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- ខច្បរចាយរាល់ឯរោរ និងរ័ត៌ានពារ់រ័នធដៅនឹង ុំដណើ រការដ ោះដនោ ត 
- ្សរែ្ាយជាោធារណៈនូវដសច្បរដីខណនាុំ ដសច្បរដីរូន ុំណឹង និង្រកាស
រ័ត៌ាន ររស់ គ.រ.រ និងរ័ត៌ានពារ់រ័នធនឹងការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 

- ចាត់ខច្បងការខច្បររ័ណណរ័ត៌ានអោរដ ោះដនោ ត 
- អន វតតការដ្រើសដរ ើស គ.រ.រ តាម្ការខណនាុំររស់ គធ.ែរ និង គ.រ.រ 
- រណដ ោះរណាដ ល គ.រ.រ តាម្រម្មវធីិ និងការខណនាុំររស់ គធ.ែរ និង គ.រ.រ  
- ទទួល និងខរងខច្បរសាា រ  ររកិាខ រដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត 
- សហការជាមួ្យ ររឃ.ស ដលើរដយារល់រូន គធ.ែរ អុំរីការខរស្ម្ួលទីតាុំង
ការយិាល័យដ ោះដនោ ត 

- រិទ្ាយរញ្ា ីដ ោះដនោ ត និងរញ្ា ីដ ម្ ោះទីតាុំងការយិាល័យដ ោះដនោ ត  
- អន វតតការច្ប ោះរញ្ា ីដររខរនថ្នគណររសនដយា យ ស្ារ់ឈរដ ម្ ោះដ ោះដនោ ត
ដ្រើសដរ ើស្រមុ្្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ 

- អន វតតការច្ប ោះដ ម្ ោះភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      4 

- ្គរ់្គង ស្ម្រស្ម្លួ និង្តតួរិនិតយការដោសនាដ ោះដនោ ត 
- ចាត់វធិានការ និងស្ម្រស្ម្លួដ ើម្បីធានាការដ្រើ្ ស់អារ ឬទីោធារណៈរោ ង
ការដោសនាដ ោះដនោ តររស់គណររសនដយា យឈរដ ម្ ោះ តាម្ដាលការណ៍
ដសមើភារ និងសម្ធម៌្ និងតាម្លុំោរ់ម្ នដ្កាយ 

- សហការជាមួ្យដម្ឃ ុំ ដៅសង្កា ត់រោ ងការដច្បញឯរោររញ្ជា រ់អតតសញ្ជញ ណរដ្ម្ើឱ្យ
ការដ ោះដនោ ត 

- ្គរ់្គងនីតិវធីិដ ោះដនោ តរោ ងការយិាល័យដ ោះដនោ ត 
- ្គរ់្គងនីតិវធីិរារ់សនលឹរដនោ ត និងចាត់ខច្បងការរារ់សនលឹរដនោ ត 
- ចាត់ខច្បងការ្តួតរិនិតយ និងរូរសរ រលទធ្លថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 
- រិទ្ាយលទធ្ លថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 
- អន វតតនីតិវធិិថ្នការោរ់ ការទទួល និងការដោោះស្រោយពារយរណដឹ ងពារ់រ័នធនឹង
ការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ តាម្សម្តថរិច្បចររស់ែលួន 

- ដរៀរច្បុំ និង្រគល់រុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្លថ្នការដ ោះដនោ តរូនដៅ គធ.ែរ 
តាម្្រតិទិន 

- ្រមូ្ល និងដវច្បែចរ់សាា រ ររកិាខ រ ឯរោរដ ោះដនោ តរញ្ាូ នដៅ គធ.ែរ តាម្ការ
រុំណត់ 

- រាយការណ៍ និង្ដល់ដយារល់រូន គធ.ែរ អុំរីសភារការណ៍ និងររយិាកាសរោ ងឃ ុំ 
សង្កា ត់ ដ ើម្បីធានាឱ្យការដ ោះដនោ ត ន្រ្រឹតតដៅដោយដសរ ី្ តឹម្្តូវ និងយ តតិធម៌្ 

- អន វតតរិច្បចការខ លច្បារ់ដ ោះដនោ ត និងរទរញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ារ់ការដ ោះដនោ ត 
និងលិែិតរទោឋ ននានា ខ ល នអន ញ្ជញ ត ឬត្ម្វូឱ្យអន វតត 

- អន វតតភាររិច្បច និងសិទធិ ថ្ទដទៀតខ ល គ.រ.រ និង គធ.ែរ ្រគល់ឱ្យ។ 

II. ការសព្រើសសរ ើសសាសភារ  គ.រ.ប/គ.រ.រ 
គឃ.សរ ្ តូវចាត់ខច្បងស្រសរតាម្ ច្ប.រ.ឃ.ស រ.ន.ឃ.ស  និងរទរញ្ជា ថ្្ទរោ ងររស់ គ.រ.រ រោ ង
ការដ្រើសដរ ើស  គ.រ.រ/គ.រ.រ ខ លានសាសភារ ៦ ររូ គឺ្រធាន ១ររូ អន ្រធាន ១ររូ 
ដលខាធិការ ១ររូ និងសារិរ ៣ររូ។ 

