
បទបង្ហា ញស្ត ីពីការ អនុវត្ត      ដោយបង្ខ ំ
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មាតិកា 
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1. ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម 

1.1.អត្ថន័យននការអនុវត្តក្ន ុង្ផ្ ែ្ក្រដ្ឋបបដវណី 

1.2.ការអនុវត្តដោយបង្ខ ំ 

1.3.ការអនុវត្តស្ិទធិប្រាត្ិដោគ 

1.4.លក្ខណៈពិដស្ស្ននការអ/វដោយបង្ខ ំ 

2. លំហូរនននតី្ិវធិី 

2.1.ការោក្់ពាក្យស្ុំ 

2.2.ការរបឹអូស្ 

2.3.នីត្ិវធិីលក្់ដោយង្ខ ំ 

3. ក្រណីស្ិក្ា 

 



 
1.ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម 

 
1.1.អត្ថន័យននការអនុវត្តក្ន ុង្ផ្ ែ្ក្រដ្ឋបបដវណី 

 

គឺជានីតិ្វធីិដធវ ើឲ្យានស្ដប្រមចនូវសិ្ទធិ តាម ល្ វូចាប់រដ្ឋ/

ណី 

 

ដោយម្ចា ស្់បំណុលននការអនុវត្ត(ស្ិទធិបុគគលឯក្ជន) 

 

តាមរយៈត្ុលាការអនុវត្តឬអាជាា សាលា(សាថ ប័នរដ្ឋ) 
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1.ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម ត្ 

  
1.2.ការអនុវត្តដោយបង្ខំ 

 

1.2.1.ការអ/វដោយយកជាប្រាក់ 

 

 ការអនុវត្តចំដពាោះចលនវត្ថ ុ (ម.384 ដ្ល់ ម.401) ក្.ន.រ 
 

 ការអនុវត្តចំដពាោះស្ិទធិដលើបំណុល (ម.402 ដ្ល់ម.416) ក្.
ន.រ 

 

 ការអនុវត្តចំដពាោះអចលនវត្ថ ុ (ម.417 ដ្ល ់ម.453) ក្.ន.រ 
 

 ការអនុវត្តចំដពាោះនាវា ជាអាទិ៍ (ម454 ដ្ល់ម486) ក្.ន.រ 
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1.ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម ត្ 

 1.2.ការអនុវត្តដោយបង្ខ ំ (ត្ចប)់ 

    1.2.2.ការអ/វដោយមិនយក្ជាប្រាក្ ់

 ការអនុវត្តចំដពាោះស្ិទធិទាមទារឲ្យប្របគល់វត្ថ ុ (ម.524 ដ្ល់ ម

.526) ប្រក្.ន.រ 

 

 ការអនុវត្តជំនួស្ (ម.527) ប្រក្.ន.រ 

 

 ការអនុវត្តដោយប្របដោល (ម.528) ប្រក្.ន.រ 

 

 ការចាត់្ទុក្ថាានបង្ហា ញឆនទៈ (ម529) ប្រក្.ន.រ 

 

1.3.ការអនុវត្តស្ិទធិប្រាត្ិដោគ 
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1.ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម (ត្) 

 1.4.លក្ខណៈពិដស្ស្នននី/ធីអនុវត្តដោយបង្ខ ំ 
 

 ការផ្បង្ផ្ចក្សាថ ប័នជ/រោះ និង្សាថ ប័នអនវុត្ត 
 
 សាថ ប័នជំ/រោះស្ិទធិ 

 

 វវនិិច័័យអត្ថ ិោពឬនត្ថ ិោពននសិ្ទធិ និង្ខ្ល ឹមសារននសិ្ទធិ 

 
 ដរៀបចំលិខិ្ត្ជាដស្ចក្ត ីស្ដប្រមចជាទប្រមង្់លិខ្ិត្អនុវត្ត
ផ្ដ្លបញ្ជា ក្់ទំនាក់្ទំនង្ស្ិទធិ(ម.350.2) 

 

 ត្ល់លិខិ្ត្យថាភូត្ក្មមជារបូមនតអ/វដលើលិខ្ិត្អ/វឲ្យ
ម្ចនអានុោពយក្ដៅអនុវត្ដោយបង្ខ ំ ាន (ម.354.1) 
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1.ដស្ចក្ត ីដ ត្ ើម(ត្ចប់) 

