់ទនំង។  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗគរួេរៀបចំឱយមនអសយ ្ឋ នទំនក់ទំនង ម្របព័នធ
េអឡិច្រតូនិច េហីយផ ព្វផ យអសយ ្ឋ នទំនក់ទំនងេនះឱយមនទូលំទូ យ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ 
ធរណជន ឬេភញ វែដលមកទំនក់ទំនង ឬរកេស  កសួរព័ត៌មននន។  



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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̉.ơ.̣. ˝Яĕų₣◦◦УŲЮķńЭŷ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនកែន្លងទទួលេភញ វ េនជិតកែន្លង

ទំនក់ទំនង ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ធរណជន ឬេភញ វែដលមកទំនក់ទំនង ឬរកេស នន រង់ចជំ
បេ ្ត ះ សននេនមុនេពល ត់ជបួនីមួយៗ។  

កែន្លងទទួលេភញ វ្រតូវមនេកអី ឬ ឡុងស្រមប់អងគុយកនុងចំនួនសម្រសប និងមនខិត្តប័ណ្ណ 
ព័ត៌មននន ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ធរណជន ឬេភញ វ នកនុងេពលរង់ច។ំ  

េនកែន្លងទទួលេភញ វ ្រតូវេរៀបចំ ក់ ងំទង់ជតិ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អមេ យ្រពះឆយ
ល័កខណ៍្រពះម ក ្រត មករកំណត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
̉.ơ.̀. ĠĕĀĠсĳņŲ̨сυ˝⅜ũ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗគរួេរៀបចំឱយមនបនទប់ស្រមប់តមកល់ទុកនូវ ល់
ឯក រសំខន់ៗទងំអស់ េដីមបីបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ ធរណជន ឬអនកសិក កនុងករសិក
ែស្វងយល់អំពីកិចចករននរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

បនទប់តមកល់ឯក រ្រតូវមនទូតមកល់ឯក រ តុ េកអ ីនិងបុគគលិក្របចកំរកនុងេពលេម៉ងេធ្វីករ។ 

̉.ơ.́. ¹ų е₣◦Н˝Ţ с̋ΧĠ˝ũ‗ч ĕЊ₣ĠũЋŁš ũ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗគរួេរៀបចំឱយមនឃ្ល ងំស្រមប់ទុក ក់ឧបករណ៍ 

បរកិខ រននរបស់ខ្លួន។ ឃ្ល ងំេនះគួរេរៀបចំជបនទប់ពីរេផ ងគន  គឺមួយបនទប់ស្រមប់ទុក ក់ឧបករណ៍ បរកិខ រ
ថមី និងមួយបនទប់ស្រមប់ទុក ក់ឧបករណ៍ បរកិខ រចស់ៗ ែដលែលងេ្របកីរបន ែតមិនទន់បនកត់េចញ
ពីបញជ ី រេពីភណ្ឌ ។  
̉.ơ.៨. Łŉ ũĮњĳхŌĕ⅜ēũ‗к  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនក្ដ រព័ត៌មន ធរណៈេនមុខ
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន ែដល ធរណជន ចពិនិតយេមីលបនេ យងយ

្រសួល េហយី្រតូវតុបែតងក្ត រព័ត៌មនេនះ ឱយមនភពសមរមយ និងភពទក់ទញ។ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវសរេសរ ឬបិទផ យេសចក្ដីជូនដំណឹងជផ្លូវករ និង

ព័ត៌មនននដល់ ធរណជនេនេលីក្ត រព័ត៌មន េហយី្រតូវរក ទុកព័ត៌មនេនះឱយបនយ៉ងតិច១០
ៃថង។ ព័ត៌មនែដល្រតូវបិទផ យ្រតូវមនអតថន័យ្រគប់្រគន់ និងេធ្វីបចចុបបននភពជ្របច ំនិងេទៀងទត់។ 

េ្រកពីក្ដ រព័ត៌មន ធរណៈខងេលីេនះ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំក្ដ រ
ព័ត៌មន ធរណៈេនទី ធរណៈដៃទេទៀតេនកនុង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន មករ
ចបំច់។  

ជមួយគន េនះែដរ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗគួរេរៀបចំឱយមនេគហទំព័រ និង
ប ្ត ញសងគមនន េដីមបផី ព្វផ យព័ត៌មនននដល់ ធរណជនទូេទ។  

 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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̉.ơ.៩. ŪĠΒĠс₤еĠНŪĳ  
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមន្របអប់សំបុ្រត និង ក់្របអប់

សំបុ្រតេនះេនកែន្លងសមរមយ ែដល ចឱយ ធរណជនទូេទផ្តល់េយបល់ ឬេលីកេឡីងនូវសំេណី 
សំណូមពរននដល់រដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតវូេរៀបចំឱយមនកមមវធិីចបស់ ស់កនុងករ្របមូល
មតិេយបល់ ឬសំេណីសំណូមពរននពី្របអប់សំបុ្រត។  

េនេពលទទលួបនមតិេយបល់ ឬសំេណី សំណូមពរពី ធរណជន រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ 
្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេធ្វីករេឆ្លីយតបឱយបនទន់េពលេវ  ្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់។ 
̉.ơ.ơƠ. Ġ₣ ðĕсΒĜņњŎ ιĠĕĀĠс◦Е˝  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនបងគន់អនម័យ ឬបនទប់ទឹកេន
កនុងរដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ បងគន់អនម័យ ឬបនទប់ទឹក្រតូវែចកេចញជ០៣ ច់េចញពីគន  គឺស្រមប់បុរស 
ស្រមប់្រស្តី និងស្រមប់ជនពិករ េ យមន ្ល កសញញ សមគ ល់។ 

បងគន់អនម័យ ឬបនទប់ទកឹ្រតូវមនបំពក់ឧបករណ៍ សមភ រៈ បរកិខ រសម្រសប និងមនទឹក្រគប់្រគន់ 
្រពមទងំ្រតូវសម្អ ត និងែថទជំ្របច ំេដីមបធីនបននូវអនម័យល្អ។ 
̉.ơ.ơơ. Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċũРĠŷĕŉ₤ŪŌĠсĄĕĮЊŁũ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធននស្រមប់
ជនពិករ េដីមបធីនថ ជនពិករ ចទទួលបនេស ឬេធ្វីទំនក់ទំនង្របកបេ យភពឯក ជយ។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធននស្រមប់ជនពិករ រមួមន ផ្លូវជ្រមលេចញចូល បងក ន់ៃដ...។ល។ 
̉.ơ.ơƯ. ř₣◦₣сďĳЊ  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនដងទង់ជតិមួយ ែដលសថិតកនុង
បរេិវណ និងពីមុខអគរ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  

អភិបល្រតូវដឹកនកំរេគរពទង់ជតិេទ មករកំណត់របស់រដ្ឋ។   
̉.ơ.ơư. ˝Яĕų₣şĳũℓŎĕŉ ņлРĳР ĕЊ₣˝₣с  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំឱយមនទីកែន្លងស្រមប់ចតរថយន្ត មូ៉តូ 
និងកង់ស្រមប់បុគគលិក និងេភញ វ ច់េ យែឡកពីគន  េ យមន ្ល កសញញ សមគ ល់ េដីមបីធនដល់
ស ្ត ប់ធន ប់ និងសុវតថិភព។  
̉.ơ.ở. Ю⅜ķњ‗ļĮ⅜ŵŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź   

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវ ៖  
 េរៀបចំរបងព័ទធជុំវញិបរេិវណ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងទ្វ ររបង ឱយបនរងឹមំ
ល្អ េដីមបធីនដល់សុវតថិភព  

 េរៀបចំសួនចបរេនកនុងបរេិវណ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដីមបឱីយមនេ ភ័ណ
ភពល្អ  



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   102 

 េំដីមេឈេីនមុខ និងេនកនុងបរេិវណ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដីមបជីម្លប់ និង
ចូលរមួចំែណកដល់ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវបរ ិ ថ ន 

 ចត់ែចងឱយមនករេបស ជូតសំ តជ្របច ំេដីមបធីនបននូវអនម័យ និងេ ភ័ណភពល្អ
ជនិចច ទងំេនកនុងអគរនីមួយៗ និងទងំកនុងបរេិវណ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 េរៀបចំឱយមនធុងសំ មកនុងចំនួនសម្រសប ក់ មបនទប់នីមួយៗ និងេនកនុងបរេិវណៃន
ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហយី្រតូវមនកមមវធិ្ីរបមូលសំ មេចញពីធុងសំ មទងំេនះ
ជ្របច ំនិងេទៀងទត់ 

 េរៀបចំចត់ែចងឱយមនករែថទអំគរ សួនចបរ និងេដីមេឈេីន ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  

 េរៀបចំតុបែតងលម្អអគរ និងបរេិវណ ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  េនេរៀង ល់
បុណយជតិ នងិកមមវធិីនន។  

̉.Ư. ₤ĕŉЊ₤НŠ ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс ĕЊ₣₤Нŷĳ□ЊļĮ  
̉.Ư.ơ. ₤ĕŉЊ₤НŠ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវចត់ែចងរក សន្តិសុខេនកនុង ជធនី េខត្ត ្រកងុ 
្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន ដូចខងេ្រកម ៖ 

 បិទ នងិ ក់គន្លឹះបង្អួចឱយបន្រតឹម្រតូវល្អ េនេរៀង ល់េពលចកេចញពីបនទប់ 
 បិទ និងចក់េ រទ្វ របនទប់ និងទ្វ ររបស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឱយបន្រតឹម
្រតូវល្អ េនេពលផុតេម៉ងេធ្វីករ និងេនៃថងឈប់ស្រមក 

 ចត់ែចងឱយមនអនកយម។  
̉.Ư.Ư. ŁũŁũĵũΒÐðЊķњŎ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវមនវធិនករករពរអគគិភ័យ ែដល ចេកីតមនេឡងី
ជយថេហតុ េ យ្រតូវចត់ែចងអនុវត្តកិចចករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖  

 អប់រផំ ព្វផ យស្តីពីករបងក រ និងករពន្លត់អគគិភ័យដល់បុគគលិករបស់ខ្លួន  
 េរៀបចំឱយមន្របព័នធករពរអគគិភ័យ ជ ទិ៍្របព័នធទឹក បំពង់ពន្លត់អគគិភ័យ សញញ ្របកស

សននអគគិភ័យ ្រចកសុវតថិភពេពលមនអគគិភ័យេកតីេឡងីជេដីម 
 េរៀបចំកលវភិគស្រមប់្រតួតពិនិតយ នងិែថទ្ំរបព័នធករពរអគគិភ័យ 
 ផ ព្វផ យេលខទូរស័ពទរបស់អងគភពពន្លត់អគគភ័ិយ។ 

̉.Ư.ư. ₤Нŷĳ□ЊļĮ Р̋ĕЮ⅜ũ 
្រគប់េ រទងំអស់ែដលេ្របី្របស់េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេរៀបចំឱយមនកូន

េ រចំនួន២ស្រមប់ េ យមួយស្រមប់រក េនអនកេ្របី្របស់ និងមួយស្រមប់េទៀតរក ទុកេនកែន្លង
សុវតថិភពមួយ ែដល្រគប់្រគងេ យនយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

ល់ករចម្លងកូនេ រទងំអស់ ្រតូវមនករអនុញញ តពីនយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ របស់ខ្លួន។  



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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កនុងករណីមនករបត់បង់កូនេ រ អនកកន់កូនេ រ្រតូវ យករណ៍ជបនទ ន់ ជូននយករដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន។  
̉.Ư.̉. ŁũЮŪĠЧŪģ₤с◦Е˝ ĕЊ₣ΒÐðЊ₤ĕБ  

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវមន ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងសន សំំៃចខពស់កនុងករ
េ្របី្របស់ទឹក និងអគគិសនីេនកនុង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េ យ ៖  

 ែណនឱំយបុគគលិក ជពិេសស្របធនអងគភពនីមួយៗ បិទនូវ ល់ឧបករណ៍ បរកិខ រអគគិសនី និង
ទឹក េនេពលឈប់េ្របី្របស់  

 ែណនមំ្រន្តីទទួលបនទុកេធ្វកីរ្រតួតពិនិតយអគគិសនី និងទឹក េនេរៀង ល់េពលផុតេម៉ងេធ្វីករ  
 េរៀបចំឱយមនកមមវធិី្រតួតពនិិតយឧបករណ៍ បរកិខ រអគគិសនី និងទកឹជេទៀងទត់។ 

̉.ư. ŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊ 
ករេផទរសិទធិ គឺជករេផទរករទទួលខុស្រតូវជ យលកខណ៍អក ររបស់បុគគល មន ក់ ែដលមន

មុខតំែណងដឹកនកំនុងអងគភព េទឱយបុគគលមន ក់េទៀតែដលមនមុខតំែណងបនទ ប់ េដីមបបីន្តនិរន្តរភព
ដឹកន ំនិងចត់ែចងករងរ្របចៃំថងជំនួស កនុងេពលខ្លួនអវត្តមន េ យ្រតូវកំណត់អពំីេពលេវ  និងឬ
សមតថកិចចចបស់ ស់។ 

កនុងករណីអនកែដល្រតូវេធ្វីករេផទរសិទធិអវត្តមនចប់ពី០១ៃថងេឡងីេទ ្រតូវេធ្វីករេផទរសិទធិ។  
̉.ư.ơ. ŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊЮŢŎ₤ſњŎŪĠŷĳŉЊũĠ₤сŪĠēĕŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ЮĊſЧďΒĊЊĠĳБΒ₣ ðŪĠĄНеŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ 

កនុងករណី្របធន្រកុម្របឹក អវត្ដមន សមជិក្រកុម្របឹក ែដលសថិតេនេលខេរៀងលំ ប់បន្ដបនទ ប់
ៃនបញជ ីេបកខជនជមួយ្របធន្រកុម្របឹក  ្រតូវេធ្វីជ្របធនអងគ្របជុំ។ 

កនុងករណីសមជិក្រកុម្របឹក ែដលសថិតេនេលខេរៀងលំ ប់បន្តបនទ ប់ៃនបញជ ីេបកខជនជមួយ
្របធន្រកុម្របឹក អវត្ដមន សមជិក្រកុម្របឹក ែដលសថិតេនេលខេរៀងេលីេគៃនបញជ ីេបកខជនជប់េឆន ត
លំ ប់ទី២កនុង្រកុម្របឹក  ្រតូវេធ្វីជ្របធនអងគ្របជុ។ំ 

កនុងករណីសមជិក្រកុម្របឹក  ែដលសថិតេនេលខេរៀងេលីេគៃនបញជ ីេបកខជនជប់េឆន តលំ ប់ទី២ 
កនុង្រកុម្របឹក អវត្ដមន សមជិក្រកុម្របឹក ែដលសថិតេនេលខេរៀងលំ ប់បន្ដបនទ ប់ៃនបញជ ីេបកខជនជ
មួយេនះ ្រតូវេធ្វីជ្របធនអងគ្របជុ។ំ 
̉.ư.Ư. ŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊũĠ₤сŪĠēĕÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũĜĜũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ 

កនុងករណី្របធនគណៈកមម ធិករអវត្តមន ឬពុំ ចបំេពញករងរបន ្របធនគណៈកមម ធិករ 
ចេផទរសិទធិឱយេទអនុ្របធន ឬសមជិក មន ក់បន ្រស័យេទនឹងករកំណត់េនកនុងេសចក្តីសេ្រមច

ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមម ធកិរេនះ។ 
កនុងករណី្របធនគណៈកមម ធិករអវត្តមនេ យពុបំនេផទរសិទធិ េហយីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេរៀបចំ 

និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមម ធិករេនះ ពុំបនកណំត់អំពអីនកទទួលសិទធិេ យស្វ័យ្របវត្តិ ្រកុម្របឹក
្រតូវ្របជុំសេ្រមច្របគល់សិទធិឱយេទអនុ្របធន ឬសមជិក មន ក់ េដីមបដីឹកន ំនិងចត់ែចងករងររបស់
គណៈកមម ធកិរេនះ។ 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   104 

̉.ư.ư. ŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊũĠ₤сΒķЊģŲ 
 កនុងករណីអភបិលអវត្ដមន អភិបល្រតូវេផទរសិទធិជ យលកខណ៍អក រជូនអភិបលរងមួយរូបេន

កនុងគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន ឱយទទួលជអភិបលស្ដីទី េដីមបធីននិរន្តរភព ល់កិចចករេនកនុងរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់ខ្លួន។ អភិបលរងែដលទទួលបននូវករេផទរសិទធិ ពុំមនសិទធិកនុងករ
េផទរសិទធិបន្តេទឱយអភិបលរង មួយកនុងគណៈអភិបលរបស់ខ្លួនបនេឡយី។  

ករេផទរសិទធិរបស់អភិបល ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖  
 ករេផទរសិទធិរបស់អភិបល ជធន ី េខត្ត្រតូវចម្លងជូន្រគប់អងគភពចណុំះរដ្ឋបល ជធន ី េខត្ត 
មនទីរ អងគភពជំនញជុំវញិ ជធនី េខត្ត និង្រកសួងម ៃផទ។ 

 ករេផទរសិទធិរបស់អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវចម្លងជូន្រគប់អងគភពចំណុះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ករយិល័យ អងគភពជំនញជុំវញិ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអភិបល ជធនី េខត្ត។  

្របសិនេបីអភបិលអវត្ដមនេ យពុំបនេផទរសិទធិ អភិបលរងែដលសថិតេនលំ ប់េលខេរៀងេលីេគ
ៃនអនុ្រកឹតយ ឬ្របកសែតង ងំអភបិលរងៃនគណៈអភិបលេនះ ្រតូវេធ្វីជអភិបលស្ដីទី។ កនុងករណី
អភបិលរងែដលសថិតេនលំ ប់េលខេរៀងេលីេគេនះ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេចញ ឬអវត្តមន អភិបលរងែដល
េនលំ ប់េលខេរៀងបនទ ប់ ្រតូវបនផ្តល់ ទិភពស្រមប់េធ្វីអភិបលស្តីទី។ 

កនុងករណីអភបិលស្ដីទីអវត្ដមន ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖  
 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ៖ នយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្រតូវេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ជបនទ ន់ជូន
្រកសួងម ៃផទ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ្រតូវេចញ្របកសេដីមប្ីរបគល់ភរកិចចជូនអភិបលរង
ជធនី េខត្តមួយរូប ឱយទទួលជអភិបល ជធនី េខត្តស្ដីទី។ 

 រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖ នយករដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ជបនទ ន់
ជូនអភិបល ជធនី េខត្ត។ អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវេចញដីកេដីមបី្របគល់ភរកិចចជូន
អភិបលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មួយរូប ឱយទទួលជអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ស្ដទីី េ យចម្លង
ជូន្រកសួងម ៃផទ និង្រតវូេធ្វីេសចក្ដី យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត។ 

អភិបលស្ដីទ្ីរតូវ យករណ៍ ល់កិចចករែដលបនអនុវត្ដជូនអភបិល េនេពលែដលអភបិលមន
វត្ដមនវញិ។ 

̉.ư.̉. ŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊũĠ₤сŪĠēĕΒ₣ ðļĮşе‗НйũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  
កនុងករណីនយករដ្ឋបល នយកទីចត់ករ ្របធនអងគភព ឬ្របធនករយិល័យអវត្តមនចប់ពី

០១ៃថងេឡងីេទ ្រតូវេធ្វីករេផទរសិទធិជ យលកខណ៍ជូននយករងរដ្ឋបល នយករងទចីត់ករ អនុ្របធន
អងគភព ឬអនុ្របធនករយិល័យរបស់ខ្លួន ឱយទទួលជនយករដ្ឋបលស្តីទី នយកទីចត់ករស្តីទី ្របធន
អងគភពស្តីទី ឬ្របធនករយិល័យស្ដីទី េដីមបធីននិរន្តរភព ល់កិចចករេនកនុងអងគភពរបស់ខ្លួន។  

កនុងករណីនយករដ្ឋបល នយកទីចត់ករ ្របធនអងគភព ្របធនករយិល័យអវត្តមនេ យ
ពុំបនេផទរសិទធិ ឬនយករដ្ឋបលស្តីទ ីនយកទីចត់ករស្តីទី ្របធនអងគភពស្តីទី ្របធនករយិល័យស្តីទី
អវត្តមន ្រតូវអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖  
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 រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ៖  
 អភិបល្រតូវ្របគល់ភរកិចចជូននយករងរដ្ឋបល នយករងទីចត់ករ ឬអនុ្របធនអងគភព
មួយរូប ឱយទទួលជនយករដ្ឋបលស្តីទី នយកទចីត់ករស្តីទី ឬ្របធនអងគភពស្តីទី។ 

 នយកទីចត់ករ្រតូវ្របគល់ភរកិចចជូនអនុ្របធនករយិល័យមួយរូប ឱយទទលួជ្របធន
ករយិល័យស្តីទី។  

 រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖ អភិបល្រតូវ្របគល់ភរកិចចជូននយករងរដ្ឋបល អនុ្របធន
អងគភព ឬអនុ្របធនករយិល័យ ឱយទទួលជនយករដ្ឋបលស្តីទី ្របធនអងគភពស្តីទី ឬ
្របធនករយិល័យស្តីទី។ 

ករចុះហតថេលខរបស់អនកែដលទទួលបននូវករេផទរសិទធិ ្រតូវេ្របីរូបមន្តដូចខងេ្រកម ៖  
ΒķЊģŲ₤ŉБ◦Б ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ₤ŉБ◦Б 

ĜŎ˝ũřťģŲ₤ŉБ◦Б ŪĠēĕŁũЋŗŲњŎ₤ŉБ◦Б 
ĜŎ˝◦БČĳсŁũ₤ŉБ◦Б

̉.̉. ŁũŪĠÐŲс₤Њ◦ċЊşНй΅ĳ□ЮŲžũĠ₤сΒķЊģŲ 
ជេគលករណ៍ អភិបលជអនកចុះហតថេលខេលីលិខិតទងំអស់របស់រដ្ឋបលខ្លួន េលីកែលងែត

លិខិតែដលត្រមូវឱយ្របធន្រកុម្របឹក  នងិ្របធនគណៈកមម ធកិរននរបស់្រកុម្របឹក ចុះហតថេលខ េទ
មករកំណត់របស់ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងិករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ។ 

អភិបល ច្របគល់សិទធិដល់អភិបលរងននកនុងគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន កនុងករចុះហតថេលខ
េលីលិខិតចបំច់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋបលខ្លួន កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនភរកិចចែដលបនែបងែចកជូនអភិបលរង
នីមួយៗេនះ។ ករ្របគល់សិទធិចុះហតថេលខេនះ ្រតូវេធ្វីេឡងីជ យលកខណ៍អក រ។ អភិបល្រតូវទទួល
ខុស្រតូវអំពីភព្រតឹម្រតូវ មចបប់ និងែបបបទ នីតិវធិីចំេពះលិខិតែដលបន្របគល់សិទធិចុះហតថេលខ
ដល់អភិបលរងទងំេនះ។ អភិបលមនសិទធិដកហូតមកវញិនូវសិទធិចុះហតថេលខពីអភបិលរង មួយ
ែដលេ្របី្របស់អំ ចេនះមិន្រសបចបប់ និងមិន្រសប មែបបបទនីតិវធិី។ ករ្របគល់ នងិករដកហូត
មកវញិនូវសិទធិចុះហតថេលខេនះ អភិបល្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន។ កនុងករណីេនះ ្រតូវ
េ្របីរូបមន្ត ៖  

Ą.ΒķЊģŲ 
ΒķЊģŲũ₣ 

អភិបល ច្របគល់សិទធិដល់នយករដ្ឋបល កនុងករចុះហតថេលខេលីកិចចករមួយចំនួន ែដល
អភិបលបនសេ្រមចរចួេហយី។ ករ្របគល់សិទធិចុះហតថេលខេនះ ្រតូវេធ្វីេឡងីជ យលកខណ៍អក រ។ 
ករចុះហតថេលខេនះ េ ថករចុះហតថេលខ មបញជ របស់អភិបល។ កនុងករណីេនះ ្រតូវេ្របីរូបមន្ត ៖  

ĳ.Ġ.ΒķЊģŲ
ĜŎ˝ũřťģŲ 

ĳ.Ġ.ΒķЊģŲ
ĜŎ˝ũřťģŲ₤ŉБ◦Б 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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̉.̣. ŁũĠеЮĮŀЮĠ₤˝˝ņŊ 
កនុងករបំេពញតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន សមជិក្រកមុ្របឹក  អភបិល អភិបលរង និងបុគគលិក

របស់្រកុម្របឹក ទងំអស់ ច្រតូវេទបំេពញេបសកកមមជផ្លូវករនន។ កនុងករបំេពញេបសកកមមជផ្លូវករ
េនះ អនកបំេពញេបសកកមមនឹងទទួលបននូវ្របក់េបសកកមមេទ មករកំណត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

កនុងករបំេពញេបសកកមមេនះ អនកបំេពញេបសកកមម្រតូវបំេពញែបបបទដូចខងេ្រកម ៖ 
 ករេរៀបចំលិខិតបញជ េបសកកមម   
 ករេរៀបចំលិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វីដំេណីរ 
 ករបុេរ្របទនស្រមប់េបសកកមម  
 ករេរៀបចំរបយករណ៍លទធផលៃនេបសកកមម 
 ករទូទត់ចំ យេបសកកមម។ 

̉.̣.ơ. ŁũЮũЬĠşеŲЊŠЊĳĠŔą ЮĠ₤˝˝ņŊ 
ល់ករបំេពញេបសកកមមជផ្លូវករ អនកបំេពញេបសកកមម្រតូវមនលិខិតបញជ េបសកកមម ែដល្រតូវ

ចុះហតថេលខេ យ ៖  
 អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ចំេពះលិខិតបញជ េបសកកមមរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  គណៈ
អភិបល និងបុគគលិកៃនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កនុងករបំេពញេបសកកមមេនកនុង្របេទស 

 អភិបល ជធនី េខត្ត ចំេពះលិខិតបញជ េបសកកមមរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល 
និងបុគគលិកៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត កនុងករបំេពញេបសកកមមេនកនុង្របេទស 

 រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ចំេពះលិខិតបញជ េបសកកមមរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល 
និងបុគគលិកៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កនុងករបំេពញេបសកកមមេនេ្រក
្របេទស េលីកែលងែតកនុងករណីមនករកំណត់េផ ងពីេនះ។ 

លិខិតបញជ េបសកកមម្រតូវភជ ប់មកជមយួនូវលិខិតអេញជ ីញ ឬកមមវធិីនន។  
̉.̣.Ư. ŁũЮũЬĠşеŲЊŠЊĳşНй◦ЊŢť ŁũЮĊſЧřеЮ‗Чũ 