១១..  លលររខខណណវវ ិនិនិិច្បច្បឆឆ័័យយររោោ  ងងកាការរដដ្្ររើើសសដដររ ើើសសសសាាសសភាភាររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ    
សាសភារ គ.រ.រ/គ.រ.រ ្ តូវដ្រើសដរ ើសដ ើងរោ ងច្បុំដណាម្្រជារលរ ឋ ឬ/និងម្ន្តនតីរារការ

រោ ង្រុង ស្រសុរ ែណឌ  ឃ ុំ សង្កា ត់ ដលើរខលងខតរងដយាធរលដែម្រភូមិ្នទ នគរ លជាតិ ម្ន្តនតី
ត លាការ  ររែរិតោសនា  អភិ ល  អភិ លរង្រុង  ស្រសុរ  ែណឌ   សារិរ្រុម្្រឹរា្រងុ 
ស្រសុរ  ែណឌ   ឃ ុំ  សង្កា ត់ ដររខរនឈរដ ម្ ោះដ ោះដនោ តស្ារ់សារិរ្រមុ្្រឹរាទាុំងដនាោះ  



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      5 

ដម្ភូមិ្ រុំនួយការដម្ភូមិ្ និងរនខ ល្តូវ នត លាការ្ដនាទ ដទាសោរ់រនធនាាររីរទ
ឧ្រិ ឋ ឬរទម្រឈមិ្ ដហើយខ លមិ្នទាន់ាននីតិសម្បទាដ ើងវញិ។ 

២២..  លលររខខណណសសម្ម្បបតតតតិិថ្ថ្ននកាការរដដ្្ររើើសសដដររ ើើសសសសាាសសភាភាររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
ដៅរោ ងការដ្រើសដរ ើសដររខរនសាសភារ គ.រ.រ/គ.រ.រ ្តូវ នរុំណត់លរខណសម្បតតិ

 ូច្បខាងដ្កាម្៖ 
- ានសញ្ជា តិខែមររីរុំដណើ ត 
- ានអាយ ១៨នោ ុំដ ើងដៅ គិត ល់ថ្ងៃខតងតាុំង 
- ានសិទធិដ ោះដនោ ត 
- ានសញ្ជញ រ្ត ឬរ្មិ្តវរបធម៌្ សម្ស្រសរនឹងម្ ែតុំខណងខ ល្តូវដ្រើសដរ ើស 
- ានរទរិដោធន៍ការង្ករពារ់រ័នធ 
- មិ្ន្តូវជាសហរ័ទធ ឬញាតិដលាហិត ឬញាតិរនធរហូត ល់ថ្នោ រ់ទី៣ ដៅរោ ង
គណៈរម្មការខតមួ្យ។ 

៣៣..  ននីីតតិិវវ ិធិធីីថ្ថ្ននកាការរដដ្្ររើើសសដដររ ើើសសសសាាររិិររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
គណៈរម្មការដ្រើសដរ ើស្តូវឈរដលើដាលការណ៍ដសមើភារ ដោយ្តឹម្្តូវ តាល ភារ   

អរា្រឹតភារ សម្តថភារ មិ្ន្រកាន់និនាោ ការនដយា យ និងការង្ករពារ់រ័នធ។ 
គ.រ.រ ដលើរទឹរចិ្បតត និង្ដល់អាទិភារ ល់ដររខនារ ី  ឬដររខរន និងដររខនារ ី ខ លជា

រនជាតិដ ើម្ភាគតិច្បដៅតុំរន់ខ លានរនជាតិដ ើម្ភាគតិច្បតាម្ច្បុំនួនសម្ស្រសរ  និង
ច្បុំដពាោះដររខរន និងដររខនារជីារនានរិការភារខ លានសម្តថភារ និងកាយសម្បទាសម្
ស្រសរដៅនឹងការង្ករពារ់រ័នធ។ 
គណៈរម្មការដ្រើសដរ ើស ្តូវដធែើការ្រកាស្សរែ្ ាយ ុំណឹងអុំរីការដ្រើសដរ ើសជា

ោធារណៈ និងឱ្យ នទូលុំទូលាយរោ ងរយៈដរល ១០ថ្ងៃម្ នថ្ងៃខច្បរ និងទទួលពារយតាម្
្ររ័នធ្សរែ្ាយរ័ត៌ាន និងរិទ្ាយជាោធារណៈដៅទី្ររ ុំរនរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់។ ការ
ខច្បរពារយ និងទទួលពារយានរយៈដរល ៥ថ្ងៃ។ 

ររ..  លលររខខែែណណឌឌ ច្បចូូ្បលលររដដ្្ម្ម្ើើកាការរង្កង្កររជាជាសសាាររិិររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
អោរខ ល្តូវ នដ្រើសដរ ើសជាសារិរ គ.រ.រ/គ.រ.រ គឺជាដររខរនខ ល នោរ់

