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អរសរកាត ់
 
គណៈកម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប 
គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គធ.េប 
រេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប េគធ.េប 
គណៈកម្ាការឃ ំ សង្កា ត់ររៀបចំការរ ោះរនោ ត គឃ.សប 
គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត គ.ក.ប 
គណៈកម្ាការការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត គ.ក.រ 
គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ច.ប.ឃ.ស 
បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ ប.ន.ឃ.ស 
អតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិខ្េារ អ.េ 
ឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត ឯ.អ 
ទ្ម្ង់ខ្បបបទរេេ ទ.
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សោលបាំែង 
រ ើម្បីឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៤ នងៃអាទិតយ ទី០៤ ខ្េ

មិ្ង នា នោ ំ២០១៧ ្ប្ពឹតតរៅ នរដ្ឋយរេូន តាម្ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ គ.ជ.ប  នររៀបចំចង្កងរសៀវរៅខ្ណនំា គធ.េប ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ រនោះរ ើង រ ើម្បីរេើកកម្ពស់ការយេ់ ឹង េ់ 
គធ.េប អំពីការទទួេេ ស្តូវរេើភារកិចច ខ្ េចាប់រ ោះរនោ ត បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់
ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងរសចកដីខ្ណនំារសេងៗរបស់ គ.ជ.ប ត្ម្វូឱ្យ
អន វតត ជាពិរសសអំពី៖ 

- ការទទួេ និងការរដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណដឹ ងរ្កាម្សម្តថកិចចរបស់េលួន 
- ការ្ តួតពិនិតយេទធសេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងរៅ គធ.េប 
- ការ្ តួតពិនិតយេទធសេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងរៅ គធ.េប 
- ការ្តួតពិនិតយេទធសេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀង

គ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាងបញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន និងម្មនពាកយបណដឹ ងរៅ គធ.េប 
- ការរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តបញ្ាូ នម្ក គ.ជ.ប ករណី គធ.េប យេ់្ពម្

ទទួេយកេទធសេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ 
- ការរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តបញ្ាូ នម្ក គ.ជ.ប ករណី គធ.េប សរ្ម្ចពយួរ

េទធសេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬរ្ចើន
កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 

- ការអន វតតកម្ាវធីិខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េឈាន េ់ការ្បកាសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់។ 

គធ.េប និងភាគីពាក់ព័នធ ្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់សិកាខ្សែងយេ់ និងអន វតតតាម្រសៀវរៅ
ខ្ណនំារនោះ រ ើម្បសីរ្ម្ចភារកិចច នេអ ្តឹម្្តវូ ទាន់រពេរវលា និងម្មនតម្មល ភាព។ 
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គែៈរម្ាការរារធាន្ី សខតតសរៀបចាំការស ះសនោ ត 

I. រចនាសម្ព័ន្ធ ភាររិចច ន្ិងការទទួលខុសព្តវូរបស ់គធ.ខប 
គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គឺជាគណៈកម្ាការ្គប់្គងការរ ោះរនោ ត

រៅថ្នោ ក់រាជធានី រេតតខ្ េបរងាើតរ ើងរដ្ឋយ គ.ជ.ប រ ើម្បីជាជំនួយកោ ងការរធែើខ្សនការ ររៀបចំ
ចាត់ខ្ចង និង្តួតពិនិតយ ំរណើ រការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន។ 

១. រចន មពន័្ធ គធ.ខប 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១. លគធ.ខប 
 ្បធាន ១របូ 
 អន ្បធាន ១របូ 
 សម្មជិកយា៉ាងរ្ចើន ៥របូ 

២. អន្ុគែៈរម្ាការបសចចរសទស 
 ្បធាន េគធ.េប ជា្បធាន 
 អន ្បធាន េគធ.េប ជាអន ្បធាន 
 សម្មជិក គធ.េប ជា្បធានខ្សោក
នីមួ្យៗ 
 សម្មជិក េគធ.េប ជាអន 
្បធានខ្សោកនីមួ្យៗ 

៣. អន្ុគែៈរម្ាការព្តួតរិន្ិតយ 
សព្ម្បសព្ម្ួល 

 ្បធាន គធ.េប ជា្បធាន 
 អន ្បធាន គធ.េប ជាអន ្បធាន 
 ្បធាន និងអន ្បធាន េគធ.េប 
ជាសម្មជិក 

 

ភាររិចចព្បធាន្ លគធ.ខប 
ទទួេេ ស្តូវ្គប់្គងការង្ករហិរញ្ាវតថ  

អគ្មរ រងយនត និងសម្មា រ បរកិាខ រទំាងអស់របស់ គធ.េប 
និងច ោះហតថរេខារេើេិេិតសាោ ម្ពាក់ព័នធនឹងការង្ករ
ទំាងអស់រនោះ រហើយរសោើស ំរយាបេ់សរ្ម្ចឯកភាព
ពី្បធាន គធ.េប។ 
 

ភាររិចចព្បធាន្អន្ុគែៈរម្ាការបសចចរសទស 
 ធានាថ្ន សម្មជិក សម្មជិកាននអន គណៈកម្ាការ
បរចចករទសទំាងអស់្តូវបំរពញភារកិចចតាម្ខ្សោក
នីមួ្យៗខ្ េេលួនទទួេេ ស្តូវ 
 ច ោះហតថរេខារេើេិេិតសាោ ម្រ ា េ ស្ម្មប់ចាត់
ខ្ចងការង្ករ្បចំានងៃ រ ើម្បីអន វតតរសចកដីសរ្ម្ច
របស់ គធ.េប 
 ច ោះហតថរេខា្គប់ឯកសារសលូវការរបស់អន គណៈ
កម្ាការបរចចករទស។ 

គធ.ខប 

អន គណៈកម្ាការបរចចករទស រេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប 
(េគធ.េប) 

អន គណៈកម្ាការ្តតួពិនិតយ
ស្ម្បស្ម្ួេ 

ខ្សោកបណដ ោះបណាដ េ អប់រ ំ
អោករ ោះរនោ ត ព័ត៌ម្មន និង
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 

ខ្សោករសវាកម្ាចាប់ 
និងវវិាទកម្ា និង
សនតិស េរ ោះរនោ ត 

ខ្សោកហិរញ្ាវតថ  ខ្សោករ ា េ ខ្សោក្បតិបតតិការ 
និងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
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២.  ា ភាព គធ.ខប ន្ងិសេខាធកិារដ្ឋា ន្នន្ គធ.ខប 
គធ.េប ្តវូម្មនសម្មសភាពចំនួន ៧របូ ខ្ េម្មន្បធាន ១របូ អន ្បធាន ១របូ 

និងសម្មជិក ៥របូ ម្មនរេខាធិការដ្ឋា នមួ្យជាជំនួយការ និងម្មនអន គណៈកម្ាការ
បរចចករទស ខ្ េម្មនខ្សោកជំនាញចំនួន ៥ ខ្ េ្តូវអន វតតភារកិចច និងការទទួេេ ស្តូវ
កោ ងការររៀបចំ និងចាត់ខ្ចងការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ កោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន  ូច
 នកំណត់កោ ងបទបញ្ជា នសៃកោ ង និង ប.ន.ឃ.ស របស់ គ.ជ.ប។ 

៣. ភាររចិច ន្ងិការទទេួខ  ម្រតវូរប  ់គធ.ខប 
គធ.េប ្តូវម្មនការទទួេេ ស្តូវកោ ងការររៀបចំ និងចាត់ខ្ចងការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ 

សង្កា ត់  កោ ងរាជធានី រេតត របស់េលួន តាម្ការ្បគេ់សិទធិ អំណាច និង្តួតពិនិតយ
នីតាន កូេភាពរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ គធ.េប ្តូវ៖ 

 ចាត់្គប់វធិានការចំា ច់ រ ើម្បីធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត្ប្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ ី
្តឹម្្តូវ និងយ តតិធម៌្ តាម្រយៈការរ ោះរនោ តរដ្ឋយសម្មៃ ត់។ 

 អន វតតខ្សនការរម្ ្គប់្គងងវកិារបស់េលួន ច ោះបញ្ា ី និងខ្ងរកាបញ្ា ីសាររពើភ័ណឌ
ននសម្មា រ បរកិាខ រស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត និងរគ្មរព្បតិទិនននការរ ោះរនោ ត។ 

 រគ្មរព និងអន វតតចាប់ បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត និងរគ្មេការណ៍
ខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប និង្កម្សីេធម៌្ស្ម្មប់ម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត។ 

 ចាត់វធិានការពាក់ព័នធរៅនឹងកិចចការពារសនតិស េ និងសណាដ ប់ធាោ ប់សាធារណៈ
រៅកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 

 តាម្ដ្ឋន ្តួតពិនិតយការង្ករ្គប់្គង និង្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប។ 

 ខ្បងខ្ចកសម្មា រ បរកិាខ ររ ោះរនោ តជូន គឃ.សប។ 

 ខ្ចកចាយរាេ់ឯកសារ និងព័ត៌ម្មនខ្ េពាក់ព័នធរៅនឹង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 

 រេើកគរ្ម្មង និងអន វតតកម្ាវធីិបណដ ោះបណាដ េសដីពីការរ ោះរនោ តកោ ង្កបេ័ណឌ
រាជធានី រេតត រដ្ឋយរយាងតាម្ការខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប។ 

 រេើកកម្ពស់ការយេ់ ឹងរបស់សាធារណជន អំពី ំរណើ រការរ ោះរនោ ត រដ្ឋយរធែើ
ការស្ម្បស្ម្ួេការង្ករអប់រអំោករ ោះរនោ តរៅកោ ង្កបេ័ណឌ រាជធានី រេតត រដ្ឋយ
សហការជាមួ្យនឹងអាជាា ធរម្មនសម្តថកិចច និងអងគការមិ្នខ្ម្នរដ្ឋា ភិ េនានា។ 

 ស្ម្បស្ម្េួ និង្តតួពិនិតយការរោសនារ ោះរនោ តរៅកោ ងរាជធានី រេតត។ 

 ចាត់្គប់វធិានការ រ ើម្បធីានាឱ្យម្មនភាពរសាើគ្មោ កោ ងការរ្បើ្ ស់អគ្មរ ឬទីសាធារណៈ
 េ់គណបកេនរយា យឈររឈាា ោះ កោ ងអំ  ងរពេរោសនារ ោះរនោ ត។ 

  ំរណើ រការកម្ាវធីិសេពែសាយព័ត៌ម្មន។ 

 រេើកសំរណើ ស ំ គ.ជ.ប ខ្តងតំាងសម្មសភាព គឃ.សប និង គ.ក.ប កោ ងរាជធានី 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 4 

រេតត និងរធែើតារាង្ ក់កន្ម្ស្ម្មប់សម្មជិក និងម្ន្តនតីនន គធ.េប គឃ.សប 
និង គ.ក.ប តាម្ការខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប។ 

 តាម្ដ្ឋនការង្ករ្គប់្គង និងចាត់ខ្ចងរបស់ គឃ.សប កោ ងការបូកសរ បេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោពី្គប់ការយិាេ័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់របស់េលួន។ 

 ររៀបចំចាត់ខ្ចង្បមូ្េ និង្តួតពិនិតយេទធសេននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ 
កោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន ្បកាសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ និង
កំណត់ចំនួនអាសនៈស្ម្មប់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ។ 

 ររៀបចំរវចេចប់ និង្បគេ់កំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត កំណត់រហត ននការរាប់
សនលឹករនោ ត កំណត់រហត ននការបូកសរ បេទធសេននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ 
្ពម្ទំាងសម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកសាររ ោះរនោ តពាក់ព័នធកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន 
ជូនរៅ គ.ជ.ប។ 

 ទទួេពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និង ំរណើ រការរដ្ឋោះស្រសាយពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់។ 

 រដ្ឋោះស្រសាយរាេ់វវិាទកម្ារ្កាម្សម្តថកិចចរបស់េលួន  ូចខ្ េ នខ្ណនំា
រដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

 ចាត់្គប់វធិានការរ ើម្បទីប់សាា ត់ និងរដ្ឋោះស្រសាយរាេ់ភាពមិ្ន្ប្កតីកោ ង ំរណើ រ
ការរ ោះរនោ ត។ 

 សហការចាត់ខ្ចងការង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តរៅកោ ងរាជធានី រេតត។ 

 ជូនរយាបេ់ េ់ គ.ជ.ប អំពីបរយិាកាសកោ ងរាជធានី រេតត រ ើម្បីចាត់វធិានការ
នានា ធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត ន្ប្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ ី្ តឹម្្តូវ និងម្មនតម្មល ភាព។ 

 វាយតនម្លអំពី្បសិទធភាពការង្កររបស់សម្មជិកទំាងឡាយនន គឃ.សប។ 

 អន វតតការង្ករ នទរទៀត ខ្ េចាប់រ ោះរនោ តអន ញ្ជា ត ឬត្ម្ូវឱ្យអន វតត។ 

 អន វតតការង្ករ នទរទៀត ឬអន វតតសិទធិអំណាច នទរទៀត ខ្ េ្តូវ ន្បគេ់ឱ្យ
រដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

៤. ការទទេួ ការបញ្ចូេទនិ្ោន្យ័េទធផេបឋម ន្ងិការបញ្ជូ ន្ ទ.១១១០ មរ គ.ជ.ប 
រៅលាៃ ច ឬយប់នននងៃរ ោះរនោ ត គធ.េប ្តូវរង់ចំាទទួេ្កដ្ឋសេទធសេបឋម្

ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ទ.១១០៥ រដ្ឋយភាា ប់កំណត់រហត ននការរាប់សនលឹក
រនោ ត ទ.១១០២ ្គប់ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត ចំណ ោះរាជធានី រេតតរបស់េលួន។ 
រៅរពេ នទទួេ ទ.១១០៥ ពី គឃ.សប រដ្ឋយផ្ទៃ េ់ ឬតាម្រយៈ្គូបង្កា ត់ រដ្ឋយ
ព ំ្តូវរង់ចំាឱ្យ្គប់ឃ ំ សង្កា ត់រនាោះរទ ្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 

 បញ្ចូ េទិនោន័យេទធសេបឋម្ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រដ្ឋយបញ្ជា ក់



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 5 

ឱ្យ នចាស់ពីចំនួនការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ចូេរៅកោ ងតារាងេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ កោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១០) 
ខ្ េម្មនកម្ាវធីិស្រសាប់កោ ងក ំពយូទ័រ។ 
 ចាត់ខ្ចងបញ្ាូ នជាបនាៃ ន់ នូវតារាងេទធសេ ទ.១១១០ និងតារាងេទធសេ
រនោះខ្ េ នរធែើបចច បបនោភាពជាបនតបនាៃ ប់ តាម្រយៈអ ីខ្ម្េម្ក គ.ជ.ប 
(នាយកដ្ឋា ន្បតិបតតិការ) រៅរពេលាៃ ច ឬយប់នននងៃរ ោះរនោ ត។ 

៥. មជឈមែឌ េម្រតតួពនិ្តិយេទធផេនន្ គធ.ខប 
រ. ការបសងាើតមជឈមែឌ េម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 

គធ.េប ្តូវបរងាើតម្ជឈម្ណឌ េមួ្យស្ម្មប់៖ 
 ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់។ 
 កំណត់ចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ

ទទួេ ន។ 
 ស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តជាសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់។ 
 ស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ ត ខ្ េ្តូវទទួេតំខ្ណងជារម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ 

ជាជំទប់ ឬរៅសង្កា ត់រង រ ើម្បីរសាើជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសរ្ម្ចជាសលូវការ។ 

ខ. ទតីាំងមជឈមែឌ េម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 
ម្ជឈម្ណឌ េ្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប អាចម្មនទីតំាងរៅ េគធ.េប ឬ

រៅអគ្មរមួ្យរសេង ឬខ្សោកមួ្យ ខ្ េម្មនទំហំទូលាយេាម្អាចររៀបចំឱ្យម្មនកខ្នលង 
ឬបនៃប់ប្ម្ុង  ូចខាងរ្កាម្៖ 
 កខ្នលងទទួេកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រសាង “គ” និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅ

សេ់ពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់ ចំណ ោះរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ ខ្ េ្តូវសថិតរៅខ្កបរ
សលូវចូេ។ 

 បនៃប់មួ្យធំទូលាយេាម្ខ្ េអាចសដ កកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” និងរសាង “គ” 
ដ្ឋច់រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ រៅតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ និងម្មនសររសរសម្មគ េ់រេេកូ 
ឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗសង។ 

 បនៃប់មួ្យរដ្ឋយខ្ កស្ម្មប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសេ់រសេង
រទៀតខ្ េ គឃ.សប  ន្បគេ់ឱ្យ។ 

 បនៃប់ធំទូលាយមួ្យ ឬបនៃប់តូចៗរ្ចើន ខ្ េ្តូវម្មនត  និងរៅអី្គប់្គ្មន់
ស្ម្មប់រ្បើកោ ងរពេ្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
តាម្ឃ ំ សង្កា ត់ រហើយខ្ េអាចទទួេ នទំាង្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ
របស់ គធ.េប ទំាងភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ អោកសរងាតការណ៍ 
និងអោកបដឹងពាក់ព័នធ ឬតំណាង។ 
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 បនៃប់មួ្យ (្បសិនរបើអាច) ស្ម្មប់ដ្ឋក់រ្គឿងបរកិាខ រ ក ំពយូទ័រមួ្យស្ម្មប់ 
ខ្ េម្មនភាា ប់្បព័នធអ ីខ្ម្េ ម្មនទិនោន័យ្គប់្គ្មន់ពាក់ព័នធនឹងបញ្ា ីរបកខជន
ននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី 
រេតត និងម្មនបំពាក់កម្ាវធីិ្បតិបតតិការខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េររៀបចំ និងសដេ់
ជូនរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

គ.  ន្ត ិ ខ ន្ងិ  វតថភិាពរប ម់ជឈមែឌ េរោ ងរចិចម្ររតបិតតកិារម្រតតួពនិ្តិយេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការ
ស ោះសនោ តតមឃ ាំ  ង្កា ត ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឃ. ការម្រគបម់្រគងមជឈមែឌ េម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 
ជន្គប់រូបខ្ េម្មនវតតម្មនរៅកោ ងបររិវណសនដិស េ និងកោ ងម្ជឈម្ណឌ េនន 

គធ.េប ស្ម្មប់្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ 
្តូវសថិតរៅរ្កាម្អំណាច្គប់្គង និងការខ្ណនំារបស់្បធាន គធ.េប។ 
 ហាម្ជន្គប់របូចូេកោ ងម្ជឈម្ណឌ េ្តួតពិនិតយេទធសេ រដ្ឋយគ្មា នការ

អន ញ្ជា តជាលាយេកខណ៍អកេរពី គ.ជ.ប។ 
 ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងម្ជឈម្ណឌ េរនោះនូវជនទំាងឡាយ  ូចខាងរ្កាម្៖ 

▪ ថ្នោ ក់ ឹកនំា និងម្ន្តនតីកោ ង្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ខ្ េ ន
ទទួេការខ្តងតំាង 

- បិទទាែ រ និងបងអួ ចទំាងអស់ននអគ្មរម្ជឈម្ណឌ េរបស់ 
គធ.េប ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ។ 

- ចាត់ម្ន្តនតីម្មោ ក់្បចាកំាររៅម្មត់ទាែ រធំមួ្យស្ម្មប់រចញ ចូេ
ខ្ េសថិ ត រៅ រ្កាម្កា រ ្គ ប់ ្គ ង រ ប ស់ ្បធាន
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ ទាែ ររនាោះ្តូវចាក់រសារៅ
រពេស តរម្ម៉ាងរធែើការ។ 

