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រុះនាសម្ព័នធននវម្វរៀន

១. ស្ររពន័ធរកាការពារកនតយខននករដ្ឋរបនវណី
២.ការដាកព់ាកយសតាំ
៣.ការច្តុះរញ្ជ ីររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
៤.ការច្តុះរញ្ជ ីចាតខ់ច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាត់ការ
ចាតខ់ច្យ

៥. សាំណង រនិយ ច្នម្លីយ
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១. ប្រពន័្ធរក្សាការពារក្សនុងផ្ននក្ស
រដ្ឋរបវេណី



១.១ អត្ថន្យ័នន្ការរក្សាការពារក្សនុងផ្ននក្សរដ្ឋរបវេណី

 ម្នមោបាយសនស្រ្ គ្ ុះារន ត្ ុះអាសននកនតយនាំឡតយនពល
ម្ងយ រហូតដ្ល់អាច្ននតវតតនដាយរយាាំតាម្រយៈាលស្រកម្ឬ
ាលដី្កា

 ភាពចាាំបាច្ថ់្នស្ររពន័ធរកាការពារកនតយខននករដ្ឋរបនវណី
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១.២ ប្រវេទសំខាន្់ៗ នន្ការរក្សាការពារក្សនុងផ្ននក្ស
រដ្ឋរបវេណី

 ការរឹនូសារន ត្ ុះអាសនន(ម្.៥៣១ច្ាំណត ច្កថ្នក.ន.រ)
～ សិទធិខដ្លស្រតូវបានរកាការពារ គឺសិទធិនលីរាំណត លខដ្លមាននោលរាំណយឲ្យសយា

ស្របាក់
 ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះនច្លនវតថត
 ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះច្លនវតថត
 ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះសិទធនិលីរាំណត ល

 ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះវតថតខដ្លាកម្មវតថតថ្នវាិទទ(ម្.៥៣១ច្ាំណត ច្ែ
ថ្នក.ន.រ)
～ សិទធិខដ្លស្រតូវបានរកាការពារគឺសិទធិនលីរាំណត លខដ្លោម ននោលរាំណយឲ្យ

សយាស្របាក់
 ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាតក់ារចាត់ខច្យ(ខាយនស្រកាម្ននុះ
សនមតថាានច្លនវតថត)

 ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាតក់ារននេរការកាន់ការ់
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១.៣ លក្សខណៈពិវសសនននីត្ិវិធីរក្សាការពារ
ក្សនងុផ្ននក្សរដ្ឋប្បវវណី

 ភាពារន ត្ ុះអាសនន
ការសនស្រ្ គ្ ុះារន ត្ ុះអាសននកនតយនាំឡតយនពលម្ងយរហូតដ្ល់
អាច្ននតវតតនដាយរយាាំច្ាំនពាុះកូនរាំណត ល

 ភាពារន្ទេ ន់
 ស្ររសិននរីម្ិនបានននតវតតនីតិវមិីរកាការពារម្តននពលកូនរាំណត ល
នមវីការចាត់ខច្យស្រទពយសម្បតតិឬននេរកម្មវតថតនៅឲ្យតតិយជននន្ទុះ
នីតិវមិីននុះម្ិនមាននលស្ររនយាជន៍នវីនឡយី

 ភាពាសមាៃ ត់
ាមម្មតាស្រតូវនមវីកនតយនពលកូនរាំណត លម្ិនទាន់បានដ្យឹ
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១.៤ ការរក្សាការពារ ប្ណតឹ ង ការអនុត្ត
ក្សនងុផ្ននក្សរដ្ឋប្បវវណី

 ការរកាការពារកនតយខននករដ្ឋរបនវណី
 នីតិវមិីនច្ញដ្ីកាសនស្រម្ច្រកាការពារ(ក.ន.រគនថីទី៧ជាំពូកទ២ី)
 នីតិវមិីននតវតតរកាការពារ(ក.ន.រគនថីទី៧ជាំពូកទី៣)

 រណតឹ យកនតយខននករដ្ឋរបនវណី
 ការននតវតតកនតយខននកដ្ឋរបនវណី
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១.៥  លក្សខណៈពិវសសននការអនុវត្តរក្សាការពារ
ក្សនងុផ្ននក្សរដ្ឋប្បវវណី