បនទ ប់ពីទទួលបនលិខិតបញជ េបសកកមម អនកបំេពញេបសកកមម្រតូវេរៀបចំលិខិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វី
ដំេណីរ េហយី ក់ជូនអភិបល ឬអភបិលរង(ករណីអភិបល្របគល់សិទធិឱយអភិបលរង)ចុះហតថេលខ 
េ យភជ ប់មកជមួយនូវលិខិតបញជ េបសកកមម និងឯក រយុត្តិករនន ែដលគ្ំរទដល់ករបំេពញ
េបសកកមម។ 
̉.̣.ư. ŁũĠНЮũŪĠĈĕℓŷЋŁ₤ŪŌĠсЮĠ₤˝˝ņŊ  
 អនកបំេពញេបសកកមមផ្លូវករែដល្រតូវទទួលបន្របក់េបសកកមមចប់ពីបី(០៣)ៃថងេឡងីេទ ច
េសនីសំុបុេរ្របទនថវកិស្រមប់ករបំេពញេបសកកមមរបស់ខ្លួនបន។  
 ែបបបទ និងនីតិវធិីៃនករេសនីសំុបុេរ្របទនថវកិេនះ ្រតូវអនុវត្ត មែបបបទ និងនីតិវធិីែដលមន
េនកនុងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តននជធរមន ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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̉.̣.̉. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чŲ◦ċĩŲаĕЮĠ₤˝˝ņŊ   
បនទ ប់ពីបញច ប់េបសកកមមភ្ល ម អនកបំេពញេបសកកមម្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករ

បំេពញេបសកកមមរបស់ខ្លួន េហយី ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនិតយ នងិសេ្រមច េទ មនីតិវធិីែដលបនកំណត់។ 
របយករណ៍េនះ ្រតូវភជ ប់ជមួយសំណំុឯក រទូទត់ចំ យេបសកកមម។ 
̉.̣.̣. Łũ◦РĈĳсşе₧ŎЮĠ₤˝˝ņŊ 

បនទ ប់ពីេរៀបចំរបយករណ៍េបសកកមមរចួ អនកបំេពញេបសកកមម្រតូវេរៀបចំែបបបទ េដីមបេីសនីសំុ
ទូទត់ករចំ យេបសកកមមរបស់ខ្លួន េទ មនតីិវធីីននែដលមនែចងេនកនុងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ននជធរមន ពក់ព័នធនងឹករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

̉.̀. ŁũŪÐĠсŪÐ₣₤Ōĸ ũкŁũЋŗŲњŎ 
សមភ រៈករយិល័យ គឺសមភ រៈននស្រមប់បេ្រមីករងរេនកនុងករយិល័យននៃនរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
សមភ រៈករយិល័យ្រតូវរក ទុកេនកែន្លងែដលមនសុវតថិភព ដូចជ ក់កនុងទូសមភ រៈ ឬកនុងបនទប់ 

(ឃ្ល ងំ) េហយីចក់េ រ។ កូនេ រទូសមភ រៈ ឬបនទប់ ក់សមភ រៈ ្រតូវរក ទុកេនបុគគលិកែដលទទួល
ភរកិចច្រគប់្រគងសមភ រៈករយិល័យ។  

អងគភពទទួលបនទុកកនុងករ្រគប់្រគងសមភ រៈករយិល័យ េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  គ ឺ៖ 

 ករយិល័យរដ្ឋបល នងិហរិញញវតថុ ចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ករយិល័យគណេនយយៃនទចីត់ករហរិញញវតថុ ចំេពះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 
អងគភពទទលួបនទុក្រតូវ្របគល់ភរកចិចកនុងករ្រគប់្រគងសមភ រៈករយិល័យដល់បុគគលិករបស់ខ្លួន។ 

ករ្របគល់ភរកិចចេនះ្រតូវមនករឯកភពពីគណៈអភិបល។ 
បុគគលិកទទលួភរកិចច្រតូវកត់្រ ឱយបនជក់ ក់ និងជ្របចនូំវសមភ រៈករយិល័យទងំអស់ េទ

មមុខសមភ រៈករយិល័យនីមួយៗ(ទ្រមង៤់.១.បញជី ្រគប្់រគងសមភ រៈករយិល័យ) េនេរៀង ល់េពល
ទិញសមភ រៈករយិល័យបែនថម និងេពលែបងែចកសមភ រៈករយិល័យទងំេនះ ្រពមទងំរក ទុកបញជ ី្រគប់
្រគងសមភ រៈករយិល័យេនះ។ 

្របធនអងគភពទទួលបនទុក្រតូវ្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវបញជ ី្រគប់្រគងសមភ រៈករយិល័យ និងទូឬ
បនទប់ ក់សមភ រៈករយិល័យ េដីមបីេធ្វីករេផទ ងផទ ត់ក្រមិតៃនករេ្របី្របស់ និង ថ នភពជក់ែស្តងៃន
សមភ រៈករយិល័យ និងេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ជូនគណៈអភិបល ម ននុ្រកមែដលបនកំណត់។  

េនេពល្រតូវករេ្របី្របស់សមភ រៈករយិល័យ អងគភពនីមួយៗចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេធ្វីករេសនីសំុ។ 
 
 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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̉.́. ŁũİũĠНÐðŲЊ˝ 
̉.́.ơ. ĠНÐðŲЊ˝ũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ 

បុគគលិករបស់្រកុម្របឹក  គឺជម្រន្តី ជករសីុវលិ នងិជបុគគលិកែដលមិនែមនជម្រន្តី ជករសីុវលិ 
កនុងេនះរមួមន ៖  

 បុគគលិកែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី និងែតង ងំេ យ្រកុម្របឹក េនេពលមនត្រមូវករធនធន
មនុស  េដីមបបីំេពញភរកចិច នងិករណីយកិចចេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមវូករករងរែដល្រកុម្របឹក
្រតូវអនុវត្តកនុងែដនសមតថកចិចរបស់ខ្លួន 

 បុគគលិកែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីវញិ និងេផទរេទឱយ្រកុម្របឹក  កនុងេនះរមួមន ៖ 
 បុគគលិកែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីវញិ មករេធ្វីសមហរណកមមរចនសមព័នធ និងម្រន្តី ជករ
ែដលមនបចចុបបននេទកនុងរចនសមព័នធថមីរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង 

 បុគគលិកែដលបនេផទរពី្រកសួង ថ ប័នេទឱយ្រកុម្របឹក  មរយៈកិចចដំេណីរករេផទរមុខងរ 
និងធនធន។ 

 បុគគលិកែដល្រតូវបនែតង ងំេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ថ ប័នថន ក់ជតិ េហយី្រតូវបន
ចត់ ងំឱយេទបំេពញករងរជមួយ្រកុម្របឹក  ្រសប មករកំណត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

បុគគលិកែដលមិនែមនជម្រន្តី ជករសីុវលិ រមួមនម្រន្តីជប់កិចចសនយ បុគគលិកអែណ្ដ ត និងទី្របឹក
បេចចកេទសែដលេ្រជីសេរសី និងចុះកិចចសនយជមួយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ស្រមប់
ជួយករងរដល់អងគភពននចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

សមជិក្រកុម្របឹក  មិនែមនជបុគគលិករបស់្រកុម្របឹក េឡយី។ 
បុគគលិក្រកុម្របឹក មិន្រតូវ ប់បញចូ លនូវម្រន្ដីៃន្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ អងគភពននរបស់ ជរ ្ឋ ភិ

បល ម្រន្ដីដៃទេទៀតែដលអនុវត្ដភរកិចចពក់ព័នធនឹងសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់ រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ ចបប់ 
និងសិទធិមនុស កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល និងបុគគលិករបស់គេ្រមង កមមវធិីននែដលបញជូ នឱយេទបំេពញ
ករងរេនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េឡយី។ 

បុគគលិករបស់្រកុម្របឹក ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង និងករ្រតួតពិនិតយេ យផទ ល់របស់គណៈ
អភិបល កនុងនម្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន។ 

បុគគលិក្រកុម្របឹក ្រតូវបំេពញកិចចករ្របចៃំថង េ្រកមករដឹកនផំទ ល់របស់្របធនអងគភពរបស់ខ្លួន 
េដីមបអីនុវត្ដេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក  និងគណៈអភិបល។ 
̉.́.Ư. ЯŠ℮Ð‗ЮĕŎŏļĮ 

គណៈអភិបល្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន អំពីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច
ននរបស់្រកុម្របឹក  ចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលខ្លួន អពំីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច
ននរបស់្រកុម្របឹក  នងិមុខងរែដល្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ អងគភព ជញ ធរននបន្របគល់ ឬបនេធ្វី
្របតិភូកមម នងិចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបលអំពកីរអនុវត្ត មចបប់ លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តនន នងិបទ ្ឋ នស្តង់
រជតិ។ 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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នយករដ្ឋបល្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវ និងមនគណេនយយភពចំេពះគណៈអភិបល អភិបល 
និង្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន។ 

នយកទីចត់ករ ្របធនអងគភពចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្របធនករយិល័យ អងគភពចំណុះ
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវ និងមនគណេនយយភពេ យផទ ល់ចំេពះនយក
រដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ 

្របធនករយិល័យចំណុះទីចត់ករ អងគភពៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវ 
និងមនគណេនយយភពេ យផទ ល់ចំេពះនយកទីចត់ករ ្របធនអងគភព និងនយករដ្ឋបលរបស់
ខ្លួន។ 

បុគគលិកទងំអស់ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតវូមនករទទួលខុស្រតូវ និងគណ
េនយយភពេ យផទ ល់ចំេពះ្របធន្រគប់្រគងផទ ល់របស់ខ្លួន និង្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវ និងគណេនយយ
ភពេ យ្របេយលចំេពះនយករដ្ឋបល អភបិល គណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក ម ននុ្រកម។ 
̉.́.ư. ЮŌл ₣ЮĊſЧŁũ  

បុគគលិករបស់្រកុម្របឹក ្រតូវេធ្វីករ០៥ៃថង កនុងមួយសប្ត ហ៍ ចប់ពីៃថងច័នទ ដល់ៃថងសុ្រក និងឈប់
ស្រមកេនៃថងេ រ ៍ ៃថង ទិតយ និងៃថងឈប់ស្រមកផ្លូ វករែដលកំណត់េ យ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈ
អនុ្រកឹតយ។ េម៉ងេធ្វីករ្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម ៖ 

 េពល្រពឹក ចប់ពីេម៉ង០៧:០០ ដល់េម៉ង១១:៣០ 
 េពលរេសៀល ចប់ពីេម៉ង១៤:០០ ដល់េម៉ង១៧:៣០ 
កនុងករណីចបំច់ែដលត្រមូវឱយបុគគលិកេធ្វីករបែនថមេម៉ង ្របធនអងគភព ចេសនីសំុ និង្រពមេ្រពៀង

ជមួយបុគគលិក។  
̉.́.̉. ŁũĘĠс₤ŪŌ˝ĩųСŷŁũ  

បុគគលិក្រកុម្របឹក មនសិទធិទទួលបននូវករឈប់ស្រមកជផ្លូវករ(បុណយជតិ) េទ ម្របតិទិន
ឈប់ស្រមកផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។  

អងគភពរដ្ឋបលៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវផ ព្វផ យ្របតិទិនឈប់ស្រមក
ជផ្លូវករដល់្រគប់បុគគលិកទងំអស់។  
̉.́.̣. şĤĠсĘĠсŪĠČ еĂĖ е 

បុគគលិក្រកុម្របឹក មនសិទធិទទួលបនចបប់ឈប់ស្រមក្របចឆំន មំន្របក់េបៀវត  ចំនួន១៥ៃថង
ៃនៃថងេធ្វីករ កនុង០១ឆន ។ំ បុគគលិក្រកុម្របឹក ចទទួលបនចបប់ឈប់្របចឆំន ចំំនួន៣០ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ 
្របសិនេបីបុគគលិកេនះបនបេ្រមីករងរចំនួន០២ឆន ជំប់គន ។ 

បុគគលិក្រកុម្របឹក ែដលជម្រន្តី ជករសីុវលិ ែដលមនិទន់បន ងំស៊ប់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ  នងិបុគគលិក
្រកុម្របឹក ែដលមិនែមនជម្រន្តី ជករសីុវលិ ែដលសថិតេនកនុងអំឡុងេពល កលបង មិនទទួលបននូវករ
ឈប់ស្រមក្របចឆំន មំន្របក់េបៀវត េឡយី។ 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   110 

រយៈេពលៃនករឈប់ស្រមក្របចឆំន េំនះ ្រតូវបនកត់បនថយេទ មចំនួនសមម្រត ចំេពះ
បុគគលិកែដលអនុវត្តចបប់ឈប់ស្រមកេ យមនកិចចករផទ ល់ខ្លួន ឬចបប់ឈប់ស្រមកពយបលជំងឺ ឬ
សថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត មពកយេសនីសំុ កនុងអឡុំងេពលខងេលី។  

បុគគលិក ចេសនីសំុចបប់ឈប់ស្រមក្របចឆំន េំនះមួយេលីក ឬេ្រចីនេលីក។  
បុគគលិកែដលមនបំណងឈប់ស្រមក្របចឆំន  ំ្រតូវ ក់ពកយសំុចបប់ឈប់ស្រមក(ទ្រមង៤់.២ ៖ 

ពកយសុចំបបឈ់បស់្រមក) ឱយបនយ៉ងតិច០៥ៃថងមុន េលីកែលងែតកនុងករណីពិេសស។ 
ចបប់ឈប់ស្រមក្របចឆំន  ំ ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ដូចខង

េ្រកម ៖ 
 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ 

 អភិបលរង ជធនី េខត្ត ម្រន្តីបេ្រមីករងរកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត នងិអភបិល
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីអភិបល
ជធនី េខត្ត 

 អភិបលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  នងិម្រន្តបីេ្រមីករងរកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ ពីអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

̉.́.̀. şĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ũŎкЮĮŲŠ ųБ 
ម្រន្តី ជករសីុវលិមនសិទធិេសនីសំុចបប់ឈប់រយៈេពលខ្លសីរុបចំនួន១៥ៃថងៃនៃថងេធ្វីករកនុង០១ឆន ។ំ  
កនុងករណីចបំច់ ម្រន្តី ជករសីុវលិ ចទទួលបនករអនុញញ តចបប់ឈប់េលីសពី១៥ៃថង បុ៉ែន្ត

ចំនួនៃថងែដលេលីសេនះ ្រតូវយកេទកត់េចញពីចំននួៃថងៃនចបប់ឈប់្របចឆំន ។ំ  
ម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនបំណងឈប់ស្រមករយៈេពលខ្លី ្រតូវ ក់ពកយសំុចបប់ឈប់ស្រមក

(ទ្រមង៤់.២ ៖ ៖ ពកយសុចំបបឈ់បស់្រមក) ឱយបនយ៉ងតចិ០៥ៃថងមុន េលីកែលងែតកនុងករណីពិេសស។ 
ចបប់ឈប់រយៈេពលខ្លី្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ដូចខង

េ្រកម ៖ 
˝). şеЮĵйşĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ũŎкЮĮŲŠ ųБ ĮБƠơаℓĞ řŲсỢаℓĞ 
ក.១). រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត 

 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ 

 អភិបលរង នយករដ្ឋបល នយករងរដ្ឋបល នយកទីចត់ករ និង្របធនអងគភពចំណុះ
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីអភិបល
ជធនី េខត្ត 

 នយករងទីចត់ករ អនុ្របធនអងគភព និង្របធនករយិល័យចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ ពីនយកទីចត់ករ ឬ្របធន 
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េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   111 

អងគភពរបស់ខ្លួន  
 អនុ្របធនករយិល័យ និងបុគគលិកែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រតូវ
មនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី្របធនករយិល័យរបស់ខ្លួន។ 

ក.២). រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី
អភិបល ជធនី េខត្ត 

 អភិបលរង នយករដ្ឋបល នយករងរដ្ឋបល និង្របធនករយិល័យ អងគភពចំណុះ
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី
អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 អនុ្របធនករយិល័យ អងគភព និងបុគគលិកែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ ពី្របធនករយិល័យ 
អងគភពរបស់ខ្លួន។  

Š). şеЮĵйşĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ũŎкЮĮŲŠ ųБČĠсĮБỜаℓĞЮΌЧ₣Юĉ  
ខ.១). រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត 

 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ 

 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល នយក-នយរងទីចត់ករ ្របធន-អនុ្របធនអងគភព 
្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ និងបុគគលិកទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ ជធនី 
េខត្ត ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីអភិបល ជធនី េខត្ត 

ខ.២). រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី
អភិបល ជធនី េខត្ត 

 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល ្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ អងគភព និងបុគគលិក
ទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញ
លិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ ពីអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

̉.́.́. şĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ŲеЯ΅ŌĳНļĮ  
បុគគលិកជ្រស្តី (បុគគលិក្រកុម្របឹក ែដលជម្រន្តី ជករសីុវលិ និងែដលមិនែមនជម្រន្តី ជករសីុ

វលិ) ្រតូវបនអនុញញ តចបប់ឈប់ស្រមកលំែហមតុភពរយៈេពល០៣ែខ។  
បុគគលិកជ្រស្តីែដល្រតូវឈប់ស្រមកលំែហមតុភព ្រតូវ ក់ពកយសុំចបប់ឈប់ស្រមក(ទ្រមង់

៤.២ ៖ ពកយសុចំបបឈ់បស់្រមក) ឱយបនយ៉ងតិច០៥ៃថងមុន េលីកែលងែតកនុងករណីពេិសស េ យ
ភជ ប់មកជមយួនូវលិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយមនសមតថកិចច។ 
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ចបប់ឈប់ស្រមកលំែហមតុភព ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់
ដូចខងេ្រកម ៖ 
ក). រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត 

 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ 

 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល នយក-នយរងទីចត់ករ ្របធន-អនុ្របធនអងគភព 
្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ និងបុគគលិកទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ ជធនី 
េខត្ត ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីអភិបល ជធនី េខត្ត 

ខ). រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី
អភិបល ជធនី េខត្ត 

 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល ្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ អងគភព និងបុគគលិក
ទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញ
លិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពអីភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

̉.́.៨. şĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ĮŜģŲĄе₣Й  
ចបប់ឈប់ស្រមកពយបលជំងឺ ្រតូវបនអនុញញ តឱយបុគគលិក្រកុម្របឹក ព០ី១ែខេទ០៣ែខ កនុង

មួយេលីក េបីពិនិតយេឃញីថ មនជំងឺមិន ចមកបេ្រមីករងរបន។ ចបប់ឈប់ស្រមកពយបលជំងឺ 
និងចបប់សំុបន្តេទេទៀត ចអនុញញ តឱយបនលុះ្រ ែតមនលិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយមនសមតថកចិច េហយី
ចបប់េនះមនរយៈេពលសរុបមិនឱយេលីសពី១២ែខ កនុងអំឡុងបេ្រមីករងរេឡយី។ 

បុគគលិកែដល្រតូវឈប់ស្រមកពយបលជំងឺ ្រតូវ ក់ពកយសំុចបប់ឈប់ស្រមក(ទ្រមង៤់.២ ៖ ពកយ
សុចំបបឈ់បស់្រមក) េ យភជ ប់មកជមួយនូវលិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយមនសមតថកិចច។ 

ចបប់ឈប់ស្រមកពយបលជំងឺ ្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់
ដូចខងេ្រកម ៖ 
ក). រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត 

 អភិបល ជធនី េខត្ត្រតូវមនករយល់្រពម េ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទ 

 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល នយក-នយរងទីចត់ករ ្របធន-អនុ្របធនអងគភព 
្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ និងបុគគលិកទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ ជធនី 
េខត្ត ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពីអភិបល ជធនី េខត្ត 

ខ). រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពី
អភិបល ជធនី េខត្ត 
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 អភិបលរង នយក-នយករងរដ្ឋបល ្របធន-អនុ្របធនករយិល័យ អងគភព និងបុគគលិក
ទងំអស់ែដលបេ្រមីករកនុងរចនសមព័នធ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញ
លិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ពអីភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

̉.́.៩. şĤĠсĘĠс₤ŪŌ˝ЮŢŎŌĕ Њ̋şĆŁũĬĀ ŲсŠ ųФĕ 
ចបប់ឈប់ស្រមកេ យមនកិចចករផទ ល់ខ្លួន ្រតូវបនអនុញញ តឱយបុគគលិក្រកុម្របឹក  េដីមបកីរ

ពរផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន និង្រគួ រ មនរយៈេពលកនុងមួយេលីកយ៉ងតិច០១ែខ រយៈេពលសរុបមិន
ឱយេលីសពី០៣ែខេឡយី កនុងអំឡុងេពលបេ្រមីករងរជបុគគលិក្រកុម្របឹក ។ 

កនុងករណីឈប់េលីសករកំណត់ខងេលីេនះ បុគគលិកេនះ្រតូវបន ក់ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម ន
េបៀវត េ យបញញត្តិ។ េបពីិនិតយេឃញីថ បុគគលិកទទួលបនករអនុញញ តចបប់ឈប់ស្រមកេ យមន
កិចចករផទ ល់ខ្លួន ពុំអនុវត្ត្រតឹម្រតូវដូចករអះ ងេទេនះ អភិបល្រតូវេកះអេញជ ីញឱយបុគគលិកេនះ ឱយចូល
មកបេ្រមីករងរវញិជបនទ ន់។ 

បុគគលិកែដលមនបំណងឈប់ស្រមកេ យមនកិចចករផទ ល់ខ្លួន ្រតូវ ក់ពកយសំុចបប់ឈប់
ស្រមក(ទ្រមង់៤.២) ឱយបនយ៉ងតិច០៥ៃថងមុន េលីកែលងែតកនុងករណីពិេសស។ 

ចបប់ឈប់ស្រមកេ យមនកិចចករផទ ល់ខ្លួនរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ ្រតូវមនករយល់្រពមេ យ
េចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ស្រមកពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ 

ចបប់ឈប់ស្រមកេ យមនកិចចករផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគលិក្រកុម្របឹក ែដលមិនែមនជម្រន្តី ជករ
សីុវលិ ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តចបប់ឱយឈប់ស្រមកពីអភិបល។ 
̉.́.ơƠ. Łũ₤НеΒĕНŔň ĳ₤□ЊĳЮĝЮŪłŪ˝ĠŠњ‗Ź ЮřЧņ 

ម្រន្តី ជករសីុវលិ ចសំុអនុញញ តសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម េដមីបេីទបេ្រមីករងរេន ម ថ ប័ន
រដ្ឋមួយចំនួន ដូចជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ សហ្រគស ធរណៈ ឬកនុងវស័ិយ ធរណៈែដល្រតូវបន
េ្រជីសេរសីេ យករេបះេឆន តជេដីម។ 

ករសំុអនុញញ តសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម ្រតូវអនុញញ តជូនម្រន្តី ជករ ស្រមប់រយៈេពលេសមីនងឹ
រយៈេពលៃននីតិកល ឬ ណត្តិបំេពញមុខងររបស់ខ្លួន ឬេទ មត្រមូវករករងរជក់ែស្តង។ 

ម្រន្តី ជករសីុវលិែដលទទួលបនករអនុញញ តឱយសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម ្រតូវបនគិតអតីតភព
ស្រមប់ដំេឡងី នន្តរស័ក្តិ ឬថន ក់ នងិគតិអតីតភពករងរស្រមប់ទទួលេ ធននិវត្តន៍។ 

ម្រន្តី ជករែដល្រតូវសំុករអនុញញ តសថតិេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម ្រតូវ ក់ពកយសំុករអនុញញ ត(ទ្រមង់
៤.៣ ៖ ពកយសុកំរអនុញញ តសថិតេនេ្រក្រកបខណ័្ឌ េដើម) េ យភជ ប់មកជមួយនូវឯក រចបំច់នន។ 

ករសំុអនុញញ តសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម ្រតូវមនករយល់្រពមេ យេចញលិខិតអនុញញ តឱយ
សថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ 

េនេពលចប់រយៈេពលអនុញញ តឱយសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម មីខ្លួន្រតូវ ក់ពកយសំុ ៖  
 ករអនុញញ តឱយសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីមជបន្តេទៀត កនុងករណី មីខ្លួន្រតូវបនជប់បេ្រមី
ករងរេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម ស្រមប់ ណត្តិថម ី
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 ចូលបេ្រមីករងរេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េដីមវញិ កនុងករណី មីខ្លួនបនចប់ ណត្តិ ឬ ឈប់ពី
ករងរេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីម។ 

̉.́.ơơ. Łũ₤НеΒĕНŔň ĳ₤□Њĳ˝ ĖО₣ļĮ◦еЮĕũýŊ ĕЮĠЬŷĳ℮ 
ភពទំេនរគម នេបៀវត  គឺជ ថ នភពម្រន្តី ជករ ែដលបត់បង់សិទធិទទួលបន្របក់េបៀវត  

េឡងី នន្តរស័ក្តិ ឬថន ក់ និងអតីតភពករងរស្រមប់ទទួលេ ធននិវត្តន៍។  
ម្រន្តី ជករសីុវលិមនសិទធិឈប់ពកីរងរ ជករជបេ ្ត ះ សនន េ យសំុអនុញញ តសថិតេនកនុង

ភពទំេនរគម នេបៀវត េ យមនពកយសំុរបស់ មីខ្លួន ឬេ យបញញត្តិ។ 
˝). ļĮ◦еЮĕũýŊ ĕЮĠЬŷĳ℮ЮŢŎŌĕĵ˝ŏ₤Не 

ម្រន្តី ជករ ច ក់ពកយេសនីសំុអនុញញ តសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត  កនុងករណីដូចខងេ្រកម ៖ 
 បេ្រមីករងរកនុងវស័ិយឯកជន 
 េធ្វីករសិក  និង្រ វ្រជវេនកនុង ឬេ្រក្របេទស 
 បេ្រមីករងរជផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន 
 សំុេទេមីលែថទសំហព័នធ ឬកូនែដលមនជំង ឺ
 សំុេទរមួរស់ជមួយសហព័នធជម្រន្តី ជករ កនុងករណីសំុផ្ល ស់មិនទន់បន។ 
ករអនុញញ តឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត មពកយេសនីសំុរបស់ មីខ្លួនេនះ ចអនុញញ តឱយ

ម្តងៗមនិតិចជង០៣ែខ និងមិនេលីសពី០២ឆន  ំ េហយី ចបន្តជថមី ែដលសរុបទងំអស់មិនឱយេលីសពី
០៤ឆន េំឡយី។ 

ម្រន្តី ជករែដលមនបណំងសថតិកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យមនពកយសំុ ្រតូវ ក់ពកយសំុេទ
មនីតិវធិីជធរមន(ទ្រមង់៤.៤ ៖ ពកយសុកំរអនុញញ តសថិតកនុងភពទេំនរគម នេបៀវត )។  