- ចាត់ម្ន្តនតីម្មោ ក់ទទួេបនៃ កសណាដ ប់ធាោ ប់្គប់្គងរដ្ឋយ
្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 

- ររៀបចំឱ្យម្មនបររិវណសនតិស េមួ្យ រៅអគ្មរម្ជឈម្ណឌ េ
នន គធ.េប ស្ម្មប់្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ រដ្ឋយរៅខ្េេ្កវាត់ខាង
រ្ៅ ្តូវរសោើស ំកិចចសហការពីគណៈបញ្ជា ការឯកភាព
រ ា េរាជធានី រេតត ្កុង ស្រសុក េណឌ  រ ើម្បីចាត់កម្មល ំង
ការពារ និងទទួេបនៃ កការពារ។ រៅខ្េេ្កវាត់ខាងកោ ង 
្តូវចាត់កម្មល ំងសនតិស េផ្ទៃ េ់របស់ គធ.េប រ ើម្បីការពារ។ 

គធ.េប 
្តូវ៖ 
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▪ ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកយកព័ត៌ម្មន និងអោក
បដឹងពាក់ព័នធ ឬតំណាង 

▪ ភាោ ក់ង្ករសនដិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះរៅរពេខ្ េ្បធាន ឬតំណាង គធ.េប 
ម្មនសំណូម្ពរ កោ ងករណីចំា ច់ 

▪ ម្ន្តនតី គ.ជ.ប ខ្ េ្តូវ នចាត់ឱ្យជួយកោ ង ំរណើ រការ្តួតពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់។ 

 ្តូវ នហាម្ោត់សកម្ាភាពទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្ រៅកោ ងម្ជឈម្ណឌ េ
្តួតពិនិតយេទធសេ៖ 
▪ ការរសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្កា ញអែីមួ្យខ្ េពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកេ
នរយា យ ឬបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ ឬរបកខជនននបញ្ា ី
ណាមួ្យ។ 

▪ ការសេពែសាយ ឬការនិយាយអែីខ្ េម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យម្ន្តនតី្តួតពិនិតយ
េទធសេនន គធ.េប បំរពញចិតត ឬ្បនំងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ ឬរបកខជនននបញ្ា ីណាមួ្យ។ 

៦. ម្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេនន្ គធ.ខប 
គធ.េប ្តូវខ្តងតំាង្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ចំនួនមួ្យ ឬរ្ចើន្កុម្ រដ្ឋយ

រយាងតាម្ចំនួនឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតតនីមួ្យៗ។ ជាធម្ាតា ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេ
នីមួ្យៗអាច្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ចំនួន ១០។ 

ចំរពាោះរេតតខ្ េម្មនចំនួនឃ ំ  សង្កា ត់តិច  ូចជារេតតខ្កប រេតតនប៉ាេិន រេតត
្ពោះសីហន ... ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗ អាច្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ចំនួនតិចជាង ១០។ 

ចំរពាោះរាជធានី រេតតខ្ េម្មនចំនួនឃ ំ សង្កា ត់រ្ចើន  ូចជារាជធានីភោំរពញ រេតត
 ត់ ំបង រេតតកំពង់ចាម្ រេតតកណាដ េ រេតតន្ពខ្វង រេតតរសៀម្រាប រេតតតាខ្កវ... ្កុម្
្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗអាច្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅ
ឃ ំ សង្កា ត់រ្ចើនជាង ១០។ 

គធ.េប អាចខ្បងខ្ចកឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗទទួេបនៃ កឃ ំ សង្កា ត់កោ ង
្កុង ស្រសុក េណឌ មួ្យ ឬរេើសពីមួ្យ។ 

រ.  ា ភាពម្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេនន្ គធ.ខប 
សម្មសភាព្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗ ្តូវម្មន ៤របូ៖ 
 ្បធាន ១របូ ខ្ េរ្ជើសតំាងពីសម្មជិក គធ.េប ឬម្ន្តនតីនន េគធ.េប 
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 អន ្បធាន ១របូ 
 រេខាធិការ ១របូ 
 ជំនួយការ ១របូ 

ចាំ្ាំ៖ - គធ.េប ្តូវរ្ជើសតំាង្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗពីកោ ងចំរណាម្សម្មជិក 
គធ.េប និងម្ន្តនតីនន េគធ.េប កោ ងរនាោះ យកចិតតទ កដ្ឋក់ចំរពាោះម្ន្តនតីណាខ្ េ
រពេរនាោះមិ្នសូវម្មនការង្ករម្ម្មញឹក  ូចជា្គូបង្កា ត់ជារ ើម្។ 

 - របើ គធ.េប ព ំម្មនម្ន្តនតី ប គគេិក្គប់្គ្មន់ គធ.េប អាចរេើកសំរណើ ស ំខ្តងតំាង
សម្មជិកនន គឃ.សប ខ្ េសថិតរៅជិត េគធ.េប បញ្ចូ េកោ ង្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេទំាងរនោះ។ 

 - ្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេខាងរេើ ម្មនភារកិចច្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ ត កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ តាម្ចំនួនឃ ំ សង្កា ត់ ខ្ េ្កមុ្ទទួេបនៃ កប៉ា រណាណ ោះ។ 

ខ. ភាររចិចរប ម់្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 
្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗរបស់ គធ.េប ម្មនភារកិចច្តតួពិនិតយេទធសេ

បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ រៅតាម្ករណីរដ្ឋយខ្ ក
ពីគ្មោ  និងតាម្ការខ្ណនំារបស់្បធាន គធ.េប រដ្ឋយខ្សអករេើ៖ 
 កំណត់រហត បូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់

ពាក់ព័នធ (ទ.១១០៣) និងតារាងបូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ (ទ.១១០៩)។ 

 រ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី
្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើ
ម្មន របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក”)។ 

 ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប យេ់្ពម្ ឬប ិរសធរេើពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (្បសិនរបើម្មន)។ 

 ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ខ្ េ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប (្បសិន
របើម្មន)។ 

 រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀង
ផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ រដ្ឋយ្កុម្
្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប (្បសិនរបើ គធ.េប សរ្ម្ចឱ្យរធែើ ូរចោោះ)។ 
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គ. ររែីន្មីយួៗ ម្រាបម់្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេអន្ វតត 
ខ្សអកតាម្ការខ្ណនំារបស់ គធ.េប ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ្តូវអន វតតការ

្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ចំណ ោះរាជធានី រេតត 
រដ្ឋយ្តូវបំរពញការង្ករពាក់ព័នធតាម្ការចំា ច់ និងតាម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននករណី
ជាក់ខ្សដងនីមួ្យៗ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ករណីទី១ ឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េ៖ 

▪ គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប និង
រៅ គធ.េប។ 

▪ ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តវូ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប 
ប៉ា ខ្នតគ្មា នកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ណាមួ្យ្តូវ នរបើក រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់
សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

 ករណីទី២ ឃ ំសង្កា ត់ណាខ្ េ៖ 
▪ ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប។ 
▪ ម្មនកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ្តូវ នរបើករៅ គឃ.សប រ ើម្បី្តតួពិនិតយ
រសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

▪ គឃ.សប  នយេ់្ពម្ ឬប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ងរនាោះ។ 
▪ ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

 ករណីទី៣ ឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន 
០,៥ភាគរយ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ២ ឬរ្ចើន និងកោ ង
ករណីឃ ំ សង្កា ត់រនាោះម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តវូ ន
ដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

៧. ម្ររមុរាំែតច់ាំន្នួ្អា ន្ៈនន្ គធ.ខប 
គធ.េប ្តូវ្បគេ់ឱ្យសម្មជិក គធ.េប ទទួេបនៃ ករ ា េ  ឹកនំាផ្ទៃ េ់្កុម្

កំណត់ចំនួនអាសនៈ ខ្ េម្មនម្ន្តនតីខ្សោក្បតិបតតិការ ១របូ ម្ន្តនតីខ្សោករសវាកម្ាចាប់ និង
វវិាទកម្ា ១របូ និងម្ន្តនតីមួ្យចំនួនរទៀតតាម្ការចំា ច់ ជាសម្មជិក និងរេខាធិការ ១របូ។ 
កោ ងចំរណាម្សម្មជិក្កមុ្ ្តូវខ្តម្មនអោករចោះរ្បើ្ ស់ក ំពយូទ័រ និងអ ីខ្ម្េ។ 
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រ. ការទទេួខ  ម្រតវូ ន្ងិភាររចិចរប ម់្ររមុរាំែតច់ាំន្នួ្អា ន្ៈ 

ខ. ការអន្ វតតរមមវិធមី្ររតបិតតកិារណបងណចរអា ន្ៈ ន្ងិការសម្ររើម្រា អ់ ណីមេ 
គ.ជ.ប ្តូវសគត់សគង់ក ំពយូទ័រ ម្ម៉ាស ីនខ្សគន ម្ម៉ាស ីនរ ោះព ម្ព និង្បព័នធអ ីខ្ម្េ ្ពម្

ទំាងកម្ាវធីិ្បតិបតតិការខ្បងខ្ចកអាសនៈ ស្ម្មប់គណបកេនរយា យឈររឈាា ោះ
រ ោះរនោ តជូន គធ.េប ឱ្យ នទាន់រពេរវលា។ 

អគគរេខាធិការដ្ឋា ននន គ.ជ.ប ្តូវទទួេបនៃ កខ្ណនំាម្ន្តនតីជំនាញក ំពយូទ័រនន 
គធ.េប អំពីចំរណោះ ឹងកោ ងការអន វតតកម្ាវធីិ្បតិបតតិការខ្បងខ្ចកអាសនៈ និងការ
រ្បើ្ ស់អ ីខ្ម្េ។ 

ចាំ្ាំ៖ 
- ការរ្បើ្ ស់អ ីខ្ម្េស្ម្មប់ខ្តការបញ្ាូ នសារ េិេិតសាោ ម្ ព័ត៌ម្មនបនាៃ ន់ និងទិនោន័យ
បរចចករទសកោ ងការរ ោះរនោ តប៉ា រណាណ ោះ។ 

- ្បធាន គធ.េប ្តវូធានាឱ្យម្មនទិនោន័យបញ្ា ីរបកខជនសលូវការននគណបកេនរយា យ
ឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តរៅតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ ចំណ ោះរាជធានី រេតតពាក់ព័នធរៅកោ ងក ំពយូទ័រ។ 

ខ្សអកតាម្តារាង្ តួតពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) ខ្ េ គធ.េប  នឯកភាព 

 

- បំរពញ្កដ្ឋសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ 
សង្កា ត់ ខ្ េរសៃៀងផ្ទៃ ត់រដ្ឋយ គធ.េប (ទ.១១០៥ធេ)។ 

- បញ្ចូ េទិនោន័យេទធសេរៅកោ ងតារាងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១០)។ 

- រសៃៀងផ្ទៃ ត់តួរេេេទធសេកោ ង ទ.១១០៥ធេ ននឃ ំ សង្កា ត់ទំាង
អស់ជាមួ្យនឹង ទ.១១១០ ខ្ េ នរ ោះព ម្ពពីក ំពយូទ័រ។ 

្កុម្កំណត់ចំនួន
អាសនៈ្តូវ៖ 

 

្កុម្កំណត់ចំនួន
អាសនៈ្តូវ៖ 

- អន វតតកម្ាវធីិក ំពយូទ័រ និងរធែើ្បម្មណវធីិរដ្ឋយន  ឬម្ម៉ាស ីនគិតរេេ 
រ ើម្បី៖ 
▪ កំណត់ចំនួនអាសនៈខ្ េគណបកេនរយា យនីមួ្យ ទៗទួេ ន 
▪ ស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ ត ជាសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 
▪ កំណត់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តខ្ េ្តូវទទួេតំខ្ណងជា
រម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬរៅសង្កា ត់រង 

▪ បំរពញេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១១១) ខ្ េ្តូវច ោះហតថរេខា
រដ្ឋយ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និង្បធាន គធ.េប។ 

ខ្សអកតាម្ ទ.១១០៥ធេ និង ទ.១១១៦តព រសៃៀងផ្ទៃ ត់រចួ 
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៨. ការម្ររគេ ់ន្ងិការទទេួរញ្ចប ់“គ ពសិ  ” ស ោង “គ” ន្ងិរញ្ចបដ់្ឋរ ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តពារព់ន័្ធសៅ 
គធ.ខប 
រ. ការម្ររគេ ់

រៅរពេរៅ េ់ម្ជឈម្ណឌ េនន គធ.េប ភាល ម្ ្បធាន គឃ.សប ្តូវឧរទៃសនាម្
េលួនឯងផ្ទៃ េ់ និង្បគេ់ជូនម្ន្តនតីទទួេបនៃ កការទទួេសម្មា រ ឯកសារនន គធ.េប នូវ៖ 

 កញ្ច ប់ “គ ពិរសស” និងរសាង “គ”។ 
 កញ្ច ប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសេ់។ 
 េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ពាក់ព័នធ។ 

ខ. ការទទេួ 
រដ្ឋយខ្សអករេើេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ខ្ េ្បធាន គឃ.សប 

 ន្បគេ់ឱ្យ ម្ន្តនតីទទួេបនៃ កការទទួេសម្មា រ ឯកសារ្តូវ៖ 
 ្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់៖ 

▪ រាេ់រសាង “េ” ខ្ េម្មនកោ ងរសាង “គ” និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត
កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស”។ 

▪ កញ្ច ប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសេ់។ 
▪ ច ោះហតថរេខារេើ ទ.១១០៧ ពាក់ព័នធ រដ្ឋយបញ្ជា ក់ថ្ន  នទទួេ្គប់
ចំនួន (្បសិនរបើរឃើញថ្ន ្តឹម្្តវូរហើយ)។ 

▪ អរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធច ោះហតថរេខាជាសាកេីរេើ 
ទ.១១០៧។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតថរេខាជាសាកេរីេើេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ 
ទទួេខាងរេើពីភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យមិ្នអាចចាត់ទ ក ទ.១១០៧ 
ពាក់ព័នធជារម្មឃៈ នរ ើយ។ 

▪ កត់្តាម្ េសម្មា រខ្ េ នទទួេទំាងអស់ចូេកោ ងបញ្ា ីទទួេសម្មា រ ឯកសារ
របស់េលួន រដ្ឋយ្តូវចារថ្ន “្បគេ់្គប់ចំនួន”។ 

▪ ចាត់ខ្ចងរ្បើ្ ស់ ទ.១១០៧ ខ្ េ នច ោះហតថរេខារចួ 
 
 
 

 ចាត់ខ្ចង និងខ្ណនំាសហការរីបស់េលួនខ្ េទទួេបនៃ ករកាសត កឱ្យ៖ 
▪ នំាកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រសាង “គ ពិនិតយរចួ” រសាង “គ ម្មនបណដឹ ង/របើក

- ១ចាប់ ជូន្បធាន គឃ.សប វញិ 
- ១ចាប់ ចង្កងទ កជាឯកសារ 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់ចូេកោ ងរហារ ៉ារ្ៅកញ្ច ប់  

“គ ពិរសស” ឬរសាង “គ” ពាក់ព័នធ 
ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
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កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក”” ននឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗរៅដ្ឋក់រដ្ឋយខ្ កៗពីគ្មោ តាម្
ឃ ំ សង្កា ត់ និងសររសររេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់រ ើម្បងី្កយស្រសួេរក។ 

▪ នំាកញ្ច ប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសេ់ទំាងអស់ពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់
ចំណ ោះរាជធានី រេតតរៅដ្ឋក់កោ ងបនៃប់មួ្យននម្ជឈម្ណឌ េខ្ េ នរ្តៀម្
ទ កស្រសាប់។ 

 រាយការណ៍ពីចំនួនកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រសាង “គ” និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ តរៅសេ់ខ្ េ នទទួេពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់ចំណ ោះរាជធានី រេតត 
រហើយ្តូវបញ្ជា ក់ឱ្យចាស់នូវរឈាា ោះ រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនរសាង “គ” 
មួ្យ ឬរ្ចើនសររសរសម្មគ េ់ថ្ន “ ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ” 
ជូន គធ.េប តាម្រយៈ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស រ ើម្បកំីណត់
ខ្បងខ្ចក និងខ្ណនំា្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេឱ្យ្តួតពិនិតយេទធសេរៅតាម្
ករណីជាក់ខ្សដង។ 

ចាំ្ាំ៖ 
- ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនរសាង “គ” មួ្យ ឬរ្ចើនសររសរសម្មគ េ់ថ្ន “ ម្មន

បណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ” ម្ន្តនតីទទួេបនៃ កការទទួេសម្មា រ ឯកសារ្តូវ
ចារបញ្ជា ក់បខ្នថម្រទៀតថ្ន “ ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ” រហើយស្រសង់កត់
្តារឈាា ោះ រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ 
រហើយខ្ េម្មនកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” មួ្យ ឬរ្ចើន្តូវ នរបើករៅ គឃ.សប 
រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

- ម្ន្តនតីទទួេបនៃ កទទួេសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ្តូវយករស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ 
ទ.១១២០ តាម្ឃ ំ សង្កា ត់ រ ើម្បីបញ្ាូ នរៅ្បធាន គធ.េប ចាត់ខ្ចងបូកសរ បចំនួន
អោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត កោ ងរាជធានី រេតតរបស់
េលួន រចួបញ្ាូ នម្ក គ.ជ.ប។ 

- គធ.េប ្តូវរធែើការបូកសរ បរ យការណ៍សដីពីការរចញ ឯ.អ រៅកោ ងរាជធានី រេតត
របស់េលួន រ ើម្បរីសាើជូន គ.ជ.ប រដ្ឋយភាា ប់ម្កជាមួ្យនូវរសៀវរៅគេ់បញ្ា ី និង
រសៀវរៅបញ្ា ីឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណខ្ េរៅសេ់ ស្រសបរពេជាមួ្យគ្មោ
នឹងការបញ្ាូ នសម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកសាររ ោះរនោ តម្ក គ.ជ.ប។ 
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II. ការដារ់ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងរាំទាសស់ៅ គធ.ខប ទារ់ទងន្ឹងលទធផល
បសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ ឬការយិាលយ័ស ះសនោ តណាម្ួយ 
ឬសព្ចើន្រោងុឃុាំ សង្កា ត ់
១. អោរាន្ ទិធរិដងឹតវ៉ា  ឬរដងឹជាំទា  ់

ជន្គប់របូខ្ េ នច ោះរឈាា ោះរ ោះរនោ ត និងម្មនរឈាា ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
ឬគណបកេនរយា យខ្ េម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ខ្ េ
ម្មនភសដ តាងចាស់លាស់អំពីភាពមិ្ន្ប្កតីធៃន់ធៃរណាមួ្យ កោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
ខ្ េនំាឱ្យផ្ទល ស់បដូរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ម្មនសិទធិបដឹងតវា៉ា 
ឬបដឹងជំទាស់រៅ គធ.េប អំពីេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ឬ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

រយៈរពេបដឹង និងការរដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណដឹ ង 
 អោកបដឹង្តូវយកពាកយបណដឹ ង (ទ.១២០២) ចំនួន ៣ចាប់ខ្ េ នបំរពញរចួរៅ

ដ្ឋក់រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ៣នងៃ បនាៃ ប់ពី គឃ.សប បិទសាយ
កំណត់រហត បូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
(ទ.១១០៣)។ 

 គធ.េប ្តូវ្បជ ំសរ្ម្ចរេើពាកយបណដឹ ងទំាងរនាោះកោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ៥នងៃ 
បនាៃ ប់ពី នទទួេពាកយបណដឹ ង (ទ.១២០២)។ 

២. ពារយបែដឹ ង (ទ.១២០២) 
 

 
 