 
 ការផ្បង្ផ្ចក្សាថ ប័នជ/រោះ និង្សាថ ប័នអនុវត្ត 

(ត្) 

 
 សាថ ប័នអនុវត្តស្ទិធិ 

 
មិនពិនិត្យដលើក្ខណៈសារធាត្ុននទំនាក្់ទំនង្ស្ទិធិ
ដទ 

 
 វវនិិច័័យដលើលក្ខណៈទប្រមង្់តាមលខិ្តិ្របូមនតអនុ
វត្ត 

 

 ដធវ ើស្ក្មមោពអវុត្តស្ទិធរិបស្ម់្ចា ស្ប់ណុំលឲ្យាន
ឆាប់រហ័ស្ 
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2.លំហូរនននី/ធីអ/វបង្ខ ំអចលនវត្ថ ុ 

ការដាក់ពាកយស ុំ 

ការរឹបអូស 

 

 

ការលក ់

ការចែកែុំចែក (សន្មត់ថាគ្មម ន្) 
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2.1.ការោក្់ពាក្យសំុ្អនុវត្ត 
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ពាក្យសំុ្អនុវត្តដោយបង្ខ ំ 

 
 

 ត្ុលាការផ្ដ្លម្ចនស្មត្ថក្ិចា 
 

 សាលាដ្ំបូង្ម្ចនស្មត្ថក្ិចាដលើទីក្ផ្នលង្ផ្ដ្លអចលនវត្ថ ុតាងំ្ដៅ (ម.418 )ក្.ន.រ 
 

 ស្មត្ថក្ិចាផ្តត ច់មុខ្ (ម.346)ក្.ន.រ 
 

 ពាក្សស្ុំ (ម.349)ក្.ន.រ 
 

 ពាក្យស្ុំប្រត្វូដធវ ើជាលាយលក្ខអក្សរតាម(ម.349.1)ក្.ន.រ 

 

 ស្រដស្រអំពីោគីម្ចា ស្់បំណុលនិង្កូ្នបំណុលននការអនុវត្ត  (ម.349.2)ក្.ន.រ 

 

 ដស្ចក្ត ីស្ុំអនុវត្ត(ម.349.2)ក្.ន.រ 

 

 ស្រដស្រអំពីការទាមទារឲ្យត្ុលាការដចញដី្កាស្ដប្រមចអនុវត្ត(ម.349.2)ក្.ន.រ 

 

 ស្រដស្រអំពីស្ញ្ជា ណននអនុវត្តលិខ្ិត្អនុវត្ត(ម.349.2)ក្.ន.រ 

 

 ស្រដស្រអំពីស្ញ្ជា ណននអចលនវត្ថ ុជាក្មមវត្ថ ុននការអនុវត្ត(ម.349.2) ក្.ន.រ 
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ពាកយស ុំអន្ វតត 

 
 

 ឯកសារភ្ជា ប់ន្ឹងពាកយស ុំ 
 

 ឯក្សារចមលង្យថាភូត្ននលខិិ្ត្អ/វម្ចនអានុោពអ/វ(ម.៣៤៩.២)ក្.
ន.រ 

 

 ឯក្សារចមលង្ផ្ដ្លម្ចនដស្ចក្ត ីបញ្ជា ក្់ននដស្ៀវដៅចុោះបញ្ា ីអចលនវត្ថ ុ (ម

.៤១៧.២) ក្.ន.រ “ប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធ ិ” 
 

 ដស្ចក្ត ីបញ្ជា ក្់អំពីដ្ំបូង្អំពីក្មមស្ទិធិដលើអចលនវត្ថ ុរបស្់កូ្នបំណុល 

“លិខិត្បញ្ជា ក់ព័ត្៌មានសុរដិោដី” 
 

 លិខិ្ត្អនុវត្ត, សាលប្រក្មឬសាលដី្កាបង្ហគ ប់ឲ្យ ត្ល់តាវកាលិក្ផ្ដ្លាន
ចូលជាសាថ ពរ (ម.៣៥០) ក្.ន.រ 

 

 លិខ្ិត្អនុវត្ត, សាលប្រក្មឬសាលដី្កាបង្ហគ ប់ឲ្យ ត្លត់ាវកាលកិ្ជាមួយនឹង្
ការប្របកាស្ឲ្យអនុវត្ត     បដ ត្ ោះអាស្នែ  (ម.៣៥០) ក្.ន.រ 