ម្រន្តី ជករែដលសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត  េ យមនករអនុញញ ត្រតឹម្រតូវ មចបប់ ្រតូវែត
ក់ពកយសំុបន្តភពទំេនរគម នេបៀវត  កនុងករណីម្រន្តីេនះមនបំណងបន្តសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត

េ យមនពកយសុំ ឬចូលបេ្រមីករងររបស់ខ្លួនវញិ កនុងករណីម្រន្តីេនះមនបំណងចូលបេ្រមីករងរវញិ
ឱយបន០២ែខ មុនេពលផុតកំណត់ៃនរយៈេពលសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យមនពកយសំុ(ទ្រមង់
៤.៥ ៖ ពកយសុចូំលបេ្រមើករងរកនុងអងគភពេដើមវញិ បនទ ប់ពីសថិតកនុងភពទេំនរគម នេបៀវត មករេសនើសុ)ំ។ 

ម្រន្តី ជករ ែដលពុំបន ក់ពកយសំុបន្តភពទំេនរគម នេបៀវត  ឬចូលបេ្រមីករងររបស់ខ្លួន
វញិ មករកំណត់ខងេលី ្រតូវបនចត់ទុកថ ម្រន្តីេនះេបះបង់ករងរ េហីយ្រតូវបនលុបេឈម ះ
េចញពី្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ ចប់ពីៃថងផុតកំណត់ៃនរយៈេពលសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យមន
ពកយសំុ។ 
Š). ļĮ◦еЮĕũýŊ ĕЮĠЬŷĳ℮ЮŢŎĠŃňĳŉЊ 

ម្រន្តី ជករ្រតូវបន ក់ឱយសថិតេនកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យបញញត្តិកនុងករណីដូចខងេ្រកម ៖ 
 អវត្តមនេ យគម នចបប់អនុញញ តរយៈេពល១៥ៃថងជប់គន  េលីកែលងែតមនករណីពិេសស

មួយ 
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 សថិតកនុងករជំនុំជ្រមះរបស់តុ ករថ មនេទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬបទមជឈមឹរហូតដល់ៃថងមន
ល្រកមសេ្រមចចុងេ្រកយ 

 ទទួលទណ្ឌ កមមវន័ិយថន ក់ទី២។ 
 រយៈេពលៃនករ ក់ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យបញញត្តិេ យមូលេហតុអវត្តមនេ យ
គម នចបប់អនុញញ តរយៈេពល១៥ៃថងជប់គន  មនរយៈេពល០៣ែខ។ កនុងរយៈេពល០៣ែខេនះ ្របធនអងគ
ភព្រតូវរលឹំក ក់កំហតិ មីខ្លួនឱយចូលបេ្រមីករងរវញិយ៉ងតិច០២ដង។ ករណី មីខ្លួនេនែតមិន
ចូលមកបេ្រមីករងរវញិេទេនះ ្រតូវបនចត់ទុកថ ម្រន្តីេនះេបះបង់ករងរ។ ្របធនអងគភព្រតូវេលីក
សំេណីសំុលុបេឈម ះេចញពី្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋ។ 

ម្រន្តី ជករែដល្រតូវបន ក់ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េ យបញញត្ត ិែដលចូលបេ្រមីករងរ
មករអេញជ ីញរបស់្របធនអងគភព មីខ្លួន្រតូវេធ្វីកិចចសនយជមួយ្របធនអងគភពេដមីបធីនអះ ង

ថ មីខ្លួននឹងមកបេ្រមកីរងរឱយបនេទៀងទត់េឡងីវញិ។ 
̉.́.ơƯ. Łũ₤НеĬų ₤сĠŉСũ˝Яĕų₣ЮĊſЧŁũİũ 

ម្រន្តី ជករែដលបំេពញករងរេនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  មនសិទធិេសនីសំុផ្ល ស់ប្តូរ
កែន្លងេធ្វីករងរេទវញិេទមករ ងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ នងិថន ក់ជតិ និងរ ងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
មួយេទរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិមួយេទៀត មែបបបទ និងនីតិវធិីែដលបនកំណត់(ទ្រមង៤់.៦ ៖ ពកយ
សុផំ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វើករងរ) ។  

ម្រន្តី ជករែដលេសនីសំុផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វីករងរ ្រតូវមនមូលេហតុសម្រសប ពិេសស្រតូវឈរេលី
មូលេហតុែដលចបប់ស្តីពីសហលកខន្តិក:ម្រន្តី ជករសីុវលិបនកំណត់ ដូចជករផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វីករេទ
មប្តី ឬ្របពនធ។  

្របធនអងគភព និងអភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនសិទធិអំ ចកនុងករសេ្រមច
អនុញញ ត ឬមិនអនុញញ តឱយម្រន្តី ជករផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វីករងរបន េ យឈរេលីមូលេហតុជក់ែស្តង
របស់ មីម្រន្តី ជករ ត្រមូវករធនធនម្រន្តី និង្របសិទធភពករងរ។ 
̉.́.ơư. ŁĳĮſ̋ ЊşĆņūĕŉБŬĄŁũ 

បុគគលិក្រកុម្របឹក ែដលជម្រន្តី ជករ្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវកតព្វកចិចរបស់ខ្លួនែដលបនកំណត់េន
កនុងចបប់ស្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទងំេនេពលេម៉ងបំេពញករងរ 
ឬេនេ្រកេពលេម៉ងបំេពញករងរ។ 

គណៈអភិបល្រតូវចត់ែចងេធ្វីករផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យេនកនុងចំេ មបុគគលិកទងំអស់
អំពីកតព្វកិចចមួយចំននួរបស់ម្រន្តី ជករ ែដលមនខ្លមឹ រដូចខងេ្រកម ៖ 

 កតព្វកិចច្របតិបត្តិករងរ ៖ ម្រន្តី ជករ្រគប់រូប្រតូវ្របតិបត្តិេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់
ចំេពះករងរ មនគំនិតៃចន្របឌិត េដីមបីឱយករងររកីចេ្រមីន និង្របកបេ យគុណភព 
េពលគឺមិនែមន្រគន់ែតេធ្វីករងរេដីមបរីចួខ្លួន េ យមិនមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះករងរ
េនះេទ។ 
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 កតព្វកចិចេគរព ម ននុ្រកម ៖ ម្រន្តី ជករ្រគប់រូប្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះថន ក់េលី អំពី
កិចចកររបស់ខ្លួន េហយី្រតូវេគរពបញជ របស់ថន ក់េលី ម ននុ្រកម។ ម្រន្ត្ីរគប់រូប មនសិទធិ
េលីកសំេណី ឬផ្តល់េយបល់េទថន ក់េលីរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តករសេ្រមចគឺជសិទធិរបស់ថន ក់េលី។ 

 កតព្វកចិចអពយ្រកតឹភព ៖ ្រតូវមនអពយ្រកឹតភពកនុងករបំេពញករងរ េ យមិន្រតូវមន
ភពលេម្អ ងចំេពះបុគគល ឬ្រកុម មួយេឡយី និង ម ច់ខតនូវករេ្របី្របស់មុខងរ
របស់ខ្លួន និងសមភ រៈរបស់រដ្ឋ េដីមបបីេ្រមីសកមមភពនេយបយ។ 

 កតព្វកចិចរក ករសមង ត់វជិជ ជវីៈ ៖ េនកនុងករបំេពញករងរ មនករងរខ្លះទមទរឱយម្រន្តី
ជករ្រតូវរក ករសមង ត់ េ យ្រតូវេគរពេទ មលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធជធរមន។ 

 កតព្វកចិចគតិគូរ្របេយជន៍ទូេទ ៖ មិន្រតូវយកេពលេវ េធ្វីកររដ្ឋ ឬេ្របី្របស់សមភ ររបស់រដ្ឋ 
ស្រមប់ទញយក្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនជ ច់ខត។ 

 កតព្វកិចចេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ ៖ មិន្រតូវបំេពញករងរេ យរេំ ភបំពនដល់តួនទី 
ភរកិចចរបស់ម្រន្តី ឬ ថ ប័នមនសមតថកិចចេផ ងៗេឡយី។ 

 កតព្វកចិច្របកន់ខជ ប់នូវឥរយិបទវជិជមន ៖ មិន្រតវូបំពរបំពនេ យពកយសំដី កយវកិរ 
និងសកមមភព ែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់ រមមណ៍ កិត្តយិស េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់បុគគល មន ក់
េឡយី ជពិេសស្រស្តី ជនពិករ ជនជតិេដីមភគតិច និង្រកុមងយរងេ្រគះេផ ងៗេទៀត។ 

̉.́.ở. ŁũΒĕНŷĳŉ◦‗Ź ˝ņŊž₣ŷЋĕњŎşеЮĵйņūĕŉБŬĄŁũ   
ម្រន្តី ជករបំេពញករងរេនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេគរពកតព្វកិចច និង

អនុវត្តចបប់ ដីក បទបញជ  និងករែណនថំន ក់េលីរបស់ខ្លួន។ 
ម្រន្តី ជករ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះថន ក់េលីអំពីកិចចករែដល្រតូវបំេពញកនុងមុខតំែណងរបស់ខ្លួន 

និងអំេពីែដល ចេធ្វីឲយប៉ះពល់េទេលីេសចក្តីៃថ្លថនូរ និងកិត្តិយសរបស់ខ្លួន ្រពមទងំអងគភព។ 
ម្រន្តី ជករែដល្រប្រពឹត្តផទុយពីម្រ ៣៣ ម្រ ៣៤ ម្រ ៣៥ ម្រ ៣៧ ម្រ ៣៨ និង

ម្រ ៣៩ ៃនចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវចត់ទុកជកំហុស និង
ករឆគ ឆំគងកនុងវជិជ ជីវៈ។  

កំហុស និងករឆគ ឆំគងកនុងវជិជ ជីវៈ ្រតូវយកទណ្ឌ កមមខងវន័ិយេទអនុវត្ត។ 
ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយែបងែចកជ០២ថន ក់ ៖ 

˝).  ◦‗Ź ˝ņŊ▫Ė ˝с◦Бơ 
 ស្តីបេនទ ស  
 ស្តីបេនទ សេ យមនចំ រកនុងសំណំុលិខិតផទ ល់ខ្លួន 
 ផ្ល ស់េ យបងខំ មវធិនករខងវន័ិយ 
 លុបេឈម ះេចញពី ងេឡងី នន្តរស័ក្តិ ឬថន ក់។ 
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Š). ◦‗Ź ˝ņŊ▫Ė ˝с◦БƯ 
 ស្តីបេនទ សជទមងន់ប ្ត លឱយលុបេឈម ះេចញពី ងេឡងី នន្តរស័ក្តិ ឬថន ក់ ្របសិនេបីមន
ចុះេឈម ះេហីយ ឬេធ្វីឱយយឺតកនុងករដំេឡីង នន្តរស័កកិ ឬថន ក់កនុងថិរេវ មួយមនកំណត់ 
ែតមិន្រតូវឱយេលីសពី០២ឆន  ំកនុងករដំេឡងី នន្តរស័កកិ ឬថន ក់ មេវនេ្រជីសេរសី ឬ មេវន
អតីតភពេឡយី 

 ក់ឱយទំេនរគម នេបៀវត មិនឱយេលីសពី០១ឆន  ំ 
 បនថយ នន្តរស័ក្តិ ឬថន ក់មយួថន ក់ ឬេ្រចីនថន ក់  
 ក់ឱយចូលនិវត្តន៍មុនកំណត់ ឬបញឈប់ពកីរងរ ជករេ យបងខំ  
 បេណ្ត ញេចញពីមុខតំែណងម្រន្តី ជករ។ 
េនេពលែដលមនករេចទ្របកន់ ម្រន្តី ជករមនសិទធិប្តឹងត ៉ ចំេពះករ ក់វន័ិយ េ យ ច

ទមទររកមូលេហតុៃនករ ក់វន័ិយដូចខងេ្រកម ៖ 
 សិទធិកនុងករពិនិតយសំណំុឯក ររបស់ខ្លួន 
 សិទធិសំ ង ក  ី
 សិទធិកនុងករេ្រជីសេរសីអនកករពរខ្លួន 
 សិទធិកនុងករពនយល់ជ យលកខណ៍អក រ ឬផទ ល់មត់។ 
មីខ្លួនែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ ចពិនិតយសំណំុឯក ររបស់ខ្លួនបន កនុងរយៈេពល១៥ៃថង 

បនទ ប់ពបីនទទួលករជូនដំណឹងពអីភបិល។ 
មីខ្លួន ចេធ្វីលិខិតត ៉ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចេនះ េទអភិបលកនុងរយៈេពល១៥ៃថង េ្រកយពី

បនពិនិតយេមីលសំណំុេរឿងរចួ។ ករេសីុបអេងកត្រតូវេធ្វីេឡងីមិនឱយយតឺជង០២ែខ បនទ ប់ពីទទួលបន
ករត ៉។ 
̉.́.ợ. ŁũЮũЬĠşеĠŃą БĠНÐðŲЊ˝  

អងគភពបុគគលិកៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតវូេរៀបចំបញជ ីបុគគលិក(ទ្រមង៤់.៧ ៖ 
បញជី យនមបុគគលិក) េហយី្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពជ្របច។ំ  
̉.́.ờ. ŁũşНйŷĳŉŌĕŪĠČ еЯℓĞ 

អងគភពបុគគលិកៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន(ទ្រមង់
៤.៨ ៖ បញជី វត្តមន) េ យចងជេសៀវេភស្រមប់ចុះបញជ ីវត្តមនបុគគលិករបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ េសៀវេភបញជ ីវត្តមនេនះ្រតូវេរៀបចំជ០២ចបប់ េហយី្របគល់ឱយអងគភពននចំណុះ
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

បុគគលិកទងំអស់្រតូវចុះវត្តមនេនអងគភពរបស់ខ្លួនទងំេពល្រពឹក និងេពលរេសៀល េនេលី
េសៀវេភវត្តមនទងំ០២កបល។  

េនេរៀង ល់ចុងេម៉ងៃនៃថងេធ្វីករនីមួយៗ ្របធនអងគភព្រតូវចុះហតថេលខេនេលីបញជ ីវត្តមន 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   118 

្របចៃំថងេនះ េហយីបញជូ នេសៀវេភវត្តមន០១កបលមកនយករដ្ឋបលេដីមបពីិនិតយ នងិចុះហតថេលខ។ 
នយករដ្ឋបល េ យមនអងគភពបុគគលិកជេសនធិករ េធ្វីករបូកសរុប នងិ យករណ៍អំពីវត្តមន 
និងអវត្តមនជូនអភិបល ឬអភិបលរងទទួលបនទុកេនេរៀង ល់ចុងេម៉ងៃនៃថងេធ្វីករនីមួយៗ។ 

អភិបល្រតូវេធ្វីេសចក្តី យករណ៍អំពីករចុះបញជ ីវត្តមន និងអវត្តមនរបស់បុគគលិកៃនរដ្ឋបល
របស់ខ្លួនេនេរៀង ល់កិចច្របជុំ មញញៃន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន។ 
̉.́.ớ. ŁũЮũЬĠşеĠ◦ĠŔą аĩĀ̋ ĖО₣₤ŪŌĠсŁũĠеЮĮŀŁũİũũĠ₤сĠНÐðŲЊ˝ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់្រគប់្រគងករបំេពញករងរ
របស់បុគគលិកខ្លួន េដីមបធីនស ្ត ប់ធន ប់ វន័ិយ នងិ្របសិទធភពករងរ។  

អងគភពបុគគលិក្រតូវផ្តួចេផ្តីមេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងេនះ េ យពិេ្រគះពិភក ជមួយអងគភពនន
ចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហយី ក់ជូន ៖  

 នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ 
 គណៈអភិបលពិនិតយ និងឯកភព 
 ្រកុម្របឹក ពនិិតយ និងអនុម័ត 
 អភិបលចុះហតថេលខ បនទ ប់ពីទទួលបនករអនុម័តពី្រកុម្របឹក ។ 
អងគភពបុគគលិក្រតូវែចកជូន្រគប់បុគគលិកទងំអស់ និងបិទេនក្ត រព័ត៌មន និងអងគភពនីមួយៗ

ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នូវបទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់្រគប់្រគងករបំេពញករងររបស់
បុគគលិកែដលបនចុះហតថេលខេ យអភិបល។   
̉.́.ơ៨. ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũŁũİũũĠ₤сΒ₣ ðļĮ 

េ យែផ្អកេលីែផនករអភិវឌ ន៍្របឆំន  ំនិងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលរបស់ខ្លួន រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវកំណត់យុទធ ្រស្តជ ទិភពចមបងៗ េដីមបអីនុវត្តេនកនុងឆន នំីមួយៗ។ 

ែផ្អក មយុទធ ្រស្ត ទិភពទងំេនះ គណៈអភិបល នយករដ្ឋបល អងគភពននចំណុះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេរៀបចំែផនករករងររបស់ខ្លួន ៖  

 ែផនករករងរ្របចឆំន  ំ(ទ្រមង៤់.៩ ) 
 ែផនករករងរ្របច្ំរតីមស (ទ្រមង៤់.១០) 
 ែផនករករងរ្របចែំខ (ទ្រមង៤់.១១ )។ 

̉.́.ơ៩. ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗чΒĕНŷĳŉŁũİũũĠ₤сĠНÐðŲЊ˝ŌĖ с̋ៗ 
អភិបលេ យមននយករដ្ឋបលជជំនួយ ្រតូវែណនឱំយបុគគលិករបស់្រកុម្របឹក ឱយេរៀបចំរបយ

ករណ៍អនុវត្តករងររបស់ខ្លួនឱយបនេទៀងទត់ េទ មទ្រមង់ និង មេពលេវ ែដលបនកំណត់។ 
(ទ្រមង៤់.១២ ៖ របយករណ៍ស្តីពីករអនុវត្តករងររបស់បុគគលិក)។  

 បុគគលិក្រកមុ្របឹក មន ក់ៗ្រតូវសរេសររបយករណ៍អំពលីទធផលៃនករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន េន
េរៀង ល់ដំ ច់ែខនីមយួៗ  េហយី្រតូវ ក់ជូន ៖  



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   119 

 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ៖  
 អភិបលពិនតិយ និងផ្តល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍របស់នយករដ្ឋបល 
 នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍របស់នយករងរដ្ឋបល នយក
ទីចត់ករ និង្របធនអងគភពនន   

 នយកទីចត់ករ ្របធនអងគភពពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍របស់នយក
រងទីចត់ករ អនុ្របធនអងគភពនន និង្របធនករយិល័យចំណុះទីចត់ករ  

 នយកទីចត់ករ ្របធនអងគភពពិនតិយ និងផ្តល់េយបល់ មរយៈ្របធនករយិល័យ
របស់ខ្លួន ចំេពះរបយករណ៍របស់អនុ្របធនករយិល័យចំណុះទចីត់ករ និងបុគគលិក។ 

 រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖ 
 អភិបលពិនតិយ និងផ្តល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍របស់នយករដ្ឋបល 
 នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍របស់នយករងរដ្ឋបល  ្របធន 
អនុ្របធនករយិល័យ អងគភពននចំណុះ នងិបុគគលិក។  

អនកពិនិតយផ្តល់េយបល់ ្រតូវ ក់ទិសេ អនុវត្តបន្ត េ យែផ្អកេលីរបយករណ៍េនះ ្រពមទងំ្រតូវ
ជំរុញ និង ម នករេរៀបចំ នងិករ ក់ជូនរបយករណ៍របស់បុគគលិកឱយបន្រតឹម្រតូវ និងេទៀងទត់
មេពលេវ កំណត់។ 

របយករណ៍របស់បុគគលិកេនះ ្រតូវបនេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករ យតៃម្លករបំេពញករងរ
របស់បុគគលិក និង្រតូវតមកល់ទុកេន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ឱយបនគង់វង ។ 
̉.́.ƯƠ. ŁũЮũЬĠşеŲ˝ šŠ‗ŹŁũİũ 
˝). ЮýŲĠе‗₣  

ករេរៀបចំលកខខណ្ឌ ករងរេនះ មនេគលបំណងេដីមបពី្រងឹងគុណភព ្របសិទធភពករងរ និង
ករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគលិកែដលកំពុងបេ្រមីករងរេនកនុងរចនសម័ពនធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ ។   
Š).  ЮýŲŁũ‗ч  

បុគគលិក្រគប់រូបៃនរចនសម័ពនធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលមនមុខតំែណងចប់
ពីនយករដ្ឋបលចុះេ្រកម ្រតូវមនលកខខណ្ឌ ករងររបស់ខ្លួន។ 

លកខខណ្ឌ ករងរ្រតូវេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ នស្រមប់ ៖  
 ករបំេពញតួនទី ភរកិចចរបស់បុគគលិក  
 ករអភិវឌ សមតថភពបុគគលិក និង 
 ករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិក។ 
កនុងកិចចដំេណីរករេរៀបចំលកខខណ្ឌ ករងរ អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវធនឱយ

មនករចូលរមួពិភក  នងិផ្តល់េយបល់ពីបុគគលិកេនកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ របស់ខ្លួន។ 
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Ð).  ĕБĳЊŷЋĊБ˝ Ė О₣ŁũЮũЬĠşеŲ˝ šŠ‗Ź Łũİũ 
គ.១). ករេរៀបចេំសចក្ត្ីរពងលកខខណ្ឌ ករងរ 

អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេធ្វីករែណនតំ្រមង់ទិសដល់្រគប់្របធនអងគភពទងំ
អស់ៃនរចនសមព័នធរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឱយេរៀបចំលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់បុគគលិកមន ក់ៗ 
ៃនអងគភពរបស់ខ្លួន។ 

បនទ ប់ពីទទលួបននូវករែណនតំ្រមង់ទិសពីអភិបល ្របធនអងគភពនីមួយៗ ្រតូវ ៖ 
 សិក អំពតីួនទ ីភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវែដលបនកណំត់ ទំហកំរងរជក់ែស្តងែដលកំពុង
អនុវត្តេពលបចចុបបនន និង ថ នភពបុគគលិកែដលមកបំេពញករងរេនកនុងអងគភពរបស់ខ្លួន  

 កំណត់េឈម ះមុខតំែណងស្រមប់បុគគលិកមន ក់ៗ(ឧទហរណ៍ ៖ េឈម ះមុខតំែណង “នយក
រងទីចត់ករហរិញញវតថុទទួលបនទុកករងរគណេនយយ” េឈម ះមុខតំែណង “ម្រន្តីគណេនយយ” 
ជេដីម) និងែបងែចកភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវដល់បុគគលិកមន ក់ៗឱយបនសម្រសប េទ
មសមតថភព ចំេណះដងឹ ជំនញ នងិបទពិេ ធន៍ករងររបស់បុគគលិកនមីួយៗេនះ ្រពម

ទងំកំណត់ែខ គណេនយយភព (មុខតំែណងែដលបនកំណត់េនះសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង
ផទ ល់ និង យករណ៍ជូនអនក )។  

ស្រមប់មុខតំែណងនីមួយៗ ្រតូវ ក់សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង និងេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ ម
ននុ្រកម ដូចខងេ្រកម ៖ 

ល.រ មុខតែំណង សថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងផទ ល់ នងិ
យករណ៍ជូន 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
១ នយករដ្ឋបល គណៈអភិបល អភិបល និង្រកុម្របឹក  
២ នយករងរដ្ឋបល នយកទីចត់ករ និង្របធនអងគភព នយករដ្ឋបល 
៣ នយករងទីចត់ករ និង្របធនករយិល័យ នយកទីចត់ករ មី 
៤ អនុ្របធនអងគភព ្របធនអងគភព មី 
៥ អនុ្របធនករយិល័យ និងបុគគលិក ្របធនករយិល័យ មី 
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
១ នយករដ្ឋបល គណៈអភិបល អភិបល និង្រកុម្របឹក  
២ នយករងរដ្ឋបល ្របធនករយិល័យ និង្របធនអងគភព នយករដ្ឋបល 
៣ អនុ្របធនករយិល័យ អនុ្របធនអងគភព និង 

បុគគលិក 
្របធនករយិល័យ ្របធនអងគភព ម ី

បនទ ប់មក ្របធនអងគភពនីមួយៗ ្រតូវ ៖  
 េរៀបចំេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ (ទ្រមង៤់.១៣ ៖ លកខខណ្ឌ ករងររបស់បុគគលិក)  
 េរៀបចំកិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព េដីមបពីិភក អំពេីសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ  
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 ក់ជូនទីចត់ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស (ស្រមប់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត) ឬករយិល័យ
រដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ(ស្រមប់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ )នូវេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ។ 

គ.២). ករពនិតិយ នងិករអនុមត័េសចក្ត្ីរពងលកខខណ្ឌ ករងរ 
ទីចត់ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ករយិល័យរដ្ឋបលនិងហរិញញវតថុៃន

រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ ែដលទទួលបន
ពី្របធនអងគភពនីមួយៗ េហយី ក់ជូននយករដ្ឋបលេដីមបពីិនិតយ និងផ្តល់េយបល់។ 

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ នយករដ្ឋបល្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំមួយ េដីមបី
ពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ ែដលមនសមសភពចូលរមួដូចខងេ្រកម ៖  

 រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ៖ នយករងរដ្ឋបល នយកទីចត់ករ នយករងទីចត់ករ នងិ្របធន
អងគភព អនុ្របធនអងគភព។  

 រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖ នយករងរដ្ឋបល ្របធនករយិល័យ អងគភព និងអនុ្របធន
ករយិល័យ អងគភព។  

េ្រកយពីពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់រចួ នយករដ្ឋបល្រតូវ ក់ជូនគណៈអភិបលនូវេសចក្តី្រពង
លកខខណ្ឌ ករងរេនះ េដីមបពីិនិតយ និងផ្តល់េយបល់។ 

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ អភិបល្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំគណៈអភិបលរបស់
ខ្លួន េដីមបពីិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ។ េ្រកយពីពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់
េ យគណៈអភិបលរចួ អភិបល្រតូវ ក់ជូន្រកមុ្របឹក នូវេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរេនះេដីមបពីិនិតយ 
និងអនុម័ត។  

េនេពលទទួលបនេសចក្តី្រពងលកខខណ្ឌ ករងរ ្រកុម្របឹក ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន េដីមបី
ពិនិតយ និងអនុម័ត។   

លកខខណ្ឌ ករងរែដលបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក  ្រតូវចុះហតថេលខេ យអភិបល។  
លកខខណ្ឌ ករងរែដលបនចុះហតថេលខរចួ មួយចបប់្រតូវ្របគល់ឱយ មីខ្លួន មួយចបប់្រតូវតមកល់

ទុកជឯក រេន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងមួយចបប់េផញីជូន្រកសួងម ៃផទ។ 

គ.៣). ករផ ព្វផ យលកខខណ្ឌ ករងរ 
បនទ ប់ពីលកខខណ្ឌ ករងរែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេ យអភិបល ្របធនអងគភពនមីយួៗ្រតូវ

េធ្វីករផ ព្វផ យដល់បុគគលិករបស់ខ្លួន េ យអេញជ ីញបុគគលិកម្តងមន ក់ៗមកជួប េដីមបពីនយល់ និងែណនំ
អំពីរេបៀបអនុវត្តភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវនីមួយៗ ែដលបនកំណត់េនកនុងលកខខណ្ឌ ករងរ េដីមបី
ឱយបុគគលិកមន ក់ៗយល់ចបស់អំពីអតថន័យ និងរេបៀបអនុវត្តភរកិចច និងករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។  

្របធនអងគភពនីមួយៗ ្រតូវធនថ បុគគលិកមន ក់ៗបនយល់ចបស់អំពីអតថន័យ នងិរេបៀបអនុវត្ត
ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវទងំអស់របស់ខ្លួន ែដលបនកំណត់េនកនុងលកខខណ្ឌ ករងរ។ 
 



ជពូំកទី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
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គ.៤). ករេធ្វើបចចុបបននភព ឬករែកស្រមួលលកខខណ្ឌ ករងរ 
លកខខណ្ឌ ករងរ្រតូវេធ្វីបចចុបបននភព ឬែកស្រមួលជ្របចឱំយកន់ែតមនភពសម្រសបេទនឹង

ថ នភពជក់ែស្តងៃនករងរ ភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវ និងបុគគលិករបស់អងគភពនីមួយៗ។ ករេធ្វី
បចចុបបននភព ឬករែកស្រមួលលកខខណ្ឌ ករងររបស់បុគគលិក្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ នងិនីតិវធិីែដល
បនកំណត់ខងេលី។ 
̉.́.Ươ. ŁũЮŲЧ˝◦Е˝şЊĳŉĠНÐðŲЊ˝  

ករេលីកទឹកចិត្ត គឺជអតថ្របេយជន៍ែដលបុគគលិក្រតូវទទួលបនេនេពលែដលបំេពញករងរបន
ល្អ។ ករេលីកទឹកចិត្ត ចេធ្វីេឡងីកនុងទ្រមង់ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ករដំេឡងីថន ក់ និងឬ នន្តរស័ក្តិ 
 ករទទួលបនេ្រគឿងឥស រយិយសករងរ 
 ករែតង ងំមុខតំែណង 
 លិខិតសរេសីរ ឬប័ណ្ណសរេសីរ  
 ករសរេសីរេ យផទ ល់មត់ ឬចរកនុងសំណំុឯក រផទ ល់ខ្លួន 
 ករផ្តល់ឱកសអភិវឌ សមតថភពកនុង និងេ្រក្របេទស និង 
 អតថ្របេយជន៍ដៃទេទៀត។ 

 

ទ្រមង់៤.១ ៖ បញជី ្រគប់្រគងសមភ រៈករយិល័យ 
ĠŃą БŪÐĠсŪÐ₣₤Ōĸ ũкŁũЋŗŲњŎ 

េឈម ះសមភ រៈករយិល័យ ៖............................................................ 