 
ចាំ្ាំ៖ កោ ងរយៈរពេកំណត់ របើ គធ.េប មិ្ន នទទួេពាកយបណដឹ ងណាមួ្យរទ ្តូវចាត់

ទ កថ្ន គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់រ ើយ។ 

រ. ពត័ា៌ន្ចោ ល់ា ម់យួចាំន្នួ្ណែេម្រតវូបាំសពញរោ ង ទ.១២០២ 
 រឈាា ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកបដឹង។ 
 េកខណៈសម្មគ េ់នន គឃ.សប ឬ/និងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
 រពេរវលាននការរកើតរ ើងនូវភាពមិ្ន្ប្កតី។ 
 កម្ាវតថ ននពាកយបណដឹ ង។ 
 ្បសិនរបើអាចរធែើ ន ្តូវបញ្ជា ក់អំពីម្ម្តានន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស 

ខ្ េ្តវូ នររំលាភ។ 

អោកបដឹង្តូវ៖ 

- រសោើស ំ ទ.១២០២ ស្ម្មប់បំរពញពាកយបណដឹ ងចំនួន ៣ចាប់ពី គឃ.សប។ 
- បំរពញ និងសដេ់ព័ត៌ម្មនចាស់លាស់រេើ ទ.១២០២ ្គប់ចាប់ រចួ
ច ោះហតថរេខា ឬសដិតរម្ន ។ 

- យក ទ.១២០២ រៅដ្ឋក់រៅ គធ.េប តាម្រយៈរពេកំណត់ ូចខាងរេើ។ 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 14 

្បធាន គធ.េប្តូវ៖ 

- ឱ្យអោកបដឹងបំរពញបខ្នថម្នូវចំណ ចេែោះខាត មិ្នឱ្យហួសអំ  ង
រពេននការដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ង។ 

- កត់្តាកោ ងកំណត់រហត  
- ចារប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ង្គប់ចាប់ រដ្ឋយបញ្ជា ក់មូ្េរហត ឱ្យ
 នចាស់លាស់ កោ ងករណីអោកបដឹងមិ្ន នបំរពញបខ្នថម្នូវ
ចំណ ចេែោះខាតតាម្រពេកំណត់ 

- ច ោះហតថរេខា រ ោះតារេើ ទ.១២០២ និងច ោះកាេបររិចេទ្គប់ចាប់ 
 
 
 
- ជ្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គ្មត់អាចបដឹងតវា៉ារៅនឹងការប ិរសធរបស់ គធ.េប 
រៅ គ.ជ.ប កោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ៤នងៃ បនាៃ ប់ពីនងៃ នទទួេ
ការប ិរសធ។ 

-១ចាប់ ជូនអោកបដឹង 
-១ចាប់ រសាើជូន គ.ជ.ប 
-១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ 

ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ 

- ច ោះរពេរវលា និងកាេបររិចេទននការទទួេពាកយបណដឹ ងឱ្យ ន
ចាស់លាស់។ 

- ចារប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ង្គប់ចាប់ រដ្ឋយបញ្ជា ក់អំពីការ
ហួសអាជាា យ កាេទទួេពាកយបណដឹ ង។ 

- ច ោះហតថរេខា រ ោះ តារេើ ទ.១២០២ និងច ោះកាេបររិចេទ្គប់ចាប់ 
 
 
 

- ជ្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថ្ន ពាកយបណដឹ ងរបស់គ្មត់ខ្ េ ន
ដ្ឋក់រៅរ្កាយរយៈរពេកំណត់ គធ.េប មិ្នអាចទទួេយក
ម្ករដ្ឋោះស្រសាយ នរទ។ 

្បធាន គធ.េប ឬសម្មជិក
ខ្ េ នទទួេសិទធិ
ជាលាយេកខណ៍អកេរ

្តូវ៖ 

-១ចាប់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
-១ចាប់ រសាើជូន គ.ជ.ប 
-១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ 

ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ 

 ម្ន សេខ្ េពាក់ព័នធកោ ងភាពមិ្ន្ប្កតីរនោះ។ 
 រឈាា ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់សាកេី របើម្មន។ 
 រសចកដីអោះអាងគំ្ម្ទ ឬភសដ តាងរសេងរទៀត របើម្មន។ 
 រឈាា ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកសរងាតការណ៍ ខ្ េម្មនវតតម្មនកោ ងរពេ

រហត ការណ៍រកើតរ ើង របើម្មន។ 

ខ. ពារយបែដឹ ងដ្ឋរស់ៅ គធ.ខប សម្រកាយរយៈសពេរាំែត ់
 
 

 

 
 
   
  
 
 
 
 

គ. ពារយបែដឹ ងមនិ្ាន្បញ្ជជ រព់ត័ា៌ន្ចោ ល់ា ម់្រគបម់្រាន្ ់
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ឃ. ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងជាំទា ណ់ែេ គធ.ខប ទទេួ ន្រោ ងរយៈសពេរាំែត ់ ន្ងិាន្ពត័ា៌ន្
បញ្ជជ រច់ោ ល់ា ម់្រគបម់្រាន្ ់

III. រិចចព្បតិបតតិការរបស ់ គធ.ខប រោងុការព្តួតរិន្ិតយលទធផលបសណាដ ះអាសន្ោនន្
ការស ះសនោ តសៅឃុាំ សង្កា ត់ 
បនាៃ ប់ពី នទទួេកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់មួ្យចំនួនរហើយ គធ.េប 

្តូវចាត់វធិានការជាបរណដើ រៗឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ រធែើការ្តួតពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េេលួនទទួេបនៃ ក តាម្ករណីនីមួ្យៗ
រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ  ទំាងឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ង ទំាងឃ ំ សង្កា ត់ម្មនពាកយបណដឹ ង ឱ្យរចួរាេ់
នប់រហ័សតាម្ខ្ េអាចរធែើ ន និងមិ្ន្តូវឱ្យហួសរយៈរពេ ៥នងៃ រ ើយ រដ្ឋយគិតចាប់ពី
នងៃ នទទួេកញ្ច ប់ "គ ពិរសស" និងរសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

១. ការណែនាំម្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 
 គធ.េប ្តវូខ្ណនំា្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេឱ្យអន វតតការ្តួតពិនិតយេទធសេ

បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ ចំណ ោះរាជធានី រេតត រដ្ឋយ្តវូ
បំរពញការង្ករពាក់ព័នធតាម្ការចំា ច់ និងតាម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននករណី
ជាក់ខ្សដង  ូចខាងរ្កាម្៖ 

ម្ន្តនតីទទួេពាកយ
បណដឹ ង្តូវ៖ 

- ច ោះរពេរវលា និងកាេបររិចេទននការទទួេពាកយបណដឹ ង រេើ   
ទ.១២០២ ទំាង ៣ចាប់ 
 
 
 

- ជ្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថ្ន គធ.េប នឹង្បជ ំសរ្ម្ចរេើពាកយ
បណដឹ ងរបស់គ្មត់ បនាៃ ប់ពី្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ នបញ្ច ប់
ការ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ 
សង្កា ត់ពាក់ព័នធនឹងបណដឹ ងរនាោះ 

- រាយការណ៍អំពីករណីពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់
ខាងរេើរនោះជូន្បធាន គធ.េប ជាបនាៃ ន់ រ ើម្បកំីណត់ខ្បងខ្ចក 
និងខ្ណនំា្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេឱ្យ្តួតពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនពាកយ
បណដឹ ងរនាោះ រៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោក
សរងាតការណ៍ និងអោកបដឹង ឬអោកពាក់ព័នធ។ 

- ១ចាប់ ជូនអោកបដឹង 
- ១ចាប់ បិទសាយជាសាធារណៈរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ គធ.េប ទ ករ្បើកោ ងរពេ្បជ ំសរ្ម្ច 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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▪ ករណីឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ ន
ដ្ឋក់រៅ គឃ.សប និង គធ.េប។ 

▪ ករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់
ដ្ឋក់រៅ គឃ.សប និងម្មនកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ្ តូវ នរបើក រ ើម្បី្តតួពិនិតយ
រសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រហើយ គឃ.សប  ន
យេ់្ពម្ ឬប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ងរនាោះ និងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េ
ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

▪ ករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនេរម្អៀងសំរ ងរនោ តយា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ 
រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ២ ឬរ្ចើន និងកោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់
រនាោះម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

 កិចច្បតិបតតិការ្ តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត រៅឃ ំ សង្កា ត់
ណាមួ្យ ្បសិនរបើចាប់ ំរណើ រការរហើយ ្តូវរធែើឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្ រដ្ឋយមិ្ន
គិតពីរពេរវលារ ើយ ជាពិរសសចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ម្មនពាកយបណដឹ ងទាក់ទង
នឹងភាពមិ្ន្ប្កតីធៃន់ធៃរ ខ្ េត្ម្ូវឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេរបើក
កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” មួ្យ ឬរ្ចើន រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ។ 

 ្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ចំនួន ២ ឬរ្ចើន្កុម្អាចបំរពញការង្ករ 
រៅតាម្ត ររៀងេលួន រៅកោ ងបនៃប់ខ្តមួ្យ ឬរៅតាម្បនៃប់រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ  រដ្ឋយ
រយាងតាម្េទធភាពជាក់ខ្សដងរបស់រាជធានី រេតត។ 

 ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនីមួ្យៗ្តូវររៀបចំគំរូបលង់បនៃប់ តាម្េំនំាបនៃប់
ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត។ 

 ្បសិនរបើេកខេណឌ ត្ម្វូ ្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេអាច្តតួពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រដ្ឋយគួបសេកំារអន វតត
នីតិវធីិ ស្ម្មប់ករណីរេើសពីមួ្យ ស្រសបរពេជាមួ្យគ្មោ ។ 

២. ការរាំែត ់ន្ងិការសរៀបចាំភាោ រង់្ករគែបរសន្សោ យ ន្ងិអោរ សងាតការែ៍ 
ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកសារព័ត៌ម្មន និងអោកបដឹង ្តូវ ន

អន ញ្ជា តឱ្យចូេរមួ្សរងាតរម្ើេរាេ់ ំរណើ រការ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ចំណ ោះរាជធានី រេតត រៅម្ជឈម្ណឌ េ្តួតពិនិតយេទធសេនន 
គធ.េប។ 

 ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ ឬអោកសរងាតការណ៍ននអងគការនីមួ្យៗ
្បចំាការតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់កោ ងរាជធានី រេតត ្តូវរ្ជើសតំាងតំណាងរពញ
សិទធិរបស់េលួន និងតំណាងប្ម្ុងតាម្ចំនួនខ្ េ គធ.េប  នកំណត់ ខ្ េអាច
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ចូេរមួ្្គប់្គ្មន់េាម្កោ ងការសរងាតរម្ើេកិចច្បតិបតតិការរបស់្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេនន គធ.េប ្ពម្ទំាងអោកសារព័ត៌ម្មនសងខ្ រ។ 

 ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ ឬអោកសរងាតការណ៍ ខ្ េ្តូវចូេរមួ្សរងាត
រម្ើេកិចច្បតិបតតិការរបស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប នីមួ្យៗ អាច
ផ្ទល ស់បដូរតំណាងប្ម្ុងឱ្យបំរពញភារកិចចជំនួសេលួន។ 

 ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអោកបដឹង្តូវ នររៀបចំឱ្យសថិត
រៅទីជិត េាម្ខ្ េអាចសរងាតរម្ើេរឃើញនូវសកម្ាភាពទំាងឡាយននការ្ តួតពិនិតយ
េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតត។ 

ចាំ្ាំ៖ កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ង និងម្មនកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ្តូវ
 នរបើក រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រហើយ 
គឃ.សប សរ្ម្ចយេ់្ពម្ ឬប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ងរនាោះ និងកោ ងករណីឃ ំ 
សង្កា ត់ណាម្មនពាកយបណដឹ ង្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ និង
ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ រហើយ គធ.េប ត្មូ្វឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ
របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និង
រាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិរនាោះ គធ.េប ្តូវអន ញ្ជា តឱ្យអោកបដឹងរនាោះ ឬតំណាងពាក់ព័នធ
នឹងពាកយបណដឹ ងចូេរួម្សរងាតរម្ើេ កោ ងការ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធរនាោះ។ 

៣.  ាា រ ឯរសារ ន្ងិគាំរូរលងត់  ម្រាបម់្ររមុម្រតតួពនិ្តិយេទធផេ 
្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ្តូវម្មនសម្មា រ ឯកសារ និងទ្ម្ង់ខ្បបបទ្គប់្គ្មន់ 

ស្ម្មប់បំរពញការង្ករ។ 
- កោ ងការ្តួតពិនិតយេទធសេ ្បធាន្កុម្្តូវអងគ យរៅច ងត ម្មខ ង និងឱ្យរេខាធិការ
អងគ យរៅច ងត ម្មខ ងរទៀត ទេ់ម្ េ្បធាន រហើយឱ្យអន ្បធាន្កមុ្ និងជំនួយការ
អងគ យរៅអម្សងខាងត  ទេ់ម្ េគ្មោ ។ 

- ្បធាន្កុម្្តវូរ្តៀម្រៅខ្កបរេលួនគ្មត់នូវ ទ.១២០២ ស្ម្មប់្បគេ់ជូនភាោ ក់ង្ករ
គណបកេនរយា យ ឬអោកបដឹង រ ើម្បបំីរពញពាកយបណដឹ ង ្បសិនរបើម្មនការរសោើស ំ 
និងរាេ់ទ្ម្ង់ខ្បបបទចំា ច់រសេងរទៀត។ 

- ្បធាន្កុម្្តវូ្បគេ់ឱ្យអន ្បធាន និងរេខាធិការ នូវ ទ.១១១៦តព ស្ម្មប់
បំរពញតារាង្តួតពិនិតយេទធសេ។ 

- ្បធាន្កុម្្តវូធានាឱ្យម្មនម្ម៉ាស ីនគិតរេេ ១រ្គឿង ស្ម្មប់រ្បើកោ ងកិចច្បតិបតតិការ
្តួតពិនិតយេទធសេរនោះ។ 
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IV. ការព្តួតរិន្ិតយលទធផលបសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ ណែលោា ន្
ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងរាំទាសព់្តូវ ន្ដារ់សៅ គឃ.សប ន្ិង គធ.ខប 

១. ែាំ សែើ រការនន្ការម្រតតួពនិ្តិយេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោ 
គធ.េប ្តូវធានាថ្ន ការ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅ

ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងទំាងអស់ចំណ ោះរាជធានី រេតត ្តូវ នអន វតតម្ដងមួ្យ
ឃ ំ សង្កា ត់  ៗជាបនតបនាៃ ប់រហូត េ់អស់ឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ង និងតាម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយ។ 
្បធាន្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចងអន វតតតាម្នីតិវធីិ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
ព្បធាន្ព្រុម្ 

-ទ.១២០២ 

-ទ. រសេងរទៀត 

-ម្ម៉ាស ីនគិតរេេ 

តុ អន្ុព្បធាន្ 

- ទ.១១១៦តព រាំន្ួយការ 

សលខាធិការ 
- ទ.១១១៦តព (តារាង
្តួតពិនិតយេទធសេ) 

កោ ងករណីឃ ំ 
សង្កា ត់ណាខ្ េ 

- គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ 
គឃ.សប និងរៅ គធ.េប និង 

- ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ្ តូវ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប 
ប៉ា ខ្នតគ្មា នកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ណាមួ្យ្តូវ នរបើក រ ើម្បី
្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធសេនន 
គធ.េប 

- មិ្ន្តូវរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើយ 
- ្គ្មន់ខ្តរធែើការ្តួតពិនិតយ និងគណនារសៃៀងផ្ទៃ ត់េទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រដ្ឋយខ្សអក
រេើកំណត់រហត បូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
កោ ងឃ ំ  សង្កា ត់ (ទ.១១០៣) និងតារាងបូកសរ បេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៩) ខ្ត
ប៉ា រណាណ ោះ។ 
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្បធាន្កុម្្តវូ៖ 

- បង្កគ ប់ជំនួយការឱ្យរៅយកកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ននឃ ំ សង្កា ត់
ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងម្ដងមួ្យៗពីកខ្នលងរកាសត កម្កដ្ឋក់រេើត 
ចំពីម្ េគ្មត់។ 

- របើកកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រចួ ្តូវ៖ 
▪  កយករស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ខ្ េ
ម្មនកាេោងថ្ន “រសាើជូន គធ.េប” ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 

▪  កយករាេ់រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង 
ទ.១១០៨ ខ្ េម្មនកាេោងថ្ន “រសាើជូន គធ.េប” ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 

▪  កយករស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ខ្ េ
ម្មនកាេោងថ្ន “រសាើជូន គ.ជ.ប” ជូន្បធាន គធ.េប រ ើម្បី
្បមូ្េដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស”។ 

▪ដ្ឋក់កញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ទរទរៅខ្កបរេលួន។ 
- ជូនសម្មជិកកោ ង្កមុ្នូវ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ ទ.១១០១ ទ.១១០២ 
និង ទ.១១០៨។ 

- ចាត់ខ្ចងសម្មជិកឱ្យ្តតួពិនិតយ និងគណនារសៃៀងផ្ទៃ ត់េទធសេ 
រដ្ឋយខ្សអករេើ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩។ 

- ្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់បខ្នថម្រទៀតជាមួ្យ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង 
ទ.១១០៨ ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ (របើម្មនភាពមិ្ន
ចាស់លាស់)។ 

- រៅឱ្យចាស់ៗនូវតួរេេ កស្រសង់ពី ទ.១១០៣ ឬ ទ.១១០៩ 
ខ្ េរសៃៀងផ្ទៃ ត់រចួ រ ើម្បីឱ្យអន ្បធាន និងរេខាធិការកត់្តា
បំរពញចូេកោ ងតារាង្តតួពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) ចំនួន 
២ចាប់។ ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់ខ្ េ នបំរពញ និង
រសៃៀងផ្ទៃ ត់រចួរហើយ ្តវូម្មន៖ 
▪ បញ្ជា ក់រឈាា ោះ និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 
▪ បញ្ជា ក់នូវេលឹម្សារ ូចខាងរ្កាម្ ្បសិនរបើរករឃើញថ្ន៖ 
• តួរេេេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់
ខ្ េ ន្តួតពិនិតយ និងរសៃៀងផ្ទៃ ត់ម្មនភាព្តឹម្្តូវ។ 

• គឃ.សប ម្មនកំហ សកោ ងការរសៃៀងផ្ទៃ ត់ និងគណនាេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រហើយ
កំហ សរនាោះ្តវូ នខ្កត្ម្ូវរដ្ឋយ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ។ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេពីរ ឬរ្ចើន នទទួេសនលឹករនោ ត
គំ្ម្ទរសាើគ្មោ កោ ងការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ។ 

▪ ច ោះហតថរេខារដ្ឋយសម្មសភាពទំាងអស់នន្កមុ្្តួតពិនិតយ
េទធសេ។ 

- ដ្ឋក់ ទ.១១១៦តព + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩ ជូន្បធាន គធ.េប 
ពិនិតយសរ្ម្ច តាម្រយៈ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 
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១ចាប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩ ្ចកចូេកោ ងរស្រសាម្
សំប ្ត ូចរ ើម្ រហើយជូន្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេដ្ឋក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” 
រ ើម្បីទ កជាឯកសារ គធ.េប 

១ចាប់ ជូន្កុម្កំណត់ចំនួនអាសនៈរ ើម្បបីនតអន វតត 

ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ចាប់ 

ចាំ្ាំ៖ របើ គឃ.សប ម្មនកំហ សកោ ងការគណនាបូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ណាមួ្យ ្បធាន្កមុ្្តួតពិនិតយ្តូវ៖ 
 បង្កា ញកំហ សរនាោះ និងការខ្កត្ម្ូវកំហ ស ្ពម្ទំាងរហត សេននការខ្កត្ម្ូវរនាោះ

ចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ខ្ េម្មនវតតម្មន។ 
 ឆូតរេើតួរេេខ្ េេ ស ខ្តមិ្ន្តូវរធែើឱ្យ ត់េកខណៈសម្មគ េ់ននតួរេេរ ើម្

រនាោះរទ រចួសររសរតួរេេងាីខ្កបររនាោះ រដ្ឋយម្មនច ោះហតថរេខារបស់្បធាន
្កុម្សង។ 

 ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យម្មនសិទធិដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់ កោ ងករណីមិ្នរពញចិតតនឹងការខ្កត្ម្ូវរបស់្បធាន្កុម្។ 

២. ការពនិ្តិយ សម្រមចរប  ់គធ.ខប សៅសេើ ទ.១១១៦តព ន្ងិការសម្ររើម្រា  ់
្បសិនរបើ គធ.េប ពិនិតយរេើឯកសារខ្ េ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ ន្បគេ់ជូន

រនាោះរឃើញថ្ន ម្មនភាព្តឹម្្តូវ ្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 
 ចារយេ់្ពម្ ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទរេើ ទ.១១១៦តព 

ទំាង ២ចាប់។ 
 ដ្ឋក់បង្កា ញ ទ.១១១៦តព ចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ និង

អោកសរងាតការណ៍។ 
 
 

 
 

 

 

 

៣. ការសរៀបចាំ ាា រ ឯរសារស ើងវិញ 
្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថ្ន៖ 
 រាេ់រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ រសាើជូន គ.ជ.ប ខ្ េ្បធាន្កមុ្

្តួតពិនិតយេទធសេ ន កយកពីកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” នីមួ្យៗ និង ន្បគេ់
ជូន គធ.េប ្តូវ្បមូ្េដ្ឋក់ឱ្យអស់រៅកោ ងកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” ខ្ េរ្តៀម្
ប្ម្ុងជារស្រសចទ ករសាើជូន គ.ជ.ប។ 

 ទ.១១១៦តព (១ចាប់) និង ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ ននឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ្តូវ ន
្ចកចូេកោ ងរស្រសាម្សំប ្ត ូចរ ើម្ រហើយ្បមូ្េដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” 
រចួយករៅរកាទ ករៅកខ្នលងសត កវញិ ខ្ េ្តវូរកាទ កជាឯកសាររបស់ គធ.េប។ 

 ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តទំាងអស់កោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ្តវូ ន្ចកចូេកោ ងរស្រសាម្សំប ្ត ូចរ ើម្ រហើយ្បមូ្េ
ដ្ឋក់ចូេកោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” និងរកាទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប។ 
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V. ការព្តួតរិន្ិតយលទធផលបសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ ណែល
ាន្ពារយបែដឹ ង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. ររែីាម ន្ភាពមនិ្ម្ររម្ររត ីគធ.ខប មនិ្ម្រតវូអន្ ញ្ជា តឱ្យសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” 
្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ្តូវអន វតតតាម្នីតិវធីិទំាងស្រសុង  ូចករណីឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ

គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តវូ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប និង គធ.េប 
(រម្ើេ និងអន វតតទំាងស្រសុងតាម្ IV)។ 

២. ររែីាន្ភាពមនិ្ម្ររម្ររតធីងន្ធ់ងរ គធ.ខប ម្រតវូអន្ ញ្ជា តឱ្យសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” សែើមបមី្រតតួពនិ្តិយសផទៀងផ្ទទ ត់
 ាា រ ឯរសារស ោះសនោ ត ន្ងិរាប ់ន្លរឹសនោ តស ើងវិញនន្ការោិេយ័ស ោះសនោ តមយួ ឬសម្រចើន្រោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់
ពារព់ន័្ធ 
រ. ន្តីវិិធសីបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” 

 
 
 

កោ ងករណីឃ ំ 
សង្កា ត់ណាខ្ េ 

- ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ 
គឃ.សប។ 

- ម្មនកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” មួ្យ ឬរ្ចើន្តូវ នរបើករៅ គឃ.សប 
រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

- ម្មនរសចកដីសរ្ម្ចយេ់្ពម្ ឬប ិរសធរបស់ គឃ.សប រេើ
ពាកយបណដឹ ងរនោះ។ 

- ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធសេ្តូវ៖ 

- ្តួតពិនិតយរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប រេើពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធ។ 
- ពិនិតយរ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត 
និងសនលឹករនោ ត។ 

- ពិនិតយរេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធខ្ េ
្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

- រេើករយាបេ់រសោើរៅ គធ.េប តាម្រយៈ្បធានអន គណៈកម្ាការ
បរចចករទស រ ើម្បីសរ្ម្ចអន ញ្ជា តឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
ឬមិ្នអន ញ្ជា តឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ននការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

ជា ំបូង ្បធាន
្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធសេ្តូវ៖ 

្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រដ្ឋយ
អន វតត ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងដ្ឋក់រៅ គឃ.សប និងដ្ឋក់
រៅ គធ.េប (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច ១ រេេ IV)។ 
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បនាៃ ប់ម្ក 
្បធាន្កុម្្តតួ
ពិនិតយេទធសេ
្តូវអន វតតបខ្នថម្ 

រដ្ឋយ៖ 

- បង្កគ ប់ជំនួយការឱ្យរៅយករសាង “គ ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព “ក”” ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធពីបនៃប់រកាសត កម្កដ្ឋក់រេើ
ត ចំពីម្ េេលួន។ 

- របើករសាង “គ” រនាោះ កយករសាង “េ” រចញម្កខាងរ្ៅ។ 
- របើករសាង “េ”  កយកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 
- របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក”  កយករស្រសាម្សំប ្ត និងរសាង
 ល សៃិកដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់ខ្ េម្មនកោ ងកញ្ច ប់
ស វតថិភាព “ក” ម្កដ្ឋក់រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ រៅរេើត ខាងម្ េគ្មត់។ 

- ្បគេ់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ រៅឱ្យរេខាធិការ
ស្ម្មប់តាម្ដ្ឋនពិនិតយរដ្ឋយរ្បៀបរធៀបរៅនឹងេទធសេននការ
របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ។ 

- របើករស្រសាម្សំប ្ត ឬរសាង ល សៃិកម្ដងមួ្យៗ រ ើម្បីយកសម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ តម្ក្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់រ ើងវញិ។ 

- រៅរពេម្មនកំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត (ទ.១១០១) កំណត់រហត 
ននការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២) តារាងកត់្តាសំរ ងរនោ ត 
(ទ.១១០៨) និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ពាក់ព័នធ្ គប់្គ្មន់រហើយ ្បធាន្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ្តវូ
ចាត់ខ្ចង្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ តរ ើងវញិ រដ្ឋយ្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់ចំរពាោះបញ្ជា
ពាក់ព័នធរៅនឹងកម្ាវតថ ននពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ 
និងបញ្ជា ជារមួ្ ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់រេេកូ ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ ត។ 

▪ ពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់្តាសម្មៃ ត់ស្ម្មប់រ ោះរេើេោងសនលឹករនោ តនន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 

▪ ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តខ្ េ ន
ម្ករ ោះរនោ ត។ 

▪ ពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់ចំនួនសនលឹករនោ ត និងរេេររៀងគេ់បញ្ា ី
សនលឹករនោ តខ្ េ្បគេ់ឱ្យការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ 
ជាមួ្យរេេររៀងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តខ្ េទទួេពី
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តម្កវញិ។ 

▪ រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តេូច (្បសិនរបើម្មន)។ 
▪ រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ។ 
▪ ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
▪ ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការខ្ េ នរ ោះគំ្ម្ទ
គណបកេនរយា យនីមួ្យៗ។ 

- ពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់ស ពេភាព និងកំណត់ជាសនលឹករនោ ត នការ 
ឬសនលឹករនោ តមិ្ន នការ តាម្នីតិវធីិ ូចខ្ េ្បធាន គ.ក.រ 
អន វតតរៅរពេរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តខ្ រ។ 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 23 

ចាំ្ាំ៖ របើ គធ.េប សរ្ម្ចឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរេើសពី
មួ្យ រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើង
វញិ ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ្តូវអន វតតការង្កររនោះមួ្យកញ្ច ប់ម្ដងៗ រហូតទាេ់ខ្ត
អស់កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ខ្ េ្តវូរបើក។ 

ខ. រ យការែ៍ ដពីកីារសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” សែើមបមី្រតតួពនិ្តិយសផទៀងផ្ទទ ត ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ ត ន្ងិ
រាប ់ន្លរឹសនោ តស ើងវិញ 
បនាៃ ប់ពីរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ រ ើម្បី

្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិរចួរហើយ 
្បធាន្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ្តូវចាត់ខ្ចង៖ 

 រធែើរ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់
សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិចំនួន ២ចាប់ ខ្ េ្តូវ៖ 
▪ ច ោះហតថរេខា រដ្ឋយសម្មសភាពទំាងអស់នន្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេ។ 
▪ រេើករយាបេ់រសោើស ំ គធ.េប តាម្រយៈ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស 
ពិនិតយសរ្ម្ច។ 

 គធ.េប សរ្ម្ចយេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
រៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ ឬ/និងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

 គធ.េប សរ្ម្ចពយួរេទធសេរ ោះរនោ តននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រដ្ឋយ្តូវ
ប ិរសធេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ពាក់ព័នធ ឬ/និងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

 ចាររេើរ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី
្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (្ បសិនរបើម្មន) 
រដ្ឋយបញ្ជា ក់េលឹម្សារស្រសបនឹងរ យការណ៍របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ។ 

គ.  ាំែ ាំ ឯរសារណែេម្រតវូដ្ឋរជ់នូ្ គធ.ខប សែើមបមី្ររជ ាំ សម្រមច 
្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស ្តូវដ្ឋក់ជូន គធ.េប នូវ៖ 
 រ យការណ៍របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេទំាង ២ចាប់។ 
 ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ចាប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩។ 
 ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ច (ទ.១២០៣) របស់ គឃ.សប រេើពាកយបណដឹ ង

ពាក់ព័នធ + រ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
(្បសិនរបើម្មន)។ 
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ឃ. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តស ើងវិញ 
 ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់រៅកោ ងរសាង ល សៃិក និងកោ ងរស្រសាម្

សំប ្តពាក់ព័នធនានា រចួរវចេចប់ដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” តាម្េំនំារ ើម្វញិ។ 
 ដ្ឋក់កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅកោ ងរសាង “េ” រចួចងភាិត។ 
 ដ្ឋក់រសាង “េ” ចូេរៅកោ ងរសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់ម្មនពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធ

តាម្េំនំារ ើម្ រចួនំាយករៅរកាទ ករៅកខ្នលងរ ើម្ រ្តៀម្ស្ម្មប់ការរវចេចប់ 
និងបញ្ាូ នរៅ គ.ជ.ប។ 

ចាំ្ាំ៖ - ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ 
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសត តាង្គប់្គ្មន់ ប៉ា ខ្នតដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេ
ខ្ េ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ នរធែើការ្តួតពិនិតយរួចអស់រហើយ តាម្ករណី
ឃ ំ សង្កា ត់ ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងរដ្ឋយរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្ តួតពិនិតយ
រសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ គធ.េប ្ តូវ្បជ ំ
សរ្ម្ចរដ្ឋយខ្សអករេើេទធសេននការ្តួតពិនិតយរចួរហើយរនាោះ។ 

- ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ 
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ ប៉ា ខ្នតដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេ
ខ្ េ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេរធែើការ្តតួពិនិតយរចួអស់រហើយរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ
ម្មនពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធរនាោះ រហើយ គធ.េប  នអន វតតតាម្នីតិវធីិ្តួតពិនិតយ
 ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប 
និងរៅ គធ.េប ម្ ននឹង្បជ ំសរ្ម្ច គធ.េប ្តូវចាត់្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេឱ្យ
បនតអន វតតនីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្ តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច ២ រេេ V)។ 

- ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ 
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ រហើយ្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេមិ្នទាន់ ន្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធនឹង
ពាកយបណដឹ ងរនាោះរៅរ ើយ កោ ងករណីរនោះ ម្ ននឹង្បជ ំសរ្ម្ច គធ.េប ្ តូវខ្ណនំា
្កុម្ពិនិតយេទធសេឱ្យ៖ 
▪ ្តួតពិនិតយ ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ 

គឃ.សប និងដ្ឋក់រៅ គធ.េប (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច១ រេេ IV)។ 
▪ បនតអន វតតនីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសារ

រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច ២ រេេ V)។ 
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៣. ការម្ររជ ាំ សម្រមចរប  ់គធ.ខប សេើពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងជាំទា  ់
គធ.េប ្ តូវ្ បជ ំសរ្ម្ច បនាៃ ប់ពី្កុម្្តួតពិនិតយ ន្តួតពិនិតយេទធសេននឃ ំ សង្កា ត់

ម្មនពាកយបណដឹ ងរចួរាេ់រហើយ រដ្ឋយខ្សអករេើ៖ 
 រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់

សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិទំាង ២ចាប់របស់្កុម្
្តួតពិនិតយេទធសេ។ 

 រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប រេើពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធ (្បសិនរបើម្មន)។ 
 រ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តតួពិនិតយ

រសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។ 
 ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ចាប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩។ 
 ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ខ្ េ គធ.េប  នទទួេ។ 

រ. ម្ររ និ្សបើ គធ.ខប  សម្រមចយេម់្រពមទទេួយរេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
ឬសៅការោិេយ័ស ោះសនោ ត្មយួរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
្បសិនរបើ គធ.េប សរ្ម្ចយេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ

រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ្ បធាន 
គធ.េប ្តូវ៖ 

 ចារយេ់្ពម្រេើ ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ។ 
 ចារយេ់្ពម្រេើរ យការណ៍ទំាង ២ចាប់សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 

រ ើម្បី្តតួពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត
រ ើងវញិរបស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ។ 

 ចារយេ់្ពម្រេើរ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត 
(្បសិនរបើម្មន)។ 

 ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទរេើឯកសារទំាង ៣ ម្ េខាងរេើ 
រចួដ្ឋក់បង្កា ញភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអោកបដឹង 
ឬតំណាងខ្ េម្មនវតតម្មនកោ ងម្ជឈម្ណឌ េ្តតួពិនិតយេទធសេ។ 

 ចារប ិរសធរេើស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប ខ្ េ នយេ់្ពម្
តាម្ពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធ (្បសិនរបើម្មន) រចួច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះ
កាេបររិចេទ។ 
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 ១ចាប់ ្បគេ់ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
 ១ចាប់ ជូនភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះនីមួ្យៗ 
 ១ចាប់ រសាើជូន គ.ជ.ប 
 ១ចាប់ រសាើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ 
 ១ចាប់ ទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប 

ទ.១២០៣ ចំនួន
្គប់្គ្មន់ 

 ចាត់សម្មជិកទទួេបនៃ ករសវាកម្ាចាប់ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប 
យេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ 
ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រដ្ឋយបញ្ជា ក់
ពីមូ្េរហត ។ 

 ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទរេើ ទ.១២០៣ រដ្ឋយសម្មជិក
ទទួេបនៃ ករសវាកម្ាចាប់ និងេលួនគ្មត់ 

 
 
 
 
 

 ជ្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គ្មត់ម្មនសិទធិបដឹងរៅ គ.ជ.ប កោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ៤នងៃ 
បនាៃ ប់ពី នទទួេ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប រនោះ។ 

 ជូន ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ ្បសិនរបើគ្មត់រសោើស ំ។ 
 ្បគេ់ឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” វញិរ ើម្បរីកា

ទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប នូវ៖ 
▪ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ + រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់
្កុម្្តួតពិនិតយនន គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ + 
ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់ និងចាប់ចម្លងរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
របស់ គឃ.សប។ 

▪ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ខ្ េ្តូវ នចារប ិរសធរដ្ឋយ គធ.េប 
ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប យេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោចំនួន ១ចាប់។ 

 ្បគេ់ជូន្កមុ្កំណត់ចំនួនអាសនៈរ ើម្បបីនតអន វតតនូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន 
១ចាប់ + រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + 
រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គឃ.សប (្បសិនរបើម្មន)។ 

ខ. ររែី គធ.ខប  សម្រមចពយួរេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តសៅឃ ាំ  ង្កា ត់្ មយួ 
្បសិនរបើ គធ.េប សរ្ម្ចពយួរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ 

សង្កា ត់ណាមួ្យ គធ.េប ្តូវយេ់្ពម្តាម្រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប និង្តូវ
ប ិរសធេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬការយិាេ័យ
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រ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រហើយយេ់្ពម្តាម្ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ
ពាកយបណដឹ ងជំទាស់ខ្ េ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ ្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 

 ចារពយួរេទធសេរេើ ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់។ 
 ចារពយួរេទធសេរេើរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ទំាង ២ចាប់ របស់

្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេនន គធ.េប។ 
 ចារពយួរេទធសេរេើរ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់

ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និង
សនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។ 

 ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទរេើឯកសារទំាង ៣ ម្ េខាងរេើ 
្ពម្ទំាងដ្ឋក់បង្កា ញចំរពាោះម្ េអោកបដឹង ឬតំណាង ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ខ្ េម្មនវតតម្មនកោ ងម្ជឈម្ណឌ េ្តតួពិនិតយេទធសេ។ 

 ចារយេ់្ពម្រេើ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ខ្ េ នយេ់្ពម្តាម្ពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធ រចួច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះ
កាេបររិចេទ។ 

 ចាត់សម្មជិកទទួេបនៃ ករសវាកម្ាចាប់ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប 
ប ិរសធេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីមូ្េរហត សង។ 

 ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទរេើ ទ.១២០៣ រដ្ឋយសម្មជិក
ទទួេបនៃ ករសវាកម្ាចាប់ និងេលួនគ្មត់។ 

 
 
 
 

 ្បកាសថ្ន េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ្តូវ នប ិរសធរដ្ឋយ 
គធ.េប រហើយរសចកដីសរ្ម្ចរនោះសថិតរ្កាម្ការ្ តួតពិនិតយរ ើងវញិរបស់ គ.ជ.ប។ 

 ចាត់សម្មជិកទទួេបនៃ ករសវាកម្ាចាប់ឱ្យដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តរដ្ឋយខ្ ក
ពីគ្មោ  ទ ករសាើជូន គ.ជ.ប នូវ៖ 
▪ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ ប ិរសធេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់។ 

១ចាប់ ្បគេ់ជូនអោកបដឹង 
១ចាប់ ជូនភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះនីមួ្យៗ 
១ចាប់ រសាើជូន គ.ជ.ប 
១ចាប់ រសាើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ 
១ចាប់ ទ កជាឯកសារ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន្គប់្គ្មន់ 
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▪ រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេនន គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ ខ្ េ្តូវ
 នចារពយួរជាបរណាដ ោះអាសនោ។ 

▪ រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គឃ.សប ចំនួន ១ចាប់ 
(្បសិនរបើម្មន)។ 

 ្បគេ់ឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រ ើម្បីទ កជា
ឯកសាររបស់ គធ.េប នូវ៖ 
▪ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ + 
ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់។ 

▪ រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេចំនួន 
១ចាប់ និងចាប់ចម្លងរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គឃ.សប។ 

▪ ទ.១២០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់។ 
ចាំ្ាំ៖ កោ ងករណី គធ.េប សរ្ម្ចពយួរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់

ណាមួ្យ ្បធាន គធ.េប ្តូវបញ្ាូ នស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចប ិរសធេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តពាក់ព័នធម្ក គ.ជ.ប មិ្ន
ឱ្យរេើសពី ២៤រម្ម៉ាង គិតចាប់ពីរពេរចញស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចពយួរេទធសេ។ 

៤. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តនន្ឃ ាំ  ង្កា ត ់ណែេ គធ.ខប  សម្រមចពយួរេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោ ម្រាប់
បញ្ជូ ន្សៅ គ.ជ.ប 
រ. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ ត 

