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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

គណៈរម្មា ធិការជាតរិរៀបចំការរ ះរនោ ត            
 

អនុសាសន៍របសភ់ាគីពារ់រ័នធចំនួន ១០ រ ើរសចរតីព្ពាងបទបញ្ជា  និងនីតិវិធី 
សព្ម្មប់ការរ ះរនោ តរព្រើសតងំតំណាងរាស្តសត នីតិកា ទី៦ នោ ២ំ០១៨ 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
យោបលជ់ាទូយៅយលើយេចក្តីព្រាង ប.ន.ត.រ 

១.គណបក្សព្របជាជនក្ម្ពុជា 

អំពីទម្រង់នៃការសរសសរ 
១.  សសនើរក្សាទម្រង់ចាស់ដែលធ្លា ប់បាៃសរសសរក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសម្ាប់ការសបាោះសនន តក្សៃាងរចួរក្ស សែើរបអីនក្សអាៃស្សួលចងចំា ៃិងតារដាៃ 
២.  សសនើជំពូក្សៃីរួយៗរក្សាចំណងសជើងសៅែដែល សរតាា កំុ្សផ្លា ស់បាូរែូចជា សៅនន ំ២០១៣ ជំពូក្សទី១២”តំណាងគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេតការណ៍ ៃិងអនក្សយក្ស

ព័ត៌ាៃ” ស ើយនន ំ២០១៨ បាៃយក្សរក្សដាក់្សសៅជំពូក្សទី៣ វញិ 
៣. ការសម្បើម្បាស់ពាក្សយបសចេក្សសទស សសនើកំុ្សសធវើការផ្លា ស់បាូររាល់ការសបាោះសនន ត ែូចជា ពាក្សយសៅនន ំ២០១៣ សម្បើ “តំណាងគណបក្សសៃសោបាយ” ស ើយនន ំ២០១៨ ែូររក្សសម្បើ

ពាក្សយ “ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយវញិ”។ 
៤. ការបង់សលខសោង ក្សនុងជំពូក្សទី៨ ៃិងជំពូក្សទី៩ ាៃភ្នពម្ចបូក្សម្ចបល់ រិៃចាស់លាស់តារខាឹរសារៃីរួយៗ។ 

២- គណបក្សខ្មែរអភវិឌ្ឍន៍យេដ្ឋក្ចិច 

រិៃាៃអវីទាស់សទ ទទួលយក្សបាៃ ៃិងឯក្សភ្នពទំាងស្សុង។ 
៣.គណបក្សហ៊្វុនេ ិនប ចិ 

សំណូរពរែល់ គ.ជ.ប គួរបដៃែរ ១អាសៃៈសភ្ន សម្ាប់សខតាម្ពោះវហិារ ពីសម្ពាោះអនក្សចូលររួសបាោះសនន តក្សនុងសខតាម្ពោះវហិារ ាៃចំៃួៃ ១២៣.៦៣៧នាក់្ស សដាយ
សោងតារលទែផលបសណាា ោះអាសៃននៃការសធវើបចេុបបៃនភ្នពបញ្ា ីសបាោះសនន ត ៃិងការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត នន ំ២០១៧។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៤.ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃទព្រម្ង់  

- ប.ៃ.ត.រ បាៃដចងអំពីទម្រង់ដបបបទជាសម្ចើៃ។ ប ុដៃារិៃបាៃភ្នា ប់ជារួយៃឹងសសចក្សាីម្ពាងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសៃោះ។ 
- ចំណុចខាោះនៃ ប.ៃ.ត.រ បាៃសោងលិខិតបទែឋៃនានា ែូចជា បទបញ្ជា នផៃក្សនុង គ.ជ.ប។ ប ុដៃារិៃបាៃដចងអំពីខាឹរសារពាក់្សព័ៃែសនាោះស ើយ។ ស តុសៃោះ គួរដចងខាឹរ

សារពាក់្សព័ៃែឱ្យបាៃចាស់លាស់ សែើរបីសចៀសវាងការដសវងរក្សឯក្សសារែនទសទៀតរក្សសម្បើម្បាស់ ៃិងសែើរបងីាយស្សួលយល់អំពីខាឹរសារនៃបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិ
សម្ាប់ការសបាោះសនន តដែរ។ 

- ពិៃិតយស ើញថា ាៃការខុសពាក្សយសពចៃ៍ អក្សខរាវរិទុែរួយចំៃួៃដែលបាៃសរសសរក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសម្ាប់ការសបាោះសនន តខាងសលើសៃោះ។ 

៥.ស្ថា នទូតជប  ន 
េំយណើ 

 <បទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសៃោះ ៃិងឯក្សសារសបាោះសនន តដែលពាក់្សព័ៃែទំាងអស់ ៃិងទម្រង់ ម្តូវដតសម្បើម្បាស់ វៃុអក្សសរដខមរយូៃីកូ្សែដតរួយគត់។ រិៃម្តូវសម្បើម្បាស់ វៃុ
ដខមរបុរាណររួាៃ លីរ ូៃ ABC ជាសែើរ។ ឯក្សសារទំាងអស់សនាោះម្តវូដតផាល់ជាទម្រង់ឌីជីថល ដែលអាចសម្បើម្បាស់បាៃ។> 

ការបក្ព្រស្ថយ 

 ការសម្បើម្បាស់ វុៃអក្សសរដខមរដែលរិៃដរៃជាទម្រង់ដខមរយូៃីកូ្សែៃឹងបណាា លឱ្យបងាា ញអក្សសរែងេូវទឹក្ស ៃិងសធវើឱ្យការចរាងក្សនុងទម្រង់កំុ្សពយូទ័រសាង់ដារាៃបញ្ជា  ដែលសធវើឱ្យការស 
ការាៃការលំបាក្ស។ សសចក្សាីម្ពាងបចេុបបៃននៃបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសៃោះក៏្សសម្បើម្បាស់   វុៃបុរាណដែរក្សនុងក្សាលទំព័រ, ថវីសបើាៃរិតិសោបល់ែូចគ្នន កាលពីសលើក្សរុៃ ដែលថាឱ្យសរសសរស ើង
វញិជារួយៃឹងសម្បើម្បាស់ វុៃអក្សសរដខមរយូៃីកូ្សែ។ 
 សលើសពីសៃោះសទៀត ឯក្សសារទំាងអស់សនាោះម្តូវដតផាល់ជាទម្រង់ឌីជីថលដែលអាចសម្បើម្បាស់បាៃ ដែលសធវើឱ្យការដសវងរក្សអក្សសរបាៃ ៃិងបសងេើៃម្បសិទែិភ្នពនៃការស ការការងារ
ោ ងខាា ំង។ ទិៃនៃ័យ PDF ដែលជាទម្រង់របូភ្នពបចេុបបៃន គឺរិៃាៃសារៈសំខាៃ់សម្ាប់សគ្នលបំណងសៃោះសទ។ សគ្នលបំណងនៃការរក្សាភ្នពាៃសិទែិឬភ្នពម្តឹរម្តូវ នៃឯក្សសារឌីជីថល 
អាចម្តូវបាៃសម្បើម្បាស់កាៃ់ដតម្បសសើរស ើងសដាយសម្បើហាសកូ្សែឬការចុោះ តថសលខាតារឌីជីថលជាជាងសម្បើម្បាស់រូបភ្នព។ 

៦.អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 
អៃុសាសៃ៍សំខាៃ់ៗជាលក្សខណៈទូសៅ 
១. រិៃគួរអៃុវតាបញ្ញតាិបែិវាទនៃម្ក្សបខ័ណឌ ចាប់សបាោះសនន ត ចាប់សាីពីវសិសាធៃក្សរមចាប់គណបក្សសៃសោបាយ ដែលអាចម្តូវបាៃបក្សស្សាយរិៃចាស់លាស់ ក្សនុងការ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
លុបសបក្សខភ្នពឈរស ម្ ោះរបស់គណបក្សសម្បកួ្សតម្បដជង ៃិងការរលំាយគណបក្សសៃសោបាយ។ 

២. ពម្ងឹងសគ្នលការណ៍សរធរ៌ ៃិងតាា ភ្នព នៃ ិរញ្ញវតថុសោសនាសបាោះសនន តរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ៃិងការសម្បើម្បាស់ធៃធ្លៃរែឋសម្ាប់សក្សរមភ្នពៃសោបាយ។ 
៣. ជំរញុសាថ ៃីយ៍ទូរទសសៃ៍ឯក្សជៃ ឱ្យសគ្នរពម្ក្សរសីលធរ៌ វជិាា ជីវៈ ៃិងសគ្នលការណ៍ដណនំារបស់ គ.ជ.ប សៅក្សនុងសរ័យសោសនាការសបាោះសនន ត។ 
៤. ពម្ងឹងអពាម្កឹ្សតយ ឥតលសរអៀងខាងៃសោបាយនៃរន្តៃាីក្សងក្សាា ំងម្បដាប់អាវធុ ៃិងរន្តៃាីតុលាការ ដែលាៃដចងសៅក្សនុងម្ក្សរសីលធរ៌ ចាប់ បទបញ្ជា  ៃិងសសចក្សាី

ដណនំាសផសងៗ។ 
៥. ពម្ងឹងការផាល់កិ្សចេស ម្បតិបតាិការរបស់អាជាា ធរជារួយ គ.ជ.ប  ដតបៃថយការសម្ជៀតដម្ជក្ស ៃិងឥទែិពលលំសអៀង    ៃសោបាយសៅសលើែំសណើ រការសបាោះសនន ត 

ពិសសសយុទែនាការសោសនា ៃិងសៅនថៃសបាោះសនន តដែលចាប់សបាោះសនន ត បទបញ្ជា  ៃិងសសចក្សាីដណនំាសផសងៗបាៃកំ្សណត់។ 
៦. បសងេើតសគ្នលៃសោបាយ ឬយៃាការ ៃិងរក្សរសធាបាយ សែើរបីធ្លនាការអៃុវតាៃ៍សិទែិចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ៃិងសិទែិសបាោះសនន តរបស់ពលក្សរចំណាក្សស្សុក្សទំាងសៅក្សនុង

ម្បសទស ៃិងសៅសម្ៅម្បសទស។ 
៧. បៃថយចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តបម្រុងសៅម្តឹរ៥% (ោ ងសម្ចើៃ) នៃម្បជាពលរែឋដែលបាៃចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ដែលម្តវូសបាោះពុរព។ 
៨. ពម្ងឹងតាា ភ្នពនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត សដាយរិៃម្តវូឱ្យាៃការបិទបងអួច ៃិងទាវ រនៃការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ 
៩. ពម្ងឹងការអៃុវតាៃ៍សសចក្សាីដណនំា អំពីការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ទប់សាេ ត់រន្តៃាីការោិល័យទារទារភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយចុោះ តថសលខាសលើកំ្សណត់ស តុនៃការ

រាប់សៃាឹក្សសនន ត១១០២ជារុៃ សៅសពលរិៃទាៃ់បាៃបញ្េ ប់ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងពម្ងឹងការយក្សចិតាទុក្សដាក់្សនៃការសសសរលទែផល នៃការសផៃៀងផ្លៃ ត់សៃាឹក្សសនន ត
ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវក្សនុងទម្រង់១១០២ ៃិងការបិទផាយទម្រង់១១០២ ៃិងទម្រង់១១០៣ សៅតារការោិល័យគណៈក្សរមការ            ំុ/សងាេ ត់សរៀបចំការសបាោះសនន ត។ 

១០. ជំរញុការសចញអតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ៃិងសំបុម្តកំ្សសណើ ត ឱ្យអនក្សាៃសិទែិសបាោះសនន តបាៃម្គប់គ្នន ១០០ភ្នគរយ។ 
១១. បសងេើតយៃាការររួ សែើរបីដចក្សរដំលក្សព័ត៌ាៃ ជួយអៃារាគរៃ៍ ៃិងដក្សតម្រូវក្សរណីភ្នពរិៃម្បម្ក្សតី ការអៃុវតាៃ៍ខុសម្ក្សរសីលធរ៌ ៃិងទំនាស់សបាោះសនន តដែលាៃ

សាសភ្នពពីសាជិក្ស គ.ជ.ប រន្តៃាី គ.ជ.ប រន្តៃាីនៃគណៈអចិនន្តៃាយ៍សៃាិសុខសបាោះសបាោះសនន ត រន្តៃាីនៃគណបក្សសចុោះស ម្ ោះម្បកួ្សតម្បដជងក្សនុងការសបាោះសនន ត ៃិង
តំណាងអងគការសាគរ រិៃដរៃរដាឋ ភិបាលសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត។ យៃាការររួសៃោះ គួរដតម្តូវបសងេើតសៅកំ្សរតិថាន ក់្សជាតិ ៃិងថាន ក់្សសខតាសម្ការការែឹក្សនំារបស់
សាជិក្ស គ.ជ.ប។ 

១២. ដាក់្សសចញៃូវវធិ្លៃការពិសសសបសណាា ោះអាសៃន ដែលតម្រវូឱ្យគណបក្សសៃសោបាយទំាងអស់បសងេើៃចំៃួៃសបក្សខជៃជាស្រសាី ៃិងបសងេើៃចំៃួៃស្រសាីជាសបក្សខជៃសៅជួររុខ ។ 
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៧.េមាគម្ អរ ណរះ 

ស ើញថា រាល់អក្សខរាវរិទុែ សបាោះពុរពបាៃម្តឹរម្តូវ, រាល់ោា ម្បសោគ ាៃែក្សោា  ៃិងខ័ណឌ បាៃម្តឹរម្តូវ, ម្បសោគៃីរួយៗ ងាយយល់ងាយសាា ប់បាៃ, ខាឹរសារ អតថបទ 
លអម្បសសើរ ាៃៃ័យសពវម្គប់ ម្បនពណាស់ ចាស់លាស់។ 

ជំពូក្ទី១  

បទបបញ្ញតតិទូយៅ 
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
១ .១.៣  កាលបរសិចេទនៃការសបាោះសនន តម្តវូកំ្សណត់ ៃិងម្បកាសសដាយនាយក្សរែឋរន្តៃាី តារ

សំសណើ របស់រែឋរន្តៃាីម្ក្សសួងរហានផៃ ។ 
(ៃិោយពីតួនាទី របស់គ.ជ.ប ក្សនុងការចាត់ដចង ៃិងការកំ្សណត់ពីម្បធ្លៃសក្សេិ 
ឬម្គ្នាៃអាសៃន) 
១. ការកំ្សណត់សពលសវលា សដាយនាយក្សរែឋរន្តៃាីសៅនថៃសបាោះសនន តឱ្យបាៃចាស់ 

ែូចជាការកំ្សណត់សពលសវលា សម្ាប់ការសបាោះសនន តម្ក្សរុម្បឹក្សា ំុ សងាេ ត់ 
(ម្បការ ១.៣ ចំណុច ១.៣.១)។ 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ  
១.៣.៣.៣ សន្តងាគ រសីុវលិគឺជាជសាា ោះសៅក្សនុងម្បសទស ដែលម្បជាជៃសម្បើអាវធុ សែើរបី

ម្បយុទែតតំាងៃឹងរាជរដាឋ ភិបាល ឬសែើរបែីសណាើ រយក្សអំណាច ដែលរារាំង
ម្បជាពលរែឋរិៃឱ្យសៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ឬសៅសបាោះសនន តបាៃសដាយ
សសរ ីឬរិៃឱ្យគណបក្សសៃសោបាយសធវើការសោសនាសបាោះសនន តបាៃសដាយសសរ ី។ 

១.៣.៣.៤ ការបោះសបារគឺជាចលនាឧទាៃ រម្បនំងទល់ៃឹងរាជរដាឋ - ភិបាលសលើបញ្ជា
រួយ ឬបញ្ជា សម្ចើៃ ដែលអាចាៃអំសពើ  ិងា ឬសដាយសៃាិវធីិ សៅតាររាជ
ធ្លៃី សខតា ម្ក្សុង ស្សុក្ស ខណឌ   ំុ សងាេ ត់ ឬសៅក្សនុងម្បសទសទំាងរូល ដែល 
រារាងំ ម្បជាពលរែឋរិៃឱ្យសៅចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ឬសៅសបាោះ សនន តបាៃ
សដាយសសរ ី ឬរិៃឱ្យគណបក្សសៃសោបាយសធវើ ការសោសនាសបាោះសនន តបាៃ
សដាយសសរ ី។ 

សូរសសនើបាូរពាក្សយពី “រដាឋ ភិបាល “ សៅជា “រាជរដាឋ ភិបាល” 
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អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ១.៤ 

ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា អាចៃឹងសធវើស ើងសៅសម្កាយរយៈ
សពល ៥ (ម្បំា) នន ំបាៃ ម្បសិៃសបើៃីតិកាលរបស់ រែឋសភ្ន ម្តូវបាៃបៃាស្សបតារាម្តា 
៧៨ នៃរែឋធរមៃុញ្ញ ៃិងសម្ការ បទបបញ្ញតាិ “ កាលៈសទសៈពិសសស ” ។  

សសនើសំុសលើក្សយក្សខាឹរសារទំាងអស់នៃចំណុច ១.៥.៣ សៅដាក់្សម្តង់ចំណុច 
១.៥.១ បាូរសៅជាចំណុច ១.៥.២ វញិ ស ើយចំណុច ១.៥.២ បាូរសៅជាចំណុច 
១.៥.៣។ 
រូលស តុ ៖សដាយសារចំណុច ១.៥.៣ នៃខាឹរសារទូសៅដែលគួរដតសរសសររុៃ។ 

ម្បការ ១.៦ 
ក្សរណីការោិល័យ ឬ ំុ សងាេ ត់ណា ដែលរិៃអាចែំសណើ រការសរៀបចំការ

សបាោះសនន តបាៃ សដាយសារក្សរណីែូចាៃដចងសម្ការចំណុច ១.៣.៣ ៃិងចំណុច ១.៥.៣ 
ខាងសលើ ការសបាោះសនន តសាជាថមី ៃឹងម្តូវែំសណើ រការសៅសពលសាថ ៃការណ៍សៅ ំុ សងាេ ត់
សនាោះាៃម្បម្ក្សតីភ្នពស ើងវញិ ៃិងតារកាលបរសិចេទកំ្សណត់សដាយ គ.ជ.ប ។ 

សសនើបាូរសលខសោងពីចំណុច ១.៥.៣ រក្សជា ១.៥.១ វញិ។ 
រូលស តុ ៖ សែើរបីឱ្យស្សបតារកំ្សដណខាងសលើ។ រឯីខាឹរសារ “ពាក្សយថាសបាោះ
សនន តសាជាថមី” បាៃពៃយល់ចាស់លាស់ស្សបតារម្បការ ១២៨, ១២៩, 
១៣៣, ១៣៤ នៃ ច.ប.ត.រ។ 

ម្បការ ១.៧ 
ការសបាោះសនន តសាជាថមីម្តូវសធវើស ើងក្សនុងរយៈសពល ៨ (ម្បំាបី) នថៃោ ងយូរ បនាៃ ប់

ពីនថៃដែល គ.ជ.ប បែិសសធលទែផលនៃការសបាោះសនន ត សៅការោិល័យសបាោះសនន តណា
រួយ ឬរួយចំៃួៃ ឬ ំុ សងាេ ត់ណារួយ ។ 

សសនើសំុលុបសចាល។ 
រូលស តុ ៖ សដាយសារវាសៃួៃជារួយម្បការ ៨.៩។ 

១.១០.២៨ (២៩ពំុាៃសទ) 
អៃុវតាការងារែនទសទៀតតារចាប់ ៃិងលិខិតបទដាឋ ៃគតិយុតា។ 

សសនើសំុបដៃថរពាក្សយ ជាធរាៃ។ សៅលបោះខាងសម្កាយសគ។ 
រូលស តុ ៖ សែើរបីឱ្យវាស្សបសៅៃឹងម្បការខាងសលើ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
១.១០.១៦ ែក្ស ូតជាបសណាា ោះអាសៃនៃូវសិទែិសបាោះសនន ត ឬផាល់សិទែិសបាោះសនន តស ើង          

វញិ។ ចុោះបញ្ា ីគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត ឬលុបសចញពីបញ្ា ី
ឈរស ម្ ោះ សបាោះសនន តរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ។ លុបសបក្សខភ្នពរបស់

សរតថកិ្សចេម្គប់ម្គងការសបាោះសនន ត 
o រុៃាៃការែក្ស ូតសិទែិៃសោបាយ គ.ជ.ប ម្តូវសោងសលើឯក្សសារអវីរួយ 

ដែលសចញថា សបក្សខជៃសនាោះអស់សិទែិ ឬាៃសទាស ៃិងបញ្ជា ក់្សពីាម្តានៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត ឬទទួលសាគ ល់សបក្សខភ្នពឈរស ម្ ោះសបាោះ
សនន តស ើងវញិ ។ 

 
១.១០.១៧  ម្តួតពិៃិតយចំណូល ៃិងចំណាយក្សនុងរយៈសពលសោសនាសបាោះសនន ត

របស់សបក្សខជៃ ៃិងគណបក្សសៃសោបាយ ។ 
 

ចាប់ដែលម្តូវសធវើការែក្ស ូតឱ្យបាៃចាស់លាស់ សជៀសវាងការែក្ស ូត
សដាយរិៃាៃរូលដាឋ ៃ ឬសចោះដតសសម្រចចិតាែក្ស (ម្បការ១.១០ ចំណុច 
១.១០.១៦)។ 

o សៅក្សនុងរយៈសពលសោសនាសបាោះសនន ត គ.ជ.ប រិៃម្តឹរដតម្តតួពិៃិតយ
ចំណូលចំណាយរបស់សបក្សខជៃ ៃិងគណបក្សសៃសោបាយដតប ុសណាណ ោះសទ 
គ.ជ.ប ម្តូវដតធ្លនាសសមើភ្នពគ្នន នៃការចំណាយថវកិាក្សនុងការសោសនា
ម្គប់គណបក្សសៃសោបាយៃិរួយៗ ៃិងសដាយរិៃលសរអៀង (ម្បការ១.១០ 
ចំណុច ១.១០.១៧)។ 

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ  
១.១៧.១ សាសភ្នព គ .សប ម្តូវសម្ជើសសរ ើសស ើងក្សនុងចំសណារម្បជាពលរែឋ ឬ/ៃិង 

រន្តៃាីរាជការ...។ 
សសនើសំុលុប់ពាក្សយ “ឬ” ...ឬ/ៃិង រន្តៃាីរាជការ....។ 

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ  
១.១៩.១ សាសភ្នព គ.ក្ស.ប ម្តូវសម្ជើសសរ ើសស ើងក្សនុងចំសណារម្បជាពលរែឋ ឬ/ៃិងរន្តៃាី 

រាជការក្សនុងម្ក្សុង ស្សុក្ស ខណឌ   ំុ សងាេ ត់ សលើក្សដលងដតក្សងសោធពលសខររភូរិៃៃ 
ៃគរបាលជាតិ រន្តៃាីតុលាការ បពវជិតសាសនា អភិបាល អភិបាលរងម្ក្សុង ស្សកុ្ស 
ខណឌ  សាជិក្សម្ក្សរុម្បឹក្សាម្ក្សងុ ស្សុក្ស ខណឌ   ំុ សងាេ ត់ សបក្សខជៃឈរស ម្ ោះ
សបាោះសនន ត សម្ាប់សាជិក្សម្ក្សុរម្បឹក្សាទំាងសនាោះ សរភូរិ ជំៃួយការសរភូរិ ៃិង
ជៃដែលម្តូវបាៃតុលាការផានាៃ សទាសដាក់្សពៃែនាគ្នរពីបទឧម្កិ្សែឋ ឬបទរជឈិរ 
ស ើយ ដែលរិៃទាៃ់ាៃៃីតិសរបទាស ើងវញិ ។ 

សសនើសំុលុបពាក្សយ “ឬម្ក្សងុ ស្សុក្ស ខណឌ ” 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងអងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ម្បការ ១.២០ 

ម្បព័ៃែសម្ជើសសរ ើសសាជិក្ស ៃិងរន្តៃាី បុគគលិក្សនៃ គធ.ខប គ .សប ៃិង 
សាសភ្នព គ.ក្ស.ប ម្តវូឈរសលើសគ្នលការណ៍សសមើភ្នព សដាយម្តឹរម្តូវ តាា ភ្នព         
អពាម្កឹ្សត សរតថភ្នព រិៃម្បកាៃ់ៃិនាន ការៃសោបាយ ៃិងការងារពាក់្សព័ៃែ ដែលាៃ
កំ្សណត់សៅក្សនុងបទបញ្ជា នផៃក្សនុងរបស់ គ.ជ.ប ។ គ.ជ.ប សលើក្សទឹក្សចិតា ៃិងផាល់អាទិភ្នព
ែល់សបក្សខនារ ី ឬសបក្សខជៃ ៃិងសបក្សខនារដីែលជាជៃជាតិសែើរភ្នគតិចសៅតំបៃ់ ដែល
ាៃជៃជាតិសែើរភ្នគតិចតារចំៃួៃសរស្សប ៃិងចំសពាោះសបក្សខជៃ ៃិងសបក្សខនារ ី ជាជៃ
ាៃពិការភ្នពដែលាៃសរតថភ្នព ៃិងកាយសរបទាសរស្សបសៅៃឹងការងារពាក់្សព័ៃែ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...គ.ជ.ប សលើក្សទឹក្សចិតា ៃិងផាល់អាទិភ្នពែល់សបក្សខនារ ីឬសបក្សខជៃ ៃិងសបក្សខ
នារសីបក្សខជៃទាំងពីរសភទ ដែលជាជៃជាតិសែើរភ្នគតិចសៅតំបៃ់ដែលាៃ
ជៃជាតិសែើរភ្នគតិចតារ...។ 
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 

ការដាក់្សសបក្សខនារ ីក្សនុងម្បព័ៃែសម្ជើសសរ ើសសាជិក្ស ៃិងបុគគលិក្សនៃ គធ.ខប គ 
.សប ៃិងសាសភ្នព គ.ក្ស.ប ម្តូវាៃសគ្នលការណ៍សលើក្សទឹក្សចិតាសម្ាប់ស្រសាី
ោ ងសហាចណាស់ឱ្យបាៃ ៣០% សម្ពាោះកាលណារិៃាៃសគ្នលការសលើក្ស
ទឹក្សចិតាចាស់លាស់សនាោះស្រសាីម្តូវបាៃសគរិៃផាល់ឱ្កាស ជាពិសសសរវាងសបក្សខជៃ
ជាបុរស ៃិងស្រសាីដែលាៃសរតថភ្នពសសមើគ្នន  ឬសម្ការបៃាិចបៃាួច(ម្បការ ១.២០)។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  

១.២១.១ ម្បាក់្សក្សនម្រម្តូវសបើក្សជាសរៀងរាល់ដខចំសពាោះ អ.គ.ជ.ប ៃិងរន្តៃាី បុគគលិក្សជាប់កិ្សចេ
សៃា ស ើយម្តវូសបើក្សផ្លា ច់ ចំសពាោះរន្តៃាី បុគគលិក្សស  ការសម្កាយការបញ្េ ប់
ការងារ ។ 

...ចំសពាោះអនក្សស  ការរន្តៃាី បុគគលិក្សស  ការសម្កាយការបញ្េ ប់ការងារ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
ម្បការ ១ .២៦  
 គ.ជ.ប ាៃសិទែិ អំណាច ភ្នរកិ្សចេ ៃិងការទទួលខុសម្តូវក្សនុងការសលើក្សវធិ្លៃការ 
ៃិងចាត់ដចង ការងារ សែើរបីធ្លនាកិ្សចេការពារសៃាិសុខ ៃិងសណាា ប់ធ្លន ប់សាធ្លរណៈ ក្សនុង
ែំសណើ រការសបាោះសនន ត ក្សនុងសនាោះម្តូវដណនំា គធ.ខប គ .សប ៃិង គ.ក្ស.ប ឱ្យស ការ
ជារួយអាជាា ធរាៃសរតថកិ្សចេ សលើក្សវធិ្លៃការ ការពារ បងាេ រ ៃិងសដាោះស្សាយជាក់្សដសាង 

គ.ជ.ប ជាសាថ ប័ៃទទួលខុសម្តវូសលើការសបាោះសនន ត ៃិងជាសាថ ប័ៃឯក្សរាជយ 
សគ្នលការណ៍នៃអាជាា ធរ គឺជាអនក្សចូលររួពម្ងឹងសៃាិសុខ សណាា ប់ធ្លន ប់ជូៃ គ.ជ.ប 
ស តុសៃោះ គ.ជ.ប ាៃសិទែិអាជាា  ក្សនុងការបញ្ជា ែល់សាថ ប័ៃាៃសរតថកិ្សចេ 
ស តុសៃោះរាល់កិ្សចេការទំាងឡាយសរតថកិ្សចេ គឺជាអនក្សស ការជួយែល់សាថ ប័ៃ 
គ.ជ.ប ៃិងជាអនក្សាៃអំណាចក្សនុងការបញ្ជា  (ម្បការ១.២៦) ឧ. ក្សរណីអនក្ស
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
តារសពលសវលា ទីក្សដៃាង ក្សនុងភូរិសាស្រសា ៃិងចាត់ដចងឱ្យាៃការផ្លា ស់បាូរព័ត៌ាៃ ៃិងសធវើ
ការផសពវផាយក្សនុងក្សរណីចំាបាច់ ។ 

 

សសងេតការណ៍ ខុរដន្ត វល ការសបាោះសនន តនន ំ២០១៧ អាជាា ធរាៃសិទែិហារ
ោត់អនក្សសសងេតការណ៍រិៃឱ្យសធវើការបណាុ ោះបណាា ល ចូលររួសសងេត សទាោះ
ាៃការសម្របសម្រួលពី   គធ.ខប ក្សនុងអំ ុងសពលម្គប់ម្គងរបស់ខាួៃក៏្សសដាយ)។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
១.២៧.១  ដផអក្សតារដផៃការអៃារសាថ ប័ៃរហានផៃ-ការពារជាតិ ៃិង គ.ជ.ប សលខ ០០៩ ផក្ស/១៦ 

ចុោះនថៃទី១៩ ដខឧសភ្ន នន ំ២០១៦...ការសបាោះសនន តថាន ក់្សជាតិ - ថាន ក់្សសម្ការជាតិ... 
...ថាន ក់្សជាតិ ថាន ក់្ស 

១.២៧.២ ...ៃិងសណាា ប់ធ្លន ប់ក្សនុងែំសណើ រការ សរៀបចំការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាង 
 រាស្រសា ។... 

...ៃិងសណាា ប់ធ្លន ប់ក្សនុងែំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាង 
រាស្រសា ។... 

១.២៧.៤ ..ៃិងប ុសាិ៍ ៃគរបាលរែឋបាល ំុ សងាេ ត់.. ..ៃិងប ុសាិ៍ៃគរបាលរែឋបាល ំុ សងាេ ត់... 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងស្ថា នទូតជប  ន  
១.២៧.៥  ភ្នន ក់្សងារសៃាិសុខសបាោះសនន តទំាងអស់ ម្តូវសថិតក្សនុងឯក្សសណាឋ ៃផាូវការរបស់ក្សង

ៃគរបាលជាតិ ឬក្សងសោធពលសខររភូរិៃៃ ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវ ៃិងម្តូវសគ្នរពអៃុ
វតាតារសគ្នលការណ៍នៃ ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ម្ក្សរសីលធរ៌ ម្ពរទំាងសសចក្សាីដណ
នំាសផសងៗ ។ យៃាការ ៃិងរចនាសរព័ៃែ សៃាិសុខសបាោះសនន ត ម្តវូចាត់ដចង
ភ្នន ក់្សងារសៃាិសុខសបាោះសនន តឱ្យការពាររុខសញ្ជញ  ៃិងសគ្នលសៅសំខាៃ់ៗតារ
សំណូរពររបស់       គ.ជ.ប ឬ/ៃិងគណៈក្សរមការសរៀបចំការសបាោះសនន តម្គប់
លំដាប់ថាន ក់្ស សែើរបកីារពាររុខសញ្ជញ  ឬសគ្នលសៅខាោះ ដែលម្តូវការពារជាររួ ឬ
ការពារសដាយម្បសោល សដាយសោលសៅសលើលទែភ្នពនៃការសម្បើម្បាស់ក្សាា ំង 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 
...ឬការពារសដាយម្បសោល សដាយសោលសៅសលើលទែភ្នព... 
ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

… 
ខ. សគ្នលសៅការពារ 
… 
-  ទីតំាងបិទផាយបញ្ា ីសបាោះសនន ត ៃិងបញ្ា ីស ម្ ោះ ទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត



-9- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
រសធាបាយ សាា រសៅក្សនុងការការពាររុខសញ្ជញ  ៃិងសគ្នលសៅ ដែលបាៃ
កំ្សណត់ ។ រុខសញ្ជញ  ៃិងសគ្នលសៅសំខាៃ់ៗ ររួាៃ ៖ 
ក្. ម្ មេញ្ញញ ការារ 

- ... 
ម. យោលយៅការារ 

- ទីសាីការ គ.ជ.ប ៃិងទីសាន ក់្សការ គធ.ខប ៃិង គ .សប 
- ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិង ការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត 
- ទីតំាងបិទផាយបញ្ា ីសបាោះសនន ត ៃិងបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត  
- ទីតំាងសរាងពុរពផលិតសៃាឹក្សសនន ត 
- ក្សដៃាងរក្សាទុក្ស ឬការែឹក្សជញ្ាូ ៃសាា រ បរកិាខ រ ៃិងសងាា ររិបសម្រើការងារសបាោះ

សនន ត ឯក្សសារសបាោះសនន ត សៃាឹក្សសនន ត ៃិងកំ្សណត់ស តុបូក្សសរុបលទែផល 
នៃការសបាោះសនន តពីសគ្នលសៅរួយ សៅសគ្នលសៅរួយ ដែលកំ្សណត់សដាយ            
គ.ជ.ប ឬគណៈក្សរមការសរៀបចំការសបាោះសនន តម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស 

- ទីសាន ក់្សការ ៃិងក្សដៃាងជួបម្បជំុ ឬក្សបួៃពយុ ោម្តាសោសនារបស់គណបក្សស
ៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃ ។ 

បញ្ា ីស ម្ ោះសបក្សខជៃ លទែផលសបាោះសនន ត(ទម្រង់១១០២) 
… 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ទម្រង់ ១១០២ នៃម្គប់ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងការោិល័យរាប់សៃាឹក្ស
សនន ត គឺជាម្បភពសំខាៃ់ ៃិងដតរួយគត់សម្ាប់លទែផលសបាោះសនន ត ែូសចនោះ
ស ើយការបិទផាយម្តឺរម្តូវគឺពិតជាសំខាៃ់ ក្សនុងការរក្សាការទុក្សចិតា ក្សនុងការ
សបាោះសនន ត ៃិងម្តវូដតការពារ។ 
 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  

១.២៧.៨.១ ឈរដក្សបរ ឬសែើរសក្សៀក្សសពក្សៃឹងទីតំាង ឬក្សបួៃសោសនាសបាោះសនន ត ឬ ក៏្សសថិត
សៅក្សនុងបរសិវណនៃអងគពិធីសោសនាសបាោះសនន តនានា សដាយ ម្តូវធ្លនា
ចំសពាោះម្គប់គណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះ ៃិងសបក្សខជៃ ម្គប់របូៃូវសិទែិ           
សសមើៗគ្នន  ក្សនុងការសធវើសក្សរមភ្នព ៃិងក្សនុងការទទួលបាៃសសវាសៃាិសុខ 

សូរឱ្យបញ្ជា ក់្សឱ្យបាៃចាស់ ៃិងឱ្យាៃសគ្នលការណ៍ដណនំាក្សនុងការសបើក្ស
ទាវ រ បងអួច នៃការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន តក្សនុងអំ ុងសពលរាប់ សែើរបីតាា
ភ្នព ៃិងភ្នពអស់ចិតារបស់ម្បជាពលរែឋ ម្ពរទំាងកំ្សណត់ចាៃ យក្សនុងការឈរ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សុវតថិភ្នព ការសរៀបចំសណាា ប់ធ្លន ប់ ៃិងរសបៀបសរៀបរយពីអាជាា ធរាៃ
សរតថកិ្សចេ ។ 

ម្បការ ៥.៧ 
ចំសពាោះការោិល័យសបាោះសនន តណា ដែលរិៃអាចរាប់សៃាឹក្សសនន តសៅការោិល័យ

សបាោះសនន តរបស់ខាួៃបាៃ ក្សនុងក្សរណីកាលៈសទសៈាៃអាសៃន គ.ជ.ប ម្តូវសសម្រចឱ្យរាប់សៃាឹក្ស
សនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តសនាោះសៅក្សដៃាងសផសងសទៀត ។ គ.ជ.ប ម្តូវផសពវផាយជា
បនាៃ ៃ់ ៃិងជាសាធ្លរណៈ អំពីសសចក្សាីសសម្រចសៃោះ ។ 

 

សរើលឱ្យបាៃចាស់ (៥រ សៅ ១០រ) សម្ាប់ពួក្សគ្នត់ (ចំណុច ១.២៧.៨.១ 
ៃិងម្បការ ៥.៧)។ 
 

ជំពូក្ទី២ 

ព្របព័នធយ ះយនោ ត និងការក្ណំតច់ំនួនអាេនៈក្ោុងរដ្ឋេភា 
ស្ថា នទូតជប  ន  

 

វាៃឹងកាៃ់ដតម្បសសើរក្សនុងការកំ្សណត់ឱ្យចាស់ក្សនុងោា សៃោះចំៃួៃអាសៃៈសក្សើៃពី
១២៣ សៅ១២៥។ ការផ្លា ស់បាូរសៃោះសក្សើតស ើងសដាយសារការពិតែូចខាង
សម្ការ៖ 
- រណឌ លកំ្សពង់ចារ ១០←១៨ (-៨) 
- រណឌ លម្ពោះសី ៃុ ៣←១ (+២) 
- រណឌ លតបូង មុំ ៨←០ (+៨) 
_________________________ 
១២៣ (២០១៣) →  ១២៥ (២០១៨)         
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ជំពូក្ទី៣ 

ភាោ ក្ង់ារគណបក្សនយោ យ និងអោក្េយងេតការណយ៍ ះយនោ ត 
ស្ថា នទូតជប  ន  
៣.១.១  អៃុសលារសៅតារ ច.ប.ត.រ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ គឺជាតំណាង ដែល

ចាត់តំាងសដាយគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តសដាយ គ .សប 
សែើរបសីសងេតសរើលែំសណើ រការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ ភ្នន ក់្សងារ
គណបក្សសៃសោបាយ គឺជាអនក្សសសងេតការណ៍ ដែលាៃសិទែិបដឹងតវា  ឬបដឹង
ជំទាស់ ។ 

េំយណើ 

លទែភ្នពរបស់ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តសដាយរិៃម្តឹរ
ដត គ .សប ប ុដៃា គធ.ខប  ៃិង គ.ជ.ប ផងដែរ។ សៃោះ គឺផាល់ឱ្កាសឱ្យចំៃួៃ
ការោិល័យសម្ចើៃម្តូវបាៃសសងេតសដាយភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៣.១.២ ការផដល់បណណសាគ ល់ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ គឺសម្ាប់សសងេតសរើល

ការសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ 
 

ការចូលររួសសងេតែំសណើ រការសបាោះសនន តរបស់ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ៖ 
សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុចខាងសម្ការ៖ 
o សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៣.១.២ នៃម្បការ ៣.១ សដាយដចងថា «ការផាល់

បណណភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ គឺសម្ាប់សសងេតសរើលការសបាោះសនន ត 
ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន ត ររួទំាងែំសណើ រការសបាោះសនន តទំាងស្សុង»។ សម្ពាោះថា 
ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ គឺជាភ្នគីពាក់្សព័ៃែសំខាៃ់ក្សនុងែំសណើ រការ
សបាោះសនន ត រា ងការសបាោះសនន ត ដែលសសរ ី ៃិងយុតាិធរ៌ម្តូវដតយក្សចិតា
ទុក្សដាក់្សពីតាា ភ្នព ៃិងសុចរតិភ្នពនៃែំសណើ រការសបាោះសនន ត។ 

៣.១.៥ សបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា សាជិក្ស ក្សប .ស  
សរភូរិ ជំៃួយការសរភូរិ ៃិងក្សាា ំងម្បដាប់អាវធុ រិៃម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យសធវើជា

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ 
សសនើសំុបដៃថរ “ម្បជាការពារ” 
...ៃិងក្សាា ំងម្បដាប់អាវធុ ម្បជាការពារ រិៃ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ភ្នន ក់្សងារ គណបក្សសៃសោបាយ សសងេតសរើលែំសណើ រការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់
សៃាឹក្សសនន ត ស ើយ ។ 

គណបក្សព្របជាជនក្ម្ពុជា 
....គណបក្សសៃសោបាយ សែើរបសីសងេតសរើល... 
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 
សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៣.១.៥ នៃម្បការ ៣.១ សដាយដចងថា «សបក្សខជៃ
ឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា សាជិក្ស ក្សប .ស សរភូរិ ជំៃួយ
ការសរភូរិ ៃិងក្សងាា ំងម្បដាប់អាវធុ រិៃម្តូវអៃុញ្ជញ តឱ្យសធវើជាភ្នន ក់្សងារគណ
បក្សសៃសោបាយសសងេតសរើលែំសណើ រការសបាោះសនន ត សៅម្គប់ែំណាក់្សកាល»។ 
សម្ពាោះថា សែើរបអីពាម្កឹ្សតយភ្នព ៃិងសុចរតិភ្នពនៃរន្តៃាីរាជការសាធ្លរណៈ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

សបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា ៃិងញាតិសលា ិត 
ញាតិពៃែរបស់គ្នត់ សាជិក្ស ក្សប .ស សរភូរិ ជំៃួយការសរ 
ភូរិ   រន្តៃាីៃគរបាល ៃិងក្សាា ំងម្បដាប់អាវធុ រិៃម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យសធវើជា
ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ សសងេតសរើលែំសណើ រការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់
សៃាឹក្សសនន តស ើយ ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ោ ងសហាចណាស់ញាតិសលា ិតញាតិពៃែរបស់គណបក្សសៃសោបាយឈរ
ស ម្ ោះសបាោះសនន ត  ៃិងរន្តៃាីៃគរបាលរិៃម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យសសងេតការណ៏។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន   