កលបរេិចឆទ ចូល េចញ សមតុលយកនុងស្តុក 
អនកេសនសំុី 

េឈម ះ ហតថេលខ 
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ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំេឈម ះ........................ ជ....................................................................... 
ៃនរដ្ឋបល............................................................។ 

..............(ĵ˝ŏÐУũ₤ņ).............. 
..............(İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ◦◦УŲŲЊŠЊĳ).............. 

″ņũŎк ៖ ........................................................................................................................... 
˝ņŊŷĳ□О ៖ សំេណីសំុចបប់ឈប់ស្រមកពីករងរចំនួន.............. េ យគតិចប់ពីៃថងទី...... ែខ............

ឆន .ំ....... ដល់ៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ....... ៃនករឈប់ស្រមក..........(្របចឆំន  ំ ឬរយៈ
េពលខ ្ល ីឬលំែហមតភុព ឬពយបលជំង ឺឬេ យមនកចិចករផទ លខ់ ្លនួ)..........។ 

 តប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ ឬនងខញុសូំមេគរពជ្រមបជូន....................... េម ្ត ្រជបថ 
......................................(មូលេហតៃុនករសុំចបបឈ់បស់្រមក)........................................
.........................................................................................។   
 ្រស័យេហតុេនះ សូម....................................... េម ្ត អនុញញ តចបប់ឱយខញុបំទ ឬនងខញុ ំ 
បនឈប់ស្រមក................................................ ចំននួ............ គតិចប់ពៃីថងទី........ ែខ.............. 
ឆន ំ .. ........ ដល់ៃថងទី........ ែខ.............. ឆន .ំ......... េ យក្តីអនុេ្រគះ។  
 សូមេគរពជូនភជ ប់មកជមួយនូវ...............................................................(េបីមន)។  
 សូម................... េម ្ត ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុ ំបទ ឬនងខញុ។ំ  

េធ្វីេន........... ៃថងទ.ី.... ែខ.......... ឆន .ំ....... 
΅ĳ□ЮŲž ĕЊ₣ЮěŊ й⅜ņБŠ ųФĕ 
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ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំេឈម ះ........................ ជ....................................................................... 
ៃនរដ្ឋបល............................................................។ 

..............(ĵ˝ŏÐУũ₤ņ).............. 
..............(İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ◦◦УŲŲЊŠЊĳ).............. 

″ņũŎк ៖ ........................................................................................................................... 
˝ņŊŷĳ□О ៖ សំេណីសំុករអនុញញ តសថិតេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ េដីមចំនួន.............. េ យគិតចប់ពីៃថងទី...... 

ែខ............ ឆន .ំ....... ដល់ៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ.......។ 

 តប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ ឬនងខញុសូំមេគរពជ្រមបជូន....................... េម ្ត ្រជបថ 
.......................(មូលេហតៃុនករសុំករអនញុញ តសថិតេនេ្រក្រកបខណ័្ឌ េដើម).....................
....................................................................................................................។   
 ្រស័យេហតុេនះ សូម............................. េម ្ត អនុញញ តឱយខញុបំទ ឬនងខញុ  ំសថិតេនេ្រក
្រកបខ័ណ្ឌ េដមីចំនួន ............  គិតចប់ពីៃថងទី........ ែខ............. ឆន .ំ......... ដល់ៃថងទី........ ែខ............. 
ឆន .ំ......... េ យក្តីអនុេ្រគះ។  
 សូម................... េម ្ត ទទួលនូវេសចក្តេីគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុ ំបទ ឬនងខញុ។ំ  
 សូមេគរពជូនភជ ប់មកជមួយនូវ...............................................................(េបីមន)។ 

េធ្វីេន........... ៃថងទ.ី.... ែខ.......... ឆន .ំ....... 
΅ĳ□ЮŲž ĕЊ₣ЮěŊ й⅜ņБŠ ųФĕ 
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ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំេឈម ះ........................ ជ....................................................................... 
ៃនរដ្ឋបល............................................................។ 

..............(ĵ˝ŏÐУũ₤ņ).............. 
..............(İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ◦◦УŲŲЊŠЊĳ).............. 

″ņũŎк ៖ ........................................................................................................................... 
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ែខ............ ឆន .ំ....... ដល់ៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ.......។ 

 តប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ ឬនងខញុសូំមេគរពជ្រមបជូន....................... េម ្ត ្រជបថ 
....................(មូលេហតៃុនករសុំករអនញុញ តសថិតកនុងភពទេំនរគម នេបៀវត )....................
....................................................................................................................។   
 ្រស័យេហតុេនះ សូម...................... េម ្ត អនុញញ តឱយខញុ ំបទ ឬនងខញុ  ំសថិតកនុងភពទំេនរ
គម នេបៀវត េលីកទី...... រយៈេពល............. គិតចប់ពីៃថងទី....... ែខ......... ....  ឆន .ំ......... ដល់ៃថងទី........ 
ែខ............. ឆន .ំ.......... េ យក្តីអនុេ្រគះ។  
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Юŗ₣ ៖ (្របកសរបស់្រកសួងម ៃផទស្តពីកីរអនុញញ តឱយសថតិកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត )។ 

 តប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ ឬនងខញុសូំមេគរពជ្រមបជូន....................... េម ្ត ្រជបថ 
.......................(មូលេហតៃុនករសុំចលូបេ្រមីករងរេនកនុងអងគភពេដើមវញិ).....................
....................................................................................................................។   
 ្រស័យេហតុេនះ សូម....................... េម ្ត អនុញញ តឱយខញុ ំបទ ឬនងខញុ  ំចូលបេ្រមីករងរ
កនុងអងគភពេដីមវញិ ចប់ពីៃថងទី...... ែខ........ ឆន .ំ....... បនទ ប់ពសីថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត េលីកទី.... 
រយៈេពល........ែខឬឆន  ំេ យក្តីអនុេ្រគះ។  
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 សូមេគរពជូនភជ ប់មកជមួយនូវ...............................................................(េបីមន)។ 

េធ្វីេន........... ៃថងទ.ី.... ែខ. .... ..... ឆន .ំ....... 
΅ĳ□ЮŲž ĕЊ₣ЮěŊ й⅜ņБŠ ųФĕ 
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ទ្រមង៤់.៦ ៖ ពកយសុផំ្ល ស់ប្តូ រកែន្លងេធ្វើករងរ 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 
ĵ˝ŏ₤НеĬų ₤сĠŉСũ˝Яĕų₣ЮĊſЧŁũİũ 

ខញុ ំបទ ឬនងខញុ ំេឈម ះ........................ ជ....................................................................... 
ៃនរដ្ឋបល............................................................ 

..............(ĵ˝ŏÐУũ₤ņ).............. 
..............(İũ₤њ˝ ŉЊΒĖ̋ ◦◦УŲŲЊŠЊĳ).............. 

″ņũŎк ៖ ........................................................................................................................... 
˝ņŊŷĳ□О ៖ សំេណីសំុផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វីករងរពី......................................................េទបេ្រមីករងរ 

េន....................................................................។ 

 តប មកមមវតថុខងេលី ខញុ ំបទ ឬនងខញុសូំមេគរពជ្រមបជូន....................... េម ្ត ្រជបថ 
...........................(មូលេហតៃុនករេសនើសុំផ្ល សប់្តូរកែន្លងេធ្វើករងរ).....................................
.........................................................................................។   
 ្រស័យេហតុេនះ សូម............................. េម ្ត អនុញញ តឱយខញុបំទ ឬនងខញុ  ំបនផ្ល ស់ប្តូរ 
កែន្លងេធ្វីករងរពី............................. េទបេ្រមីករងរេន............................. េ យក្តីអនុេ្រគះ។  
 សូម................... េម ្ត ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុ ំបទ ឬនងខញុ។ំ  
 សូមេគរពជូនភជ ប់មកជមួយនូវ...............................................................(េបីមន)។ 

េធ្វីេន........... ៃថងទ.ី.... ែខ.......... ឆន .ំ....... 
΅ĳ□ЮŲž ĕЊ₣ЮěŊ й⅜ņБŠ ųФĕ 
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ទ្រមង៤់.៧ ៖ បញជី យនមបុគគលិក  
(កបលលិខតិ) 

 

ĠŃą БŬŎĜņĠНÐðŲЊ˝ĂĖ е.......... 

ល.រ 
ពត័ម៌នផទ លខ់្លួន ពត័ម៌នវជិជ ជីវៈ 

េផ ងៗ នម្រតកូល  
និងនមខ្លួន 

េភទ
ៃថងែខឆន  ំ
កំេណីត 

ក្រមិតវបបធម ៌ មុខជំនញ តួនទី អងគភព នន្តរសក័្តិ
ៃថងែខឆន ចំូល
បេ្រមីករងរ 
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ទ្រមង៤់.៨ ៖ បញជី វត្តមន  
(កបលលិខតិ) 

 

ĠŃą БŷĳŉŌĕ 
ៃថង............... ទ.ី........ ែខ............. ឆន .ំ........... 

ល.រ 
នម្រតកូល នងិ
នមខ្លួន 

េភទ តនួទ ី
ហតថេលខ 

្រពកឹ ង ច 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
ģĕЮþЧŀ ĕЊ₣υ˝ļĮ 

ៃថងទី.......... ែខ............... ឆន .ំ........ 
ĜŎ˝ũřťģŲ 

ៃថងទី.......... ែខ............... ឆន .ំ........ 
ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ 
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ទ្រមង៤់.៩ ៖ ែផនករករងរ្របចឆំន  ំ 
(កបលលិខតិ) 

 

ЯĩĕŁũŁũİũŪĠČ еĂĖ е.......... 
ល.រ សកមមភព 

ចំនួន 
ៃថង 

កលវភិគ(ែខ) 
អនកទទួលខុស្រតូវ កំណតស់មគ ល ់

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

១                 
២                 
៣                 
៤                 
៥                 
...                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

ៃថងទី.......... ែខ................ ឆន .ំ......... 
ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ 
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ទ្រមង៤់.១០ ៖ ែផនករករងរ្របច្រតមីស  
(កបលលិខតិ) 

 

ЯĩĕŁũŁũİũŪĠČ еŪĳБŌ₤◦Б...... ĂĖ е.......... 
ល.រ សកមមភព 

ចំនួន 
ៃថង 

ែខ........... ែខ........... ែខ........... 
អនកទទួលខុស្រតូវ កំណតស់មគ ល ់

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

១                 
១.១                 
១.២                 
១.៣                 
២                 
២.១                 
២.២                 
២.៣                 
.....                 

                 
                 

 

ៃថងទី.......... ែខ................ ឆន .ំ......... 
ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ 
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ទ្រមង៤់.១១ ៖ ែផនករករងរ្របចែំខ 
(កបលលិខតិ) 

 

ЯĩĕŁũŁũİũŪĠČ еЯŠ............... ĂĖ е.......... 
ល.រ សកមមភព 

អនកទទូល 
ខុស្រតូវ 

ែខ............... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

១                                  
១.១                                  
១.២                                  
១.៣                                  
២                                  
២.១                                  
២.២                                  
២.៣                                  
.....                                  

                                  
                                  

ៃថងទី.......... ែខ................ ឆន .ំ.........
ŪĠēĕΒ₣ ðļĮ
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ទ្រមង៤់.១២ ៖ របយករណ៍ស្តីពីករអនុវត្តករងររបស់បុគគលិក 
(កបលលិខតិ) 

 

ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБ 
ŁũΒĕНŷĳŉŁũİũũĠ₤сĠНÐðŲЊ˝ 
្របចែំខ............... ឆន ២ំ០..... 

ơ. Ų◦ċĩŲŁũİũşеĠ₣ៗ ЯřŲģĕΒĕНŷĳŉ̋ ĖО₣ЯŠЮĕй  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ư. ĠŔΆ ŪĠĘņЯřŲЮ Ч̋ĳŌĕ ņĳЊЮŗĠŲс ĕЊ₣ΒĕН⅜₤ĕчЮĩ℮₣ៗ (េបីមន ) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

ư.  ЯĩĕŁũ₤ŪŌĠсЯŠĠĜĀ Ġс 

ល.រ សកមមភពសខំនែ់ដលេ្រគងអនុវត្តែខបនទ ប ់
សប្ត ហ៍ទី ស្រមបស្រមួល 

ឬចូលរមួេ យ ១ ២ ៣ ៤ 
       
       
       
       
       

 

 
ģĕЮþЧŀ ĕЊ₣υ˝ļĮ 

ៃថងទី......... ែខ............... ឆន .ំ........... 
ņНŠĳеЯ‗₣΅ĳ□ЮŲŠБ

ៃថងទី......... ែខ............... ឆន .ំ......... 
΅ĳ□ЮŲž ĕЊ₣ЮěŊ йĠНÐðŲЊ˝ 
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ទ្រមង៤់.១៣ ៖ លកខខណ្ឌ ករងររបស់បុគគលិក 
(កបលលិខតិ) 

 

Ų˝ šŠ‗ŹŁũİũ 
េឈម ះបុគគលិក  
មុខតែំណង  
ទកីែន្លងបេំពញករងរ  
សថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងផទ ល់  

ơ. ŪĠŷĳŉЊ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 

Ư. ļũ Њ̋şĆ ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ 
............(េឈម ះមុខតែំណង)............. មនភរកចិច និងករទទលួខុស្រតូវ ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................។ 

 

ư. ũģŎŁũ‗ч 
............)េឈម ះមុខតែំណង( .............  ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខស្តីពីករបំេពញករងរ

របស់ខ្លួន និង យករណ៍ជូន....................................................................។ 
 

លកខខណ្ឌ ករងរេនះ ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ............................ េនកនុងកិចច្របជុំ......
( មញញ  ឬវ ិ មញញ )....... េលីកទី........ នៃថងទី......... ែខ............ ឆន .ំ........។ 

..................., ៃថងទី...... ែខ............ ឆន .ំ......
ΒķЊģŲ 



 

 

ĄеĮР˝◦Б̣  
ŁũŪÐĠсŪÐ₣υ˝⅜ũ



ជពូំកទី៥ ៖ ករ្រគប់្រគងឯក រ 
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ĄеĮР˝◦Б̣  
ŁũŪÐĠсŪÐ₣υ˝⅜ũ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជមច ស់នូវ ល់លិខិត និងឯក រទងំអស់ ែដលេរៀបចំ
េឡងីេ យ្រកុម្របឹក  ឬកនុងនម្រកុម្របឹក  នងិេ យគណៈអភិបលកនុងនមរដ្ឋ។ 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវធនទុក ក់លិខតិ នងិឯក រទងំអស់របស់ខ្លួន 
្រពមទងំលិខិត និងឯក រែដលខ្លួនទទួលបន ឱយមនរេបៀបេរៀបរយស ្ត ប់ធន ប់ល្អ និងគង់វង ។  
̣.ơ. ĕЊŎņĕњŎ 

ករ្រគប់្រគងឯក រ គជឺករេរៀបចំទុក ក់ នងិែថរក ឯក រទងំអស់របស់រដ្ឋបល ជធនី 
េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េទ ម្របព័នធជក់ ក់មួយ េដីមបធីនថ ឯក រទងំេនះ្រតូវរក ទុកេ យមន
រេបៀបេរៀបរយ មនស ្ត ប់ធន ប់ មនសុវតថិភព និងមនលកខណៈងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់។ 

ឯក ររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  រមួមនឯក រែដលេរៀបចំេឡងីេ យរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  នងិឯក រែដលរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទទួលបន។ 
̣.Ư. Βĳ□ŪĠЮŗĄĕч 

ករ្រគប់្រគងឯក របនល្អ នងឹផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ផ្តល់ភពងយ្រសួលកនុងករែស្វងរកព័ត៌មន ឬទិននន័យែដល្រតូវករ 
 ជួយបន្តនិរន្តរភពព័ត៌មន េនេពលមនអនកមកទទួលករងរថមី និងឬផ្ល ស់េចញ 
 ផ្តល់នូវភស្តុ ងជក់ ក់អំពីកិចចករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ែដលបនេកីតេឡងីរចួមកេហយី 
 ជួយបេងកីន្របសិទធភពករងរជេដីម។ 

̣.ư. ŪĠЮķ◦υ˝⅜ũ 
ឯក ររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  ចែបងែចកជពីរ្របេភទ គ ឺ៖ 
 υ˝⅜ũ⅜ēũ‗к គជឺឯក រទងំ យ ែដលមនិ្រតូវបន មឃត់េ យចបប់ លិខិត
បទ ្ឋ នគតយុិត្តជធរមន េ យ្រកុម្របឹក  និងេ យគណៈអភិបលកនុងករផ ព្វផ យជ
ធរណៈ។ ឯក រ ធរណៈរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ច្រតូវបន

េ្របី្របស់េ យ ធរណជនទូេទ មត្រមូវករ។ 
 υ˝⅜ũаĩĀ̋ Ė О₣ គឺជឯក រទងំ យ  ែដល្រតូវបន មឃត់េ យចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តននជធរមន េ យ្រកុម្របឹក  និងេ យគណៈអភិបលកនុងករផ ព្វផ យជ
រធរណៈ។ ឯក រៃផទកនុងរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ច្រតូវបន

អនុញញ តឱយេ្របី្របស់ចំេពះែតបុគគលទងំ យ  ែដលទទួលបននូវករអនុញញ តពីចបប់ 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន ្រកុម្របឹក  និងគណៈអភិបលបុ៉េ ្ណ ះ។ ឯក រៃផទកនុង
មនជ ទិ៍ របយករណ៍េសីុបអេងកត ឯក រទក់ទងនឹងសន្តសុិខរបស់បុគគលនិងសន្តិសុខ
ធរណៈ ឯក រទក់ទងនឹងកតិ្តិយសរបស់បុគគល ឯក រអ្រ នុកូល ្ឋ នជេដីម។ 
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̣.̉. ĠЮşĆ˝Ю◦₤ Ė̋О₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣υ˝⅜ũ 
បេចចកេទសននកនុងករ្រគប់្រគងឯក រ រមួមនដូចខងេ្រកម ៖  
 ករ្រគប់្រគងឯក រ មកលបបវត្ត ិគជឺករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រនន េទ ម
លំ ប់លំេ យកលបរេិចឆទៃនករ ក់េចញនូវឯក រ។  

 ករ្រគប់្រគងឯក រ ម្របេភទ គឺជករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រនន េទ ម
្របេភទ និងអនុ្របេភទៃនឯក រនីមួយៗេនះ។  

 ករ្រគប់្រគងឯក រ មេឈម ះ គឺជករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រនន េទ ម
េឈម ះរបស់បុគគល ឬេឈម ះរបស់អងគភព។  

 ករ្រគប់្រគងឯក រ មអកខរ្រកម គឺជករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រ េទ មលំ ប់
លំេ យៃនពយញជនៈ “ក ខ គ ឃ ង ច...”។  

̣.̣. ◦Б˝Яĕų₣ũ˝⅝◦Н˝υ˝⅜ũ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវរក ទុកឯក រននរបស់ខ្លួនេន ៖  
 អងគភពរដ្ឋបលរបស់ខ្លួន គឺ ៖ 

 ករយិល័យរដ្ឋបល នងិហរិញញវតថុ ចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ករយិល័យរេបៀប នងិឯក រៃនទចីត់កររដ្ឋបល ចំេពះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

 អងគភព មី គឺជអងគភពែដលផ្តួចេផ្តីម ក់េចញនូវឯក រ ឬែដលពក់ព័នធនឹងឯក រ
េនះផទ ល់។  

̣.̀. Łũũ˝⅝◦Н˝υ˝⅜ũ 
ជទូេទ អងគភពនីមួយៗែតងែតេធ្វីករ្រគប់្រគងឯក ររបស់ខ្លួន កនុងទ្រមង់ជឯក រេអឡចិ

្រតូនិច និងទ្រមង់ជឯក រេបះពុមព េ យេ្របី្របស់បេចចកេទស្រគប់្រគងឯក រននបញចូ លគន  និង
រក ទុកឯក រទងំេនះេនេ្រចីនកែន្លង។  

ឯក រេអឡចិ្រតូនចិ គឺជឯក រែដល ចរក ទុកេនកនុង្របព័នធេអឡចិ្រតូនចិ ឬ្របព័នធកុំពយូទ័រ។ 
ឯក រេបះពុមព គឺជឯក រែដលបនេបះពុមពេនេលី្រក ស។ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវរក ទុក ក់ឯក ររបស់ខ្លួន កនុងទ្រមង់ជឯក រ

េអឡចិ្រតូនិច និងទ្រមង់ជឯក រេបះពុមព េទ ម ៖ 
 េឈម ះរបស់បុគគលិក អកខរ្រកម និងកលបបវត្តិ ចំេពះឯក រែដលពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង
បុគគលិក។ 

 ្របេភទឯក រ នងិកលបបវត្ត ិ ចំេពះឯក រទងំអស់ េលីកែលងែតឯក រែដលពក់ព័នធ
នឹងករ្រគប់្រគងបុគគលិក។  
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̣.̀.ơ. Łũ◦Н˝Ţ с̋υ˝⅜ũЮΒΌЊşŪĳСĕЊş  
ករទុក ក់ឯក រេអឡចិ្រតូនិច គឺជករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រេអឡចិ្រតូនិចនន 

េនកនុង្របព័នធេអឡចិ្រតូនិច ឬ្របព័នធកុំពយូទ័រ។ ឯក រេអឡចិ្រតូនិច មន០៣្របេភទដូចខងេ្រកម ៖ 
 ឯក រជទ្រមង់កមមវធិីករយិល័យ (Office Application File)  
 ឯក រជទ្រមង់ ្រកូបតភីឌីេអហ្វ (Acrobat PDF File) ឬ 
 ឯក រជទ្រមង់រូបភព(Image)។ 
ចំេពះឯក រែដលេរៀបចំេឡងីេ យរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  អងគភពរដ្ឋបល

្រតូវរក ទុក ក់ទងំឯក រជទ្រមង់កមមវធិីករយិល័យផង និងឯក រជទ្រមង់ ្រកូបតផង។ ករ
រក ទុកឯក រជទ្រមង់កមមវធិីករយិល័យ គឺេដីមបងីយ្រសួលកនុងករដក្រសង់ខ្លឹម រ ឬករេ្របី្របស់
ជគំរូេនេពល ក់ែតងលិខិតែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន េនះ។ 

េដីមបធីនដល់សុវតថិភពៃនករទុក ក់ឯក រេអឡចិ្រតូនិច អងគភពរដ្ឋបល្រតូវរក ទុកឯក រ
េអឡចិ្រតូនិចរបស់ខ្លួនេនកនុង្របព័នធកុំពយូទ័រឱយបនេលីសពីមួយកុំពយូទ័រ និងេនកនុងថសទុកឯក រខង
េ្រក(External Hard Disk) ឱយបនេលីសពីមួយ។ 

កនុងកររក ទុក ក់ឯក រេអឡចិ្រតូនិច អងគភពរដ្ឋបល្រតូវ ៖  
 បេងកីតេឈម ះចំណងេជីង េ យសរេសរថ “ករ្រគប់្រគងឯក រ”  
 បេងកីតេឈម ះែផនក (Folder)  
ឧទហរណ៍ ៖  I.  ឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តថន ក់ជតិ  
 II.  លិខិតរដ្ឋបលរបស់ថន ក់ជតិ 
 III.  ................................... 