 

 

 លិខ្ិត្អនុវត្ត, ដី្កាស្ដប្រមចោស្់ដត្ឿនផ្ដ្លោា ប់ជាមួយនឹង្ការប្របកាស្
ឲ្យអនុវដតាត ោះបណត  (ម.៣៥០) ក្.ន.រ 

 

 ក្ំណត្់ដហត្ុដ្សង្ដទៀត្ផ្ដ្លម្ចនអានុោពដូ្ចសាលប្រក្មឬសាលដី្កា
សាថ ពរ (ក្ំណត្់ដហត្ុស្ោះជា) 
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2.2.ការរបឹអូស្ 
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2.2.1.ដី្កាស្ដប្រមចចាប់ដ ត្ើមការលក់្ដោយបង្ខ ំ 
 

 ខ្ល ឹមសារននដី្កាស្ដប្រមចចាប់ដ ត្ើម (ម.419.1) ក្.ន

.រ (1) 

ការចាប់ដ ត្ ើមនីត្ិវធិលីក្ដ់ោយបង្ខចំដំពាោះអចលន

វត្ថ ុ 

 

ការរបឹអូស្អចលនវត្ថ ុ 

 

 ការបញ្ជ នូដី្កាស្ដប្រមចចាប់ដ ត្ ើម ឲ្យកូ្នបំណុលអ/វ      

(ម.419.2) ក្.ន.រ 
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2.2.2.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក់្ឲ្យចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្ 

 
 

 អែក្ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ៈប្រក្ឡាបញ្ា ី(ម.420.1) ក្.ន.រ 

 

 

 

 ដពល ទ្ ុក្ផ្តត ក់្ៈបនាទ ប់ពីដចញដី្កាចាប់ដ ត្ើម 
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2.2.2.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក់្ឲ្យចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្ (ត្) 

 
 សាថ ប័នម្ចនស្មត្ថក្ិចាចោុះបញ្ា ីរបឹអូស្ 

 រដ្ឋាលស្ុរដិោដ្រីាជធាន ីដខ្ត្ត (ប្របការ4 និង្ប្របការ2) 

ននប្របកាស្អនតរប្រក្សួ្ង្ស្ត ពីីការចោុះបញ្ា អីចលនវត្ថ ុ

ទាក្់ទង្នឹង្ ប្រក្មរដ្ឋបបដវណី។ 

 

 ឯក្សារប្រត្វូប្របគល(់ប្របការ៧ននប្របកាស្) 

លិខ្ិត្ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់អំពីការចោុះបញ្ា អីំពីការរបឹអូស្អចលន

វត្ថ ុ 

ឯក្សារចមលង្យថាភូត្ននដី្កាចាប់ដ ត្ ើមលក្ដ់ោយ

បង្ខ ំ 
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2.2.2.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ឲ្យចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្ (ត្ចប)់ 

 ចំណុចប្រត្វូស្រដស្រក្ន ុង្លិខិ្ត្ ទ្ ុក្ផ្តទ ក់្(3)   ប្របការ7 

និង្ប្របការ5 ននប្របកាស្ 

ក្មមវត្ថ ុ 

អត្តស្ញ្ជា ណននអចលនវត្ថ ុ 

 ដ ម្ ោះក្មមស្ិទធិក្រ 

 ដោលបំណង្ននការចុោះបញ្ា ី 

 មូលដហត្ ុ

 ដ ម្ ោះម្ចា ស្់បំណុលននការអនុវត្ត 

 ដ ម្ ោះកូ្នបំណុលននការអនុវត្ត 
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2.2.3.ការចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្  

 ដធវ ើដ ើង្ដោយមន្រនត ីសុ្រដិោដី្ 

 

 ក្ផ្នលង្ផ្ដ្លប្រត្វូស្រដស្រ 
 ដៅប្រត្ង្់តារាង្បនទ ុក្ដលើអចលវត្ថ ុក្ន ុង្ដស្ៀវដៅដោលបញ្ា ី
ដ្ីធល ី (ប្របការ២២ ននប្របកាស្) 

 

 ចំណុចផ្ដ្លប្រត្វូស្រដស្រ (ប្របការ២៣.ក្ ននប្របកាស្) 
 ដលខ្ដ្ីកាស្ដប្រមច 

 កាលបរដិច័ទដ្ីកាស្ដប្រមច 

 ដ ម្ ោះត្ុលាការអនុវត្ត 

 ដលខ្ដរៀង្(Aj) 