៣.១.១០.៣ បញ្ា ីភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ  ដែលាៃការបញ្ជា ក់្សរបស់សរ ំុសៅ 
សងាេ ត់ថា ាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តសៅការោិល័យសបាោះសនន តណា
រួយក្សនុង ំុ សងាេ ត់សនាោះ ។ 

 

 េំយណើ 

បញ្ា ីភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ដែលាៃការបញ្ជា ក់្សរបស់សរ ំុសៅ សងាេ ត់
ណារួយថា ាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តសៅការោិល័យ សបាោះសនន តណា
រួយក្សនុងសខតា ំុ សងាេ ត់សនាោះ ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ពួក្សគ្នត់ពំុចំាបាច់ម្តូវដត ំុ សងាេ ត់សនាោះសទ។ សពលខាោះ វាពិតជាពិបាក្សដសវងរក្ស
ភ្នន ក់្សងារលអក្សនុង ំុ សងាេ ត់ៃីរួយៗណាស់ ស ើយពួក្សគ្នត់គួរដតអាចដសវងរក្ស
ក្សនុងសខតាោ ងសហាចណាស់។ 

៣.១.១១.១ ាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តណារួយក្សនុង ំុ 
សងាេ ត់ដែលខាួៃបំសពញការងារ ។ 

 

េំយណើ 

ាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តណារួយក្សនុងសខតា ំុ 
សងាេ ត់ដែលខាួៃបំសពញការងារ ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ពួក្សគ្នត់ពំុចំាបាច់ម្តូវដត ំុ សងាេ ត់សនាោះសទ។ សពលខាោះ វាពិតជាពិបាក្សដសវងរក្ស
ភ្នន ក់្សងារលអក្សនុង ំុ សងាេ ត់ៃីរួយៗណាស់  ស ើយពួក្សគ្នត់គួរដតអាចដសវងរក្ស
ក្សនុងសខតាោ ងសហាចណាស់។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  

៣.២.២ អនក្សសសងេតការណ៍ជាតិចល័តសំសៅសលើថាន ក់្សែឹក្សនំាសាគរ ឬអងគការរិៃដរៃ  
រដាឋ ភិបាលជាតិ ដែលម្តូវបាៃ គ.ជ.ប សសម្រចទទួលសាគ ល់ ៃិងអៃុញ្ជញ តឱ្យ 
សសងេតសរើលែំសណើ រការសបាោះសនន តទូទំាងម្បសទស ។ 

សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៣.២.២ នៃម្បការ ៣.២ សដាយដចងថា «អនក្សសសងេត
ការណ៍ជាតិចល័តសំសៅសលើបុគគលិក្ស ឬថាន ក់្សែឹក្សនំា ដែលម្តូវបាៃចាត់តំាង
សដាយសាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាលជាតិ ស ើយដែលម្តូវបាៃ គ.ជ.ប 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
 សសម្រចទទួលសាគ ល់ ៃិងអៃុញ្ជញ តឱ្យសសងេតសរើលរាល់ែំសណើ រការសបាោះសនន តទូ

ទំាងម្បសទស»។ សម្ពាោះថា សាសភ្នពអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិចល័តគួរម្តូវ
បាៃចាត់ដចង ៃិងកំ្សណត់សដាយសាគរ ៃិងអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាលដែល
ម្តូវបាៃ គ.ជ.ប អៃុញ្ជញ តឱ្យសសនើសំុអនក្សសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត សម្ពាោះសម្ៅពី
ថាន ក់្សែឹក្សនំាសាគរ ៃិងអងគការ ក៏្សាៃអនក្សាៃជំនាញភ្នរកិ្សចេ ៃិងវធីិសាស្រសា
ដាច់សដាយដ ក្ស ដែលចាត់តំាងសដាយអងគការ សាគររិៃដរៃរដាឋ ភិបាល 
សែើរបីចុោះសសងេតែំសណើ រការសបាោះសនន ត ម្តតួពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់ការងារសសងេត
ការណ៍របស់ខាួៃ។  

ស្ថា នទូតជប  ន  
៣.២.៥ (ថមី) េំយណើ 

អនក្សសសងេតការណ៏ អាចចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិង/ឬ ការោិល័យ
រាប់សៃាឹក្សសនន តបាៃ សដាយចុោះ តថសលខាសលើទម្រង់ ១១២០ ៃិង/ឬ ទម្រង់ 
១១១៥។ ោ ងសហាចណាស់អនក្សសសងេតការណ៏ាន ក់្សរក្សពីអនក្សសសងេតការណ៏
ចុោះស ម្ ោះជាអនក្សសសងេតការណ៏ជាតិ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៏អៃារជាតិ អាចសៅ
ក្សនុងការោិល័យចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ៃិងការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត អាស្ស័យ
តារទីតំាងជាក់្សដសាង។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការសបាោះសនន តនន ំ២០១៧ ាៃគ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ រិៃបាៃឲអនក្សសសងេតការណ៏ចុោះ
 តថសលខាសលើទម្រង់។ ស ើយចំៃួៃអនក្សសសងេតការណ៏ប ុនាម ៃអនក្សអាចសៅក្សនុង
ការោិល័យសៅសពលជារួយគ្នន រិៃបាៃបញ្ជា ក់្ស។ ាៃសាថ ប័ៃរួយចំៃួៃបាៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
រងចំាចូលសពញរួយនថៃ ៃិងបាៃតអូញដតអររក្សកាៃ់សយើងខាុំ។ (ពិៃិតយស ើងវញិៃូវ
ការដវក្សដញក្សចាស់លាស់ក្សនុងការសម្បើម្បាស់ទម្រង់ ១១២០ ៃិងទម្រង់ ១១១៥) 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៣.៣.១៣ បណណសាគ ល់អនក្សសសងេតការណ៍ដែលអាចយក្សជាផាូវការបាៃក្សនុងែំសណើ រការ

សសងេតការណ៍សបាោះសនន តលុោះម្តាដត ៖ 
 ៣.៣.១៣.១ បណណសាគ ល់សចញសដាយ គ.ជ.ប តាររយៈ គធ.ខប ។ 
 ៣.៣.១៣.២ បណណាៃបិទរបូថត ៃិងបំសពញម្តឹរម្តវូតារខាឹរសារក្សនុង 
  បណណសាគ ល់ ។ 
 ៣.៣.១៣.៣ ម្តូវបាៃ គធ.ខប សបាោះម្តាសៅសលើម្ជងុខាងសាា ំ ដផនក្សខាង

សម្ការនៃរបូថត ។ 

វសិាលភ្នព ៃិងសុពលភ្នពប័ណណអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិ៖  សសនើដក្សដម្បខាឹរសារ
ចំណុច ៣.៣.១៣ សដាយដចងថា«ការផាល់ប័ណណសាគ ល់អនក្សសសងេតការណ៍ គឺ
សម្ាប់ការសសងេតម្គប់ែំណាក់្សកាលនៃែំសណើ រការសបាោះសនន ត ស ើយបណណ
សាគ ល់អនក្សសសងេតការណ៍ដែលអាចយក្សជាផាូវការបាៃលុោះដត៖…»។ សម្ពាោះថា 
សែើរបីបញ្ជា ក់្សឱ្យកាៃ់ដតចាស់អំពីសិទែិសសរភី្នព ៃិងវសិាលភ្នពនៃការសម្បើ
ម្បាស់ប័ណណរបស់អនក្សសសងេតការណ៍ក្សនុងែំសណើ រការសបាោះសនន ត។ 

៣.៣.១៥ សាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាល អាចសសនើសំុដាក់្សអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិ
ចល័ត ទូទំាងម្បសទសសម្ាប់ថាន ក់្សែឹក្សនំារបស់ខាួៃបាៃោ ងសម្ចើៃ ១០ (ែប់) 
នាក់្ស ក្សនុងក្សរណី សារីសាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាលសនាោះ ាៃអនក្ស
សសងេតការណ៍របស់ខាួៃ ចាប់ពី ៥ (ម្បំា) រាជធ្លៃី សខតាស ើងសៅ ។ បណណ
ចល័តទូទំាងម្បសទសាៃគំរ ូ ៃិង ពណ៌សផសងគ្នន ពីបណណអនក្សសសងេតការណ៍
ជាតិ។ ការដាក់្ស ពាក្សយសំុអនក្សសសងេត ការណ៍ជាតិចល័តទូទំាងម្បសទស ាៃ
ៃីតិវធីិែូចគ្នន ៃឹងការដាក់្សពាក្សយសំុអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិដែរ។ អនក្សសសងេត
ការណ៍ជាតិចល័តទូទំាងម្បសទសាៃសិទែិ ៃិងភ្នរកិ្សចេ ែូចាៃដចងក្សនុង
ម្ក្សរសីលធរ៌សម្ាប់អនក្សសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត ក្សនុងែំសណើ រការសបាោះសនន ត។ 

ែក្សខាឹរសារចំណុច ៣.៣.១៥ សដាយដចងថា «សាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ
ភិបាល អាចសសនើសំុដាក់្សអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិចល័តទូទំាងម្បសទសសម្ាប់
ថាន ក់្សែឹក្សនំារបស់ខាួៃបាៃោ ងសម្ចើៃ...)។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៣.៥.១០ ការយក្សព័ត៌ាៃ សដាយរបូភ្នពក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងការោិល័យ

រាប់សៃាឹក្សសនន ត ម្តវូជម្ាបជូៃែំណឹងសៅម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ជារុៃ ។ 
ការថតរបូភ្នពរបស់អនក្សសារព័ត៌ាៃ៖ សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៣.៥.១០ 
សដាយដចងថា «ការយក្សព័ត៌ាៃសដាយរបូភ្នពក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុងនៃការោិល័យ 
សបាោះសនន ត ម្តវូជម្ាបសៅម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ជារុៃ» សម្ពាោះថា ការថតរបូភ្នពសៅ
បរសិវណខាងសម្ៅនៃការោិល័យសបាោះសនន ត រិៃបាៃប ោះពាល់ែល់ែំសណើ រការ 
ៃិងភ្នពសាៃ ត់នៃការគូសសៃាឹក្សសនន តសទ រា ងសទៀត ការថតរបូភ្នពម្តវូ
អៃុញ្ជញ តក្សនុងែំសណើ រការរាប់សៃាឹក្សសនន តសែើរបបីដៃថរជំសៃឿចិតា ៃិងសុចេរតិភ្នព
នៃែំសណើ រសបាោះសនន ត។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៣.៥ ៣.៥.១ ៣.៥.២ ៣.៥.៣ ៣.៥.៣.៤ ពាក្សយ ឯក្សរាជ សសនើដក្សសម្រួល “ឯក្សរាជយ” 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៣.៥.១២(ថមី) េំយណើ 

អនក្សបក្សដម្បសម្ាប់អនក្សសារព័ត៌ាៃរិៃៃិោយដខមរម្តូវដតបំសពញពាក្សយសសនើសំុ
ភ្នា ប់ជារួយអនក្សសារព័ត៌ាៃសដាយបញ្ជា ក់្សពីតួនាទីរបស់គ្នត់។ អនក្សបក្សដម្ប
រិៃម្តវូាៃសិទែិសសមើៃឹងអនក្សសារព័ត៌ាៃសទ ប ុដៃាអាចសែើរតារអនក្សសារព័ត៌ាៃ
សៅម្គប់ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន តទូទំាងម្បសទស។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ពំុបាៃដចង។ ពួក្សគ្នត់រិៃម្តូវអៃុញ្ជញ តឱ្យៃិោយក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត 
ៃិងការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត ប ុដៃាអនក្សបក្សដម្បគួរដតអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលក្សនុង
ការោិល័យជារួយគ្នន  សែើរបីសធវើរបាយការណ៏ចាស់លាស់។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ជំពូក្ទី៤ 

ការច ះបញ្ជ គីណបក្សនយោ យឈរយ ែ្ ះយ ះយនោ ត និងបញ្ជ ីយបក្ខជនឈរយ ែ្ ះ 
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៤.៥.៣  សបក្សខជៃាន ក់្សៗម្តូវាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះ សម្ាប់រណឌ ល

ដតរួយគត់។ សបក្សខជៃដែលាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសលើសពី
រួយរណឌ ល ៃឹងម្តូវបាៃម្បកាសថា បាត់សិទែិឈរស ម្ ោះជាសបក្សខជៃសដាយ គ.ជ.ប 
សទាោះជាសារីខាួៃសៅឈរស ម្ ោះជាសបក្សខជៃ ក្សនុងគណបក្សសៃសោបាយណាសផសង 
សទៀតក៏្សសដាយ ។ 

 

គ.ជ.ប ម្តវូាៃសសចក្សាីដណនំាជូៃែល់សបក្សខជៃ ក្សនុងក្សរណី ដែលសរើលស ើញ
ថា ស ម្ ោះរបស់សបក្សខជៃសនាោះ ាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន តសលើសពី
រួយរណឌ ល សែើរបឱី្យគ្នត់ែឹងថា ស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីណារួយដែលសបក្សខជៃសនាោះ
គិតថាម្តឹរម្តូវ សម្ពាោះក្សៃាងរក្សសបក្សខជៃខាោះរិៃែឹងថា ស ម្ ោះខាួៃឯង ាៃសៅ
ក្សនុងបញ្ា ីរបស់គណបក្សសសផសងសទៀតផង ស តុសៃោះពួក្សគ្នត់រិៃម្តវូបាត់ស ម្ ោះ 
សដាយសវ័យម្បវតាិសនាោះសទ (ម្បការ៤.៥ ចំណុច ៤.៥.៣)។ 

ស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៤.៦ 

ការសបើក្សបញ្ា ីចុោះស ម្ ោះគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តម្តូវចាប់សផាើរ 
៩០ (សៅសិប)នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ 
 

េំយណើ 

ការសបើក្សបញ្ា ីចុោះស ម្ ោះគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តម្តូវចាប់ផ្
សតើរសម្ចើៃជាង ៩០ (សៅសិប)នថៃ  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ដផៃការសរ គ.ជ.ប ដចងថា ការចុោះស ម្ ោះគណ-បក្សសៃសោបាយចាប់សផាើរនថៃ
ទី២៣ សរសា។ 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ  
ម្បការ ៤.៧  

សែើរបីចុោះបញ្ា ីគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាង 
រាស្រសាជាផាូវការ គណបក្សសៃសោបាយ ម្តវូសធវើពាក្សយសំុចុោះបញ្ា ីគណបក្សសៃសោបាយឈរ
ស ម្ ោះសបាោះសនន ត តារដបបបទកំ្សណត់សដាយ គ.ជ.ប រក្ស គ.ជ.ប ។  

សសនើបដៃថរខាឹរសារ “ោ ងយូរ ៧០(ចិតសិប)នថៃរុៃនថៃសបាោះសនន ត” សែើរបីឱ្យ
ស្សបតារ ច.ប.ត.រ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  

ស្ថា នទូតជប  ន  
៤.៧.៣.៤ បញ្ា ីសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសរបុទូទំាងម្បសទស ។ បញ្ា ីសៃោះ ម្តវូាៃ

សបក្សខជៃសពញសិទែិចំៃួៃោ ងតិច ១/៣ (រួយភ្នគបី) នៃចំៃួៃអាសៃៈក្សនុង
រែឋសភ្ន ៃិងសបក្សខជៃបម្រុងចំៃួៃសសមើគ្នន ៃឹងសបក្សខជៃសពញសិទែិ ។ 

 

េំយណើ 

លុប 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ថវីសបើគណបក្សសៃសោបាយរិៃអាចសរៀបចំបញ្ា ីសម្ចើៃជាង៤១(១២៥x១/៣=
៤១,៦៦៦)សបក្សខជៃសពញសិទែិ, គណបក្សសគួរដតាៃសិទែិសែើរបីក្សនុងការចុោះស ម្ ោះ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៤.៨.២ ការទទួលពាក្សយសំុចុោះបញ្ា ីគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត ាៃរយៈ

សពល ១៥ (ែប់ម្បំា) នថៃ គឺសរៀងរាល់នថៃ សពលម្ពឹក្សចាប់ពីសា ង ៧:០០នាទី ែល់
សា ង ១១:៣០នាទី ៃិងសពលរសសៀលចាប់ពីសា ង ២:០០នាទី ែល់សា ង ៥:៣០នាទី ។  

សសនើសំុដក្សសម្រួលោា  «សពលរសសៀលចាប់ពីសា ង ២:០០នាទីែល់សា ង ៥:៣០
នាទី» បាូរសៅជា «សពលរសសៀលចាប់ពីសា ង ១៤:០០នាទីែល់សា ង ១៧:៣០
នាទី» 

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ  
៤.៩.២.១ សារីគណបក្សសៃសោបាយម្តូវបំសពញ ឬដក្សតម្រូវលក្សខខណឌ  ដែល ខវោះខាត

ោ ងយូរ ៥ (ម្បំា) នថៃ បនាៃ ប់ពីនថៃដែលបាៃទទួលលិខិត ជូៃែំណឹង ។ 
សសនើសំុបដៃថរ “ោ ងយូរ ១០នថៃ” 
...ខវោះខាតោ ងយូរ ៥ (ម្បំា) ១០(ែប់)នថៃ... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៤.១៤ 

គ.ជ.ប ម្តូវបិទផាយបញ្ា ីរាយនារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងបញ្ា ីសបក្សខជៃ
ឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តផាូវការតាររណឌ លសបាោះសនន តរាជធ្លៃី សខតា ក្សនុងរយៈសពលោ ងតិច
សារសិប (៣០)នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ 

 

េំយណើ 

គ.ជ.ប ម្តូវបិទផាយបញ្ា ីរាយនារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងបញ្ា ីសបក្សខជៃ
ឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តផាូវការតារ គ .សប  ក្សនុងរណឌ លសបាោះសនន តរាជធ្លៃី 
សខតា ក្សនុងរយៈសពលោ ងតិចសារសិប (៣០)នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

គួរដតបញ្ជា ក់្សឱ្យបាៃចាស់។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៤.១៥.២ ការដាក់្សពាក្សយសសនើសំុរក្ស គ.ជ.ប ម្តូវអៃុវតាតារៃីតិវធីិ ែូចាៃដចងសម្ការ

ម្បការ ៦.៩ ៃិងម្បការ ៦.១០ ក្សនុងជំពូក្ស         ទី៦ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ។ 
ការដាក់្សពាក្សយសសនើសំុរក្ស គ.ជ.ប ម្តវូអៃុវតាតារៃីតិវធីិ ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុង
ម្បការ ៦.៩ ៃិងម្បការ ៦.១០ ក្សនុងជំពូក្សទី៦ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៤.១៦.៥.៣ សៃាឹក្សសនន ត ១ (រួយ) សៃាឹក្ស ដែលាៃសរសសរ ឬសបាោះពុរពស ម្ ោះ គណបក្សស

ៃសោបាយរួយ  ម្តូវបត់ដាក់្សចូលក្សនុងសស្សារសំបុម្ត ដែលាៃម្បសភទ 
ទំ ំ ៃិងពណ៌ែូចគ្នន  រចួរូរ ៃិងចងសៅស ូក្សង ពណ៌ែូចគ្នន  ។ 

 

េំយណើ 

សៃាឹក្សសនន ត ១ (រួយ) សៃាឹក្ស ដែលាៃសរសសរ ឬសបាោះពុរពស ម្ ោះ គណបក្សស
ៃសោបាយរួយ ម្តូវបត់ដាក់្សចូលក្សនុងសស្សារសំបុម្ត ដែលាៃម្បសភទ ទំ ំ 
ៃិងពណ៌ែូចគ្នន  ៃិងគ្នម ៃសញ្ជញ អាចសាគ ល់បាៃ  សស្សារសំបុម្តម្តូវរូលៃិង
ចងសៅស ូក្សងដែលាៃពណ៌ែូចគ្នន  ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

បញ្ជា ក់្សឱ្យបាៃចាស់ម្បសសើរជាង។ 
 

៤.១៦.៧.៣ រន្តៃាីទីពីរម្តូវអាៃស ម្ ោះគណបក្សសៃសោបាយ ដែលសរសសរសៅ សលើ
សៃាឹក្សសនន តឱ្យបាៃឮ ៃិងសរសសរសលខសរៀង  " ទី១ " សៅសលើ សៃាឹក្ស
សនន តសនាោះ ។ 

 

េំយណើ 

រន្តៃាីទីពីរ ម្តូវអាៃស ម្ ោះគណបក្សសៃសោបាយ ដែលសរសសរសៅ សលើសៃាឹក្ស
សនន តឱ្យបាៃឮ បងាា ញអនក្សចូលររួ ៃិងសរសសរសលខសរៀង  " ទី១ " សៅសលើ
សៃាឹក្សសនន តសនាោះ ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

បងាា ញការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ 
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ជំពូក្ទី៥ 

ការិោលយ័យ ះយនោ ត និងការិោលយ័រាបេ់នលឹក្យនោ ត 
ស្ថា នទូតជប  ន  
៥.១.២ គ.ជ.ប អាចសធវើការដក្សសម្រួលចំៃួៃ ៃិងទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន តៃិងតំបៃ់

សថិតក្សនុងដែៃសរតថកិ្សចេ ដែលការោិល័យសនាោះទទួលខុសម្តវូបាៃដតក្សនុងក្សរណី 
ាៃការដម្បម្បួលខាងម្បជាសាស្រសា សងគរ ឬ/ៃិងាៃការដម្បម្បួលខាងភូរិ                
សាស្រសា ៃិងរែឋបាល ។ 

 

េំយណើ 

គ.ជ.ប អាចសធវើការដក្សសម្រួលចំៃួៃ ៃិងទីតំាងការ-ិោល័យសបាោះសនន ត ៃិងតំបៃ់សថិត
ក្សនុងដែៃសរតថកិ្សចេ ដែលការោិល័យសនាោះទទួលខុសម្តូវបាៃដតក្សនុងក្សរណី ាៃ
ការដម្បម្បួលខាងម្បជាសាស្រសា សងគរ ឬ/ៃិងាៃការដម្បម្បួលខាងភូរិសាស្រសា ៃិង           
រែឋបាល ស ើយរូលស តុ ម្តូវដតពៃយល់ឱ្យបាៃចាស់ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរសៅកាៃ់
សាធ្លរណៈ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការផ្លា ស់បាូរសដាយរតិផ្លៃ ល់ខាួៃរិៃម្តូវអៃុញ្ជញ តសែើរបីសជៀសវាងការយល់ម្ចលំដែល
អាចសក្សើតស ើង ៃិងភ្នពរិៃងាយស្សួលដែលអាចសក្សើតស ើងសដាយសារពួគគ្នត់។ 

៥.១.៩ សៅតំបៃ់ដាច់ស្សោល ដែលាៃម្បជាពលរែឋាៃសិទែិសបាោះសនន តតិចជាង ១០០ (រួយ
រយ) នាក់្ស ក៏្សម្តូវដតបសងេើតការោិល័យសបាោះសនន តរួយដែរ ។ 

 

េំយណើ 

<បញ្ជា ក់្សស ើងវញិ ៃិងពិចារណាក្សនុងការដក្សសម្រួលោា សៃោះស ើងវញិ> 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ោា សៃោះផៃុយៃឹង ប.ៃ.ប.ច ៣.៣.៦ ដចងែូចខាងសម្ការ៖ 
 សម្ាប់ភូរិណា ដែលាៃអនក្សសបាោះសនន តតិចជាង១០០(រួយរយ) គ.ជ.ប 
ម្តូវសផៃរអនក្សសបាោះសនន តទំាងសនាោះសៅកាៃ់ការោិល័យសបាោះសនន តណារួយក្សនុង ំុ 
សងាេ ត់ែូចគ្នន  ដែលសៅជិតភូរិសនាោះបំផុត។ 

៥.៣.៣ ការោិល័យសបាោះសនន តរិៃម្តូវបាៃបសងេើតសៅក្សនុងបរសិវណទីធ្លា  ៃិងអគ្នររបស់រាជរដាឋ ភិ
បាលែូចជា សាលារាជធ្លៃី សខតា សាលាម្ក្សុង ស្សុក្ស ខណឌ  សាលា ំុ សងាេ ត់ជាសែើរ ឬ
សៅបនាៃ យ ឬអគ្នរនៃក្សងសោធពលសខររភូរិៃៃ ៃគរបាលជាតិ ឬ/ៃិងអគ្នររបស់           
គណបក្សសៃសោបាយសៅម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស។ 

េំយណើ 
ការោិល័យសបាោះសនន តរិៃម្តូវបសងេើតសៅសាន ក់្សការដែលម្គប់ម្គងសដាយរដាឋ ភិបាល 
ឬអគ្នររួរាៃ អគ្នរសាលារាជធ្លៃី សខតា សាលាម្ក្សុង ស្សុក្ស ខណឌ  សាលា ំុ 
សងាេ ត់ជាសែើរ ឬសៅបនាៃ យ ឬអគ្នរនៃក្សងសោធពលសខររភូរិៃៃ ៃគរបាលជាតិ ឬ/ៃិង
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
 អគ្នររបស់គណបក្សសៃសោបាយសៅម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស ៃិងសៅក្សនុងក្សដៃាងដែលជាម្ទពយ

សរបតាិរបស់សរភូរិ។ 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ជាជាង "អគ្នររិៃដរៃរបស់រាជរដាឋ ភិបាល" វាគួរដតជា "ទីតំាងអពារម្កឹ្សតយ"។ ការពិត 
ផៃោះរបស់សរភូរិរិៃដរៃជារបស់រាជរដាឋ ភិបាល ប ុដៃាគួរដតម្តូវបាៃហារោត់។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ៥.៤ 

គ.ជ.ប ម្តូវផសពវផាយ ៃិងម្តូវសបាោះពុរពផាយ  ៃិងបញ្ាូ ៃបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាង
ការោិល័យសបាោះសនន ត សៅតារែំណាក់្សកាលៃីរួយ  ៗ សៅគណៈក្សរមការសរៀបចំការសបាោះ
សនន តថាន ក់្សសម្ការសែើរបចីាត់ដចងបិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាងការោិល័យ 
សបាោះសនន តទំាងសនាោះសៅតារទីក្សដៃាង ៃិងតារកាលបរសិចេទ ដែល គ.ជ.ប បាៃកំ្សណត់ ។ 

...ផសពវផាយ ៃិងម្តវូសបាោះពុរពផាយ ... 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ អងគការម ម្ខ្ហ៊វល និងស្ថា នទូតជប  ន  
៥.៤.២ គធ.ខប ម្តូវបៃាចាត់ឱ្យ គ .សប បិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាង

ការោិល័យសបាោះសនន ត  សៅតារទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន តៃីរួយៗ ៃិងសៅ           
ទីសាន ក់្សការ គ .សប សលើក្សទី១ សៅ ២ (ពីរ) នថៃ រុៃនថៃចាប់សផាើរការចុោះស ម្ ោះ
ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ។ 

 
 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល និងស្ថា នទូតជប  ន 

៥.៤.៣ គធ.ខប ម្តូវបៃាចាត់ដចងឱ្យ គ .សប បិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវបញ្ា ីស ម្ ោះ             
ទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត សៅតារទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន តៃីរួយៗ ៃិង
សៅទីសាន ក់្សការ គ .សប សលើក្សទី២ សៅ ១ (រួយ) នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ 

 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ (៥.៤.២) 

បាៃតម្រូវឱ្យ គ .សប បិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាង
ការោិល័យសបាោះសនន តសលើក្សទី១ សៅ២ នថៃរុៃនថៃចាប់សផាើរការចុោះស ម្ ោះ
ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ  សៅតារទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន តៃីរួយៗ 
ៃិងសៅទីសាន ក់្សការ គ .សប ។ រឯីក្សនុងម្បការ ៨.១ ចំណុច ៨.១.១.១ បាៃតម្រូវ
ឱ្យ គ .សប បិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវបញ្ា ីស ម្ ោះទីតំាងការោិល័យ
សបាោះសនន តសលើក្សទី១ សៅ ៣០ (សារសិប)នថៃរុៃនថៃសបាោះសនន តសៅទីសាន ក់្សការ            
គ .សប។ ខាឹរសារនៃចំណុចទំាងពីរសៃោះ ហាក់្សពំុសូវស្សបគ្នន ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល (៥.៤.២ និង ៥.៤.៣) 

គ.ជ.ប ម្តូវដតបសងេើៃការផសពវផាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន តចុងសម្កាយ(សពលសធវើ
បចេុបបៃនភ្នពបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន ត ៃិងចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត) ឱ្យបាៃែល់ម្គប់
ភូរិ សែើរបីបងេការងាយស្សួលែល់ម្បជាពលរែឋក្សនុងការពិៃិតយសរើល សម្ពាោះ
ការងារខាោះម្តវូការសក្សរមភ្នពអំពាវនាវសក្សរមពីគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងសរភូរិ
ក្សនុងការអូសទាញម្បជាពលរែឋឱ្យរក្សសរើល ស តុសៃោះការបិទសៅតារភូរិវាជា
ចំណុចម្បសសើរ ៃិងបងេភ្នពងាយស្សួលសម្ាប់ពួក្សគ្នត់ក្សនុងការពិៃិតយស ម្ ោះ 
សម្ពាោះការបិទសៅដតសាលា ំុ សងាេ ត់វាបាៃបងេភ្នពលំបាក្សក្សនុងការសធវើែំសណើ រ 
ៃិងសពលសវលាសម្ាប់ពួក្សគ្នត់ (ម្បការ៥.៤ ចំណុច៥.៤.២-៣)។ 
ស្ថា នទូតជប  ន (៥.៤.២ និង ៥.៤.៣) 

េំយណើ 

ផសពវផាយសលើសគ ទំព័រ គ.ជ.ប 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ែូចៃឹង ៥.១ 
  

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ៥.៥ 

ម្គប់ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងម្គប់ការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត គឺជាទីតំាង
រែឋបាល ៃិង សៃាិសុខដែលម្តូវាៃបរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ។ 

...បរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ។.. 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ម្បការ ៥.៦ 
 ...គណៈក្សរមការសរៀបចំការសបាោះសនន តម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស ពិសសស គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ម្តូវ
ចាត់វធិ្លៃការចំាបាច់នានាែូចខាងសម្ការ ។ 

...គណៈក្សរមការសរៀបចំការសបាោះសនន តម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស ពិសសស គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ 
ម្តូវចាត់វធិ្លៃការចំាបាច់នានាែូចខាងសម្ការ ។ ៖ 

៥.៦.១ ហារជៃម្គប់របូយក្សអាវធុ ជាតិផៃុោះ ៃិងវតថុម្បក្សបសដាយសម្គ្នោះថាន ក់្សសផសងៗ ចូល
សៅក្សនុងបរសិវណខាងសម្ៅបរសិវណខាងក្សនុង ៃិងក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិង 
ការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត សលើក្សដលងដតក្សនុងក្សរណីាៃជៃណាបងេការ
អុក្ស ុក្ស ក្សនុងបរសិវណខាងសម្ៅ បរសិវណខាងក្សនុង ៃិងក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត 
ៃិងរាប់ សៃាឹក្សសនន ត ដែលម្បធ្លៃ គ.ជ.ប ឬ/ៃិងម្បធ្លៃគណៈក្សរមការសរៀបចំការ
សបាោះសនន ត ម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស ាៃភ្នរកិ្សចេសសនើសំុអៃារាគរៃ៍ពីអាជាា ធរាៃសរតថកិ្សចេ 
ស្សបតារលក្សខខណឌ ែូចាៃដចងក្សនុងាម្តា៨៧ នៃ ច.ប.ត.រ ។ 

...ខាងក្សនុង ៃិងខាង... 

៥.៦.២ ហារដាច់ខាតយក្សអាវធុ ឬជាតិផៃុោះម្គប់ម្បសភទចូលក្សនុងរងវង់ការពារសៃាិសុខ
នៃការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងហារសសាៀក្សពាក់្សឯក្សសណាឋ ៃជាក្សងក្សាា ំង
ម្បដាប់អាវធុចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត សលើក្សដលងដត ក្សនុងក្សរណីអនក្សទំាង
សនាោះម្តូវបាៃម្បគល់ ភ្នរកិ្សចេជាភ្នន ក់្សងារសៃាិសុខ ឬភ្នន ក់្សងារសសន្តងាគ ោះ ៃិងម្តវូ
បាៃម្បធ្លៃការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តសសនើសំុឱ្យសធវើអៃារាគរៃ៍ 
ែូចដចងក្សនុងម្បការ ៥.៦ ៃិងលក្សខខណឌ ទំាងឡាយសម្ការចំណុច ៥.៦.១ ខាងសលើ ។ 

...ដតភ្នន ក់្សងារ... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៥.៦.៣ ហារជៃម្គប់រូបចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត សៅរុៃសពលចាប់សផាើរការ

សបាោះសនន ត ឬសម្កាយសពលបិទការសបាោះសនន ត សដាយគ្នម ៃការអៃុញ្ជញ ត ជា
េំយណើ 

ហារជៃម្គប់របូចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត សៅរុៃសពលចាប់សផាើរការ
សបាោះសនន ត ឬសម្កាយសពលបិទការសបាោះសនន ត សដាយគ្នម ៃការអៃុញ្ជញ តជា
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
លាយលក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប ។ ម្តវូបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះ
សនន ត ៃិងបរសិវណខាងក្សនុង ៃូវជៃទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ៖ 

 

លាយលក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប ។ ម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលក្សនុងការោិល័យ
សបាោះសនន ត ៃិងបរសិវណខាងក្សនុង ៃូវជៃទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ៖ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

បរសិវណខាងក្សនុង គួរដតអាចចូលែំសណើ រការបាៃកាៃ់ដតសម្ចើៃ សទាោះបីជាសៅ
សពលដែលចូលក្សនុង ការោិល័យសបាោះសនន ត គួរម្តវូបាៃដាក់្សកំ្ស ិតសែើរបីធ្លនា
ឱ្យាៃតាា ភ្នព ៃិងទំៃុក្សចិតារបស់ម្បជាជៃ។ 

៥.៦.៤ ហារជៃម្គប់របូចូលក្សនុងការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត សៅរុៃសពលចាប់សផាើរការ
រាប់សៃាឹក្សសនន ត  ឬសម្កាយការរាប់សៃាឹក្សសនន ត សដាយគ្នម ៃការអៃុញ្ជញ តជាលាយ
លក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប។ ម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលក្សនុងការោិល័យរាប់សៃាឹក្ស
សនន ត ៃិងបរសិវណខាងក្សនុង ៃូវជៃទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ៖ 

 

េំយណើ 

ហារជៃម្គប់របូចូលក្សនុងការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត សៅរុៃសពលចាប់សផាើរ 
ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ឬសម្កាយការរាប់សៃាឹក្សសនន ត សដាយគ្នម ៃការអៃុញ្ជញ ត
ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប ។ ម្តវូបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលក្សនុងការោិល័យ
រាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងបរសិវណខាងក្សនុង ៃូវជៃទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ៖ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

បរសិវណខាងក្សនុងគួរដតអាចចូលែំសណើ រការបាៃកាៃ់ដតសម្ចើៃ សទាោះបីជាសៅ
សពលដែលចូលក្សនុង ការោិល័យសបាោះសនន ត គួរម្តវូបាៃដាក់្សកំ្ស ិតសែើរបីធ្លនា
ឱ្យាៃតាា ភ្នព ៃិងទំៃុក្សចិតារបស់ម្បជាជៃ។ 

៥.៦.៤.៥ (ថមី) េំយណើ 

អនក្សាៃសិទែិសបាោះសនន តម្តវូបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យឈរក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុង 
ការបក្ព្រស្ថយ 

អនក្សសបាោះសនន តគួរដតម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យសសងេតសាថ ៃភ្នពរាប់សៃាឹក្សសនន តពី
ខាងសម្ៅការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ ក្សនុងការសបាោះសនន តនន ំ២០១៧ ការ
អៃុញ្ជញ តរិៃបាៃែូចគ្នន  ាៃអនក្សសបាោះសនន តខឹងសរារសៅការរោិល័យខាោះ
បាៃឈរចំាសៅខាងសម្ៅរបងសាលា។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៥.៦.៤.៦ (ថមី) េំយណើ 

ជៃដែលរក្សជារួយជៃពិការ ែូចដែលបាៃដចងក្សនុងាម្តា ១០៧ នៃ ច.ប.ត.រ ម្តូវ
បាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យឈរក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុង 

ការបក្ព្រស្ថយ 

អនក្សសបាោះសនន តគួរដតម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យសសងេតសាថ ៃភ្នពរាប់សៃាឹក្សសនន ត
ពីខាងសម្ៅការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ ក្សនុងការសបាោះសនន តនន ំ២០១៧ ការ
អៃុញ្ជញ តរិៃបាៃែូចគ្នន  ាៃអនក្សសបាោះសនន តខឹងសរារសៅការរោិល័យខាោះ
បាៃឈរចំាសៅខាងសម្ៅរបងសាលា។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៥.៦.៥ សក្សរមភ្នពទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ម្តវូហារោត់សៅក្សនុងការោិល័យសបាោះ

សនន ត បរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ៖ 
សក្សរមភ្នពទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ម្តូវហារោត់សៅក្សនុងការោិល័យសបាោះ
សនន ត បរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ៖ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៥.៦.៥ សក្សរមភ្នពទំាងឡាយែូចខាងសម្ការ ម្តវូហារោត់សៅ ក្សនុងការោិល័យសបាោះ

សនន ត បរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ៖ 
 ៥.៦.៥.១ ការសសាៀក្សពាក់្ស ឬការដាក់្សបងាា ញអវីរួយ ដែលពាក់្សព័ៃែជារួយ 
  គណបក្សសៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃនៃគណបក្សសៃសោបាយណារួយ ។ 
 

គ.ជ.ប ម្តូវបដៃថរសលើឯក្សសណាឋ ៃែូចជាអងគរក្សស ឬអនក្សការពារ ដែលាៃលក្សខណៈ
ម្បហាក់្សម្បដ ល ឯក្សសណាឋ ៃជារួយអាជាា ធរាៃសរតថកិ្សចេ សម្ពាោះក្សៃាង
រក្សឯក្សសណាឋ ៃសៃោះ វាបងេភ្នពភ្នា ក់្សសផអើល ៃិងភ័យខាា ចែល់ម្បជាពលរែឋ
ដែលគ្នត់ាៃអាររមណ៍ថា សគកំ្សពុងតារដាៃគ្នត់ រា ងសទៀតការសសាៀក្សពាក់្ស
អាវ ឬសខា ឬរួក្ស របស់ក្សងសោធពលសខររភូរិៃៃ សោធ្ល ឬប ូលិស ម្តូវដតាៃ
ដចងឱ្យចាស់ក្សនុងការហារោត់ រិៃអាចៃិោយម្តឹរដតឯក្សសណាឋ ៃម្គប់
ម្គ្នៃ់សនាោះសទ សម្ពាោះក្សៃាងរក្ស ដតងាៃការបក្សស្សាយសផសងៗគ្នន  ចំសពាោះអនក្ស
ពាក់្សដតរួក្ស សសាៀក្សដតសខា ឫពាក់្សដតអាវ(ចំណុច៥.៦.៥ ចំណុច៥.៦.៥.១)។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៥.៦.៥.៤ (ថមី) េំយណើ 

ការសៅចំាសសងេតៃិងតារដាៃៃិនាន ការរបស់អនក្សសបាោះសនន តរន្តៃាីរាជការ សរភូរិ  
រន្តៃាីៃគរបាលជាតិរន្តៃាីរាជការក្សងរាជអាវធុ តថដែលរិៃាៃកាតពវកិ្សចេឈរ
សជើងសែើរបីធ្លនាសុវតថិភ្នពនៃែំសណើ រ ការសបាោះសនន ត ៃិងសសងេតសរើលអនក្សសបាោះ
សនន ត។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សៅក្សនុងការសបាោះសនន តនន ំ ២០១៧ វាបាៃសក្សើតស ើងស ើយសយើងបាៃឮការតវា ។ សៃោះ
ម្តូវដតហារោត់ស ើយម្តូវម្បាក្សែថាអនក្សណាជាអនក្សទទួលខុសម្តូវក្សនុងការសសងេត
សរើលរៃុសសទំាងសៃោះស ើយយក្សពួក្សសគសចញ។ 

 
៥.៦.៧ ក្សនុងក្សរណីចំាបាច់ ម្បធ្លៃការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តាៃភ្នរកិ្សចេ អៃុវតា

ៃូវលក្សខខណឌ  ែូចាៃដចងសម្ការចំណុច ៥.៥.៣ ៥.៦.៣ ៃិង ៥.៦.៤ ចំសពាោះបរសិវណ
ខាងសម្ៅទំាងរូល ឬរួយដផនក្ស សែើរបីធ្លនាឱ្យការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់សៃាឹក្សសនន ត 
ម្បម្ពឹតាសៅម្បក្សបសដាយសុវតថិភ្នព ។ 

 

េំយណើ 

ក្សនុងក្សរណីាៃការរខំាៃ ៃិងបណាា លឱ្យការរខំាៃរិៃអាចសដាោះស្សាយបាៃសដាយវធីិ
សាស្រសាសផសង ចំាបាច់ ម្បធ្លៃការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តាៃភ្នរកិ្សចេ 
អៃុវតាៃូវលក្សខខណឌ  ែូចាៃដចងសម្ការចំណុច ៥.៥.៣ ៥.៦.៣ ៃិង ៥.៦.៤ ចំសពាោះ
បរសិវណខាងសម្ៅទំាងរូល ឬរួយដផនក្ស សែើរបីធ្លនាឱ្យការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់សៃាឹក្ស
សនន ត ម្បម្ពឹតាសៅម្បក្សប សដាយសុវតថិភ្នពសដាយម្បាប់អំពីរូលស តុចាស់លាស់។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

"ចំាបាច់" គឺជាម្បធ្លៃបទៃិងផាល់ចសនាា ោះក្សនុងការផាល់សិទែិែល់អនក្សសបាោះសនន ត។ ភ្នគី
ពាក់្សព័ៃែទំាងអស់ម្តូវយល់ែឹងពីសគ្នលការណ៏ៃិងរូលស តុ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ជំពូក្ទី៦ 

ការច ះយ ែ្ ះយ ះយនោ ត និងបញ្ជ ីយ ះយនោ ត 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ៦.៥ ម្បការ ៦.៧ ៃិងម្បការ ៦.៨ សំុបាូរពាក្សយ «ឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ» សៅជា «ឯ.អ» វញិ។ 
ម្បការ ៦.៨.៥ សំុបាូរពាក្សយ«អតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ឬឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ»

សៅជា «អ.ខ ឬ ឯ.អ»វញិ។ 
ម្បការ ៦.៨.៦.២ សំុបាូរពាក្សយ «គណៈក្សរមការរាជធ្លៃី សខតាសរៀបចំការសបាោះសនន ត» សៅជា  

«គធ.ខប» វញិ។ 
ស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៦.២ 
 គ.ជ.ប ម្តូវផាល់សុពលភ្នព  ៃិងម្បកាសផាយបញ្ា ីសបាោះសនន តសម្ជើសសរ ើសតំាងតំណាង
រាស្រសាផាូវការ ៩០ (សៅសិប)នថៃោ ងតិច រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។  បញ្ា ីសបាោះសនន តផាូវការ ម្តូវាៃ
ទិៃនៃ័យ ែូចខាងសម្ការ  
 

េំយណើ 

ជាសំណួរដតប ុសណាណ ោះ 
ការបក្ព្រស្ថយ 

សោងតារម្បការ ៦.២ ដចងថា ៩០ នថៃរុៃនថៃសបាោះសនន តដែលៃឹងម្បម្ពឹតាសៅ សៅនថៃទី 
១ ដខឧសភ្ន ជា ការចាប់សផាើរនៃការបិទផាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន តផាូវការ សនាោះការ
សបាោះផាយបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន តម្តូវបាៃសគរពឹំងថាៃឹងចាប់សផាើរចាប់ពីនថៃទី ២៤ ដខរក្ស
រា។ ម្តូវការ ការបំភាឺបដៃថរចាស់ជាងសៃោះជាចំាបាច់។ 

៦.២.៤ កូ្សៃម្បអប់ ៃិងសលខសរៀងនៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 
 

េំយណើ 

កូ្សៃម្បអប់សម្ាប់គូសធីក្ស ៃិងសលខសរៀងនៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ម្បអប់សៃោះគួរដតាៃទំ ំសសៃើរដតែូចគ្នន សៅៃឹងម្បអប់សៅសលើសៃាឹក្សសនន ត សែើរបីគូស។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៦.៣.២ គ .សប ចំៃួៃ ២ (ពីរ)ចាប់ ក្សនុងសនាោះ ១ (រួយ)ចាប់ សម្ាប់បិទផាយជា

សាធ្លរណៈសៅទីសាន ក់្សការ ក្សនុងអំ ុងសពល ៣០ (សារសិប)នថៃ រុៃនថៃសបាោះ
សនន ត ៃិងដថរក្សាទុក្សរ ូតែល់នថៃសបាោះសនន ត ៃិង ១ (រួយ)ចាប់សទៀត រក្សា
ទុក្សសៅ គ .សប សម្បើម្បាស់សម្ាប់បញ្ជា ក់្សអំពីការាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះ
សនន ត ជូៃម្បជាពលរែឋដែលសសនើសំុ   ឯ.អ ។ 

 

សសនើដក្សដម្បខាឹរសារសលើចំណុច ៦.៣.២ សដាយដចងថា «គ .សប ចំៃួៃ ២ (ពីរ)
ចាប់ ក្សនុងសនាោះ ១(រួយ)ចាប់ សម្ាប់បិទផាយជាសាធ្លរណៈសៅទីសាន ក់្សការ
ក្សនុងអំ ុងសពល ៣០(សារសិប)នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត ៃិង១ (រួយ)ចាប់សទៀត 
រក្សាទុក្សសៅ គ .សប សម្បើម្បាស់សម្ាប់បញ្ជា ក់្សអំពីការាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ី
សបាោះសនន ត ជូៃម្បជាពលរែឋដែលសសនើសំុ ឯ.អ។ គ .សប ម្តូវថតចរាងបញ្ា ី
ស ម្ ោះផាូ វការដែល គ.ជ.ប បាៃសផាើជូៃ ៃិងបិទផាយសៅតារភូរិ ឬ/ៃិងទីម្បជំុ
ជៃក្សនុង ំុ/សងាេ ត់របស់ខាួៃ»។ សម្ពាោះថា ការសសងេតបាៃរក្សស ើញថា ាៃ
ម្បជាពលរែឋចំៃួៃតិចតួចណាស់ ដែលបាៃរក្សពិៃិតយសរើល ឬដសវងរក្សស ម្ ោះ
របស់ខាួៃក្សនុងបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន តដែលបាៃបិទសៅ គ .សប។ សសនើ 

៦.៣.៤ គ.ជ.ប ម្តូវបសងាា ោះបញ្ា ីសបាោះសនន តផាូវការសៅសលើសគ ទំព័ររបស់ខាួៃ(www.voterlist.org.kh) 
សដាយម្តូវធ្លនា ការសាៃ ត់ សៃាិសុខ ៃិងសុវតថិភ្នពរបស់បុគគល ៃិងបងាា ញដត
ស ម្ ោះ ៃិងសលខកូ្សែរាជធ្លៃី សខតា  ំុ សងាេ ត់ ស ម្ ោះទីតំាង ៃិងសលខកូ្សែ
ការោិល័យសបាោះសនន ត អតាសលខ នារម្តកូ្សល ៃិងនារខាួៃ សភទ ៃិង នថៃដខនន ំ
កំ្សសណើ ត របស់អនក្សសបាោះសនន តប ុសណាណ ោះ ។ ទិៃនៃ័យបញ្ា ីសបាោះសនន តផាូវការ ម្តូវ
បាៃរក្សាទុក្សសដាយសុវតថិភ្នព (Backup Database) ៃិងអាចម្តតួពិៃិតយបាៃ ។ 

o សសនើដក្សសម្បើខាឹរសារចំណុច ៦.៣.៤ សដាយដចងថា « គ.ជ.ប ម្តូវបសងាា ោះ ៃិង
ធ្លនាៃិរៃា៍ភ្នពនៃបញ្ា ីសបាោះសនន តផាូវការសៅសគ ទំព័ររបស់ខាួៃ  
(www.voterlist.org.kh) .............» 