 បេងកីតេឈម ះអនុែផនក (Subfolder)  
ឧទហរណ៍ ៖ I.  ឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តថន ក់ជត ិ 
 ០១. រដ្ឋធមមនុញញ 
 ០២. ចបប់ 
 ០៣. ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្ត 

០៤. ......................... 
 បេងកីតេឈម ះឯក រនីមយួៗ (File Name) េ យសរេសរ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង(កលបរេិចឆទៃនករ

េចញឯក រ) េលខ (អក រកត់ ថ ប័ន) និងចណំងេជីង  
ឧទហរណ៍ ៖  
 ១៩៩៣-០៩-២៤ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 ២០០៨-០៥-២៤ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស-រកម-០៥០៨-០១៧ ចបប់ស្តីពកីរ្រគប់្រគង
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  

 ២០០៩-១២-៣០ ្របកសេលខ៤២៧៤្របក (មផ) ស្ដីពីករបេងកីតករយិល័យ និងករ
កំណត់តួនទ ីភរកិចច ទំនក់ទំនងករងររបស់េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
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 ក់បញចូ លេទកនុង្របព័នធកុំពយូទ័រ  
 កត់្រ ចូលបញជ ីេឈម ះឯក រ។  
អងគភពរដ្ឋបល្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពជ្របចនូំវ្របព័នធរក ទុកឯក រេអឡចិ្រតូនិច នងិបញជ ីេឈម ះ

ឯក រេនេរៀង ល់េពលទទួលបនឯក រថមី។  
អងគភពរដ្ឋបលេរៀបចំបេងកីតេឈម ះចំណងេជីង េឈម ះែផនក េឈម ះអនុែផនក និងេឈម ះឯក រ

មរេបៀបដូចខងេ្រកម ៖ 
ŁũŪÐĠсŪÐ₣υ˝⅜ũ (េឈម ះចណំងេជើង)
I υ˝⅜ũŪ˝ĠŠњ‗Ź şĤĠс ĕЊ₣ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐĳЊŎНĳŉ▫Ė ˝сďĳЊ (េឈម ះែផនក) 
 ០១ រដ្ឋធមមនុញញ  (េឈម ះអនែុផនក) 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។  
ឧទហរណ៍ ៖  
 ១៩៩៣-០៩-២៤ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
 ២០០៤-០៧-១៣ ចបប់ធមមនុញញបែនថម សំេ ធននូវដំេណីរករ្រប្រកតីៃន   

ថ ប័នជតិ  
 ២០០៨-០២-១៥ ចបប់ធមមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថមី និងម្រ ១៤៦
ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   

 ០២ ចបប ់

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ្រពះ ជ្រកមេលខ ចំណងេជងី។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០១-០៣-១៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស-រកម-០៣០១-០៥ ចបប់ស្តីពីករ្រគប់
្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់  

 ២០០៨-០៥-២៤ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស-រកម-០៥០៨-០១៧ ចបប់ស្តីពីករ្រគប់
្រគងរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ០៣ ្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ត 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជងី។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៥-០៦-១៧ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្តស្តីពីកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ  
 ២០១៣-០៨-២៤ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣   
 ២០១៤-០៧-១៧ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជត ិ២០១៤-២០១៨ 

 ០៤ េគលនេយបយ 
   េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជងី។ 
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ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៦-០៥-០៥ េគលនេយបយស្តីពីករផ្តល់េស ធរណៈ   
 ២០១៤-០៤-១៨ េគលនេយបយស្តីពីករ្រគប់្រគង និងករអភវិឌ ធនធន
មនុស េនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

 ២០១៤-១១-១៨ េគលនេយបយស្តីពី្របព័នធែផនកររបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
 ០៥ ្រពះ ជ្រកឹតយ 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ចំណងេជងី។
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៨-១២-៣១ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស-រកត-១២០៨-១៤២៩ ស្តីពីករបេងកីត
គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ  

 ០៦ អនុ្រកតឹយ

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង អនុ្រកឹតយេលខ ចំណងេជីង។
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៩-១២-១៤ អនុ្រកតឹយេលខ២១៦ អន្រក-បក ស្ដីពីតួនទី ភរកិចច និង
ទំនក់ទំនងករងររបស់រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក

 ០៧ ្របកស នងិ្របកសអន្តរ្រកសួង

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ្របកស ឬ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ 
(អក រកត់្រកសួង) ចណំងេជងី។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៩-១២-៣០ ្របកសេលខ៤២៧៤្របក (មផ) ស្ដីពីករបេងកីតករយិល័យ 
និងករកំណត់តួនទី ភរកិចច ទំនក់ទនំងករងររបស់េខត្ត ្រកុង ្រសុក 

 ០៨ េសចក្តសីេ្រមច 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីសេ្រមចេលខ (អក រកត់
្រកសួង) ចណំងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០០៩-០៣-២៧ េសចក្តសីេ្រមចេលខ០១២ សសរ-គជអប ស្តីពកីរទទួល

គ ល់សមសភពអនុគណៈកមម ធិករននរបស់ គជអប      
 ០៩ េសចក្តែីណន ំ

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីែណនេំលខ (អក រកត់
្រកសួង) ចណំងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០១៤-០១-២៨ េសចក្តីែណនេំលខ០០២ សហវ-អល  ស្តពីីវធិី ្រស្ត និង
នីតិវធិីលទធកមមរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
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 ១០ ចរ នងិ ចរែណន ំ

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចរេលខ (អក រកត់្រកសួង) 
ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០១៤-០៩-០៩ ចរែណនេំលខ០១០ សហវ-អហក ស្តីពីេគលករណ៍ 
និងនីតិវធិីផ្តល់រង្វ ន់េលីកទឹកចិត្តេលីករផ្តល់េស រដ្ឋបល   

 ១១ េសៀវេភែណន ំ

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០១៣-០៧-២៤ េសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចំគេ្រមង្រកុង ្រសុក  

II ŲЊŠЊĳũřťģŲũĠ₤с▫Ė ˝сďĳЊ 
 ០១ របយករណ៍ 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០១១-១០-១៨ របយករណ៍បូកសរុបសមិទធផលៃនករអនុវត្តករងរ្រកុម
្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ណត្តទិី២ (២០០៧-២០១១)

 ០២ េសចក្តជូីនដណឹំង 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីជូនដណឹំងេលខ (អក រកត់
្រកសួង) ចណំងេជងី។  
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០១៥-០៥-០៧ េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០១៩ សជណ-គជអប ស្តីពីករ
ែណនេំគលករណ៍ថមីមួយចំនួនស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុ ំសងក ត់ 

 ០៣ .......................... 
III ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐĳЊŎНĳŉũĠ₤сũřťģŲ......(េឈម ះ)......(ũřťģŲ⅜ņБ) 
 ០១ ដកីបទបញជ ទូេទ 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េលខដីក ចណំងេជីង។  
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ដីកេលខ...... ដក-បក ស្តីពីបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក

.........................................   
 ០២ ដកីឯកត្តភតូ 
   េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ដីកេលខ ចំណងេជីង។ 
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ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ដីកេលខ...... ដក-តត ស្តីពី......................................... 

 ០៣ េសចក្តសីេ្រមច 

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីសេ្រមច ចំណងេជងី។
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... េសចក្តសីេ្រមចេលខ...... សសរ ស្តីពី..............................

 ០៤ េសចក្តែីណន ំ

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីែណនេំលខ ចំណងេជីង។
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... េសចក្តីែណនេំលខ...... សណន ស្តីពី............................

 ០៥ ែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល០៥ឆន ំ

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ែផនករអភិវឌ ន៍រយៈេពល០៥ឆន  ំ២០....-២០.... 

 ០៦ កមមវធិវីនិេិយគ០៣ឆន រំកំលិ

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... កមមវធិីវនិិេយគ០៣ឆន រំកំិល ២០....-២០.... 

 ០៧ ែផនករអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ន៍ ថ បន័

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ែផនករអន្ត គមន៍អភិវឌ ន៍ ថ ប័ន០៣ឆន  ំ២០...-២០... 
 ២០....-......-...... ែផនករអន្ត គមន៍អភិវឌ ន៍ ថ ប័ន្របចឆំន ២ំ០.... 

IV ŲЊŠЊĳũřťģŲũĠ₤сũřťģŲ......(េឈម ះ)......(ũřťģŲ⅜ņБ) 
 ០១ របយករណ៍ 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... របយករណ៍្របចែំខ............. ឆន .ំ......  
 ២០....-......-...... របយករណ៍្របច្ំរតីមសទី... ឆន .ំ...... 
 ២០....-......-...... របយករណ៍្របចឆំមសទី....... ឆន .ំ...... 
 ២០....-......-...... របយករណ៍្របចឆំន .ំ............ 
 ២០....-......-...... របយករណ៍ស្តីពី....................................................
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 ០២ េសចក្តជូីនដណឹំង   

  
 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង េសចក្តីជូនដណឹំងេលខ ចណំងេជងី។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... េសចក្តជូីនដំណឹងេលខ.......... ស្តីពី........................... 

 ០៣ .......................... 
V υ˝⅜ũĠНÐðŲЊ˝ũřťģŲ......(េឈម ះ)......(ũřťģŲ⅜ņБ) 
 ០១ េឈម ះបគុគលិក................... 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ............................................................................  
 ២០....-......-...... ............................................................................ 
 ២០....-......-...... ............................................................................ 

 ០២ េឈម ះបគុគលិក................... 
 ០៣ េឈម ះបគុគលិក................... 

VI υ˝⅜ũ΅ЊũŃňŷĳ□ ОũĠ₤сũřťģŲ....(េឈម ះ)....(ũřťģŲ⅜ņБ) 
 ០១ គេ្រមងថវកិ្របចឆំន  ំ

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... គេ្រមងថវកិ្របចឆំន .ំ........  
 ២០....-......-...... គេ្រមងថវកិ្របចឆំន .ំ........ ែដលបនែកស្រមួល 

 ០២ ង្របកឧ់បតថមភ្រកុម្របកឹ  

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ង្របក់ឧបតថមភ្រកុម្របឹក ្របចែំខ........ ឆន .ំ........   
 ២០....-......-...... ង្របក់ឧបតថមភ្រកុម្របឹក ្របចែំខ........ ឆន .ំ........

 ០៣ ង្របកេ់បៀវត បគុគលិក 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-...... ង្របក់េបៀវត បុគគលិក្របចែំខ........ ឆន .ំ........   
 ២០....-......-...... ង្របក់េបៀវត បុគគលិក្របចែំខ........ ឆន .ំ........ 

 ០៤ ............................ 
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VII υ˝⅜ũÐЮŪŌ₣ũĠ₤сũřťģŲ......(េឈម ះរដ្ឋបល)......(ũřťģŲ⅜ņБ) 
 ០១ គេ្រមង....................... 

  

 េឈម ះឯក រ្រតូវសរេសរដូចតេទ ៖ ឆន -ំែខ-ៃថង ចំណងេជីង។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
 ២០....-......-......  ..........................................................................   
 ២០....-......-......  .......................................................................... 

 ០២ គេ្រមង....................... 
 ០៣ គេ្រមង....................... 

 

កណំត់សមគ ល់ ៖  
 កនុងករណីចណំងឯក រែវងេពក ្រតូវសេងខបឱយបនខ្លី េ យរក ន័យ ច ្ត ប់បន។ 
 កនុងករណី អក រកត់លិខិតមនបញជ ក់អំពីេឈម ះ្រកសួង ថ ប័នែដលេចញលិខិតេហយី ពុំចបំច់
សរេសរេនកនុងវង់្រកចកនូវអក រកត់របស់្រកសួង ថ ប័នេចញលិខិតេទៀតេទ។ 
អងគភពរដ្ឋបលេរៀបចំបញជ ីេឈម ះឯក រនន ែដលបនរក ទុកេនកនុង្របព័នធេអឡចិ្រតូនិច ម

ទ្រមង់ដូចខងេ្រកម ៖ 
ĠŃą БЮěŊ йυ˝⅜ũЮΒΌЊşŪĳСĕЊş

I ЮěŊ йЯĩĖ̋   
 ១.១ េឈម ះអនុែផនក 
  1. េឈម ះឯក រ (្រតូវ ក់ មលំ ប់លំេ យៃនកលបរេិចឆទេចញលិខិត េ យចបេ់ផ្តីមពី

កលបរេិចឆទមុនេគ េនពីេលីេគ) 
  2. េឈម ះឯក រ  
  3. េឈម ះឯក រ  
 ១.២ េឈម ះអនុែផនក 
  1.  
  2.  

II ЮěŊ йЯĩĖ̋   
 ១.១ េឈម ះអនុែផនក 
  1. េឈម ះឯក រ  
  2. េឈម ះឯក រ  
 ១.២ េឈម ះអនុែផនក 
  1.  
  2.  
កំណតស់មគ ល ់៖ បញជ ីេនះេធ្វីបចចុបបននភព្រតឹមៃថងទី....... ែខ............ ឆន .ំ.......។ 



ជពូំកទី៥ ៖ ករ្រគប់្រគងឯក រ 
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ឧទហរណ៍ ៖  
ĠŃą БЮěŊ йυ˝⅜ũЮΒΌЊşŪĳСĕЊş

I υ˝⅜ũŪ˝ĠŠњ‗Ź şĤĠс ĕЊ₣ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐĳЊŎНĳŉ▫Ė ˝сďĳЊ 
 ១.១ រដ្ឋធមមនុញញ  
  1. ១៩៩៣-០៩-២៤ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
  2. ២០០៤-០៧-១៣ ចបបធ់មមនុញញបែនថម សំេ ធននូវដំេណីរករ្រប្រកតីៃន ថ បន័ជតិ  
  3. ២០០៨-០២-១៥ ចបប់ធមមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថមី និងម្រ ១៤៦ថមី ៃនរដ្ឋ

ធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 ១.២ ចបប ់
  1. ២០០១-០៣-១៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចបបស់្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល

ឃុ ំសងក ត ់ 
  2. ២០០៨-០៥-២៤ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចបបស់្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 

̣.̀.Ư. Łũ◦Н˝Ţ с̋υ˝⅜ũЮģйĮНņį  
ករទុក ក់ឯក រេបះពុមព គឺជករេរៀបចំទុក ក់ និងែថរក ឯក រននែដលបនេបះពុមព

េនេលី្រក ស េនកនុង្រកូណូ ឬសឺមីពយួរ(ចំេពះឯក រែដលពុំបនចង្រកងជេសៀវេភ) ឬេនកនុង
ទូតមកល់ឯក រ(ចំេពះឯក រែដលបនចង្រកងជេសៀវេភ)។ 

កនុងកររក ទុក ក់ឯក រេបះពុមព អងគភពរដ្ឋបល្រតូវ ៖  
 កំណត់េឈម ះ្របេភទឯក រ ដូចជ រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយជេដីម។ 
 េរៀបចំ ្ល កេឈម ះ្របេភទឯក រនីមយួៗ េ យមនបញជ ក់អពំីចេន្ល ះឆន  ំ (ឧទហរណ៍ ៖ 
្រពះ ជ្រកឹតយ ចប់ពីឆន .ំ......... ដល់ឆន .ំ.........) រចួបទិភជ ប់ ្ល កេឈម ះេនះេន ៖  
 េលីខនង្រកូណូ កនុងករណីេ្របី្របស់្រកូណូកនុងកររក ទុកឯក រ 
 េលីមត់សឺមីខង ្ត  ំកនុងករណីេ្របី្របស់សឺមីពយួរកនុងកររក ទុកឯក រ 
 ែផនកខងេលី ឬខងេ្រកមៃនទី ងំរក ឯក រ កនុងករណីេ្របី្របស់ទូតមកល់ឯក រ 

 ពិនិតយភពលំ ប់លំេ យៃនទំព័រឯក រ រចួបនទ ប់មកកឹបឯក រសថិតេនកនុងសំណំុជមួយ
គន  (ចំេពះឯក រែដលពុំបនចង្រកងជេសៀវេភ) 

 ក់តេ្រមៀបឯក រេទ មលំ ប់លំេ យៃនកលបរេិចឆទេចញលិខិត ៖ 
 ពីេ្រកមេឡងីេលី កនុងករណីេ្របី្របស់្រកូណូ 
 ពីេឆ្វងេទ ្ត កំនុងករណីេ្របី្របស់សឺមីពយួរ និងទូតមកល់ឯក រ 

 កត់្រ ចូលបញជ ីេឈម ះឯក រ េហយីបញជ ីេនះ្រតូវរក េន ៖  
 ពីេលីេគបង្អស់ កនុងករណីេ្របី្របស់្រកូណូ 
 ខងមុខេគ កនុងករណីេ្របី្របស់សឺមីពយួរ និងទូតមកល់ឯក រ។ 
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អងគភពរដ្ឋបល្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពជ្របចនូំវកររក ទុកឯក រេបះពុមព និងបញជ ីេឈម ះឯក រ
េនេរៀង ល់េពលទទួលបនឯក រថមី។  
ឧទហរណ៍ ៖ បញជ ីេឈម ះឯក រ  

ũřťĊņŊĕНŃň
១. រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣) 
២. ចបប់ធមមនុញញបែនថម សំេ ធននូវដំេណីរករ្រប្រកតីៃន ថ ប័នជតិ(ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤) 
៣. ចបប់ធមមនុញញស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ១៤៥ថមី នងិម្រ ១៤៦ថមីៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រក

កមពុជ (ៃថងទ១ី៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨) 

៤. ................ 
  
  

 

şĤĠс
១. ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចុះៃថងទី១៩ ែខមីន ឆន ២ំ០០១ ែដល្របកសឱយេ្របី

ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 
២. ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះៃថងទ២ី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ែដល្របកសឱយ

េ្របីចបប់ស្តីពកីរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
៣.  
៤.  

 



 

 

ĄеĮР˝◦Б̀  
Њ̋şĆŪĠĄНе
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ĄеĮР˝◦Б̀  
Њ̋şĆŪĠĄНе 

̀.ơ. Њ̋şĆŪĠĄНе◦РЮĉ 
̀.ơ.ơ. ĕЊŎņĕњŎ 

កិចច្របជុំរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជករជួបជុំគន ែដលមនេគលបំណង
ចបស់ ស់ េ យ្របកន់យកករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ និងករពិេ្រគះពិភក  ជមេធយបយដ៏ចមបងកនុង
ករសេ្រមចនូវេគលបំណងទងំេនះ។ 

ជទូេទ កិចច្របជុំែចកេចញជកិចច្របជំុ មញញ និងកិចច្របជំុវ ិ មញញ ែដល ចេរៀបចំេឡីងជ
ធរណៈ ឬជសមង ត់ ្រស័យេទនឹងេគលបំណង និងឬករត្រមូវេ យចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

យុត្តនន។  
កិចច្របជំុ មញញ គឺជកិចច្របជុំែដល្រតូវេរៀបចំេឡងីជេទៀងទត់ េទ មេពលេវ កំណត់ជក់

ក់មួយ។  
កចិច្របជុវំ ិ មញញ គឺជកិចច្របជុំែដល្រតូវេរៀបចំជបនទ ន់េ យពុំ ចរង់ចកំរ្របជុំ មញញបន។  
កចិច្របជុែំដលេរៀបចេំឡងីជ ធរណៈ គឺជកចិច្របជុំមួយែដលអនុញញ តឱយអនកែដលមនចំ ប់

រមមណ៍ននចូលរមួ្របជំុ កនុងនមជអនកសេងកតករ។ 
កិចច្របជំុែដលេរៀបចំេឡងីជសមង ត់ គឺជកិចច្របជុំមួយែដលអនុញញ តឱយចូលរមួចំេពះែតអនកែដល

មនសមតថកិចច ឬអនកែដលពក់ព័នធបុ៉េ ្ណ ះ េ យពុំអនុញញ តឱយអនកែដលមនចំ ប់ រមមណ៍នន
ចូលរួម្របជុំេឡយី។ 
̀.ơ.Ư. ŪĠЮķ◦аĕ Њ̋şĆŪĠĄНеũĠ₤сũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  

េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្តរមួមនកិចច្របជុំដូចខងេ្រកម ៖ 
 កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  
 កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករនន 
 កិចច្របជុំគណៈអភិបល 
 កិចច្របជុំអន្តរទីចត់ករ  
 កិចច្របជុំៃផទកនុងទីចត់ករ   
 កិចច្របជុំៃផទកនុងករយិល័យ 
េនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ រមួមនកិចច្របជុំដូចខងេ្រកម ៖ 
 កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  
 កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករនន 
 កិចច្របជុំគណៈអភិបល 
 កិចច្របជុំអន្តរករយិល័យ   
 កិចច្របជុំៃផទកនុងករយិល័យ  
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េ្រកពីកិចច្របជុំខងេលីេនះ េនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចមនកិចច្របជុំមួយ
ចំនួនេទៀត ដូចជកិចច្របជុជំមួយបុគគលិកេ្រកមឱ ទទងំអស់ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
កិចច្របជុំជមយួអងគភពជនំញននែដល្របតិបត្តិេនកនុងែដនសមតថកិចចរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  នងិកិចច្របជុំេផ ងៗេទៀតែដលកំណត់េ យចបប់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តននជធរមន។ 
̀.ơ.ư. Њ̋şĆŁũĜĜЮĝ″ņřе₧ с̋ŁŲĕБņУŎៗаĕ Њ̋şĆŪĠĄНе  
˝). ˝ЊşĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 

កិចចករមុនេពល្របជុំ គឺជកិចចករ ឬសកមមភពននែដល្រតូវេ្រតៀមេរៀបចំជមុន េនមុនេពល
កិចច្របជុំចប់េផ្តីម េដីមបធីនឱយកិចច្របជុំ ច្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យរលូន ្របសិទធភពខពស់ និងសេ្រមច
បននូវលទធផល មករេ្រគងទុក ឬេគលបំណងែដលបនកំណត់។  
ក.១). ករកណំតេ់គលបណំង េសចក្ត្ីរពងរេបៀប រៈ នងិកមមវធិៃីនកចិច្របជុ ំ

េដីមបឱីយកិចច្របជុំ ច្រគបដណ្ត ប់បននូវ្រគប់ខ្លឹម រសំខន់ៗទងំអស់ែដល្រតូវពិភក  ចបំច់
្រតូវកំណត់ឱយបនចបស់ ស់អំពីេគលបំណង និងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ ឱយ្រសប មេគលបំណងៃន
កិចច្របជុំេនះ។  

អនកទទួលភរកិចច្រតូវពិភក ជមួយអធបិតីអងគ្របជុ ំនិងអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ េដីមបេីរៀបចំ ៖  
 េគលបំណងៃនកិចច្របជុំ នងិ 
 េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ។ រេបៀប រៈ្របជំុ្រតូវែផ្អក មេគលបំណងៃនកិចច្របជុំ។ 
ែផ្អក មេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុ ំអនកទទលួភរកិចច្រតូវកំណត់កមមវធិៃីនកិចច្របជុ ំឱយបន

សម្រសបេទ មរេបៀប រៈនីមួយៗ។ 
ក.២). ករកណំតស់មសភពអនកចូលរមួ កលបរេិចឆទ េពលេវ  រយៈេពល នងិទកីែន្លង្របជំុ 

អនកទទួលភរកិចច្រតូវពិភក ជមួយអធបិតីអងគ្របជុ ំេដីមបកីំណត់ ៖ 
 សមសភពែដល្រតូវអេញជ ីញចូលរមួ្របជុំ េ យកណំត់យកអនកែដលមនករពក់ព័នធេទនងឹ
េគលបំណង និងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ  

 កលបរេិចឆទ េពលេវ  និងរយៈេពលៃនកិចច្របជុំ។ រយៈេពលៃនកិចច្របជុំ ្រស័យេទនឹង
រេបៀប រៈៃនកិចច្របជុ ំ 

 ទីកែន្លងស្រមប់េរៀបចំកិចច្របជុំ។ ទកីែន្លង្របជំុ្រតូវសម្រសបេទនឹងចំនួនអនកចូលរមួ្របជំុ។ 
ក.៣). ករអេញជ ើញអនកចូលរមួ្របជុ ំ

ករអេញជ ីញអនកចូលរមួ្របជុំ គឺេដីមបផី្តល់ព័ត៌មនអំពីេគលបំណង កលបរេិចឆទ េពលេវ  និង
ទីកែន្លងៃនកិចច្របជុំដល់អនកចូលរមួ្របជំុទងំអស់ែដលបនកំណត់។  

ជេគលករណ៍ ករអេញជ ីញអនកចូលរមួ្របជុំ្រតូវេធ្វីេឡងីជ យលកខណ៍អក រ មរយៈលិខិត
អេញជ ីញ ទូរ រ ឬ រេអឡចិ្រតូនិច។ បុ៉ែន្តកនុងករណីចបំច់ នងិបនទ ន់ ករអេញជ ីញអនកចូលរមួ្របជំុ ច
េធ្វីេឡងី មរយៈករជ្រមបផទ ល់មត់ ទូរស័ពទ ឬមេធយបយេផ ងៗេទៀត ែដល ចផ្តល់ព័ត៌មនអំពីកិចច
្របជុំដល់អនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុទងំេនះបន។  
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អនកទទួលភរកិចច្រតូវអេញជ ីញអនកចូលរមួ្របជំុឱយបនមុនេពល្របជុំកនុងរយៈេពលសម្រសប េហយី
្រតូវភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជុំ នងិឯក រពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត េដីមបឱីយអនកចូលរមួ ច
មនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់កិចច្របជុំ។ 
ក.៤). ករកណំតេ់លខកត្់រ  

កិចច្របជុំនីមយួៗ ចបំច់្រតូវកំណត់ឱយមនេលខ េដីមបកីត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមច
ទងំអស់ៃនកិចច្របជុំ ស្រមប់េរៀបចំកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ។ 

េលខកត់្រ ្រតូវេ្រតៀមសមភ រៈស្រមប់កត់្រ  ដូចជបិ៊ច ្រក សជេដីម។ បិ៊ច្រតូវមនយ៉ងតិច
ចំនួន០២េដីម េហយី្រក ស្រតូវមនកនុងចំនួនសម្រសបែដល ចធនបននូវករកត់្រ ឱយចប់សព្វ្រគប់
ៃនកិចច្របជុំនីមួយៗ។ កនុងករណីចបំច់ អនកកត់្រ ចេ្របីឧបករណ៍ថតសំេឡងស្រមប់ជជំនួយកនុង
ករកត់្រ ។ ឧបករណ៍ថតសំេឡង ចេ្របី្របស់បន លុះ្រ ែតមនករអនុញញ តពីអធបិតីៃនអងគ្របជុ។ំ 
ែខ តថតសំេឡង្រតូវរក ទុកេនកែន្លងមនសុវតថិភព និងមនិ្រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈេឡយី។ 
ក.៥) . ករកណំតអ់នកស្រមបស្រមួលកចិច្របជុ ំ

កិចច្របជុំនមីយួៗ ចបំច់្រតូវមនអនកស្រមបស្រមួលមន ក់ េដីមបឱីយដំេណីរករៃនកិចច្របជុំ្រប្រពតឹ្តេទ
្របកបេ យភពរលូន និងសេ្រមចបនលទធផលេទ មករេ្រគងទុក។  