 រញ្ញតតភិាគនស្រចី្នថ្នការននតវតតនដាយរយាាំ ស្រតូវយកម្កននតវតតដូ្ច្ោន (ម្.៥៦៤ ថ្នក.ន.រ)
រ តខនត ការរកាការពារមានលកាណៈពិនសសដូ្ច្ា លកាណៈារន ត្ ុះអាសនន លកាណៈ
ារន្ទេ ន់ លកាណៈាសាំ្ត់ នហតតននុះ ៖

១. ពតាំមានការនតល់រូរម្នតននតវតតនទ (ម្.៥៦២ កថា.១ ថ្នក.ន.រ)
២.មាននាំឡតយនពលននតវតតរកាការពារ (២សបាត ហ៍) (មាស្រតាដ្ខដ្ល កថា.២)
៣. នទាុះរីាម្តននពលរញ្ជូ នដី្កាសនស្រម្ច្រកាការពារនៅកូនរាំណត លកដនដាយ កដអាច្ចារ់
ននតីម្ននតវតតបាន (មាស្រតាដ្ខដ្ល កថា.៣)
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២. ការដាក្ស់ពាក្សយសុុំ



២.១.១ ត្ុលាការផ្ដ្លមានសម្ត្ថក្សិុះចវៅក្សនងុ
នីត្ិវិធីវុះញដ្ីកាសវរម្ុះរក្សាការពារ

១.តតលាការខដ្លមានសម្តថកិច្ចនៅកនតយនយគនសច្កតី

២.ាលាដ្ាំរូយខដ្លមានសម្តថកិច្ចនលីទីកខនលយខដ្លវតថតនឹយស្រតូវបានររឹ

នូសារន ត្ ុះអាសនន ឬ វតថតខដ្លាកម្មវតថតថ្នវាិទទសថិតនៅ (ម្.៥៤០

កថា.១ ថ្នក.ន.រ)

 សម្តថកិច្ចផ្តត ច់្ម្តែ(ម្.៥៣៣ ថ្នក.ន.រ)
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២.១.២ ការដាក្ស់ពាក្សយសុុំវុះញដ្ីកាសវរម្ុះរក្សា
ការពារ

 ពាកយសតាំ
 ពាកយសតាំស្រតូវនមវីាលាយល័កាណ៍នកសរ(ម្.៥៣៤ច្ាំណត ច្ ក ថ្នក.ន.រ)
 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ→ ម្.៥៤១កថា.១ ថ្នក.ន.រ
※នតីស្រតូវសរនសរនាំពីសញ្ញញ ណថ្ននច្លនវតថតខដ្លាកម្មវតថតខដ្រឬនទ?
(នយាយម្.៥៤៦ ថ្នក.ន.រ)

 ឯការភាជ រ់
 រញ្ញតតិ្ែលុះនៅកនតយស្រកម្នីតិវមីិរដ្ឋរបនវណី?
 ឯការចាាំបាច់្នវីែលុះនដី្ម្បកីាំណត់សញ្ញញ ណនច្លនវតថតខដ្លាកម្មវតថត?
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២.១.៣ វសុះក្សតីសវរម្ុះប្ ច្ប្់ននដ្ីកាសវរម្ុះ
រក្សាការពារ

 ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
“នដី្ម្បរីកាការពារការននតវតតសិទធិនលីរាំណត លខដ្លមានច្តុះនៅកនតយឧរសម្ពន័ធសិទធិ
នលីរាំណត ល ខដ្លមាច ស់រាំណត លមានច្ាំនពាុះកូនរាំណត ល ស្រតវូររឹនូសារន ត្ ុះ
អាសនននូវនច្លនវតថតររស់កូនរាំណត លខដ្លមានច្តុះនៅកនតយឧរសម្ពន័ធកម្មវតថត”

 ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាតក់ារចាតខ់ច្យ
“កូនរាំណត លមិ្នអាច្នមវីការចាត់ខច្យនលីនច្លនវតថតខដ្លមានច្តុះនៅកនតយឧរសម្ពន័ធ
កម្មវតថត ដូ្ច្ាននតរបទាន ឬរនយកីតសិទធិនលីការរញ្ញច ាំ ហតរី ូខតក សិទធជិងល និយការ
ចាត់ខច្យននសយនទៀតបាននឡយី”
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២.២.១ ការដាក្ស់ពាក្សយសុុំននការអនុវត្តរក្សាការពារ