ពារយស ុំចូ្បលរដ្ម្ើការង្ករខ ល នទទួលដជាគរ័យរោ ងការដ្រើសដរ ើស  នចូ្បលរួម្
រោ ងវគគរណដ ោះរណាដ លដរញដា៉ាង និង នច្ប ោះហតថដលខាដលើរិច្បចសនារដ្ម្ើការង្កររោ ង 
គណៈរម្មការការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត (ទ.១០០២) ដៅដ្កាយដរល
វគគរណដ ោះរណាដ ល្តូវ នរញ្ច រ់។ រោ ងការដ្រើសដរ ើសដនោះ្តូវ ដ្ល់អាទិភារច្បុំដពាោះ



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      6 

ដររខរនខ លធាល រ់ានរទរិដោធន៍រោ ងការដ ោះដនោ តរីម្ នម្រ ឬរទរិដោធន៍
ការង្ករពារ់រ័នធនឹងម្ ែតុំខណង។ 

 ាំ្ាំ៖ 
- ដររខរនណាខ ល្តូវ នដ្រើសដរ ើសដហើយ រ៉ា ខនតមិ្ន នចូ្បលរមួ្វគគរណដ ោះរណាដ ល្តូវ
ោរ់រុំនួសដោយដររខរនរ្ម្ុង 

- ្រសិនដរើាម នដររខរនរ្ម្ុងស្ារ់ោរ់រុំនួស គឃ.សរ ្តូវចាត់ខច្បងដសោើស ុំ គ.រ.រ 
តាម្រយៈ គធ.ែរ ដ្រើសដរ ើសអោររុំនួសជារនាទ ន់។ 

ែែ..  ររិិច្បច្បចចសសននាាររររសស់់សសាាររិិររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
ដ ើម្បីទទួល នការដ្រើសដរ ើស និង នរដ្ម្ើការង្កររោ ងលរខណៈជារ់រិច្បចសនា

ជាសាសភារ គ.រ.រ/គ.រ.រ ដររខរនោរ់ពារយស ុំរដ្ម្ើការង្ករ្តូវ៖ 
- ឆ្លងកាត់ដោយដជាគរ័យនូវការដ្រើសដរ ើសខ ល្គរ់្គង និងរិនិតយដោយ
អន គណៈរម្មការដ្រើសដរ ើស 

- ដារររ ឋធម្មន ញ្ញ និងអន វតតតាម្ ច្ប.រ.ឃ.ស ្រម្ទាុំង រ.ន.ឃ.ស 
- យល់្រម្ដធែើសចាច ្រណិធានថ្ន ្រកាន់រុំហរអរា្រឹត និងមិ្នលដម្អៀង 
- យល់្រម្ដលើលរខែណឌ ការង្ករ និង្ រ់រថ្្ម្ 
-  នចូ្បលរមួ្រោ ងវគគរណដ ោះរណាដ លដរញដា៉ាង 
- ច្ប ោះហតថដលខាយល់្រម្ដលើរិច្បចសនារដ្ម្ើការង្កររោ ងគណៈរម្មការការយិាល័យ
ដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត (ទ.១០០២)។ 

៤៤..  ដដសសច្បច្បររដដីីសសដដ្្ម្ម្ច្បច្បសសដដីីររីីកាការរខខតតងងតាតាុំុំងងសសាាសសភាភាររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
ររ..  កាការរដដសសោោើើសស  ុំុំដដសសច្បច្បររដដីីសសដដ្្ម្ម្ច្បច្បខខតតងងតាតាុំុំងងររីី  គគ..ររ..ររ  

- គឃ.សរ ្តូវ្រគល់រញ្ា ីដ ម្ ោះអោរខ ល្តូវខតងតាុំងជាសារិរ គ.រ.រ/គ.រ.រ  
ទាុំងអស់រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ររស់ែលួនដោយភាា រ់ជាមួ្យនូវរិច្បចសនារដ្ម្ើការង្កររោ ង 
គណៈរម្មការការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត (ទ.១០០២) ខ ល ន
រុំដរញ និងច្ប ោះហតថដលខារចួ្ប ាោ រ់ៗ ១ច្បារ់ រូនដៅ   គធ.ែរ ដ ើម្បី គធ.ែរ រនត
ដសោើស ុំដសច្បរដីសដ្ម្ច្បខតងតាុំងរី គ.រ.រ 

- រនាទ រ់រីទទួលដសច្បរដីសដ្ម្ច្បខតងតាុំងររស់ គ.រ.រ  គធ.ែរ ្តូវរញ្ាូ នរនត និង
ខណនាុំ គឃ.សរ ឱ្យរុំដរញរ័ណណសាគ ល់ែលួន និង្ដល់រូនសារិរ គ.រ.រ/គ.រ.រ 
ស្ារ់ពារ់ដៅដរលរុំដរញភាររិច្បចរោ ងអាណតតិការង្ករររស់ែលួន។ 

  

  



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      7 

ែែ..  អាអាណណតតតតិិររដដ្្ម្ម្ើើកាការរង្កង្កររររររសស់់សសាាររិិររ  គគ..ររ..ររ//គគ..ររ..ររ  
សារិរ គ.រ.រ/គ.រ.រ ្តូវសថិតដៅរោ ងម្ ែតុំខណងរហូត ល់ថ្ងៃ្រកាសលទធ្ល

រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តដៅការយិាល័យររស់ែលួន និងដ្កាយរី ន្រគល់
ដសាង “ែ” ្រម្ទាុំងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តច្បរ់សរែ្ គរ់រូន គឃ.សរ។ ខ្អរតាម្
ម្ ែតុំខណងររស់ែលួន សាសភារ គ.រ.រ/គ.រ.រ ាោ រ់ៗនឹងទទួល ន្ រ់រថ្្ម្
ជា្ រ់ដរៀល ស្ារ់ការង្ករររស់ែលួន ដោយគិតរញ្ចូ លទាុំងថ្ងលម្ហូរអាហារ និងថ្ងលដធែើ
 ុំដណើ រ្ង។ 

- ច្បុំនួនទឹរ្ រ់ខ ល្តូវ ន្ដល់ជារថ្្ម្ស្ារ់ការរុំដរញការង្ករថ្នសាសភារ   
គ.រ.រ/គ.រ.រ រោ ងរយៈដរល ៤ ថ្ងៃ ដោយគិតទាុំងការចូ្បលរមួ្វគគរណដ ោះរណាដ ល្ង 

- រោ ងររណីសារិរ គ.រ.រ/គ.រ.រ ណាខ លត្ម្វូឱ្យសថិតដៅរោ ងម្ ែតុំខណងយូរជាង    
រយៈដរល ៤ ថ្ងៃ ម្ន្តនតីដនាោះនឹង្តូវទទួល ន្ រ់រថ្្ម្រខនថម្តាម្ដសច្បរដីសដ្ម្ច្ប
ររស់ គ.រ.រ។ 

III. ការសព្បើព្ សប់ញ្ជ សី ម្ ះទីត ាំងការយិាលយ័ស ះសនោ ត ន្ិងបញ្ជ សី ះសនោ តផ្លូវការ 

គ.រ.រ នឹង្ដល់រូន គឃ.សរ នូវរញ្ា ីដ ម្ ោះទីតាុំងការយិាល័យដ ោះដនោ តនីមួ្យៗឱ្យាន
ច្បុំនួន្គរ់្ាន់ ស្ារ់រិទ្ាយ ២ដលើរ ្រគល់រូន គ.រ.រ ១ ច្បារ់ និងររាទ រ ១ ច្បារ់
ជាឯរោរដៅ គឃ.សរ។ 

១. ការសម្ររើម្រាស់បញ្ជ ីស ម្ ោះទីតាំងការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ 
រ. រិទ្ាយដលើរទី១ ច្បុំនួន ១ ច្បារ់ ដៅទីោោ រ់ការ  គឃ.សរ ដៅ ២ថ្ងៃម្ នថ្ងៃ
ចារ់ដ្ដើម្ច្ប ោះរញ្ា ីដររខរនថ្នគណររសនដយា យឈរដ ម្ ោះដ ោះដនោ ត 

ែ. រិទ្ ាយដលើរទី២ ច្បុំនួន ១ ច្បារ់ ដៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ដៅទីោោ រ់ការ  គឃ.សរ 
គ. ្រគល់ឱ្យ គ.រ.រ ច្បុំនួន១ច្បារ់ ស្ារ់រិទ្ាយដៅតាម្ទីតាុំងការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តនីមួ្យៗដៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត 

ឃ. ររាទ រជាឯរោរដៅ គឃ.សរ ១ច្បារ់។ 

២. ការសម្ររើម្រាស់បញ្ជ ីស ោះសឆ្ន ត្ផលូវការ 
 រញ្ា ីដ ោះដនោ ត្ លូវការច្បុំនួន ៣ ច្បារ់ ខ ល គ.រ.រ  នដ្ាើរូន ្ តូវដ្រើ្ ស់ ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- គឃ.សរ ច្បុំនួន ១ ច្បារ់ រិទ្ាយដៅម្ ែទីោោ រ់ការ  គឃ.សរ ៣០ថ្ងៃម្ នថ្ងៃ
ដ ោះដនោ ត និងខងររាទ ររហូត ល់ថ្ងៃដ ោះដនោ ត 

 
 
 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      8 

 
  
 
 
 
IV. ការទទួល និ្ងណចរចាយសាា រ ឯរសារស ះសនោ ត សព្ាប់រិចចព្បតបិតតិការស ះសនោ ត 
ន្ិងរាបស់ន្លឹរសនោ ត 
ហិរររកិាខ រខ ល គឃ.សរ ្តូវទទួលស្ារ់ ុំដណើ រការដ ោះដនោ ត រមួ្ានហិរររកិាខ រ 

ស្ារ់ គឃ.សរ និងហិរររកិាខ រដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត។ 

១. ហិបបរកិាខ រសម្រាប់ គឃ.សប 
 ហិរររកិាខ រស្ារ់ គឃ.សរ រមួ្ានសាា រ ឯរោរ ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- រ័ណណសាគ ល់សាសភារ គ.រ.រ ច្បុំនួន ៦សនលឹរ គ ណនឹងច្បុំនួនការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ (្តូវរញ្ាូ នម្ ន) 

- រ័ណណសាគ ល់ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យច្បុំនួន ១៦សនលឹរ គ ណនឹងច្បុំនួនការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ (្ តូវរញ្ាូ នម្ ន) 