 

 ការសផៃៀងផ្លៃ ត់បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន ត៖ សសនើបដៃថរចំណុចថមីរួយក្សនុងជំពូក្ស៦ 
សដាយដចងថា «ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍សបាោះ
សនន តរក្សពីសាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាល អាចយក្សរក្សជារួយៃូវបញ្ា ី
ស ម្ ោះសនន តនៃការោិល័យពាក់្សព័ៃែសែើរបីសផៃៀងផ្លៃ ត់ ៃឹងបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះ

http://www.voterlist.org.kh/
about:blank
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សនន ត ដែលសម្បើសម្ាប់សបាោះសនន តនៃការោិល័យសនាោះ សៅនថៃសបាោះសនន ត។» 
សម្ពាោះថា ការសផៃៀងផ្លៃ ត់បញ្ា ីស ម្ ោះសនន តសៅការោិល័យសបាោះសនន ត ម្តូវបាៃ
អៃុញ្ជញ តរចួរក្សស ើយសម្ាប់ការសបាោះសនន តនន ំ២០១៧។ ស ើយការអៃុញ្ជញ ត
ឱ្យាៃការសផៃៀងផ្លៃ ត់បញ្ា ីស ម្ ោះសនន តសៅការោិល័យសបាោះសនន ត សម្ាប់
ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសានន ំ២០១៨ ៃឹងសធវើឱ្យអនក្សសបាោះសនន ត
កាៃ់ដតាៃទំៃុក្សចិតាអំពីសុចរតិភ្នពនៃការសម្បើម្បាស់បញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន ត។ 

ម្បការ ៦.៤ 
 សែើរបីជួយែល់អនក្សសបាោះសនន ត ដែលាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត បាៃយល់ែឹង
ចាស់អំពីសលខសរៀង ស ម្ ោះ ទិៃនៃ័យពាក់្សព័ៃែៃឹងសារីខាួៃក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត ស ម្ ោះទី
តំាង ៃិងសលខកូ្សែការោិល័យសបាោះសនន ត កាលបរសិចេទ ៃិងសពលសវលានៃការសបាោះសនន ត 
ម្ពរទំាងម្បសភទឯក្សសារដែលម្តវូសម្បើម្បាស់សម្ាប់ ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរា
ស្រសា គ.ជ.ប ម្តូវអៃុវតាការផាល់បណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត ។ ែំសណើ រការផលិត ៃិងការដចក្ស
បណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត ម្តូវកំ្សណត់សដាយសសចក្សាីសសម្រចរបស់ គ.ជ.ប។ 

 

ការជួយផសពវផាយព័ត៌ាៃែល់អនក្សសបាោះសនន ត៖ សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច 
៦.៤ សដាយដចងថា «សែើរបីជួយែល់អនក្សសបាោះសនន ត ដែលាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ី
សបាោះសនន ត បាៃែឹងចាស់អំពីសលខសរៀង ស ម្ ោះ ទិៃនៃ័យពាក់្សព័ៃែៃឹងសារីខាួៃ
ក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត ស ម្ ោះទីតំាង ៃិងសលខកូ្សែការោិល័យសបាោះសនន ត កាល
បរសិចេទ ៃិងសពលសវលានៃការសបាោះសនន ត ម្ពរទំាងម្បសភទឯក្សសារដែលម្តូវ
សម្បើម្បាស់សម្ាប់ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា គ.ជ.ប ម្តូវអៃុវតា
ការផាល់ប័ណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត។ ែំសណើ រការផលិត ៃិងការដចក្សប័ណណ
ព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត ម្តូវកំ្សណត់សដាយសសចក្សាីសសម្រចរបស់ គ.ជ.ប។ 
សាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាល ដែល គ.ជ.ប ទទួលសាគ ល់ជាអនក្ស
សសងេតការណ៍សបាោះសនន ត អាចសធវើយុទែនាការផាល់ព័ត៌ាៃរបស់អនក្សសបាោះសនន ត
ក្សនុងបញ្ា ីស ម្ ោះ សម្ាប់ការសបាោះសនន តឱ្យអនក្សសបាោះសនន តបាៃែឹង សដាយសគ្នរព
តារបញ្ជា ៃីតិវធីិសម្ាប់ការសបាោះសនន ត ៃិងម្ក្សរសីលធរ៌សម្ាប់អនក្សសសងេត»។ 
សម្ពាោះថា ការចូលររួរបស់សាគរ ឬអងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាលក្សនុងការផាល់
ព័ត៌ាៃែល់អនក្សសបាោះសនន ត ៃឹងនំាឱ្យការទទួលព័ត៌ាៃរបស់អនក្សសបាោះសនន ត
កាៃ់ដតាៃម្បសិទែភ្នព ៃិងផាល់ភ្នពងាយស្សួលែល់ពួក្សសគក្សនុងការសបាោះ
សនន តនានថៃសបាោះសនន ត។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៦.៨.១ ម្បជាពលរែឋដែលសសនើសំុ ឯ.អ ម្តូវបំសពញលក្សខខណឌ ែូចខាងសម្ការ 

 

េំយណើ 

ម្បជាពលរែឋដែលសសនើសំុ ឯ.អ ម្តូវ សូរយក្សឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណដែលសម្បើ
សម្ាប់ចុោះស ម្ ោះសៅនន ំ ២០១៧ សម្ាប់ការសបាោះសនន តរែឋសភ្ន។ សបើរិៃែូសចាន ោះសទ 
បំសពញលក្សខខណឌ ែូចខាងសម្ការ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការផាល់ជូៃសម្ាប់អនក្សសបាោះសនន ត ដែលពិបាក្សក្សនុងការសរៀបចំរបូថត .ល.។ សម្ាប់
ការសបាោះសនន តនន ំ ២០១៧ សៅនថៃសបាោះសនន ត គ.ជ.ប បាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យអនក្សសបាោះសនន តសម្បើ
ឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណបំសរ ើការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត សែើរបីទទួលបាៃ ម្តា ពី            
គ .សប ៃិង  ំុ សងាេ ត់ រ ូតែល់សា ង ២ រសសៀល សៅនថៃសបាោះសនន ត។ 

៦.៨.៣ បំសពញការបញ្ជា ក់្សអំពីការាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត សៅដផនក្សគល់បញ្ា ីនៃទម្រង់ 
សដាយសោងតារលិខិតសសនើសំុរបស់សារីខាួៃ ៃិងដផអក្សសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត ផាូវការ ៃិងឱ្យ
សារីខាួៃ ៃិងសាក្សសីទំាងពីរផាិតសរនែសលើដផនក្សគល់បញ្ា ីនៃទម្រង់  

 

េំយណើ 

បំសពញការបញ្ជា ក់្សអំពីការាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត សៅដផនក្សគល់បញ្ា ីនៃទម្រង់ 
សដាយសោងតារលិខិតសសនើសំុរបស់សារីខាួៃ ៃិងដផអក្សសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត ផាូវការ ៃិង 
ម្បសិៃសបើអនក្សសបាោះសនន តកំ្សពុងដតសសនើសំុលិខិតបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណថមី ឱ្យសារីខាួៃ ៃិង
សាក្សសីទំាងពីរផាិតសរនែសលើដផនក្សគល់បញ្ា ីនៃទម្រង់  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ែូចដផនក្សខាងសលើ។ ម្បការដែលទាក់្សទងគួរដតដក្សសម្រួល 
៦.៨.៣ បំសពញទម្រង់ ឯ.អ សៅសលើចុងសៃាឹក្សទំាងពីរនៃទម្រង់  

 

េំយណើ 

បំសពញទម្រង់ ឯ.អ សៅសលើចុងសៃាឹក្សទំាងពីរនៃទម្រង់ ម្បសិៃសបើអនក្សសបាោះសនន តកំ្សពុង
ដតសសនើសំុ លិខិតបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណថមី 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ែូចដផនក្សខាងសលើ។ ម្បការដែលទាក់្សទងគួរដតដក្សសម្រួល 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៦.៨.៤ សរ ំុ ឬសៅសងាេ ត់ ម្តូវចាត់ដចងសផៃៀងផ្លៃ ត់ភ្នា រ បនាៃ ប់ពីទទួលបាៃចុងសៃាឹក្ស

ទំាងពីរនៃ ឯ.អ ៃិងលិខិតសសនើសំុ ឯ.អ ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៦.៨.៣ ខាងសលើ 
សដាយម្តូវអៃុវតាភ្នរកិ្សចេ ែូចខាងសម្ការ ៖ 
- សផៃៀងផ្លៃ ត់ភ្នពម្តឹរម្តវូក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តរវាងស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុង         

សសចក្សាីបញ្ជា ក់្សអំពីការាៃស ម្ ោះសដាយ គ .សប ជារួយៃឹងស ម្ ោះ 
ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត ។ 

- ចុោះ តថសលខា កាលបរសិចេទ ៃិងសបាោះម្តា ំុ សងាេ ត់ សលើ តថសលខារបស់
ខាួៃ ។ 

- សបាោះម្តាសលើរបូថត ។ 
- ម្បគល់ចុងសៃាឹក្សនៃ ឯ.អ ១(រួយ)ចាប់ ជូៃអនក្សសសនើសំុ ៃិងរក្សាទុក្សចុង

សៃាឹក្ស ១ (រួយ)ចាប់ ជាឯក្សសាររបស់ ំុ សងាេ ត់ ។ 
- ក្សនុងក្សរណីទិៃនៃ័យខាងសលើខុសគ្នន  សរ ំុ ឬសៅសងាេ ត់ ម្តវូឱ្យសារីខាួៃសៅ

ជួប គ .សប វញិ សដាយបញ្ជា ក់្សពីភ្នពខុសគ្នន  ។ 

ជារតិសោបល់ 
េំយណើ 

ការដចងនៃ ៦.៨.៤ ៦.៨.៥ ៦.៨.៦ ចំាបាច់ពៃយល់ឱ្យបាៃចាស់ជាងសៃោះសៅក្សនុង
សសៀវសៅដណនំា 

ការបក្ព្រស្ថយ 

នថៃផុតកំ្សណត់ រិៃាៃភ្នពចាស់លាស់សទ ស ើយក៏្សរិៃាៃម្បសិទែភ្នព ឬការអៃុវតា
ែូចគ្នន ស ើយ សៅក្សនុងការសបាោះសនន តរុៃ។ កាលកំ្សណត់ជាក់្សដសាងម្តូវាៃការសសម្រច
ចិតាោ ងចាស់លាស់ ៃិងម្តូវសរៀបចំជារុៃ។ 

 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៦.៨.៦ ...គ .សប ម្តវូសធវើរបាយការណ៍បូក្សសរបុសាីពីការសចញ ឯ.អ (គិតទំាងការ

បញ្ជា ក់្សអំពីសុពភ្នពសលើ ឯ.អ បសម្រើឱ្យការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តផងដែរ)... 
...គ .សប ម្តវូសធវើរបាយការណ៍បូក្សសរបុសាីពីការសចញ ឯ.អ (គិតទំាងការ
បញ្ជា ក់្សអំពីសុពលភ្នពសលើ ឯ.អ បសម្រើឱ្យការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តផងដែរ)... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៦.៨.៧ (ថមី) េំយណើ 

ការសចញឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណសម្ាប់ការសបាោះសនន ត ឬសុពលភ្នពនៃឯក្សសារ
បញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណសម្ាប់ការចុោះស ម្ ោះម្តូវដតបញ្េ ប់ ម្តឹរសា ង ១៤:០០ នថៃសបាោះ
សនន ត។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ការបក្ព្រស្ថយ 

នថៃផុតកំ្សណត់ រិៃាៃភ្នពចាស់លាស់សទ ស ើយក៏្សរិៃាៃម្បសិទែភ្នព ឬការអៃុវតា
ែូចគ្នន ស ើយ សៅក្សនុងការសបាោះសនន តរុៃ។ កាលកំ្សណត់ជាក់្សដសាងម្តូវាៃការសសម្រច
ចិតាោ ងចាស់លាស់ ៃិងម្តូវសរៀបចំជារុៃ។ 

៦.៨.៨ (ថមី) េំយណើ 

គ.ជ.ប ម្តូវសរៀបចំ ដបបបទដាក់្សពាក្សយសំុម្តឹរម្តូវ ៃិងការអៃុវតាៃីតិវធីិម្តឹរម្តូវឱ្យចាស់
សម្ាប់ការពារ ការសចញឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណបសម្រើឱ្យការសបាោះសនន ត សដាយ
គ្នម ៃបំសពញពាក្សយសំុ ឬរិៃបំសពញតារលក្សខខណឌ  ការសម្ាប់អនក្សសសនើ ឬសាក្សសី។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ក្សរណីដែលឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណប័ណណម្តូវបាៃសចញសដាយគ្នម ៃការបំសពញ         
ទម្រង់ពាក្សយសំុ ឬគ្នម ៃសាក្សសីស្សបចាប់ម្តូវបាៃក្សត់សំគ្នល់សៅក្សនុង ំុ  សងាេ ត់ជា
សម្ចើៃ ដែលជាចំណុចម្តូវដតដក្សតម្រូវ។ 

៦.៩.៥ សៅសពលទទួលបាៃសសចក្សាីសសម្រចរបស់ គ.ជ.ប ែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៦.៩.៤.៤ ខាងសលើ គធ.ខប ៃិង គ .សប ម្តូវចាត់ដចងបញ្ាូ ៃសសចក្សាីសសម្រច
សៃោះជាបនាៃ ៃ់ សៅ គ.ក្ស.ប ពាក់្សព័ៃែ សែើរបអីៃុវតាសសចក្សាីសសម្រចសៃោះ សៅនថៃ
សបាោះសនន ត  

 

រតិសោបល់សលើទម្រង់នៃអតថបទ 
េំយណើ 

ពិៃិតយថា សតើសលខសរៀងអតថបទ ៃិងការចូលបនាៃ ត់ម្តឹរម្តូវ ឬអត់ 
ការបក្ព្រស្ថយ 

សលខសរៀងអតថបទៃិងការចូលបនាៃ ត់ហាក់្សែូចជាផៃុយគ្នន ។ 
៦.៩.៦ (ថមី)  េំយណើ 

គ.ជ.ប ម្តូវផសពវផាយព័ត៌ាៃលំអិតអំពីការផ្លា ស់បាូរបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន ត តារាម្តា 
៤៧ នៃចាប់ ច.ប.ត.រ  ម្ពរទំាងសថិតិសសងខបរបស់ខាួៃតាររយៈសគ ទំព័រៃិងរសធាបាយ
សផសងសទៀត ៧ នថៃរុៃនថៃសបាោះសនន ត។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ការបក្ព្រស្ថយ 

ាម្តា ៤៧ នៃចាប់ ច.ប.រ.ត អៃុញ្ជញ តឱ្យាៃការផ្លា ស់បាូរបញ្ា ីស ម្ ោះសបាោះសនន ត
សម្ាប់សបក្សខជៃ ៃិងសាជិក្សម្គួសារ។ សដាយសារដត សៃោះជាចំណុច ពិសសស ៃិង
បាៃសធវើស ើងរុៃសពលនថៃសបាោះសនន ត ស ើយសដាយគ្នម ៃឱ្កាស សែើរបីសធវើការជំទាស់ 
សនាោះ ចំណុចសៃោះម្តូវម្បកាសជាសាធ្លរណៈោ ងសពញសលញ សែើរបីធ្លនាឱ្យាៃតាា ភ្នព
នៃៃីតិវធីិៃិងការទុក្សចិតាសៅក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត។ 

ជំពូក្ទី៧ 

ការយោេនាយ ះយនោ ត 
ស្ថា នទូតជប  ន  
(ថមី) រតិសោបល់ែូចគ្នន ជារួយៃឹងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសម្ាប់ការសបាោះសនន តសម្ជើសសរ ើស
ម្ក្សរុម្បឹក្សា ំុ សងាេ ត់ 

េំយណើ 

គ .សប តារដាៃការសោសនានៃគណបក្សសៃសោបាយ ស ើយរាយការណ៍ពី
ការអៃុវតាខុសទំាងឡាយណាជូៃសៅ គ.ជ.ប សែើរបីចាត់វធិ្លៃការ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ចំសពាោះអនក្សដែលោា ំសរើល ការសធវើខុសរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ៃិងការដាក់្ស
ទណឌ ក្សរមគួរដតកំ្សណត់ឱ្យចាស់។ ចំណុចសៃោះរិៃបាៃសរសសរជាលាយលក្សខណ៍
អក្សសរស ើយ ស ើយសៃោះ គឺជាពាក្សយបណាឹ ង ដែលរក្សស ើញសៅក្សនុងរបាយការណ៍
សវៃក្សរមនៃការសបាោះសនន ត។ (ចំសពាោះសក្សរមភ្នពរបស់ម្បធ្លៃភូរិាៃដចងក្សនុង 
៧.១០) 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  

 តាា ភ្នព ៃិងសុចរតិភ្នព នៃការសោសនាសបាោះសនន តរបស់គណបក្សស
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ៃសោបាយ៖ សសនើបដៃថរចំណុចថមីក្សនុងជំពូក្ស៧ សដាយដចងថា «ម្គប់គណបក្សស
ៃសោបាយ ដែលបាៃចុោះបញ្ា ីឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា 
ម្តូវដាក់្សជូៃ គ.ជ.ប ៃូវរបាយការណ៍សាីពីម្បភព ិរញ្ញវតថុ ៃិងរបាយការណ៍  
សាីពីការចំណាយសម្ាប់ការសោសនារបស់គណបក្សសៃសោបាយខាួៃ តារ
រណឌ លរាជធ្លៃី/សខតា ដែលគណបក្សសសារីបាៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត ក្សនុង            
រយៈសពលនរាម្បំា (២៥) នថៃ សម្កាយពីម្បកាសលទែផលសបាោះសនន តផាូវការ។ 
សម្កាយពីទទួលបាៃរបាយការណ៍សាីពីម្បភព ិរញ្ញវតថុ ៃិងរបាយការណ៍ សាីពី
ការចំណាយសម្ាប់ការសោសនាពីគណបក្សសៃសោបាយ គ.ជ.ប ម្តូវដាក់្ស
ផាយរបាយការណ៍នៃម្គប់គណបក្សសៃសោបាយជាសាធ្លរណៈ ក្សនុងរយៈ
សពលសាបសិប (៣០) នថៃសម្កាយពីម្បកាសលទែផលសបាោះសនន តផាូវការ»។ 
សម្ពាោះថា ការដាក់្សជូៃរបាយការណ៍អំពីចំណូល ៃិងចំណាយរបស់គណបក្សស
ៃសោបាយ ៃិងផាយជាសាធ្លរណៈៃឹងបសងេើៃតាា ភ្នព ៃិងសុចរតិភ្នពនៃ
ទំាងគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងែំសណើ រការសបាោះសនន ត ស ើយាម្តា៨៩នៃ
ចាប់សាីការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា ដចងថា ម្គប់គណបក្សស
ៃសោបាយដែលបាៃចុោះបញ្ា ីឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តរចួស ើយ ម្តូវាៃសសៀវ 
សៅគណៃី សែើរបកី្សត់ម្តាចំណូល ម្បភពនៃម្បាក់្សចំណូល ៃិងចំណាយ
សម្ាប់ការសោសនាសបាោះសនន ត។   

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ  
៧.១.២ ការសរៀបចំក្សបួៃពយុ ោម្តា ឬក្សបួៃែំសណើ រសដាយម្ក្សុរសថមើរសជើង ឬសដាយោៃ

ជំៃិោះ ម្គប់ម្បសភទសៅរាជធ្លៃី សខតា ម្ក្សងុ ស្សុក្ស ខណឌ  ោ ងសម្ចើៃ ៤ (បួៃ)ែង 
ក្សនុងអំ ុងសពលសោសនាសបាោះសនន ត ។ 

...ម្គប់ម្បសភទសៅរាជធ្លៃី សខតា ម្ក្សុង ស្សុក្ស ខណឌ  ោ ងសម្ចើៃ ៤(បួៃ)ែង 
ៃីរួយៗោ ងសម្ចើៃ ...។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១.៥ ការផសពវផាយតាររលក្សអាកាស ឬការសោសនាតារឧបក្សរណ៍បំពងសំស ង ឬ

តាររយៈការចាក់្សផាយកាដសសតវសីែអូ ឬវសីុីឌី ឬឌីវឌីី ក្សនុងសរាងវសីែអូសាធ្លរណៈ 
ឬទីធ្លា សាធ្លរណៈ ។ 

ការផសពវផាយតាររលក្សធ្លតុអាកាស ...។ 

៧.១.៦  សក្សរមភ្នពបិទផាយៃូវបដាពាក្សយសសាា ក្ស ឬក្សរមវធីិៃសោបាយ ឬរបូភ្នពសោសនា។ ... ឬរបូភ្នពសោសនាសផសងៗ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៧.១.១២ (ថមី) េំយណើ 

ការបសងាា ោះទំាងឡាយណា ឬការទំនាក់្សទំៃងតាររយៈម្បព័ៃែអិុៃធឺណិត 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ឧទា រណ៍៖ SNS, ស វសប ុក្ស ៃិង messenger ម្តូវបាៃសម្បើសទាោះបីជារុៃ
សពលការសោសនាសបាោះសនន តចាប់សផាើរក៏្សសដាយ ររួទំាងក្សនុងរយៈសពល ២៤ 
សា ងរុៃសពលនថៃសបាោះសនន ត។ ចំណុចសៃោះគួរដតម្តូវបាៃដាក់្សកំ្ស ិត។ 

ម្បការ ៧.២   
 ការសោសនាម្តូវសបើក្ស ២២ (នរាពីរ) នថៃរុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ ការសោសនាសបាោះសនន ត 
ាៃរយៈសពល ២១ (នរារួយ)នថៃ ស ើយម្គប់សក្សរមភ្នពសោសនាម្តូវចប់ ២៤ (នរាបួៃ)
សា ង រុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ 
 

គណបក្សេំប ក្ឃែុ េំងគម្ព្របជាធបិយតយយ 

ការសោសនាម្តូវសបើក្ស ២២ ៣១នថៃ...។ 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

ការសោសនាម្តូវសបើក្ស ២២ (នរាពីរ) នថៃរុៃនថៃសបាោះ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សនន ត ។ ការសោសនាសបាោះសនន ត ាៃរយៈសពល ២១ (នរារួយ)នថៃ ស ើយម្គប់
សក្សរមភ្នពសោសនាម្តូវចប់ ២៤ (នរាបួៃ)សា ង រុៃនថៃសបាោះសនន ត។ សក្សរមភ្នព
សោសនាទំាងឡាយណាសៅក្សនុងសបាោះសនន តម្តូវការបាៃហារោត់។  

បក្ព្រស្ថយ 

សែើរបីឱ្យកាៃ់ដតចាស់សធវើឱ្យស្សបជារួយចំណុច ៧.២.៤។ 
 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

សសនើបដៃថរពាក្សយ `«...សោសនាម្តូវចប់ ២៤(នរាបួៃ)សា ង...»សៅជា «...សោសនាម្តូវ
ចប់ក្សនុងរយៈសពល ២៤(នរាបួៃ)សា ង..»វញិ។ 
 

ស្ថា នទូតជប  ន និងអគគយលខាធកិារដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.២.១ ម្គប់សក្សរមភ្នពសោសនាសបាោះសនន តរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ម្តូវចាប់សផាើរពីសា ង ៦ 

(ម្បំារួយ) ម្ពឹក្ស ែល់សា ង ១០ (ែប់) យប់   
 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

ម្គប់សក្សរមភ្នពសោសនាសបាោះសនន តរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ម្តូវចាប់សផាើរពីសា ង 
៦ (ម្បំារួយ) ម្ពឹក្ស ែល់សា ង ១០ (ែប់) យប់   

ការបក្ព្រស្ថយ 

ផៃុយៃឹង ច.ប.ត.រ ( ២ សា ង ខុសគ្នន ពី ២៤ សា ងរុៃ នថៃសបាោះសនន ត) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

សំុបាូរពាក្សយ «សា ង ១០(ែប់)យប់» សៅជា «សា ង២២(នរាពីរ)យប់» វញិ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន និងអគគយលខាធកិារដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  

៧.២.២ ម្គប់សក្សរមភ្នពសោសនារបស់គណបក្សសៃសោបាយ ម្តូវឈប់សម្ាក្សសៅចសនាា ោះពី 
សា ង ១០ (ែប់) យប់ ែល់សា ង ០៦ (ម្បំារួយ) ម្ពឹក្ស  

 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

ម្គប់សក្សរមភ្នពសោសនារបស់គណបក្សសៃសោបាយ ម្តូវឈប់សម្ាក្សសៅចសនាា ោះពី 
សា ង ១០ (ែប់) យប់ ែល់សា ង ០៦ (ម្បំារួយ) ម្ពឹក្ស  
ការបក្ព្រស្ថយ 

ផៃុយៃឹង ច.ប.ត.រ ( ២ សា ង ខុសគ្នន ពី 24 សា ងរុៃនថៃសបាោះសនន ត) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

សំុបាូរពាក្សយ «សា ង ១០(ែប់)យប់» សៅជា «សា ង២២(នរាពីរ)យប់» វញិ។ 

៧.២.៣ (ថមី) េំយណើ 

ម្តូវសម្ាក្សពីសា ង ១០យប់ ែល់ ៦ម្ពឹក្ស 
ការបក្ព្រស្ថយ 

សក្សរមភ្នពដែលបងេសំស ងគួរដតម្តូវបាៃបញ្ឈប់ពីសា ង ១០យប់សៅ ៦ ម្ពឹក្ស។ 
ម្បការ ៧.២.១ ៃិង ៧.២.២ គួរលុបសចាល ម្បការសៃោះកាា យជា ៧.២.១ ៃិង ម្បការ 
៧.២.៣ បចេុបបៃនកាា យជា ៧.២.២ (ដក្សដម្បសលខលំដាប់) 

៧.២.៤ ការសោសនាសបាោះសនន ត ម្តូវបពាឈប់ក្សនុងរយៈសពល ២៤ (នរាបួៃ) សា ង រុៃនថៃសបាោះសនន ត 
ៃិងនថៃសបាោះសនន ត  

 

េំយណើ 

ការសោសនាសបាោះសនន ត ម្តូវបពាឈប់ក្សនុងរយៈសពល ២៤ (នរាបួៃ) សា ង រុៃនថៃសបាោះ
សនន ត ៃិងនថៃសបាោះសនន ត  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ដលងម្តូវការតសៅសទៀត (៧.២ ាៃរចួស ើយ) 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.២.៥ ...រាល់កាសរៀបចំការសៃង់រតិពាក់្សព័ៃែ... ...រាល់ការសរៀបចំការសៃង់រតិពាក់្សព័ៃែ... 
៧.៣.១ ...ៃិងសសាភ័ណភ្នព សាធ្លរណៈ ។ ...ៃិងសសាភ័ណឌ ភ្នព សាធ្លរណៈ ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៧.៥  
 ការសសាៀក្សពាក់្ស (សសរាៀក្សបំពាក់្ស-រួក្ស) ដែលតំាងបងាា ញឱ្យស ើញៃូវរបូសញ្ជញ សារ
ៃសោបាយរបស់ គណបក្សសៃសោបាយ ឬរបូថតសបក្សខជៃណាាន ក់្ស រិៃររួបញ្េូ លសៅក្សនុង
សក្សរមភ្នពសោសនាសបាោះសនន តសទ សលើក្សដលងដតការសសាៀក្សពាក់្សសនាោះសថិតក្សនុងការោិល័យ 
សបាោះសនន ត ឬសថិតក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុង ឬបរសិវណខាងសម្ៅនៃការោិល័យសបាោះសនន តក្សនុង
នថៃសបាោះសនន ត ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...បរសិវណខាងក្សនុង ឬបរសិវណ ខាងសម្ៅ... 
ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

ការសសាៀក្សពាក់្ស (សសរាៀក្សបំពាក់្ស-រួក្ស) ដែលតំាងបងាា ញឱ្យស ើញៃូវរបូសញ្ជញ
សារៃសោបាយរបស់គណបក្សសៃសោបាយ ឬរបូថតសបក្សខជៃណាាន ក់្ស រិៃររួ
បញ្េូ លសៅក្សនុងសក្សរមភ្នពសោសនាសបាោះសនន តសទ សលើក្សដលងដតាៃរៃុសស
ចាប់ពី ពីរនាក់្សស ើងសៅបងាា ញការសសាៀក្សពាក់្សសនាោះ ការសសាៀក្សពាក់្សសនាោះសថិត
ក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ឬសថិតក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុង ឬបរសិវណ ខាងសម្ៅនៃ
ការោិល័យសបាោះសនន តក្សនុងនថៃសបាោះសនន ត  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ម្បសិៃសបើម្ក្សរុរៃុសសបងាា ញអវីរួយសែើរបីគំ្នម្ទែល់គណបក្សសៃសោបាយររួ
គ្នន  ក្សរណីសៃោះគួរដតម្តូវបាៃចាត់ទុក្សថាម្តវូបាៃសរៀបចំ។ ដផនក្សចុងសម្កាយរិៃ
ដរៃសម្ាប់អំ ុងសោសនាសបាោះសនន តសទ ៃិងគួរដតម្តូវលុបសចាល។ ចំណុច
សៃោះម្តូវបាៃហារោត់សដាយ "ម្ក្សរសីលធរ៌" ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ៧.៧  
 ...រិៃម្តូវសធវើសក្សរមភ្នពែូចខាងសម្ការ ។ 

...រិៃម្តូវសធវើសក្សរមភ្នពែូចខាងសម្ការ ។ ៖ 

អគគយលមធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៧.៨ 

បនាៃ ប់ពីបញ្េ ប់សា ងសធវើការ ឬសថិតសៅសម្ៅសា ងការងារ ឬរិៃសថិតក្សនុងសពលបំសពញ
ការងារក្សនុងសរតថភ្នព ផាូវការ រន្តៃាីរាជការសីុវលិ អាជាា ធរដែៃែីម្គប់លំដាប់ថាន ក់្ស ក្សង
សោធពលសខររភូរិៃៃ ៃគរបាលជាតិ ៃិងរន្តៃាីតុលាការ អាចចូលររួក្សនុងសក្សរមភ្នព
សោសនាគំ្នម្ទចំសពាោះគណបក្សសៃសោបាយណារួយ ឬ សបក្សខជៃណាាន ក់្ស ប ុដៃារិៃម្តូវ
សសាៀក្សពាក់្សឯក្សសណាឋ ៃ ៃិងរិៃម្តវូាៃអាវធុជាប់ៃឹងខាួៃ ៃិងរិៃម្តូវសធវើអវី ដែលនំាឱ្យ
ាៃការគំរារកំ្សដ ងស ើយ ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...ប ុដៃារិៃម្តវូសសាៀក្សពាក់្សឯក្សសណាឋ ៃ ៃិងរិៃម្តវូ... 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

...ប ុដៃារិៃម្តវូាៃវតាាៃជារសបៀបឯក្សសណាឋ ៃ  រិៃកាៃ់អាវធុ ៃិងរិៃសធវើ
សក្សរមភ្នពក្សនុងលក្សខណៈគំរារកំ្សដ ង។ រន្តៃាីរាជការរិៃអាចទទួលបាៃនថៃ
ឈប់សម្ាក្សពិសសស ដែលាៃម្បាក់្សឈនួលបាៃស ើយ សែើរបីចូលររួការ
សោសនាសបាោះសនន តសទ។ ម្បសិៃសបើការសម្បើថវកិារសដាយរែឋ ក្សនុងការផាល់ៃូវនថៃ
ឈប់សម្ាក្សពិសសស ដែលាៃម្បាក់្សឈនួល ម្តវូបាៃរក្សស ើញសនាោះ ទំាងអនក្ស      
ផាល់ម្បាក់្សឈនួលៃិងបុគគលសនាោះ គឺម្តូវបាៃពិៃ័យ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

រន្តៃាីរាជការគួរដតម្តូវបាៃហារោត់រិៃឱ្យបងាា ញការគំ្នម្ទរបស់ពួគគ្នត់ 
ចំសពាោះគណបក្សសៃសោបាយណារួយស ើយ។ សទាោះជាោ ងណាក៏្សសដាយ
ម្បសិៃសបើាៃការយល់ម្ពរគ្នន  ោ ងសហាចណាស់ អនក្សសធវើការងាររបស់រដាឋ ភិ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
បាលរិៃអាចទទួលបាៃ នថៃឈប់សម្ាក្សបដៃថរពិសសសដែលាៃម្បាក់្ស
ឈនួលស ើយ សែើរបចូីលររួសោសនាសបាោះសនន តសទសម្ពាោះសៃោះជាការ សម្បើម្បាស់
ថវកិារែឋសដាយខុសឆ្គង។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល និងស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៧.៩ 

ក្សនុងែំសណើ រការសបាោះសនន ត សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តវូអៃុវតាតួនាទី ៃិង
កាតពវកិ្សចេរបស់ខាួៃស្សបតារសគ្នលការណ៍ដណនំា ែូចាៃដចងក្សនុងសសៀវសៅដណនំា
របស់ គ.ជ.ប សាីពីភ្នរកិ្សចេ ៃិងកាតពវកិ្សចេ របស់សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ក្សនុងែំសណើ រការ
សរៀបចំការសបាោះសនន ត ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ាៃសិទែិបសញ្េញរតិសោបល់ផ្លៃ ល់
ខាួៃ ៃិងាៃសិទែិចូលររួក្សនុងជីវភ្នពៃសោបាយសែើរបីគំ្នម្ទគណបក្សសៃសោបាយដែល
ខាួៃសម្ជើសសរ ើស  ប ុដៃាសក្សរមភ្នពទំាងសនាោះ ម្តូវសធវើក្សនុងឋាៃៈជាបុគគលឯក្សជៃ គឺរិៃដរៃ ក្សនុង
តួនាទីជាសរភូរិ ឬជំៃួយការសរភូរិស ើយ ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តវូពាោរសធវើឱ្យ
បាៃៃូវ សក្សរមភ្នពែូចខាងសម្ការ ៖ 
 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 

តួនាទីរបស់សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ៖ សសនើដក្សដម្បខាឹរសារនៃចំណុច ៧.៩ 
សដាយដចងថា «ក្សនុងែំសណើ រការសបាោះសនន ត សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តូវអៃុ
វតាតួនាទី ៃិងកាតពវកិ្សចេរបស់ខាួៃស្សបតារសគ្នលការណ៍ដណនំា ែូចាៃដចង
ក្សនុងសសៀវសៅដណនំារបស់ គ.ជ.ប សាីពីភ្នរកិ្សចេ ៃិងកាតវកិ្សចេរបស់សរភូរិ ៃិង
ជំៃួយការសរភូរិ ក្សនុងែំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសនន ត។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការ
សរភូរិាៃសិទែិបសញ្េញរតិសោបល់របស់ខាួៃ ៃិងាៃសិទែិចូលររួក្សនុង
ជីវភ្នពៃសោបាយសែើរបគំី្នម្ទគណបក្សសៃសោបាយដែលខាួៃបាៃសម្ជើសសរ ើស 
ប ុដៃាសក្សរមភ្នពទំាងសនាោះ ម្តូវសធវើជាឋាៃៈបុគគលឯក្សជៃ គឺរិៃដរៃក្សនុងតួនាទី 
ៃិងក្សនុងសា ងសធវើការជាសរភូរិ ឬជំៃួយការសរភូរិស ើយ។.....» 
ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

ក្សនុងែំសណើ រការសបាោះសនន ត សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តូវអៃុវតាតួនាទី ៃិង
កាតពវកិ្សចេរបស់ខាួៃស្សបតារសគ្នលការណ៍ដណនំា ែូចាៃដចងក្សនុងសសៀវសៅ
ដណនំារបស់ គ.ជ.ប សាីពីភ្នរកិ្សចេ ៃិងកាតពវកិ្សចេ របស់សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរ
ភូរិ ក្សនុងែំសណើ រការសរៀបចំការសបាោះសនន ត ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ាៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សិទែិបសញ្េញរតិសោបល់ផ្លៃ ល់ខាួៃ ៃិងាៃសិទែិចូលររួក្សនុងជីវភ្នពៃសោបាយ 
សែើរបីគំ្នម្ទគណបក្សសៃសោ-បាយដែលខាួៃសម្ជើសសរ ើស  ប ុដៃាសក្សរមភ្នពទំាង
សនាោះ រិៃម្តូវបងាា ញសដាយចំ រស ើយ ម្តវូសធវើក្សនុងឋាៃៈជាបុគគលឯក្សជៃ គឺរិៃ
ដរៃ ក្សនុងតួនាទីជាសរភូរិ ឬជំៃួយការសរភូរិស ើយ ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរ
ភូរិ ម្តវូពាោរសធវើឱ្យបាៃៃូវ សក្សរមភ្នពែូចខាងសម្ការ  