 តតលាការខដ្លមានសម្តថកិច្ច
១.ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន (ម្.៥៦៧កថា.២ ថ្នក.ន.រ)
២.ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាត់ការចាត់ខច្យ(ម្.៥៧០,ម្.៥៦៧
កថា.២ ថ្នក.ន.រ)
→ ករណីទាាំយពីរននុះតតលាការខដ្លមានសម្តថកិច្ចគឺតតលាការខដ្លបាននច្ញដី្កា
សនស្រម្ច្រកាការពារ
 សម្តថកិច្ចផ្តត ច់្ម្តែ(ម្.៥៣៣ ថ្នក.ន.រ)

 ពាកយសតាំ
 ពាកយសតាំស្រតូវនមវីាលាយល័កាណ៍នកសរ(ម្.៥៣៤ច្ាំណត ច្ច្ ថ្នក.ន.រ)
 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ→ ម្.៥៦៤,ម្.៣៤៩កថា.២ ថ្នក.ន.រ)

 ឯការភាជ រ់
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២.២.២ វិធីអនុវត្តរក្សាការពារ

 ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
ស្រតូវច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

(ម្.៥៦៧ កថា.១ ថ្នក.ន.រ)

 ការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាត់ការចាត់ខច្យ
ស្រតូវច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការហាម្ឃាត់ការចាត់ខច្យ

(ម្.៥៧០, ម្.៥៦៧ កថា.១ ថ្នក.ន.រ)
13
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៣.  ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការរបឹ្អូសជាប្វ ត្  អាសន្សនន



៣.១.១ ការនទុក្សផ្តា ក្សឲ់្យចុុះបញ្ជ ីអំពីការរឹបអសូជា
បវ ា្ ុះអាសន្ន ១

 ននកនេតកផ្តត ក់៖ស្រកឡារញ្ជ ី(ម្.៥៦៧កថា.៣ ថ្នក.ន.រ)
 នពលខដ្លអានតភាពថ្នការននតវតតរកាការពារនកីតមាននឡយី
នពលច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

→ការនេតកផ្តត ក់ស្រតូវននតវតតឲ្យបានឆ្រ់រហ័សរន្ទេ រ់ពីដាក់ពាកយសតាំននតវតត

15



៣.១.២ ការនទុក្សផ្តា ក្សឲ់្យចុុះបញ្ជ ីអំពីការរឹបអសូជា
បវ ា្ ុះអាសន្ន ២

 ាថ រ័នទទងលការនេតកផ្តត ក់
ាថ រ័នខដ្លមានសម្តថកិច្ចច្តុះរញ្ជ ី(ស្ររការ១៦ថ្នស្ររកាសននតរស្រកសងយសតពីីការច្តុះរញ្ជ ី

នច្លនវតថតទាក់ទយនឹយស្រកម្នីតិវមីិរដ្ឋរបនវណី〔ខាយនស្រកាម្សរនសរកាតថ់ា“ស្ររកាស”〕)
＝ រដ្ឋបាលសតរនិយាដី្រាជធានីនែតត(ស្ររការ៤,ស្ររការ២កថា.១ថ្នស្ររកាស)

 ឯការខដ្លស្រតូវស្ររគល់(ស្ររការ១៦ថ្នស្ររកាស)
 លិែិតនេតកផ្តត ក់ច្តុះរញ្ជ ីររឹនូសារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះនច្លនវតថត→៣－១－៣
 ឯការច្ម្លយយថាភូតថ្នដី្កាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
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៣.១.៣ ការនទុក្សផ្តា ក្សច់ុុះបញ្ជ ីអំពីការរឹបអសូជា
បវ ា្ ុះអាសន្ន ៣

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរនៅកនតយលិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យច្តុះរញ្ជ ី(ស្ររការ១៦,
ស្ររការ៥ថ្នស្ររកាស)
・ កម្មវតថត
ក.នតតសញ្ញញ ណថ្ននច្លនវតថត
ែ.ន ម្ ុះកម្មសិទធិករ
គ. នោលរាំណយថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
ឃ.មូ្លនហតត
យ.ន ម្ ុះមាច ស់រាំណត ល
ច្.ន ម្ ុះកូនរាំណត ល
※ទស្រម្យ់នយាយតាម្ឧរសម្ព័នធទី១២
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៣.២ ការចុុះបញ្ជ ីអំពីការរឹបអសូជាបវ ា្ ុះអាសន្ន
 កខនលយខដ្លស្រតូវសរនសរ(ស្ររការ៣២ច្ាំណត ច្កថ្នស្ររកាស)

