្រពឹត្តប្រតព័ត៌មន
លកខខណ្ឌត្រមូវជមូល ្ឋ នមួយចំនួនៃននីតិវ ិធីេរៀបចំករេធ្វើបតុកមម ្រសប

មចបប់សីព
្ត ីបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី

និងេគលករណ៍ែណនំស្រមប់អនុវត្តចបប់េនះ។
១). កតព្វកិចចរបស់អក
ន េរៀបចំ
្របសិនេបើអនកេរៀបចំេធ្វើករ្របមូលផ្តំុេនទី

ណៈ

ន

មួយ ឬករេដើ រដែង្ហជកបួន េន

ធរណៈ េដើមបីទមទរអ្វីមួយ

អនក្រតូវ

្របសិនេបើអនកេរៀបចំេធ្វើករ្របមូលផ្តំុេនកែន្លងបេញចញមតិ
ធរណៈ ឬេនទី

យលកខអក រេន
េខត្ត េ

អនក្រតូវ

យបញ
ជ ក់ អំពី ៖

េ

នម និងេគត្តនមរបស់អនកដឹកនំ ៣ រូប
ស័យ ្ឋ នរបស់អនកដឹកនំ ៣ រូប



ំងឯកជន ឬេនទី

ំងសមូហភព

ករ្របមូលផ្តំុ

ែដលមិនចំបច់ត្រមូវឲយមនលិខិតជូនដំណឹងជ

មួយ េដើ មបីេធ្វើករទមទរអ្វីមួយ

ក់លិខិតជូនដំ ណឹងជ

ជធនី ភំេន ពញ ឬេន


ធរ

មផ្លូវ

ក់លិខិតជូនដំណឹងជ

យលកខអក រ



នម និងេគត្តនមរបស់អនកដឹកនំ ៣ រូប



អត្តសញញណប័ ណ្ណថតចម្លងរបស់អនកដឹកនំទំង

អត្តសញញណប័ ណ្ណថតចម្លងរបស់អនកដឹ កនំ ៣ រូប



េគលបំ ណងៃនករេធ្វើបតុកមមេនះ



ហតថេលខ ឬ



កលបរ ិេចឆទ េពលេវ



ចំេពះទី



ទី

៣ រូប េនះ

ំង

ឬទី

និងវ ិថី/ផ្លូវែដល្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើបតុកមម



មួយ ដូចជ ៖

ជួបជុំគន កនុងេគលបំណងដៃទេផ ងេ្រកពីករត ៉

ទមទរជ


ធរណៈ

ករជួប្របជុំ េដើ មបីពីភក
និងែស្វងរកដំ េ

ន មេមៃដរបស់អនកដឹកនំ ៣ រូប

បញ
្ហ ជក់

ំងឯកជន

ំងសមូហភព្រតូវមនករ



ក់

ះ្រ

យ

មួយ

សកមមភពផ ព្វផ យអប់រ ំេផ ងៗ ដូចជ ៖
 ករបណុ្ត ះប

យល់្រពមពីមចស់្រទពយ ឬពីគណៈ្រគប់្រគង្រទពយ



ចំនួនអនកចូ លរួម និង

 សិកខ



ចំនួនយនជំនិះ

 េវទិ ក

ម្របេភទនីមួយៗ

េពល្រតូវ

ក់ លិខិត ៖ យ៉ ងេ

ច

កនុងៃថងេធ្វើករ ឬ ៣៦ េម៉ ងជមុន
កនុងៃថងឈប់ស្រមកជ
ធរណៈ

ស់ ៥ៃថង

ៃនៃថងេធ្វើករ មុននឹងេធ្វើករ្របមូលផ្តំុ ឬករេដើរដែង្ហរកបួន

លិខិតជូនដំណឹងជ
្រតូវ

ក់េន

ក់ លិខិត ៖ យ៉ ងតិច ១២ េម៉ ងជមុន

យលកខអក រ

ជធនី ឬ

េខត្ត





្ត ល

ធរណៈ

 សននិសីទ
េពល្រតូវ

យ

ជញធរ

ករ្របមូលផ្តំុ មិនទក់ទងេទនឹងករទមទរជ