្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថ្ន សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ
ខ្ េ្តវូ នពយួរេទធសេ្តូវរវចេចប់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

❖ សម្រសាម ាំប ម្រតធាំ 
ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តធំមួ្យនូវ៖ 
- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប ប ិរសធេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តចំនួន ១ចាប់។ 

- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់៖ 
• រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេនន 
គធ.េប ចំនួន ១ចាប់។ 

• តារាង្តួតពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) ចំនួន ១ចាប់។ 
• រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គឃ.សប (្ បសិនរបើម្មន)។ 
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- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ ននឃ ំ សង្កា ត់្តូវពយួរេទធសេរសាើ
ជូន គ.ជ.ប។ 

- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់។ 

ចាំ្ាំ៖ -ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ កិបភាា ប់ខាងរ្ៅរស្រសាម្សំប ្តធំ 
-សររសរសម្មគ េ់ពីរេើរស្រសាម្សំប ្តធំថ្ន៖ 
• រសចកដីសរ្ម្ចពយួរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ 
• រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់… 

❖ ស ោង “ឃ ពយួរេទធផេ” 
ដ្ឋក់រាេ់រសាង “គ” សៃ ករសាង “េ” ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រៅកោ ងរសាង 

“ឃ” រៅតាម្ចំនួន ខ្ េអាចដ្ឋក់ឱ្យអស់ចំនួនរសាង “គ” រចួចងភាិតចាក់រសាឃល ំ 
និង្តូវសររសរសម្មគ េ់ពីរ្ៅរសាង “ឃ” ថ្ន “ពយួរេទធសេឃ ំ សង្កា ត់រេេ...”។ 

ខ. េខិតិបញ្ជូ ន្ ន្ងិម្ររគេ ់ទទេួ (ទ.១១០៧) 
្បធាន គធ.េប ចាត់ខ្ចងឱ្យបំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) 

ចំនួន ៣ចាប់ រដ្ឋយរាយម្ េសម្មា រ ឯកសារខ្ េម្មនកោ ងរស្រសាម្សំប ្តធំ និងកោ ង
រសាង “ឃ ពយួរេទធសេ”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តធំ 
- ១ចាប់ កិបភាា ប់ខ្សោកខាងរ្ៅននរស្រសាម្សំប ្តធំ 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

សសចរដីសសព្ម្ចរយរួជាបសណាដ ះអាសន្ោន្ូវ 
លទធផលនន្ការស ះសនោ តសៅឃុាំ សង្កា ត់ 

សលខ 
 

- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប ប ិរសធ
េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តចំនួន ១ចាប់ 

- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់៖ 
• រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់្កុម្
្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ 

• តារាង្តួតពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) ចំនួន ១ចាប់ 
• រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់ គឃ.សប 

(្បសិនរបើម្មន) 
- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ រសាើជូន គ.ជ.ប 
- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់។ 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់  

សព្សាម្សាំបុព្តធាំ 

ចងភាិតរចួចាក់រសាឃល ំ 

សសោង “ឃ រយរួលទធផល” 

សសោង “គ 
ាន្បែដឹ ង/សបើររញ្ចប ់
សវុតថិភារ “រ”” 

រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់…… 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 30 

VI. ការព្តួតរិន្ិតយលទធផលបសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តសៅឃុាំ សង្កា ត់ ណែលាន្
សាំសេងសនោ តលសម្អៀងោោ យា៉ា ងសព្ចើន្ ០,៥ភាគរយ រវងបញ្ជ សីបរខរន្រីរ ឬសព្ចើន្ 
ន្ិងណែលាន្ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងរាំទាស ់ព្តូវ ន្ដារ់សៅ គធ.ខប 

 
 
 
 
 

១. ការរររម្រមិតេសមអៀង ាំស ងសនោ តសែើ មបរីាំែត់ ាំស ងសនោ តេសមអៀងាោ ោ៉ា ងសម្រចើន្ ០,៥ភាគរយ រវង
បញ្ជ សីបរខជន្ ២ 
កោ ងការរកក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ តរ ើម្បកំីណត់សំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាង

រ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាងបញ្ា ីរបកខជន ២  ្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ ្តូវ៖ 
 ស្រសង់ចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យទំាងពីរខ្ េ

្តូវ នយេ់ថ្ន អាចម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ។ 
ឧទាហរណ៍ទី១៖ 
▪ បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” ម្មន ១.០០៥ សំរ ង។ 
▪ បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” ម្មន ១.០០០ សំរ ង។ 

 កំណត់យកសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ ខ្ េទាប
ជាងរគរធែើជាភាគខ្បងស្ម្មប់រ្បៀបរធៀបរកភាគរយ។ 
ឧទាហរណ៍ទី២៖ 

រ្បៀបរធៀបបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” ខ្ េម្មន ១.០០៥ 
សំរ ង និងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” ខ្ េម្មន ១.០០០ 
សំរ ង  ូចកោ ងឧទាហរណ៍ទី១ ្កុម្្តួតពិនិតយ្តូវកំណត់យកចំនួនសំរ ង
រនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” ខ្ េម្មនចំនួន ១.០០០ 
សំរ ងរធែើជាភាគខ្បងស្ម្មប់រកក្មិ្តេរម្អៀង។ 

 យកចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក”  កនឹង
ចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” គ ណនឹង 
១០០ ខ្ចកនឹងភាគខ្បង (ចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ “េ”) តាម្របូម្នតខាងរ្កាម្៖ 

េ= (សបក − សបេ)×១០០
សបេ (ភាគខ្បង)  

កោ ងករណីឃ ំ 
សង្កា ត់ណាខ្ េ 

្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេនន គធ.េប ្តូវអន វតតរបូម្នត រ ើម្បីរក
ក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ តតាម្ការសរ្ម្ចរបស់ គធ.េប។ 

- ម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាងបញ្ា ី
របកខជនគណបកេពីរ ឬរ្ចើន និង 

- ម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប 
 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 31 

េ តាងឱ្យចំនួនននក្មិ្តេរម្អៀងរវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” 
និង “េ” (គិតជាភាគរយ េ់ពីរេៃង់រ្កាយរកបៀស) 

សបក តាងឱ្យចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” 
សបេ តាងឱ្យចំនួនសំរ ងរនោ តរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” 

និងជាភាគខ្បង 

អន វតតតាម្របូម្នតខាងរេើចំរពាោះឧទាហរណ៍ទី១ រយើង ន៖ 

េ= (១.០០៥ − ១.០០០)×១០០
១.០០០ =០,៥ 

 ូចរនោះ ក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ តរវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ 
“ក” និង “េ” គឺ “េ” រសាើនឹង ០,៥ភាគរយ។ 

២. ការរររម្រមតិេសមអៀង ាំស ងសនោ តសែើមបរីាំែត ់ាំស ងសនោ តេសមអៀងាោ ោ៉ា ងសម្រចើន្ ០,៥ភាគរយ រវងបញ្ជ សីបរខជន្
សម្រចើន្ 
កោ ងការរកក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ ត រ ើម្បីកំណត់សំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាង

រ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាងបញ្ា ីរបកខជនរ្ចើន ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេ្តូវ៖ 
 រ្ជើសររ ើសយកបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យពីរ ខ្ េម្មនចំនួនសំរ ង

រនោ តេ សគ្មោ តិចជាងរគ ពីកោ ងចំរណាម្បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ទំាងឡាយខ្ េ្តូវ នយេ់ថ្ន អាចម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងរវាងគ្មោ នឹងគ្មោ
យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ។ 
ឧទាហរណ៍ទី៣៖ 
▪ បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” ម្មន ១.០០៥ សំរ ង។ 
▪ បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” ម្មន ១.០០០ សំរ ង។ 
▪ បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “គ” ម្មន ១.០០២ សំរ ង។ 

ខ្សអកតាម្សម្ាតិកម្ាកោ ងឧទាហរណ៍ទី៣ រយើងពិនិតយរឃើញថ្ន៖ 
▪ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” និងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ “េ” ម្មនសំរ ងេ សគ្មោ  ៥ សំរ ង។ 

▪ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “ក” និងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ “គ” ម្មនសំរ ងេ សគ្មោ  ៣សំរ ង។ 

▪ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ “េ” និងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ “គ” ម្មនសំរ ងេ សគ្មោ  ២ សំរ ង។ 
 ូចរនោះ ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ្តវូកំណត់យកបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យ “េ” និង “គ” ខ្ េម្មនសំរ ងរនោ តេ សគ្មោ តិចជាងរគ (២ សំរ ង) 
ម្កគណនារកក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ តរវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យទំាងពីរ។ 
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 ការគណនារកក្មិ្តេរម្អៀងសំរ ងរនោ ត (េ) រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យទំាងពីរខ្ េម្មនសំរ ងរនោ តេ សគ្មោ តិចជាងរគ កោ ងចំរណាម្
បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ ្តូវអន វតតតាម្របូម្នត ូចខាងរេើ។ 

៣. ការម្រតតួពនិ្តិយេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តសៅឃ ាំ  ង្កា តណ់ែេាន្ ាំស ងសនោ តេសមអៀងាោ
ោ៉ា ងសម្រចើន្ ០,៥ភាគរយ រវងបញ្ជ សីបរខជន្ ២ ឬសម្រចើន្ 
កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាង

បញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន និងកោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់រនាោះម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប គធ.េប ្តូវកំណត់ខ្បងខ្ចក និងខ្ណនំា្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ  ូចខាងរ្កាម្៖ 

ក. ្បសិនរបើឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ 
រវាងបញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន រហើយម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់
្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ ប៉ា ខ្នត
ដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេខ្ េ្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ នរធែើការ្តួតពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ តាម្នីតិវធីិននការ្តួតពិនិតយេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់ម្មនពាកយបណដឹ ងរៅ គឃ.សប ម្មនរបើក
កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅ គឃ.សប និងម្មនពាកយបណដឹ ងរៅ គធ.េប រហើយ
ម្មនការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក”  គធ.េប ្តូវខ្សអករេើេទធសេននការ
្តួតពិនិតយរចួរហើយរនាោះ រ ើម្បី្បជ ំសរ្ម្ចរេើពាកយបណដឹ ង។ 

េ. ្បសិនរបើឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ 
រវាងបញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន រហើយខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ 
ប៉ា ខ្នតដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេ ខ្ េ្កុម្្តួតពិនិតយេទធសេ នរធែើការ្តួតពិនិតយ
េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះរចួអស់រហើយ រដ្ឋយអន វតតតាម្
ករណីគ្មា នពាកយបណដឹ ង ម្ ននឹង្បជ ំសរ្ម្ច គធ.េប ្តូវខ្ណនំា្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធសេឱ្យបនតអន វតតបខ្នថម្នីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយ
រសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ (រម្ើេ និង
អន វតតតាម្ចំណ ច ២ កោ ងចំណ ច V)។ 

គ. ្បសិនរបើឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ 
រវាងបញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន និងម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ
 នដ្ឋក់រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តាង្គប់្គ្មន់ រហើយ្កុម្
្តួតពិនិតយេទធសេមិ្នទាន់ ន្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់
រនាោះរៅរ ើយ ម្ ននឹង្បជ ំសរ្ម្ច ្ បធាន គធ.េប ្ តូវខ្ណនំា្កមុ្្តួតពិនិតយឱ្យ៖ 
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 ្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ ូចគ្មោ នឹងឃ ំ សង្កា ត់
គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់រៅ គឃ.សប 
និងរៅ គធ.េប (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច១ កោ ងចំណ ច IV)។ 

 បនតអន វតតនីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ (រម្ើេ និងអន វតតតាម្ចំណ ច 
២ កោ ងចំណ ច V)។ 

បនាៃ ប់ម្ក គធ.េប ្តូវ្បជ ំសរ្ម្ច៖ 
 ្បសិនរបើ គធ.េប យេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ

រ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ណាមួ្យ គធ.េប ្តូវអន វតតតាម្ចំណ ច “ក” ្តង់
ចំណ ច៣ កោ ងចំណ ច V។ 

 ្បសិនរបើ គធ.េប សរ្ម្ចពយួរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
រៅឃ ំ សង្កា ត់ណាមួ្យ គធ.េប ្តូវអន វតតតាម្ចំណ ច “េ” ្តង់ចំណ ច៣ 
កោ ងចំណ ច V។ 

 ការរវចេចប់ និងការបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ 
គធ.េប សរ្ម្ចពយួរេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ គធ.េប ្តូវអន វតតតាម្
ចំណ ច ៤ កោ ងចំណ ច V។ 

ចាំ្ាំ៖ 
្បសិនរបើឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនសំរ ងរនោ តេរម្អៀងគ្មោ យា៉ាងរ្ចើន ០,៥ភាគរយ រវាង

បញ្ា ីរបកខជនពីរ ឬរ្ចើន ប៉ា ខ្នតឃ ំ សង្កា ត់រនាោះគ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់
្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប រទរនាោះ គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចងខ្ណនំា្កមុ្្តតួពិនិតយេទធសេនន 
គធ.េប ឱ្យរធែើការ្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ ូចគ្មោ នឹងឃ ំ សង្កា ត់
ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (រម្ើេ និងអន វតតទំាងស្រសុងតាម្ IV)។ 

VII. ព្រុម្រាំែតច់ាំន្ួន្អាសន្ៈ 
បនាៃ ប់ពី នទទួេតារាង្តួតពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) របស់្កុម្្តតួពិនិតយេទធសេ 

និងរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ តរ ើងវញិ (្បសិនរបើម្មន) របស់្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេនន គធ.េប និង
រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្ តួតពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត 
និងសនលឹករនោ តរបស់ គឃ.សប (្បសិនរបើម្មន) ខ្ េ គធ.េប  នចារយេ់្ពម្ទទួេយក
េទធសេរចួរាេ់រហើយ ្កុម្កំណត់ចំនួនអាសនៈ្តូវបនតអន វតតការទទួេេ ស្តូវ និងភារកិចច
របស់េលួន  ូចខាងរ្កាម្៖ 
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១.  ាា រ ឯរសារ ម្រាបម់្ររមុរាំែតច់ាំន្នួ្អា ន្ៈសម្ររើម្រា  ់
 ម្ម៉ាស ីនក ំពយូទ័រមួ្យស្ម្មប់ខ្ េម្មនម្ម៉ាស ីនខ្សគន ម្ម៉ាស ីនរ ោះព ម្ព ្បព័នធអ ីខ្ម្េ 

និងខ្ េបំពាក់រដ្ឋយកម្ាវធីិ្បតិបតតិការខ្បងខ្ចកអាសនៈ និងម្មនសៃ កទិនោន័យបញ្ា ី
របកខជនសលូវការននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់
កោ ងរាជធានី រេតត ្ពម្ទំាងទ្ម្ង់ខ្បបបទចំា ច់រសេងរទៀត។ 

 ម្ម៉ាស ីនគិតរេេ ១រ្គឿង។ 
 បញ្ា ីរបកខជនសលូវការននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់

ទំាងអស់កោ ងរាជធានី រេតត ១ចាប់ ស្ម្មប់្កមុ្កំណត់ចំនួនអាសនៈរ្បើ្ ស់កោ ង
ការពិនិតយរសៃៀងផ្ទៃ ត់។ 

ចាំ្ាំ៖  ថ្នសទន់្តូវខ្ងរកាឱ្យ នេអហាត់ចត់។ របើេូច ឬមិ្នអាច ំរណើ រការ ន ្តូវ
រាយការណ៍ និងរសោើស ំជំនួយអនតរាគម្ន៍ជាបនាៃ ន់ពី គ.ជ.ប។ 

២. ការង្កររប ម់្ររមុរាំែតច់ាំន្នួ្អា ន្ៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ខ្សអកតាម្តារាង្តួតពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ (ទ.១១១៦តព)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

្បធាន្កុម្្តវូ៖ 

- ្តួតពិនិតយស ពេភាពរាេ់តារាង្តួតពិនិតយេទធសេ (ទ.១១១៦តព) 
និងរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” របស់្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធសេ ឬ/និងរ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
របស់ គឃ.សប (្ បសិនរបើម្មន) រ ើម្បីឱ្យ្  ក ថ្ន គធ.េប  ន
ចារយេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះ
រនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធរចួរហើយ។ 

- ររៀបចំសំណ ំ ឯកសារខាងរេើរដ្ឋយខ្ ក និងតាម្េំដ្ឋប់
េំរដ្ឋយរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់។ 

្បធាន្កុម្្តវូ៖ 

- ឱ្យសម្មជិក្កុម្បំរពញ្កដ្ឋសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រសៃៀងផ្ទៃ ត់រដ្ឋយ គធ.េប (ទ.១១០៥ធេ) 
ចំនួន ៣ចាប់ រដ្ឋយចម្លងឱ្យ ន្តឹម្្តូវពី ទ.១១១៦តព និងច ោះ
ហតថរេខាសរងខបរដ្ឋយសម្មជិកទំាងអស់កោ ង្កមុ្។ 

- ឱ្យរេខាធិការ្កុម្បញ្ចូ េទិនោន័យេទធសេពីតារាង្តួតពិនិតយ
េទធសេ (ទ.១១១៦តព) រៅកោ ងតារាងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោនន
ការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១០) ខ្ េ
ម្មនស្រសាប់កោ ងក ំពយូទ័រ រួចរ ោះព ម្ពចំនួន ៣ចាប់ ច ោះហតថរេខា
សរងខបរដ្ឋយសម្មជិកទំាងអស់កោ ង្កុម្។ 

- រសៃៀងផ្ទៃ ត់តួរេេេទធសេកោ ង ទ.១១០៥ធេ ននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់ 
ជាមួ្យនឹង ទ.១១១០ ខ្ េ នរ ោះព ម្ពពីក ំពយូទ័រ។ 
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 ខ្សអកតាម្ ទ.១១០៥ធេ និង ទ.១១១៦តព ខ្ េរសៃៀងផ្ទៃ ត់រចួ៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ខ្សអកតាម្ការកំណត់ចំនួនអាសនៈខាងរេើរនោះ ្បធាន្កុម្្តូវចាត់សម្មជិក
្កុម្ឱ្យបំរពញេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១១១) ចំនួន ៣ចាប់ រដ្ឋយខ្សអករេើបញ្ា ីរបកខជនសលូវការនន
គណបកេនរយា យខ្ េ នទទួេអាសនៈតាម្េំដ្ឋប់ពីេពស់ម្កទាប៖ 
• ស្រសង់រឈាា ោះគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួន
សំរ ងរនោ តគំ្ម្ទ និងចំនួនអាសនៈខ្ េគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ
ទទួេ ន។ 

• ស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្ េ្តូវជាប់រនោ តជាសម្មជិក
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ កោ ងរនាោះ ្តូវបញ្ជា ក់ចំរពាោះរបកខជនខ្ េ្តូវជាប់រនោ ត
ជារម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬរៅសង្កា ត់រង។ 

 ្បធាន្កុម្្តវូធានាថ្ន ទ.១១១១ ចំនួន ៣ចាប់ ច ោះហតថរេខាសរងខប រដ្ឋយ
សម្មជិកទំាងអស់កោ ង្កមុ្។ 

៣. ការណបងណចរអា ន្ៈ 
រ. រូបមន្ត ន្ងិែាំ សែើ រការនន្ការណបងណចរអា ន្ៈ 

រ ើម្បីខ្បងខ្ចកអាសនៈកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ ្កុម្កំណត់ចំនួន
អាសនៈនន គធ.េប ្តូវអន វតតតាម្ករណី ូចខាងរ្កាម្៖ 

 ឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះ
រ ោះរនោ តខ្តមួ្យគត់ ឃ ំ សង្កា ត់រនាោះក៏្តូវរធែើការរ ោះរនោ តខ្ រ រហើយ
រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តជាសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ ្តូវស្រសង់រចញ
ពីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្តមួ្យរនាោះ តាម្េំដ្ឋប់រេេររៀងពី
រេើម្ករ្កាម្រហូត េ់្គប់អាសនៈរៅកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ។ 

 ឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យរេើសពីមួ្យជាប់រនោ ត 
អាសនៈរៅកោ ង្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ្តូវខ្បងខ្ចករដ្ឋយខ្សអករេើចំនួន
អាសនៈ និងេទធសេននការរ ោះរនោ តតាម្ជំហានទំាងឡាយ  ូចខាងរ្កាម្៖ 

្បធាន្កុម្្តវូ៖ 

-ឱ្យសម្មជិកសហការជាមួ្យរេខាធិការអន វតតកម្ាវធីិក ំពយូទ័រ រ ើម្បី
កំណត់ចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ឈររឈាា ោះនីមួ្យៗទទួេ ន។ 

-ឱ្យសម្មជិក នទរទៀតកោ ង្កុម្អន វតត្ បម្មណវធីិរដ្ឋយន  ឬម្ម៉ាស ីន
គិតរេេ រ ើម្បីកំណត់ចំនួនអាសនៈ ូចខាងរេើ។ 

-ឱ្យរធែើការរសៃៀងផ្ទៃ ត់គ្មោ ឱ្យ្ ក ថ្ន ម្មនភាព្តឹម្្តូវ ូចគ្មោ ។ 
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▪ ជំហានទី១៖ ការកំណត់កូតា (Quota) 
កូតា គឺជាចំនួនសនលឹករនោ ត នការរៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់

នីមួ្យៗ ខ្ េកំណត់រ ើងស្ម្មប់ឱ្យបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះទទួេ ន ១អាសនៈ។ 
• របូម្នត៖ 

រ ើម្បីកំណត់កូតា ្តវូយកចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ បរបស់ម្ណឌ េ
រ ោះរនោ តឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗខ្ចកនឹងចំនួនអាសនៈសរ បខ្ េ នកំណត់
ស្ម្មប់្កុម្្បឹកាននឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗរនាោះ។ 

កត=សស
អស

 

កត តាងឱ្យកូតាខ្ េជាសេខ្ចកមិ្នគិតសំណេ់ខ្ចក 
សស តាងឱ្យចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប 
អស តាងឱ្យចំនួនអាសនៈសរ ប 

ឧទាហរណ៍ 
រៅម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ A ម្មនបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ

ចំនួន ៦ ឈររឈាា ោះរ ោះរនោ ត៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ក ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបក = ១.១៧៩ សនលឹក 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ េ ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបេ = ២.២៧៥ សនលឹក 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ គ ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបគ = ៣.១៣១ សនលឹក 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ឃ ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបឃ = ៣៨២ សនលឹក 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ង ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបង = ១.០៩១ សនលឹក 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ច ម្មនសនលឹករនោ ត នការ សបច = ២៩៤ សនលឹក 
• សនលឹករនោ ត នការសរ ប សស = ៨.៣៥២សនលឹក 
• អាសនៈសរ ប អស = ១១អាសនៈ 

អន វតតតាម្របូម្នតខាងរេើ រយើង ន៖ 

កត=សស
អស

=៨.៣៥២
១១ =៧៥៩ 

  ូចរនោះ កូតារសាើនឹង ៧៥៩ (កត = ៧៥៩) 
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▪ ជំហានទី២៖ ការកំណត់ចំនួនអាសនៈបឋម្ ឬការខ្បងខ្ចកអាសនៈរេើកទី១ 
រ ើម្បីកំណត់ចំនួនអាសនៈបឋម្ស្ម្មប់សដេ់ឱ្យរៅបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យនីមួ្យៗ ្តវូយកចំនួនសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជននន
គណបកេនរយា យនីមួ្យៗម្កខ្ចកនឹងកូតា តាម្របូម្នត ូចខាងរ្កាម្៖ 

អទ=សប
កត

 

អទ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈជាសេខ្ចកមិ្នគិតសំណេ់ខ្ចកខ្ េបញ្ា ី
របកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ្តវូទទួេ នកោ ងការ
ខ្បងខ្ចករេើកទី១ តាម្របូម្នតជំហានទី២ 

សប តាងឱ្យចំនួនសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យនីមួ្យៗ 

កត តាងឱ្យកូតា 

ឧទាហរណ៍ 
ការកំណត់ចំនួនអាសនៈបឋម្រៅម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ A  ខ្ េ។ 

អន វតតតាម្របូម្នតជំហានទី២ អាសនៈខ្ េគណបកេនីមួ្យៗ្តូវទទួេ
 នរេើកទី១៖ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ក អទក=១.១៧៩
៧៥៩ =១,៥៥ ទទួេ ន ១ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ េ អទេ=២.២៧៥
៧៥៩ =២,៩៩ ទទួេ ន ២ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ គ អទគ=៣.១៣១
៧៥៩ =៤,១២ ទទួេ ន ៤ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ឃ អទឃ=៣៨២
៧៥៩ =០,៥០ ទទួេ ន ០ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ង អទង=១.០៩១
៧៥៩ =១,៤៣ ទទួេ ន ១ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ ច អទច= ២៩៤
៧៥៩=០,៣៨ ទទួេ ន ០ អាសនៈ 

ចាំ្ាំ៖ បនាៃ ប់ពីគណនាតាម្របូម្នតជំហានទី២ ្គប់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ទំាងអស់រចួម្ក រហើយ្បសិនរបើគ្មា នអាសនៈរៅសេ់ រនាោះចំនួនអាសនៈ្តូវកំណត់
យកខ្តម្ដង។ 
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▪ ជំហានទី៣៖ ការកំណត់ម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត និងការខ្បងខ្ចកអាសនៈ
រេើកទី២ 
• គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ 

រ ើម្បីគណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យ  ៗ
្តូវយកចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ បរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យនីមួ្យៗម្កខ្ចកនឹងចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យនីមួ្យៗ នទទួេកោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ បូកនឹងរេេ
និមិ្តតចំនួនមួ្យ។ 

• របូម្នត  ម្ធ= សបអទ+១ (គិត្តឹម្ទសភាគពីរេៃង់រ្កាយរកបៀស) 

ម្ធ តាងឱ្យម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យ  ៗ
សប តាងឱ្យសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យនីមួ្យៗ 
អទ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈបឋម្ខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យនីមួ្យៗទទួេ នរៅកោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ 
១ ជារេេនិមិ្តត 

• រធែើការរ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
នីមួ្យៗ រ ើម្បឱី្យរឃើញថ្ន រតើបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យណា
ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគ ខ្ េជាម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត គិតទំាងចំនួន
ទសភាគ ២ េៃង់រ្កាយរកបៀស។ 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្ េម្មនម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត្តូវ
ទទួេ នអាសនៈ ១។ 

ឧទាហរណ៍ 
ការខ្បងខ្ចកអាសនៈរេើកទី២ រៅកោ ងម្ណឌ េននឃ ំ A  ខ្ េ។ 
បនាៃ ប់ពីការខ្បងខ្ចកអាសនៈរេើកទី១ តាម្របូម្នតជំហានទី២ រយើង ន៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ក  នទទួេអាសនៈ ១។ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ  នទទួេអាសនៈ ២។ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ  នទទួេអាសនៈ ៤។ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឃ  នទទួេអាសនៈ ០។ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង  នទទួេអាសនៈ ១។ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ច  នទទួេអាសនៈ ០។ 
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រយើងរឃើញថ្ន 
• អាសនៈខ្ េ នខ្បងខ្ចករេើកទី១ សរ បម្មន ៨អាសនៈ។ 
• អាសនៈសរ បនន្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ម្មន ១១អាសនៈ។ 

 ូចរនោះ អាសនៈរៅសេ់ ្តូវបនត ខ្បងខ្ចករេើកទី២ ម្មន ៣
អាសនៈ រទៀត។ 

អាសនៈ ៣ ខ្ េរៅសេ់រនោះ ្តូវបនតខ្បងខ្ចករេើកទី២ រដ្ឋយអន វតត
តាម្របូម្នតម្ធយម្ភាគេពស់បំស តកោ ងជំហានទី៣ រយើង ន៖ 

❖ គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ៖ 
• គណបកេ ក ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធក=១.១៧៩

១+១ =៥៨៩,៥០ 
• គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធេ=២.២៧៥

២+១ =   ៧៥៨,៣៣ 
• គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធគ=៣.១៣១

៤+១ =៦២៦,២០ 
• គណបកេ ឃ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធឃ=៣៨២

០+១ =៣៨២,០០ 
• គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធង=១.០៩១

១+១ =៥៤៥,៥០ 
• គណបកេ ច ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធច=២៩៤០+១ =២៩៤,០០ 

❖ រ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេទំាង ៦ ខាងរេើ 
រឃើញថ្ន គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគគឺ ៧៥៨,៣៣ (ម្ធយម្ភាគ
េពស់បំស ត)។  ូចរនោះ គណបកេ េ ្តូវទទួេ នអាសនៈ ១ បខ្នថម្រទៀត
រៅរេើកទី២។ 

ចាំ្ាំ៖ កោ ងករណីរៅម្មនសេ់អាសនៈបនាៃ ប់ពីការខ្បងខ្ចករេើកទី២ ្កុម្កំណត់ចំនួន
អាសនៈ្តូវបនតខ្បងខ្ចកអាសនៈរៅសេ់រនាោះតាម្របូម្នតជំហានទី៣  ខ្ េរហូត
អស់អាសនៈរៅសេ់រនាោះ។ 

ឧទាហរណ៍ 
ការខ្បងខ្ចកអាសនៈរេើកទី៣ រៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ A  ខ្ េ។ 
បនាៃ ប់ពីការខ្បងខ្ចកអាសនៈរេើកទី១ និងរេើកទី២ រយើង ន៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ក  នទទួេអាសនៈ ១ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ  នទទួេអាសនៈ ៣ ( ន ១អាសនៈ

បខ្នថម្រេើកទី២) 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ  នទទួេអាសនៈ ៤ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឃ  នទទួេអាសនៈ ០ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង  នទទួេអាសនៈ ១ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ច  នទទួេអាសនៈ ០ 
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រយើងរឃើញថ្ន៖ 
❖ អាសនៈខ្ េ នខ្បងខ្ចករេើកទី១ និងទី២ សរ បម្មន ៩អាសនៈ 
❖ អាសនៈសរ បកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ A ម្មន ១១អាសនៈ 

 ូចរនោះ អាសនៈខ្ េរៅសេ់ ្តូវបនតខ្បងខ្ចករេើកទី៣ ម្មន ២
អាសនៈ។ 

អាសនៈ ២ ខ្ េរៅសេ់រនោះ ្តូវបនតខ្បងខ្ចករេើកទី៣ តាម្របូម្នត
ម្ធយម្ភាគេពស់បំស តកោ ងជំហានទី៣  ខ្ េ រយើង ន៖ 

❖ គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ៖ 

• គណបកេ ក ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធក=១.១៧៩
១+១ =៥៨៩,៥០ 

• គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធេ=២.២៧៥
៣+១ =៥៦៨,៧៥ 

• គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធគ=៣.១៣១
៤+១ =      ៦២៦,២០ 

• គណបកេ ឃ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធឃ=៣៨២
០+១ =៣៨២,០០ 

• គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធង=១.០៩១
១+១ =៥៤៥,៥០ 

• គណបកេ ច ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធច=២៩៤០+១ =២៩៤,០០ 
❖ រ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេទំាង ៦ ខាងរេើ 
រឃើញថ្ន គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគគឺ ៦២៦,២០ (ម្ធយម្ភាគ
េពស់បំស ត)។ 

❖  ូចរនោះ គណបកេ គ ្ តូវទទួេ នអាសនៈ ១ បខ្នថម្រទៀតរៅរេើកទី៣ គឺ៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ក  នទទួេអាសនៈ ១ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ  នទទួេអាសនៈ ៣ ( ន ១អាសនៈ

បខ្នថម្រេើកទី២) 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ  នទទួេអាសនៈ ៥ ( ន ១អាសនៈ

បខ្នថម្រេើកទី៣) 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឃ  នទទួេអាសនៈ ០ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង  នទទួេអាសនៈ ១ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ច  នទទួេអាសនៈ ០ 
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រយើងរឃើញថ្ន៖ 
❖ អាសនៈខ្ េ នខ្បងខ្ចករេើកទី១ ទី២ និងទី៣ សរ បម្មន ១០អាសនៈ។ 
❖ អាសនៈសរ បកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ A ម្មន ១១អាសនៈ។ 

 ូចរនោះ រៅសេ់ ១អាសនៈរទៀតខ្ េ្តូវបនតខ្បងខ្ចក។ 
អាសនៈ ១ ខ្ េរៅសេ់រនោះ ្តូវបនតខ្បងខ្ចករេើកទី៤ តាម្របូម្នត

ម្ធយម្ភាគេពស់បំស តកោ ងជំហានទី៣  ខ្ េ រយើង ន៖ 
❖ គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ៖ 

• គណបកេ ក ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធក=១.១៧៩
១+១ =    ៥៨៩,៥០ 

• គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធេ=២.២៧៥
៣+១ =៥៦៨,៧៥  

• គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធគ=៣.១៣១
៥+១ = ៥២១,៨៣ 

• គណបកេ ឃ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធឃ=៣៨២
០+១ =៣៨២,០០ 

• គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធង=១.០៩១
១+១ =៥៤៥,៥០ 

• គណបកេ ច ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្ធច=២៩៤០+១ =២៩៤,០០ 
❖ រ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេទំាង ៦ ខាងរេើ 
រឃើញថ្ន គណបកេ ក ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគគឺ ៥៨៩,៥០ (ម្ធយម្ភាគ
េពស់បំស ត) 

❖  ូចរនោះ គណបកេ ក ្តវូទទួេ នអាសនៈ ១ បខ្នថម្រទៀតរៅរេើកទី៤។ 
ជាសរ ប បនាៃ ប់ពីគណនាតាម្របូម្នតជំហានទី១ ជំហានទី២ និង

ជំហានទី៣ េទធសេននការខ្បងខ្ចកអាសនៈកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តឃ ំ A គឺ៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ក  នទទួេអាសនៈ ២ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ  នទទួេអាសនៈ ៣ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ  នទទួេអាសនៈ ៥ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឃ  នទទួេអាសនៈ ០ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង  នទទួេអាសនៈ ១ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ច  នទទួេអាសនៈ ០ 
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ខ. ររែីរោ ងការអន្ វតតរូបមន្តជាំហាន្ទី២ ាម ន្គែបរស្មួយទទួេ ន្អា ន្ៈ 
ឧទាហរណ៍ 
រៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ B ម្មន៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ ៖ ចំនួន ៧ 
• សនលឹករនោ ត នការសរ ប ៖ សស = ៤.១០៨ 
• អាសនៈសរ ប ៖ អស = ៥ អាសនៈ 
• កូតា ៖ កត = ៨២១ 

បញ្ជ ី
សបរខរន្នន្
គែបរស 

សប អទ១ ម្ធ១ អទ២ ម្ធ២ អទ៣ ម្ធ៣ អទ៤ ម្ធ៤ អទ៥ ម្ធ៥ អទ៦ 
លទធ
ផល 

ក ៥៨២ ០ ៥៨២
០+១ ០ ៥៨២

០+១ ០ ៥៨២
០+១ ០ ៥៨២

០+១ ១ ៥៨២
១+១ ០ ១ 

េ ៧៥៤ ០ ៧៥៤
០+១ ១ ៧៥៤

១+១ ០ ៧៥៤
១+១ ០ ៧៥៤

១+១ ០ ៧៥៤
១+១ ០ ១ 

គ ៣៨៣ ០ ៣៨៣
០+១  ០ ៣៨៣

០+១  ០ ៣៨៣
០+១  ០ ៣៨៣

០+១  ០ ៣៨៣
០+១  ០ ០ 

ឃ ៦៣៧ ០ ៦៣៧
០+១  ០ ៦៣៧

០+១  ០ ៦៣៧
០+១  ១ ៦៣៧

១+១  ០ ៦៣៧
១+១  ០ ១ 

ង ៥៦៤ ០ ៥៦៤
០+១ ០ ៥៦៤

០+១ ០ ៥៦៤
០+១ ០ ៥៦៤

០+១ ០ ៥៦៤
០+១ ១ ១ 

ច ៤៦៧ ០ ៤៦៧
០+១ ០ ៤៦៧

០+១ ០ ៤៦៧
០+១ ០ ៤៦៧

០+១ ០ ៤៦៧
០+១ ០ ០ 

ឆ ៧២១ ០ ៧២១
០+១  ០ ៧២១

០+១  ១ ៧២១
១+១  ០ ៧២១

១+១  ០ ៧២១
១+១  ០ ១ 

សប តាងឱ្យសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ 
អទ១ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗទទួេ ន

កោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ជំហានទី២ 
ម្ធ១ តាងឱ្យេទធសេម្ធយម្ភាគរេើកទី១ របស់បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ

នីមួ្យៗ រហើយបញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ៧៥៤,០០ ធំជាងរគ 
អទ២ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗទទួេ ន

កោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី២ គឺបញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ េ ្ តូវទទួេអាសនៈ 
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ម្ធ២ អទ៣ ម្ធ៣ អទ៤ ម្ធ៤ អទ៥ ម្ធ៥ អទ៦ តាងឱ្យតាម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននការគណនា
ម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត និងអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ
 នទទួេតាម្របូម្នតម្ធយម្ភាគេពស់បំស តននជំហានទី៣  ខ្ េ។ 

េទធសេននការខ្បងខ្ចកអាសនៈកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ B៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ក ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឃ ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ឆ ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ និង ច ព ំទទួេ នអាសនៈរទ 
• សរ បអាសនៈទំាងអស់ = ៥អាសនៈ។ 

គ. ររែីបញ្ជ សីបរខជន្នន្គែបរសន្សោ យ្មយួ ឬសម្រចើន្ស ោះបងស់ោេអា ន្ៈ 
កោ ងករណីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យមួ្យ ឬរ្ចើន នទទួេអាសនៈ 

១  ឬរ្ចើនកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ប៉ា ខ្នត ន្បកាសរ ោះបង់រចាេអាសនៈខ្ េ
េលួនទទួេ ន កោ ងករណីរនោះ គធ.េប ្ តូវខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេរនាោះ
ឱ្យរៅបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យរសេងរទៀត ខ្ េម្មនអាសនៈរៅកោ ង
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធកោ ងអំ  ងរពេយា៉ាងយូរ ១៤នងៃ បនាៃ ប់ពីនងៃទទួេ ន
េិេិតរ ោះបង់រចាេអាសនៈជាសលូវការ រដ្ឋយរធែើ្បម្មណវធីិតាម្ជំហានទំាងឡាយ
 ូចខាងរ្កាម្៖ 

▪ ជំហានទី១៖ ការកំណត់កូតា (Quota) 
រ ើម្បីកំណត់កូតាស្ម្មប់ឱ្យបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ១ ទទួេ

 ន ១អាសនៈ ននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ ្តូវយកចំនួនសនលឹករនោ ត ន
ការសរ បរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យទំាងអស់ ខ្ េ នទទួេ
អាសនៈកោ ងការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ កនឹងចំនួន
សនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ ខ្ េ នរ ោះ
បង់រចាេអាសនៈ រចួយកម្កខ្ចកនឹងចំនួនអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ។ 

របូម្នត   
ក'ត=ស'ប

អ'ប  
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ក'ត តាងឱ្យកូតាខ្ េជាសេខ្ចកមិ្នគិតសំណេ់ខ្ចក 
ស'ប តាងឱ្យចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ បរបស់បញ្ា ីរបកខជននន