 នៅកនតយែេយ់“រនេតកនលីនច្លនវតថត”
 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ(ស្ររការ៣២ច្ាំណត ច្កថ្នស្ររកាស)

 នលែដ្ីកាសនស្រម្ច្
កាលររនិច្េទថ្នដ្ីកាសនស្រម្ច្
 ន ម្ ុះតតលាការននតវតត
 នលែនរៀយ（Ａｊ）
 ស្រតូវបានររឹនូសារន ត្ ុះអាសននកម្មសិទធិនលីនច្លនវតថតតាម្
ដ្ីកាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

 នបាុះស្រតានលខាចារកឹនិយច្តុះកាលររនិច្េទថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
18



៣.៣  នីត្ិវិធីប្នាា ប្់ពីការុះុ ប្ ជ្ ី
 រដ្ឋបាលសតរនិយាដី្ (ម្.៥៦៧ កថា.៤, និយ ម្.៤២០ កថា.២ ថ្នក.ន.រ,
ស្ររការ៣៨ ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវននញីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ីនៅ

ស្រកឡារញ្ជ ីរន្ទេ រពី់បានច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

 ស្រកឡារញ្ជ ី(ស្ររការ៣៩ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវពិនិតយនៅនលីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ី
អាច្នសនីឲ្យរដ្ឋបាលសតរនិយាដី្នមវីការខកតស្រមូ្វបាន ស្ររសិននរីមានភាពចាាំបាច្់
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៣.៤.១ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការរបឹ្
អូសជាប្វ ត្  អាសន្សនន ១

 លកាែណឌ (ស្ររការ១៧ ថ្នស្ររកាស, ម្.៥៦៧ កថា.៤, ម្.៤២៨ កថា.១
ថ្នក.ន.រ)
ក.ការដ្កពាកយសតាំឲ្យនច្ញដ្ីកាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
ែ.ការដ្កពាកយសតាំននតវតតដ្ីកាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
គ. ដ្ីកាសនស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតតដ្ីកាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះ
អាសននខដ្លមានអានតភាព

 ននកនេតកផ្តត ក់៖ ស្រកឡារញ្ជ ី (កថាែណឌ ដ្ខដ្ល)
 ាថ រ័នទទងលការនេតកផ្តត ក់៖ រដ្ឋបាលសតរនិយាដ្ី រាជធានី នែតត

(ស្ររការ១៧, ស្ររការ៤, ស្ររការ២ កថា. ១ ថ្នស្ររកាស)
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៣.៤.២ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការរបឹ្
អូសជាប្វ ត្  អាសន្សនន ២

 ឯការខដ្លស្រតូវស្ររគល់
 លិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យលតរការច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននច្ាំនពាុះ
នច្លនវតថត → ៣－៤－៣
 ឯការភាជ រ់ មានដូ្ច្ខាយនស្រកាម្

 ឯការភាជ រ់ (ស្ររការ១៧ ថ្នស្ររកាស)
ក. ឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតរីញ្ញជ ក់ថ្នលិែិតដ្កពាកយសតាំ ឬ ឯការច្ម្លយ
យថាភូតថ្នកាំណត់នហតតថ្នការដ្កពាកយសតាំដី្កាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន
ែ. ឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតរីញ្ញជ ក់ថ្នលិែិតដ្កពាកយសតាំ ឬ ឯការច្ម្លយ
យថាភូតថ្នកាំណត់នហតតថ្នការដ្កពាកយសតាំននតវតតដី្កាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះ
អាសនន
គ.ឯការច្ម្លយយថាភូតថ្នដី្កាសស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតតខដ្លបានរញ្ញជ កចូ់្លា
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៣.៤.៣ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការរបឹ្
អូសជាប្វ ត្  អាសន្សនន ៣