ជទូេទ អធិបតីអងគ្របជុំ គឺជអនកស្រមបស្រមួលកិចច្របជុំ។ កនុងករណីអធិបតីអងគ្របជុំមិនេដីរតួនទី
ជអនកស្រមបស្រមួលកិចច្របជុំេទ ចបំច់្រតូវកំណត់យកបុគគល មន ក់ែដលមនលកខណសមបត្តិសម្រសប 
ឱយបំេពញតួនទីជអនកស្រមបស្រមួលកិចច្របជុំ។  
ក.៦). ករេរៀបចបំនទប្់របជុ ំ 

អនកទទួលភរកិចច្រតូវេរៀបចំបនទប់្របជុ ំដូចខងេ្រកម ៖ 
 ករសម្អ តបនទប់្របជុំឱយបន ្អ ត នងិមនអនម័យ  
 ករេរៀបចំបិទហ្វុនអក រ (Backdrop)  
 ករេរៀបចំតុ និងេកអី ឱយបនសម្រសប និងេទ មចំនួនអនកចូលរមួ្របជំុ និងេគលបំណង
ៃនកិចច្របជុំ 

 ករេរៀបចំឧបករណ៍បំពងសំេឡង និងឧបករណ៍បញច ងំ ្រពមទងំេធ្វីករ កលបងឧបករណ៍
ទងំេនះ 

 ករេរៀបចំសមភ រៈបរកិខ រចបំច់េផ ងៗេទៀត។ 
ក.៧). កចិចករេផ ងៗេទៀត  

អនកទទួលភរកិចចេរៀបចំកិចច្របជុំ ្រតូវបំេពញកិចចករមួយចំនួនេទៀតដូចខងេ្រកម ៖ 
 ករ ម នលិខិតអេញជ ីញ េដីមបីធនថ ្រគប់អនកចូលរួម្របជុំទងំអស់បនទទួលលិខិត
អេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និងឯក រពក់ព័នធ 

 ករេរៀបចំឯក រពក់ព័នធ និងសមភ រៈចបំច់ននស្រមប់កិចច្របជុ ំ
 ករពិនិតយេផទ ងផទ ត់េឡងីវញិនូវ្រគប់កិចចករទងំអស់ែដល្រតូវបំេពញេនមុនេពល្របជំុ។  
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Š). ˝ЊşĆŁũ˝ Ė О₣ΒеΌО₣ЮĮŲŪĠĄНе 
កិចចករកនុងអំឡុងេពល្របជុំ គឺជសកមមភពននែដល្រតូវអនុវត្ត េដីមបឱីយកិចច្របជុំ្រប្រពឹត្តេទ្របកប

េ យភពរលូន និងសេ្រមចបននូវលទធផល មករេ្រគងទុក េ យគិតចប់ពីេពលចុះវត្តមនអនកចូល
រមួ រហូតដល់កិចច្របជុំទងំមូល្រតូវបនបញច ប់។  

ខ.១). ករចុះវត្តមនអនកចូលរមួ្របជុ ំ
អនកទទួលភរកិចច្រតូវេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមនស្រមប់កិចច្របជុនំីមយួៗ េហយី ក់ជូនអនកចូលរមួ

្របជុំទងំអស់ចុះវត្តមនេនមុនេពលចប់េផ្តីមកិចច្របជុំ។ 

ខ.២). ករ្របកសេហតុៃនកចិច្របជុ ំ
េនមុនេពលចប់េផ្តីមកិចច្របជុំ អនកស្រមបស្រមួល ឬអធិបតអីងគ្របជុ្ំរតូវជ្រមបជូនអងគ្របជុទំងំ

មូលអំពអីងគេហតុែដលនឱំយមនកិចច្របជុំ នងិសមសភពចូលរមួកិចច្របជុំ េដមីបឱីយអនកចូលរមួកិចច្របជុទំងំ
អស់បន្រជប។ 

ខ.៣). ករេបើកកចិច្របជុ ំឬមតិ ្វ គមន ៍
ជកិចចចប់េផ្តីម អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវមនមតិ ្វ គមន៍ចំេពះអងគ្របជុំទងំមូល េ យេផ្ត តេទេលី

ខ្លឹម រសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម ៖  
 ែថ្លងអំណរគុណដល់អនកចូលរមួ 
 ជ្រមបអំពីេគលបំណង និងកមមវធិីៃនកិចច្របជុ ំ
 ចំ ប់ រមមណ៍រមួៃនកិចច្របជុំទងំមូល។ 

ខ.៤). ករពនិតិយ នងិករអនុមត័េសចក្ត្ីរពងរេបៀប រៈ 
អធិបតីអងគ្របជុំខ្លួនឯង ឬចត់ឱយអនក មន ក់ នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ េហយី ក់ជូនអងគ្របជុំ

ពិនិតយ និងអនុម័ត។ សមជិកអងគ្របជុំ ចេសនីសំុឱយមនករែកស្រមួលរេបៀប រៈ្របជុំេនមុនេពលអនុម័ត
រេបៀប រៈ្របជុំ។  

ខ.៥). ករស្រមបស្រមួលអងគ្របជុ ំ
អនកស្រមបស្រមួលមនភរកិចចធនឱយអងគ្របជុំទងំមូល ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូនេទ មេគល

បំណង និងេពលេវ ែដលបនេ្រគងទុក េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលីចំណុចសំខន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

 រក ករពិភក ឱយសថិតេនកនុង្របធនបទៃនរេបៀប រៈ(រេបៀប រៈ្រតវូបនេ្របី្របស់ជ្រតីវស័ិយ
ស្រមប់ករពិភក ) 

 ជំរុញេលីកទឹកចិត្តឱយមនករពិភក យ៉ងផុលផុសពី្រគប់សមជិកអងគ្របជុំទងំអស់ 
 ្រគប់្រគងេពលេវ ឱយបនសម្រសប មកមមវធិីែដលបនកំណត់។ 
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ខ.៦). ករបកូសរុបកចិច្របជុ ំ
េនចុងបញច ប់ៃនកិចច្របជុំ អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវេធ្វីករបូកសរុបលទធផលៃនកិចច្របជុំ េ យេផ្ត តករ

យកចិត្តទុក ក់េទេលីចំណុចសំខន់ៗដូចខងេ្រកម ៖ 
 សេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
 កំណត់អនកទទួលខុស្រតូវ និងេពលេវ កនុងករអនុវត្តកិចចករននែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច 
 ផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 ែថ្លងអំណរគុណ ជូនពរ នងិ្របកសរ ំ យ។ 

ខ.៧). ករកត្់រ កនុងេពល្របជុ ំ
េលខេធ្វីករកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ នងិករសេ្រមចទងំអស់ ែដលបន

េធ្វីេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជុំ។  
កនុងករណីេ្របី្របស់ឧបករណ៍ថតសំេឡងជជំនួយ ែខ ត់សំេឡងេនះមិន្រតូវផ ព្វផ យេឡយី។ 

Ð). ˝ЊşĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
កិចចករេ្រកយេពល្របជុំ គឺជសកមមភពននែដល្រតូវេធ្វីបនទ ប់ពីកិចច្របជុំ្រតូវបនបញច ប់ េពល

គឺេ្រកយេពលកិចច្របជុំ្រតូវបន្របកសរ ំ យ។  
គ.១). ករេរៀបចកំណំតេ់ហតុ្របជុ ំ

បនទ ប់ពីបញច ប់កិចច្របជុំភ្ល ម អនកេធ្វីកណំត់េហតុ្រតូវេរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ េទ ម
ទ្រមង់ែដលបនកំណត់ េ យែផ្អក មព័ត៌មនែដលបនកត់្រ េនេពល្របជំុ ឬែខ ត់សំេឡង េហយី
ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំពនិតិយ និងចុះហតថេលខ។ 

កំណត់េហតុ្របជុំមន០២្របេភទ គឺកណំត់េហតុ្របជុំពិ ្ត រ និងកំណត់េហតុ្របជុំសេងខប។ 
 កណំត់េហតុ្របជុពំិ ្ត រ គជឺកំណត់េហតុែដលកត់្រ ្រគប់ពកយេពចន៍ ែដលបនេលីកេឡងី
េ យអនកចូលរមួេនកនុងកិចច្របជុ ំេ យមិន្រតូវរលំងពកយេពចន៍ មួយេនះេឡយី។ 

 កណំត់េហតុ្របជុសំេងខប គឺជកំណត់េហតុែដលកត់្រ េ យសេងខបនូវខ្លឹម រសំខន់ៗៃន
លទធផលកិចច្របជុំ។ 

គ.២). ករផ ព្វផ យលទធផល្របជុ ំ
 បនទ ប់ពីកំណត់េហតុ្របជុំ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យអធិបតីអងគ្របជុំ អនកទទលួភរកិចច្រតូវ ៖ 

 េផញីកំណត់េហតុ្របជុំេនះជូន្រគប់អនកចូលរមួ្របជំុទងំអស់  
 ផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវកំណត់េហតុ្របជុំេនះ ឬសេងខបលទធផលៃនកិចច្របជុំស្រមប់ករ
ផ ព្វផ យជ ធរណៈកនុងករណីចបំច់ 

ចំេពះកិចច្របជុំសមង ត់ កណំត់េហតុ្របជុំពុំ្រតូវេផញីជូនអនកចូលរមួ្របជុំ នងិផ ព្វផ យជ ធរណៈ
េឡយី។ កនុងករណីែដលចបំច់្រតូវេធ្វីករផ ព្វផ យជ ធរណៈ ្រតូវេធ្វីករដក្រសង់ខ្លឹម រេគលៃន
កិចច្របជុំសមង ត់េនះ បុ៉ែន្តមិន្រតូវេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់ព័ត៌មនសមង ត់របស់ជតិ សន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់
ធរណៈ ព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួន កតិ្តិយស និងេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់បុគគលេឡយី។ 
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̀.Ư. Њ̋şĆŪĠĄНеŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ 
កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក រមួមនកិចច្របជុំ មញញ និងកចិច្របជុំវ ិ មញញ ែដល្រតូវេធ្វីេឡងីជ ធរណៈ 

េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន េលីកែលងែតរេបៀប រៈ មួយែដលត្រមូវឱយមនករ្របជុំពិភក េ យ
សមង ត់។  

្រកុម្របឹក ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំ មញញរបស់ខ្លួនជេទៀងទត់ យ៉ងេ ច ស់ចំនួន១២ដងកនុង
មួយឆន  ំ េទ ម្របតិទិន្របជំុ្របចឆំន ែំដលបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ។ ្រកមុ្របឹក ្រតូវេរៀបចំ និងផ ព្វ
ផ យជ ធរណៈនូវ្របតិទិន្របជំុ មញញ្របចឆំន រំបស់ខ្លួន។   

្រកុម្របឹក ច្របជំុវ ិ មញញរបស់ខ្លួន េនេពល មួយ មករចបំច់ េដីមបពីិភក េលីបញ្ហ
ពិេសស ឬបនទ ន់ មួយ មករេសនីេឡងីរបស់្របធន្រកុម្របឹក  ឬសមជិក្រកុម្របឹក មួយភគបី
(១/៣) ៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល ឬអភិបល ឬគណៈអភិបល។  

កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ្រតូវេធ្វីេឡងី្រសបេទ មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ខ្លួន។ 
̀.Ư.ơ. Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). Łũ˝е‗ĳсĠŔΆ ЮřЧņġБЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 

 អនកទទួលខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច១០ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលជួបពិភក ជមួយ្របធន្រកុម្របឹក  អភិបល ្របធនគណៈកមម ធិករ
នន និងគណៈអភិបល េដីមបកីំណត់បញ្ហ ស្រមប់ ក់បញចូ លកនុងេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 

 នយករដ្ឋបលទទួល និងពិនិតយសំេណីែដលសមជិក្រកុម្របឹក ចំនួនមួយភគបី(១/៣)
ៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល និង្របជពលរដ្ឋបនេសនីេឡងី 

 នយករដ្ឋបលពិនិតយេឡងីវញិនូវបញ្ហ ននែដលមនេនកនុងកណំត់េហតុ្របជុំ្រកុម្របឹក
េលីកមុន 

 នយករដ្ឋបលេធ្វីករបូកសរុបនូវ ល់សំេណីទងំអស់ េហយី ក់ជូនអភិបល និង្របធន
្រកុម្របឹក ពនិិតយ និងសេ្រមច។ 

Š). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត ករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអងគភព
ននែដលទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងខ្លឹម រៃនឯក រពក់ព័នធ 

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖  យ៉ងតិច៨ៃថងមុនកិចច្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ នយករដ្ឋបលេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ ឯក រពក់ព័នធ និងបញជ ីេឈម ះ
អនកចូលរមួ្របជុំ េហយី ក់ជូនគណៈអភិបលពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ជមុន មុននងឹ ក់ជូន
្របធន្រកុម្របឹក ពិនិតយ និងសេ្រមច។  
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Ð). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ   
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច0៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហយី ក់ជូន្របធន្រកុម្របឹក ចុះហតថេលខ 
 នយករដ្ឋបលែចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និង
ឯក រពក់ព័នធដល់សមជិក្រកុម្របឹក  និងអនកពក់ព័នធននែដល្រតូវចូលរមួ្របជុំ 

 នយករដ្ឋបលបញជ ក់េឡងីវញិជមួយសមជិក្រកុម្របឹក  និងអនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុ
េដីមប្ីរបកដថ អនកទងំេនះបនទទួលលិខិតអេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និងឯក រ
ពក់ព័នធស្រមប់កិចច្របជុ ំ

 នយករដ្ឋបលផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យអំពីកិចច្របជុំេនះដល់ ធរណជន ម
មេធយបយផ ព្វផ យេផ ងៗ។  

þ). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងឱយមនេលខ ស្រមប់កត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ នងិលទធផល
ៃនកិចច្របជុំ 

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងេរៀបចំបនទប់្របជុំ ដូចជករសម្អ ត ករបិទហ្វុនអក រ(Backdrop) 
ករេរៀបចំតុ េកអី ឧបករណ៍បំពងសំេឡង និងសមភ រៈបរកិខ រចបំច់ននជេដីម។ 

̀.Ư.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទួលខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ មុនេពលេបីក្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហយី ក់ជូនសមជិក្រកុម្របឹក  និងអនកចូល
រមួទងំអស់ចុះវត្តមន 

 នយករដ្ឋបលបូកសរុបចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ែដលមនវត្តមន ចនំួនសមជិក្រកុម
្របឹក ែដលអវត្តមន និងចនំួនអនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត 
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Š). ŁũĮЊĕЊĳŏ˝РũмНņ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ មុនេពលេបីក្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយនយករដ្ឋបលពិនិតយកូរ ៉ុម  
 នយករដ្ឋបលជ្រមបជូនអធិបតីអងគ្របជុំអំពីចំននួសមជិក្រកុម្របឹក ែដលមនវត្តមន 
ចំនួនសមជកិ្រកុម្របឹក ែដលអវត្តមន និងអំពមូីលេហតុៃនករអវត្តមនរបស់សមជិក
្រកុម្របឹក ទងំេនះ 
កូរ ៉ុម គឺចនំួនសមជិក្រកុម្របឹក ែដល្រតូវមនវត្ដមនេនកនុងកិចច្របជុំ េដីមបឱីយកិចច្របជុំ្រកុម
្របឹក មនសុពលភព។ កូរ ៉ុម្រគប់្រគន់មនន័យថ ចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ែដលមន 
វត្ដមនកនុងកចិច្របជុំ មនចនំួនេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល។

 អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវ្របកសថ ៖  
 កិចច្របជុំ ចដំេណីរករបន កនុងករណីមនកូរ ៉ុម្រគប់្រគន់ 
 កិចច្របជុំ្រតូវរ ំ យ កនុងករណីពុំមនកូរ ៉មុ្រគប់្រគន់។  

 កនុងករណីមនសមជិក្រកុម្របឹក មន ក់ ឬេ្រចីននក់ចកេចញពីកិចច្របជុំកនុងអំឡុងេពល
្របជុំ ែដលេធ្វីឱយកូរ ៉ុមមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំេណីរករកិចច្របជុំបន្តេទៀត អធបិតីអងគ្របជុំ
្រតូវបញឈប់កិចច្របជុំភ្ល ម េហយីរេបៀប រៈែដលមិនទន់បនពិភក  និងអនុម័ត ្រតូវបន្ត
ពិភក េនកនុងសម័យ្របជំុដែដលេនះ េ យបន្តកិចច្របជុំេនះេនេពលេម៉ង ឬៃថងករងរ
បនទ ប់។ កនុងករណីេនះ អធិបតអីងគ្របជុ្ំរតូវជ្រមបដល់អនកចូលរមួទងំអស់អំពីេពលេវ  
និងទីកែន្លងែដល្រតូវបន្តសម័យ្របជំុេនះ។  

Ð). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ េពលចប់េផ្តីម្របជុំ (បនទ ប់ពីពិនិតយកូរ ៉ុមរចួ) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ និងេបកីកិចច្របជុ ំ
 កនុងករណីចបំច់ អធិបតអីងគ្របជុំ ចអេញជ ីញឱយអនកចូលរមួទងំអស់ែណនខំ្លួន េ យ
្របប់េឈម ះ និងតួនទី។  

þ). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំ នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ ឬអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
រេបៀប រៈជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  
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 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិក្រកុម្របឹក អនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

₣). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
ខ្លឹម រៃនរេបៀប រៈនីមួយៗេនះជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត ែដលមិនែមនជសមជិក្រកុម
្របឹក  សួរសំណួរ និងបេញចញមតិេយបល់នន  

 អធិបតីអងគ្របជុំ ចអេញជ ីញគណៈអភិបលេឆ្លីយបំភ្លឺេទនឹងសំណួរននែដលបនេចទ
សួរទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិក្រកុម្របឹក អនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 

ş). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
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 អធិបតីអងគ្របជុំចត់ែចងឱយមនអនកទទលួខុស្រតូវចំេពះកិចចករននែដលអងគ្របជុំបន
សេ្រមច 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអណំរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

đ). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 េលខេធ្វីករកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមចទងំអស់ែដល
បនេធ្វីេឡីងេនកនុងអំឡុងេពល្របជំុ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន និងរេបៀប រៈ
នីមួយៗ  

 េលខក៏េធ្វីករកត់្រ ផងែដរនូវចំនួនសំេឡងអនុម័តែដលបនគ្ំរទ ចនំួនសំេឡងអនុម័ត
ែដលមិនគ្ំរទ និងចំនួនសំេឡងអនុប ទ មរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 កនុងករណីចបំច់ េហយីមនករអនុញញ តពអីធបិតីអងគ្របជុំ េលខកត់្រ ចេ្របី្របស់
ឧបករណ៍ថតសំេឡងជជំនួយ បុ៉ែន្តែខ ត់សំេឡងេនះមនិ្រតូវផ ព្វផ យេឡយី។ 

̀.Ư.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
˝). Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎŲ◦ċĩŲаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០២ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  េរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខបអំពី
លទធផលៃនកិចច្របជុំ េហយី ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំពនិតិយ និងឯកភព  

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខបលទធផលៃនកិចច្របជុំ  
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកស្រមួលេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខប
អំពីលទធផលៃនកិចច្របជុំ េទ មមតិេយបល់របស់អធបិតីអងគ្របជុំ េហយី ក់ជូនអធបិតី
អងគ្របជុំចុះហតថេលខ 

 នយករដ្ឋបលផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តីសេងខបអំពីលទធផលៃនកិចច្របជុំ ែដល
បនចុះហតថេលខេ យអធិបតីអងគ្របជុ។ំ 

Š). ŁũČĳсЯş₣ ĕЊ₣Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşΒ₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ គណៈអភិបល  
 កចិចដេំណីរករ ៖  

 គណៈអភិបលចត់ែចងអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចទងំអស់ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំ
របស់្រកុម្របឹក  ្រពមទងំ ម ននូវករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចទងំេនះ 
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 គណៈអភិបល យករណ៍ជូន្រកមុ្របឹក  អំពីករអនុវត្តេសចក្តសីេ្រមចទងំេនះ េនកនុង
កិចច្របជុំបនទ ប់របស់្រកុម្របឹក ។ 

Ð). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល និងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កណំត់ េហយី ក់ជូន
នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងែកត្រមូវ 

 នយករដ្ឋបលពិនិតយ នងិែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុំ មុន ក់ជូនអធិបតអីងគ
្របជុំពិនិតយ នងិឯកភព។ 

þ). Łũυ˝ļĮũĠ₤сΒĊЊĠĳБΒ₣ ðŪĠĄНеЮĉЮŲЧЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងបនទ ប់ពីបញច ប់េសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖  

 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអធិបតអីងគ្របជុនូំវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ េដីមបពីិនិតយ នងិ
ឯកភព 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
េទ មមតិេយបល់របស់អធិបតីអងគ្របជុំ 

 នយករដ្ឋបលេ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុែដលបនែកត្រមូវេនះ ស្រមប់ ក់
ជូនកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក បនទ ប់ េដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 

₣). Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏ˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНеЮŲЧ˝ņНĕ ĠĜĀ ĠсĮБ◦◦УŲģĕŁũΒĕНņњĳ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៥ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំអនុម័ត  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ េទ មមតិេយបល់របស់អងគ្របជំុ 
េហយី ក់ជូនអធិបតអីងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខ  

 អធិបតីអងគ្របជុំ ពិនតិយ និងចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុំ    
 នយករដ្ឋបលចត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់សមជិក្រកុម្របឹក  និងអនកចូលរមួទងំអស់ 
 ផ ព្វផ យជ ធរណៈ  
 តមកល់ទុកជឯក រ។   
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̀.ư. Њ̋şĆŪĠĄНеÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
គណៈកមម ធកិរស្រមបស្រមួលបេចចកេទស ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំ មញញរបស់ខ្លួនឱយបនេទៀងទត់

យ៉ងតិច០២ែខម្តង និង ចេរៀបចំកិចច្របជុំវ ិ មញញេទ មករចចំច់។ 
កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទស ្រតូវេធ្វីេឡងី ធរណៈ េលីកែលងែតរេបៀប

រៈ មួយែដលត្រមូវឱយមនករ្របជុំពិភក េ យសមង ត់។ 
កិចច្របជុំគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទស ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមន

សមជិកេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមម ធិករទងំមូល។  
េសចក្ដីសេ្រមចៃនកិចច្របជុគំណៈកមម ធកិរស្រមបស្រមួលបេចចកេទស ចយកជករបន លុះ្រ

ែតមនសំេឡងអនុម័តេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនចំននួសមជិកគណៈកមម ធកិរទងំមូល។ កនុងករណីមន
ចំនួនសំេឡងេសមីគន  សំេឡងរបស់អធិបតីអងគ្របជុំមនឧត្តមនុភព។ 

្របធនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសជអនកេកះ្របជុំ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជុ។ំ កនុង
ករណី្របធនអវត្ដមន អនុ្របធនជអនកេកះ្របជុំ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជំុ។ ្រគប់កិចច្របជុំរបស់គណៈ 
កមម ធកិរ្រតូវមនកណំត់េហតុ ែដលេរៀបចំេឡងីេ យនយករដ្ឋបល និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតី
ៃនអងគ្របជុំ។ 
̀.ư.ơ.  Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៧ៃថងមុនកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជំុ េ យែផ្អក ម ៖  
 ត្រមូវកររបស់្រកុម្របឹក   
 ត្រមូវកររបស់គណៈអភិបល  
 ត្រមូវកររបស់គណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក   
 មសំេណីរបស់សមជិកយ៉ងតិចមួយភគបី(១/៣)ៃនសមជិកគណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមួលបេចចកេទស និង 

 ត្រមូវករៃនចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត។ 
 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព 
 នយករដ្ឋបលេ យមនអងគភពននជជំនួយ េរៀបចំេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រ
េទ មេសចក្តី្រពងៃនរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រ េដីមបីពិនិតយ និង
ឯកភព។  
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Š). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហយី ក់ជូន្របធនគណៈកមម ធិករចុះហតថេលខ 
 នយករដ្ឋបលែចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និង
ឯក រពក់ព័នធដល់សមជិកគណៈកមម ធិករ និងអនកពក់ព័នធននែដល្រតូវចូលរមួ្របជុំ 

 នយករដ្ឋបលផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យអំពីកិចច្របជុំេនះដល់ ធរណជន ម
មេធយបយផ ព្វផ យេផ ងៗ 

 នយករដ្ឋបលបញជ ក់េឡងីវញិជមួយសមជិកគណៈកមម ធកិរ និងអនកែដល្រតូវចូលរមួ
្របជុំ េដីមប្ីរបកដថ អនកទងំេនះបនទទួលលិខិតអេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និង
ឯក រពក់ព័នធស្រមប់កិចច្របជុំ។ 

Ð). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងឱយមនេលខ េដីមបកីត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ និងលទធផលៃន
កិចច្របជុ ំ

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងេរៀបចំបនទប់្របជុំ ដូចជករសម្អ ត ករបិទហ្វុនអក រ(Backdrop) 
ករេរៀបចំតុ េកអី ឧបករណ៍បំពងសំេឡង និងសមភ រៈបរកិខ រននជេដីម។ 

̀.ư.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 កចិចដេំណីរករ ៖ 
 នយករដ្ឋបលេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហីយ ក់ជូនសមជិកគណៈកមម ធិករ និង
អនកចូលរមួទងំអស់ចុះវត្តមន 

 នយករដ្ឋបលបូកសរុបចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករែដលមនវត្តមន ចំននួសមជិក
គណៈកមម ធិករែដលអវត្តមន និងចនំនួអនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត។ 
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Š). ŁũĮЊĕЊĳŏ˝РũмНņ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ មុនេពលេបីក្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយនយករដ្ឋបលពិនិតយកូរ ៉ុម  
 នយករដ្ឋបលជ្រមបជូនអធិបតីអងគ្របជុំអំពីចំននួសមជិកគណៈកមម ធិករែដលមន
វត្តមន ចំននួសមជិកគណៈកមម ធិករែដលអវត្តមន និងអំពីមូលេហតុៃនករអវត្តមន
របស់សមជិកគណៈកមម ធិករទងំេនះ 
កូរ ៉ុម គចឺំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករែដល្រតូវមនវត្ដមនេនកនុងកិចច្របជុ ំ េដីមបឱីយកិចច
្របជុំគណៈកមម ធិករមនសុពលភព។ កូរ ៉មុ្រគប់្រគន់មនន័យថ ចំនួនសមជិកគណៈ
កមម ធិករែដលមនវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ ំមនចំនួនេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមជិកគណៈ
កមម ធិករទងំមូល។ 

 អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវ្របកសថ ៖  
 កិចច្របជុំ ចដំេណីរករបន កនុងករណីមនកូរ ៉ុម្រគប់្រគន់ 
 កិចច្របជុំ្រតូវរ ំ យ កនុងករណីពុំមនកូរ ៉មុ្រគប់្រគន់។  