- ្តា គឃ.សរ ច្បុំនួន ១ (្ តូវរញ្ាូ នម្ ន) 
- ្តា គ.រ.រ ច្បុំនួន ២ (រ្ម្ុងតាម្ឃ ុំ សង្កា ត់) 
- ្តាសាៃ ត់ ច្បុំនួន ២ (រ្ម្ងុ) 
- តាុំរ៉ា ង្រហម្ច្បុំនួន ១ ្រអរ់ និងទឹរតាុំរ៉ា ងរណ៌្រហម្ច្បុំនួន ១ រ (្តូវរញ្ាូ នម្ ន) 
- រញ្ា ីដ ម្ ោះទីតាុំងការយិាល័យដ ោះដនោ តទាុំងអស់រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់៣ច្បារ់ (្ តូវរញ្ាូ នម្ ន) 
- រញ្ា ីដ ោះដនោ តថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តទាុំងអស់ដៅរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ១ច្បារ់ 
- ទ.១១០៣ ស្ារ់រុំដរញរុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ច្បុំនួន ៤ច្បារ់ 

- ទ.១១០៦ ស្ារ់រត់្តាការ្តួតរិនិតយការខរងខច្បរ និងរញ្ាូ នសនលឹរដនោ ត ច្បុំនួន 
៣ច្បារ់ 

- ទ.១១០៧ ស្ារ់រុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តច្បុំនួន 
៦ច្បារ់ គ ណនឹងច្បុំនួនការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 

- ទ.១១០៩ ស្ារ់រុំដរញតារាងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ង
ឃ ុំ សង្កា ត់ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ 

- ទ.១១១៣ ស្ារ់រុំដរញការវយតថ្ម្លសាសភារថ្ន គ.រ.រ ច្បុំនួន ១២ច្បារ់ គ ណ
នឹងច្បុំនួនការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 

- រិទ្ាយដៅទីតាុំងការយិាល័យដ ោះដនោ ត ១ថ្ងៃ
ម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត 

- ទ រដ្រើ្ ស់ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងថ្ងៃ
ដ ោះដនោ ត។ 

-    គ.រ.រ ច្បុំនួន ២ ច្បារ់ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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- ទ.១១២១ ស្ារ់រុំដរញរុំណត់ដហត ថ្នការចារ់ដនោ ត ដ ើម្បីរុំណត់លុំោរ់ដលែ
ដរៀងរញ្ា ីដររខរន ខ ល្តូវោរ់ដលើសនលឹរដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ច្បុំនួន ៤ច្បារ់ 

- ទ.១២០២ ស្ារ់រុំដរញពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ច្បុំនួន ៣រាល រោ ង
មួ្យរាលាន ២០ច្បារ់ 

- ទ.១២០៣ ស្ារ់រុំដរញស្ម្ង់ដសច្បរដីសដ្ម្ច្បដលើពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ង
រុំទាស់ច្បុំនួន ៥រាល រោ ងមួ្យរាលាន ២០ច្បារ់ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តធុំ២ និងរខនថម្ដស្រោម្សុំរ ្តម្ធយម្ច្បុំនួនគិតសាា្តនឹងដសាង “គ” 
ខ ល្តវូដ្រើដៅ គឃ.សរ និងច្បុំនួនការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ និង
ដស្រោម្សុំរ ្តតូច្ប១ 

- ហាែល ស់ស្ារ់ររាររូភារ និងទិនោន័យលទធ្លថ្នការដ ោះដនោ ត (ដ្ាើរូន គធ.ែរ) 
- ា៉ាស ីនគិតដលែ ១ដ្គឿង 
- ្រោសរា៉ាម្ច្បុំនួន ៥០សនលឹរ ស្ារ់ដ្រើ្ ស់ការង្ករដ្សងៗ 
- រ ិរដែៀវច្បុំនួន ៦ដ ើម្ 
- រ ិរហែឺតធុំល រមិ្ន្រោះ ច្បុំនួន ២ដ ើម្ 
- រ ិរហែឺតធុំរណ៌ដែៀវ ច្បុំនួន ២ដ ើម្ 
- រញ្ច រ់ “គ រិដសស”  ច្បុំនួន ១ 
- ដសាង “គ” ច្បុំនួនគិតសាា្តនឹងច្បុំនួនការយិាល័យដ ោះដនោ តតិច្ប ឬដ្ច្បើនរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 
- ដោឃល ុំរ័រធុំានដលែស្ារ់ឃល ុំដសាង “គ” ច្បុំនួនដសមើនឹងដសាង “គ”។ 

២. ហិបបរកិាខ រស ោះសឆ្ន ត្ និងរាបស់នលឹរសឆ្ន ត្ សម្រាប់ម្ររគល់រនូ គ.រ.ប/គ.រ.រ នីមួយៗ 
ហិរររកិាខ រដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត ស្ារ់្រគល់រូន គ.រ.រ/គ.រ.រ នីមួ្យៗ
រមួ្ានសាា រ  និងឯរោរ ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- រញ្ា ីដ ោះដនោ ត (ការយិាល័យដ ោះដនោ តពារ់រ័នធ) ច្បុំនួន ២ច្បារ់ 
- សនលឹរដនោ តមិ្នទាន់ដ្រើ ខ ល្តូវ នដវច្បែចរ់ដោយខ រ និងអម្ដោយ្តាសាៃ ត់១ 
ស្ារ់ដ ោះដលើែោងសនលឹរដនោ តខ លោរ់រោ ងដស្រោម្សុំរ ្តរិទរិតស្ារ់
ការយិាល័យដ ោះដនោ តពារ់រ័នធ 