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរនៅកនតយលិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យច្តុះញ្ជ ី(ស្ររការ១៧,
ស្ររការ៥ ថ្នស្ររកាស)
・ កម្មវតថត
ក.នតតសញ្ញញ ណថ្ននច្លនវតថត
ែ.ន ម្ ុះកម្មសិទធិករ
គ.នោលរាំណយថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
ឃ.មូ្លនហតត
យ.ន ម្ ុះមាច ស់រាំណត ល
ច្.ន ម្ ុះកូនរាំណត ល
※ ទស្រម្យ់នយាយតាម្ឧរសម្ព័នធទី១៣ 22



៣.៥ ការុះុ ប្ ជ្ ឲី្យលបុ្វោលការុះុ ប្ ជ្ រីបឹ្អូស
ជាប្វ ត្  អាសន្សនន

 កខនលយខដ្លស្រតូវសរនសរ (ស្ររកាស ស្ររការ៣៣ ច្ាំណត ច្ ក)
 នៅកនតយែេយ់ “រនេតកនលីនច្លនវតថត” ដូ្ច្ោន នឹយការច្តុះរញ្ជ ីររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ(ស្ររការ៣៣ ច្ាំណត ច្ ក ថ្នស្ររកាស )
 ដី្កាសនស្រម្ច្ររឹនូសារន ត្ ុះអាសនននលែ.... ច្តុះថ្ងៃទី....ខែ....ឆ្ន ាំ.....
ររស់តតលាការ.......

1. ស្រតូវបានលតរការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននតាម្ដី្កាសនស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតត
ការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនននលែ.....ច្តុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្ន ាំ......ខដ្លតតលាការ
..... （លរ. Aj...）

2. ស្រតូវបានលតរការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននតាម្ការដ្កពាកយសតាំដី្កាសនស្រម្ច្ររឹ
នូសារន ត្ ុះអាសននររស់មាច ស់រាំណត ល ច្តុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្ន ាំ.....

3. ស្រតូវលតរការររឹនូសារន ត្ ុះអាសននតាម្ការដ្កពាកយសតាំននតវតតដី្កាសនស្រម្ច្ររឹ
នូសារន ត្ ុះអាសននររស់មាច ស់រាំណត ល ច្តុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្ន ាំ.......

 នបាុះស្រតានលខាចារកឹ និយច្តុះកាលររនិច្េទថ្នការច្តុះរញ្ជ ី 23



៣.៦ នីត្ិវិធីប្នាា ប្់ពីការុះុ ប្ ជ្ ី
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 រដ្ឋបាលសតរនិយាដី្ (ម្.៥៦៧ កថា.៤, និយ ម្.៤២០ កថា.២ ថ្នក.ន.រ,
ស្ររការ៣៨ ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវននញីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ីនៅ

ស្រកឡារញ្ជ ីរន្ទេ រពី់បានច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការររឹនូសារន ត្ ុះអាសនន

 ស្រកឡារញ្ជ ី(ស្ររការ៣៩ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវពិនិតយនៅនលីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ី
អាច្នសនីឲ្យរដ្ឋបាលសតរនិយាដី្នមវីការខកតស្រមូ្វបាន ស្ររសិននរីមានភាពចាាំបាច្់
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៤. ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន
ផ្ដ្លហាម្ឃាត្់ការោត្់ផ្ុះង



៤.១.១  ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការោត្់ផ្ុះងជា
ប្វ ត្  អាសន្សនន ១

 ននកនេតកផ្តត ក់៖ ស្រកឡារញ្ជ ី(ម្.៥៧០,ម្.៥៦៧កថា.៣ថ្នក.ន.រ)
 នពលខដ្លអានតភាពថ្នការននតវតតរកាការពារនកីតមាននឡយី
នពលច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន

→ការនេតកផ្តត ក់ស្រតូវននតវតតឲ្យបានឆ្រ់រហ័សរន្ទេ រ់ពីដាក់ពាកយសតាំននតវតត

26



៤.១.២  ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការោត្់ផ្ុះង
ជាប្វ ត្  អាសន្សនន ២

 ាថ រ័នទទងលការនេតកផ្តត ក់
ាថ រ័នខដ្លមានសម្តថកិច្ចច្តុះរញ្ជ ី(ស្ររការ២០ថ្នស្ររកាស)
＝រដ្ឋបាលសតរនិយាដ្ីរាជធានីនែតត(ស្ររការ៤,ស្ររការ២កថា.១ថ្ន

ស្ររកាស)