គណបកេនរយា យទំាងអស់ខ្ េម្មនអាសនៈកោ ងម្ណឌ េ
រ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ កនឹងចំនួនសនលឹករនោ ត ន
ការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្ េ នរ ោះបង់
រចាេអាសនៈ 

អ'ប តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េ នរ ោះបង់រចាេ 

ឧទាហរណ៍ 
ការកំណត់កូតាខ្ េត្ម្ូវឱ្យទទួេ ន ១ អាសនៈ ននអាសនៈខ្ េ ន

រ ោះបង់រចាេរៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ A  ខ្ េ ខ្ េកោ ងរនាោះ៖ 
• តាម្រសចកដី្បកាសជាលាយេកខណ៍អកេរ គណបកេ ក  នរ ោះបង់

រចាេអាសនៈទំាង ២ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ ក ម្មន សបក=១.១៧៩ ទទួេ ន ២ អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ េ ម្មន សបេ=២.២៧៥ ទទួេ ន ៣ អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ គ ម្មន សបគ=៣.១៣១ ទទួេ ន ៥អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ ង ម្មន សបង=១. ០៩១ ទទួេ ន ១ អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ ឃ ម្មន សបឃ=៣៨២ ទទួេ ន ០អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យ ច ម្មន សបច=២៩៤ ទទួេ ន ០អាសនៈ 
តាម្របូម្នតខាងរេើ 

ក'ត=ស'ប
អ'ប = (១.១៧៩+២.២៧៥+៣.១៣១+១.០៩១) − ១.១៧៩

២  

                  =៦.៤៩៧
២ =៣.២៤៨  (មិ្នគិតសំណេ់ខ្ចក) 

 ូចរនោះ កូតា ក’ត = ៣.២៤៨ 
▪ ជំហានទី២៖ ការកំណត់ចំនួនអាសនៈបឋម្ 

ការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ ្តូវយកសនលឹករនោ ត
 នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗខ្ េម្មនអាសនៈកោ ង
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធម្កខ្ចកនឹងកូតាននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ។ 

របូម្នត  
អ'ទ=សប

ក'ត  
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អ'ទ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
នីមួ្យៗ្តូវទទួេ នកោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ននអាសនៈខ្ េ
រ ោះបង់រចាេតាម្របូម្នតជំហានទី២ 

សប តាងឱ្យចំនួនសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យនីមួ្យៗខ្ េម្មនអាសនៈកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់
ពាក់ព័នធ 

ក'ត តាងឱ្យកូតាននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ 
ឧទាហរណ៍ 

ការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេរៅកោ ងម្ណឌ េ
រ ោះរនោ តននឃ ំ A  ខ្ េ រដ្ឋយអន វតតតាម្របូម្នតជំហានទី២៖ 

• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ អ'ទេ=២.២៧៥
៣.២៤៨=០,៧០=០០ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ អ'ទគ=៣.១៣១
៣.២៤៨ =០,៩៦=០០ អាសនៈ 

• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង អ'ទង= ១.០៩១
៣.២៤៨=០,៣៥=០០ អាសនៈ 

 ូចរនោះ កោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ននអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ កោ ងជំហាន
ទី២ រឃើញថ្ន បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ គ និង ង ព ំទទួេ នអាសនៈរទ។ 

▪ ជំហានទី៣៖ ការកំណត់ម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត និងការខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េ
រ ោះបង់រចាេរេើកទី២ 
ការខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េ្តូវរ ោះបង់រចាេរេើកទី១ តាម្របូម្នតជំហានទី២ 

ព ំម្មនបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យណាមួ្យទទួេ នអាសនៈរទ ឬ
រៅសេ់អាសនៈ អាសនៈទំាងរនាោះ្តូវយកម្កខ្បងខ្ចកបនតតាម្របូម្នតម្ធយម្
ភាគេពស់បំស តកោ ងជំហានទី៣។ 

• គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ 
រ ើម្បីកំណត់ម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ 

្តូវរធែើការគណនាយកចំនួនសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យខ្ េម្មនអាសនៈកោ ង្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធខ្ចកនឹង
ចំនួនអាសនៈ (អ'ទ) ខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ ន
ទទួេ បនាៃ ប់ពីការខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេរេើកទី១ បូកនឹង
រេេនិមិ្តតចំនួនមួ្យ។ 
• របូម្នត 

       ម្'ធ= សបអ'ទ+១      (គិត្តឹម្ចំនួនទសភាគពីរេៃង់រ្កាយរកបៀស) 
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ម្'ធ តាងឱ្យម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យ  ៗ
សប តាងឱ្យសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យនីមួ្យៗ 
អ'ទ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ

នីមួ្យៗទទួេ នរៅកោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ននអាសនៈខ្ េ
រ ោះបង់រចាេ 

១ ជារេេនិមិ្តត 
• រធែើការរ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
នីមួ្យៗ រ ើម្បីឱ្យរឃើញថ្ន រតើបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យណា
ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគ ខ្ េជាម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត គិតទំាងចំនួន
ទសភាគ ២ េៃង់រ្កាយរកបៀស 

• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្ េម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគ គឺ
ម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត ្តវូទទួេ នអាសនៈ ១ 

• ្បសិនរបើម្មនរៅសេ់អាសនៈរទៀត អាសនៈខ្ េរៅសេ់រនាោះ្តូវបនត
ខ្បងខ្ចកម្ដងមួ្យអាសនៈៗរហូត េ់អស់អាសនៈរៅសេ់ តាម្របូម្នត
ជំហានទី៣  ខ្ េ។ 

ឧទាហរណ៍ 
ការខ្បងខ្ចកអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេរេើកទី២ តាម្របូម្នតម្ធយម្ភាគ

េពស់បំស តរៅកោ ងម្ណឌ េននឃ ំ A  ខ្ េ តាម្រូបម្នតជំហានទី៣៖ 
❖ គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ៖ 

• គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធេ=២.២៧៥
០+១ =២.២៧៥,០០ 

• គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធគ=៣.១៣១
០+១ =    ៣.១៣១,០០ 

• គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធង=១.០៩១
០+១ =១.០៩១,០០ 

❖ រ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេខាងរេើ រឃើញថ្ន 
បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគគឺ ៣.១៣១,០០ ខ្ េ
ជាម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត 

❖ បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ ្តូវទទួេ នអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ
ចំនួន១ កោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី២ រនោះ 

❖ កោ ងចំរណាម្អាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេទំាង២ រយើងរឃើញថ្ន ចំនួន 
១អាសនៈ ្តូវ នសដេ់ឱ្យរៅបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ គ 
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ខ្ េម្មនម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត។ រៅសេ់ ១អាសនៈ រទៀត ្តូវបនតខ្បង
ខ្ចកជារេើកទី៣ តាម្របូម្នតជំហានទី៣  ខ្ េ។ 

ឧទាហរណ៍ 
រៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ A  ខ្ េ អាសនៈរ ោះបង់រចាេរៅ

សេ់ចំនួន ១អាសនៈ រទៀតខ្ េ្តូវបនតខ្បងខ្ចកជារេើកទី៣ តាម្របូម្នត
ម្ធយម្ភាគេពស់បំស តននជំហានទី៣  ខ្ េ។ 

 គណនាម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ៖ 
• គណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធេ=២.២៧៥

០+១ =    ២.២៧៥,០០ 

• គណបកេ គ ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធគ=៣.១៣១
១+១ =១.៥៦៥,០០ 

• គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគ ម្'ធង=១.០៩១
០+១ =១.០៩១,០០ 

 រ្បៀបរធៀបម្ធយម្ភាគរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេខាងរេើ រឃើញ
ថ្ន បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ ម្មនម្ធយម្ភាគធំជាងរគគឺ ២.២៧៥,០០ 
ខ្ េជាម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត 
 បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ ្តូវទទួេ នអាសនៈខ្ េរ ោះបង់រចាេ
ចំនួន ១ កោ ងការខ្បងខ្ចកច ងរ្កាយរនោះ។ 

ជាសរ ប េទធសេសរ្ម្ចកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ A គឺ៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ េ ទទួេ នអាសនៈ ៤អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ គ ទទួេ នអាសនៈ ៦អាសនៈ 
• បញ្ា ីរបកខជនគណបកេ ង ទទួេ នអាសនៈ ១អាសនៈ 

សរ ប ១១អាសនៈ 

ឃ. ររែីអា ន្ៈសៅ េា់ន្ចាំន្នួ្ស មើ ឬសេើ ពបីញ្ជ សីបរខជន្នន្គែបរសន្សោ យមយួចាំន្នួ្ាន្
មធយមភាគខព ប់ាំផ តស មើាោ  
ករណីចំនួនអាសនៈរៅសេ់បនាៃ ប់ពីការខ្បងខ្ចករេើកទី១ តាម្រូបម្នតជំហាន

ទី២ ម្មនចំនួនរសាើ ឬរេើសពីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យមួ្យចំនួនខ្ េ
ម្មនេទធសេគណនាម្ធយម្ភាគេពស់បំស តរសាើគ្មោ  គធ.េប ្តូវសដេ់ឱ្យរៅបញ្ា ីរបកខជន
ននគណបកេនរយា យទំាងរនាោះមួ្យគណបកេ ១អាសនៈ រសាើគ្មោ ។ 
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ឧទាហរណ៍ 
រៅកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តននឃ ំ C ម្មន៖ 
• បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ ៖ ចំនួន ៧ 
• សនលឹករនោ ត នការសរ ប ៖ សស = ៥.៧៣២ 
• អាសនៈសរ ប ៖ អស = ៩ អាសនៈ 
• កូតា ៖ កត = ៦៣៦ 

បញ្ជ ី
សបរខរន្នន្
គែបរស 

សប អទ១ ម្ធ១ អទ២ ម្ធ២ អទ៣ 
លទធ
ផល 

ក ៨៩២ ១ ៨៩២
១+១ =៤៤៦,០០ ០ ៨៩២

១+១ =៤៤៦,០០ ០ ១ 

េ ៤៨៩ ០ ៤៨៩
០+១ =៤៨៩,០០ ១ ៤៨៩

១+១ =២៤៤,៥០ ០ ១ 

គ ៣៥៧ ០ ៣៥៧
០+១ =៣៥៧,០០ ០ ៣៥៧

០+១ =៣៥៧,០០ ០ ០ 

ឃ ៣៩៥ ០ ៣៩៥
០+១ =៣៩៥,០០ ០ ៣៩៥

០+១ =៣៩៥,០០ ០ ០ 

ង ១.៣៥២ ២ ១.៣៥២
២+១ =៤៥០,៦៦ ០ ១.៣៥២

២+១ =៤៥០,៦៦ ១ ៣ 

ច ១.៩៥៦ ៣ ១.៩៥៦
៣+១ =៤៨៩,០០ ១ ១.៩៥៦

៤+១ =៣៩១,២០ ០ ៤ 

ឆ ២៩១ ០ ២៩១
០+១ =២៩១,០០ ០ ២៩១

០+១ =២៩១,០០ ០ ០ 

  
រៅសេ់ 
៩-៦=៣ 

 
 រៅសេ់ 

៣-២=១ 
 

 អស់ 
អាសនៈ 

៩ 

  សេ់=៣  
 

សេ់=១  
 

០  

សប តាងឱ្យសនលឹករនោ ត នការរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ 
អទ១ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េបញ្ា ីរបកខជនគណបកេនរយា យនីមួ្យៗទទួេ ន

កោ ងការខ្បងខ្ចករេើកទី១ ជំហានទី២ គឺ ក = ១ ង = ២ និង ច = ៣ 



 

គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 49 

ម្ធ១ តាងឱ្យេទធសេននការគណនារកម្ធយម្ភាគរេើកទី១ តាម្របូម្នតជំហានទី៣ ខ្ េកោ ង
រនាោះ េ និង ច ម្មនម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត ៤៨៩,០០ រសាើគ្មោ  

អទ២ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េ េ និង ច ទទួេ ន ១អាសនៈ រសាើគ្មោ  
ម្ធ២ តាងឱ្យេទធសេននការគណនារកម្ធយម្ភាគរេើកទី២ តាម្របូម្នតជំហានទី៣ កោ ង

រនាោះ គណបកេ ង ម្មនម្ធយម្ភាគេពស់បំស ត ៤៥០,៦៦ 
អទ៣ តាងឱ្យចំនួនអាសនៈខ្ េ ង ្តូវទទួេ ន ១អាសនៈ ខ្ េរៅសេ់ច ងរ្កាយរនោះ 

ង. ររែីអា ន្ៈសៅ េា់ន្ចាំន្នួ្តចិជាងចាំន្នួ្បញ្ជ សីបរខជន្នន្គែបរសន្សោ យណែេាន្េទធផេ
មធយមភាគខព ប់ាំផ តស មើាោ  គធ.ខប ម្រតវូអន្ វតតវិធោីបស់នោ តជាសាធារែៈ 
 ្បគេ់ភារកិចចឱ្យម្ន្តនតីទទួេបនៃ ក្បតិបតតិការចាត់ខ្ចងររៀបចំការចាប់រនោ ត

ជាសាធារណៈ 
 រធែើរៅ េគធ.េប រ្កាយរពេបញ្ច ប់ការខ្បងខ្ចកអាសនៈរៅតាម្ម្ណឌ េ

រ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់រសេងរទៀតកោ ងរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ 
 កំណត់ទីកខ្នលង រពេរវលា និងកម្ាវធីិននការចាប់រនោ ត 
 អរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករ ឬតំណាងសលូវការគណបកេនរយា យខ្ េបញ្ា ីរបកខជន

ម្មនេទធសេម្ធយម្ភាគេពស់បំស តរសាើគ្មោ ចូេរមួ្កោ ងពិធីរនោះ 
 អរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករ ឬតំណាងសលូវការននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះ

រ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ និងអោកសរងាតការណ៍ចូេរមួ្ 
❖ នីតិវធីិននការចាប់រនោ ត 

 ម្ន្តនតីទទួេបនៃ ក្បតិបតតិការ្តូវ៖ 
▪ សររសរ ឬរ ោះព ម្ពរៅរេើ្កដ្ឋសម្មន្បរភទ ទំហំ និងពណ៌ ូចគ្មោ នូវ
រឈាា ោះគណបកេនរយា យខ្ េបញ្ា ីរបកខជនម្មនេទធសេម្ធយម្ភាគ
េពស់បំស តរសាើគ្មោ  

▪ សររសររឈាា ោះ ឬរ ោះព ម្ពរឈាា ោះគណបកេនរយា យខ្តមួ្យប៉ា រណាណ ោះកោ ង
្កដ្ឋសរនោ ត ១សនលឹក រហើយតួអកេរជារឈាា ោះរបស់គណបកេនរយា យ
្តូវម្មន្បរភទ ទំហំ និងពណ៌ ូចគ្មោ  

▪ បត់សនលឹករនោ តជាសោត់ ូចគ្មោ ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តខ្ េម្មន្បរភទ ទំហំ 
និងពណ៌ ូចគ្មោ  រចួបិទភាិត រដ្ឋយមូ្រ និងចងរៅស ូកងពណ៌ ូចគ្មោ  

▪ បង្កា ញហិបរនោ តទរទជាសាធារណៈ ម្ ននឹងដ្ឋក់សំប ្តសនលឹករនោ តចូេ
រៅកោ ងហិបរនោ តរនាោះ និងបិទគ្ម្ប 

▪ ្ក  កហិបរនោ ត រចួរេើកហិបរនោ តរនាោះរៅដ្ឋក់រេើត េពស់ 
▪ ឱ្យ្បធាន ឬតំណាង គធ.េប ណាម្មោ ក់ខ្ េ្តូវគណបកេនរយា យ
ពាក់ព័នធទ កចិតត និងយេ់្ពម្ចាប់យកសំប ្តសនលឹករនោ តមួ្យពីកោ ងហិប 
រចួជូនរៅ្បធាន គធ.េប ឬតំណាង ខ្ េ្តូវ នចាត់តំាង 
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 ្បធាន ឬតំណាង គធ.េប ខ្ េ្តូវ នចាត់តំាង្តូវ៖ 
▪ របើករស្រសាម្សំប ្តរនាោះជាសាធារណៈ រចួអាន្បកាសរឈាា ោះគណបកេ
ខ្ េ្តវូ នទទួេអាសនៈ 

▪ រេើកបង្កា ញសនលឹករនោ តឱ្យតំណាងគណបកេនរយា យ និងអោក
សរងាតការណ៍ទំាងអស់ខ្ េចូេរមួ្ នរឃើញ និងឱ្យ្ ក ថ្ន ពិតជា
រឈាា ោះរបស់គណបកេនរយា យរនាោះខ្ម្ន 

 ម្ន្តនតីទទួេបនៃ ក្បតិបតតិការ្តូវរធែើកំណត់រហត ននការចាប់រនោ តរនោះ រដ្ឋយ៖ 
▪ បញ្ជា ក់កាេបររិចេទ និងទីកខ្នលង 
▪ បញ្ជា ក់តំណាងចូេរមួ្ (គធ.េប តំណាងគណបកេនរយា យខ្ េបញ្ា ី
របកខជនម្មនេទធសេគណនាម្ធយម្ភាគេពស់បំស តរសាើគ្មោ  និងអោក
សរងាតការណ៍) 

▪ បញ្ជា ក់េទធសេននការចាប់រនោ ត 
 កំណត់រហត ្តូវច ោះហតថរេខា រដ្ឋយ៖ 

▪ ្បធាន ឬតំណាង គធ.េប ខ្ េ្តូវ នចាត់តំាង 
▪ តំណាងគណបកេនរយា យខ្ េបញ្ា ីរបកខជនម្មនេទធសេគណនា
ម្ធយម្ភាគេពស់បំស តរសាើគ្មោ  

 
 
 
 

៤. ការម្រ ងស់ ម្ ោះសបរខជន្ជាបស់នោ តជា ាជិរម្ររមុម្រររឹាឃ ាំ  ង្កា ត ់
បនាៃ ប់ពី នរធែើការគណនាកំណត់ចំនួនអាសនៈ ខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ

នរយា យនីមួ្យៗ នទទួេរហើយ គធ.េប ្តូវស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តជា
សម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់តាម្េកខេណឌ  ូចខាងរ្កាម្៖ 

 រឈាា ោះអោកជាប់រនោ តទំាងអស់្តូវស្រសង់រចញពីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ខ្ េជាប់រនោ ត។ ចំនួនរឈាា ោះអោកជាប់រនោ តខ្ េ្តូវស្រសង់្តូវរសាើនឹងចំនួន
អាសនៈខ្ េ នកំណត់រដ្ឋយអន ្កឹតយ 

 ្តូវស្រសង់តាម្េំដ្ឋប់រេេររៀងពីរេើម្ករ្កាម្តាម្បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យជាប់រនោ តនីមួ្យៗ 

 កោ ងករណីរៅឃ ំ សង្កា ត់មួ្យម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររឈាា ោះរ ោះរនោ តខ្តមួ្យគត់ 
ឬម្មនបញ្ា ីរបកខជនខ្តមួ្យគត់ជាប់រនោ ត ្តូវស្រសង់រឈាា ោះអោកជាប់រនោ តរចញពី

កំណត់រហត តាម្
ចំនួន្គប់្គ្មន់ 

- ១ចាប់ រសាើជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប់ៗ ជូន្គប់គណបកេនរយា យខ្ េបញ្ា ីរបកខជនម្មន

េទធសេគណនាម្ធយម្ភាគេពស់បំស តរសាើគ្មោ  
- ១ចាប់ ទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប 
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បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យខ្តមួ្យរនាោះ តាម្េំដ្ឋប់រេេររៀងពីរេើ
ម្ករ្កាម្រហូត េ់្គប់អាសនៈកោ ង្កុម្្បឹកា 