 ប្រត្វូានរបឹអូស្ក្មមស្ិទធិអចលនវត្ថ ុតាមដ្ីកាស្ដប្រមចចាប់លក់្
បង្ខ ំ 

 ដាោះប្រតាដលខាចារកឹ្និង្កាលបរដិច័ទននការចុោះបញ្ា ី 
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2.2.4.អានុោពននការរបឹអូស្ (421 ក្.ន.រ) 
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 ម្ចនដលើវត្ថ ុផ្ដ្លោា ប់នងឹ្អចលនវត្ថ ុផ្ដ្លានរបឹអូស្ 
(ម.421.1) ក្.ន.រ  

 ដពលដ្ីកាចាប់ដ ត្ ើមបញ្ជ នូដ្លកូ់្នបណុំល (ម.421.2)     

ក្.ន.រ (ជាដោលការណ)៍ 

 ដពលចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្(ម.421.2) ក្.ន.រ ដក្ើត្ម្ចន

អានុោព 

 ការហាមឃាត្់ការចាត់្ផ្ចង្ចំដពាោះអចលនវត្ថ ុផ្ដ្លជា

ក្មមវត្ថ ុននការ លក្់ដោយបង្ខ ំ (ម.៤៣១) ក្.ន.រ 

 ការដប្របើប្រាស្់របស្កូ់្នបណុំលមិនប្រត្វូានរារាងំ្ដទ(ម

.៤២១.៣) 

 

 



2.2.5.ក្ិចាការបនាទ បពី់ចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្  

 មន្រនត ីស្ុរដិោដី្ 

 ផ្ដ្លទទួលបនទ ុក្ចុោះបញ្ា ី ប្រត្វូដ្ាើឯក្សារចមលង្ ផ្ដ្លម្ចន

ដស្ចក្ត ីបញ្ជា ក្អ់ពំីការចុោះបញ្ា ីរបឹអូស្ក្ន ុង្ដស្ៀវដៅចុោះ

បញ្ា ី(4) ដៅប្រក្ឡាបញ្ា ីទទួលបនទ ុក្ស្ណំុំដរឿង្អនវុត្ត វញិ        

(ម.420.2 ក្.ន.រ និង្ប្របការ38 ននប្របកាស្) 

 ប្រក្ឡាបញ្ា ី 

 ប្រត្វូពិនិត្យដលើឯក្សារចមលង្ផ្ដ្លម្ចនដស្ចក្តបីញ្ជា ក្់នន

ដស្ៀវដៅចុោះបញ្ា ី និង្អាចដស្ែ ើស្ុឲំ្យរដ្ឋាលស្ុរដិោដី្ផ្ក្

ត្ប្រមូវាន ប្របស្ិនដបើម្ចនោពចំាាច់ (ប្របការ39 នន

ប្របកាស្) 
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2.2.6.ការក្ំណត្់ដពលចុង្ដប្រកាយការទាមទារផ្បង្ផ្ចក្

ចំផ្ណក្  

 ដី្កាស្ដប្រមចក្ំណត្់ដពលស្ប្រម្ចប់ការទាមទារឲ្យ

ផ្បង្ផ្ចក្ចំផ្ណក្(5) 

 ដោយប្របកាស្ជាសាធារណៈអំពី (ម.422.2) ក្.ន.រ 

 ដ្ីកាចាប់ដ ត្ ើមលក់្ប្រត្វូានដចញ 

 អំពីដពលកំ្ណត្់ចុង្ដប្រកាយស្ប្រម្ចប់ការទាមទារផ្ចក្

ចំផ្ណក្ 

 ប្រាប់ជនផ្ដ្លម្ចន្លប្របដោជន៍ពាក្់ព័នធរាយការណ៍អំពី

ស្ិទធិដលើបំណុលដ្សង្ៗមក្តុ្លាការអនុវត្ត 

ម្ចា ស្់បំណុលផ្ដ្លម្ចនសិ្ទធិប្រាត្ិដោគមិនប ោះពាល់្ល

ប្របដោជន៍អំពីការលក់្ដោយបង្ខ ំដទ ដប្រពាោះសិ្ទធិដនោះប្រត្វូបនត

អត្ថ ិោពដប្រកាយការលក់្ (ម.431.1)។ 
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2.3.នីតិ្វធីិលក់្ 
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2.3.1.ការដរៀបចំការលក្់ 