 ឯការខដ្លស្រតូវស្ររគល់(ស្ររការ២០ថ្នស្ររកាស)
 លិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន
ច្ាំនពាុះនច្លនវតថត→ ៤－១－៣

 ឯការច្ម្លយយថាភូតថ្នដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន
27



៤.១.៣  ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការោត្់ផ្ុះង
ជាប្វ ត្  អាសន្សនន ៣

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរនៅកនតយលិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យច្តុះរញ្ជ ី(ស្ររការ២០,
ស្ររការ៥ថ្នស្ររកាស)
・ កម្មវតថត
ក.នតតសញ្ញញ ណថ្ននច្លនវតថត
ែ.ន ម្ ុះកម្មសិទធិករ
គ.នោលរាំណយថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
ឃ.មូ្លនហតត
យ.ន ម្ ុះមាច ស់រាំណត ល
ច្.ន ម្ ុះកូនរាំណត ល
※ ទស្រម្យ់នយាយតាម្ឧរសម្ព័នធទី១៧ 28



៤.២ ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន
 កខនលយខដ្លស្រតូវសរនសរ(ស្ររការ៣៦ច្ាំណត ច្កថ្នស្ររកាស)

 នៅកនតយែេយ់“រនេតកនច្លនវតថត”
 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ(ស្ររកាសស្ររការ៣៦ច្ាំណត ច្ក)

 នលែដ្ីកាសនស្រម្ែ
កាលររនិច្េទថ្នដ្ីកាសនស្រម្ច្
 ន ម្ ុះតតលាការននតវតត
 នលែនរៀយ（Ａｊ）
 ស្រតូវបានហាម្ឃាត់ារន ត្ ុះនូវការចាត់ខច្យនច្លនវតថតតាម្
ដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន

 នបាុះស្រតានលខាចារកឹនិយច្តុះកាលររនិច្េទថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
29



៤.៣ នីត្ិវិធីប្នាា ប្់ពីការុះុ ប្ ជ្ ី
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 រដ្ឋបាលសតរនិយាដី្ (ម្.៥៦៧ កថា.៤, និយ ម្.៤២០ កថា.២ ថ្នក.ន.រ,
ស្ររការ៣៨ ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវននញីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ីនៅ
ស្រកឡារញ្ជ ីរន្ទេ រពី់បានច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការចាតខ់ច្យារន ត្ ុះអាសនន

 ស្រកឡារញ្ជ ី(ស្ររការ៣៩ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវពិនិតយនៅនលីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ី
អាច្នសនីឲ្យរដ្ឋបាលសតរនិយាដី្នមវីការខកតស្រមូ្វបាន ស្ររសិននរីមានភាពចាាំបាច្់



៤.៤.១ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការ
ោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន  ១

 លកាែណឌ (ស្ររការ២១ថ្នស្ររកាស,ម្.៥៧០,ម្.៤២៨កថា.១ថ្នក.ន.រ)
ក.ការដ្កពាកយសតាំឲ្យនច្ញដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន
ែ.ការដ្កពាកយសតាំននតវតតដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន
គ. ដ្ីកាសនស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតតដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះ
អាសននខដ្លមានអានតភាព

 ននកនេតកផ្តត ក់៖ ស្រកឡារញ្ជ ី (ស្ររការនិយ កថាែណឌ ដ្ខដ្ល)
 ាថ រ័នទទងលការនេតកផ្តត ក់៖ រដ្ឋបាលសតរនិយាដ្ី រាជធានី នែតត

(ស្ររការ១៧, ស្ររការ៤, ស្ររការ២ កថា.១ ថ្នស្ររកាស)

31



៤.៤.២ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការ
ោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន ២

 ឯការខដ្លស្រតូវស្ររគល់
 លិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យលតរការច្តុះរញ្ជ ីនាំពីការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន→៣－៤－៣
 ឯការភាជ រ់មានដូ្ច្ខាយនស្រកាម្

 ឯការភាជ រ់(ស្ររការ២១ថ្នស្ររកាស)
ក.ឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ ក់ថ្នលិែិតដ្កពាកយសតាំឬ ឯការច្ម្លយ
យថាភូតថ្នកាំណត់នហតតថ្នការដ្កពាកយសតាំដី្កាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន
ែ.ឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ ក់ថ្នលិែិតដ្កពាកយសតាំ ឬ ឯការច្ម្លយ
យថាភូតថ្នកាំណត់នហតតថ្នការដ្កពាកយសតាំននតវតតដី្កាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះ
អាសនន
គ.ឯការច្ម្លយយថាភូតថ្នដី្កាសស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតតខដ្លបានរញ្ញជ ក់ា
ាថ ពរ 32