 រឈាា ោះរបកខជនណាខ្ េ្តូវ នស្រសង់រចញពីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យ
ជាប់រនោ ត រ ើម្បីបញ្ចូ េជាសម្មជិក្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់រហើយ រឈាា ោះរបកខជន
រនាោះ្តូវេ បរចញពីបញ្ា ីរឈាា ោះរបកខជនននគណបកេនរយា យរនាោះ។ 

៥. ការរាំែតស់ ម្ ោះសបរខជន្ជាបស់នោ តជា ាជិរម្ររមុម្រររឹាឃ ាំ  ង្កា ត ់សមឃ ាំ ឬសៅ ង្កា ត ់ជាំ ទប ់ឬសៅ ង្កា តរ់ង 
បនាៃ ប់ពី នកំណត់ចំនួនអាសនៈ និងស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តរចួរាេ់រហើយ 

គធ.េប ្តូវកំណត់រឈាា ោះរបកខជនជាប់រនោ តខ្ េទទួេតំខ្ណងជា្បធាន្កុម្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ ជារម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬរៅសង្កា ត់រង តាម្េកខេណឌ  ូចម្មនខ្ចងកោ ង
ចាប់សដីពីការ្គប់្គងរ ា េឃ ំ សង្កា ត់  ូចខាងរ្កាម្៖ 

 ្បធាន្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ខ្ េជារម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ្តូវរ្ជើសររ ើសរចញពី
របកខជនរេេររៀងរេើរគបងអស់ននបញ្ា ីរបកខជនខ្ េ នទទួេសំរ ងរនោ ត
រ្ចើនជាងរគបងអស់ 

 ជំទប់ទី១ ឬរៅសង្កា ត់រងទី១ ្តូវរ្ជើសររ ើសរចញពីរបកខជនខ្ េម្មនរឈាា ោះ 
រេេររៀងរេើរគននបញ្ា ីរបកខជនខ្ េ នទទួេសំរ ងរនោ តេំដ្ឋប់ទី២ 

 ជំទប់ទី២ ឬរៅសង្កា ត់រងទី២ ្តូវរ្ជើសររ ើសរចញពីរបកខជនខ្ េម្មនរឈាា ោះ
រេេររៀងរេើរគននបញ្ា ីរបកខជនខ្ េ នទទួេសំរ ងរនោ តេំដ្ឋប់ទី៣ 

 កោ ងករណីខ្ េេទធសេជាសលូវការននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើសសម្មជិក្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ណា នសដេ់សំរ ងគំ្ម្ទ េ់បញ្ា ីរបកខជនខ្តមួ្យ ខ្ េម្មន
េកខណសម្បតតិទទួេ នអាសនៈទំាងអស់កោ ង្កុម្្បឹកា ្តូវរ្ជើសររ ើស
សម្មជិក្កុម្្បឹកាពីកោ ងបញ្ា ី ខ្តមួ្យរនាោះ ឱ្យទទួេតំខ្ណងជារម្ឃ ំ  ឬ
រៅសង្កា ត់ ជំទប់ទី១ ឬរៅសង្កា ត់រងទី១ ជំទប់ទី២ ឬរៅសង្កា ត់រងទី២ 

 កោ ងករណីខ្ េេទធសេជាសលូវការននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើសសម្មជិក្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ណា នសដេ់សំរ ងគំ្ម្ទ េ់បញ្ា ីរបកខជនខ្ត២ ខ្ េម្មនេកខណ
សម្បតតិទទួេ នអាសនៈកោ ង្កុម្្បឹកា ្តូវរ្ជើសររ ើសសម្មជិក្កុម្្បឹកាជា
របកខជន ខ្ េម្មនរឈាា ោះរេេររៀងបនាៃ ប់ពីរបកខជនខ្ េម្មនរឈាា ោះរេេររៀង
េំដ្ឋប់រេើរគបងអស់ននបញ្ា ីខ្ េ នទទួេសំរ ងរនោ តគំ្ម្ទេំដ្ឋប់ទី១ ឱ្យ
ទទួេតំខ្ណងជាជំទប់ទី១ ឬរៅសង្កា ត់រងទី១ និងរ្ជើសររ ើសយកសម្មជិក្កុម្
្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ជារបកខជនខ្ េម្មនរឈាា ោះរេេររៀងរេើរគបងអស់ ននបញ្ា ី 
ខ្ េ នទទួេសំរ ងគំ្ម្ទេំដ្ឋប់ទី២ ឱ្យទទួេតំខ្ណងជាជំទប់ទី២ ឬរៅ
សង្កា ត់រងទី២ 
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 កោ ងការកំណត់របកខជនជាប់រនោ ត ទទួេតំខ្ណងជា្បធាន្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 
រម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬរៅសង្កា ត់រង ្បសិនរបើម្មនបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេ
នរយា យ២ ឬរ្ចើនម្មនសំរ ងរនោ តរសាើគ្មោ  រនាោះ គធ.េប ្តូវ៖ 
• ពិនិតយរម្ើេចំនួនអាសនៈរបស់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យណា
ខ្ េម្មនអាសនៈរ្ចើនជាងជាអោកឈោោះ 

• កោ ងករណីបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យទំាងរនាោះ ម្មនសំរ ងរនោ ត 
និងចំនួនអាសនៈរសាើគ្មោ រនាោះ គធ.េប ្ តូវររៀបចំការចាប់រនោ តជាសាធារណៈ 

 កោ ងករណីខ្ េបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យជាប់រនោ តរៅកោ ងឃ ំ សង្កា ត់
ណាមួ្យម្មនចំនួនអាសនៈរសាើគ្មោ ទំាងអស់រនាោះ ការកំណត់របកខជនជាប់រនោ ត
ទទួេតំខ្ណងជា្បធាន្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ រម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬរៅ
សង្កា ត់រង្តូវអន រលាម្រៅតាម្េំដ្ឋប់រ្ចើន ឬតិចននចំនួនសំរ ងរនោ តខ្ េ
បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យនីមួ្យៗទទួេ ន 

 ្បសិនរបើសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មោ ក់្តូវ ត់បង់សម្មជិកភាព 
របកខជនជំនួស្តូវរ្ជើសររ ើសរបកខជនខ្ េម្មនរឈាា ោះបនាៃ ប់តាម្េំដ្ឋប់រេេ
ររៀងកោ ងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ រដ្ឋយមិ្នចំា ច់រ ោះរនោ ត
រ ើងវញិរ ើយ 

 ការ ត់បង់សម្មជិកភាពពី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់អាចរកើតរ ើងរដ្ឋយករណី
ណាមួ្យកោ ងចំរណាម្ករណីខាងរ្កាម្៖ 
▪ សាមី្េលួនទទួេម្រណភាព 
▪ សាមី្េលួន ត់បង់សម្បទាវជិាា ជីវៈ រដ្ឋយម្មនេិេិតបញ្ជា ក់ពី្កសួងសាថ ប័នម្មនសម្តថកិចច 
▪ សាមី្េលួនស ំលាខ្េងជាលាយេកខណ៍អកេរពីសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 
▪ សាមី្េលួន្តូវ នត លាការសតនាៃ រទាសដ្ឋក់ពនធនាគ្មរពីបទឧ្កិ ា ឬម្ជឈិម្ណាមួ្យ 
▪ សាមី្េលួន្តូវ នបរណដ ញរចញរដ្ឋយសារ ន្ប្ពឹតតសៃ យនឹងបទបញ្ជា នសៃកោ ង
នន្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 

▪ ្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ទំាងមូ្េ្តូវរសំាយ 
▪ សាមី្េលួន ត់បង់សម្មជិកភាពពីគណបកេនរយា យរបស់េលួន។ 

៦. ការបាំសពញេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររមុម្រររឹាឃ ាំ  ង្កា ត ់
បនាៃ ប់ពីការ្តតួពិនិតយេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ការ

កំណត់ចំនួនអាសនៈស្ម្មប់បញ្ា ីរបកខជនននគណបកេនរយា យឈររឈាា ោះរ ោះរនោ ត
កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ការស្រសង់រឈាា ោះរបកខជនខ្ េ្តវូជាប់រនោ តជារម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ជំទប់ ឬ
រៅសង្កា ត់រងននឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗចំណ ោះរាជធានី រេតតរួចរាេ់រហើយ គធ.េប ្តូវ
បំរពញ ទ.១១១០ ទ.១១០៥ធេ និង ទ.១១១១ ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ។ 
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រ. តរាងេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តតមឃ ាំ  ង្កា តរ់ោ ងរាជធាន្ ីសខតត (ទ.១១១០) 
 តារាងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី 

រេតត (ទ. ១១១០) ចំនួន ៣ចាប់ ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទ 
រដ្ឋយ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និង្បធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់
បង្កា ញចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ និងអោកសរងាតការណ៍ 

 គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចង និងរ្បើ្ ស់ ទ.១១១០  ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 
 
 

 ទ.១១១០ កោ ងក ំពយូទ័រ្តូវ នបញ្ាូ នតាម្អ ីខ្ម្េជាបនាៃ ន់រៅ គ.ជ.ប តាម្
អាសយដ្ឋា នអ ីខ្ម្េខ្តមួ្យគត់ខ្ េ នកំណត់។ 

ខ. ម្ររដ្ឋ េទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់សផទៀងផ្ទទ តស់ដ្ឋយ គធ.ខប (ទ.១១០៥ធខ) 
 ទ.១១០៥ធេ ចំនួន ៣ចាប់ ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទ 

រដ្ឋយ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និង្បធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់
បង្កា ញចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ និងអោកសរងាតការណ៍ 

 ការរ្បើ្ ស់ ទ.១១០៥ធេ 
 
 
 
 
 

 

គ. េទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររមុម្រររឹាឃ ាំ  ង្កា ត ់(ទ.១១១១) 
 ទ.១១១១ ចំនួន ៣ចាប់ ច ោះហតថរេខា រ ោះ្តា និងច ោះកាេបររិចេទ រដ្ឋយ

្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និង្បធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់បង្កា ញ
ចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ និងអោកសរងាតការណ៍ 

 ការរ្បើ្ ស់ ទ.១១១១ 
 

- ២ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តម្មនកាេោងស្រសាប់ 
“តារាងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការ
រ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី 
រេតត… រសាើជូន គ.ជ.ប” 

- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប 

ទ.១១១០ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

- ១ចាប់ បិទសាយរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តរ ោះព ម្ពស្រសាប់ខ្ េ

ម្មនកាេោងថ្ន “្ កដ្ឋសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រេេ… 
រសាើជូន គ.ជ.ប” (បំរពញរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់
ពាក់ព័នធ) 

- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប 

ទ.១១០៥ធេ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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 ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ អាចរសោើស ំងតចម្លង្កដ្ឋសេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៥ធេ) ឬេទធសេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១១១)។ 

VIII. ការសវចខចប់ ន្ិងការបញ្ជូន្លទធផលបសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តសព្រើសសរ ើស
ព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ ន្ិងរាលស់ាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅ គ.រ.ប 

បនាៃ ប់ពីការបំរពញតារាងេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់កោ ង
រាជធានី រេតត (ទ.១១១០) ្កដ្ឋសេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តតាម្ឃ ំ សង្កា ត់ 
រសៃៀងផ្ទៃ ត់រដ្ឋយ គធ.េប (ទ.១១០៥ធេ) េទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១១១) និងកំណត់រហត ននការបិទសាយ ទ.១១០៥ធេ និង ទ.១១១១ 
រៅរេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប រចួរាេ់រហើយ ្ បធាន គធ.េប ្ តូវធានាថ្ន រាេ់រស្រសាម្សំប ្ត
ដ្ឋក់ឯកសារទំាងឡាយខាងរេើ និងរាេ់រសាង “គ” ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តននឃ ំ 
សង្កា ត់ទំាងអស់ចំណ ោះរាជធានី រេតត្តវូខ្ត នរវចេចប់ដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” និង
រសាង “ឃ” បញ្ាូ ន និង្បគេ់ជូន គ.ជ.ប  នយា៉ាង្តឹម្្តូវកោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ៥ នងៃ 
រ្កាយរពេទទួេកំណត់រហត បូកសរ បេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់
ចំណ ោះរាជធានី រេតត។ 

១. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តណែេ គធ.ខប  សម្រមចពយួរេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោ (សមើេចាំែ ច ៤ 
រោ ងចាំែ ច V) 

២. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តណែេ គធ.ខប  សម្រមចយេម់្រពមទទេួយរេទធផេបស ដ្ ោះអា ន្ោ 
រ.  ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តណែេម្រតវូ ន្ដ្ឋររ់ោ ងរញ្ចប ់“ឃ ពសិ  ” 

 ្បធាន គធ.េប ្ តូវរ្តៀម្កញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” មួ្យស្ម្មប់ដ្ឋក់រាេ់រស្រសាម្
សំប ្តដ្ឋក់ឯកសាររ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងឡាយណាខ្ េ គធ.េប 
សរ្ម្ចយេ់្ពម្ទទួេយកេទធសេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ។ 

 រាេ់រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកសាររ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ គធ.េប ្ តូវ៖ 

- ១ចាប់ បិទសាយរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តរ ោះព ម្ពស្រសាប់ខ្ េ

ម្មនកាេោងថ្ន “េទធសេបរណាដ ោះអាសនោនន
ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ 
សង្កា ត់រេេ… រសាើជូន គ.ជ.ប” (បំរពញ
រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ) 

- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកសាររៅ គធ.េប 

ទ.១១១១ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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▪ រសៃៀងផ្ទៃ ត់ឱ្យ នហាត់ចត់រ ើងវញិ 
▪ ចងជា ច់ រៗដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ តាម្្បរភទឯកសារខ្ េម្មនកោ ងរស្រសាម្សំប ្ត។ 

 
 

  
 រញ្ចប់ “ឃ រិសសស” 

 
- រាេ់រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ រសាើជូន គ.ជ.ប 
- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១១០ ទ.១១០៥ធេ និង ទ.១១១១ 
- រាេ់ ទ.១១១៦តព រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព 

“ក” របស់្កមុ្្តួតពិនិតយេទធសេ ឬ/និងរបស់ គឃ.សប 
(្បសិនរបើម្មន) 

- រាេ់ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គធ.េប ពាក់ព័នធនឹងពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (្បមូ្េដ្ឋក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្ត
ខ្តមួ្យ និងកាេោងថ្ន “រសាើជូន គ.ជ.ប”) 

- រាេ់កំណត់រហត សដីពីេទធសេននការចាប់រនោ ត (្បសិនរបើម្មន) 
- រស្រសាម្សំប ្តដ្ឋក់េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) 
ចំនួន ១ចាប់។ 
 

 

 ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
   

 គធ.េប ្តវូចាត់ខ្ចងបំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ រដ្ឋយម្មនសររសររាយម្ េសម្មា រ ឯកសារ
ខ្ េ នដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” និងចាត់ខ្ចងរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 

 បិទភាិតកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” 
 សររសររេេកូ រាជធានី រេតតរៅរេើខ្សោកខាងរ្ៅននកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” 

រដ្ឋយប ិកហែឺតេ បមិ្ន្ជោះ 

ខ.  ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តដ្ឋររ់ោ ងស ោង “ឃ ពនិ្តិយរួច” 
្បធាន គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចងរវចេចប់រាេ់រសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា ន

ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និងម្មនពាកយបណដឹ ង ខ្តគ្មា នការរបើក
កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ដ្ឋក់រៅកោ ងរសាង “ឃ” តាម្ចំនួនចំា ច់រ ើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអស់
រសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ។ 

 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរហារ ៉ារ្ៅកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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សសោង “ឃ 
ាន្បែដឹ ង/សបើររញ្ចប់សវុតថិភារ “រ”” 

-រាេ់រសាង “គ ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក”” 
- េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចំនួន 
១ចាប់ 

- រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់……. 
ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចងភាិតរសាង “ឃ” នីមួ្យៗ ចាក់រសាឃល ំម្មនរេេ 
 សររសរសម្មគ េ់ពីរ្ៅរសាង “ឃ” នីមួ្យៗ រដ្ឋយប ិកហែឺតេ បមិ្ន្ជោះនូវ

រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ ពីរេេប៉ា នាា ន…  េ់រេេប៉ា នាា ន… 
 សររសរសម្មគ េ់ថ្ន “ពិនិតយរចួ”។ 

គ.  ាា រ ឯរសារស ោះសនោ តដ្ឋររ់ោ ងស ោង “ឃ ាន្បែដឹ ង/សបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ”” 
្បធាន គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចងរវចេចប់រាេ់រសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មន

ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ រហើយខ្ េ្តូវ នរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តមួ្យ ឬរ្ចើន ដ្ឋក់រៅកោ ងរសាង “ឃ” រដ្ឋយខ្ ក (“ម្មន
បណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក””) តាម្ចំនួនចំា ច់ រ ើម្បដី្ឋក់ឱ្យអស់រសាង “គ” 
ននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សសោង “ឃ រិន្ិតយរចួ” 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 

រេេ………  េ់រេេ……… 
រេេ………  េ់រេេ……… 

- រាេ់រសាង “គ” ននឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ង និង
ម្មនពាកយបណដឹ ង (តាម្រេេររៀងរេេកូ ) 

- ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
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 ចងភាិតរសាង “ឃ” និងចាក់រសាឃល ំម្មនរេេ។ 
 សររសរសម្មគ េ់ពីខាងរ្ៅរសាង “ឃ” រដ្ឋយប ិកហែឺតេ បមិ្ន្ជោះ នូវរេេកូ 

ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ និងពាកយថ្ន “ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព ក”។ 

ចាំ្ាំ៖ កោ ងករណីម្មនរសាង “ឃ ពិនិតយរចួ” ឬ/និងម្មនរសាង “ឃ ម្មនបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព “ក”” រេើសពី ១ ្បធាន គធ.េប ្តូវសររសរបខ្នថម្រៅរេើខ្សោកខាងរ្ៅ
ននរសាង “ឃ” ទំាងរនាោះនូវរេេររៀងននរសាង “ឃ” នីមួ្យៗ។ 
ឧទាហរណ៍ ្បសិនរបើម្មនរសាង “ឃ” សរ បចំនួន ៣ ្តូវសររសរសម្មគ េ់រេេររៀង 

១/៣ ២/៣ និង ៣/៣។ 

ឃ. ការបញ្ជូ ន្ ន្ងិការម្ររគេ ់ទទេួ 
កោ ងការបញ្ាូ ន និងការ្បគេ់ ទទួេកញ្ច ប់ “ឃ ពិរសស” និងរាេ់រសាង “ឃ” 

្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 
 អរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ជាតិ អនតរជាតិចូេ

រមួ្ជាសាកេ ី
 ជូន ំណឹងពីរពេរវលារចញ ំរណើ រ និងរគ្មេរៅ រពេរវលា្បគេ់ ទទួេ

រៅទីសដីការ គ.ជ.ប 

ង. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរសារសៅ េប់ញ្ជូ ន្សៅ គ.ជ.ប 
្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថ្ន រាេ់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសេ់រសេងរទៀត

ខ្ េ នទទួេពី គឃ.សប ទំាងអស់ចំណ ោះរាជធានី រេតត ឬ/និងម្មនរៅ េគធ.េប ្ តវូ
ខ្ត នរវចេចប់ និងបញ្ាូ នរដ្ឋយខ្ ករៅ គ.ជ.ប រៅរពេរ្កាយ។ 

កោ ងការរវចេចប់ និង្បគេ់ ទទួេរនោះ ្បធាន គធ.េប ្តូវខ្តបំរពញេិេិត
បញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ខ្ រ។ 

 
&* 
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ស ះរមុ្ពសដាយ គ.រ.ប 

នោ ាំ២០១៧ 