 
 ឯក្សារវាយត្ផ្មល(ម.430) ក្.ន.រ  

 

លទធ្លអំពីការប្រសាវប្រជាវសាថ នោពបចច ុបបនែ នន
អចលនវត្ថ ុ (ស្ ឋ្ ននិង្ទំនាក្់ននការកាន់កាប)់ 
ដោយអាជាា សាលា 

 

ការវាយត្នមលអចលនវត្ថ ុអាចដោយប្រក្មុហ នុអចល
ប្រទពយ អាជាា ធរស្ុរដិោដ្ី ពនធោរាជធានី ដខ្ត្ត (មិន
ទាន់បញ្ា ីអែក្ វាយត្នមលថាែ ក្់ជាត្)ិ 

 

តាមឯក្សារវាយត្នមល ត្ុលាការដចញដ្ីកាក្ំណត្់
ត្នមលអបប រម្ច(ម.432) ក្.ន.រ 
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2.3.1.ការដរៀបចំការលក្់ (ត្) 

 
 ឯក្សារលំអតិ្អពំីវត្ថ ុ(ម.434) ក្.ន.រ  

 

ស្ញ្ជា ណននអចលនវត្ថ ុ 

 

ស្ិទធិដលើអចលនវត្ថ ុផ្ដ្លនឹង្បនតអត្ថ ិោពដប្រកាយការលក្់ 
(ម.431 ) ក្.ន.រ   

 ស្ិទធិប្រាត្ិដោគប្របត្សប្រត្ 

 ស្ិទធិដប្របើប្រាស្់អាប្រស្័យ្ល 

 ស្ិទធិជួល 

 

តាមឯក្សារវាយត្នមល តុ្លាការដចញដ្ីកាកំ្ណត់្ត្នមល
អបប រម្ច(ម.432) ក្.ន.រ 

 ត្នមលអបបរម្ចជាត្នមលលក្់ឡាយ ុង្ ទាបជាត្នមលទី្ារ 
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2.3.2.វវធីិក្ន ុង្ការអនុវត្តការលក់្ 

 វវធីិលក់្ឡាយ ុង្ដោយដប្រសាមសំ្បុប្រត្(ម.436.3) ក្.
ន.រ  

 

ត្ុលាការអនុវត្តក្ណំត្់ទកី្ផ្នលង្ និង្កាលបរដិច័ទលក្់          

 

 កាលបរដិច័ទននការលក្់ដោយដប្រសាមស្ំបុប្រត្(ម.439)
ក្.ន.រ 
អាជាា សាលាក្ំណត្់អែក្ដស្ែ ើស្ុំទិញក្ន ុង្ត្នមលអត្ិបរម្ច 

 

 ការកំ្ណត់្កាលបរដិច័ទននដី្កាស្ដប្រមចលក់្ (ម.440) 
ក្.ន.រ  
 ត្ុលាការអ/វកំ្ណត់្អំពីកាលបរដិច័ទននដ្ីកាស្ដប្រមចការ
លក់្ 
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2.3.3.ការអនុញ្ជា ត្ការលក្់ (ត្) 

 កាលបរដិច័ទននដី្កាស្ដប្រមចការលក្(់ម.440.1) ក្.ន.រ  

ត្ុលាការអ/វក្ំណត្់ការអនុញ្ជា ត្ឬមិនអនញុ្ជា ត្

ឲ្យលក្់ 

 ការក្ំណត្់ដពលដវលាននការបង្ន់លលលក្(់ម.447.1)ក្.ន.រ 

 ត្ុលាការអ/វជាអែក្ដធវ ើការក្ំណត្់ោ ង្ត្ិចអំ ុង្ដពល១ផ្ខ្ 

 ការបង្់នលលលក្់ (ម.440) ក្.ន.រ  

 អែក្ទិញប្រត្វូបង់្នលលលក់្ប្រតឹ្មដពលកំ្ណត់្ខាង្ដលើចាប់ពីនលៃ

អនុញ្ជា ត្ឲ្យលក្់(ម.447.4) ក្.ន.រ  

 ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ឲ្យចុោះបញ្ា ដី ទ្រក្មមស្ទិធិអចលនវត្ថ ុ (ម.448) 