៤.៤.៣ ការនាុក្សផ្តត ក្ស់ឲ្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការ
ោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន ៣

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរនៅកនតយលិែិតនេតកផ្តត ក់ឲ្យច្តុះរញ្ជ ី(ស្ររការ
២១,ស្ររការ៥ថ្នស្ររកាស)
・ កម្មវតថត
ក.នតតសញ្ញញ ណថ្ននច្លនវតថត
ែ.ន ម្ ុះកម្មសិទធិករ
គ.នោលរាំណយថ្នការច្តុះរញ្ជ ី
ឃ.មូ្លនហតត
យ.ន ម្ ុះមាច ស់រាំណត ល
ច្.ន ម្ ុះកូនរាំណត ល
※ ទស្រម្យ់នយាយតាម្ឧរសម្ព័នធទី១៨ 33



៤.៥ ការុះុ ប្ ជ្ ឲី្យលបុ្ការុះុ ប្ ជ្ អីុំពីការ
ោត្់ផ្ុះងជាប្វ ត្  អាសន្សនន

 កខនលយខដ្លស្រតូវសរនស(ស្ររការ៣៧ច្ាំណត ច្កថ្នស្ររកាស)
 នៅកនតយែេយ់“រនេតកនលីនច្លនវតថត”ដូ្ច្ោន នឹយការច្តុះរញ្ជ ីនាំពកីារចាត់ខច្យារន ត្ ុះ
អាសនន

 ច្ាំណត ច្ខដ្លស្រតូវសរនសរ (ស្ររការ៣៧ ច្ាំណត ច្ ក ថ្នស្ររកាស)
 ដ្ីកាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននខដ្លហាម្ឃាត់ការចាត់ខច្យនលែ....ច្តុះថ្ងៃទី....
ខែ....ឆ្ន ាំ.....ររស់តតលាការ.......

1. ស្រតូវបានលតរការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននតាម្ដ្ីកាសនស្រម្ច្លតរនចាលការននតវតតការ
ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសនន នលែ........ ច្តុះថ្ងៃទ.ី....ខែ.....ឆ្ន ាំ......ររស់តតលាការ.......
（លរ. Aj...)

2. ស្រតូវបានលតរការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននតាម្ការដ្កពាកយសតាំដ្កីាសនស្រម្ច្ចាត់ខច្យ
ារន ត្ ុះអាសននររស់មាច ស់រាំណត ល ច្តុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្ន ាំ.....

3. ស្រតូវបានលតរការចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននតាម្ការដ្កពាកយសតាំននតវតតដ្ីកាសនស្រម្ច្
ចាត់ខច្យារន ត្ ុះអាសននររស់មាច ស់រាំណត ល ច្តុះថ្ងៃទី....ខែ....ឆ្ន ាំ....

 នបាុះស្រតានលខាចារកឹ និយច្តុះកាលររនិច្េទថ្នការច្តុះរញ្ជ ី 34



៤.៦ នីត្ិវិធីប្នាា ប្់ពីការុះុ ប្ ជ្ ី
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 រដ្ឋបាលសតរនិយាដី្ (ម្.៥៦៧ កថា.៤, និយ ម្.៤២០ កថា.២ ថ្នក.ន.រ,
ស្ររការ៣៨ ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវននញីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ីនៅ

ស្រកឡារញ្ជ ីរន្ទេ រពី់បានច្តុះរញ្ជ ី

 ស្រកឡារញ្ជ ី(ស្ររការ៣៩ថ្នស្ររកាស)
ស្រតូវពិនិតយនៅនលីឯការច្ម្លយខដ្លមាននសច្កតីរញ្ញជ កថ់្ននសៀវនៅច្តុះរញ្ជ ី
អាច្នសនីឲ្យរដ្ឋបាលសតរនិយាដី្នមវីការខកតស្រមូ្វបាន ស្ររសិននរីមានភាពចាាំបាច្់
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៥. សុំណួរ និង ុះវម្លើយ
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សមូ្អរគុណ