- ហិរដនោ តមួ្យខ លមិ្នទាន់ ុំដ ើង 
- រនទរ់សាៃ ត់ ស្ារ់គូសសនលឹរដនោ តច្បុំនួន២ ខ លមិ្នទាន់ ុំដ ើង និងដវច្បែចរ់្ច្បរ
រោ ងការ ងនី  ង១ដោយខ រ និងអម្ដោយសា ត១  ុំ្ង 

- ទឹរដមម ល រមិ្ន្រោះ ច្បុំនួន ២ រ 
- រាល់សាា រ ឯរោររដ្ម្ើឱ្យការដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត្តូវ នោរ់ដរស
សងា័សីមួ្យ។ សាា រ ឯរោរទាុំងដនោះ រួម្ាន៖ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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▪ ោល រសាគ ល់ការយិាល័យដ ោះដនោ ត ដ ោះរ ម្ពដលើរុំណាត់ ល សទិរ ច្បុំនួន១ 
▪ រ័ណណ្រកាសហាម្ដ្រើទូរស័រទថ្  ា៉ាស ីនងត និងឧរររណ៍ងតររូរោ ងការយិាល័យ
ដ ោះដនោ ត ច្បុំនួន ២សនលឹរ 

▪ ្តា គ.រ.រ ច្បុំនួន១ 
▪ តាុំរ៉ា ងរណ៌្រហម្ច្បុំនួន ១្រអរ់ និងទឹរតាុំរ៉ា ងរណ៌្រហម្ច្បុំនួន ១ រ 
▪ រ ិរានខែសច្បងស្ារ់គូសសនលឹរដនោ ត និងរ ិរធម្មតាស្ារ់ គ.រ.រ សរ រទាុំង
រីរម្ ែច្បុំនួន ៨ដ ើម្ 

▪ រ ិរហែឺតធុំល រមិ្ន្រោះច្បុំនួន ១ ដ ើម្ 
▪ រនាទ ត់រ័រ ច្បុំនួន ១ 
▪ ្រោរ់ដចាោះសនលឹរដនោ ត ច្បុំនួន ១ 
▪ រ័រកាវរាវ ច្បុំនួន ១ រ 
▪ ដស្រោម្សុំរ ្តធុំ ច្បុំនួន ១  ម្ធយម្ច្បុំនួន ៩ និងតូច្បច្បុំនួន ២  
▪ ្រោសដសដើង ស្ារ់រិទពាសសនទោះរិទ្រដ ោះស រសនលឹរដនោ តច្បុំនួន ៥សនលឹរ 
▪ ្រោសរា៉ាម្ ស្ារ់សរដសរសាគ ល់ការយិាល័យដ ោះដនោ ត រិទដលើហិរដនោ ត 
និងស្ារ់ដ្រើ្ ស់ការង្ករដ្សងៗច្បុំនួន ២០សនលឹរ 

▪ ផ្ទទ ុំង្រោស ស្ារ់្ទារ់គូសសនលឹរដនោ ត ច្បុំនួន ២សនលឹរ 
▪ ផ្ទទ ុំង្រោសធុំស្ារ់រត់្តាសុំដ ងដនោ ត ច្បុំនួន ១សនលឹរ 
▪ ទ.១១០១ ច្បុំនួន ៦ច្បារ់ ស្ារ់រុំដរញរុំណត់ដហត ថ្នការដ ោះដនោ ត  
▪ ទ.១១០២ ច្បុំនួន ៦ច្បារ់ ស្ារ់រុំដរញរុំណត់ដហត ថ្នការរារ់សនលឹរដនោ ត 
▪ ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ៦ច្បារ់ ស្ារ់រុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ 
ឯរោរដ ោះដនោ ត 

▪ ទ.១១០៨ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ ស្ារ់រត់្តាសុំដ ងដនោ ត 
▪ ទ.១១១២ ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ស្ារ់រុំដរញតារាង្តតួរិនិតយសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត 
ខ ល គ.រ.រ  នទទួល 

▪ ទ.១១១៥ ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ស្ារ់ស្រសង់វតតានភាោ រ់ង្ករថ្នគណររសនដយា យ និងអោរ
សដងាតការណ៍រោ ងដរលរារ់សនលឹរដនោ ត 

▪ ទ.១១២០ ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ស្ារ់ស្រសង់វតតានអោរសដងាតការណ៍រោ ងដរលដ ោះដនោ ត  
▪ ទ.១២០២ ច្បុំនួន ២រាល រោ ងមួ្យរាលាន ២០ច្បារ់ ស្ារ់រុំដរញពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ 

▪ ងង់ ល សទិរស្ារ់ោរ់សនលឹរដនោ តខ លមិ្នទាន់ដ្រើ និងគល់សនលឹរដនោ តខ ល
ដ្រើដហើយច្បុំនូន១  