ការបក្ព្រស្ថយ 

អនក្សភូរិភ្នគសម្ចើៃពឹងដផអក្សសលើម្បធ្លៃភូរិ ៃិងជំៃួយការម្បធ្លៃភូរិ។ ឥរោិបថ
របស់ពួក្សគ្នត់ាៃផលប ោះពាល់ោ ងខាា ំងសៅសលើ អនក្សភូរិ ែូសចនោះពួក្សគ្នត់គួរដត
ម្តូវបាៃហារោត់រិៃឱ្យបងាា ញការគំ្នម្ទរបស់ពួក្សគ្នត់ ចំសពាោះគណបក្សស
ៃសោបាយណារួយ។ រ ាងសទៀតសា ងសធវើការរបស់ពួក្សគ្នត់រិៃបាៃបញ្ជា ក់្ស
ចាស់លាស់សទ។ ែូសចនោះការសាគ ល់ថាជាបុគគលសាធ្លរណៈៃិងបុគគលឯក្សជៃ 
គឺរិៃអាចសៅរចួសទ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.៩.៥ ផាល់កិ្សចេស ការជារួយៃឹង គ .សប គធ.ខប ៃិង គ.ជ.ប ទាក់្សទងៃឹងការអៃុ

វតាការងារសបាោះសនន តសៅថាន ក់្ស ំុ សងាេ ត់ ែូចជាការផាល់ព័ត៌ាៃអំពីការសបាោះ
សនន ត ការដចក្សខិតាប័ណណ សសៀវសៅព័ត៌ាៃ ឬបណណម្បកាសសផសងៗ សែើរបីធ្លនា            
ឱ្យការសបាោះសនន ត ម្បម្ពឹតាសៅសដាយសសរ ីម្តឹរម្តវូ ៃិងយុតាិធរ៌ ។ 

...ផាល់កិ្សចេស ការជារួយៃឹង គ .សប គធ.ខប ៃិង... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៧.៩.៦ (ថមី) េំយណើ 

ទម្រង់ទំាងអស់ដែលបាៃផាល់ម្តូវដតម្តូវបាៃពៃយល់សដាយផ្លៃ ល់សៅអនក្សភូរិទំាងអស់
សដាយសសមើភ្នព ៃិងយុតាិធរ៌ 
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ការបក្ព្រស្ថយ 

អនក្សភូរិជាសម្ចើៃ ដែលបាៃទទួលប័ណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត រិៃអាចអាៃវាបាៃសទ 
ស ើយពួក្សគ្នត់រិៃម្តូវបាៃពៃយល់សដាយផ្លៃ ល់ៃូវអវី ដែលសរសសរសនាោះសទ។ តារពិត
អនក្សសបាោះសនន តរួយចំៃួៃរិៃបាៃែឹងពីនថៃសបាោះសនន ត បនាៃ ប់ពីទទួលបាៃប័ណណព័ត៌ាៃ
អនក្សសបាោះសនន ត  (៤០% នៃអនក្សសបាោះសនន ត  សៃង់រតិរបស់JICA សៅសខតាកំ្សពត រួយ             
សបាា  ៍រុៃការសបាោះសនន តក្សនុងនន ំ ២០១៧) ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល និងស្ថា នទូតជប  ន  
ម្បការ ៧.១០ 

សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តូវសជៀសវាងការគំរារកំ្សដ ង ឬបងាា ញឥរោិបថ
លសរអៀងក្សនុងការអៃុវតា ការងាររបស់ខាួៃទាក់្សទងៃឹងការសបាោះសនន ត ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការ
សរភូរិ រិៃម្តវូអៃុវតា ែូចខាងសម្ការ ៖ 
 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 

សក្សរមភ្នពហារោត់ ៃិងសទាសបញ្ញតិាទាក់្សទងៃឹងការអៃុវតាៃ៍របស់សរភូរិ 
ៃិងជំៃួយការសរភូរិ៖ សសនើដក្សដម្បខាឹរសារ ៃិងបដៃថរចំណុចខាងសម្ការ៖ 
o សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៧.១០ សដាយដចងថា «សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរ

ភូរិ ដាច់ខាតរិៃម្តូវគំរារកំ្សដ ង..............»   
o សសនើបដៃថរចំណុចថមីរួយនៃជំពូក្ស៧ សដាយដចងថា «សរភូរិ ឬជំៃួយការសរ

ភូរិដែលម្បម្ពឹតាផៃុយៃឹងម្បការ ៧.១០ ៃឹងម្តូវទទួលសទាសតារបទបញ្ញតិ 
នៃ ច.ប.ត.រ»។  
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ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ ម្តូវសជៀសវាងការគំរារកំ្សដ ង ឬបងាា ញ
ឥរោិបថលសរអៀងក្សនុងការអៃុវតា ការងាររបស់ខាួៃ ែល់អនក្សភូរិ ទាក់្សទងៃឹង
ការសបាោះសនន ត ។ សរភូរិ ៃិងជំៃួយការសរភូរិ រិៃម្តវូអៃុវតាែូចខាងសម្ការ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការគំរារកំ្សដ ង ឬបងាា ញពីឥរោិបថរិៃសរររយ គួរដតម្តូវបាៃហារោត់
ម្គប់សពល រិៃម្តឹរដតអំ ុងសពលកំ្សពុងបំសពញកាតពវកិ្សចេប ុសណាណ ោះសទ។ សរភូរិ
ៃិង សា ងសធវើការរបស់អនក្សជំៃួយការរបស់គ្នត់ក៏្សរិៃបាៃកំ្សណត់ចាស់លាស់
ដែរ។ ែូសចនោះការកំ្សណត់ថាជា បុគគលសាធ្លរណ ៃិង បុគគលឯក្សជៃ គឺរិៃអាច
សៅរចួសទ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១០.២.៣ សំុបាូរពាក្សយ «អតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ឬឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ» 

សៅជា «អ.ខ ឬ ឯ.អ » វញិ 
ស្ថា នទូតជប  ន  

៧.១០.៤ សធវើជាអនក្សផសពវផាយឱ្យគណបក្សសៃសោបាយណារួយ ដែលនំាឱ្យជោះឥទែិ
ពលែល់អនក្សភូរិ ៃិងបាត់បង់ភ្នពយុតាិធរ៌សម្ាប់គណបក្សសៃសោបាយ
សផសងសទៀត 

 

េំយណើ 

សធវើជាអនក្សផសពវផាយឱ្យគណបក្សសៃសោបាយណារួយ ដែលនំាឱ្យជោះឥទែិពល
ែល់ អនក្សភូរិ ៃិងបាត់បង់ភ្នពយុតាិធរ៌សម្ាប់គណបក្សសៃសោបាយសផសង
សទៀត ររួទំាងការបងាា ញ ឬបសងាា ោះរបូភ្នព ឬសាា រសផសងៗ  សៅសលើោៃជំៃិោះ
ផ្លៃ ល់របស់ខាួៃ ឬដផនក្សខាងក្សនុង ៃិងខាងសម្ៅនៃក្សដៃាងសធវើការផ្លៃ ល់ខាួៃ  សែើរបី
គំ្នម្ទែល់គណបក្សស ឬសបក្សខជៃ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សែើរបីឱ្យស្សបតារៃឺង ៧.១១.២.៤ ។ សរភូរិក៏្សរិៃគួរបងាា ញផ្លៃ ំងរបូភ្នព ឬ
ម្បសភទអតថបទណារួយ សែើរបីបងាា ញការគំ្នម្ទរបស់ខាួៃចំសពាោះគណបក្សស
ៃសោបាយណារួយសនាោះសទ។ 
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៧.១០.៦ (ថមី) េំយណើ 

សែើរបីឈរសៅក្សដៃាងដែលអនក្សភូរិអាចចូលររួ ស ើយអាចម្តវូបាៃសសងេត 
ការបក្ព្រស្ថយ 

សរភូរិ ៃិងជំៃួយការរិៃគួរសៅការោិល័យសបាោះសនន ត សែើរបីតារដាៃពីការ
ចូលររួរបស់អនក្សភូរិស ើយ។ សៃោះម្តូវបាៃចាត់ទុក្សថាជាការបំភិតបំភ័យ 
ស ើយក្សរណីសៃោះម្តូវបាៃសគរាយការណ៍សៅនន ំ ២០១៧ ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១១.៣.៣ ការផាល់ថវកិា សាា រ ៃិងបរកិាខ រ សម្ាប់ក្សបួៃែដងាសោសនា ការ ជួបជំុជា

សាធ្លរណៈ ការសដរាងសិលបៈ ៃិងការសបាោះពុរពសាា រ សោសនា សទាោះ
សដាយផ្លៃ ល់ក្សាី ឬម្បសោលក្សាី សែើរបីគំ្នម្ទគណបក្សសៃសោបាយណារួយ 
ឬសបក្សខជៃណាាន ក់្ស ។ 

...សាា រ ៃិងបរកិាខ រសម្ាប់ក្សបួៃែដងាសោសនា... 

ម្បការ ៧.១៤  
 ក្សនុងសពលសោសនាសបាោះសនន ត ៃិងសពលសបាោះសនន ត គណបក្សសៃសោបាយទំាង
អស់ សបក្សខជៃទំាងអស់ សាជិក្សនៃគណបក្សសៃសោបាយទំាងអស់ អនក្សគំ្នម្ទទំាងអស់ 
ម្តូវដតសគ្នរពតារវធិ្លៃ បទបបញ្ញតាិ ៃិងសគ្នលការណ៍ដែលដចងក្សនុង ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ 
ម្ក្សរសីលធរ៌សម្ាប់ការសបាោះសនន ត សគ្នលការណ៍សដីពីសិទែិរៃុសស ៃិងលទែិម្បជាធិប
សតយយសសរពី ុបក្សស ែូចាៃដចងក្សនុងរែឋធរមៃុញ្ញ នៃម្ពោះរាជាណាចម្ក្សក្សរពុជា ។ 

ក្សនុងសពលសោសនាសបាោះសនន ត  ៃិងសពលសបាោះសនន ត គណបក្សសៃសោបាយ
ទំាងអស់ សបក្សខជៃទំាងអស់  សាជិក្សនៃគណបក្សសៃសោបាយទំាងអស់ អនក្ស
គំ្នម្ទទំាងអស់ ម្តូវដតសគ្នរពតារវធិ្លៃ បទបបញ្ញតាិ ៃិងសគ្នលការណ៍ដែល
ដចងក្សនុង ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ម្ក្សរសីលធរ៌សម្ាប់ការសបាោះសនន ត សគ្នល
ការណ៍សដីពីសិទែិរៃុសស ៃិងលទែិម្បជាធិបសតយយសសរពី ុបក្សស ែូចាៃដចង
ក្សនុងរែឋធរមៃុញ្ញនៃម្ពោះរាជាណាចម្ក្សក្សរពុជា។ 

៧.១៤.៤ ម្គប់គណបក្សសៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃ ឬតំណាងទំាងអស់ រិៃម្តូវញុោះញង់
អនក្សគំ្នម្ទ ឬអនក្សសបាោះសនន តឱ្យម្បពឹតាអំសពើរសំលាភ គំរារកំ្សដ ង អំសពើ ិងា ឬ
បំភិតបំភ័យ សៅសលើបុគគល ឬគណបក្សសៃសោបាយែនទសទៀតស ើយ ។ 

ម្គប់គណបក្សសៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃ ឬតំណាងទំាងអស់  រិៃម្តវូញុោះញង់
អនក្សគំ្នម្ទ ឬអនក្សសបាោះសនន តឱ្យម្បម្ពឹតាអំសពើរសំលាភបំពាៃ គំរារកំ្សដ ង អំសពើ
 ិងា ឬបំភិតបំភ័យ សៅសលើបុគគល ឬគណបក្សសៃសោបាយែនទសទៀតស ើយ ។ 



-45- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៧.១៤.៧ ម្គប់គណបក្សសៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃ ឬតំណាងទំាងអស់ រិៃម្តូវផាល់

អំសណាយជាថវកិា ឬជាសាា រដែលជារងាវ ៃ់សលើក្សទឹក្សចិតា វភិ្នគទាៃ ជូៃ
សគុណ ឬរងាវ ៃ់សលើក្សទឹក្សចិតាជាម្បាក់្សកាស ឬជាសាា រ សទាោះបីតារ
រសធាបាយ ឬរបូភ្នពណាក៏្សសដាយែល់សាថ ប័ៃ អងគការ ឬបុគគលណាាន ក់្ស
ក្សនុងសគ្នលបំណងទិញទឹក្សចិតាអនក្សសបាោះសនន ត  

េំយណើ 

(បដៃថរ) ររួទំាងម្បាក់្សឧបតថរាសពលចូលររួ 
ការបក្ព្រស្ថយ 

ហារោត់ចំសពាោះការផាល់ម្បាក់្សឧបតថរាសែើរបីចូលររួការសោសនារបស់គណបក្សស
ៃសោបាយ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១៤.៨.៤ ការរសំលាភសដាយពាក្សយសរាីថាៃឹងសធវើទុក្សខសទាសែល់រាងកាយ ។ ការរសំលាភគំរារសដាយពាក្សយសរាីថាៃឹងសធវើទុក្សខសទាសែល់រាងកាយ ។ 
៧.១៦.៨ ក្សរណីដែលាៃការសសនើសំុការផាល់សសវាពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់              គណៈក្សរមការ

សម្របសម្រួល ក្សរមវធីិផសពវផាយអប់រអំនក្សសបាោះសនន ត ៃិងសគ្នលៃសោបាយរបស់
គណបក្សសៃសោបាយ ែូចាៃដចងសម្ការម្បការ ៧.១៨ ... 

... ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុងម្បការ ៧.១៨ ... 

៧.១៧.២ ការសោសនា តាររលក្សអាកាស ឬតារឧបក្សរណ៍បំពងសំស ង ឬតារ
ឧបក្សរណ៍ បញ្ជេ ងំរបូភ្នព ។ 

ការសោសនា តាររលក្សធ្លតុអាកាស ឬតារឧបក្សរណ៍បំពងសំស ង ឬតារ
ឧបក្សរណ៍ បញ្ជេ ងំរបូភ្នព ។ 
 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ  
៧.១៧.៥ សាា រអប់រ ំ ៃិងសាា រសោសនាដែលម្តូវបាៃផសពវផាយជាទម្រង់អតថបទ

សបាោះពុរព ឬតារឧបក្សរណ៍បំពងសំស ង ឬការចាក់្សផាយ រិៃម្តូវររួបញ្េូ ល 
ឬសម្បើម្បាស់ៃូវរបូភ្នព ឬខាឹរសារណារួយ ែូចខាងសម្ការ ៖ 

 

សសនើបដៃថរខាឹរសាររួយចំណុច ក្សនុងចំណុច ៧.១៧.៥ “សម្បើម្បាស់របូភ្នពសារ
ជាសំស ង ឯក្សសារជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរ ឬសក្សរមភ្នពរបស់បុគគល ដែល
ម្តូវបាៃតុលាការកំ្សពូលហារោត់ការសធវើសក្សរមភ្នពៃសោបាយ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១៧.៦ ការផសពវផាយ ការចុោះផាយ ឬការសបាោះពុរពផាយសាា រអប់រ ំ ៃិងសាា រ

សោសនា ដែលម្តវូបាៃរក្សស ើញថារសំលាភចំណុច ៧.១៧.៥ ខាងសលើ គ.ជ.ប 
អាចបញ្ជា ឱ្យ ែក្ស ូត ឬបពាឈប់ការផសពវផាយ ៃិងការសម្បើម្បាស់សាា រខុស
ចាប់ទំាងសនាោះ ។ 

ការផសពវផាយ ការចុោះផាយ ឬការសបាោះពុរពផាយសាា រអប់រ ំ ៃិងសាា រ
សោសនា ដែលម្តវូបាៃរក្សស ើញថារសំលាភចំណុច ៧.១៧.៥ ខាងសលើ គ.ជ.ប 
អាចបញ្ជា ឱ្យែក្ស ូត ឬបពាឈប់ការផសពវផាយ ៃិងការសម្បើម្បាស់សាា រខុស
ចាប់ទំាងសនាោះ ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
ម្បការ ៧.១៨ 

គ.ជ.ប ម្តូវបសងេើតគណៈក្សរមការសម្របសម្រួលក្សរមវធីិផសពវ ផាយអប់រអំនក្សសបាោះ
សនន ត ៃិងផសពវផាយ ក្សរមវធីិៃសោបាយរបស់គណបក្សសៃសោបាយ សៅថា “ គណៈក្សរម
ការសម្របសម្រួល ” តារសសចក្សាីសសម្រចរបស់ គ.ជ.ប សែើរបីម្តតួពិៃិតយសាា រអប់ររំបស់
អងគការរិៃដរៃរដាឋ ភិបាល ឬ/ៃិងសាា រសោសនារបស់គណបក្សសៃសោបាយ ក្សនុងក្សរណី
ាៃការតវា  ឬាៃពាក្សយបណាឹ ង ម្ពរទំាងសរៀបចំសគ្នល-ការណ៍ក្សរមវធីិសសមើភ្នព ឬ/ៃិង
សរធរ៌ ។ 

o សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៧.១៨ សដាយដចងថា « គ.ជ.ប ម្តវូបសងេើតគណៈ
ក្សរមការសម្របសម្រួល ៃិងម្តតួពិៃិតយក្សរមវធីិអប់រអំនក្សសបាោះសនន ត ៃិង
ផសពវផាយក្សរមវធីិៃសោ-បាយរបស់គណបក្សសៃសោបាយសៅថា «គណៈ 
ក្សរមការសម្របសម្រួលៃិងម្តួតពិៃិតយ» ... ម្ពរទំាងសរៀបចំ ៃិងម្តតួពិៃិតយ 
សគ្នល-ការណ៍ក្សរមវធីីសសមើភ្នព ឬ/ៃិងសរធរ៌» 

អគគយលមធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងអងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៧.១៨.១ តួនាទី ៃិងភ្នរកិ្សចេរបស់គណៈក្សរមការសម្របសម្រួល ម្តវូបាៃកំ្សណត់ែូចខាង

សម្ការ ។ 
 

អគគយលមធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

តួនាទី ៃិងភ្នរកិ្សចេរបស់គណៈក្សរមការសម្របសម្រួល ម្តូវបាៃកំ្សណត់ែូចខាង
សម្ការ ។ ៖ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 

សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៧.១៨.១ សដាយដចងថា «តួនាទី ៃិងភ្នរកិ្សចេរបស់                 
គណៈក្សរមការសម្របសម្រលួ ៃិងម្តតួពិៃិតយ ម្តូវបាៃកំ្សណត់..» 

អគគយលមធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៧.១៨.៣  ក្សរមវធីិសសមើភ្នព ឬ/ៃិងសរធរ៌ ដែលសរៀបចំសដាយ គ.ជ.ប សម្ាប់គណបក្សស

ៃសោបាយ ៃិងសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត ម្តូវបាៃកំ្សណត់ែូចខាង
សម្ការ ។ 

...កំ្សណត់ែូចខាងសម្ការ ។ ៖ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៧.១៨.១.៤ សម្របសម្រួលជារួយម្បព័ៃែផសពវផាយព័ត៌ាៃឯក្សជៃ ក្សនុងសពល

សោសនាសបាោះសនន ត សម្ាប់គណបក្សសៃសោបាយ ៃិងសបក្សខជៃឈរ
ស ម្ ោះសបាោះសនន ត សែើរបាីៃឱ្កាសទិញ ឬជួលសា ងផាយ ដផអក្សតារ
សគ្នលការណ៍សសមើភ្នព ឬ/ៃិងសរធរ៌  ៃិងតារលំដាប់រុៃសម្កាយ ។ 

 

សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៧.១៨.១.៤ សដាយដចងថា «សម្របសម្រួលឱ្យាៃ
ម្បសិទែភ្នពខពស់ជារួយម្បព័ៃែផសពវផាយព័ត៌ាៃឯក្សជៃ ក្សនុងសពលសោសនា
សបាោះសនន ត សម្ាប់គណបក្សសៃសោបាយ ៃិងសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះសនន ត 
សែើរបីាៃឱ្កាសទិញ ឬជួលសា ងផាយដផអក្សតារសគ្នលការណ៍សសមើភ្នពគ្នន   
ឬ/ៃិងសរធរ៌ ៃិងតារលំដាប់រុៃសម្កាយ។ គណៈក្សរមការសម្របសម្រលួ 
ៃិងម្តតួពិៃិតយ ម្តូវម្តតួពិៃិតយអំពីការអៃុវតាសលើការផាយរបស់ម្បព័ៃែផសពវ
ផាយឯក្សជៃតារបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសម្ាប់ការសបាោះសនន ត ៃិងសគ្នល
ការណ៍ដណនំារបស់ គ.ជ.ប»។ ក្សនុងក្សរណីដែលម្តួតពិៃិតយស ើញថា ម្បព័ៃែ
ផសពវផាយឯក្សជៃរិៃបាៃអៃុវតាៃ៍តារបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិ ៃិងសគ្នលការណ៍
ដណនំារបស់ គ.ជ.ប គណៈក្សរមការសម្របសម្រលួ ៃិងម្តតួពិៃិតយ ម្តវូរាយ
ការណ៍ជូៃ គ.ជ.ប សែើរបចីាត់វធិ្លៃការបនាៃ ៃ់។ 
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៧.១៨.២, ៧.១៨.២.២, ៃិង ៧.១៨.៤ សសនើដក្សដម្បខាឹរសារចំណុច ៧.១៨.២, ៧.១៨.២.១, ៧.១៨.២.២ ៃិង ៧.១៨.៤ សដាយ

ដចងថា «គណៈក្សរមការសម្របសម្រួល ៃិងម្តតួពិៃិតយ...»  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៧.២២.១១ (ថមី) េំយណើ 

ការបសងេើត ការសផាើ ការបញ្ាូ ៃព័ត៌ាៃដក្សាងកាា យ ឬទិៃនៃ័យ សដាយរសធាបាយ
ណាក៏្សសដាយសែើរបបីងខូច ឬបងាអ ប់គណបក្សសៃសោបាយ ឬសបក្សខជៃសផសងសទៀត 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ក្សរណីសៃោះម្តូវបាៃរក្សសរើលស ើញ សម្ាប់ការសបាោះសនន តនន ំ ២០១៧ ស ើយ            
គ.ជ.ប ម្តូវការសដាោះស្សាយចំសពាោះ ការសោសនា ៃសោបាយសបៀបអវជិាាៃ 

ជំពូក្ទី៨ 

ការយ ះយនោ ត ការរាប់េនលកឹ្យនោ ត និងការបកូ្េរ បលទធទលផ្នការយ ះយនោ ត 
ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.២.៧ គ.ជ.ប ម្តូវធ្លនាឱ្យការោិល័យសបាោះសនន តៃីរួយៗាៃសាា រៈ ឧបក្សរណ៍ ែូចខាង

សម្ការ ៖             
 ១-បញ្ា ីសបាោះសនន ត 
 

េំយណើ 

គ.ជ.ប ម្តូវធ្លនាឱ្យការោិល័យសបាោះសនន តៃីរួយៗាៃសាា រៈ ឧបក្សរណ៍ ែូចខាង
សម្ការ ៖             
១-បញ្ា ីសបាោះសនន តជារួយៃឹង សឬីក្សខ័រ អក្សខរម្ក្សរដខមរ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការអៃុវតាលអពី គក្សប ក្សនុងអំ ុងសពលការសបាោះសនន តនន ំ ២០១៧ សែើរបីដសវងរក្សស ម្ ោះ
ឱ្យបាៃនប់រ ័ស 
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៨.៣.១.២ ាេ ស់ការ ៃិងចាត់ដចងក្សនុងការអៃុវតាម្គប់ែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត ៃិង

ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ស្សបតារ ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ៃិងការដណនំា របស់  
 គ.ជ.ប  
 

េំយណើ 
ាេ ស់ការ ៃិងចាត់ដចងក្សនុងការអៃុវតាម្គប់ែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត ៃិងការ
រាប់សៃាឹក្សសនន ត ស្សបតារ ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ម្ក្សរសីលធរ៌របស់រន្តៃាីសបាោះសនន ត 
ៃិងការដណនំា របស់ គ.ជ.ប  

ការបក្ព្រស្ថយ 

គួរដតម្តូវបាៃដាក់្សបញ្េូ ល 
៨.៣.២.២ ាេ ស់ការក្សនុងការអៃុវតាម្គប់ែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់សៃាឹក្សសនន ត 

ស្សបតារ ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ៃិងការដណនំារបស់ គ.ជ.ប  
 

េំយណើ 

ាេ ស់ការក្សនុងការអៃុវតាម្គប់ែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត ៃិងការរាប់សៃាឹក្សសនន ត 
ស្សបតារ ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ម្ក្សរសីលធ៌ររបស់រន្តៃាីសបាោះសនន ត ៃិងការដណនំារបស់ 
គ.ជ.ប  

ការបក្ព្រស្ថយ 

គួរដតម្តូវបាៃដាក់្សបញ្េូ ល 
ស្ថា នទូតជប  ន និងអគគយលខាធកិារដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៣.៣.៦ សួរបញ្ជា ក់្សស ម្ ោះ ម្តួតពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់ភ្នពែូចគ្នន រវាងរបូពិត ស ម្ ោះ ៃិង

ទិៃនៃ័យក្សនុងអតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ (អ.ខ) ឬ ឯក្សសារបញ្ជា ក់្ស អតាសញ្ជញ ណ
បសម្រើឱ្យការសបាោះសនន ត (ឯ.អ) របស់សារីអនក្សសបាោះសនន ត ជារួយៃឹងរបូថត ស ម្ ោះ 
ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត រចួគូសសាគ ល់ថា  បាៃរក្សសបាោះសនន តក្សនុងកូ្សៃម្បអប់
បួៃម្ជុងទៃៃឹរៃឹងស ម្ ោះអនក្សសបាោះសនន តសនាោះសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត  

 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

សួរបញ្ជា ក់្សស ម្ ោះ ម្តួតពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់ភ្នពែូចគ្នន រវាងរបូពិត ស ម្ ោះ ៃិង
ទិៃនៃ័យក្សនុងអតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ (អ.ខ) ឬ ឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ
បសម្រើឱ្យការសបាោះសនន ត (ឯ.អ) របស់សារីអនក្សសបាោះសនន ត ជារួយៃឹងរបូថត ស ម្ ោះ ៃិង
ទិៃនៃ័យក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត ក៏្សែូចជារុខ នៃអនក្សសបាោះសនន តសៅពីរុខ ៃិងម្បសិៃសបើអតា
សញ្ជញ ណប័ណណរបស់អនក្សសបាោះសនន ត គឺម្តឹរម្តូវ រចួគូសសាគ ល់ថា បាៃរក្សសបាោះសនន ត 
ក្សនុងកូ្សៃម្បអប់បួៃម្ជុងទៃៃឹរៃឹងស ម្ ោះអនក្សសបាោះសនន តសនាោះសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត  
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ការបក្ព្រស្ថយ 

របូថតសៅសលើអតាសញ្ជញ ណប័ណណ ៃិងបញ្ា ីសបាោះសនន ត ៃិងរូបរាងខាងសម្ៅ ម្តូវដត
សម្បៀបសធៀបជារួយអនក្សសបាោះសនន ត។ 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

សំុលុបពាក្សយ «អតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ឬឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ» សចញ។ 
រូលស តុ ៖ សម្ពាោះបាៃសរសសរអក្សសរកាត់រចួស ើយ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៣.៣.៧ ដណនំាអនក្សសបាោះសនន ត ដែលបាៃរក្សសបាោះសនន ត ឱ្យធិក្សសាគ ល់សៅក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 

ម្តង់ក្សៃៃុយស ម្ ោះរបស់អនក្សសបាោះសនន ត សែើរបីបញ្ជា ក់្សថា សារីខាួៃ បាៃរក្សសបាោះសនន ត
រចួស ើយ  

 

េំយណើ 

ដណនំាអនក្សសបាោះសនន ត ដែលបាៃរក្សសបាោះសនន តឱ្យធិក្សសាគ ល់សៅក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 
ម្តង់ក្សៃៃុយស ម្ ោះរបស់អនក្សសបាោះសនន ត សែើរបីបញ្ជា ក់្សថា សារីខាួៃ បាៃរក្សសបាោះសនន ត
រចួស ើយ។ សៅសពលចំាបាច់  បសម្ងៀៃអនក្សសបាោះសនន តឱ្យសចោះគូសសញ្ជញ  ធីក្ស សដាយសម្បើ
សាា របសម្ងៀៃ ដែលម្តូវបាៃបិទក្សនុងបៃៃប់សាៃ ត់ ស ើយម្តូវម្បាក្សែណាស់ថាអនក្ស
សបាោះសនន តអាចសធវើបាៃម្តឹរម្តូវ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ជំហាៃសៃោះ គឺចំាបាច់សែើរបីទប់សាេ ត់ការសបាោះសនន តរិៃម្តឹរម្តូវសដាយនចែៃយឱ្យបាៃ
សម្ចើៃតារ ដែលអាចសធវើសៅបាៃ។ សាា រៈដណនំា នៃសញ្ជញ ធីក្សគួរដតម្តូវបាៃសរៀបចំ
សម្ាប់អនក្សដែលកំ្សពុងរង់ចំាសៅខាងសម្ៅការោិល័យសបាោះសនន តសែើរបីឱ្យែឹង (សាជិក្ស
របស់ គក្សប គួរដតបងាា ញប័ណណ: ៨.៣.៦.៤) ស ើយអៃុម្បធ្លៃម្តូវបងាា ញសៅសពលអនក្ស
សបាោះសនន តចំាបាច់ម្តូវគូសសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត ។ 

៨.៣.៣.១៣ បំសពញភ្នរកិ្សចេសផសងសទៀត ដែល គ .សប ៃិងម្បធ្លៃ  
 គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ម្បគល់ឱ្យ 
 

េំយណើ 

បញ្ជា ក់្សស ើងវញិថាតួសលខទំាងអស់ម្តូវបំសពញក្សនុងទម្រង់ គឺម្តឹរម្តូវពិតម្បាក្សែដរៃ 
រុៃសពលម្តូវបាៃសរសសរក្សនុងទម្រង់សដាយាៃការជួយ ពីជំៃួយការ ទីរួយ។ 
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ការបក្ព្រស្ថយ 

សែើរបីកាត់បៃថយោ ងធៃៃ់ធៃរៃូវចំៃួៃនៃកំ្ស ុសឆ្គងសៅក្សនុងទម្រង់ ជាពិសសសតួសលខ 
សនាោះសលខា ៃិងជំៃួយការទីរួយម្តូវសធវើការម្តួតពិៃិតយសទវែងសៅសពលបំសពញទម្រង់
ណារួយ 

៨.៣.៣.១៤ (ថមី) េំយណើ 

អៃុវតាភ្នរកិ្សចេសផសងៗតារការសសនើសំុពី គ .សប ៃិងម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប / គ.ក្ស.រ  ។ 
៨.៣.៤.១១ បំសពញភ្នរកិ្សចេសផសងសទៀតដែល គ .សប ៃិងម្បធ្លៃ  
 គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ម្បគល់ឱ្យ  
 

េំយណើ 

ពិៃិតយសរើលភ្នពម្តឹរម្តូវ ៃិងភ្នពទាក់្សទងនៃតួរ សលខ ដែលម្តូវបំសពញសដាយទម្រង់
ជាផាូវការជារុៃសដាយសម្បើឧបក្សរណ៍ផ្លៃ ល់ខាួៃៃិង / ឬជំនាញរបស់ខាួៃក្សនុងលក្សខណៈ
ដែលបាៃដណនំាសដាយ គ.ជ.ប 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សែើរបីកាត់បៃថយោ ងធៃៃ់ធៃរៃូវចំៃួៃនៃកំ្ស ុសឆ្គងសៅក្សនុងទម្រង់ ជាពិសសសតួសលខ 
ជំៃួយការទីរួយម្តូវសរៀបចំ ៃិងបញ្ជា ក់្សពី ចំៃួៃតួសលខសដាយសម្បើម្បាស់ក្សរមវធីិសាម ត វូៃ
ជាក់្សលាក់្សរួយ សម្ាប់សគ្នលបំណងសៃោះ ៃិងបងាា ញតួសលខម្តឹរម្តូវ សៅសលខា។ 
ជំៃួយការទីរួយម្តូវដតបាៃសម្ជើសសរ ើសពីអនក្សដែលាៃជំនាញសៃោះជាចំាបាច់។ 
ម្បសិៃសបើ គ.ជ.ប  រិៃាៃលទែភ្នពសរៀបចំឧបក្សរណ៍សំខាៃ់ៗ សដាយខាួៃឯងសទ ម្តូវ
ដតសម្ជើសសរ ើសអនក្សដែលាៃឧបក្សរណ៍សរស្សប ស ើយអាចសម្បើម្បាស់សម្ាប់ភ្នរកិ្សចេ
របស់ពួក្សគ្នត់ជាជំៃួយការទីរួយ។ (BYOD នំាយក្សឧបក្សរណ៍ផ្លៃ ល់ខាួៃរបស់អនក្សរក្ស
ជារួយ) 
 

៨.៣.៤.១២ (ថមី) េំយណើ 

អៃុវតាភ្នរកិ្សចេសផសងៗតារការសសនើសំុពី គ .សប ៃិងម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប / គ.ក្ស.រ  ។ 
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៨.៣.៥.៤ (ថមី) េំយណើ 

ម្បាប់អនក្សសបាោះសនន តឱ្យបិទទូរស័ពៃរបស់ពួក្សគ្នត់ រុៃសពលចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះ
សនន ត 

ការបក្ព្រស្ថយ 

បញ្េូ លម្បការសៃោះ ែូសចនោះម្បការ 8.3.5.5 ៃិងម្បការបនាៃ ប់សផសងសទៀត គួរដតម្តូវបាៃ
ផ្លា ស់បាូរសលខ 

៨.៣.៦.៤ ម្តួតពិៃិតយម្ចក្សទាវ រចូលនៃការោិល័យសបាោះសនន ត ដណនំាអនក្សសបាោះសនន ត ឱ្យឈរបៃា
គ្នន ជាជួរ តារលំដាប់រុៃសម្កាយ ម្បសិៃសបើគ្នត់ម្តូវសបាោះសនន ត សៅការោិល័យសបាោះ
សនន តសៃោះ ៃិងម្តួតពិៃិតយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គ្នត់  

 

េំយណើ 

ម្តួតពិៃិតយម្ចក្សទាវ រចូលនៃការោិល័យសបាោះសនន ត ដណនំាអនក្សសបាោះសនន ត ឱ្យឈរបៃា
គ្នន ជាជួរ តារលំដាប់រុៃសម្កាយ ម្បសិៃសបើគ្នត់ម្តូវសបាោះសនន ត សៅការោិល័យសបាោះ
សនន តសៃោះ ដណនំាពីរសបៀប គូសសញ្ជញ ធីក្ស សដាយបងាា ញសាា រៈគំរែូល់អនក្សដែលរង់
ចំា ៃិងម្តួតពិៃិតយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គ្នត់  

ការបក្ព្រស្ថយ 

សាា រៈគំរនូៃសញ្ជញ ធីក្សគួរម្តូវបាៃសរៀបចំសម្ាប់អនក្សដែលកំ្សពុងរង់ចំាសៅខាងសម្ៅ
ការោិល័យសបាោះសនន តសែើរបីឱ្យអនក្សសបាោះសនន តអាចសម្របបាៃ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
ម្បការ ៨.៤ 
 គ.ជ.ប ម្តូវធ្លនាថា រាល់សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ម្តូវដតបាៃបញ្ាូ ៃ ៃិងម្បគល់
ជូៃ គ.ក្ស.ប រិៃឱ្យសលើសពី ៣៦ (សារសិបម្បំារួយ) សា ងរុៃនថៃសបាោះសនន ត ។ សៅសពល
ម្ពឹក្សនៃនថៃរុៃនថៃសបាោះសនន ត ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវសកាោះម្បជំុសាសភ្នពទំាងអស់នៃ គ.ក្ស.ប 
ឱ្យរក្សបងាា ញខាួៃសៅទីតំាងការោិល័យ សបាោះសនន ត សែើរបីសធវើការម្តតួពិៃិតយសាា រ ឯក្ស
សារសបាោះសនន ត ៃិងសរៀបចំគំរបូាង់ការោិល័យសបាោះសនន ត ។ 

...សៅសពលម្ពឹក្សនៃនថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន ត... 
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៨.៤.៤  សៅរាល់សពលនៃការបញ្ាូ ៃ ៃិងម្បគល់ ទទួល ិបបរកិាខ រ ែូចបាៃដចងសម្ការ

ចំណុច ៨.៤.៣ ខាងសលើ រន្តៃាីដែលទទួលបៃៃុក្សការបញ្ាូ ៃសៅតារថាន ក់្ស
ៃីរួយៗ ម្តូវបំសពញលិខិតបញ្ាូ ៃ ៃិងម្បគល់ទទួលសាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត 
(ទ.១១០៧)ៃិងម្តូវឱ្យរន្តៃាីដែលទទួលបៃៃុក្សការទទួលសៅតារថាន ក់្សៃីរួយៗ 
ចុោះ តថសលខា បញ្ជា ក់្សថា បាៃទទួលម្គប់ចំៃួៃស ើយ ។ 

សៅរាល់សពលនៃការបញ្ាូ ៃ ៃិងម្បគល់ ទទួល ិបបរកិាខ រ ែូចបាៃាៃដចង
សម្ការក្សនុងចំណុច ៨.៤.៣ ខាងសលើ... 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៤.៩.១  រុៃនថៃសបាោះសនន ត ២៤ (នរាបួៃ) សា ង ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តវូម្បជំុរន្តៃាី ទំាងអស់ 

សែើរបីពិៃិតយវតាាៃ ៃិងពិៃិតយទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងពិៃិតយសាា រ 
បរកិាខ របសម្រើឱ្យការសបាោះសនន ត ។ ក្សនុងក្សរណីសបើាៃរន្តៃាីណាាន ក់្សអវតាាៃ រន្តៃាី
សនាោះម្តូវជួសសដាយរន្តៃាីថមី ដែលសម្ជើសតំាងស ើងតារការសសម្រចរបស់            
គ .សប ស្សបតារបទបបញ្ញតាិែូចាៃដចងក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិរបស់               
គ.ជ.ប ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...រន្តៃាីសនាោះម្តវូជួសជំៃួសសដាយរន្តៃាីថមី ដែលសម្ជើសតំាងស ើងតារការ
សសម្រចរបស់... 
ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

រុៃនថៃសបាោះសនន ត ២៤ (នរាបួៃ) សា ង ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវម្បជំុរន្តៃាី ទំាងអស់ សែើរបីពិៃិ
តយវតាាៃ ៃិងពិៃិតយទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងពិៃិតយសាា រៈបរកិាខ របសម្រើឱ្យ
ការសបាោះសនន ត ។ ម្បធ្លៃម្តូវដណនំាសៅសលខាសែើរបីដាក់្សអក្សខរម្ក្សរអក្សសរដខមរសៅក្សនុង
បញ្ា ីសបាោះសនន ត។ ក្សនុងក្សរណីសបើាៃរន្តៃាីណាាន ក់្សអវតាាៃ រន្តៃាីសនាោះម្តូវជំៃួសសដាយ
រន្តៃាីថមី ដែលសម្ជើសតំាងស ើងតារការសសម្រចរបស់ គ .សប ស្សបតារបទបបញ្ញតាិ
ែូចាៃដចងក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិរបស់ គ.ជ.ប  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ក្សនុងការសបាោះសនន តនន ំ ២០១៧ គ.ក្ស.ប  រួយចំៃួៃបាៃបញ្េូ លអក្សខរម្ក្សរអក្សសរដខមរសៅ
បញ្ា ីអនក្សសបាោះសនន តស ើយវាាៃភ្នពងាយស្សួល  សម្ាប់សលខាសែើរបីរក្សស ម្ ោះ។ 
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ការអៃុវតាសៃោះលអគួរដតម្តូវបាៃដចក្សរដំលក្ស។ (គ.ជ.ប ចំាបាច់ម្តូវផាល់ៃូវម្ក្សដាសសៃិក្ស
ខ័រអក្សខរម្ក្សរអក្សសរដខមរែល់ គ.ក្ស.ប ៃីរួយៗ) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៤.១២ សាា រ ឯក្សសារែនទសទៀត ដែលម្បសិៃសបើរិៃបាៃផាល់សដាយ គ .សប សនាោះ 

គ.ក្ស.ប ម្តវូនឆ្នបសងេើតស ើង ឬសដាោះស្សាយសដាយខាួៃឯង ៖ 
..ម្តូវនឆ្ននចនបសងេើតស ើង ឬសដាោះស្សាយសដាយខាួៃឯង ៖ 

 
៨.៤.១៤.១  គ.ក្ស.ប ម្តូវសរៀបចំការោិល័យសបាោះសនន តតារគំរបូាង់ ឯក្សភ្នពគ្នន រួយ 

សដាយម្តូវសគ្នរពតារសគ្នលការណ៍ ែូចបាៃដចងក្សនុងសសៀវសៅដណនំា                   
គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ។ 

...ែូចបាៃាៃដចងក្សនុងសសៀវសៅដណនំា គ.ក្ស.ប/គ.ក្ស.រ ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងអងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
ម្បការ ៨.៥ 
 ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តគឺជាទីតំាងរែឋបាល ៃិងសៃាិសុខ ដែល
ាៃបរសិវណ ខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ែូចដចងសម្ការម្បការ ៥.៥ ក្សនុងជំពូក្សទី ៥ នៃ 
ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ។ ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តម្តូវដតជាក្សដៃាងដែលាៃ
ការម្តតួពិៃិតយ ៃិងោរការោ ង តឹងរុងឹបំផុតក្សនុងសគ្នលបំណង នៃការសបាោះសនន ត ៃិង
រាប់សៃាឹក្សសនន ត ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...ៃិងសៃាិសុខ ដែលាៃបរសិវណខាងក្សនុង ៃិងបរសិវណខាងសម្ៅ ែូចដចង
សម្ការម្បការ ៥.៥ ក្សនុងជំពូក្សទី ៥ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ។ ការោិល័យសបាោះសនន ត 
ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន តម្តវូដតជាក្សដៃាងដែលាៃការម្តតួពិៃិតយ ៃិងោរការ
ោ ង តឹងរុងឹបំផុតក្សនុងសគ្នលបំណង នៃការសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន ត ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល 
គួរឱ្យាៃការសបើក្សចំ ទាវ ររបងនៃបរសិវណទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិង
ម្ពរទំាងសបើក្សចំ បងអួច ៃិងទាវ រនៃការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត  (ម្បការ៨.៥) 
(សម្ពាោះសែើរបពីម្ងឹងតាា ភ្នពនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងកាត់បៃថយភ្នពម្បម្ក្សតី
នៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។) 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៥.២ ម្ក្សបខ័ណឌ នៃការោិល័យសបាោះសនន ត វធិ្លៃការ ៃិងលក្សខខណឌ ទំាងឡាយ ដែល

បាៃដចងក្សនុងម្បការ ៥.៦ ៃិងសម្ការចំណុច ៥.៦.១ ៥.៦.២ ៥.៦.៣ ៥.៦.៥ 
៥.៦.៧ ៃិង ៥.៦.៨ ក្សនុងជំពូក្សទី ៥ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ម្តូវដតបាៃអៃុវតា ។ 

...ៃិងសម្ការក្សនុងចំណុច ៥.៦.១... 