 កនុងករណីមនសមជិកគណៈកមម ធិករមន ក់ ឬេ្រចីននក់ចកេចញពីកិចច្របជុំកនុងអំឡុង
េពល្របជុំ ែដលេធ្វីឱយកូរ ៉ុមមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំេណីរករកិចច្របជុំបន្តេទៀត អធិបតីអងគ
្របជុំ្រតូវបញឈប់កិចច្របជុំភ្ល ម េហយីរេបៀប រៈែដលមិនទន់បនពភិក  និងអនុម័ត ្រតូវ
បន្តពិភក ឱយបនេនកនុងសម័យ្របជុំដែដលេនះ េ យបន្តកិចច្របជុំេនះេនេពលេម៉ង 
ឬៃថងករងរបនទ ប់។ កនុងករណីេនះ អធបិតីអងគ្របជុំ្រតូវជ្រមបដល់អនកចូលរមួទងំអស់អំពី
េពលេវ  និងទីកែន្លងែដល្រតូវបន្តសម័យ្របជំុេនះ។ 

Ð). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ េពលចប់េផ្តីម្របជុំ (បនទ ប់ពីពិនិតយកូរ ៉ុមរចួ) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ និងេបកីកិចច្របជុំ។    
 កនុងករណីចបំច់ អធិបតអីងគ្របជុំ ចអេញជ ីញឱយអនកចូលរមួទងំអស់ែណនខំ្លួន េ យ
្របប់េឈម ះ និងតួនទី។ 

þ). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំ នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ ឬអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
រេបៀប រៈជូនអងគ្របជុ ំ
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 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិកគណៈកមម ធិករអនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

₣). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
ខ្លឹម រៃនរេបៀប រៈនីមួយៗេនះជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដេឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត ែដលមិនែមនជសមជិកគណៈ
កមម ធិករ សួរសំណួរ និងបេញចញមតិេយបល់នន  

 អធិបតីអងគ្របជុំ ចអេញជ ីញគណៈអភិបល និងឬអនកពក់ព័នធ េឆ្លីយបំភ្លឺេទនឹងសំណួរ
ននែដលបនេចទសួរទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិកគណៈកមម ធិករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 

ş). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
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 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអណំរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

đ). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 េលខេធ្វីករកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមចទងំអស់ែដល
បនេធ្វីេឡីងេនកនុងអំឡុងេពល្របជុំ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន និងរេបៀប រៈ
នីមួយៗ  

 េលខក៏េធ្វីករកត់្រ ផងែដរនូវចំននួសំេឡងអនុម័តែដលបនគ្ំរទ ចំននួសំេឡងអនុម័ត
ែដលមិនគ្ំរទ និងចំនួនសំេឡងអនុប ទ មរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 កនុងករណីចបំច់ េហយីមនករអនុញញ តពអីធបិតីអងគ្របជុំ េលខកត់្រ ចេ្របី្របស់
ឧបករណ៍ថតសំេឡងជជំនួយ បុ៉ែន្តែខ ត់សំេឡងេនះមនិ្រតូវផ ព្វផ យេឡយី។ 

̀.ư.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
˝). Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎŲ◦ċĩŲаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០២ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ្រតូវេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខបអំពី
លទធផលៃនកិចច្របជុំ េហយី ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំពនិតិយ និងឯកភព  

 អធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេលីេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខបលទធផលៃនកិចច្របជុំ  
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកស្រមួលេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេងខប
អំពលីទធផលៃនកិចច្របជុំ េទ មមតិេយបល់របស់អធបិតីអងគ្របជុំ េហយី ក់ជូនអធបិតី
អងគ្របជុំចុះហតថេលខ 

 នយករដ្ឋបលផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវេសចក្តីសេងខបអំពីលទធផលៃនកិចច្របជុំ ែដល
បនចុះហតថេលខេ យអធិបតីអងគ្របជុ។ំ 

Š). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល និងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កណំត់ េហយី ក់ជូន
នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងែកត្រមូវ 
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 នយករដ្ឋបលពិនិតយ នងិែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុំ មុន ក់ជូនអធិបតី្របជុំ
ពិនិតយ និងឯកភព។ 

Ð). Łũυ˝ļĮũĠ₤сΒĊЊĠĳБΒ₣ ðŪĠĄНеЮĉЮŲЧЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងបនទ ប់ពីបញច ប់េសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ  ៖  

 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអធិបតអីងគ្របជុនូំវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ េដីមបពីិនិតយ នងិ
ឯកភព 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
េទ មមតិេយបល់របស់អធិបតីអងគ្របជុំ 

 នយករដ្ឋបលេ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុែដលបនែកត្រមូវេនះ ស្រមប់ ក់
ជូនកិចច្របជុបំនទ ប់ េដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 

þ). Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏ˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНеЮŲЧ˝ņНĕ ĠĜĀ ĠсĮБ◦◦УŲģĕŁũΒĕНņњĳ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៥ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំអនុម័ត  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 នយករដ្ឋបលែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ េទ មមតិេយបល់របស់អងគ្របជុំ េហយី
ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំពនិតិយ និងចុះហតថេលខ  

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុំ    
 នយករដ្ឋបលចត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់សមជិកគណៈកមម ធិករ និងអនកចូលរមួទងំអស់ 
 ផ ព្វផ យជ ធរណៈ  
 តមកល់ទុកជឯក រ។ 

̀.̉. Њ̋şĆŪĠĄНеÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲс Њ̋şĆŁũū₤ŉБ ĕЊ₣ Н̋Ōũ 
គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំ មញញរបស់ខ្លួនជ

្របចែំខ ្របច្ំរតីមស ្របចឆំមស និង្របចឆំន ។ំ កនុងករណីចបំច់ គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់
កិចចករ្រស្តី និងកុមរ ចេរៀបចំកិចច្របជុំវ ិ មញញបន មករេកះអេញជ ីញរបស់្របធនគណៈកមម ធិករ
ពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ ឬ មសំេណីរបស់្រកុម្របឹក  ឬ មសំេណីរបស់គណៈអភិបល 
ឬ មសំេណីរបស់សមជិកមួយភគប(ី១/៣)ៃនចនំួនសមជិកគណៈកមម ធកិរពិេ្រគះេយបល់កិចចករ
្រស្តី និងកុមរទងំមូល។ 
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កិចច្របជុគំណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី នងិកុមរ ្រតូវេធ្វីេឡងី ធរណៈ េលីកែលង
ែតរេបៀប រៈ មួយែដលត្រមូវឱយមនករ្របជុំពិភក េ យសមង ត់។ 

កិចច្របជុគំណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី នងិកុមរ ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមន
វត្ដមនសមជិកេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមជិកគណៈកមម ធិករទងំមូល។  

េសចក្ដីសេ្រមចៃនកិចច្របជុគំណៈកមម ធកិរពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ ចយកជករ
បន លុះ្រ ែតមនសំេឡងអនុម័តេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករទងំមូល។ 
កនុងករណីមនចំនួនសំេឡងេសមីគន  សំេឡងរបស់អធិបតអីងគ្របជុំមនឧត្តមនុភព។ 

្របធនគណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី នងិកុមរជអនកេកះ្របជុំ និងជអធិបតីៃនអងគ
្របជុំ។ កនុងករណី្របធនអវត្ដមន ្របធនស្តីទីជអនកេកះ្របជុំ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជុំ។ ្រគប់កិចច្របជុំ
របស់គណៈកមម ធិករ្រតូវមនកំណត់េហតុ ែដលេរៀបចំេឡងីេ យអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធកិរ
ពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ នងិ្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតៃីនអងគ្របជុំ។ 
̀.̉.ơ.  Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ េ យមនជំនួយពីទីចត់ករ
រដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៧ៃថងមុនកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍េរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជុំ េ យពិភក ជមួយ្របធន 
អនុ្របធន នងិសមជិកគណៈកមម ធិករ។  

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ ក់ជូន្របធនគណៈកមម ធិករនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ េដីមបពីិនិតយ 
និងឯកភព 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ េ យមននយករដ្ឋបល នងិអងគភពននជជំនួយ េរៀបចំេសចក្តី
្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រេទ មេសចក្តី្រពងៃនរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ មរយៈនយករដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ 
ឬឯក រ េដមីបពីិនិតយ និងឯកភព។  

Š). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍េ យមនជំនួយពីទចីត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍េរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហីយ ក់ជូន្របធនគណៈកមម ធិករចុះ
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ហតថេលខ 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយែ៍ចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
និងឯក រពក់ព័នធដល់សមជិកគណៈកមម ធិករ និងអនកពក់ព័នធននែដល្រតូវចូលរមួ
្របជុំ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយផ៍ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យអំពីកិចច្របជុំេនះដល់ ធរណជន 
មមេធយបយផ ព្វផ យេផ ងៗ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយប៍ញជ ក់េឡងីវញិជមួយសមជិកគណៈកមម ធកិរ និងអនកែដល្រតូវ
ចូលរមួ្របជុំ េដីមប្ីរបកដថ អនកទងំេនះបនទទួលលិខិតអេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
និងឯក រពក់ព័នធស្រមប់កិចច្របជុ។ំ 

Ð). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍េ យមនជំនួយពីទចីត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយច៍ត់ែចងឱយមនេលខ ស្រមប់កត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ និងលទធ
ផលៃនកិចច្របជុំ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ចត់ែចងេរៀបចំបនទប់្របជុំ ដូចជករសម្អ ត ករបិទហ្វុនអក រ
(Backdrop) ករេរៀបចំតុ េកអី ឧបករណ៍បំពងសំេឡង និងសមភ រៈបរកិខ រននជេដីម។ 

̀.̉.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍េ យមនជំនួយពីទចីត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 កចិចដេំណីរករ ៖ 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយេ៍រៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហយី ក់ជូនសមជិកគណៈកមម ធិករ 
និងអនកចូលរមួទងំអស់ចុះវត្តមន 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍បូកសរុបចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករែដលមនវត្តមន ចំនួន
សមជិកគណៈកមម ធិករែដលអវត្តមន នងិចំនួនអនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត។ 

Š). ŁũĮЊĕЊĳŏ˝РũмНņ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ មុនេពលេបីក្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយព៍ិនិតយកូរ ៉ុម  
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ជ្រមបជូនអធបិតីអងគ្របជុំអពំចីំនួនសមជកិគណៈកមម ធិករែដល
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មនវត្តមន ចំនួនសមជកិគណៈកមម ធិករែដលអវត្តមន នងិអពំីមូលេហតុៃនករអវត្តមន
របស់សមជិកគណៈកមម ធិករទងំេនះ 
កូរ ៉ុម គចឺំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករែដល្រតូវមនវត្ដមនេនកនុងកិចច្របជុ ំ េដីមបឱីយកិចច
្របជុំគណៈកមម ធិករមនសុពលភព។ កូរ ៉មុ្រគប់្រគន់មនន័យថ ចំនួនសមជិកគណៈ
កមម ធិករែដលមនវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ ំមនចំនួនេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមជិកគណៈ
កមម ធិករទងំមូល។ 

 អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវ្របកសថ ៖  
 កិចច្របជុំ ចដំេណីរករបន កនុងករណីមនកូរ ៉ុម្រគប់្រគន់ 
 កិចច្របជុំ្រតូវរ ំ យ កនុងករណីពុំមនកូរ ៉មុ្រគប់្រគន់។  

 កនុងករណីមនសមជិកគណៈកមម ធិករមន ក់ ឬេ្រចីននក់ចកេចញពីកិចច្របជុំកនុងអំឡុង
េពល្របជុំ ែដលេធ្វីឱយកូរ ៉ុមមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំេណីរករកិចច្របជុំបន្តេទៀត អធិបតីអងគ
្របជុំ្រតូវបញឈប់កិចច្របជុំភ្ល ម េហយីរេបៀប រៈែដលមិនទន់បនពភិក  និងអនុម័ត ្រតូវ
បន្តពិភក ឱយបនេនកនុងសម័យ្របជុំដែដលេនះ េ យបន្តកិចច្របជុំេនះេនេពលេម៉ង 
ឬៃថងករងរបនទ ប់។ កនុងករណីេនះ អធបិតីអងគ្របជុំ្រតូវជ្រមបដល់អនកចូលរមួទងំអស់អំពី
េពលេវ  និងទីកែន្លងែដល្រតូវបន្តសម័យ្របជំុេនះ។ 

Ð). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ េពលចប់េផ្តីម្របជុំ (បនទ ប់ពីពិនិតយកូរ ៉ុមរចួ) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ និងេបកីកិចច្របជុំ។    
 កនុងករណីចបំច់ អធិបតអីងគ្របជុំ ចអេញជ ីញឱយអនកចូលរមួទងំអស់ែណនខំ្លួន េ យ
្របប់េឈម ះ និងតួនទី។ 

þ). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈជូនអងគ្របជុ ំ
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយក៍ត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន  
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិកគណៈកមម ធិករអនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួនសំេឡងមិនគ្ំរទ និង
ចំនួនសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតីអងគ្របជុ ំ
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 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយក៍ត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

₣). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ នេសចក្តី
្រពងខ្លឹម រៃនរេបៀប រៈនីមួយៗេនះជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត ែដលមិនែមនជសមជិកគណៈ
កមម ធិករ សួរសំណួរ និងបេញចញមតិេយបល់នន  

 អធិបតីអងគ្របជុំ ចអេញជ ីញគណៈអភិបល និងឬអនកពក់ព័នធ េឆ្លីយបំភ្លឺេទនឹងសំណួរ
ននែដលបនេចទសួរទងំេនះ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយក៍ត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន  
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយសមជិកគណៈកមម ធិករអនុម័ត 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចនំួនសំេឡងមិនគ្ំរទ និង
ចំនួនសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតីអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយក៍ត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 

ş). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអណំរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

đ). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 េលខេធ្វីករកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមចទងំអស់ែដល
បនេធ្វីេឡីងេនកនុងអំឡុងេពល្របជំុ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន និងរេបៀប រៈ
នីមួយៗ  
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 េលខក៏េធ្វីករកត់្រ ផងែដរនូវចំនួនសំេឡងអនុម័តែដលបនគ្ំរទ ចនំួនសំេឡងអនុម័ត
ែដលមិនគ្ំរទ និងចំនួនសំេឡងអនុប ទ មរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 កនុងករណីចបំច់ េហយីមនករអនុញញ តពអីធបិតីអងគ្របជុំ េលខកត់្រ ចេ្របី្របស់
ឧបករណ៍ថតសំេឡងជជំនួយ បុ៉ែន្តែខ ត់សំេឡងេនះមនិ្រតូវផ ព្វផ យេឡយី។ 

̀.̉.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ និងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កណំត់  
 អនុ្របធនននៃនគណៈកមម ធិករ និងនយករដ្ឋបលពិនិតយេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ
្របជុំ មុន ក់ជូនអធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ និងឯកភព។ 

Š). Łũυ˝ļĮũĠ₤сΒĊЊĠĳБΒ₣ ðŪĠĄНеЮĉЮŲЧЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងបនទ ប់ពីបញច ប់េសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ  ៖  

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ ក់ជូនអធិបតីអងគ្របជុំនូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ េដីមបពីិនិតយ 
និងឯកភព 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ េ យមនជំនយួពីេលខកត់្រ  ែកត្រមូវេសចក្ត្ីរពងកំណត់េហតុ
្របជុំ េទ មមតិេយបល់របស់អធិបតីអងគ្របជុំ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយេ៍្រតៀមេរៀបចំេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុែដលបនែកត្រមូវេនះ ស្រមប់
ក់ជូនកិចច្របជុំបនទ ប់ េដមីបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 

Ð). ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч₤Ю₣ šĠΒеĮБΒĕН⅜₤ĕчаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយៃ៍នគណៈកមម ធិករ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៥ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយេ៍រៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍សេងខបអពំីអនុ សន៍ៃនកិចច្របជុំ  
 អនុ្របធនេផ ងេទៀតៃនគណៈកមម ធិករជួយពិនិតយេសចក្តី្រពងរបយករណ៍េនះ មុននឹង

ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំពនិតិយ និងឯកភព  
 អធិបតីអងគ្របជុំពនិិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍េនះ   
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយែ៍កស្រមួលេសចក្តី្រពងរបយករណ៍សេងខបអំពីអនុ សន៍ៃនកិចច
្របជុំ េទ មមតិេយបល់នន េហយី ក់ជូនអធបិតីអងគ្របជុំចុះហតថេលខ 
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 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ ក់ជូន្រកុម្របឹក  នងិគណៈអភិបលនូវរបយករណ៍សេងខបអំពី
អនុ សន៍ៃនកិចច្របជុំ េដមីបពីិនិតយ និងសេ្រមច 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយផ៍ ព្វផ យជ ធរណៈនូវរបយករណ៍សេងខបអំពីអនុ សន៍ៃន
កិចច្របជុំ បនទ ប់ពី្រកុម្របឹក  នងិគណៈអភិបលសេ្រមច។ 

þ). ŁũΒĕНŷĳŉΒĕН⅜₤ĕчаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ គណៈកមម ធិករ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 គណៈកមម ធកិរ ក់បញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួននូវសកមមភពនន េដីមបី
អនុវត្តអនុ សន៍ននែដល្រកុម្របឹក  ឬគណៈអភិបលបនសេ្រមច្របគល់ឱយគណៈ
កមម ធិករ   

 គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលជមួយមនទីរ អងគភពននែដលទទួលបនទុក េដីមបីចត់
វធិនករអនុវត្តសកមមភពទងំេនះ។  

₣). Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉΒĕН⅜₤ĕчаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ សមជិកគណៈកមម ធិករ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 សមជិកគណៈកមម ធិករសហករជមួយមនទីរ អងគភពទទួលបនទុក ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយ 
និងេរៀបចំរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តសកមមភពទងំេនះ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយេ៍រៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តសកមមភព
ទងំេនះ េហយី ក់ជូន្របធនគណៈកមម ធិករពិនិតយ និងឯកភព 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍ យករណ៍អំពីរបយករណ៍េនះជូនកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករ។ 
ş). Łũĩ℮Įſĩ⅝Ŏ˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНеЮŲЧ˝ņНĕ ĠĜĀ ĠсĮБ◦◦УŲģĕŁũΒĕНņњĳ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍េ យមនជំនួយពីទចីត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៥ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំអនុម័ត  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយែ៍កត្រមូវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ េទ មមតិេយបល់របស់អងគ្របជុំ 
េហយី ក់ជូនអធិបតអីងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខ  

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុំ   
 អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយច៍ត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលចុះហតថេលខរចួដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់សមជិកគណៈកមម ធិករ និងអនកចូលរមួទងំអស់ 
 ផ ព្វផ យជ ធរណៈ  
 តមកល់ទុកជឯក រ។ 
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̀.̣. Њ̋şĆŪĠĄНеÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũŲ◦ċ˝ņŊ 
គណៈកមម ធកិរលទធកមម្រតូវេរៀបចំកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន េទ មត្រមូវករជក់ែស្តងៃនរដ្ឋបលនីមួយៗ 

ពក់ព័នធនឹងករងរលទធកមម។  
េសចក្ដីសេ្រមចៃនកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករលទធកមម ចយកជករបន លុះ្រ ែតមនសំេឡង 

អនុម័តភគេ្រចីន។ កនុងករណីមនចំនួនសំេឡងេសមីគន  សំេឡងរបស់្របធនគណៈកមម ធិករលទធកមម
មនឧត្តមនុភព។ 

សមជិកគណៈកមម ធកិរទងំអស់្រតូវចូលរមួ្របជុំ មករអេញជ ីញរបស់្របធនគណៈកមម ធិករ។ 
ដំេណីរករៃនកិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធកិរលទធកមម ្រតូវអនុវត្តេទ មនីតិវធិី ែដលមនែចងេន

កនុងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ពក់ព័នធនឹងកិចចលទធកមមរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
អងគភពលទធកមមមនតួនទីកនុងករេរៀបចំនូវ ល់កិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករលទធកមម។ 

̀.̀. Њ̋şĆŪĠĄНеÐ‗кΒķЊģŲ 
កិចច្របជុំរបស់គណៈអភិបល គឺជកិចច្របជុំរ ងអភិបល និងអភិបលរងេនកនុងគណៈអភិបល

របស់ខ្លួន។  
គណៈអភិបល្រតូវជួប្របជំុជេទៀងទត់្របចអំឌ មស។ ករ្របជុំអឌ មសទី២ៃនែខនីមួយៗ គឺ

ជករ្របជុំ្របចែំខ។ េ្រកពីករ្របជុំ្របចអំឌ មស និងករ្របជុំ្របចែំខ គណៈអភិបល ចជបួ្របជុំ ម
ករចបំច់ េទ មសំេណីរបស់អភបិល។  

កិចច្របជុគំណៈអភិបល ច្រប្រពឹត្ដេទបន លុះ្រ ែតមនវត្ដមនអភិបល អភិបលរងេលីសពី
ពក់ក ្ដ លៃនសមសភពគណៈអភិបល។  

េសចក្ដីសេ្រមចៃនកិចច្របជុគំណៈអភិបល ចយកជករបន លុះ្រ ែតមនសំេឡងអនុម័តេលីស
ពីពក់ក ្ដ លៃនសមសភពគណៈអភិបលទងំមូល។ កនុងករណីមនចំនួនសំេឡងេសមីគន  សំេឡង
របស់អធិបតអីងគ្របជុំមនឧត្តមនុភព។ 

អភិបល គជឺអនកេកះ្របជុំ និងជអធបិតីៃនអងគ្របជុំ។ កនុងករណីអភបិលអវត្ដមន អភបិលស្តីទី
ជអនកេកះ្របជុ ំនិងជអធិបតីៃនអងគ្របជុំ។ ្រគប់កចិច្របជុំរបស់គណៈអភិបល្រតូវមនកំណត់េហតុ ែដល
េរៀបចំេឡងីេ យនយករដ្ឋបល និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតៃីនអងគ្របជុំ។ 

នយករដ្ឋបល និងនយករងរដ្ឋបលមនភរកិចចចូលរមួ្រគប់កិចច្របជុំរបស់គណៈអភិបលទងំ
អស់ េដីមបផី្ដល់េយបល់បេចចកេទសែផនកចបប់ េទ មករេសនីសំុ។  

អភិបល ចអេញជ ីញអនកពក់ព័នធននចូលរមួកិចច្របជុំគណៈអភិបលរបស់ខ្លួន មករចបំច់។ 
̀.̀.ơ. Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
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 កចិចដេំណីរករ ៖ 
 នយករដ្ឋបលេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជុំ េ យពិភក ជមួយអភិបល អភិបលរង 
្របធនអងគភពននចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  និងអនកពក់ព័នធនន  

 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ េដីមបពីិនិតយ និងឯកភព 
 នយករដ្ឋបល េ យមនអងគភពននជជំនួយ េរៀបចំេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រ
េទ មេសចក្តី្រពងៃនរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 នយករដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវេសចក្តី្រពងខ្លមឹ រឬឯក រេដីមបពីិនិតយ និងឯកភព។ 
Š). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ  

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលេរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហយី ក់ជូនអភិបលចុះហតថេលខ 
 នយករដ្ឋបលែចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និង
ឯក រពក់ព័នធដល់អភបិល អភិបលរង និងអនកពក់ព័នធននែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុ 

 នយករដ្ឋបលបញជ ក់េឡងីវញិជមួយអភិបល អភិបលរង និងអនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជុំ 
េដីមប្ីរបកដថ អនកទងំេនះបនទទួលលិខិតអេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និងឯក រ
ពក់ព័នធស្រមប់កិចច្របជុ។ំ 

Ð). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទួលខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល

ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងឱយមនេលខ ស្រមប់កត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់ នងិលទធផលៃន
កិចច្របជុ ំ

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងេរៀបចំបនទប់្របជុំ ដូចជករសម្អ ត ករបិទហ្វុនអក រ(Backdrop) 
ករេរៀបចំតុ េកអី ឧបករណ៍បំពងសំេឡង និងសមភ រៈបរកិខ រននជេដីម។ 

̀.̀.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល េ យមនជំនួយពីទីចត់កររដ្ឋបលចំេពះរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 កចិចដេំណីរករ ៖ 
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 នយករដ្ឋបលេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហយី ក់ជូនអភបិល អភិបលរង និងអនក
ចូលរមួទងំអស់ចុះវត្តមន 

 នយករដ្ឋបលបូកសរុបចនំួនសមសភពគណៈអភិបលែដលមនវត្តមន ចំនួនសមស
ភពគណៈអភិបលែដលអវត្តមន និងចំនួនអនកចូលរមួេផ ងៗេទៀត។ 

Š). ŁũĮЊĕЊĳŏ˝РũмНņ 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ មុនេពលេបីក្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយនយករដ្ឋបលពិនិតយកូរ ៉ុម  
 នយករដ្ឋបលជ្រមបជូនអធបិតីអងគ្របជុំអំពីចំននួសមសភពគណៈអភិបលែដលមន
វត្តមន ចំននួសមសភពគណៈអភិបលែដលអវត្តមន នងិអពំីមូលេហតុៃនករអវត្តមន
របស់សមសភពគណៈអភិបលទងំេនះ 
កូរ ៉ុម គឺចំនួនសមសភពគណៈអភិបលែដល្រតូវមនវត្ដមនេនកនុងកិចច្របជុំ េដីមបីឱយ
កិចច្របជុំគណៈអភិបលមនសុពលភព។ កូរ ៉មុ្រគប់្រគន់មនន័យថ ចំនួនសមសភព
គណៈអភិបលែដលមនវត្ដមនកនុងកចិច្របជុំ មនចំនួនេលីសពីពក់ក ្ដ លៃនសមស
ភពគណៈអភិបលទងំមូល។

 អធិបតីអងគ្របជុំ្រតូវ្របកសថ ៖  
 កិចច្របជុំ ចដំេណីរករបន កនុងករណីមនកូរ ៉ុម្រគប់្រគន់ 
 កិចច្របជុំ្រតូវរ ំ យ កនុងករណីពុំមនកូរ ៉មុ្រគប់្រគន់។  

 កនុងករណីមនសមសភពគណៈអភិបលមន ក់ ឬេ្រចីននក់ចកេចញពីកិចច្របជុំកនុងអំឡុង
េពល្របជំុ ែដលេធ្វីឱយកូរ ៉ុមមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំេណីរករកិចច្របជុំបន្តេទៀត អធបិតីអងគ
្របជុំ្រតូវបញឈប់កិចច្របជុំភ្ល ម េហយីរេបៀប រៈែដលមិនទន់បនពភិក  និងអនុម័ត ្រតូវ
បន្តពិភក ឱយបនេនកនុងសម័យ្របជុដំែដលេនះ េ យបន្តកចិច្របជុំេនះេនេពលេម៉ង ឬ
ៃថងករងរបនទ ប់។ កនុងករណីេនះ អធបិតីអងគ្របជុំ្រតូវជ្រមបដល់អនកចូលរមួទងំអស់អំពី
េពលេវ  និងទីកែន្លងែដល្រតូវបន្តសម័យ្របជំុេនះ។ 