ក្.ន.រ  

 ប្រក្ឡាបញ្ា ីប្រត្វូដធវ ើលិខ្ិត្ ទ្ ុក្ផ្តត ក់្ដៅសាថ ប័នម្ចនស្មត្ថកិ្ចាឲ្យចុោះ 

បញ្ា ីដ ទ្រក្មមស្ិទធិ 
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2.3.4.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ឲ្យចុោះបញ្ា ី 

 ការចុោះបញ្ា ីដ ទ្រស្ិទធិផ្ដ្លអែក្ទិញានដធវ ើលទធក្មម  

ក្មមស្ិទធិអចលនវត្ថ ុផ្ដ្លជាក្មមវត្ថ ុននការលក្់ 

 

 ការលុបការចុោះបញ្ា ីលទធក្មមក្មមស្ិទធិផ្ដ្លរលត្់ ដោយ
ការលក្ ់ឬស្ិទធិផ្ដ្លានាត្់បង្់អានុោពដោយ
ការលក្ ់

 

 ការលុបការចុោះបញ្ា ីចំដពាោះការចាត់្ផ្ចង្ជាបដ ត្ ោះ 
អាស្នែផ្ដ្លាត្់បង្់អានុោពដោយការលក្់ 

 

 ការលុបការចុោះបញ្ា ីអំពីការរបឹអូស្ឬការរបឹអូស្ ជាប
ដ ត្ ោះអាស្នែ  
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2.3.5.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ឲ្យចុោះបញ្ា ីដ ទ្រក្មមស្ិទធិតាមការលក្់

បង្ខ ំ 

 អែក្ ទ្ ុផ្តត ក្់ៈគឺប្រក្ឡាបញ្ា ី (ម.448.1)ក្.ន.រ 

 

 ដពល ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ៈដប្រកាយការបង្់នលលលក្់របស្់អែក្ទិញ(ម

.448.1)ក្.ន.រ 

 

 លិខ្ិត្ ទ្ ុក្ផ្តត ក់្ឲ្យចុោះបញ្ា ីដ ទ្រប្រត្វូបញ្ជ នូដៅសាថ ប័ន 

សុ្រដិោដី្រាជធានី ដខ្ត្ត (ប្របការ9 ប្របការ4 និង្ប្របការ

2.1 ននប្របកាស្) 

 ឯក្សារោា ប់ឯក្សារចមលង្យថាភូត្ននដ្ីកាស្ដប្រមច

ឲ្យលក់្(ម.448.2)ក្.ន.រ 

 អត្តស្ញ្ជា ណរបស្់អែក្ទិញ 
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2.3.5.ការ ទ្ ុក្ផ្តត ក្់ឲ្យចុោះបញ្ា ីដ ទ្រក្មមស្ិទធិតាមការលក្់

បង្ខ ំ 

 ឯក្សារចមលង្យថាភូត្ននកំ្ណត់្ដហតុ្ផ្ដ្លានបញ្ជា ក់្
ថាអែក្ ទិញានបង់្នលលលក់្ដៅត្ុលាការ 

 

 ចំណុចផ្ដ្លប្រត្វូចុោះបញ្ា ីក្ន ុង្លិខ្ិត្ ទ្ ុក្ផ្តត ក់្(ប្របការ៩ 
និង្ប្របការ៥ននប្របកាស្) 

 

 ក្ិចាការដប្រកាយចុោះបញ្ា ី (ប្របការ៣៩ននប្របកាស្) 
 រដ្ឋាលសុ្រដិោដ្ីប្រត្វូឯក្សារចមលង្ផ្ដ្លម្ចនដស្ចក្ត ី
បញ្ជា ក្់នន ដស្ៀវដៅចុោះបញ្ា ីមក្ប្រក្ឡាបញ្ា ីត្ុលាការអនុវត្ត 

 ប្រក្ឡាបញ្ា ី (ប្របការ៣៩ននប្របកាស្) 
 ពិនិត្យដលើឯក្សារចមលង្ផ្ដ្លម្ចនដស្ចក្ត ីបញ្ជា ក្់នន 
ដស្ៀវដៅចុោះបញ្ា ី និង្ក្រណីម្ចនខុ្ស្អាចដស្ែ ើសំុ្ផ្ក្ត្ប្រមូវ
ាន 
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