៨.៥.៣ ម្ក្សបខ័ណឌ នៃការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត វធិ្លៃការ ៃិងលក្សខខណឌ ទំាងឡាយ 
ដែលបាៃដចងក្សនុងម្បការ ៥.៦ ៃិងសម្ការចំណុច ៥.៦.១ ៥.៦.២ ៥.៦.៤ ៥.៦.៦ 
៥.៦.៧ ៃិង ៥.៦.៨ ក្សនុងជំពូក្សទី ៥ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ ម្តវូដតបាៃអៃុវតា ។ 

...ៃិងសម្ការក្សនុងចំណុច ៥.៦.១... 

៨.៥.៤ ហារដាច់ខាតយក្សអាវុធ ឬជាតិផៃុោះម្គប់ម្បសភទចូលក្សនុងរងវង់ការពារសៃាិសុខ
នៃ ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងហារសសាៀក្សពាក់្សឯក្សសណាឋ ៃជាក្សងក្សាា ំង
ម្បដាប់អាវធុ ចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត សលើក្សដលងដតាៃការអៃុញ្ជញ ត
ពិសសសពីម្បធ្លៃគណៈក្សាម ធិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសនន ត ។ 

សំុបាូរពាក្សយ «គណៈក្សាម ធិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសនន ត» សៅជា «គ.ជ.ប» 
វញិ។ 

ម្បការ ៨.៦ 
គ.ក្ស.ប ម្តវូចូលែល់ទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន ត សដាយនំារក្សជារួយៃូវ

សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ឱ្យបាៃទាៃ់សពលសៅសា ង ៦:០០ (ម្បំារួយ) ម្ពឹក្ស នានថៃសបាោះ
សនន តជាកំ្ស ិត សែើរបីម្គប់ម្គង ៃិងចាត់ដចង ការសបាោះសនន ត ។ 

...ៃិងចាត់ដចងការសបាោះសនន ត ។... 
 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា និងស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៦.១ បនាៃ ប់ពី គ.ក្ស.ប បាៃចូលែល់ក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តភ្នា រ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប 

ម្តូវម្បកាសឱ្យភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិ ៃិង
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...ចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អៃារជាតិ ចូលក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត សដាយសធវើការម្តួតពិៃិតយបណណ 
សាគ ល់ ឬ/ៃិងសសចក្សាីសសម្រចដតងតំាង ៃិងទទួលសាគ ល់ជាផាូវការាន ក់្សរាង  ៗរចួ
ម្បាប់ទីក្សដៃាងដែលបម្រងុទុក្ស សម្ាប់ពួក្សសគ ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២.៥ 
ខាងសម្ការ ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

បនាៃ ប់ពី គ.ក្ស.ប បាៃចូលែល់ក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តភ្នា រ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវ
ម្បកាសឱ្យភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយោ ងសហាចណាស់ាន ក់្ស ពីគណបក្សស
ៃសោបាយដែលបាៃចុោះស ម្ ោះៃីរួយៗ ៃិងសាថ ប័ៃអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិ ៃិងអៃារ
ជាតិ ចូលក្សនុង ការោិល័យសបាោះសនន ត សដាយសធវើការម្តួតពិៃិតយបណណសាគ ល់ ឬ/ៃិង
សសចក្សាីសសម្រចដតងតំាង ៃិងទទួលសាគ ល់ជាផាូវការាន ក់្សរាងៗ រចួម្បាប់ទីក្សដៃាងដែល
បម្រុងទុក្ស សម្ាប់ពួក្សសគ ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២.៥ ខាងសម្ការ 

ការបក្ព្រេយ 

អនក្សដែលអាចចូលសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តរុៃសពលសបើក្សការោិល័យម្តូវដត
កំ្សណត់ឱ្យបាៃចាស់។ 

៨.៦.២.១ តុរួយដាក់្សសៅដប ក្សខាងសឆ្វងនែ បនាៃ ប់ពីផាូវចូលសម្ាប់ម្បធ្លៃ ដែលសៅសលើ
សនាោះាៃសាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងទម្រង់ដបបបទសលខ ១២០២ 
សម្ាប់បំសពញពាក្សយបណាឹ ង ។ 

 

េំយណើ 

តុរួយដាក់្សសៅដប ក្សខាងសឆ្វងនែ បនាៃ ប់ពីផាូវចូលសម្ាប់ម្បធ្លៃ ដែលសៅសលើសនាោះ
ាៃសាា រៈ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ររួទំាង ទ. ១១២០ សម្ាប់អនក្សសសងេតការណ៍ចុោះ តថ
សលខា ៃិងទម្រង់ដបបបទសលខ ១២០២ សម្ាប់បំសពញពាក្សយបណាឹ ង  

ការបក្ព្រស្ថយ 

សៅការោិល័យសបាោះសនន តរួយចំៃួៃម្បធ្លៃរិៃបាៃសំុឱ្យសយើងចុោះ តថសលខាសលើ             
ទ.១១១៥ សទ សម្ាប់ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិង ទ.១១២០ សម្ាប់ការសបាោះសនន ត។ 
សែើរបីសធវើឱ្យម្បាក្សែថាអនក្សសសងេតការចុោះ តថសលខា ៣.២.៥ ម្បាប់អនក្សសសងេតសែើរបីចុោះ
 តថសលខា។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៦.២.៥ តុ ៃិងសៅអីសម្ាប់ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ជាតិ 

ៃិងអៃារជាតិ (សបើាៃ) ដាក់្សសៅដអបជញ្ជា ំង  ដប ក្សខាងសឆ្វងនែ នៃតុរបស់ម្បធ្លៃ 
ៃិងសៅសម្កាយតុអៃុម្បធ្លៃ ៃិងសលខាធិការ ។ 

...ៃិងអៃារជាតិ (ម្បសិៃសបើាៃ)... 

៨.៦.៥  ិបសនន តដែលបាៃបិទសាគ ល់សលខកូ្សែការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងចាក់្ស
សសា ាុំរចួស ើយ ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.៤ ខាងសលើ  គ.ក្ស.ប ម្តូវធ្លនាែូច
ខាងសម្ការ ៖ 

...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.៤... 

៨.៦.៦ ម្បសិៃសបើ សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន តសម្ាប់ការោិល័យសបាោះសនន ត ម្តូវបាៃ 
ម្បគល់ ទទួលសៅសម្កាយសា ង ៦:៣០ (ម្បំារួយសារសិប) ប ុដៃារិៃ ួសពី
សា ង ៧:០០ (ម្បំាពីរ) ម្ពឹក្ស ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តវូពយួរការអៃុវតាៃីតិវធីិែូចដចង
សម្ការចំណុច ៨.៦.៧ សៅការោិល័យសបាោះសនន តសនាោះជាបសណាា ោះអាសៃន
សិៃ រ ូតទាល់ដតៃីតិវធីិែូចដចងសម្ការចំណុច ៨.៦.៤ ខាងសលើ ម្តូវបាៃ
បំសពញចប់សពវម្គប់ ។ ក្សនុងក្សរណីសៃោះ សលខាធិការម្តូវក្សត់ម្តាអំពីសពលសា ង
នៃការអៃុវតាៃីតិវធីិសបាោះសនន ត ៃីរួយៗសៅក្សនុងកំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន ត
ឱ្យបាៃចាស់លាស់ ។ 

...ៃីតិវធីិែូចាៃដចងសម្ការក្សនុងចំណុច ៨.៦.៤ ខាងសលើ... 

៨.៦.៨ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវម្បកាសសបើក្សការសបាោះសនន តសៅការោិល័យ សបាោះសនន តរបស់
ខាួៃសៅ សា ង ៧:០០ (ម្បំាពីរ) ម្ពឹក្ស នៃនថៃសបាោះសនន ត ៃិងអសញ្ា ើញសាសភ្នព 
គ.ក្ស.ប ឱ្យសបាោះសនន តរុៃសគបងអស់ រចួបនាៃ ប់រក្សភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ  
អនក្សសសងេតការណ៍ៃិងអនក្សយក្សព័ត៌ាៃ ម្បសិៃសបើអនក្សទំាងសៃោះាៃស ម្ ោះក្សនុង
បញ្ា ីសបាោះសនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តសនាោះ ។ ដផអក្សតារក្សរណីែូចដចងក្សនុង

...ដផអក្សតារក្សរណីែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.៦ ខាងសលើ... 
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ចំណុច ៨.៦.៦ ខាងសលើ ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប រិៃអាចម្បកាសសបើក្ស
ការោិល័យសបាោះសនន តសៅសា ង ៧:០០ (ម្បំាពីរ) ម្ពឹក្សបាៃ គ្នត់អាចម្បកាស
សបើក្សការោិល័យសបាោះសនន តសៅសម្កាយសា ង ៧:០០ (ម្បំាពីរ) ម្ពឹក្ស ប ុដៃារិៃ
ម្តូវឱ្យ ួស ពីសា ង ៨:០០ (សា ងម្បំាបី) ម្ពឹក្សស ើយ។ 

៨.៦.១០ បនាៃ ប់ពីម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្បកាសសបើក្សការសបាោះសនន តសៅការោិល័យសបាោះសនន ត
សនាោះ សាជិក្សទី ៣ ដែលម្បចំាការសៅម្តង់ាត់ទាវ រ ម្តូវជម្ាបអនក្សសបាោះសនន ត 
ដែលកំ្សពុងឈរជាជួរបៃាគ្នន តម្រង់សៅកាៃ់ាត់ទាវ រចូលការោិល័យសបាោះ
សនន ត អំពីអាទិភ្នព ក្សនុងការចូលសបាោះសនន តតារលំដាប់លំសដាយគឺ ម្ពោះសងឃ 
ជៃចាស់ជរា ស្រសាីាៃ នផៃសពាោះ ស្រសាីាៃកូ្សៃតូច អនក្សាៃជំងឺ ជៃដែលាៃ
ពិការភ្នពរិៃអាចសបាោះសនន តបាៃ សដាយខាួៃឯង ៃិងអនក្សជំៃួយអរែំសណើ រជៃ
ដែលាៃពិការភ្នពសនាោះ ម្ពរទំាងអនក្សឈរក្សនុងជួរខាងរុខសគ។ សាជិក្សទី៣ 
អាចសួររលឹំក្សអនក្សសបាោះសនន តថាបាៃសសនើ ឱ្យសាជិក្សទី ២ ជួយរក្សស ម្ ោះ ៃិង
ស ើញស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តសៃោះស ើយឬសៅ ។ 
សាជិក្សទី៣ ម្តូវអៃុញ្ជញ តឱ្យអនក្សសបាោះសនន ត ាៃវតាាៃក្សនុងការោិល័យ
សបាោះសនន តដតចំៃួៃ ៤ (បួៃ) នាក់្ស ក្សនុងសពលដតរួយ សដាយ ម្តូវយក្សចិតា
ទុក្សដាក់្ស ែូចខាងសម្ការ ៖ 

...ម្តូវយក្សចិតាទុក្សដាក់្សែូចខាងសម្ការ ៖... 

៨.៦.១១.២ ពិៃិតយសរើលសលខសរៀងសៅសលើបណណព័ត៌ាៃ (សបើាៃ) សែើរបរីក្សស ម្ ោះ អនក្ស
សបាោះសនន ត រួចម្បគល់បណណព័ត៌ាៃជូៃអនក្សសបាោះសនន តវញិ ។ បនាៃ ប់រក្សសួរ
បញ្ជា ក់្សស ម្ ោះ   ពិ ៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គ្នត់ ជារួយៃឹងរបូពិត 

(ម្បសិៃសបើាៃ) 
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រចួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់ជារួយៃឹងរបូថត ស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យពាក់្សព័ៃែសៅក្សនុង
បញ្ា ីសបាោះសនន ត ។ 

៨.៦.១១.៣ ៃិង ៨.៦.១១.៤ ពាក្សយ “ធិច” សសនើសំុដក្សសម្រួល “ធិក្ស” 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៦.១១.៤ ដណនំាអនក្សសបាោះសនន តឱ្យគូសសញ្ជញ ធិចសៅចុងស ម្ ោះរបស់គ្នត់ ក្សនុងបញ្ា ីសបាោះ

សនន ត រចួ ុច អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គ្នត់បៃាសៅឱ្យអៃុម្បធ្លៃ ម្បសិៃសបើស ម្ ោះ ៃិង
ទិៃនៃ័យក្សនុង អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់អនក្សសបាោះសនន ត ែូចគ្នន ៃឹងស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុង
បញ្ា ីសបាោះសនន ត 

 

េំយណើ 

ដណនំាអនក្សសបាោះសនន តឱ្យគូសសញ្ជញ ធិចសៅចុងស ម្ ោះរបស់គ្នត់ ក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 
សដាយបងាា ញសាា រៈគំរូនៃការគូសសញ្ជញ  ធីក្ស  រចួ ុច អ.ខ ឬ  ឯ.អ របស់គ្នត់បៃា
សៅ ឱ្យអៃុម្បធ្លៃ ម្បសិៃសបើស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុង អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់អនក្សសបាោះសនន ត 
ែូចគ្នន ៃឹងស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ពិៃិតយភ្នពទាក់្សទងគ្នន ជារួយ ៨.៣.៣.៦-៧ 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៦.១២ ម្បសិៃសបើ ក្សនុងសពលអៃុវតាសម្ការចំណុច ៨.៦.១១ សលខាធិការបាៃរក្សស ើញ

ថា អនក្សសបាោះសនន តាៃសាន រម្បឡាក់្សទឹក្សសមម លុបរិៃម្ជោះជាប់សៅៃឹងម្ារនែ 
ឬរូបថតរិៃែូចគ្នន  ឬស ម្ ោះ ៃិងទិៃនៃ័យរិៃែូចគ្នន  ម្តូវជូៃអនក្សសបាោះសនន តសនាោះ
សៅជួបម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប សែើរបីរាយការណ៍អំពីក្សរណីសៃោះ ។ 

...សម្ការក្សនុងចំណុច ៨.៦.១១... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៦.១៣.២ ម្បសិៃសបើជាក្សរណីម្ច ំការោិល័យសបាោះសនន ត ម្បធ្លៃអាចសួររក្សបណណព័ត៌ាៃ

អនក្សសបាោះសនន តរបស់គ្នត់សែើរបីសផៃៀងផ្លៃ ត់ ៃិងម្តូវដណនំាគ្នត់អំពីទីតំាងការោិល័យ
សបាោះសនន តណារួយក្សនុង ំុ សងាេ ត់ ដែលស ម្ ោះរបស់គ្នត់ាៃក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត  

េំយណើ 

ម្បសិៃសបើជាក្សរណីម្ច ំការោិល័យសបាោះសនន ត ម្បធ្លៃអាចសួរ សលខាទីពីរ សែើរបី
ដសវងរក្សការោិ-  ល័យសបាោះសនន តម្តឹរម្តូវរបស់អនក្សសបាោះសនន ត។ ម្បសិៃសបើអនក្សសបាោះ
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 សនន តនំាយក្សជារួយៃូវប័ណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន តរបស់គ្នត់ដែលអាចសម្បើម្បាស់

សែើរបីសផៃៀងផ្លៃ ត់ ៃិងម្តូវដណនំាគ្នត់អំពីទីតំាងការោិល័យសបាោះសនន តម្តឹរម្តូវណា
រួយក្សនុង ំុ សងាេ ត់ ដែលស ម្ ោះរបស់គ្នត់ាៃក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការនំាយក្សរក្សៃូវ ប័ណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត រិៃដរៃជាលក្សខខណឌ តម្រូវស ើយ។   
ម្បសិៃសបើពួក្សគ្នត់ាៃប័ណណព័ត៌ាៃអនក្សសបាោះសនន ត គ.ក្ស.ប អាចសម្បើសែើរបីសផៃៀងផ្លៃ ត់។ 
សបើរិៃែូសចាន ោះសទ ម្បធ្លៃគួរដតដណនំាសាជិក្សឱ្យរក្សសរើលបញ្ា ីស ម្ ោះអនក្សសបាោះសនន ត
សៅក្សនុង ំុ/សងាេ ត់ ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៦.១៤ បនាៃ ប់ពីអៃុវតាៃីតិវធីិ ែូចដចងសម្ការចំណុច ៨.៦.១១ រចួ អៃុម្បធ្លៃម្តូវដ ក្ស

សៃាឹក្សសនន ត ១ (រួយ) សៃាឹក្សសចញពីគល់បញ្ា ី រចួសបាោះម្តាសាៃ ត់សៅសលើដផនក្ស
ខាងខនង ៃិងបត់ជា ៤ (បួៃ)ផនត់ តារការកំ្សណត់របស់ គ.ជ.ប ស ើយម្បគល់ជូៃ
អនក្សសបាោះសនន ត ររួជារួយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គ្នត់ផង ។ អៃុម្បធ្លៃរិៃម្តូវម្បគល់
សៃាឹក្សសនន ត ៃិងរិៃម្តូវអៃុញ្ជញ តឱ្យអនក្សសបាោះសនន ត បនាៃ ប់ចូលក្សនុងបៃៃប់សាៃ ត់
សទ ម្បសិៃសបើ អនក្សសបាោះសនន តរុៃរិៃទាៃ់សចញផុតពីបៃៃប់សាៃ ត់ សម្ាប់គូស
សៃាឹក្សសនន តសៅស ើយ ។ សៅសពលម្បគល់សៃាឹក្សសនន តជូៃអនក្សសបាោះសនន តរចួ
ស ើយ អៃុម្បធ្លៃម្តូវដណនំាជាសសងខបជូៃអនក្សសបាោះសនន ត ែូចខាងសម្ការ ៖ 

...ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុងចំណុច ៨.៦.១១... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៦.១៤.២ អនក្សម្តូវសែើរសៅកាៃ់បៃៃប់សាៃ ត់ សម្បើប ិក្សដែលាៃសៅទីសនាោះស្សាប់ ឬប ិក្សផ្លៃ ល់

ខាួៃ (សលើក្សដលងដតសមម នែ) អនក្សម្តូវគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទសៅក្សនុងម្បសឡាោះបួៃម្ជុងម្ទដវង
នៃគណបក្សសៃសោបាយដែលអនក្សសពញចិតា។ អនក្សម្តូវគិតពិចារណាឱ្យបាៃ មត់ 

េំយណើ 

អនក្សម្តូវសែើរសៅកាៃ់បៃៃប់សាៃ ត់ សម្បើប ិក្សដែលាៃសៅទីសនាោះស្សាប់ ឬប ិក្សផ្លៃ ល់ខាួៃ 
(សលើក្សដលងដតសមម នែ) អនក្សម្តូវគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទសៅក្សនុងម្បសឡាោះបួៃម្ជុងម្ទដវងនៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ចត់ រុៃៃឹងគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទ សែើរបីបងាេ រការខូចសៃាឹក្សសនន ត សដាយសារការផ្លា ស់
បាូរចិតា បនាៃ ប់ពីបាៃគូសសញ្ជញ រចួ 

 

គណបក្សសៃសោបាយដែលអនក្សសពញចិតា ។ អនក្សម្តូវគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទែូសចនោះ (សដាយ
បងាា ញសាា រៈគំរូសញ្ជញ គំ្នម្ទ) អនក្សម្តូវគិតពិចារណាឱ្យបាៃ មត់ចត់ រុៃៃឹងគូស
សញ្ជញ គំ្នម្ទ សែើរបីបងាេ រការខូចសៃាឹក្សសនន ត សដាយសារការផ្លា ស់បាូរចិតា បនាៃ ប់ពីបាៃ
គូសសញ្ជញ រចួ។ អនក្សរិៃម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យ ថតរបូណារួយ ឬថតវសីែអូណារួយ 
ឬសំស ង សៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តស ើយ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

"អៃុម្បធ្លៃម្តូវបងាា ញសាា រៈគំរូសញ្ជញ គំ្នម្ទសៅសពលពៃយល់អំពីសៃាឹក្សសនន ត។ 
សូរបីដតយក្សរបូភ្នពនៃសៃាឹក្សសនន តរបស់អនក្សសបាោះសនន តក៏្សម្តូវហារោត់ដែរសម្ពាោះ
សរើលរិៃម្គប់ម្ជុងសម្ជាយ អាចបំពាៃសលើការសបាោះសនន តជាសាៃ ត់ៃិង / ឬសសរភី្នពនៃ
ការសបាោះសនន តសដាយៃរណាាន ក់្សបងខំឱ្យអនក្សសបាោះសនន តដាក់្សភសាុតាងនៃការសបាោះសនន ត
របស់គ្នត់។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៦.១៥.២ អនក្សសបាោះសនន តទូសៅ សទាោះបីរិៃសចោះអក្សសរក៏្សសដាយ ក៏្សរិៃអាចសសនើសំុជំៃួយពី

ជៃណាាន ក់្ស ដែលាៃវតាាៃក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ឱ្យជួយគ្នត់
ក្សនុងការសបាោះសនន តស ើយ សលើក្សដលងដតអនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃ
ពិការភ្នព ដែលរិៃអាចសបាោះសនន តបាៃសដាយខាួៃឯង ែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៨.៦.១៨ ខាងសម្ការ ។ 

...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.១៨ 

៨.៦.១៦ បនាៃ ប់ពីទទួលបាៃសៃាឹក្សសនន ត ៃិងអៃុវតាតារការដណនំារបស់អៃុម្បធ្លៃ 
ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.១៤.២ ៃិង ៨.៦.១៤.៣ ខាងសលើរចួ អនក្សសបាោះសនន ត
ម្តូវសចញពីបៃៃប់សាៃ ត់ ស ើយសែើរតម្រង់សៅតុដាក់្ស ិបសនន ត ។ 

 

...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.១៤.២... 



-62- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.៦.១៦.៦ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវោត់អនក្សសបាោះសនន ត ែូចបញ្ជា ក់្សក្សនុងចំណុច ៨.៦.១៦.៥ 

ខាងសលើ រិៃឱ្យសបាោះសនន តរចួែក្ស ូតសៃាឹក្សសនន តរិៃម្តឹរម្តវូទំាងសនាោះ ៃិង
ដឆ្ក្សសឆ្ររក្សសៃាឹក្សសនន តផាូវការ (សបើាៃ) ដាក់្សសៅក្សនុងសស្សារសំបុម្តាៃកា
ខនងថា " សៃាឹក្សសនន តរិៃម្តឹរម្តូវ ដែលបាៃែក្ស ូត " បនាៃ ប់រក្សម្តវូែក្ស ូត 
អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់ជៃសនាោះ ជាបសណាា ោះអាសៃន ម្ពរទំាងចាត់ដចងឱ្យសធវើ
កំ្សណត់ស តុ ៃិងបំសពញទម្រង់ដបបបទបាឹងសចាទម្បកាៃ់ជៃម្បម្ពឹតាអំសពើ
សលមើសសៅ គ .សប ។  

...(ម្បសិៃសបើាៃ)... 

៨.៦.១៨ គ្នម ៃជៃណាាន ក់្សអាចចូលសៅសម្ជៀតដម្ជក្សសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត 
ឬជួយអនក្សសបាោះសនន តក្សនុងការសបាោះសនន តបាៃស ើយ សលើក្សដលងដតអនក្សសបាោះ
សនន តសនាោះជាជៃដែលាៃពិការភ្នព ដែលរិៃអាចសបាោះសនន តបាៃសដាយខាួៃ
ឯង ស ើយបាៃសសនើសំុអនក្សជំៃួយជាៃីតិជៃាន ក់្សរក្សជារួយ ឬសសនើសំុជំៃួយពី 
ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ែូចដចងក្សនុងាម្តា ១០៧ នៃ ច.ប.ត.រ សដាយម្តូវអៃុវតាតារ
ៃីតិវធីិែូចខាងសម្ការ ៖ 

...ែូចាៃដចងក្សនុងាម្តា ១០៧... 

៨.៦.១៨.៣ អនក្សសបាោះសនន តជាជៃ ដែលាៃពិការភ្នព ដែលរិៃអាចសបាោះសនន តបាៃ 
សដាយខាួៃឯង ម្តូវសួរនំា ឬម្បាប់អំពីគណបក្សសៃសោបាយ ដែលខាួៃ
សពញចិតាសៅម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ឬអនក្សជំៃួយដែលខាួៃសម្ជើសសរ ើសដតសៅក្សនុង
បៃៃប់សាៃ ត់សម្ាប់គូសសៃាឹក្សសនន តប ុសណាណ ោះ ។ 

...អនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃ... 

៨.៦.១៨.៤ សៅក្សនុងបៃៃប់សាៃ ត់ សម្ាប់គូសសៃាឹក្សសនន ត ម្បធ្លៃ ឬសាជិក្ស គ.ក្ស.ប ឬ
អនក្សជំៃួយដែលជួយអនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃពិការភ្នព ក្សនុងការសបាោះ
សនន ត ម្តវូសួរអនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃពិការភ្នពសនាោះថា សតើគ្នត់សបាោះ
សនន តឱ្យគណបក្សសៃសោបាយណារួយ  សដាយសួរតិចៗសធវើោ ងណាកំុ្សឱ្យ

...ឬអនក្សជំៃួយដែលជួយអនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
រៃុសសដែលសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ឮឱ្យសសាោះ ។ បនាៃ ប់រក្ស
ម្បធ្លៃ ឬសាជិក្ស គ.ក្ស.ប ឬអនក្សជំៃួយ ម្តវូគូសសញ្ជញ ក្សនុងម្បអប់បួៃ
ម្ជុងម្ទដវង នៃគណបក្សសៃសោបាយសៅសលើសៃាឹក្សសនន តដែលសឆ្ាើយតប
ៃឹងការសម្ជើសសរ ើសរបស់អនក្សសបាោះសនន ត ដែលាៃពិការភ្នព ស ើយបត់
សៃាឹក្សសនន តសនាោះតារផនត់សែើរ សែើរបឱី្យសញ្ជញ ដែលបាៃគូសសថិតសៅក្សនុង
ផនត់ រចួម្តូវនំាអនក្សសបាោះសនន តដែលាៃពិការភ្នពសៅកាៃ់ ិបសនន ត ៃិង
ជួយស ក្សសៃាឹក្សសនន តរបស់គ្នត់តារម្បសឡាោះតូចចូលសៅក្សនុង ិបសនន ត ។ 

៨.៦.១៨.៥ ម្បធ្លៃ ឬសាជិក្ស គ.ក្ស.ប ឬអនក្សជំៃួយដែលបាៃជួយអនក្សសបាោះសនន ត ជា
ជៃដែលាៃពិការភ្នពែូចលក្សខខណឌ សម្ការចំណុច ៨.៦.១៨ ម្តូវរក្សា
ការសាៃ ត់នៃការសបាោះសនន តរបស់គ្នត់ ។ 

...ឬអនក្សជំៃួយដែលបាៃជួយអនក្សសបាោះសនន ត ជាជៃដែលាៃពិការភ្នពែូច
លក្សខខណឌ សម្ការាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.១៨ ម្តូវរក្សាការសាៃ ត់នៃការសបាោះ
សនន តរបស់គ្នត់ ។ 

៨.៦.១៩ ចំសពាោះអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃពិការដភនក្សទំាងសងខាង ស ើយាៃបំណង
ចង់សបាោះសនន ត សដាយខាួៃឯង ម្បធ្លៃ    គ.ក្ស.ប ម្តវូដណនំាអនក្សសបាោះសនន តសនាោះ
ឱ្យសម្បើម្ក្សបម្ក្សដាសពិសសស ដែលជាសាា រជំៃួយែល់ការសបាោះសនន ត ។ 

...ចំសពាោះអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃាៃពិការដភនក្ស... 
 

៨.៦.១៩.១ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវដណនំាអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃដែលាៃពិការ
ភ្នពសនាោះសៅជួបសលខាធិការ សែើរបីអៃុវតាៃីតិវធីិែូចដចងសម្ការចំណុច 
៨.៦.១១ ខាងសលើ ។ សៅសពលអៃុវតាចំណុច ៨.៦.១១ រចួរាល់ សលខាធិការ 
ម្តវូ ុច អ.ខ ឬ ឯ.អ ជូៃអៃុម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប  

ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវដណនំាអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃដែលាៃពិការភ្នព
សនាោះសៅជួបសលខាធិការ សែើរបីអៃុវតាៃីតិវធីិែូចាៃដចងសម្ការក្សនុងចំណុច 
៨.៦.១១ ខាងសលើ ។ សៅសពលអៃុវតាចំណុច ៨.៦.១១ រចួរាល់ សលខាធិការម្តវូ
 ុច អ.ខ ឬ ឯ.អ ជូៃអៃុម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ។ 

៨.៦.១៩.៣ អៃុម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តវូម្បគល់ម្ក្សបម្ក្សដាសពិសសស ដែលាៃដាក់្សសៃាឹក្ស
សនន តខាងក្សនុង ជូៃសៅអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃដែលាៃ ពិការភ្នព 
ៃិងកាៃ់ម្ារនែណារួយរបស់គ្នត់ឱ្យរក្សប ោះ ៃិងសាៃ ប ម្បសហាងរាង

...ជូៃសៅអនក្សសបាោះសនន តដែលជាជៃដែលាៃ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
បួៃម្ជងុម្ទដវង ៃិងរាងរូលតូច ដែលសចាោះសលើម្ក្សបម្ក្សដាសពិសសសពីសលើ
ចុោះសម្ការ ៃិងជម្ាបគ្នត់ថា ៖ 

៨.៦.១៩.៤ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវអៃុវតាភ្នរកិ្សចេែូចខាងសម្ការ បនាៃ ប់ពីអនក្សសបាោះសនន ត 
ដែលជាជៃាៃពិការភ្នព បាៃទទួលម្ក្សបម្ក្សដាសពិសសស ដែលាៃ
សៃាឹក្សសនន តផាូវការសៅខាងក្សនុងរចួស ើយ ។ 

- ជួយជូៃអនក្សសបាោះសនន តជាជៃាៃពិការភ្នពសនាោះ សៅកាៃ់បៃៃប់សាៃ ត់ 
ៃិងជួយរក្សប ិក្សសម្ាប់គូសសញ្ជញ គំ្នម្ទគណបក្សសៃសោបាយ ។ 

ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវអៃុវតាភ្នរកិ្សចេែូចខាងសម្ការ បនាៃ ប់ពីអនក្សសបាោះសនន ត ដែលជា
ជៃាៃពិការភ្នព បាៃទទួលម្ក្សបម្ក្សដាសពិសសស ដែលាៃសៃាឹក្សសនន តផាូវ
ការសៅខាងក្សនុងរចួស ើយ ។ 
- ជួយជូៃអនក្សសបាោះសនន តជាជៃាៃពិការភ្នពសនាោះ សៅកាៃ់បៃៃប់សាៃ ត់ 

ៃិងជួយរក្សប ិក្សសម្ាប់គូសសញ្ជញ គំ្នម្ទគណបក្សសៃសោបាយ ។ 
៨.៦.២១ គ្នម ៃជៃណាាន ក់្ស ដែលាៃវតាាៃសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត អាចពិៃិតយ 

សរើលការគូសសញ្ជញ សលើសៃាឹក្សសនន តរបស់អនក្សសបាោះសនន តស ើយ សលើក្សដលងដត
អនក្សដែលជួយអនក្សសបាោះសនន តជាជៃ ដែលាៃពិការភ្នពែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៨.៦.១៨ ខាងសលើ ។ 

គ្នម ៃជៃណាាន ក់្ស ដែលាៃវតាាៃសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត អាចពិៃិតយ 
សរើលការគូសសញ្ជញ សលើសៃាឹក្សសនន តរបស់អនក្សសបាោះសនន តស ើយ សលើក្សដលងដត
អនក្សដែលជួយអនក្សសបាោះសនន តជាជៃដែលាៃពិការភ្នពែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៨.៦.១៨ ខាងសលើ ។ 

៨.៦.២១.១ ជៃណាក៏្សសដាយែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១ ខាងសលើ ដែលប ុៃប ងចង់
ស ើញការគូសសញ្ជញ សៅសលើសៃាឹក្សសនន តរបស់អនក្សសបាោះសនន ត ជៃសនាោះ ៃឹងម្តវូ
ទទួលការម្ពាៃពីម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ។ ការប ុៃប ងជាសលើក្សទីពីរ សែើរបីសធវើឱ្យ
ដបក្សធ្លា យការសាៃ ត់នៃការសបាោះសនន ត ៃឹងម្តូវចាត់ទុក្សថា ជាការរសំលាភសៅ
សលើចាប់ ស ើយជៃដែលពាក់្សព័ៃែ ម្តូវដតបាៃ បសណា ញសចញពីការោិល័យ
សបាោះសនន ត ៃិងម្តវូទទួលសទាសតារ ច.ប.ត.រ ។ 

ជៃណាក៏្សសដាយែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១ ខាងសលើ ដែលប ុៃប ងចង់
ស ើញការគូសសញ្ជញ សៅសលើសៃាឹក្សសនន តរបស់អនក្សសបាោះសនន ត ជៃសនាោះ ៃឹងម្តវូ
ទទួលការម្ពាៃពីម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប។ ការប ុៃប ងជាសលើក្សទីពីរ សែើរបសីធវើឱ្យដបក្សធ្លា យ
ការសាៃ ត់នៃការសបាោះសនន ត ៃឹងម្តូវចាត់ទុក្សថា ជាការរសំលាភសៅសលើចាប់ 
ស ើយជៃដែលពាក់្សព័ៃែ ម្តូវដតបាៃបសណា ញសចញពីការោិល័យសបាោះសនន ត 
ៃិងម្តូវទទួលសទាសតារ ច.ប.ត.រ ។ 

៨.៦.២១.៣ ម្បសិៃសបើ ជៃម្បម្ពឹតាអំសពើសលមើសសលើសគ្នលការណ៍សាៃ ត់ នៃការសបាោះ
សនន ត ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១.១ ខាងសលើ ជាសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះ
សនន ត ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវបញ្ាូ ៃកំ្សណត់ស តុសាីពីស តុការណ៍សនាោះសៅ  

ម្បសិៃសបើ ជៃម្បម្ពឹតាអំសពើសលមើសសលើសគ្នលការណ៍សាៃ ត់នៃការសបាោះសនន ត 
ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១.១ ខាងសលើ ជាសបក្សខជៃឈរស ម្ ោះសបាោះ
សនន ត ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវបញ្ាូ ៃកំ្សណត់ស តុសាីពីស តុការណ៍សនាោះសៅ គ .សប។ 



-65- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
 គ .សប ។ 
៨.៦.២១.៤ សពលបាៃទទួលកំ្សណត់ស តុែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១.៣ ខាងសលើភ្នា រ           

គ .សប ម្តូវសធវើការសសុើបអសងេតអំសពើរសំលាភសនាោះជាបនាៃ ៃ់ ស ើយម្បសិៃ 
សបើាៃភសាុតាងបញ្ជា ក់្សថាពិតម្បាក្សែដរៃម្តូវដតបាឹងជៃម្បម្ពឹតាអំសពើសលមើស
សៅ គធ.ខប សែើរបីចាត់វធិ្លៃការតារផាូវចាប់ ។ 

សពលបាៃទទួលកំ្សណត់ស តុែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២១.៣ ខាងសលើ ភ្នា រ 
គ .សប ម្តូវសធវើការសសុើបអសងេតអំសពើរសំលាភសនាោះជាបនាៃ ៃ់ ស ើយម្បសិៃសបើ
ាៃភសាុតាងបញ្ជា ក់្សថាពិតម្បាក្សែដរៃ ម្តវូដតបាឹងជៃម្បម្ពឹតាអំសពើសលមើសសៅ 
គធ.ខប សែើរបីចាត់វធិ្លៃការតារផាូវចាប់ ។ 

៨.៦.២២.៥ ក្សនុងក្សរណី ាៃអនក្សសបាោះសនន តរួយចំៃួៃជាបៃាបនាៃ ប់គ្នន សំុសៃាឹក្សសនន ត ១ 
(រួយ) សៃាឹក្សសផសងសទៀត ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.២២ ខាងសលើ ដែលអាច
ចាត់ទុក្សថាជាភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីរួយសនាោះ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប អាចសសម្រចរិៃម្ពរ
ផាល់សៃាឹក្សសនន ត ១ (រួយ) សៃាឹក្សសផសងសទៀត តារការសសនើសំុសទ ស ើយឱ្យ
សលខាធិការក្សត់ម្តាបញ្ជា ទំាងសៃោះចូលក្សនុងកំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន ត ។ 

...សៃាឹក្សសផសងសទៀត ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច...  

៨.៦.២៣ ម្បសិៃសបើ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយណាាន ក់្សជំទាស់ ឬតវា ៃឹងកិ្សចេ
ម្បតិបតាិការ សបាោះសនន ត ឬភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីនៃការសបាោះសនន ត ឬសសចក្សាីសសម្រច
ណារួយរបស់ គ.ក្ស.ប គ្នត់ម្តូវសលើក្សការជំទាស់ ឬតវា សនាោះ សដាយផ្លៃ ល់សៅ
ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប សដាយបងាា ញ អំពីរូលស តុ ឬ/ៃិងភសាុតាងដែលនំាឱ្យ 
គ្នត់សជឿថាាៃភ្នពរិៃម្បម្ក្សតី ឬការរសំលាភចាប់ ឬ/ៃិងការរសំលាភ ប.ៃ.ត.រ 
ក្សនុងការសបាោះសនន តសៅការោិល័យសបាោះសនន តសនាោះ ។ 

ម្បសិៃសបើភ្នន ក់្សងារ... 

៨.៦.២៣.២ បនាៃ ប់ពីបាៃពិៃិតយស ើងវញិអំពីក្សរណីដែលបាៃសលើក្សជំទាស់ ឬតវា  ម្បសិៃ 
សបើម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប យល់ម្ពរតារការជំទាស់ ឬតវា  ម្បធ្លៃ ម្តវូដណនំា ៃិង
រលឹំក្សសាជិក្ស គ.ក្ស.ប ៃិងអនក្សដែលាៃវតាាៃក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត 

- ...ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប... 
- ...ែូចាៃដចងក្សនុង.. 
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អំពីខាឹរសារពាក់្សព័ៃែ ដែលដចងក្សនុង ច.ប.ត.រ ៃិង  ប.ៃ.ត.រ ស ើយម្តវូចាត់វធិ្លៃ
ការសដាោះស្សាយភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីសនាោះជាបនាៃ ៃ់ ។ 

៨.៦.២៣.៥ ម្បសិៃសបើ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយសនាោះរិៃយល់ម្ពរចុោះ តថសលខា 
ក្សរណីនៃការជំទាស់ ឬតវា សនាោះ រិៃម្តវូបាៃក្សត់ម្តាក្សនុងកំ្សណត់ស តុនៃ
ការសបាោះសនន តសទ ។ 

ម្បសិៃសបើភ្នន ក់្សងារ.... 

៨.៦.២៣.៧ ចំណុច ៨.៦.២៣.៦ ខាងសលើ រិៃបាៃម្ចាៃសចាលជារុៃៃូវការ ដែល
ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយណាាន ក់្សចង់បៃាបាឹងជំទាស់ ឬតវា សៅ គ .សប 
អំពីក្សរណី ដែលគ្នត់បាៃសលើក្សជំទាស់ក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តសនាោះសទ 
ប ុដៃាក្សនុងសាថ ៃភ្នពសៃោះ គ្នត់ម្តូវដតយល់ម្ពរទទួលយក្សៃូវវធិ្លៃនៃការ
ម្គប់ម្គងរបស់ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ៃិងរិៃម្តូវរខំាៃ ឬសម្ជៀតដម្ជក្សសធវើឱ្យរាងំសៃោះ  
ែល់កិ្សចេម្បតិបតាិការសបាោះសនន តស ើយ ។ 

៨.៦.២៣.៧ ចំណុច ៨.៦.២៣.៦ ខាងសលើ រិៃបាៃម្ចាៃសចាលជារុៃៃូវការ            
បណាឹ ង ដែល...  