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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▪ ងង់ ល សទិរស្ារ់ោរ់សនលឹរដនោ ត នការ និងសនលឹរដនោ តមិ្ន នការច្បុំនូន១ 
▪ រញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ស្ារ់ោរ់រុំណត់ដហត ថ្នការដ ោះដនោ ត និងសាា រ ឯរោរ
ដ ោះដនោ ត ច្បុំនួន ១ 

▪ ដសាង “ែ”ស្ារ់ោរ់រញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” និងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តច្បុំនួន ១ 
▪ ដោឃល ុំរ័រតូច្បានដលែស្ារ់រិទគ្ម្រខាងរោ ង និងខាងដ្ៅថ្នហិរដនោ ត ច្បុំនួន ៣ 
▪ ដោឃល ុំរ័រម្ធយម្ានដលែស្ារ់ឃល ុំរិទាត់ដសាង “ែ” ច្បុំនួន ១ 

- សាា រ និងររកិាខ រចាុំ ច់្បដ្សងៗដទៀត។ 

V. ន្ីតិវិធីនន្ការសសោើសុាំ ន្ិងការសចញឯរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការ 
ស ះសនោ ត(ឯ.អ) 
ដយាងតាម្ា្តា ១៦៩ ថ្នច្បារ់សដីរីការដ ោះដនោ តដ្រើសតាុំងតុំណាងរាស្តសត (ច្ប.រ.ត.រ) ររណី
្រជារលរ ឋានដ ម្ ោះរោ ងរញ្ា ីដ ោះដនោ ត  រ៉ា ខនតរ ុំាន អ.ែ ដ ើម្បីដ ោះដនោ ត ្រជារលរ ឋដនាោះ
អាច្បដ្រើ្ ស់ឯរោររញ្ជា រ់អតតសញ្ជញ ណ ដ ើម្បដី ោះដនោ ត។ 
ដ ើម្បីដសោើស ុំ ឯ.អ អោរដ ោះដនោ ត្តូវរុំដរញលរខែណឌ  ូច្បខាងដ្កាម្៖ 
- ដសោើស ុំ ឯ.អ ចារ់រីថ្ថ្ងងៃៃទទីី៥៥  ខខែែឧឧសសភាភា  ល់ថ្ងៃទី៣៣  ខខែែម្មិិ្ងង  នានា  ននោោ ុំុំ២២០០២២២២ ដវលាដា៉ា ង 
១៧:៣០នាទី ដហើយ្តូវរង្កហ ញែលួនដោយផ្ទទ ល់ដៅច្បុំដពាោះម្ ែ គឃ.សរ ថ្នឃ ុំ សង្កា ត់ 
ខ លោមី្ែលួនានដ ម្ ោះរោ ងរញ្ា ីដ ោះដនោ ត្លូវការ និង្តូវដ ោះដនោ ត 

- ្តូវរុំដរញពារយដសោើស ុំ និង្តូវ្ដិតោោ ម្្ាម្ថ្ ដៅច្បុំដពាោះម្ ែ្រធាន គឃ.សរ 
- ្តូវ្ដល់ោោ ម្្ាម្ថ្ តាម្ការខណនាុំររស់សារិរ គឃ.សរ ទទួលរនទ រដលើការង្ករ
រ ឋ ល និងងតររូស្ារ់ការដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងទាញទិនោន័យរីរញ្ា ីដ ោះដនោ ត្លូវការរោ ង
្ររ័នធ្គរ់្គងទិនោន័យអោរដ ោះដនោ ត និងរញ្ា ីដ ោះដនោ ត 
្រធាន គឃ.សរ ានសម្តថរិច្បចរោ ងការរិនិតយ និងសដ្ម្ច្បដច្បញ ឯ.អ រូនអោរដ ោះដនោ តតាម្

ការដសោើស ុំដោយមិ្នត្ម្ូវឱ្យរង់ថ្ងលដ ើយ។  
្រធាន គឃ.សរ ្តូវ៖ 

▪ យរោោ ម្្ាម្ថ្ ោមី្ែលួន ឬខសែងររដ ម្ ោះតាម្រយៈដលែ  អ.ែ ឬតាម្នាម្្តរូល 
ឬនាម្ែលួនស្ារ់រនានរិការភារ ឬអោរដ ោះដនោ តខ លែូច្បដមច ថ្  ដ ើម្បីរិនិតយ 
ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ភារ្តឹម្្តូវរខនថម្ដទៀត រវងពារយដសោើស ុំជាមួ្យទិនោន័យរោ ងរញ្ា ី
ដ ោះដនោ ត្លូវការ ដោយ្តូវយរចិ្បតតទ រោរ់ជាសុំខាន់ដៅដលើនាម្្តរូល និង
នាម្ែលួន ដភទ ថ្ងៃខែនោ ុំរុំដណើ ត ្រដភទ អ.ែ ឬឯរោររញ្ជា រ់អតតសញ្ជញ ណរដ្ម្ើ
ឱ្យការច្ប ោះដ ម្ ោះដ ោះដនោ តខ ល នដ្រើរោ ងការច្ប ោះដ ម្ ោះដ ោះដនោ ត ្រម្ទាុំងររូ
ងតររស់ោមី្ែលួនដោយដ្រៀរដធៀររវងររូងត និងររូរិត 