Ð). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ េពលចប់េផ្តីម្របជុំ (បនទ ប់ពីពិនិតយកូរ ៉ុមរចួ) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ និងេបកីកិចច្របជុំ។    
 កនុងករណីចបំច់ អធិបតអីងគ្របជុំ ចអេញជ ីញឱយអនកចូលរមួទងំអស់ែណនខំ្លួន េ យ
្របប់េឈម ះ និងតួនទី។ 
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þ). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំ នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ ឬអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
រេបៀប រៈជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយគណៈអភិបលអនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

₣). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងនយករដ្ឋបល 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតអីងគ្របជុំអេញជ ីញនយករដ្ឋបល នេសចក្តី្រពង
ខ្លឹម រៃនរេបៀប រៈនីមួយៗេនះជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរួមេផ ងៗេទៀត ែដលមិនែមនជសមសភព
គណៈអភិបល សួរសំណួរ និងបេញចញមតិេយបល់នន  

 អធបិតីអងគ្របជុំ ចអេញជ ីញអនកពក់ព័នធ េឆ្លីយបំភ្លឺេទនឹងសំណួរននែដលបនេចទសួរ
ទងំេនះ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតេិយបល់េទ មលំ ប់
លំេ យៃន គមិន  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយគណៈអភិបលអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខ ប់ និងកត់្រ នូវចំនួនសំេឡងគ្ំរទ ចំនួន
សំេឡងមិនគ្ំរទ និងចំននួសំេឡងអនុប ទ េហយី យករណ៍ជូនអធិបតអីងគ្របជុ ំ
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 អធិបតីអងគ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករអនុម័ត 
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 

ş). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
 អធិបតីអងគ្របជុំកំណត់អំពីអនកទទួលខុស្រតូវ និងេពលេវ កនុងករអនុវត្តករសេ្រមច
នីមួយៗរបស់អងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអំណរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

đ). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខេធ្វីករកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមចទងំអស់ែដល
បនេធ្វីេឡីងេនកនុងអំឡុងេពល្របជំុ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន និងរេបៀប រៈ
នីមួយៗ  

 េលខក៏េធ្វីករកត់្រ ផងែដរនូវចំនួនសំេឡងអនុម័តែដលបនគ្ំរទ ចនំួនសំេឡងអនុម័ត
ែដលមិនគ្ំរទ និងចំនួនសំេឡងអនុប ទ មរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 កនុងករណីចបំច់ េហយីមនករអនុញញ តពអីធបិតីអងគ្របជុំ េលខកត់្រ ចេ្របី្របស់
ឧបករណ៍ថតសំេឡងជជំនួយ បុ៉ែន្តែខ ត់សំេឡងេនះមនិ្រតូវផ ព្វផ យេឡយី។ 

̀.̀.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
˝). Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎŲ◦ċĩŲаĕ˝ЊşĆŪĠĄНе  

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០២ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  េរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍សេងខប
អំពីលទធផលៃនកិចច្របជុំ េហយី ក់ជូនអធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភព  

 អធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ និងឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍សេងខបអពំីលទធផល
ៃនកិចច្របជុំ  

 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកស្រមួលេសចក្តី្រពងរបយករណ៍
សេងខបអំពីលទធផលៃនកចិច្របជុ ំ េទ មមតិេយបល់របស់អធបិតអីងគ្របជុំ េហយី ក់ជូន
អធបិតអីងគ្របជុំចុះហតថេលខ 
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 នយករដ្ឋបលផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវរបយករណ៍សេងខបអពំីលទធផលៃនកិចច្របជុំ 
ែដលបនចុះហតថេលខេ យអធិបតអីងគ្របជុំ។ 

Š). ŁũЮũЬĠşе˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល និងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០៣ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កណំត់ េហយី ក់ជូន
នយករដ្ឋបលពិនិតយ និងែកត្រមូវ 

 នយករដ្ឋបលពិនិតយ នងិែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុំ មុន ក់ជូនអធិបតី្របជុំ
ពិនិតយ និងឯកភព 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិឯកភពេទេលីេសចក្តី្រពងកណំត់េហតុ្របជុ ំ
 នយករដ្ឋបលេ យមនជំនួយពីេលខកត់្រ  ែកត្រមូវេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំ 
េទ មមតិេយបល់របស់អធិបតីអងគ្របជុំ េហយី ក់ជូនអធបិតអីងគ្របជុំចុះហតថេលខ 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុំ   
 នយករដ្ឋបលចត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់អនកចូលរមួ នងិអនកពក់ព័នធទងំអស់ េដីមបអីនុវត្ត 
 ផ ព្វផ យជ ធរណៈ 
 តមកល់ទុកជឯក រ។ 

Ð). ŁũČĳсЯş₣ ĕЊ₣Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşΒ₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អភបិល និងនយករដ្ឋបល  
 កចិចដេំណីរករ  ៖  

 អភិបលចត់ែចងឱយអភិបលរង និងអងគភពននទទួលខុស្រតូវអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច
ទងំអស់ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំគណៈអភិបល ្រពមទងំ ម នករអនុវត្ត
េសចក្តីសេ្រមចទងំេនះ 

 អភិបលរង និងអងគភពទទួលបនទុកេធ្វីរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តរបស់ខ្លួន
ជូនអភិបល  

 នយករដ្ឋបល ជួយអភបិលកនុងករបូកសរុបរបយករណ៍អំពលីទធផលៃនករអនុវត្តទងំ
េនះ ស្រមប់ យករណ៍ជូនកិចច្របជុំគណៈអភិបល និងកចិច្របជុំ្រកុម្របឹក ។ 
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̀.́. Њ̋şĆŪĠĄНеΒĕŉũΒ₣ ðļĮşе‗НйũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  
កិចច្របជុំអន្តរអងគភព គឺជកិចច្របជុំរ ងនយករដ្ឋបល នយករងរដ្ឋបល និង្របធន អនុ្របធន

អងគភពទងំអស់ចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលកនុងេនះរមួមន ៖ 
 កចិច្របជុអំន្តរទចីត់ករេនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ែដលសមសភពចូលរមួកិចច្របជុំេនះ រមួមន 
នយករដ្ឋបល នយករងរដ្ឋបល នយកទីចត់ករ នយករងទីចត់ករ ្របធនអងគភព 
និងអនុ្របធនអងគភពទងំអស់ចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

 កចិច្របជុអំន្តរករយិយល័យេនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលសមសភពចូលរមួកិចច្របជុំ
េនះ រមួមន នយករដ្ឋបល នយករងរដ្ឋបល ្របធនករយិល័យ អងគភព និងអនុ្របធន
ករយិល័យ អងគភពទងំអស់ចំណុះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  

នយករដ្ឋបល គឺជអនកេកះ្របជុ ំ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជុ។ំ កនុងករណីនយករដ្ឋបលអវត្ដមន 
នយករដ្ឋបលស្តីទីជអនកេកះ្របជុំ នងិជអធិបតីៃនអងគ្របជុំ។ ្រគប់កិចច្របជុអំន្តរអងគភព្រតូវមនកំណត់
េហតុ ែដលេរៀបចំេឡងីេ យេលខកត់្រ   និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតៃីនអងគ្របជុំ។ 

នយករដ្ឋបល ចអេញជ ីញអនកពក់ព័នធននចូលរមួកិចច្របជុំអន្តរអងគភព មករចបំច់។ 
កិចច្របជុអំន្តរអងគភព្រតូវេរៀបចំជេទៀងទត់្របចែំខ។ េ្រកពីកិចច្របជុំ្របចែំខ នយករដ្ឋបល ច

េកះ្របជំុអន្តរអងគភព មករចបំច់។ នយករដ្ឋបល្រតូវកំណត់កលវភិគ និងេពលេវ ៃនកិចច្របជុំ
្របចែំខស្រមប់ឆន នំីមួយៗ។ 

េគលបំណងៃនកិចច្របជុំអន្តរអងគភព េដីមប ី៖  
 ចត់ែចងករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច និងអនុ សន៍របស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល គណៈ
កមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក  

 ពិនិតយលទធផល និងបញ្ហ ្របឈមននកនុងករអនុវត្តករងរ  
 ពិភក  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននែដលេកីតមនេឡងីកនុងករអនុវត្តករងរ 
 េរៀបចំែផនករករងរ ឬទិសេ ករងរស្រមប់អងគភពនីមួយៗ  
 េលីកេយបល់ និងអនុ សន៍ជូនថន ក់ដឹកនំ ម ននុ្រកមពិនិតយ និងេ ះ្រ យ។ 

̀.́.ơ. Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អងគភពទទួលបនទុក (ទីចត់កររដ្ឋបលចេំពះរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត នងិ
ករយិល័យរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ) 

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០៣ៃថងមុនកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អងគភពទទួលបនទុកេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជុំ េ យពិភក ជមួយនយករដ្ឋបល 
នយករងរដ្ឋបល និង្របធនអងគភពននចំណុះរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   
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 អងគភពទទួលបនទុក ក់ជូននយករដ្ឋបលនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ េដីមបពីិនិតយ និង
ឯកភព 

 អងគភពទទួលបនទុកស្រមបស្រមួលជមួយអងគភព មី កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ 
ឬឯក រ ែដលពក់ព័នធនងឹអងគភពេនះ 

 អងគភពទទួលបនទុក ក់ជូននយករដ្ឋបលនូវេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រ េដមីបពីិនិតយ 
និងឯកភព។ 

Š). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អងគភពទទួលបនទុក (ទីចត់កររដ្ឋបលចេំពះរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត និង
ករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ) 

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អងគភពទទលួបនទុកេរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហយី ក់ជូននយករដ្ឋបលចុះហតថេលខ 
 អងគភពទទួលបនទុកែចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមយួនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
និងឯក រពក់ព័នធដល់្រគប់អនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុទងំអស់ 

 អងគភពទទួលបនទុកបញជ ក់េឡងីវញិជមួយអនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជុំទងំអស់ េដីមប្ីរបកដ
ថ អនកទងំេនះបនទទួលលិខិតអេញជ ីញ េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និងឯក រពក់ព័នធ។ 

Ð). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អងគភពទទួលបនទុក (ទីចត់កររដ្ឋបលចេំពះរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត និង
ករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ) 

 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អងគភពទទួលបនទុកចត់ែចងឱយមនេលខ ស្រមប់កត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ និង
លទធផលៃនកិចច្របជុំ 

 អងគភពទទួលបនទុកចត់ែចងេរៀបចំបនទប់្របជុំ ដូចជករសម្អ ត ករេរៀបចំតុ េកអី និង
សមភ រៈបរកិខ រននជេដីម។ 

̀.́.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲ Њ̋şĆŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អងគភពទទួលបនទុក (ទីចត់កររដ្ឋបលចេំពះរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត និង
ករយិល័យរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុចំេពះរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ) 

 កចិចដេំណីរករ ៖ អងគភពទទួលបនទុក្រតូវេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហយី ក់ជូនអនកចូលរមួ
ទងំអស់ចុះវត្តមន។ 
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Š). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ(នយករដ្ឋបល) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ នងិេបីកកិចច្របជុំ។    

Ð). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិង្របធនអងគភពទទួលបនទុក 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ្របធនអងគភពទទួលបនទុក នេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈជូនអងគ្របជុ ំ
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 េលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន  
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំអនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 េលខេធ្វីករកត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

þ). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតអីងគ្របជុំអេញជ ីញ្របធនអងគភព មី នេសចក្តី
្រពងខ្លឹម រៃនរេបៀប រៈនីមួយៗេនះជូនអងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនិតយ នងិផ្តល់េយបល់េទេលីេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ  
 អធិបតីអងគ្របជុំអេញជ ីញ គមិនែដលបនេលីកៃដ េឡងីមនេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យ
ៃនករេលីកៃដរបស់ គមិនទងំេនះ 

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួសួរសំណួរ និងបេញចញមតិេយបល់នន  
 អធបិតីអងគ្របជុំ ចអេញជ ីញអនកពក់ព័នធ េឆ្លីយបំភ្លឺេទនឹងសំណួរននែដលបនេចទសួរ
ទងំេនះ 

 េលខេធ្វកីរកត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន  
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំអនុម័ត 
 េលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 

₣). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
 អធិបតីអងគ្របជុំកំណត់អំពីអនកទទួលខុស្រតូវ និងេពលេវ កនុងករអនុវត្តករសេ្រមច
នីមួយៗរបស់អងគ្របជុ ំ
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 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអំណរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

ş). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ េលខេធ្វកីរកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមច
ទងំអស់ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជុំ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន 
និងរេបៀប រៈនីមួយៗ។ 

̀.́.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
Š). ŁũЮũЬĠşе˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០២ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កំណត់ េហយី ក់ជូន
អធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខ 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុ ំ
 េលខកត់្រ ចត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់អនកចូលរមួទងំអស់ េដីមបអីនុវត្ត 
 តមកល់ទុកជឯក រ។ 

 ជមួយគន េនះ េលខកត់្រ េរៀបចំរបយករណ៍អំពលីទធផលៃនកចិច្របជុ ំ េ យរមួបញចូ ល
ទងំបញ្ហ ្របឈមនន េហយី ក់ជូននយករដ្ឋបលពិនិតយ និងចុះហតថេលខ។ នយក
រដ្ឋបល ក់ជូនអភិបលនូវរបយករណ៍េនះ។  

Ð). ŁũČĳсЯş₣ ĕЊ₣Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşΒ₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ នយករដ្ឋបល អងគភព មី និងអងគភពទទួលបនទុក 
 កចិចដេំណីរករ  ៖  

 នយករដ្ឋបលចត់ែចងឱយអងគភពននទទួលខុស្រតូវអនុវត្តេសចក្តសីេ្រមចទងំអស់
ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងកចិច្របជុំអន្តរអងគភព ្រពមទងំ ម នករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច
ទងំេនះ 

 អងគភព មីនីមួយៗអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចននែដលពក់ព័នធនងឹអងគភពរបស់ខ្លួនេទ
មេពលេវ ែដលបនកំណត់ េហយីេធ្វីរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តរបស់ខ្លួន

ជូននយករដ្ឋបល  
 អងគភពទទួលបនទុកជួយនយករដ្ឋបលកនុងករបូកសរុបរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករ
អនុវត្តទងំេនះ ស្រមប់ យករណ៍ជូនគណៈអភិបល។ 



ជពូំកទី៦ ៖ កិចច្របជុ ំ

េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចកររដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   179 

̀.៨. Њ̋şĆŪĠĄНеаĩĀ̋ ĖО₣Β₣ ðļĮşе‗НйũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  
កិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព គឺជកិចច្របជុំេនកនុងទីចត់ករ អងគភព ឬករយិល័យនីមួយៗចំណុះ

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
្របធនអងគភព គឺជអនកេកះ្របជុ ំនិងជអធិបតីៃនអងគ្របជុ។ំ កនុងករណី្របធនអងគភពអវត្ដមន 

្របធនអងគភពស្តីទីជអនកេកះ្របជុំ និងជអធិបតីៃនអងគ្របជុំ។ ្រគប់កិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព្រតូវមនកំណត់
េហតុ ែដលេរៀបចំេឡងីេ យេលខកត់្រ   និង្រតូវចុះហតថេលខេ យអធិបតៃីនអងគ្របជុំ។ 

កិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព្រតូវេរៀបចំេឡងីជេទៀងទត់្របចែំខ។ ្របធនអងគភពនីមួយៗ្រតូវកំណត់
កលវភិគ និងេពលេវ ៃនកិចច្របជុំ្របចែំខស្រមប់ឆន នំីមួយៗ េដីមបឱីយម្រន្តីេ្រកមឱ ទទងំអស់ ច
េ្រតៀមលកខណៈចូលរមួ្របជំុបន្រគប់ៗគន ។ 

េគលបំណងៃនកិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព េដីមប ី៖  
 ចត់ែចង និងែណនអំំពីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច និងអនុ សន៍ៃនកិចច្របជុំអន្តរអងគភព 
 ពិនិតយលទធផល និងបញ្ហ ្របឈមននកនុងករអនុវត្តករងរ  
 ពិភក  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននែដលេកីតមនេឡងីកនុងករអនុវត្តករងរ 
 េរៀបចំែផនករករងរ ឬទិសេ ករងរស្រមប់អងគភពរបស់ខ្លួន  
 េលីកេយបល់ និងអនុ សន៍ជូនថន ក់ដឹកនំ ម ននុ្រកមពិនិតយ និងេ ះ្រ យ។ 

̀.៨.ơ. Њ̋şĆŁũņНĕЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк ĕЊ₣υ˝⅜ũĵ˝сĮњĕċ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ ម្រន្តីទទួលភរកិចច (្របធនអងគភពនីមួយៗចត់ ងំម្រន្តីេ្រកមឱ ទ)  
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០២ៃថងមុនកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ម្រន្តីទទួលភរកិចចេរៀបចំេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ្របជុំ េ យពិភក ជមួយ្របធន និង
អនុ្របធនអងគភពរបស់ខ្លួន  េហយី ក់ជូន្របធនអងគភពពិនតិយ និងឯកភព 

 ម្រន្តីទទួលភរកិចចស្រមបស្រមួលជមួយម្រន្តីពក់ព័នធ កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ 
ឬឯក រ ែដលពក់ព័នធនងឹម្រន្តីេនះ(េបីមន) 

 ម្រន្តីទទួលភរកិចច ក់ជូន្របធនអងគភពនូវេសចក្តី្រពងខ្លឹម រ ឬឯក រ េដមីបពីិនិតយ 
និងឯកភព។ 

Š). ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũЯş˝ŲЊŠЊĳΒЮŃąЧŀ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ ម្រន្តទីទួលភរកិចច (្របធនអងគភពនីមួយៗចត់ ងំម្រន្តីេ្រកមឱ ទ) 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ម្រន្តីទទួលភរកិចចេរៀបចំលិខិតអេញជ ីញ េហយី ក់ជូន្របធនអងគភពចុះហតថេលខ 
 ម្រន្តីទទួលភរកិចចែចកលិខិតអេញជ ីញ េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ និង
ឯក រពក់ព័នធដល់្រគប់អនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុទងំអស់។ 
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Ð). Łũ˝е‗ĳсЮŲž˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮũЬĠşеĠĕĀĠсŪĠĄНе 
 អនកទទួលខុស្រតូវ ៖ ្របធនអងគភព 
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងតិច០១ៃថងមុនកិចច្របជុំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ្របធនអងគភពចត់ែចងឱយមនេលខ ស្រមប់កត់្រ នូវ ល់មតិេយបល់ និងលទធផល
ៃនកិចច្របជុំ 

 ្របធនអងគភពចត់ែចងេរៀបចបំនទប់្របជុ ំដូចជករសម្អ ត ករេរៀបចំតុ េកអ ីនងិសមភ រៈ
បរកិខ រននជេដីម។ 

̀.៨.Ư. Њ̋şĆŁũ˝ ĖО₣ΒеΌО₣ЮĮŲ Њ̋şĆŪĠĄНе 
˝). ŁũşНйŷĳŉŌĕ 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ ម្រន្តទីទួលភរកិចច (្របធនអងគភពនីមួយៗចត់ ងំម្រន្តីេ្រកមឱ ទ) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ ម្រន្តីទទលួភរកិចចេរៀបចំឱយមនបញជ ីវត្តមន េហយី ក់ជូនអនកចូលរមួទងំ
អស់ចុះវត្តមន។ 

Š). ŁũЮĠЧ˝˝ ЊşĆŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ(្របធនអងគភព) 
 កចិចដេំណីរករ ៖ អធិបតីអងគ្របជុំមនមតិ ្វ គមន៍ នងិេបីកកិចច្របជុំ។    

Ð). ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮ₤ş Ś̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធបិតីអងគ្របជុំ នេសចក្ត្ីរពងរេបៀប រៈ និងេសនីឱយអងគ្របជុពំិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េទ
េលីេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ  

 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំអនុម័តេសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ 
 េលខេធ្វីករកត់្រ រេបៀប រៈែដលបនអនុម័ត។ 

þ). ŁũĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳЮĉЮŲЧũЮĠЬĠǻũкĕБņУŎៗ  
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ 
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 ឈនចូលរេបៀប រៈនីមួយៗ អធិបតអីងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំពិនតិយ និងផ្តល់េយបល់េទ
េលីរេបៀប រៈនីមួយៗ   

 អធិបតីអងគ្របជុំេលីកទឹកចតិ្ត និងផ្ដល់ឱកសដល់អនកចូលរមួបេញចញមតិេយបល់នន  
 អធិបតីអងគ្របជុំេសនីឱយអងគ្របជុំអនុម័ត 
 េលខេធ្វីករកត់្រ នូវ ល់ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជុំ។ 
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₣). ŁũĠР˝₤ũНĠ ĕЊ₣ŁũĠЊ◦Β₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំ
 កចិចដេំណីរករ ៖ 

 អធិបតីអងគ្របជុំសេងខបលទធផលែដលអងគ្របជុំបនសេ្រមច មរេបៀប រៈនីមួយៗ 
 អធិបតីអងគ្របជុំកំណត់អំពីអនកទទួលខុស្រតូវ និងេពលេវ កនុងករអនុវត្តករសេ្រមច
នីមួយៗរបស់អងគ្របជុ ំ

 អធិបតីអងគ្របជុំផ្តល់អនុ សន៍ និងព័ត៌មនចបំច់នន 
 អធិបតីអងគ្របជុំែថ្លងអំណរគុណ ជូនពរ និង្របកសរ ំ យ។ 

ş). Łũ˝ĳсŪ″˝ Ė О₣ЮĮŲŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ េលខកត់្រ  
 កចិចដេំណីរករ ៖ េលខេធ្វកីរកត់្រ ឱយបនចបស់ ស់នូវ ល់មតិេយបល់ និងករសេ្រមច
ទងំអស់ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជុំ េទ មលំ ប់លំេ យៃន គមិន 
និងរេបៀប រៈនីមួយៗ។ 

̀.៨.ư. Њ̋şĆŁũЮŪŁŎЮĮŲŪĠĄНе 
˝). ŁũЮũЬĠşе˝е‗ĳсЮ΅ĳНŪĠĄНе 

 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ អធបិតីអងគ្របជុ ំនិងេលខកត់្រ   
 ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  ៖ យ៉ងយូរ០១ៃថងេ្រកយកិចច្របជុំ  
 កចិចដេំណីរករ  ៖ 

 េលខកត់្រ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ្របជុំេទ មទ្រមង់កំណត់ េហយី ក់ជូន
អធិបតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខ 

 អធបិតីអងគ្របជុំពិនិតយ នងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុ ំ
 េលខកត់្រ ចត់ែចងកំណត់េហតុ្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ថតចម្លង និងែចកជូនដល់អនកចូលរមួទងំអស់េដីមបអីនុវត្ត 
 តមកល់ទុកជឯក រ។ 

 កនុងករណីមនបញ្ហ ្របឈមែដលមិន ចេ ះ្រ យបន ្របធនអងគភព្រតូវ យករណ៍
ជូននយករដ្ឋបល េដីមបសំុីករែណន។ំ   

Š). ŁũČĳсЯş₣ ĕЊ₣Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşΒ₣ ðŪĠĄНе 
 អនកទទលួខុស្រតូវ ៖ ្របធនអងគភព  
 កចិចដេំណីរករ  ៖  

 ្របធនអងគភព្រតូវចត់ែចងម្រន្តីេ្រកមឱ ទទទួលខុស្រតូវអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចទងំអស់
ែដលបនេធ្វីេឡងីកនុងកិចច្របជុំៃផទកនុងអងគភព ្រពមទងំ ម នករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច
ទងំេនះ 
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 ម្រន្តីទទួលភរកិចចមន ក់ៗអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចែដលពក់ព័នធនឹងខ្លួន េទ មេពលេវ
ែដលបនកំណត់ េហីយេធ្វីរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តរបស់ខ្លួនជូន្របធន
អងគភពរបស់ខ្លួន  

 ្របធនអងគភពបូកសរុបរបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច េហយី យ
ករណ៍ជូននយករដ្ឋបល។ 

 
ទ្រមង៦់.១ ៖ េសចក្ត្ីរពងរេបៀប រៈ 
 

កបលលិខតិ 
 

Ю₤ş ŉ̋БŪĵ₣ũЮĠЬĠǻũк 
Њ̋şĆŪĠĄНе........................................................... 

3 
ៃថងទី........ ែខ............... ឆន .ំ.......... 

ល.រ ្របធនបទ 
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ទ្រមង៦់.២ ៖ លិខិតេសនើសុបំញចូ លរេបៀប រៈ្របជុ ំ
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 

ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 
 ខញុ ំបទ (ឬនងខញុ ំ)េឈម ះ................................ តនួទី...................................................... 
ៃនរដ្ឋបល.............................................................។ 

...........(ĵ˝ŏÐ Уũ₤ņ)............ 
......................(İũ₤њ ŉ̋ЊΒĖ˝◦◦УŲŲЊŠЊĳ)...................... 

 

˝ņŊŷĳ□О ៖ សំេណីសំុ ក់បញចូ លបញ្ហ ស្តីពី.................................................................................... 
េទកនុងរេបៀប រៈ្របជុំរបស់.........................................។ 

Юŗ₣ ៖ ..............................................................................................................(េបីមន)។ 
តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលី ............(ខ ្លមឹ រលិខតិ).............................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................។ 
្រស័យដូចបនេគរពជ្រមបជូនខងេលី សូម................................... េម ្ត ក់បញចូ លនូវ

បញ្ហ ខងេលីេនះ េទកនុងរេបៀប រៈ្របជំុរបស់.......................េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 
សូម................................. េម ្ត ទទលួនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អពំីខញុ ំបទ (ឬនងខញុ ំ)។ 

 

េធ្វីេន................... ៃថងទ.ី..... ែខ........... ឆន .ំ........ 
΅ĳ□ЮŲž 
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ទ្រមង៦់.៣ ៖ បញជី វត្តមន 
 

កបលលិខតិ 
 

ĠŃą БŷĳŉŌĕ 

Њ̋şĆŪĠĄНе........................................................... 
3 

ៃថងទី........ ែខ............... ឆន .ំ.......... 
ល.រ េឈម ះ េភទ តនួទ ី អងគភព េលខទូរស័ពទ ហតថេលខ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