៨.៦.២៤ ម្បសិៃសបើាៃ អនក្សសបាោះសនន តណាាន ក់្សរខំាៃែល់កិ្សចេម្បតិបតាិការសបាោះសនន ត 
សទាោះបីគ្នត់សថិតសៅក្សនុងការោិ-ល័យសបាោះសនន ត ឬកំ្សពុងឈរតម្រង់ជួរសៅ
ខាងសម្ៅការោិល័យក្សាី ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវដណនំាឱ្យគ្នត់រក្សារសបៀប
សរៀបរយ ។ ក្សនុងក្សរណីអនក្សសបាោះសនន ត សនាោះបែិសសធរិៃ ម្ពរសគ្នរពតារបញ្ជា
របស់ខាួៃ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវសសនើក្សាា ំងសៃាិសុខឱ្យបសណា ញបុគគលសនាោះ
សចញ ឬោត់ខាួៃបុគគលសនាោះ រ ូតែល់ការសបាោះសនន តម្តូវបាៃបញ្េ ប់ ។ 

...។...ក្សនុងក្សរណីអនក្សសបាោះសនន ត សនាោះបែិសសធរិៃម្ពរសគ្នរពតារបញ្ជា របស់ខាួៃ 
ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវសសនើក្សាា ំងសៃាិសុខឱ្យបសណា ញបុគគលសនាោះសចញ ឬោត់ខាួៃ
បុគគលសនាោះ រ ូតែល់ការសបាោះសនន តម្តូវបាៃបញ្េ ប់ ។ 

 

៨.៦.២៥ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប អាចសសនើសំុក្សាា ំងសៃាិសុខឱ្យសរៀបចំសាស ើងវញិ ៃូវរសបៀប
សរៀបរយក្សនុង ការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុងការោិល័យ
សបាោះសនន ត ម្បសិៃសបើកិ្សចេម្បតិបតាិការសបាោះសនន តម្តវូបាៃរខំាៃែល់ក្សម្រិត 
ដែលអនក្សសបាោះសនន តរិៃអាចសធវើការសបាោះសនន តបៃាសទៀតបាៃ ឬសធវើឱ្យការសបាោះ

...ឬក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន តែូចខាងសម្ការសៃោះ 
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សនន តរិៃអាចម្បម្ពឹតាសៅសដាយសសរ ី។ ការរខំាៃែល់អនក្សសបាោះសនន ត ឬែល់
ការម្បម្ពឹតាសៅនៃការសបាោះសនន ត គឺជាសក្សរមភ្នពទំាងឡាយណា ដែលសក្សើត
ាៃស ើងសៅក្សនុងការោិល័យសបាោះសនន ត ឬក្សនុងបរសិវណខាងក្សនុងការោិល័យ
សបាោះសនន ត ែូចខាងសម្ការសៃោះ 

៨.៦.២៧ ម្បសិៃសបើ អនក្សសបាោះសនន តដែលាៃស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីសបាោះសនន ត រិៃទាៃ់
បាៃរក្សសបាោះសនន តម្គប់គ្នន សទ សទាោះបីគ្នម ៃអនក្សសបាោះសនន តឈររង់ចំាសបាោះ
សនន តក្សាី ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប រិៃអាចបិទការសបាោះសនន ត សៅការោិល័យរបស់
ខាួៃ សៅរុៃសា ង ១៥:០០ (ែប់ម្បំា) រសសៀលនៃនថៃសបាោះសនន តបាៃស ើយ ។ 

ម្បសិៃសបើអនក្សសបាោះសនន ត... 

៨.៧.២ បនាៃ ប់រក្ស សថិតសៅចំសពាោះរុខវតាាៃភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្ស
សសងេត ការណ៍នានា ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវចាត់ដចងសាជិក្សនៃ គ.ក្ស.ប ឱ្យសធវើការ
សផៃៀងផ្លៃ ត់ចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន ត ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ សៃាឹក្សសនន តរិៃ
បាៃសម្បើ ៃិងសៃាឹក្សសនន តខូច (សបើាៃ) ដែលក្សនុងសនាោះ ៖ 

បនាៃ ប់រក្សសថតិសៅចំសពាោះរុខវតាាៃភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ...
(ម្បសិៃសបើាៃ)... 
 

៨.៧.២.១ សលខាធិការម្តូវរាប់ចំៃួៃគំៃូសសញ្ជញ ក្សនុងកូ្សៃម្បអប់ដផនក្សខាងសែើរ សៅក្សនុងបញ្ា ី
សបាោះសនន ត ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៦.១១.៣ ខាងសលើ ៃិង រាយការណ៍ជូៃ
ម្បធ្លៃអំពីចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន តដែលបាៃសបាោះសនន ត ។ 

...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច... 

៨.៧.២.២ អៃុម្បធ្លៃ ម្តវូកំ្សណត់សាគ ល់រវាងគល់បញ្ា ីសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ ៃិង
គល់បញ្ា ីនៃសៃាឹក្សសនន តដែលរិៃទាៃ់បាៃសម្បើ រចួរាប់ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលរិៃ
បាៃសម្បើ ៃិងសៃាឹក្សសនន តខូច សដាយដ ក្សពីគ្នន ។ ម្បសិៃសបើ ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន ត
ដែលបាៃទទួលជាក់្សដសាងែូចបញ្ជា ក់្សក្សនុងចំណុច ៩.៦.៧.៣ ខាងសលើ ែក្សផល
បូក្សនៃចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តខូច ៃិងចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលរិៃបាៃសម្បើ សសមើគ្នន ៃឹង

...។ម្បសិៃសបើចំៃួៃសៃាឹក្សសនន ត ដែលបាៃទទួលជាក់្សដសាង ែូចបញ្ជា ក់្សក្សនុង
ចំណុច ៩៨.៦.៧.៣ ខាងសលើ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន ត ដែលបាៃសបាោះសនន ត ែូចបញ្ជា ក់្សក្សនុងចំណុច ៨.៧.២.១ 
ខាងសលើ សលខាធិការម្តវូក្សត់ម្តាតួសលខចំៃួៃទំាងសៃោះ ក្សនុងកំ្សណត់ស តុនៃការ
សបាោះសនន ត (ទ.១១០១) ។ 

៨.៧.២.៣ ម្បសិៃសបើ ក្សនុងការសផៃៀងផ្លៃ ត់សៃោះបងាា ញថា សៅាៃភ្នពខុសគ្នន រវាងចំៃួៃ
សៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ ៃិងចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន តដែលបាៃសបាោះសនន ត 
សលខាធិការម្តូវសផៃៀងផ្លៃ ត់ជាសលើក្សទីពីរ ៃូវចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន ត ដែលបាៃសបាោះ
សនន តសៅសលើបញ្ា ីសបាោះសនន ត ស ើយអៃុម្បធ្លៃ ក៏្សម្តូវសផៃៀងផ្លៃ ត់ស ើងវញិដែរ 
ៃូវចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ (រាប់ចំៃួៃសៃាឹក្សគល់បញ្ា ីនៃសៃាឹក្សសនន ត
ដែលបាៃសម្បើ) ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃសម្បើ ៃិងចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តខូច ។ 
ម្បសិៃសបើភ្នពខុសគ្នន សៅដតាៃ សលខាធិការម្តវូក្សត់ម្តាៃូវតួសលខនៃចំៃួៃ
ដែលខុសគ្នន សនាោះ ក្សនុងកំ្សណត់ ស តុនៃការសបាោះសនន ត (ទ.១១០១) ស ើយម្បធ្លៃ 
គ.ក្ស.ប ម្តូវបៃាចាត់ ដចងអៃុវតាតារៃីតិវធីិជាបៃា ។ 

ម្បសិៃសបើក្សនុងការសផៃៀងផ្លៃ ត់... 

៨.៧.៣ ម្បធ្លៃម្តូវធ្លនាថា សលខាធិការបាៃក្សត់ម្តាជារុៃៃូវសលខសសា ាុំ ដែលៃឹង
ម្តូវសម្បើសម្ាប់ ចាក់្ស ាុំាត់សសាង " ខ " ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.១០.៨ ខាង
សម្ការ ក្សនុងកំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន ត ៃិងសបាោះម្តាសាៃ ត់សៅម្ជុងខាង
សាា ំដប ក្សខាងសលើនៃ កំ្សណត់ស តុសៃោះ ។ កំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន តសៅ
ការោិល័យសបាោះសនន ត (ទ.១១០១) ចំៃួៃ ៣ (បី)ចាប់ ដែលសលខាធិការ
បាៃបំសពញរចួ ម្តវូចុោះ តថសលខា សដាយសលខាធិការ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ៃិងសបាោះ
ម្តាការោិល័យ ។ 

...សសាង " ខ " ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច...  
 

៨.៧.៣.១ ម្បធ្លៃម្តវូដាក់្សបងាា ញកំ្សណត់ស តុ ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៧.៣ ខាងសលើ 
ចំសពាោះភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ សែើរបពិីៃិតយ ។ 

...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៧.៣... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.៧.៤ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវសរៀបចំកំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន ត សៅការោិល័យ

សបាោះសនន ត (ទ.១១០១) ដែលបាៃចុោះ តថសលខារចួ ែូចដចងសម្ការចំណុច 
៨.៧.៣ ខាងសលើ ែូចខាងសម្ការ ៖ 

...ែូចាៃដចងសម្ការ... 

៨.៧.៥.១ សស្សារសំបុម្តដាក់្សកំ្សណត់ស តុនៃការសបាោះសនន ត ែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៨.៧.៤.១ ខាងសលើ ។ 

... ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៧.៤.១... 
 

៨.៧.៥.៦ សស្សារសំបុម្តដាក់្ស "សៃាឹក្សសនន តរិៃម្តឹរម្តូវដែលបាៃែក្ស ូត " (សបើាៃ) ។ .. (ម្បសិៃសបើាៃ)... 
៨.៧.៥.៧ សស្សារសំបុម្តដាក់្សឯក្សសារភសាុតាងដែលបាៃែក្ស ូត (សបើាៃ) ។ .. (ម្បសិៃសបើាៃ)... 
៨.៧.៦ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តវូពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់ឱ្យបាៃ មត់ចត់ថា រាល់សស្សារ

សំបុម្ត ៃិងសសាងបាា សៃិក្សដាក់្សសាា រ ឯក្សសារ ែូចដចងសម្ការចំណុច 
៨.៧.៥ ខាងសលើ ម្តវូបាៃដាក់្សក្សនុងក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " ។ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប 
ម្តូវធ្លនាថា ក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " សៅសពលសៃោះរិៃម្តូវបិទភាិតស ើយ ស ើយ
ៃឹងម្តូវបិទភាិតសដាយកាវសុវតថិភ្នពបម្រងុស្សាប់ លុោះណាដត គ.ក្ស.រ បាៃ
បញ្េ ប់ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងបាៃដាក់្សកំ្សណត់ស តុនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត 
ៃិងសាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន តសផសងសទៀតសៅក្សនុងក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព" ក្ស " ពាក់្ស
ព័ៃែរចួរាល់សិៃ ។ 

...ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុង... 

៨.៧.៧ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវធ្លនាថា ក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៧.៦ 
ៃិង សស្សារសំបុម្ត ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៧.៤.២ ៃិង ៨.៧.៤.៣ ខាងសលើ ម្តូវ 
បាៃបំសពញ សលខកូ្សែការោិល័យពាក់្សព័ៃែោ ងម្តឹរម្តូវ សដាយសម្បើប ិក្ស វឺត
លុបរិៃម្ជោះ ម្ពរទំាងម្តវូរក្សាទុក្សឱ្យបាៃ មត់ចត់ ៃិងាៃសុវតថិភ្នព ក្សនុង
សពលដែលកិ្សចេម្បតិបតាិការរាប់សៃាឹក្សសនន ត កំ្សពុងែំសណើ រការ ។ 

...ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុង... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.៨.១ ការសសម្រចរិៃសបើក្ស ឬបិទការោិល័យសបាោះសនន តបាៃ លុោះម្តាដតការោិល័យ

សបាោះសនន តសនាោះ ឬទំាងសនាោះសថិតក្សនុងក្សរណីម្បធ្លៃសក្សាិ ឬអសៃាិសុខ ឬកាលៈសទ
សៈាៃអាសៃន ។ ក្សរណីម្បធ្លៃសក្សាិ ឬអសៃាិសុខ ឬកាលៈសទសៈាៃអាសៃន 
ម្តូវបាៃកំ្សណត់ែូចជាក្សរណីណារួយ ក្សនុងចំសណារក្សរណីែូចដចងសម្ការចំណុច 
១.៣.៣ ៃិងចំណុច ១.៥.៣ នៃ ច.ប.ត.រ សៃោះ ។ 

...ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុង... 

៨.៨.២ សៅរុៃនថៃសបាោះសនន ត ម្បសិៃសបើសក្សើតាៃ ក្សរណីណារួយនៃក្សរណីម្បធ្លៃសក្សាិ ឬ
អសៃាិសុខ ឬកាលៈសទសៈាៃអាសៃន ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច ៨.៨.១ ម្បធ្លៃ
ការោិល័យសបាោះសនន ត ម្តូវរាយការណ៍ជាបនាៃ ៃ់អំពីសាថ ៃភ្នពជាក់្សដសាងសៅ                  
គ .សប។  

...សក្សើតាៃក្សរណី... 

៨.៨.៦.៤ កំ្សណត់សៃាឹក្សសនន ត ដែលបាៃសបាោះរចួសៅក្សនុង ិប ែូចដចងក្សនុងចំណុច 
៨.៨.៦.២ ខាងសលើ ទុក្សជាសា ៈ សដាយរិៃម្តវូរាប់បញ្េូ លជាលទែផល នៃការ
សបាោះសនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ស ើយ ។ 

...ែូចាៃដចងក្សនុង... 

៨.៨.៧  ក្សនុងក្សរណី ម្បធ្លៃសក្សាិ ឬអសៃាិសុខ ឬកាលៈសទសៈាៃអាសៃន សក្សើតាៃ
ស ើងសៅសម្កាយសពលបិទការោិល័យសបាោះសនន ត ដែលសពលសនាោះកំ្សណត់ 
ស តុនៃការសបាោះសនន តម្តូវបាៃសធវើរួចរាល់  ស ើយ ិបសនន តដែលាៃសៃាឹក្ស
សនន តសបាោះរួចស ើយសៅខាងក្សនុង ររួទំាងសាា រ ឯក្សសារពាក់្សព័ៃែសៅរក្សាបាៃ
លអ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តវូបញ្ាូ ៃសាា រ ឯក្សសារទំាងសនាោះសៅ គ .សប ឱ្យបាៃ
នប់តារដែលអាចសធវើសៅបាៃ សែើរបីចាត់ដចងការរាប់សៃាឹក្សសនន ត តារលំនំា
ៃីតិវធីិ ែូចដចងសម្ការម្បការ ៨.១៥ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ  

- ...ក្សនុងក្សរណីម្បធ្លៃ... 
- ...ររួទំាងៃឹងសាា រ... 
- ...ែូចាៃដចងសម្ការក្សនុង... 

៨.៨.៨ ក្សនុងក្សរណី ម្បធ្លៃសក្សាិ ឬអសៃាិសុខ ឬកាលៈសទសៈាៃអាសៃន សក្សើតាៃ
ស ើងសៅសម្កាយសពលបិទការោិល័យសបាោះសនន ត ស ើយកំ្សណត់ស តុនៃការ

- ក្សនុងក្សរណីម្បធ្លៃ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សបាោះសនន តម្តូវបាៃសធវើរចួរាល់  ប ុដៃា ិបសនន តដែលាៃសៃាឹក្សសនន តសបាោះរចួ
ស ើយសៅខាងក្សនុង ររួទំាងសាា រ ឯក្សសារពាក់្សព័ៃែ ម្តវូបាៃបំផ្លា ញ ឬខូចសនាោះ 
ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.ប ម្តូវបញ្ាូ ៃសាា រ ឯក្សសារទំាងសនាោះសៅរក្សាទុក្សសៅ គ .សប ។ 

- ...ររួទំាងៃឹងសាា រ... 

៨.៨.៩ សៅសពលទទួលបាៃរបាយការណ៍សដីពីការរិៃសបើក្ស ឬការបិទការោិល័យសបាោះ
សនន ត សដាយក្សរណីម្បធ្លៃសក្សាិ ឬអសៃាិសុខ ឬកាលៈសទសៈាៃអាសៃន ែូច
ដចងក្សនុងចំណុច ៨.៨.៣ ៃិងក្សរណីែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៨.៨ គ .សប ម្តូវ
បៃាសលើក្សសោបល់សសនើជាបនាៃ ៃ់សៅ គធ.ខប ៃិង គ.ជ.ប សែើរបីសំុឱ្យាៃការ
សបាោះសនន តសាជាថមីសៅការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែទំាងសនាោះ ។ 

...ែូចាៃដចងក្សនុង.. 

៨.៩.៨ គ .សប ម្តូវស ការជារួយសរ ំុ សៅសងាេ ត់ សចញឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតា
សញ្ជញ ណបសម្រើឱ្យការសបាោះសនន តជូៃអនក្សសបាោះសនន ត ដែលម្តូវសបាោះសនន តសា
ជាថមីទំាងឡាយណាដែលអតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ឬឯក្សសារបញ្ជា ក់្ស
អតាសញ្ជញ ណ បសម្រើឱ្យការសបាោះសនន តរបស់គ្នត់ម្តូវបាត់ ឬខូច តារសំសណើ សំុ
របស់សារីខាួៃ រ ូតែល់សា ង ១៧:៣០ (ែប់ម្បំាពីរសារសិប)នាទី សៅ ១ 
(រួយ)នថៃ រុៃនថៃសបាោះសនន តសាជាថមី ។ 

 

សំុបាូរពាក្សយ «អតាសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជា តិដខមរ ឬឯក្សសារបញ្ជា ក់្សអតាសញ្ជញ ណ» 
សៅជា «អ.ខ ឬ ឯ.អ» វញិ 

៨.៩.១៤ ...ែូចដចងសម្ការ... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.៩.១៦ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.៩.១៧ ...ររួៃឹងសាា រ... ....ររួទំាងសាា រ... 
៨.១០.២ ...ដែលម្បសិៃសបើ... ....ម្បសិៃសបើ.. 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន និងអគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.១០.២.២ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ ត ឱ្យចូលររួ

សសងេតសរើលែំសណើ រការនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត សៅតារការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត
ៃីរួយៗ ៃិងម្តូវចុោះស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីវតាាៃ (ទ.១១១៥)  សៅរុៃសពលចាប់សផាើររាប់
សៃាឹក្សសនន ត  

 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េយំណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ ម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ ត ឱ្យចូលររួ
សសងេតសរើលែំសណើ រការនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត សៅតារការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត
ៃីរួយៗ ៃិងម្តូវចុោះស ម្ ោះក្សនុងបញ្ា ីវតា ាៃ (ទ.១១១៥)  សៅរុៃសពលចាប់សផាើររាប់
សៃាឹក្សសនន ត។ រន្តៃាីការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន តម្តូវម្បាក្សែថាម្តូវធ្លនាថាទម្រង់សផសង
សទៀតរិៃម្តូវបាៃចុោះ តថសលខាសដាយពួក្សគ្នត់ រ ូតទាល់ដតាៃលក្សខខណឌ ចំាបាច់
ទំាងអស់ម្តូវបាៃបំសពញសដាយម្តឹរម្តូវ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ទម្រង់ជាសម្ចើៃម្តូវបាៃចុោះ តថសលខារុៃសពលដែលទម្រង់ម្តូវបាៃបំសពញសដាយ
ភ្នន ក់្សងារបក្សស ៃិង / ឬរន្តៃាីការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន ត សៅក្សនុងការសបាោះសនន តសលើក្សរុៃ
ដែលបាៃសធវើឱ្យខូចភ្នពម្តឹរម្តូវដៃទម្រង់។ រន្តៃាីការោិល័យ ម្តូវដតទទួលខុសម្តូវ
ចំសពាោះការចាត់វធិ្លៃការបងាេ រកំ្ស ុសឆ្គងដបបសៃោះ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

...ទីជិតលរម... 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  

៨.១០.២.៣  (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 
៨.១០.៣  ..ដាក់្សឮកំ្សណត់... ...ដាក់្សកំ្សណត់... 
៨.១០.៣.៣  ..នៃការ រាប់.. ...នៃការរាប់... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.១០.៣.៥  ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១០.៤.១  (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 
៨.១០.៤.២  ...ែូចដចងក្សនុង... 
 ....(សបើាៃ)... 

...ែូចាៃដចងក្សនុង... 

...(ម្បសិៃសបើាៃ)... 
៨.១០.៥ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.រ ម្តូវបងាគ ប់អៃុម្បធ្លៃ ៃិងសាជិក្សទី១ឱ្យ លា ៃិងតសម្រៀបសៃាឹក្ស

សនន ត ដែលសទើបបាៃចាក់្សសចញពី ិបសនន ត សដាយដាក់្សផ្លេ ប់ចុោះសម្ការ ៃិងដាក់្ស
សៃាឹក្សសនន តាៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ជាផាូវការសៅខាងខនងក្សនុង ១(រួយ)បាច់ ាៃ 
២៥ (នរាម្បំា)សៃាឹក្ស សៅពំៃូក្សទី១ ស ើយដាក់្សសៃាឹក្សសនន តគ្នម ៃសបាោះម្តា
សាៃ ត់ជាផាូវការសៅខាងខនង (សបើាៃ) សៅពំៃូក្សទី២ ។ បនាៃ ប់រក្ស អៃុ
ម្បធ្លៃ ៃិងសាជិក្សទី១ ម្តូវរាប់សៃាឹក្សសនន តទំាង ២ ពំៃូក្ស រចួរាយការណ៍ជូៃ
ម្បធ្លៃ អំពីចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តសរបុ ដែលបាៃរាប់ស ើញ ។ ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.រ ម្តូវ
ធ្លនាថា ៃីតិវធីិរួយចំៃួៃែូចខាងសម្ការ ម្តូវដតបាៃអៃុវតា ៖ 

- ...(ម្បសិៃសបើាៃ)... 
- សសនើដក្សសម្រួលោា សៅបនាៃ ត់ចុងសម្កាយ  ៖   «ម្បធ្លៃ គ.ក្ស.រ ម្តវូធ្លនាថា 
ៃីតិវធីិរួយចំៃួៃម្តូវដតបាៃអៃុវតាែូចខាងសម្ការ៖» 

៨.១០.៥.២  ម្បសិៃសបើ ចំៃួៃ...  
  ...ឬរា ងសបើាៃ... 

ម្បសិៃសបើចំៃួៃ...  
...ឬរា ងម្បសិៃសបើាៃ 

៨.១០.៥.៣  ម្បសិៃសបើ បនាៃ ប់... បនាៃ ប់... 
៨.១០.៦   ...ដែលជាែំបូង... ...ជាែំបូង... 
៨.១០.៦.១  ...ែូចដចងសម្ការ... ...ែូចាៃដចងក្សនុង 
៨.១០.៦.៣  ...ម្បសិៃសបើ ម្បធ្លៃ... ...ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ.. 
៨.១០.៦.៥  ...ក្សនុងក្សរណី ាៃ... ...ក្សនុងក្សរណីាៃ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
  ...ម្បធ្លៃ ម្តូវ... 
  ...ែូចដចងក្សនុង 

...ម្បធ្លៃម្តូវ... 

...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១០.៦.៧  ...ម្បសិៃសបើ ម្បធ្លៃ... ...ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ.. 
៨.១០.៦.៨  ...ម្បសិៃសបើ ម្បធ្លៃ... ...ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ... 
៨.១០.៧.  ...ែូចដចងក្សនុង... 
  ...បញ្ជា ក់្សសម្ការម្បការ... 

...ែូចាៃដចងក្សនុង... 

...បញ្ជា ក់្សក្សនុងម្បការ... 
៨.១០.៧.២ ...ក្សនុងក្សរណី ម្បធ្លៃ... ...ក្សនុងក្សរណីម្បធ្លៃ... 
៨.១០.៧.៣ ...ក្សនុងក្សរណី ម្បធ្លៃ... ...ក្សនុងក្សរណីម្បធ្លៃ... 
៨.១០.៧.៤  ...ម្បសិៃសបើ ម្បធ្លៃ...  ....ម្បសិៃសបើម្បធ្លៃ... 
៨.១០.៧.៦  ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១០.៨.១  ...ែូចដចងក្សនុង... ....ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១០.៨.៣  ...ែូចដចងក្សនុង... ....ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១០.៩  ...សនន តរិៃបាៃការសរបុចំៃួៃ... 
  ...។ ទៃៃឹរសៃោះ សដាយ... 

...សនន តសរបុរិៃបាៃការចំៃួៃ... 

...។ សដាយ... 
៨.១០.១០  ...សនន តរិៃបាៃការសរបុចំៃួៃ...  ...សនន តសរបុរិៃបាៃការចំៃួៃ... 
៨.១០.១០.១ ...ម្បសិៃសបើ ផល... ...ម្បសិៃសបើផល... 
៨.១០.១០.២ ម្បសិៃសបើ ផលបូក្សនៃចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តទំាងសៃោះាៃចំៃួៃតិចជាង ឬ

សម្ចើៃជាងចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃចាក់្សសចញពី ិបសនន ត ៃិងបាៃ
- ម្បសិៃសបើផល... 
- ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
រាប់ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.១០.៥ ខាងសលើ ម្បធ្លៃ ម្តូវរាប់ សៃាឹក្សសនន ត
តារពំៃូក្ស សដាយដ ក្សសម្ាប់គណបក្សសៃសោបាយ ៃីរួយៗ ៃិង
ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃការស ើងវញិរាងសទៀត ។ 

- សសនើសំុដក្សសម្រួលោា សៅបនាៃ ត់ចុងសម្កាយ «ៃិងម្តូវរាប់ស ើងវញិៃូវចំៃួៃ
សៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃការរាងសទៀត»។ 

៨.១០.១០.៣ ម្បសិៃសបើ បនាៃ ប់... បនាៃ ប់... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.១០.១០.៤ (ថមី) េំយណើ 

សៅសពលដែលការរាប់ស ើងវញិម្តូវបាៃសធវើរចួរាល់ សដាយម្បធ្លៃស ើយលទែផលក៏្សែូច
ជាការរាប់សៃាឹក្សសនន តសៅដតខុសគ្នន  ប ុដៃាស តុផលនៃភ្នពខុសដបាក្សគ្នន រិៃចាស់ 
លាស់ ភ្នពម្តឹរម្តូវនៃសៃាឹក្សសនន តដែលម្តូវបាៃគូសធីក្ស គួរដតម្តូវបាៃពិៃិតយរាង
សទៀត ម្បសិៃសបើសៃាឹក្សសនន តម្តូវបាៃសបាោះដែលបាៃគូសសម្ចើៃជាង ចំៃួៃអនក្សសបាោះ
សនន តឬសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ។ សលខាធិការសៃោះម្តូវក្សត់ម្តាៃូវតនរាខុសៗគ្នន សៅ
ក្សនុងកំ្សណត់ស តុរាប់សៃាឹក្សសនន ត (ទ.១១០១២) ៃិងសលខាទី១ ម្តូវចុោះ តថសលខាសៅ
ជាប់ៃឹងកំ្សណត់ស តុ សែើរបីបញ្ជា ក់្សថា រិៃាៃឧបបតាិស តុអវីសក្សើតស ើងក្សនុងសពលសបាោះ
សនន ត។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ទាក់្សទងសៅៃឹង ៨.៧.២.៣ ៃិង ៨.១០.១០.៣ រសបៀបក្សនុងការដបងដចក្សភ្នពខុសគ្នន គួរ
ដតម្តូវបាៃសរសសរោ ងតឹងរុងឹជាងរុៃ។ (សៃាឹក្សសនន តដែលបាៃគូស ដែលាៃ
ចំៃួៃសម្ចើៃជាងចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន ត ឬសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃសម្បើ)  ១. ភ្នពម្តឹរម្តូវនៃ
សៃាឹក្សសៃាឹក្សសនន តគួរដតម្តូវបាៃពិៃិតយស ើងវញិរាងសទៀត។ ជំៃួយការទី ១ ដែល
កំ្សពុងសរើលការគូស ម្តូវាៃការទទួលខុសម្តូវ (ចុោះ តថសលខាសលើកំ្សណត់ស តុ) ។ 
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(សៃាឹក្សសនន តដែលបាៃគូសតិចជាងចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន តឬសៃាឹក្សសនន តសម្បើ) ជំៃួយការ
ទី ១ ដែលកំ្សពុងសរើលការគួស ម្តូវាៃការទទួលខុសម្តូវ (ចុោះ តថសលខាសលើកំ្សណត់ ស តុ)  

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  

៨.១០.១៣ ...ែូចដចងក្សនុង... 
 (សបើាៃ) 

...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
(ម្បសិៃសបើាៃ) 

៨.១០.១៤ ...ែូចាៃដចងសម្ការម្បការ... ....ែូជាៃដចងក្សនុងម្បការ... 
 

ស្ថា នទូតជប  ន  

៨.១១.១ សៃាឹក្សសនន តបាៃការគឺជាសៃាឹក្សសនន តផាូវការដែលបាៃផាល់ជូៃសដាយ គ.ជ.ប សម្ាប់ 
ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសាតាររណឌ លរាជធ្លៃី សខតាៃីរួយៗ ៃិងាៃ 
សបាោះម្តាសាៃ ត់នៃការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែសៅដផនក្សខាងខនង ស ើយដែលសៅ 
សលើសៃាឹក្សសនន តសនាោះ អនក្សសបាោះសនន តបាៃបញ្ជា ក់្សោ ងចាស់ពីឆ្ៃៃៈរបស់ខាួៃ សដាយ 
ាៃគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទក្សនុងម្បអប់បួៃម្ជុងម្ទដវងនៃគណបក្សសៃសោបាយណារួយ
ដែលគ្នត់សពញចិតា 

 

េំយណើ 

សៃាឹក្សសនន តបាៃការ គឺជាសៃាឹក្សសនន តផាូវការដែលបាៃផាល់ជូៃសដាយ គ.ជ.ប សម្ាប់ 
ការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសាតាររណឌ លរាជធ្លៃី សខតាៃីរួយៗ ៃិងាៃ
សបាោះម្តាសាៃ ត់នៃការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែសៅដផនក្សខាងខនង ស ើយដែលសៅ 
សលើសៃាឹក្សសនន តសនាោះ អនក្សសបាោះសនន តបាៃបញ្ជា ក់្សោ ងចាស់ពីឆ្ៃៃៈរបស់ខាួៃ សដាយ
ាៃគូសសញ្ជញ គំ្នម្ទក្សនុងម្បអប់បួៃម្ជុងម្ទដវងនៃគណបក្សសៃសោបាយណារួយ
ដែលគ្នត់សពញចិតា។ សៃាឹក្សសនន តាៃសុពលភ្នពែរាបណាសញ្ជញ  រិៃបាៃបងាា ញពី
អតាសញ្ជញ ណអនក្សសបាោះសនន ត។ សញ្ជញ ដែលាៃសុពលភ្នពគឺ សញ្ជញ ធីក្សសញ្ជញ ដខវង 
សញ្ជញ រងវង់ដែលរិៃាៃលក្សខណៈវៃិិចេ័យែូចសៅៃឹងសៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃការ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សញ្ជញ សាគ ល់សម្ាប់សៃាឹក្សសនន តដែលាៃសុពលភ្នពគួរដតម្តូវបាៃសរសសរោ ង
ចាស់។ 
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៨.១១.២.១ (បដៃថរ) េំយណើ 

(បដៃថរសលើចុងបញ្េ ប់) សៃាឹក្សសនន តដែលគ្នម ៃម្តាសាៃ ត់ ឬសៃាឹក្សសនន តដែលាៃម្តា
សាៃ ត់ ប ុដៃារិៃាៃម្តាសាៃ ត់ ពីការោិល័យសបាោះសនន តដែលពាក់្សព័ៃែ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

៨.១១.២  គឺអំពីការរាប់សៃាឹក្សសនន តៃិងរិៃចំាបាច់ៃិោយអវីដែលជាសៃាឹក្សសនន តសម្ៅ
ផាូវការសៅសពល គ.ជ.ប បាៃផាល់ឱ្យ គ.ក្ស.ប ។ ែូសចនោះបញ្ជា ម្តាសាៃ ត់ដែលបាៃសរ
សសរសៅក្សនុង ៨.១១.២.៥ គួរដតម្តូវបាៃដាក់្សបញ្េូ លក្សនុង ៨.១១.២.១ ។ 

៨.១១.២.៥ សៃាឹក្សសនន តគ្នម ៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ជាផាូវការនៃការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែ ម្តូវ
បាៃកំ្សណត់ែូចខាងសម្ការ ៖ 
- សៃាឹក្សសនន តគ្នម ៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ផាូវការនៃការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែ ។ 
- សៃាឹក្សសនន តាៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ ប ុដៃាពំុដរៃជាម្តាសាៃ ត់ផាូវការ នៃ

ការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែ  
 

េំយណើ 

សៃាឹក្សសនន តគ្នម ៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ជាផាូវការនៃការោិល័យសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែ ម្តូវបាៃ
កំ្សណត់ែូចខាងសម្ការ ៖ 
- សៃាឹក្សសនន តគ្នម ៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ផាូវការនៃការោិល័យសបាោះសនន ត ពាក់្សព័ៃែ ។ 
- សៃាឹក្សសនន តាៃសបាោះម្តាសាៃ ត់ ប ុដៃាពំុដរៃជាម្តាសាៃ ត់ផាូវការ នៃការោិល័យ
សបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែ  

ការបក្ព្រស្ថយ 

៨.១១.២  គឺអំពីការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងរិៃចំាបាច់ៃិោយអវីដែលជាសៃាឹក្សសនន តសម្ៅ
ផាូវការសៅសពល គ.ជ.ប បាៃផាល់ឱ្យ គ.ក្ស.ប ។ ែូសចនោះបញ្ជា ម្តាសាៃ ត់ដែលបាៃសរ
សសរសៅក្សនុង ៨.១១.២.៥ គួរដតម្តូវបាៃដាក់្សបញ្េូ លក្សនុង ៨.១១.២.១ ។ 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៨.១០.៩, ៨.១០.១៤, ៨.១២ ៃិងម្បការ ៨.១៩.៥ ពម្ងឹងការអៃុវតាៃ៍សសចក្សាីដណនំា អំពីការរាប់សៃាឹក្សសនន តទប់សាេ ត់រន្តៃាី

ការោិល័យ ទារទារភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយចុោះ តថសលខាសលើតារាង
ក្សត់ម្តាសំស ងសនន តតារការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន ត             
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
(ទ.១១០៨) ៃិងកំ្សណត់ស តុនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត(ទ.១១០២) ជារុៃ សៅសពល
រិៃទាៃ់បាៃបញ្េ ប់ការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។ ពម្ងឹងការយក្សចិតាទុក្សដាក់្សនៃការ
សរសសរលទែផល នៃការសផៃៀងផ្លៃ ត់សៃាឹក្សសនន តឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវក្សនុងទម្រង់
១១០៨ ៃិងទម្រង់១១០២ ៃិងការបិទផាយទម្រង់១១០២ ៃិងកំ្សណត់ស តុ
បូក្សសរបុលទែផលនៃការសបាោះសនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ (ទ.១១០៣) សៅតារការោិល័យ 
គណៈក្សរមការ ំុ សងាេ ត់សរៀបចំការសបាោះសនន ត។ (ម្បការ ៨.១០.៩, ៨.១០.១៤, 
៨.១២ ៃិងម្បការ ៨.១៩.៥) 
(សម្ពាោះសែើរបពីម្ងឹងភ្នពម្តឹរម្តូវនៃការក្សត់ម្តា ៃិងកំ្សណត់ស តុនៃការរាប់
សៃាឹក្សសនន ត ៃិងសែើរបឱី្យម្បជាពលរែឋ ៃិងភ្នគីពាក់្សព័ៃែងាយស្សួលក្សនុងការ
សផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.១២ ...ែូចដចងសម្ការ... 
 ...ធ្លនាថាតារាង... 

- ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
- ...ធ្លនា ថាតារាង... 
-  

៨.១២.១ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
 

៨.១២.២.៣, ៨.១២.២.៦, ៨.១២.២.៧ ៃិង ៨.១២.២.៨ (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 
 

៨.១២.២.៨ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៨.១២.៦ ម្បធ្លៃ គក្សរ ម្តូវចាត់សាជិក្សទី២ ឱ្យនំាយក្សកំ្សណត់ស តុនៃការរាប់សៃាឹក្ស

សនន ត ១ (រួយ) ចាប់ សៅម្បគល់ជូៃ  គ .សប សម្ាប់បូក្សសរបុជាលទែផល
បឋរ ៃិងបញ្ាូ ៃ បៃាសៅ គ.ជ.ប តារៃីតិវធីិកំ្សណត់សដាយ គ.ជ.ប ។ 

 

លំអិតៃីតិវធីិអំពីការនំាយក្សកំ្សណត់ស តុនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត (ទ.១១០២) 
សដាយរន្តៃដី គក្សរ រក្ស    គ.ជ.ប ៃិងការផសពវផាយកំ្សណត់ស តុសៃោះរបស់ គ.ជ
.ប។ ទ.១១០២ គួរម្តូវបញ្ាូ ៃជាបនាៃ ៃ់រក្ស គ.ជ.ប សដាយរន្តៃាី គក្សរ សៅបនាៃ ប់
ពីការរាប់សៃាឹក្សសនន តតារការោិល័យៃីរួយៗចប់សពវម្គប់ តាររសធាបាយ
សអ ិម្តូៃិច (Online) ស ើយ គ.ជ.ប ម្តូវបសងាា ោះសៅក្សនុងសវបសាយ ឬ/ៃិងម្បព័ៃែ
បណាា ញសងគរ របស់ខាួៃ។ (ម្បការ ៨.១២.៦) 
(សម្ពាោះកំ្សណត់ស តុលទែផលរាប់សៃាឹក្សសនន ត ម្តូវបាៃបិទផាយជាសាធ្លរ
ណៈ ទំាងសៅការោិល័យ ៃិងសៅសវបសាយ ឬ/ៃិងម្បព័ៃែបណាា ញសងគរ
របស់គណៈក្សាម ធិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសនន ត សែើរបឱី្យម្បជាពលរែឋងាយ
ក្សនុងការសផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត។) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.១២.៨.១ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១២.៨.២ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១២.៨.៣ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១២.៨.៤ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១២.៩ ...ែូចដចងសម្ការចំណុច... ...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច... 
៨.១៣.៤.៤ ...ម្បគល់ទទួល... ...ម្បគល់ ទទួល... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.១៥.១, ៨.១៥.២ ...ែូចាៃដចងសម្ការចំណុច... ...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច... 
៨.១៥.៤ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១៥.៥ ...បនាៃ ៃ់ ែូចខាងសម្ការ... ...បនាៃ ៃ់ែូចខាងសម្ការ... 
៨.១៥.៥.២ ...ែូចាៃដចងសម្ការចំណុច... ...ែូចាៃដចងក្សនុងចំណុច... 

៨.១៥.៧ ...គ .សប សៅសវលាសា ងម្បំាពីរ (៧:០០) ម្ពឹក្សនៃនថៃបនាៃ ប់ សែើរបីរាប់
សៃាឹក្សសនន តនៃការោិល័យសបាោះសនន តរបស់ខាួៃ ។... 