ធរណៈ

យបញ
ជ ក់អំពី ៖



និងរយៈេពលេធ្វើបតុកមម

លកខអក រេទកន់

រព័ត៌មន ។ល។

ករេធ្វើពយុហយ្រ

ឬពិ ធីដែង្ហសព

ឬករេធ្វើកិចចករ

សន សិលបៈ វបបធម៌

ករជួប្របជុំអំឡុងេពលយុទធនករេបះេឆនត
្របៃពណី និង ទំេនៀមទំ

ប់ជតិ

២). កតព្វកិចចរបស់

ជញធរ ជធនី ឬេខត្ត

េនេពលទទួលលិខិតជូនដំណឹង

 េចញបងកន់ៃដទទួល
អនក ែដលបន

គ ល់ជ

ជញធរ ជធនី ឬេខត្ត ្រតូវ៖

េធ្វើករេឆ្លើយតបកនុងកំ ឡុង

េឆ្លើយតប ជវ ិជជមន េលើកែលងែត ៖

យលកខអក រជូន

េពល ៣ ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ

ក់លិខិតជូនដំណឹង

 ផ ព្វផ យលិខិតជូនដំណឹងេនះជបនទន់េនទី
កែន្លង
មួយ ែដលងយេមើលេឃើញកនុង

គររដ្ឋបល

ឬេនេលើេគហទំ ព័រផ្លូវកររបស់ខួ្លន

 បញូជ នចបប់ថតចម្លងៃនលិខិតជូនដំ ណឹងេនះេទ
កន់ ន ក់ករនគរបលមូល ្ឋ ន
ន ក់ករកង
ជ

វុធហតថ

ដៃទេទៀត។

និង

ជញធរមនសមតថកិចព
ច ក់ព័នធ

 បតុកមម្រតូវចំ េលើៃថង្របរព្វពិធី

មនព័ត៌មនចបស់ថ ៖

បុណយធំៗ ដូចមនែចងកនុងម្រ
៩

សន្តិវ ិធី

ៃនចបប់សីព
្ត ីបតុកមមេ

យ

បតុកមម
ឬ



ចបងកឲយមនេ្រគះថនក់

្រតូវអេញច ើញ អនកជូ ន

ចបងកឲយអន្ត យដល់សន្តិសុខ

សុវតថិភព

និង

ឬេខត្ត ្រតូវពិចរ

ដំេ

ជញធរ ជធនី

គន

ឲយបនហមត់ចត់

ផងថ ៖

 បតុកមមត ៉ មិនែមនសុទធែតជ

“ករបងកេ្រគះថនក់

ឬប៉ះពល់

និងស

ធរណៈ”

ធងន់ធរង ដល់សន្តិសខ
ុ សុវតថិភព
េទ។

្ត ប់ធនប់

 ករកកសទះច ចរណ៍ មិនែមន

សុទធែតជករ

“បងកេ្រគះថនក់

ឬប៉ះ ពល់ធន
ង ់ធរង ដល់សន្តិសខ
ុ
សុវតថិភព

ដំណឹងមកពិភក រក

្ត ប់ ធនប់

ស

ធរណៈ។

ជញធរ ជធនី ឬេខត្ត

និងស

ធរណៈ” េទ។

្ត ប់ធនប់



ះ្រ

យជមួយ

មិនមនករបំ ែបក

េយបល់សេ្រមចពី

តបជ

ៃផទ

ៃផទ្រតូវេឆ្លើយ

យលកខអក ររយៈ

េពល ២៤េម៉ ង មុ នេពលកំណត់
េធ្វើបតុកមម

ជញធរបនយល់ ្រពម
ច្រប្រពឹត្តេទបនេ

ឬេខត្ត្រតូវ េសនើសុំ

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម

ជញធរ មនន័ យថ
េហើយករេធ្វើបតុកមម

ជញធរ ជធនី

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម

ករមិនបនេឆ្លើយតបពី

ឬករ

ង
ំ េឡើយ។

យ