សសនើសំុដក្ស«សៅសវលាសា ងម្បំាពីរ (៧:០០)ម្ពឹក្ស» សៅជា «សៅសវលាសា ង ៧:០០ 
(ម្បំាពីរ)ម្ពឹក្ស»។  

៨.១៥.៨ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១៥.១០ ...ែូចបាៃដចងសម្ការ... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.១៦.១ ...ឬផាិត សរនែ.. ...ឬផាិតសរនែ... 
៨.១៦.១.៦, ៨.១៦.១.៧ ៃិង ៨.១៦.១.៨ (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.១៦.៥.៣ អៃុញ្ជញ តឱ្យអនក្សបាឹង ឬតំណាង ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ចូលររួសសងេត

សរើលការអៃុវតាៃីតិវធីិចំណុច ៨.១៦.៥.១ ៃិង ៨.១៦.៥.២ ខាងសលើ 
 

េំយណើ 

ម្តូវាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យអនក្សបាឹង ឬតំណាង ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ចូលររួសសងេតសរើលការ
អៃុវតាៃីតិវធីិចំណុច ៨.១៦.៥.១ ៃិង ៨.១៦.៥.២ ខាងសលើ។ ក្សនុងក្សរណីសៃោះ អនក្សសសងេត
ការណ៍ទំាងអស់ ម្តូវចុោះ តថសលខាសលើ ទ.XXX សែើរបីបញ្ជា ក់្សពីវតាាៃរបស់អនក្ស
សសងេតការណ៍ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សែើរបីពិៃិតយស ើងវញិ ម្បសិៃសបើ គ .សប សបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព ម្តូវដតាៃភ្នគីទំាង
អស់ដែលទាក់្សទង ៃិងចុោះ តថសលខាសលើទម្រង់ រួយសែើរបីសធវើឱ្យម្បាក្សែៃូវតាា ភ្នពនៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
លទែផល។ សម្ាប់ចំណុចសៃោះ គ.ជ.ប ម្តូវសរៀបចំទម្រង់រួយសម្ាប់កំ្សណត់ស តុនៃ
ការពិៃិតយស ើងវញិ សម្ាប់ភ្នគីទំាងអស់សែើរបីចុោះ តថសលខា។ (ម្បសិៃ គ.ជ.ប 
បសងេើត ទម្រង់សម្ាប់ការចុោះ តថសលខាសៅ គ .សប ៃិង គធ.ខប ៃិង ៣.១។១២.៤ 
សម្ាប់ភ្នន ក់្សងារៃសោបាយចុោះ តថសលខា ៃិង ៣.២.៦ សម្ាប់ អនក្សសសងេតការណ៍
សម្ាប់ចុោះ តថសលខា) 

៨.១៧.៣.១០ ការគំរារកំ្សដ ងខាងដផនក្ស ិរញ្ញវតថុ ែូចជាការបពាឈប់ពីការងារ ការែក្ស ូតែីធាី 
ផៃោះសដរបង ឬផលម្បសោជៃ៍ ិរញ្ញវតថុសផសងសទៀត 

  

េំយណើ 

ការគំរារកំ្សដ ងខាងដផនក្ស ិរញ្ញវតថុ ែូចជាការបពាឈប់ពីការងារ ទាា ក់្សតំដណង ការ
ែក្ស ូតែីធាី ផៃោះសដរបង ឬផលម្បសោជៃ៍ ិរញ្ញវតថុសផសងសទៀត 

ការបក្ព្រស្ថយ 

រិៃម្តឹរដតការបសណា ញសចញប ុសណាណ ោះសទ ដថរទំាងកាទរាក់្សតំដណង ររួទំាងការ
ម្បនំងៃឹងឆ្ៃៃៈរបស់ពួក្សគ្នត់ផងដែរ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.១៧.៨ (សលាតសលខសរៀង) សសនើសំុដក្សសម្រួលលំដាប់សលខសរៀងែូចតសៅ ៖ 

ចំណុច ៨.១៦.៦.៥ សៅជាចំណុច ៨.១៧.៨.២។ ចំណុច ៨.១៦.៦.៦ សៅជា «
ចំណុច ៨.១៧.៨.៣ ។ ចំណុច ៨.១៦.៦.៧ ៃិងចំណុច ៨.១៧.៨.៤»វញិ។ 

៨.១៧.៨, ៨.១៧.៩ ៃិង ៨.១៧.១០ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.១៨.១ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ពាក់្សព័ៃែ ម្តូវបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យ 

ចូលររួសសងេតសរើលម្បតិបតាិការរបស់គ .សប ក្សនុងការម្តួតពិៃិតយ ៃិងបូក្សសរបុ
លទែផលនៃការសបាោះសនន តពីម្គប់ការោិល័យសបាោះសនន តចំណុោះ ំុ សងាេ ត់  

 

េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេតការណ៍ សែើរបណាឹ ងឬ អនក្សតំណាង ៃិងអនក្ស
សារព័ត៌ាៃដែលាៃលិខិតអៃុញ្ជញ តជាលាយលក្សខ័អក្សសរ ពី គ.ជ.ប  ម្តូវបាៃអសញ្េ ើញឱ្យ
ចូលររួសសងេតសរើលម្បតិបតាិការរបស់ គ .សប ក្សនុងការម្តួតពិៃិតយ ៃិងបូក្សសរបុលទែ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ផលនៃការសបាោះសនន តពីម្គប់ការោិល័យសបាោះសនន តចំណុោះ ំុ សងាេ ត់។ សម្ាប់
សគ្នលបំណងសៃោះ ម្តូវម្បកាសជាសាធ្លរណៈោ ងសហាចណាស់រយៈសពល ៤៨ សា ង
ជារុៃតារសគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការសធវើដបបសៃោះម្តូវដតបាៃម្បកាសជារុៃ ៃិងសធវើសៅចំសពាោះរុខអនក្សសសងេតការណ៍
ដែលទទួលខុសម្តូវៃិងាៃសារៈសំខាៃ់។ 

៨.១៨.១.៥ (ថមី) េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ៃិងអនក្សសសងេតការណ៍ដែលកំ្សពុងចូលររួ ម្តូវដតចុោះ
 តថសលខាសលើ ទ.xxx សែើរបីបញ្ជា ក់្សពីវតាាៃរបស់ខាួៃ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សម្ាប់តាា ភ្នពនៃការពិៃិតយស ើងវញិ។ 
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.១៨.២ (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 
៨.១៩.២, ៨.១៩.៤, ៨.១៩.៥ ៃិង ៨.១៩.៥.២ ...ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.២០.២.៥, ៨.២០.២៣.១.៥ (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 

អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
៨.២០.១ ម្បសិៃសបើពាក្សយបណាឹ ងតវា  ឬពាក្សយបណាឹ ងជំទាស់ ាៃភសាុតាងបញ្ជា ក់្សថា 

ាៃភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ សធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់លទែផលនៃការសបាោះសនន តសៅ
ការោិល័យ សបាោះសនន តណារួយ ឬសម្ចើៃ គ .សប អាចសបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព             
" ក្ស " នៃការោិ ល័យពាក់្សព័ៃែ សែើរបមី្តតួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រឯក្សសារសបាោះ

ភសដុតាងបញ្ជា ក់្ស (ម្បការ៨.២០.១)  
o បទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិ គបបីដចងឱ្យបាៃចាស់អំពីៃិយរៃ័យនៃភ្នពរិៃ

ម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ សធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់លទែផលនៃការសបាោះសនន ត។ សតើអវីខាោះ
ដែលអាចចាត់ទុក្សថា ជាភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ សធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់លទែ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន ត ផង ។ ក្សនុងក្សរណីសៃោះ សៅសពលកំ្សពុងអៃុវតាៃីតិវធីិែូច
ដចងសម្ការចំណុច ៨.១៩.១ ខាងសលើ ម្បធ្លៃ គ .សប ម្តូវ ៖ 

ផលនៃការសបាោះសនន ត? ឧ. សតើវតាាៃសៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃការសម្ចើៃក្សនុង
ការោិល័យរួយ ឬសម្ចើៃក្សនុង ំុសងាេ ត់ជាភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ ដែរឬសទ?  
សែើរបីសចៀសវាងការបក្សស្សាយទូលំទូលាយ ៃិងការអៃុវតាៃ៍ឆ្នាៃ ៃុសិទែិ
ទូលាយម្ជុលសពក្ស គ.ជ.ប គបបីាៃការបញ្ជា ក់្ស ការកំ្សណត់ ឬោ ងសហាច
ណាស់ ាៃជាសសចក្សាីដណនំាក្សនុងសសៀវសៅដណនំាសដីអំពីៃីតិវធីិនៃការ
ដាក់្ស ការទទួល ៃិងការសដាោះស្សាយបណដឹ ងសបាោះសនន ត ឱ្យបាៃចាស់
បដៃថរសទៀត អំពីពាក្សយថា ភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ សធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់លទែ
ផលនៃការសបាោះសនន ត។  

ស្ថា នទូតជប  ន និងអគគយលខាធកិារដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.២៣.១.៥ បៃៃប់សាអ តតូចរួយ (សបើាៃ) សម្ាប់ដាក់្សសម្គឿងបរកិាខ រ កំុ្សពយូទ័ររួយសម្ាប់ បំ

ពាក់្សសដាយក្សរមវធីិ ៃិងទម្រង់ឯក្សភ្នពរួយ សម្ាប់បញ្េូ ល ទិៃនៃ័យលទែផលនៃការ
សបាោះសនន តក្សនុងរាជធ្លៃី សខតា ៃិងាៃភ្នា ប់ម្បព័ៃែ អីុៃធឺដណត សែើរបីបញ្ាូ ៃលទែផល
សៅ គ.ជ.ប  

 

ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

បៃៃប់សាអ តតូចរួយ (សបើាៃ) សម្ាប់ដាក់្សសម្គឿងបរកិាខ រ កំុ្សពយូទ័ររួយសម្ាប់ បំពាក់្ស
សដាយក្សរមវធីិ ៃិងទម្រង់ឯក្សភ្នពរួយ សម្ាប់បញ្េូ ល ទិៃនៃ័យលទែផលនៃការសបាោះ
សនន តក្សនុងរាជថាៃី សខតា ៃិងាៃភ្នា ប់ម្បព័ៃែ អីុៃធឺដណត សែើរបីបញ្ាូ ៃលទែផលសៅ 
ទំនាក់្សទំៃងជារួយ គ.ជ.ប  

ការបក្ព្រស្ថយ 

គធ.ខប រិៃគួរបញ្េូ លទិៃនៃ័យសៅទីសៃោះ ជាទិៃនៃ័យសែើរនៃ ទ.១២០២ ដែលអាច
បសងេើតទិៃនៃ័យសដាយសវ័យម្បវតាិ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា 

រាជថាៃី សៅជា រាជធ្លៃី 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.២៣.៧.៣  ..ែូចដចងក្សនុង... ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 
៨.២៣.៨.២, ៨.២៣.៨.៣, ៨.២៣.៨.៤ (សបើាៃ) (ម្បសិៃសបើាៃ) 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.២៣.១០ ក្សនុងក្សរណី គធ.ខប សសម្រចពយួរជាបសណាា ោះអាសៃនៃូវលទែផលនៃការសបាោះ

សនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ណារួយ ឬ/ៃិងលទែផលនៃការសបាោះសនន តសៅ
ការោិល័យសបាោះសនន ត រួយ ឬសម្ចើៃក្សនុង ំុ សងាេ ត់សនាោះ គធ.ខប ម្តវូសវច
ខេប់ ៃិងបញ្ាូ ៃសម្រង់សសចក្សាីសសម្រចពយួរលទែផលសនាោះ ម្ពរទំាងកំ្សណត់ 
ស តុនៃការសបាោះសនន ត កំ្សណត់ស តុនៃការរាប់សៃាឹក្សសនន ត ៃិងសាា រឯក្សសារ
សបាោះសនន តនៃ ំុ សងាេ ត់ពាក់្សព័ៃែជូៃ គ.ជ.ប ក្សនុងអំ ុងសពលោ ងយូរនរាបួៃ 
(២៤) សា ង គិតចាប់ពីសពលដែល គធ.ខប សចញ សម្រង់សសចក្សាីសសម្រចពយួរ
លទែផលសនាោះ ។ 

 

សសនើសំុដក្ស «(២៤)សា ង បាូរសៅជា សា ង (២៤» វញិ។ 

៨.២៣.១៣ (សលាតសលខសរៀង) សសនើសំុដក្សសម្រួលលំដាប់សលខសរៀងែូចតសៅ៖  
- ចំណុច ៨.២៨.១២.១ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.១ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.២ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.២ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៣ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.១៣ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៤ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.៤ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៥ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.៥ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៦ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.៦ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៧ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.៧ 
- ចំណុច ៨.២៨.១២.៨ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៣.៨ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.២៥.៦ រន្តៃាីទទួលពាក្សយបណាឹ ងនៃ គធ.ខប ម្តវូរាយការណ៍អំពីក្សរណីបណាឹ ងតវា  ឬ

បណាឹ ងជំទាស់ ខាងសលើសៃោះ ជូៃម្បធ្លៃ គធ.ខប ជាបនាៃ ៃ់ សែើរបកំី្សណត់
ដបងដចក្ស ៃិងដណនំាម្ក្សរុ ម្តួតពិៃិតយលទែផល ឱ្យម្តួតពិៃិតយលទែផលនៃ
ការសបាោះសនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ ដែលាៃពាក្សយបណាឹ ងសនាោះ សៅចំសពាោះរុខ
តំណាងគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេតការណ៍ ៃិងអនក្សបាឹង ឬតំណាង ។ 
ម្បសិៃសបើចំាបាច់ គធ.ខប ម្តវូបងាគ ប់ ម្ក្សុរម្តតួពិៃិតយលទែផលឱ្យសបើក្ស
ក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " នៃការោិល័យសបាោះសនន ត ដែលពាក់្សព័ៃែៃឹងពាក្សយ          
បណាឹ ង សែើរបីម្តួតពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្ស
សនន ត ។ ការម្តតួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន ត 
ម្តូវអៃុវតាតារលំនំាៃីតិវធីិ ែូចដចងសម្ការម្បការ ៨.២០ នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ 

 

េំយណើ 

រន្តៃាីទទួលពាក្សយបណាឹ ងនៃ គធ.ខប ម្តូវរាយការណ៍អំពីក្សរណីបណាឹ ងតវា  ឬបណាឹ ង
ជំទាស់ ខាងសលើសៃោះ ជូៃម្បធ្លៃ គធ.ខប ជាបនាៃ ៃ់ សែើរបីកំ្សណត់ដបងដចក្ស ៃិងដណនំា
ម្ក្សុរ ម្តួតពិៃិតយលទែផល ឱ្យម្តួតពិៃិតយលទែផលនៃការសបាោះសនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ 
ដែលាៃពាក្សយបណាឹ ងសនាោះ សៅចំសពាោះរុខតំណាងគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេត
ការណ៍ ៃិងអនក្សបាឹង ឬតំណាង ។ ម្បសិៃសបើចំាបាច់ គធ.ខប ម្តូវបងាគ ប់ ម្ក្សុរម្តួតពិៃិត្
យលទែផលឱ្យសបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " នៃការោិល័យសបាោះសនន ត ដែលពាក់្សព័ៃែ
ៃឹងពាក្សយបណាឹ ង សែើរបីម្តួតពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្ស
សនន ត សៅចំសពាោះរុខសែើរបណាឹ ង ឬអនក្សតំណាង។ ក្សនុងក្សរណីសៃោះ សែើរបណាឹ ង ឬអនក្ស
តំណាងម្តូវចុោះ តថសលខាសលើ ទ.XXX ។ ការម្តួតពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រ ឯក្សសារ
សបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន ត ម្តូវអៃុវតាតារលំនំាៃីតិវធីិ ែូចដចងសម្ការម្បការ ៨.២០ 
នៃ ប.ៃ.ត.រ សៃោះ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ក្សញ្េ ប់រិៃគួរម្តូវបាៃសបើក្សសដាយគ្នម ៃសែើរបណាឹ ង ៃិង តថសលខារបស់គ្នត់សលើ
ទម្រង់ស ើយ ។ (សូរសរើល៨.២៧) 
 

ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៨.២៦ បនាៃ ប់ពីបាៃទទួលក្សញ្េ ប់ " គ ពិសសស " ឬ/ៃិងសសាង " គ ាៃបណដឹ ង "  ៃិង

សសាង " គ " នៃ ំុ សងាេ ត់រួយចំៃួៃស ើយ គធ.ខប ម្តូវចាត់វធិ្លៃការជាបសណាើ រៗ 
ឱ្យម្ក្សុរម្តតួពិៃិតយលទែផលសធវើការ ម្តួតពិៃិតយ សផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការសបាោះ

...សរបុ... 



-86- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សនន តតារ ំុ សងាេ ត់ ដែលខាួៃទទួលបៃៃុក្ស តារក្សរណីៃីរួយៗ សដាយដ ក្សពីគ្នន  
ទំាង ំុ សងាេ ត់គ្នម ៃពាក្សយបណាឹ ង ទំាង ំុ សងាេ ត់ាៃពាក្សយបណាឹ ង ឱ្យរចួរាល់នប់
រ ័ស តារដែលអាចសធវើបាៃ ។ ដផអក្សសលើលទែផលនៃការសបាោះសនន តក្សនុង ំុ សងាេ ត់ 
ដែលម្តូវបាៃម្តួតពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់រចួស ើយ គធ.ខប ម្តវូចាត់ដចងបូក្សសរបុ
លទែផលនៃការសបាោះសនន តក្សនុងរាជធ្លៃី សខតា ឱ្យរចួរាល់សដាយ រិៃម្តូវឱ្យ ួសរយៈ
សពល ៥ (ម្បំា) នថៃស ើយ សដាយគិតចាប់ពីនថៃដែល គ .សប បាៃម្បគល់ក្សញ្េ ប់            
" គ ពិសសស " ឬ/ៃិងសសាង " គ ាៃបណដឹ ង "  ៃិងសសាង " គ " សៅ គធ.ខប ។ 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.២៦.១ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេតការណ៍ អនក្សសារព័ត៌ាៃ ៃិងអនក្សប្

តឹង ម្តវូបាៃអៃុញ្ជញ តឱ្យចូលររួសសងេតសរើលរាល់ែំសណើ រការម្តួតពិៃិតយលទែ
ផលបសណាា ោះអាសៃន នៃការសបាោះសនន តតារ ំុ សងាេ ត់ ចំណុោះរាជធ្លៃី សខតា 
សៅរជឈរណឌ លម្តតួពិៃិតយនៃ គធ.ខប  

 

េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ អនក្សសសងេតការណ៍ ៃិង អនក្សសារព័ត៌ាៃ ៃិងអនក្ស
បាឹងឬអនក្សតំណាង ៃិងអនក្សសារព័ត៌ាៃដែលាៃលិខិតអៃុញ្ជញ តជាលាតល័ក្សខ
អក្សសរពី គជប ម្តវូបាៃអសញ្េ ើញឱ្យចូលររួសសងេតសរើលរាល់ែំសណើ រការម្តតួពិៃិ
តយលទែផលបសណាា ោះអាសៃន នៃការសបាោះសនន តតារ ំុ សងាេ ត់ ចំណុោះរាជធ្លៃី 
សខតា សៅរជឈរណឌ លម្តួតពិៃិតយនៃ គធ.ខប។ សម្ាប់សគ្នលបំណងសៃោះ ម្តូវ
ម្បកាសជាសាធ្លរណៈោ ងសហាចណាស់រយៈសពល ៤៨ សា ងជារុៃតារ           
សគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប 

ការបក្ព្រស្ថយ 

"សែើរបឱី្យសីុគ្នន ជារួយៃឹង ៨.២៥.៦ ការពិៃិតយដបបសៃោះម្តូវដតម្បកាសជារុៃ 
ៃិងសធវើសៅចំសពាោះរុខអនក្សសសងេតការណ៍ ដែលទទួលខុសម្តូវៃិងាៃសារៈ
សំខាៃ់ "។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.២៦.១.៤ (ថមី) េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយអនក្សសសងេតការណ៍ៃិងសែើរបណាឹ ង ឬអនក្សតំណាង 
ដែលកំ្សពុងចូលររួ អាចថតរបូ នៃការពិៃិតយ ៃិងការសរបុលទែផលនៃការរាប់
សៃាឹក្សសនន តបសណាា ោះអាសៃន ប ុដៃារិៃម្តូវរខំាៃ ឬរារាងំសធវើឱ្យាៃឧបសគគ
ចំសពាោះែំសណើ រការសៃោះស ើយ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សដាយសោង ៨.១៨.១៤  ចំណុចសៃោះគួរដតម្តូវបាៃសរសសរសែើរបីបសងេើៃតាា
ភ្នព។ 

៨.២៦.១.៥ (ថមី) េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយអនក្សសសងេតការណ៍ៃិងសែើរបណាឹ ង ឬអនក្ស
តំណាងដែលម្តូវចូលររួ ម្តូវដតចុោះ តថសលខាសលើ ទ. XXX សែើរបីបងាា ញពី
វតាាៃរបស់ពួក្សគ្នត់។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សម្ាប់តាា ភ្នពនៃការពិៃិតយស ើងវញិ។ 
ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៨.២៦.២ កិ្សចេម្បតិបតាិ ការម្តតួពិៃិតយ សផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការសបាោះសនន តសៅ ំុ 

សងាេ ត់ ណារួយ ម្បសិៃសបើចាប់ែំសណើ រការស ើយ ម្តូវសធវើឱ្យចប់ចុងចប់សែើរ 
សដាយរិៃគិតពីសពលសវលាស ើយ ជាពិសសសចំសពាោះ ំុ សងាេ ត់ាៃពាក្សយបណ្
តឹងទាក់្សទងៃឹងភ្នព រិៃម្បម្ក្សតីធៃៃ់ធៃរ ដែលតម្រូវឱ្យម្ក្សុរម្តួតពិៃិតយលទែផល 
សបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " រួយ ឬសម្ចើៃ សែើរបីម្តតួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់សាា រ   
ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន ត ។ 

...ធៃៃ់ធងរធៃរ... 
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អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.២៨.៤ (ជាក់្សដសាង ៨.២៨.១៤) សសនើសំុដក្សសម្រួលលំដាប់សលខសរៀងែូចតសៅ៖ 

- ចំណុច ៨.២៨.១៣.១ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៤.១ 
- ចំណុច ៨.២៨.១៣.២ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៤.២ 
- ចំណុច ៨.២៨.១៣.៣ សៅជា ចំណុច ៨.២៨.១៤.៤ 

 
ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.២៨.១១.៧ ម្បគល់ ទ.១២០២ សម្ាប់បំសពញពាក្សយបណាឹ ង ចំៃួៃ ៣ (បី) ចាប់ ជូៃ

អនក្សបាឹង ឬតំណាង ម្បសិៃសបើគ្នត់សសនើសំុ  
 

េំយណើ 

ម្បគល់ ទ.១២០២ សម្ាប់បំសពញពាក្សយបណាឹ ង ចំៃួៃ ៣ (បី) ចាប់ ជូៃអនក្សបាឹង 
ឬតំណាង ម្បសិៃសបើគ្នត់សសនើសំុ ស ើយ គ.ជ.ប ម្តវូដតបសងាា ោះទម្រង់សៃោះ សៅ
សលើសគ ទំព័រ គ.ជ.ប ដាក់្សសៅជិត ទ.១២០២ ដែរាៃស្សាប់ 
 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ទ.១២០២ ទំាងអស់ គួរម្តវូបាៃបសងាា ោះសៅសលើសគ ទំព័រសែើរបីបងាា ញការ
ផ្លា ស់បាូរ។ (ម្បសិៃសបើ គ .សប ផ្លា ស់បាូរ ទ.១២០២ គួរដតម្តូវបាៃដាក់្ស
បញ្េូ លផងដែរ) 

ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៨.២៨.១២.១ (ជាក់្សដសាង ៨.២៨.១៣.១) 
 ចារពយួរជាបសណាា ោះៃូវលទែផលនៃការសបាោះសនន ត...។  

...ការពយួរជាបសណាា ោះអាសៃនៃូវ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.២៩.១.១ ៃិង ៨.២៩.១.២ សំុលុបពាក្សយ «ម្បធ្លៃ គធ.ខប»។ សដាយរូលស តុ សែើរបីឱ្យស្សបសៅៃឹង

ទម្រង់ខាងសលើ។ 
៨.២៩.៧, ៨.២៩.៨, ៨.២៩.៩ . ..ែូចខាងសម្ការ។ ...ែូចខាងសម្ការ ៖ 
៨.២៩.៩.១ សរៀបចំតារាងម្តតួពិៃិតយលទែផល (ទ.១១១៦តព) ចាប់សែើររួយ (១) ចាប់ 

របាយការណ៍សាីពីការសបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " សែើរបី ម្តតួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់
សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន ត របស់ គ .សប (ម្បសិៃសបើាៃ) 
១ (រួយ) ចាប់ ៃិងរបាយការណ៍ សាីពីការសបើក្សក្សញ្េ ប់សុវតថិភ្នព " ក្ស " សែើរបី
ម្តតួពិៃិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់ សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន ត ៃិងសៃាឹក្សសនន តរបស់ម្ក្សរុ
ម្តតួពិៃិតយលទែផលនៃ គធ.ខប (សបើាៃ) ១ (រួយ) ចាប់ សម្រង់សសចក្សាី
សសម្រចរបស់ គធ.ខប ចាប់សែើរ ១ (រួយ) ចាប់  សផាើជូៃ គ.ជ.ប ដែលៃឹងម្តូវ
ដាក់្សក្សនុងក្សញ្េ ប់  "  ពិសសស  " ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.៣០.២ ខាងសម្ការ ឬ
ដាក់្សក្សនុងសស្សារសំបុម្តធំ ែូចដចងក្សនុងចំណុច ៨.២៨.១៣.១ ខាងសលើ ។ 

- សសនើសំុដក្សសលខសរៀងបនាៃ ត់ខាងសម្កាយសគ                «ចំណុច 
៨.២៨.១៣.១» សៅជា                                   «៨.២៨.១៤.១» វញិ។ 

- ...(សបើាៃ) 
- ...ែូចាៃដចងក្សនុង... 

៨.៣០.១ ម្បធ្លៃ គធ.ខប ម្តូវធ្លនាថា រាល់សសចក្សាីសសម្រចបែិសសធលទែផលនៃការ
សបាោះសនន ត ក្សនុង ំុ សងាេ ត់ ឬសៅការោិ-   ល័យសបាោះសនន តណារួយ ឬសម្ចើៃ
ក្សនុង ំុ សងាេ ត់ ៃិង សាា រ ឯក្សសារសបាោះសនន តពាក់្សព័ៃែៃឹង ំុ សងាេ ត់សនាោះ ឬ
ទំាងសនាោះ ដែលលទែផលនៃ ការសបាោះសនន ត ម្តូវបាៃសសម្រចពយួរជាបសណាា ោះ
អាសៃន ែូចបញ្ជា ក់្សក្សនុងចំណុច ៨.២៨.១២ ខាងសលើ ម្តូវដតបាៃសវចខេប់សដាយ
ដ ក្សតារ ំុ សងាេ ត់ ៃិងបញ្ាូ ៃសៅ គ.ជ.ប ែូចដចងសម្ការចំណុច ៨.២៨.១៣ 
ខាងសលើ ។ 

សសនើសំុដក្សសលខសៅបនាៃ ត់ខាងសម្កាយសគ«ចំណុច ៨.២៨.១៣» សៅជា «ចំណុច 
៨.២៨.១៤»វញិ។  
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
៨.៣០.២, ៨.៣០.៣ ...( ពិសសស).. ...(  ពិសសស)... 

៨.៣០.៥.២ ...ម្បគល់ទទួល... ...ម្បគល់ ទទួល... 
ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៨.៣១ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ឬតំណាង ដែលរិៃសុខចិតាៃឹងសសចក្សាីសសម្រច

បែិសសធរបស់ គធ.ខប សលើពាក្សយបណាឹ ងតវា របស់គ្នត់ពាក់្សព័ៃែៃឹងកំ្ស ុសក្សនុង
ម្បតិបតាិការសបាោះសនន ត ឬ/ៃិងរាប់សៃាឹក្សសនន ត ឬអំសពើរសំលាភ ឬការសៃនិដាឋ ៃអំពី
ភ្នពរិៃម្បម្ក្សតីដែលសធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់លទែផលនៃការសបាោះសនន ត ែូចដចង ក្សនុង
ចំណុច ៨.២៨.១១.៥ ខាងសលើ ាៃសិទែិបាឹងតវា សៅ គ.ជ.ប ក្សនុងរយៈសពលោ ង
យូរ ២ (ពីរ) នថៃបនាៃ ប់ពីបាៃទទួលសម្រង់សសចក្សាីសសម្រចបែិសសធសលើពាក្សយ            
បណាឹ ង ។ 

 

...ប ោះពាល់... 

៨.៣២.៣ ...។ ក្សនុងក្សរណី ំុ សងាេ ត់ណារួយាៃពាក្សយបណាឹ ងតវា  ឬ/ៃិងពាយបណាឹ ង
ជំទាស់... 

...ពាយពាក្សយបណាឹ ងជំទាស់.. 

៨.៣២.៩.២ ...ៃិងឯក្សរាជភ្នពរបស់ គ.ជ.ប ស ើយ ។ ...ៃិងឯក្សរាជយភ្នពរបស់ គ.ជ.ប ស ើយ។ 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
៨.៣៣.៣.៥  ...សលខាធិការ ៃូវ... ...សលខាធិការ នៃ គ.ជ.ប... 
៨.៣៤.១  ...សលខាធិការ សែើរបី... ...សលខាធិការ នៃ គ.ជ.ប សែើរបី... 
៨.៣៤.២  ...សលខាធិការ ម្តូវ... ...សលខាធិការ នៃ គ.ជ.ប ម្តូវ... 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៣៤.៣ ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយពាក់្សព័ៃែ អនក្សសសងេតការណ៍ អនក្សបាឹង ឬ 

តំណាង ៃិងអនក្សសារព័ត៌ាៃ ដែលបាៃទទួលការអៃុញ្ជញ តជាលាយ 
លក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប ាៃសិទែិ ចូលររួសសងេតសរើលរាល់ែំសណើ រការម្តតួ
ពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា
សៅទីសាីការ គ.ជ.ប ។ ម្បសិៃសបើបៃៃប់ចសងអៀត ការចូលររួសសងេតសរើល
របស់អនក្សទំាងសនាោះ ម្តូវសថិតសម្ការការម្គប់ម្គង ៃិងចាត់ដចងរបស់ម្បធ្លៃ
ម្ក្សរុម្តតួពិៃិតយលទែផល ឬម្ក្សរុកំ្សណត់ដបងដចក្សអាសៃៈតាររសបៀបបាូរ 
សវៃគ្នន  

 

េំយណើ 

ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយពាក់្សព័ៃែ អនក្សសសងេតការណ៍ អនក្សបាឹង ឬតំណាង
របស់គ្នត់ ៃិងអនក្សសារព័ត៌ាៃ ដែលបាៃទទួលការអៃុញ្ជញ តជាលាយ 
លក្សខណ៍អក្សសរពី គ.ជ.ប ម្តវូអសញ្េ ើញ ចូលររួសសងេតសរើលរាល់ែំសណើ រការម្តួត
ពិៃិតយ ៃិងសផៃៀងផ្លៃ ត់លទែផលនៃការសបាោះសនន ត សម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសាសៅ
ទីសាីការ គ.ជ.ប ។ សម្ាប់សគ្នលបំណងសនាោះម្តវូដតម្បកាសជាសាធ្លរណៈ
ោ ងសហាចណាស់រយៈសពល ៤៨ សា ងជារុៃតារសគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប ។  
ម្បសិៃសបើបៃៃប់ចសងអៀត ការចូលររួសសងេតសរើលរបស់អនក្សទំាងសនាោះ ម្តូវសថិត
សម្ការការម្គប់ម្គង ៃិងចាត់ដចងរបស់ម្បធ្លៃម្ក្សរុម្តតួពិៃិតយលទែផល ឬម្ក្សរុ
កំ្សណត់ដបងដចក្សអាសៃៈតាររសបៀបបាូរសវៃគ្នន  

ការបក្ព្រស្ថយ 

ការសធវើដបបសៃោះម្តូវដតម្តូវបាៃម្បកាសជារុៃ ៃិងសធវើសៅចំសពាោះរុខអនក្សសសងេត
ការណ៍ដែលទទួលខុសម្តវូ ៃិងាៃសារៈសំខាៃ់។ 
 

ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៨.៣៥.៩.៧ ធ្លនាថា ម្ក្សុរម្តតួពិៃិតយលទែផលបាៃសវចខេប់ក្សពាេ ប់សុវតថិភ្នព  " ក្ស " ពាក់្ស

ព័ៃែដាក់្សក្សនុងសសាង " ខ "  រចូចងភាិត ៃិងដាក់្សសសាង “ ខ ” សៅក្សនុងសសាង           
“ គ ” តារលំនំាសែើរ ៃិងចាក់្សសសា ាុំ រចួនំាយក្សសៅម្បគល់ឱ្យម្ក្សុរទទួល
សាា រឯក្សសារសែើរបីរក្សាទុក្សសៅក្សដៃាងសែើរវញិ ។ 

...រចូ រចួ...។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
៨.៣៨.១ ម្ក្សុរកំ្សណត់ដបងដចក្សអាសៃៈនៃ គ.ជ.ប ម្តូវបំសពញការងាររបស់ខាួៃសៅបៃៃប់

កំុ្សពយូទ័រ នៃនាយក្សដាឋ ៃម្បតិបតាិការ ដែលាៃកំុ្សពយូទ័រ ៃិងបណាា ញបរកិាខ រសអទ្
បិក្សម្តៃិូក្ស ម្គប់ម្គ្នៃ់ ស ើយដែលម្តូវបាៃបំពាក់្សក្សរមវធីិម្បតិបតាិការបញ្េូ ល ៃិង
បូក្សសរបុលទែផល នៃការសបាោះសនន តតាររាជធ្លៃី សខតា ក្សរមវធីិម្បតិបតាិការដបង
ដចក្សអាសៃៈ សដាយដផអក្ស តាររបូរៃា ៃិងៃីតិវធីិែូចដចងក្សនុងឧបសរព័ៃែទី ៩ នៃ           
ប.ៃ.ត.រ សៃោះ សាីពីម្បព័ៃែសបាោះសនន ត ៃិងការដបងដចក្សអាសៃៈ ៃិងាៃរក្សាទុក្ស
ទិៃនៃ័យបញ្ា ីសបក្សខជៃនៃគណបក្សសៃសោបាយឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តតាររណឌ ល 
រាជធ្លៃី សខតាទំាងអស់ទូទំាងម្ពោះរាជាណាចម្ក្សក្សរពុជា ។ 

 

រតិសោបល់ 
េំយណើ 

ម្បការសៃោះសំសៅសៅសលើឧបសរព័ៃែទី ៩  សាីពីរបូរៃាសំខាៃ់បំផុតសម្ាប់
ដតងតំាងអាសៃៈឱ្យគណបក្សសៃសោបាយៃីរួយៗ ប ុដៃាឧបសរព័ៃែរិៃម្តូវ
បាៃបញ្េូ លក្សនុងសសចក្សាីម្ពាងសទ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សៅសពលពិៃិតយ ៃិងការឱ្យរតិសោបល់ ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវសលើសសចក្សាីម្ពាងចាប់  
ៃិងៃីតិវធីិ ឯក្សសារសាា រៈដែលបាៃសោងទំាងអស់ក៏្សែូចជាទម្រង់សផសងៗ គឺ 
រិៃអាចខវោះបាៃស ើយ។  គ.ជ.ប ម្តូវផាល់ជូៃភ្នគីពាក់្សព័ៃែសៅសពលដែរ សសនើសំុ
រតិសោបលពីភ្នគីពាក់្សព័ៃែ 

៨.៤១ (ថមី) េំយណើ 

ជំពូក្សសៃោះ រិៃរារាងំការសម្បើម្បាស់បដៃថរនៃម្បព័ៃែណារួយដែលៃឹងបសងេើៃ
ភ្នពម្តឹរម្តូវៃិងម្បសិទែភ្នពនៃម្បតិបតដិការដែលពាក់្សព័ៃែ។ ការអៃុវតាម្បព័ៃែ
ដបបសៃោះម្តវូដតអៃុវតាតារឯក្សសារសផសងសទៀត។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សសចក្សាីម្ពាងសៃោះរិៃបាៃសលើក្សស ើង ពីម្បព័ៃែសធវើម្បសសើរស ើង នៃការម្គប់ម្គង
លទែផលសបាោះសនន ត ដែលកំ្សពុងម្តូវបាៃបសងេើតស ើងសៅ គ.ជ.ប ស ើយ។ ចំណុច
សៃោះគួរដតម្តូវបាៃអៃុវតាតារលក្សខណៈជាក់្សដសាងសទាោះបីជារិៃម្តូវបាៃបញ្ជា ក់្ស
ចាស់លាស់សៅក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសៃោះក៏្សសដាយ។ 

៨.៤២ (ថមី) េំយណើ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
គ.ជ.ប ម្តូវចុោះផាយលទែផលទំាងអស់រាល់នៃការោិល័យសបាោះសនន ត/ការោិល័យ
រាប់សៃាឹក្សសនន ត ក្សនុងរយៈសពលបីនថៃ ចាប់ពីនថៃសបាោះសនន តសដាយសម្បើសគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប  
ដែលៃឹងបងាា ញជារបូភ្នពឌីជីថលទំាងអស់នៃ ទ.១១០២ ចាប់សែើរ ររួទំាងតួសលខ
ពាក់្សព័ៃែទំាងអស់ ៃិងចំៃួៃអនក្សសបាោះសនន ត ដែលបាៃចុោះស ម្ ោះ ៃិង អនក្សសបាោះសនន តពិត
ម្បាក្សែនៃការោិ-ល័យសបាោះសនន ត ចំៃួៃនៃសៃាឹក្សសនន តដែលបាៃទទួល ចំៃួៃសៃាឹក្ស
សនន តដែលខូច ចំៃួៃសៃាឹក្សសនន តដែលរិៃបាៃសម្បើ ចំៃួៃទំាងអស់នៃសៃាឹក្សបាៃការ 
ៃិងសៃាឹក្សសនន តរិៃបាៃការ ក៏្សែូចជាចំៃួៃសសរាងសនន តសម្ាប់គណបក្សសៃីរួយៗ។ 
គ.ជ.ប ម្តូវឆ្ាុោះបញ្ជេ ំងពីការដក្សតម្រូវ ឬការដក្សដម្បសផសងៗនៃ ទ.១១០២ ៃិងតួសលខពាក់្ស
ព័ៃែណារួយសៅសលើ សគ ទំព័រ សដាយាៃការពៃយល់លរអិតអំពីខាឹរសារ ៃិងរូល
ស តុនៃការផ្លា ស់បាូរ ក្សនុងរយៈសពលបីនថៃសែើរបីធ្លនាឱ្យាៃតាា ភ្នព ៃិងធ្លនាថាតួ
សលខទំាងអស់សៅក្សនុងលទែផលបសណាា ោះអាសៃន ឬជាផាូវការ គឺ ែូចគ្នន  ជារួយៃឹងតួ
សលខដែលបាៃពីការោិល័យសបាោះសនន ត ៃិង ការោិល័យរាប់សៃាឹក្សសនន តអាចសផៃៀង
ផ្លៃ ត់ សៅសពលលទែផលម្បសភទសៃោះម្តូវបាៃសចញផាយ។ " 

ការបក្ព្រស្ថយ 

សៃោះចំាបាច់សម្ាប់ធ្លនាៃូវតាា ភ្នព ៃិងការទុក្សចិតារបស់ម្បជាជៃរក្សសលើ គ
.ជ.ប ៃិងលទែផលការសបាោះសនន ត សែើរបីដក្សលរអបដៃថរសទៀត ៃិងជំរញុម្បព័ៃែ
ម្គប់ម្គង ៃិងការបងាា ញលទែផលតារអីុធឺណិតដែលបាៃសម្បើម្បាស់ សៅក្សនុង
ការសបាោះសនន ត ំុសងាេ ត់ក្សនុងនន ំ ២០១៧ ។ 
 

ព្រក្េួងម្ហាផ្ទៃ  

 សូរសសនើដក្សសម្រួលចំណងសជើង សដាយបដៃថរសៅជា “ការបាត់បង់អាសៃៈនៃ
រែឋសភ្ន ៃិងការសម្ជើសតំាងជំៃួស ម្ពរទំាងការដបងដចក្សអាសៃៈដែលសៅ
ទំសៃរ”សែើរបីឱ្យស្សបៃឹងខាឹរសារដែលបាៃដចងក្សនុងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិសម្ាប់ 
ការសបាោះសនន តខាងសលើសៃោះ។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
គណបក្សព្របជាជនក្ម្ពុជា និងស្ថា នទូតជប  ន  
៩.១.១ អៃុសលារតារាម្តា ១៣៨ នៃ ច.ប.ត.រ បនាៃ ប់ពីែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត 

បាៃ ម្បម្ពឹតាសៅសដាយសសរ ីម្តឹរម្តវូ ៃិងយុតាិធរ៌ ស្សបតាររែឋធរមៃុញ្ញ ចាប់
សាីពីការ សរៀបចំ ៃិងការម្បម្ពឹតាសៅនៃម្ក្សរុម្បឹក្សាធរមៃុញ្ញ ចាប់សាីពីការសរៀបចំ 
ៃិងការម្បម្ពឹតាសៅ នៃ គ.ជ.ប ៃិងចាប់សាីពីការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាង
រាស្រសា ស ើយបនាៃ ប់ពីការ ម្បកាសលទែផលផាូវការនៃការសបាោះសនន តសដាយ គ.ជ.ប 
រចួ គណបក្សសៃសោបាយ ណារួយ ដែលទទួលបាៃអាសៃៈរួយ ឬសម្ចើៃក្សនុង
រែឋសភ្ន ម្តូវចាត់ទុក្សថាបាៃ សបាោះបង់សចាលអាសៃៈរបស់ខាួៃក្សនុងក្សរណីណា
រួយ ែូចខាងសម្ការ ៖ 

 

គណបក្សព្របជាជនក្ម្ពុជា 

បដៃថរោា សៅបនាៃ ត់ខាងចុង “...សបាោះបង់សចាលអាសៃៈ ឬបញ្ា ី ៃិងសបក្សខជៃ
តំណាងរាស្រសាទំាងអស់នៃគណបក្សសៃសោបាយសនាោះ ដលងាៃសុពលភ្នព 
ៃិងដលងាៃគុណសរបតាិសទៀតស ើយ” ក្សនុងក្សរណីណារួយែូចខាងសម្ការ ៖ 
... 
សសនើបដៃថរ ២ចំណុច ៖ 
៩.១.១.៤  គណបក្សសៃសោបាយ ម្តវូលុបស ម្ ោះសចញពីបញ្ា គីណបក្សស

ៃសោបាយ ឬម្តវូបាៃរលំាយស្សបតតារចាប់សាពីីគណបក្សស
ៃសោបាយ 

៩.១.១៥  គណបក្សសៃសោបាយម្បកាសសបាោះបង់សចាលអាសៃៈ 
ស្ថា នទូតជប  ន 

េំយណើ 

អៃុសលារតារាម្តា ១៣៨ នៃ ច.ប.ត.រ បនាៃ ប់ពីែំសណើ រការនៃការសបាោះសនន ត បាៃ 
ម្បម្ពឹតាសៅសដាយសសរ ី ម្តឹរម្តូវ ៃិងយុតាិធរ៌ ស្សបតាររែឋធរមៃុញ្ញ ចាប់សាីពីការ 
សរៀបចំ ៃិងការម្បម្ពឹតាសៅនៃម្ក្សុរម្បឹក្សាធរមៃុញ្ញ ចាប់សាីពីការសរៀបចំ ៃិងការម្បម្ពឹតា
សៅ នៃ គ.ជ.ប ៃិងចាប់សាីពីការសបាោះសនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសា ស ើយបនាៃ ប់ពី
ការ ម្បកាសលទែផលផាូវការនៃការសបាោះសនន តសដាយ គ.ជ.ប រចួ គណបក្សសៃសោបាយ 
ណារួយ ដែលទទួលបាៃអាសៃៈរួយ ឬសម្ចើៃក្សនុងរែឋសភ្ន ម្តូវចាត់ទុក្សថាបាៃ 
សបាោះបង់សចាលអាសៃៈរបស់ខាួៃក្សនុងក្សរណីណារួយ ែូចខាងសម្ការ លុោះម្តាដតាៃ
កាលៈសទសៈពិសសសឬបញ្ជា សុវតថិភ្នព 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ការបក្ព្រស្ថយ 

ម្បសិៃសបើាៃស តុផល ក្សរណីសៃោះគួរដតម្តូវបាៃទទួលយក្ស 

ព្រក្មុ្ព្របឹក្ាធម្ែន ញ្ញ  
៩.១.១.២ គណបក្សសៃសោបាយសនាោះ សធវើព ិការរិៃម្ពរចូលរួរម្បជំុសភ្ន សម្ាប់

ការម្បកាសសុពលភ្នពនៃអាណតាិរបស់សាជិក្សៃីរួយៗ ។ 
 

ការសម្បើម្បាស់ពាក្សយ”សភ្ន” សៅម្តង់ចំណុចសៃោះ អាចៃឹងម្ច ំសៅសលើសាថ ប័ៃ
ៃីតិបបញ្ញតាិដែលាៃ រែឋសភ្ន ៃិងម្ពឹទែសភ្នសម្ពាោះសៃោះគឺជា      ប.ៃ.ត.រ 
ែូសចនោះ គួរសម្បើពាក្សយ «រែឋសភ្ន» ជំៃួសវញិសទើបម្តឹរម្តវូជាង រា ងសទៀត ច.ប.ត
.រ ាម្តា ១៣៨ ក្សថាខណឌ ទី១ សម្តទី២ ដចងថា “គណបក្សសៃសោបាយសនាោះសធវើ
ព ិការរិៃម្ពរចូលររួម្បជំុរែឋសភ្ន...”។ 
 

ស្ថា នទូតជប  ន  
៩.១.១.៤ (ថមី) េំយណើ 

សាជិក្សនៃគណបក្សសសនាោះ ដែលគំរារកំ្សដ ង ឬបណាា លឱ្យសាជិក្សគណបក្សស
ៃសោបាយសផសង ចូលររួក្សនុងសក្សរមភ្នពខាងសលើម្តូវដតបញ្ឈប់ពីរុខតំដណង 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ម្បសិៃសបើាៃស តុផល ស តុផលសនាោះគួរដតម្តូវបាៃទទួលយក្ស។ គួរដតាៃការ
សសុើបអសងេតឯក្សរាជយផងដែរ 

៩.១.២ (ថមី) េំយណើ 

សាជិក្សគណបក្សសដែលគំរារកំ្សដ ង ឬបណាា លឱ្យសាជិក្សគណបក្សសៃសោបាយ
សផសងសទៀត សធវើព ិការែូចដែលបាៃសរសសរសៅក្សនុង ៩.១.១.១ ៩.១.១.២ ៃិង 
៩.១.១.៣ ម្តូវដតបសណា ញសចញពីរុខតំដណង 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ការបក្ព្រស្ថយ 

ម្បសិៃសបើការសធវើព ិការសៃោះ បណាា លរក្សពីគណបក្សសៃសោបាយសផសងសទៀត គួរដត
ម្តូវបាៃសដាោះស្សាយសដាយយុតាិធរ៌។ គួរដតាៃការសសុើបអសងេតឯក្សរាជយផងដែរ។ 
ម្បការ ៩.១.២ កាា យជា ៩.១.៣ 

៩.១.៣ ក្សនុងក្សរណីែូចដចងក្សនុងចំណុច ៩.១.១ ខាងសលើ  បញ្ា ីសបក្សខជៃ ៃិងសបក្សខជៃនៃគណបក្សស
ៃសោបាយសនាោះដែលបាៃម្បកាសថាជាប់សនន តរចួស ើយ រិៃាៃសុពលភ្នព ៃិង 
រិៃាៃគុណសរបតាិតសៅសទៀតបាៃស ើយ ។  

 

េំយណើ 

ក្សនុងក្សរណីែូចដចងក្សនុងចំណុច ៩.១.១ ៃិង ៩.១.២ ខាងសលើ  បញ្ា ីសបក្សខជៃ ៃិងសបក្សខជៃ
នៃគណបក្សសៃសោបាយសនាោះ ដែលបាៃម្បកាសថាជាប់សនន តរចួស ើយ រិៃាៃ                  
សុពលភ្នព ៃិង រិៃាៃគុណសរបតាិតសៅសទៀតបាៃស ើយ ។  

ការបក្ព្រស្ថយ 

សដាយសារដតការឱ្យរតិសលើ ម្បការ ៩.១.២  ដផនក្សសៃោះគួរដតម្តូវបាៃតម្រូវ 
 

ជំពូក្ទី១០ 

យោេបបញ្ញតត ិ
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
១០.២.១ អនក្សបដឹង ម្តវូបំសពញ ទ.១២០២ ចំៃួៃ ៤ (បួៃ) ចាប់ ។ អនក្សបដឹងែំបូងអាចថត

ចរាងទម្រង់ដបបបទដែលខាួៃបាៃបំសពញ រចួចុោះ តថសលខា ឬផដិតសរនែសលើ
ចាប់ចរាងទំាងសនាោះសដាយខាួៃឯង ស ើយអាចដាក់្សពាក្សយបណដឹ ងសដាយផ្លៃ ល់ 
ឬអាចម្បគល់សិទែិជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរឱ្យតំណាងដាក់្សពាក្សយបណដឹ ង ឬតវា 
ជួសខាួៃបាៃ។ 

(ម្បការ១០.២.១) រន្តៃាីទទួលបៃៃុក្សទទួលពាក្សយ បណាឹ ង ាៃភ្នរកិ្សចេជួយសរ
សសរពាក្សយបណាឹ ង សបើាៃការសសនើសំុពីអនក្សបដឹង។ (រូលស តុ គឺសែើរបជួីយ
សម្រួលអនក្សរក្សបដឹង ដែលាៃអៃក្សខរក្សរមភ្នព ឬរិៃសូវសចោះសរសសរ ស ើយ
រា ងសទៀត ៃីតិវធីិដាក់្សពាក្សយបណដឹ ងបាៃលុបការទទួលពាក្សយបណាឹ ងសដាយ
ផ្លៃ ល់ាត់ស ើយ)។ 
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
ស្ថា នទូតជប  ន  
១០.២.៥ បនាៃ ប់ពីបាៃទទួលពាក្សយបណាឹ ងស ើយ គ .សប ម្តូវម្បជំុពិភ្នក្សាសែើរបីពិៃិតយជា

បនាៃ ៃ់សលើបណាឹ ង។ ក្សនុងក្សរណី គ .សប ពិៃិតយ ៃិងយល់ស ើញថា ៖    - ពាក្សយបណដឹ ង
គ្នម ៃរូលដាឋ ៃពាក់្សព័ៃែៃឹងការបំពាៃសលើ ច.ប.ត.រ ឬ ប.ៃ.ត.រ  គ .សប ម្តូវសធវើលិខិត
ជូៃែំណឹងបែិសសធតារលិខិតរែឋបាលសៅអនក្សបាឹងសដាយ បញ្ជា ក់្សអំពីរូលស តុឱ្យ
បាៃចាស់លាស់ ស ើយចុោះ តថសលខា សរសសរស ម្ ោះ សបាោះម្តា គ .សប ៃិងចុោះ
កាលបរសិចេទ រចួសផាើជូៃអនក្សបាឹង ឬតំណាង 1 (រួយ) ចាប់ សផាើជូៃអនក្សម្តូវសគបាឹង ឬ
តំណាង 1 (រួយ) ចាប់ សផាើជូៃ គធ.ខប ពាក់្សព័ៃែ 1 (រួយ) ចាប់ ៃិងរក្សាទុក្សជា                  
ឯក្សសារ 1 (រួយ) ចាប់ ។ 

 

េំយណើ 

បនាៃ ប់ពីបាៃទទួលពាក្សយបណាឹ ងស ើយ គ .សប ម្តូវម្បជំុពិភ្នក្សាសែើរបីពិៃិតយជា
បនាៃ ៃ់សលើបណាឹ ង។ ក្សនុងក្សរណី គ .សប ពិៃិតយ ៃិងយល់ស ើញថា ៖ - ពាក្សយបណដឹ ង
គ្នម ៃរូលដាឋ ៃពាក់្សព័ៃែៃឹងការបំពាៃសលើ ច.ប.ត.រ ឬ ប.ៃ.ត.រ ឬ  បទបញ្ញតាិនផៃក្សនុង
របស់ គ .ជ.ប (ម្ក្សរសីលធរ៌)  គ .សប ម្តូវសធវើលិខិតជូៃែំណឹងបែិសសធតារលិខិត
រែឋបាលសៅអនក្សបាឹង សដាយ បញ្ជា ក់្សអំពីរូលស តុឱ្យបាៃចាស់លាស់ ស ើយចុោះ តថ
សលខា សរសសរស ម្ ោះ សបាោះម្តា គ .សប ៃិងចុោះកាលបរសិចេទ រចួសផាើជូៃអនក្សបាឹង 
ឬតំណាង ១ (រួយ) ចាប់ សផាើជូៃអនក្សម្តូវសគបាឹង ឬតំណាង ១ (រួយ) ចាប់ សផាើជូៃ                 
គធ.ខប ពាក់្សព័ៃែ ១ (រួយ) ចាប់ ៃិងរក្សាទុក្សជាឯក្សសារ ១ (រួយ) ចាប់ ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ាម្តា ១.១ សលើក្សស ើងពី"ច.ប.ត.រ ប.ៃ.ត.រ ៃិង បទបញ្ញតាិរបស់ គ.ជ.ប" ែូសចនោះជំពូក្ស
ទី ១០ គួរដតស្សបសៅៃឹង "បទបញ្ញតាិនផៃក្សនុង" ជាពិសសស "ម្ក្សរសីលធរ៌" →ម្តូវ
ម្បាក្សែថាអតថបទសផសងសទៀតទំាងអស់ររួបញ្េូ ល "ម្ក្សរសីលធរ៌" (១០.២.៥, 
១០.២.៧, ១០.២.៨, ១០.២.១៨, ១០.២.២០, ១០.២.២១, ១០.២.៣១) 

១០.២.២១ ក្សនុងក្សរណីលទែផលនៃការសសុើបអសងេតបងាា ញថា ជៃដែលម្តូវសគបាឹងសចាទម្បកាៃ់
បាៃ បំពាៃសលើ ច.ប.ត.រ ៃិង ប.ៃ.ត.រ  គធ.ខប ម្តូវអសញ្ា ើញភ្នគីទំនាស់ទំាងអស់
រក្ស សធវើការផសោះផាតារនថៃ ៃិងសពលសវលាសរស្សបជាបនាៃ ៃ់កំ្សណត់សដាយ             
គធ.ខប ។ 

 

េំយណើ 

ក្សនុងក្សរណីលទែផលនៃការសសុើបអសងេតបងាា ញថា ជៃដែលម្តូវសគបាឹងសចាទម្បកាៃ់
បាៃ បំពាៃសលើ ច.ប.ត.រ ៃិង ប.ៃ.ត.រ គធ.ខប ឫបទបញ្ញតាិនផៃក្សនុងរបស់             គ.ជ
.ប(ម្ក្សរសីលធរ៌) ម្តូវអសញ្ា ើញភ្នគីទំនាស់ទំាងអស់រក្ស សធវើការផសោះផាតារនថៃ ៃិង
សពលសវលាសរស្សបជាបនាៃ ៃ់កំ្សណត់សដាយ គធ.ខប ។ 

ការបក្ព្រស្ថយ 

ែូចដផនក្សខាងសលើ 
១០.៣.៥ សាជិក្ស ឬរន្តៃាីសនាោះ ពិតជាបាៃបំពាៃសលើបទបបញ្ញតាិនៃ  ច.ប.ត.រ ៃិង ប.ៃ.ត.រ 

ម្បាក្សែដរៃ សាជិក្ស ឬរន្តៃាីសនាោះម្តូវទទួលទណឌ ក្សរមស្សបតារ ច.ប.ត.រ ។ 
 

េំយណើ 

សាជិក្ស ឬរន្តៃាីសនាោះ ពិតជាបាៃបំពាៃសលើបទបបញ្ញតាិនៃ ច.ប.ត.រ ៃិង ប.ៃ.ត.រ ឬបទ
បញ្ញតាិនផៃក្សនុងរបស់ គ.ជ.ប (ម្ក្សរសីលធរ៌) ម្បាក្សែដរៃ សាជិក្ស ឬរន្តៃាីសនាោះម្តូវ
ទទួលទណឌ ក្សរមស្សបតារ ច.ប.ត.រ ។ 
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ការបក្ព្រស្ថយ 

ែូចដផនក្សខាងសលើ 
អងគការម ម្ខ្្ហ៊វល  
១០.៦.៥ ពាក្សយបណដឹ ង ម្តវូបញ្ជា ក់្សៃូវព័ត៌ាៃចំាបាច់រួយចំៃួៃ ែូចខាងសម្ការ ៖ 

- ស ម្ ោះ ៃិងអាសយដាឋ ៃរបស់អនក្សបដឹង ឬតំណាង 
- ក្សរមវតថុនៃបណដឹ ង 
- ម្បសភទនៃអំសពើសលមើស 
- សពលសវលា ៃិងទីក្សដៃាងនៃការម្បម្ពឹតាអំសពើសលមើស ឬភ្នពរិៃម្បម្ក្សតី

សក្សើតស ើង 
- សបើអាចសធវើបាៃ បញ្ជា ក់្សអំពីាម្តាចាប់សបាោះសនន ត ដែលម្តូវបាៃរសំលាភ 
- អតាសញ្ជញ ណរបស់ជៃដែលពាក់្សព័ៃែៃឹងការបដឹងតវា  ឬការបដឹងជំទាស់ 
- ស ម្ ោះ ៃិងអាសយដាឋ ៃរបស់សាក្សសី សបើាៃ 
- ភសាុតាងសផសងៗសទៀត សបើាៃ ។ 

 

សបើាៃពាក្សយបណាឹ ង គ .សប ឬគធ.ខប សៅក្សនុងសសៀវសៅដណនំាព័ណ៌នបតង
របស់  គ.ជ.ប សដីអំពីៃីតិវធីិនៃការដាក់្ស ការទទួល ៃិងការសដាោះស្សាយបណដឹ ង
សបាោះសនន ត គបបពីៃយល់ ៃិងដណនំាឱ្យបាៃចាស់អំពីព័ត៌ាៃចំបាច់ ៃិង
ព័ត៌ាៃរិៃចំាបាច់។ វធិ្លៃការសៃោះ គឺសែើរបបីម្ងួរការបក្សស្សាយ ឬការ
ទារទារៃូវព័ត៌ាៃណាដែលចាប់រិៃបាៃតម្រូវជាដាច់ខាតថា ព័ត៌ាៃសនាោះ
ម្តូវដតាៃ ក្សរណីគ្នម ៃព័ត៌ាៃទំាងសនាោះ គឺបណដឹ ងសនាោះៃឹងម្តូវចារបែិសសធ។ 
វធិ្លៃការសៃោះក៏្សជួយគំ្នម្ទៃូវការយល់ម្ច ំ ឬការយល់ែឹងស្សសពចស្សពិល
របស់រន្តៃាីទទួលបៃៃុក្សទទួលពាក្សយបណដឹ ងដែរអំពីព័ត៌ាៃម្តវូចំាបាច់ម្តូវដត
ាៃ ៃិងព៌ត៌ាៃរិៃដាច់ខាត ។ សៅក្សនុងម្បការ ៨.១៧.១ ម្បការ ៨.២៥.៣ (នៃ
ជំពូក្ស០៨) ម្បការ ១០.៦.៥ នៃសសចក្សាីម្ពាងបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិនៃការសបាោះ
សនន តសម្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសាៃីតិកាលទី០៦ ាៃព័ត៌ាៃពីម្បសភទគឺ៖ ព័ត៌ 
ាៃដែលចំាបាច់ (ស ម្ ោះ ៃិងអាសយដាឋ ៃរបស់អនក្សបដឹង, ក្សរមវតថុនៃបណដឹ ង, 
ម្បសភទនៃអំសពើសលមើស ៃិងសពលសវលា ទីក្សដៃាងម្បម្ពឹតាសលមើស ឬភ្នពរិៃ
ម្បម្ក្សតី) ៃិងសយើងអាចកំ្សណត់ថាជាព័ត៌ាៃរិៃចំាបាច់ ដែលម្តវូដតាៃបាៃ 
គឺជាព័ត៌ាៃដែលភ្នា ប់សដាយពាក្សយ សបើអាចសធវើបាៃ  ឬសបើាៃ ក្សនុងម្បសភទ
ព័ត៌ាៃៃីរួយ ឬថាព័ត៌ាៃទំាងសៃោះ អនក្សបដឹងាៃក្សនុងនែក៏្សបាៃ រិៃាៃក៏្ស
បាៃ)។ រូលស តុ៖ រយៈសពលនៃការដាក់្សពាក្សយបណដឹ ងខាីដែលភ្នគីសែើរ
បណដឹ ងពិបាក្សក្សនុងការដសវងរក្សភសាុតាងដាក់្សបៃៃុក្សឱ្យ បាៃម្គប់ម្គ្នៃ់ ឬព័ត៌ាៃ
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
សផសងៗសទៀតដែលបទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិរិៃបាៃចាត់ថាន ក់្សជាព័ត៌ាៃចំាបាច់
ម្តូវដតាៃ។ សលើសពីសៃោះសៅសទៀត គ /សប ឬ គធ/ខប ឬគ.ជ.ប ម្តូវសបើក្ស
ការសសុើបអសងេត ស្សាវម្ជាវបដៃថរសៅសលើអងគស តុ សែើរបីដសវងរក្សការពិតសៅ
សពលាៃពាក្សយបណដឹ ងណារួយ។) 

 ការសដាោះស្សាយបណដឹ ងសៅ គ.ជ.ប គណៈក្សរមការទទួលពាក្សយបណាឹ ង ៃិង
អសងេតបណាឹ ងសបាោះសនន ត គួរម្តូវបាៃបសងេើតស ើង ដែលាៃសាសភ្នពចូល
គ្នន រក្សពីសាជិក្ស គ.ជ.ប ៃិងរន្តៃាីនាយក្សដាឋ ៃសសវាក្សរមចាប់ ៃិងវវិាទក្សរមនៃ            
គ.ជ.ប ។ គណៈក្សរមការសៃោះ ាៃភ្នរកិ្សចេទទួលពាក្សយបណាឹ ងជំៃួសឱ្យ ឬជួយ
ការងាររបស់អគគសលខាធិការដាឋ ៃ គ.ជ.ប ៃិងតួនាទីក្សនុងកិ្សចេការសសុើបអសងេត
បណដឹ ងសលើបណដឹ ងដែល គ.ជ.ប បាៃទទួល។ ការសសនើសំុសៃោះ រូលស តុសែើរបី
ធ្លនាថា រាល់ពាក្សយបណដឹ ងដែលម្តវូបាៃពិៃិតយ ៃិងទទួលសដាយគណៈក្សរម
ការ ដែលរក្សពីសាសភ្នពចម្រុោះ ស ើយពាក្សយបណដឹ ងសនាោះសទៀតសសាត ម្តវូ
បាៃសសុើបអសងេតដសវក្សរក្សអងគស តុឱ្យចាស់លាស់ សែើរបីផដល់ៃូវភ្នពយុតាិធរ៌ 
ៃិងតាា ភ្នពែល់ភ្នគីវវិាទពាក់្សព័ៃែៃឹងបណដឹ ង។) 

 គ.ជ.ប ម្តូវាៃសសៀវសៅដណនំាលរអិត សាីអំពីការទទួលពាក្សយបណាឹ ង ៃិងការ
អសងេតសម្ាប់  គណៈក្សរមការទទួលពាក្សយបណាឹ ង ៃិងសសុើបអសងេត ។ (សម្ពាោះថា 
សែើរបីឱ្យគណៈក្សរមការសៃោះអៃុវតាការងាររបស់ខាួៃឱ្យាៃម្បសិទែភ្នព)។ 

 ការសសុើបអសងេតសលើបណាឹ ងសដាយ គ .សប (ម្បការ១0.២.៦, ១0.២.៧, ១0.២.៨) 
សដាយ គធ.ខប (ម្បការ១០.២.១៩. ១០.២.២០ ១០.២.២១) ៃិងសដាយ គ.ជ.ប 
(ម្បការ ១០.២.៣២)    
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ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
o ម្ក្សរុម្តតួពិៃិតយ ៃិងស្សាវម្ជាវ នៃគ .សប ៃិងគធ.ខប ឬគណៈក្សរមការ

ទទួលពាក្សយបណាឹ ង ៃិងសសុើបអសងេតនៃ គ.ជ.ប ម្តូវសធវើការសសុើបអសងេតសលើ
ពាក្សយបណដឹ ងដែលបាៃបដឹងរក្ស ក្សនុងរយៈសពលសរស្សបរួយ បនាៃ ប់ពីនថៃ
បាៃទទួលពាក្សយបណដឹ ង។ ខាឹរសារនៃម្បការពាក់្សព័ៃែខាងសលើ បាៃចងអុល
បងាា ញ ៃិងតម្រូវឱ្យសាថ ប័ៃសដាោះស្សាយបណដឹ ងនៃ គ.ជ.ប សបើក្សការសសុើប
អសងេតសលើបណដឹ ងសបាោះសនន តជាបនាៃ ៃ់ សដាយស ការជារួយអាជាា ធរទទួ
ក្សបៃៃុក្សសៃាិសុខសបាោះសនន ត ៃិងអាជាា ធរពាក់្សព័ៃែនានា សលើបណដឹ ងដែល
ខាួៃបាៃទទួល។ សសនើសំុ គ.ជ.ប ពម្ងឹងការអៃុវតាបញ្ញតាិនៃម្បការពាក់្សព័ៃែ
ខាងសលើឱ្យាៃម្បសិទែភ្នព សែើរបីធ្លនាថា បណដឹ ងដែលបាៃទទួលសដាយ
សាថ ប័ៃទំាងសនាោះ ម្តូវបាៃយក្សចិតាទុក្សដាក់្សខាា ំងសដាយ គ.ជ.ប ៃិងធ្លនាៃូវ
តាា ភ្នព ៃិងយុតាិធរ៌ជូៃភ្នគីពាក់្សព័ៃែក្សនុងសំណំុសរឿង។ ជាចំណាត់ការ
បដៃថរ គ.ជ.ប ឬសាថ ប័ៃាៃសរតថកិ្សចេសដាោះស្សាយបណដឹ ងនៃ គ.ជ.ប អាច
ាៃចំណាត់ការបសណាដ ោះអាសៃនទាៃ់សពលសវលា ចំសពាោះក្សរណីរិៃម្បម្ក្សតី
សនាោះ។ 

 សរតថកិ្សចេ ៃិងៃីតិវធីិ ម្បជំុផសោះផា ម្បជំុសសម្រច ៃិងម្បសភទសវនាការសដាោះ
ស្សាយបណដឹ ងតវា  ៃិងជំទាស់ 
o សរតថកិ្សចេ ៃិងៃីតិវធីិម្បជំុផសោះផា ម្បជំុសសម្រច ៃិងម្បសភទសវនាការសដាោះ

ស្សាយបណដឹ ងតវា  ៃិងជំទាស់ នៃបណដឹ ងសបាោះសនន ត ក្សនុងដផនក្សទី២ ដែលសធវើ
ស ើងសដាយ គ .សប គធ.ខប ៃិងគ.ជ.ប (ពីម្បការ១០.៤ ែល់ម្បការ
១០.៥ ៃិងម្បការ១០.១១.១ (ម្បសភទសវនាការ)) រិៃាៃ ម្បការ ឬ
អៃុម្បការណារួយនៃម្បការទំាងសៃោះ ចងអុលបងាា ញែល់ ឬតម្រូវឱ្យម្ក្សរុ
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ម្បឹក្សាម្បជំុផសោះផា ឬម្ក្សរុម្បឹក្សាម្បជំុសសម្រច ៃិងម្ក្សុរម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះ 
សបើក្សការម្បជំុផសោះផា ឬសបើក្សការម្បជំុសសម្រច ឬម្តូវសបើក្សសវនាការសលើ
បណដឹ ងសបាោះសនន ត ម្តវូសធវើស ើងជាសាធ្លរណៈស ើយ។ ការសបើក្សការម្បជំុ
ផសោះផា ឬសបើក្សការម្បជំុសសម្រច ឬសបើក្សសវនាការសលើបណដឹ ងសបាោះសនន ត 
គបបីសធវើស ើងជាសធវើជាសាធ្លរណៈ ៃិងសបើក្សចំ  ក្សនុងៃ័យសែើរបីធ្លនាឱ្យ
ាៃការចូលររួសសងេត ោា ំសរើលពីអនក្សសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត ភ្នន ក់្សងារ
គណបក្សសៃសោបាយ ឬសាធ្លរណជៃ ៃិងជាពិសសសភ្នគីពាក់្សព័ៃែៃឹង
បណដឹ ង អាចាៃសិទែិៃិងលទែភ្នពចូលររួសដាយទូលំទូលាយសពញសលញ 
ៃិងម្ពរទំាងធ្លនាៃូវតាា ភ្នព ៃិងភ្នពម្តឹរម្តូវនៃការសដាោះស្សាយបណដឹ ង
សបាោះសនន តរួយ។ ែូចគ្នន ដែរ សវនាការសសងខប សវនាការតទល់ ៃិងសវនា
ការសួរសែញសដាល  ឬៃីតិវធីិែនទសទៀតពាក់្សព័ៃែៃឹងការសដាោះស្សាយបណដឹ ង 
សសនើសំុរាប់សៃាឹក្សសនន តស ើងវញិ ដែលម្បម្ពឹតាសៅសដាយ គ.ជ.ប ៃិងសាថ ប័ៃាៃ
សរតថកិ្សចេសដាោះស្សាយបណដឹ ងរបស់ខាួៃ គបបីសធវើស ើងជា «សាធ្លរណៈ» ផង
ដែរ។  

 ការបិទផាយជាសាធ្លរណៈៃូវកាលបរសិចេទ សពលសវលា នៃការម្បជំុផសោះផា ឬ
សបើក្សការម្បជំុសសម្រច ឬសបើក្សសវនាការ 
o លិខិតជូៃែំណឹងអំពីការសបើក្សការម្បជំុផសោះផា ឬសបើក្សការម្បជំុសសម្រច ឬ

សបើក្សសវនាការ សលើបណដឹ ងសបាោះសនន ត គបបបិីទផាយជាសាធ្លរណៈសៅទី
សាន ក់្សការ គ .សប  គធ.ខប ៃិង គ.ជ.ប ៃិងសៅសលើសគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប 
ជាសែើរ។ ការបិទផាយជាសាធ្លរណៈ គឺសែើរបីជូៃែំណឹងែល់សាធ្លរណ
ជៃ អនក្សសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ ឬភ្នគី
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ពាក់្សព័ៃែៃឹងបណដឹ ង អាចទទួលបាៃព័ត៌ាៃអំពីការសបើក្សការម្បជំុផសោះផា 
ឬសបើក្សការម្បជំុសសម្រច ឬសបើក្សសវនាការ សលើបណដឹ ងសបាោះសនន តរួយ ៃិង
ធ្លនាបាៃៃូវសិទែិទទួលបាៃព័ត៌ាៃនៃការម្បម្ពឹតាសៅនៃការសដាោះស្សាយ
បណដឹ ងសបាោះសនន ត ៃិងការចូលររួរបស់ពួក្សសគ។ 

 ការសសម្រចដាក់្សសទាស ៃិងពិៃ័យសលើអនក្សម្បម្ពឹតាបំពាៃសលើបទបបញ្ញតាិនៃ
ជំពូក្សទី១០  
(សទាសបបញ្ញតិា) នៃច.ប.ត.រ) 
o គបបីបសងេើតៃីតិវធីិនៃការសសម្រច ជាការម្ពាៃ ការសដីបសនាៃ ស ការទារ 

ទារឱ្យាៃការម្បកាសទទួលកំ្ស ុសជាសាធ្លរណៈ ៃិងការធ្លនាអោះអាង
សៃាជាលាយល័ក្សខណអក្សសរ ចុោះផាយជាសាធ្លរណៈ (វធិ្លៃការកាត
សលឿង) គបបសីធវើសៅក្សនុងែំណាក់្សកាលែំបូងអាស្ស័យសលើសាថ ៃទរៃៃ់ ចរតិ
លក្សខណៈ ឬម្បសភទនៃបទសលមើស ៃិងចរតិ ឬបុគគលិក្សលក្សខណៈនៃជៃដែល
ម្តូវបាៃរក្សស ើញថា បាៃម្បម្ពឹតាសលមើស រូលស តុសរស្សបណារួយ 
ដែលាៃចរតិលក្សខណៈស្សាល ការសធវសម្បដ ស ឬការរិៃយល់ែឹងអំពី
ចាប់។  ក្សម្រិតបនាៃ ប់ សបើអំសពើសលមើសអំណាច ៃិងម្ក្សរសីលធរ៌ ាៃចរតិ
លក្សខណៈធៃៃ់ធៃរក្សម្រិតធរយរ គួរាៃវធិ្លៃការពិៃ័យកាតម្ក្ស រជារួយ
វធិ្លនាការវៃ័ិយ ដែលជៃសនាោះម្បម្ពឹតាសលមើសចាប់ ឬបៃាបំពាៃសលមើសម្ក្សរ
សីលធរ៌សលើសរួយែង។ វធិ្លៃការសៃោះក៏្សអាចជួយបៃថយបញ្ជា បែិវាទ 
(controversy) អំពីការដាក់្សសទាស សិទែិម្បជាពលរែឋក្សនុងការចូលររួ
សក្សរមភ្នពក្សនុងជីវភ្នពៃសោបាយ ដែលាៃដចងក្សនុងរែឋធរមៃុញ្ញនៃម្ពោះ
រាជាណាចម្ក្សក្សរពុជា) 
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 ទ ាីក្សរណ៍ ឬរូលស តុនៃសសចក្សាីសសម្រចរបស់សាថ ប័ៃាៃសរតថកិ្សចេ នៃ              

គ.ជ.ប  
o ទម្រង់នៃសសចក្សាីសសម្រច (ទ. ១២០៣) គបបីាៃទម្រង់ជាសសចក្សាីសសម្រច

ដែលាៃបញ្ជា ក់្ស ៃិងបងាា ញៃូវបំណក្សស្សាយជារូលដាឋ ៃគតិយុតាិ ៃិង
រូលស តុដែលាៃភ្នពរងឹាំ សលើការបែិសសធ ឬយល់ម្ពរ ចំសពាោះ
បណដឹ ងសបាោះសនន តរួយ ឱ្យាៃភ្នពចាស់លាស់អាចទទួលយក្សបាៃ ៃិង
ងាយយល់។ ការបញ្ជា ក់្សៃូវទ ាីក្សរណ៍ក្សនុងសសចក្សាីសសម្រចឱ្យចាស់ បញ្ជា ក់្ស
ៃូវរូលស តុចាស់លាស់ គឺជារូលដាឋ ៃរួយសែើរបីសធវើឱ្យគូភ្នគីនៃបណដឹ ង
ាៃភ្នពម្ជោះស្ស ោះក្សនុងចិតា ក្សនុងែំសណើ រការនៃការសដាោះស្សាយបណដឹ ង 
ៃិងទទួលយក្សៃូវសសចក្សាីសសម្រចសដាយតុណាី ភ្នព។  

 ម្បព័ៃែនៃការម្គប់ម្គងព័ត៌ាៃ ៃិងផាល់ព័ត៌ាៃអំពីការទទួលពាក្សយបណាឹ ង 
ការសសុើបអសងេតបណាឹ ង ការសដាោះស្សាយ ៃិងសសចក្សាីសសម្រចសលើបណាឹ ង នៃសាថ
ប័ៃាៃសរតថកិ្សចេសដាោះស្សាយបណដឹ ងរបស់ គ.ជ.ប គួរជាម្បព័ៃែ័ទិៃនៃ័យផៃុក្ស
ទិៃនៃ័យរួយ ដែលអាចដាក់្សក្សនុងសគ ទំព័ររបស់គណៈក្សាម ធិការជាតិសរៀបចំ
ការសបាោះសនន ត សែើរបបីងេភ្នពងាយស្សួលែល់ភ្នន ក់្សងារគណបក្សសៃសោបាយ 
អនក្សសសងេតការណ៍សបាោះសនន ត អនក្សសិក្សាស្សាវម្ជាវ ភ្នគីពាក់្សព័ៃែ ៃិង
សាធ្លរណជៃអាចចូលសរើល ៃិងទាញយក្សរក្សសធវើជាម្បភពសម្ាប់ការសិក្សា
ស្សាវម្ជាវ ៃិងដសវងយល់។ សម្ៅពីសៃោះ ការបងេលក្សខណៈងាយស្សួលដបបសៃោះ 
គឺសែើរបបីសងេើៃតាា ភ្នពនៃការម្គប់ម្គង ៃិងភ្នពម្តឹរម្តូវសលើែំសណើ រការសដាោះ
ស្សាយវវិាទសបាោះសនន ត។ 
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អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  
១០.៧.១ ការែក្សពាក្សយបណាឹ ងម្តូវសធវើស ើងជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជូៃសៅ គ .សប ឬ          

គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប សលើក្សដលងដតសៅសពលកំ្សពុងម្បជំុផសោះផា ឬកំ្សពុងម្បជំុ
សសម្រច ឬកំ្សពុងសវនាការ សនាោះការែក្សពាក្សយបណាឹ ងអាចសធវើស ើងសដាយផ្លៃ ល់
ាត់បាៃ ។ 

សសនើសំុដក្សសម្រួលោា ស ើងវញិ «ការែក្សពាក្សយបណាឹ ង ម្តូវសធវើស ើងជាលាយ
លក្សខណ៍អក្សសរជូៃសៅ គ .សប ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប ប ុដៃាសែើរបណាឹ ងអាច
ែក្សពាក្សយបណាឹ ង ដែលសធវើស ើងសដាយផ្លៃ ល់ាត់បាៃសៅសពលកំ្សពុងផសោះផា ឬ
កំ្សពុងម្បជំុសសម្រច ឬកំ្សពុងសវនាការ។ 

ម្បការ ១០.១១ ...សពលសបើក្សអងគម្បជំុផសោះផា... ...សពលែំសណើ រការអងគម្បជំុផសោះផា... 
១០.១១.២ ...ភ្នសាដខមរ.. ...ភ្នសា ៃិងអក្សសរដខមរ... 
១០.១១.៤ ...ឬម្បធ្លៃគណៈសលខាធិការ... ...ឬគណៈសលខាធិការ... 
១០.១១.១៤ ...ឬសលខាធិការសវនាការ ឬរន្តៃាី... ...ឬសលខាធិការសវនាការ ឬគណៈសលខាធិការ ឬរន្តៃាី.. 
ស្ថា នទូតជប  ន  
១០.១១.១៤ ម្បសិៃសបើ សែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយរិៃបាៃបងាា ញខាួៃនានថៃម្បជំុសសម្រច ឬនថៃសវនាការ 

ម្ក្សុរម្បឹក្សាម្បជំុសសម្រច ឬម្ក្សុរម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះ ម្តូវចាត់សលខាធិការអងគម្បជំុសសម្រច ឬ
សលខាធិការសវនាការ ម្ពរទំាងសសនើសំុកិ្សចេស ការពីអាជាា ធរ ំុ សងាេ ត់អរែំសណើ រ ជារួយ
សែើរបីបញ្ាូ ៃ ទ.១២០៣ សៅជូៃសែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយសៅអាសយដាឋ ៃរបស់សែើរបណដឹ ង 
ឬចុងចសរាើយ ឬទីសាន ក់្សការគណបក្សសៃសោបាយរបស់សែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយសនាោះ ។ 
ម្បសិៃសបើសែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយបែិសសធរិៃទទួលយក្ស ទ.១២០៣ សនាោះ សលខាធិការអងគ
ម្បជំុសសម្រច ឬសលខាធិការសវនាការ ឬរន្តៃាី  គ.ជ.ប ម្តូវចារសលើ ទ.១២០៣ សនាោះ សដាយ
បញ្ជា ក់្សឱ្យបាៃចាស់ថា “សែើរ          បណាឹ ង ឬតំណាង ឬចុងចសរាើយ ឬតំណាងរិៃម្ពរទទួល 
ទ.១២០៣” ស ើយចុោះកាលបរសិចេទ  ៃិង តថសលខា ៃិងាៃ តថសលខារបស់អាជាា ធរ ំុ 
សងាេ ត់ ដែលអរែំសណើ រសៅ   ជារួយសែើរបីបញ្ជា ក់្សថាភ្នគីវវិាទពិតជារិៃម្ពរទទួលយក្ស           
ទ.១២០៣ រចួបិទ   ទ.១២០៣ សនាោះ សៅរុខលំសៅឋាៃ ឬទីសំណាក់្ស ឬទីសាន ក់្សការគណបក្សស
ៃសោបាយ របស់ភ្នគីវវិាទ ស ើយចាត់ទុក្សថាភ្នគីវវិាទបាៃទទួល ទ.១២០៣ រចួស ើយ  

េំយណើ 

ម្បសិៃសបើ សែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយរិៃបាៃបងាា ញខាួៃនានថៃម្បជំុសសម្រច ឬនថៃសវនាការ ម្ក្សុរ
ម្បឹក្សាម្បជំុសសម្រច ឬម្ក្សរុម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះ ម្តូវចាត់សលខាធិការអងគម្បជំុសសម្រច ឬសលខាធិការសវ
នាការ ម្ពរទំាងសសនើសំុកិ្សចេស ការពីអាជាា ធរ  ំុ សងាេ ត់អរែំសណើ រ ជារួយសែើរបីបញ្ាូ ៃ ទ.១២០៣ 
សៅជូៃសែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយសៅអាសយដាឋ ៃរបស់សែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយ ឬទីសាន ក់្សការគណ
បក្សសៃសោបាយរបស់សែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយសនាោះ ។ ម្បសិៃសបើសែើរបណដឹ ង ឬចុងចសរាើយបែិសសធ
រិៃទទួលយក្ស ទ.១២០៣ សនាោះ សលខាធិការអងគម្បជំុសសម្រច ឬសលខាធិការសវនាការ ឬរន្តៃាី   គ.ជ.ប ម្តូវ
ចារសលើ ទ.១២០៣ សនាោះ សដាយបញ្ជា ក់្សឱ្យបាៃចាស់ថា “សែើរបណាឹ ង ឬតំណាង ឬចុងចសរាើយ ឬ
តំណាងរិៃម្ពរទទួល ទ.១២០៣”  បញ្ជា ក់្សការទទួលសាគ ល់ពីសែើរបណាឹ ង ឬ ចុងចសរាើយ ស ើយចុោះ
កាលបរសិចេទ   ៃិងាៃ តថសលខារបស់ អាជាា ធរ ំុ សងាេ ត់ ដែលអរែំសណើ រសៅជារួយសែើរបីបញ្ជា ក់្ស
ថាភ្នគីវវិាទពិតជារិៃម្ពរទទួលយក្ស ទ.១២០៣ រចួបិទ ទ.១២០៣ សនាោះ សៅរុខលំសៅឋាៃ                    
ឬទីសំណាក់្ស ឬទីសាន ក់្សការគណបក្សសៃសោបាយ របស់ភ្នគីវវិាទ ៃិងការោិល័យដែរសសម្រចសសចក្សាី



-105- 

 

ខ្លឹម្សាររ ើម្ ប.ន.ត.រ  រោប  ់ម្ូ រេតុ និងខ្លឹម្សាររសោើករសព្ម្ួ  
 សសម្រច ររួទំាងបសងាា ោះសៅសគ ទំព័ររបស់ គ.ជ.ប ស ើយសៃោះចាត់ទុក្សថាភ្នគីវវិាទបាៃទទួល                    

ទ.១២០៣ រចួស ើយ  

ការបក្ព្រស្ថយ 

កំ្សពុងស ការណ៍ជារួយអាជាា ធរ ំុ សងាេ ត់ សែើរបីផាល់ ទ.១២០៣  វធីិលអបំផុតសៅ
សពលដែលែឹងថាសែើរសចាទ ឬជៃជាប់សចាទអាចៃឹងរិៃទទួលយក្ស? →គ.ជ.ប ចង់
បញ្ជា ក់្សថាសែើរសចាទ ឬជៃជាប់សចាទរិៃទទួលយក្ស ទ.១២០៣ ដែលម្តូវបាៃម្បគល់
ឱ្យទាៃ់សពលសវលា។ សតើ គ.ជ.ប ទទួលបាៃការទទួលសាគ ល់ថាបាៃបែិសសធទទួល
យក្ស ទ.១២០៣ ពីភ្នគីសែើរសចាទឬជៃជាប់សចាទដែរឬសទ? សៃោះ គឺជាការចង់សធវើឱ្យ
ម្បព័ៃែកាៃ់ដតាៃតាា ភ្នពៃិងអពាម្កឹ្សត។ ទ.១២០៣ គួរដតម្តូវបាៃចុោះផាយសៅ
ការោិល័យរបស់អាជាា ធរដែលបាៃសំសរច ៃូវលទែផល ក៏្សែូចជាសៅសលើ សគ ទំព័រ
របស់ គ.ជ.ប។ (ពាក្សយបណាឹ ងៃិងលទែផលគួរដតម្តវូបាៃបសងាា ោះសៅសលើសគ ទំព័ររបស់ 
គ.ជ.ប ស ើយគួរដតម្តវូបាៃសរសសរសៅក្សនុងបទបញ្ជា ) 

អគគយលខាធិការដ្ឋឋ នព្រពឹទធេភា  

១០.១១.២០ ...សលខាធិការ ១(រួយ)... ...សលខាធិការនៃ គ.ជ.ប ១(រួយ)... 
១០.១១.២១.៣, ១០.១១.២១.៤ ...ពាក់្សព័ៃែៃឹងបណាឹ ង... ...ពាក់្សព័ៃែសៅៃឹងបណាឹ ង... 
១០.១១.២១.៥ សសចក្សាីសសម្រចរបស់ម្ក្សុរម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះនៃ គធ.ខប ៃិង   ម្ក្សុរ

ម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះនៃ គ.ជ.ប ម្តូវសរសសរៃូវចំណុច (១) រែឋធរមៃុញ្ញ ចាប់ 
បទបញ្ជា  ៃិងៃីតិវធីិពាក់្សព័ៃែៃឹងការសបាោះសនន ត ពាក្សយបណាឹ ង លិខិត
ម្បគល់សិទែិ ឬ/ៃិងកំ្សណត់ស តុ ឬ/ៃិងរបាយការណ៍សផសងៗ (២) ការ
យល់ស ើញ ៃិងការ..សសម្រចរបស់ម្ក្សរុម្បឹក្សាជំៃំុជម្រោះ ។ សសចក្សដី

សសនើសំុដក្សសម្រួលោា ស ើងវញិ សៅបនាៃ ត់ចុងសម្កាយ «ចាប់ថតចរាងនៃ
សសចក្សាីសសម្រចសៃោះ អាចផាល់ជូៃភ្នគីបាៃម្បសិៃសបើាៃការសសនើសំុ» 
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សសម្រចសៃោះចាប់ថតចរាង អាចផដល់ជូៃគូភ្នគីបាៃម្បសិៃសបើាៃការ
សសនើសំុ ។ 

ៃីតិវធីិ ៃិងខាឹរសារសរបថ សំុដក្សសម្រួលពាក្សយ «...ឬសាជិក្សគណៈសលខាធិការ...» សៅ
ជា «...ឬគណៈសលខាធិការ...»វញិ។ 

 

សសនើសំុដក្សសម្រួល «សបើាៃ» សៅជា «ម្បសិៃសបើាៃ» ៃឹងពាក្សយ «ែូចដចងខាងសម្ការ» សៅ
ជា «ែូចាៃដចងក្សនុង» 

 

នថៃសុម្ក្ស  ០៣សក្សើត ដខា  នន ំរកា ៃពវស័ក្ស ព.ស ២៥៦១ 
រាជធ្លៃីភនំសពញ នថៃទី១៩ ដខរក្សរា គ.ស ២០១៨ 

 