▪ ដ ោះរ ម្ពទ្ម្ង់ ឯ.អ ដច្បញរី្ររ័នធ្គរ់្គងទិនោន័យអោរដ ោះដនោ ត និងរញ្ា ី
ដ ោះដនោ ត ្រសិនដរើអោរដ ោះដនោ ត នរុំដរញលរខែណឌ ្តឹម្្តូវ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      12 

▪ ច្ប ោះហតថដលខា និងដ ោះ្តា គឃ.សរ ដលើហតថដលខាររស់ែលួន និងដ ោះ្តារខនថម្
ដៅច្បុំពារ់រណាដ លរវងខ្ោរទាុំង២ (រីរ) ថ្នទ្ម្ង់ ឯ.អ 

▪ ចាត់ឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លខសគនពារយដសោើស ុំ ្រម្ទាុំងទ្ម្ង់ 
ឯ.អ (ទាុំង ២ (រីរ) ោ្ត់) រញ្ចូ លរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ  ដ ើម្បីររាទ រជាឯរោរដៅ 
គឃ.សរ 

▪ រ្ារអោរដសោើស ុំឱ្យយរទ្ម្ង់ ឯ.អ ដៅរួរដម្ឃ ុំ ដៅសង្កា ត់ ដ ើម្បីច្ប ោះហតថដលខា 
និងដ ោះ្តាឃ ុំ សង្កា ត់ ្ដល់ស រលភារដ្រើ្ ស់ជា្លូវការ។ 

 ាំ្ាំ៖ 
▪ រោ ងររណីអោរដសោើស ុំ  ឯ.អ រ ុំ នរុំដរញ្តឹម្្តូវតាម្លរខែណឌ ខាងដលើដទ ្រធាន 
គឃ.សរ ្តូវខណនាុំអោរដសោើស ុំឱ្យរុំដរញឱ្យ ន្តឹម្្តូវតាម្លរខែណឌ  ដ ើម្បីដសោើ
ស ុំ  ឯ.អ ោជាងមី។ 

▪ រោ ងររណី្រធាន គឃ.សរ ដ ោះរ ម្ពទ្ម្ង់ ឯ.អ ែ ស ឬច្ប ោះហតថដលខា ឬដ ោះ្តាដលើ
ទ្ម្ង់ ឯ.អ មិ្ន ន្តឹម្្តូវតាម្ការខណនាុំខាងដលើដទ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវគូសខែែង
ដលើទ្ម្ង់ ឯ.អ ដនាោះ។ គឃ.សរ ្តូវររាទ រទ្ម្ង់ ឯ.អ ខ លខែែងដនាោះឱ្យ នលអ និង
ានស វតថិភារដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ។ 
- អាជាា ធរឃ ុំ សង្កា ត់ានសម្តថរិច្បចរោ ងការរិនិតយ និងសដ្ម្ច្ប្ដល់ស រលភារដលើទ្ម្ង់ 
ឯ.អ ស្ារ់ដ្រើ្ ស់ជា្លូវការ 

- រនាទ រ់រីដម្ឃ ុំ ឬដៅសង្កា ត់ច្ប ោះហតថដលខារចួ្បដហើយ ្ តូវចាត់ដសមៀនឃ ុំ សង្កា ត់ឱ្យដ ោះ្តា
ឃ ុំ សង្កា ត់ដលើហតថដលខាររស់ដម្ឃ ុំ ដៅសង្កា ត់ រចួ្បខហរផ្ទដ ច់្បទ្ម្ង់ ឯ.អ ជា ២ (រីរ) 
សនលឹរ រចួ្ប្រគល់ ១ (មួ្យ) សនលឹរ រូនអោរដសោើស ុំ និងររាទ រជាឯរោរដៅោលាឃ ុំ 
សង្កា ត់ ១ (មួ្យ) សនលឹរ  

- រនាទ រ់រីរញ្ច រ់ការដច្បញ ឯ.អ ដៅ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត្រធាន គឃ.សរ ្តូវដធែើ
រ យការណ៍សដីរីការច្បញ ឯ.អ  ច្បុំនួន ៤ (រួន) ច្បារ់ ដោយ្តូវច្ប ោះហតថដលខា ច្ប ោះ
កាលររដិច្បឆទ ដ ោះ្តា គឃ.សរ ។ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

រ យការណ៍រូរ
សរ រសដីរីការដច្បញ 
ឯ.អ ច្បុំនួន ៤ ច្បារ់ 

- ១ ច្បារ់  រិទ្ ាយជាោធារណៈភាល ម្ ដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ  
- ១ ច្បារ់ ដ្ាើរូនរ ឋ លឃ ុំ សង្កា ត់  
- ១ ច្បារ់ ររាទ រជាឯរោរ  
- ១ ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ  
- (ខសគនរ យការណ៍ដនោះរញ្ាូ នដៅ គ.រ.រ តាម្អ ីនធឺណិត) 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

គាំរលូខិិតសសោើសុាំឯរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការស ះសនោ ត 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

គាំរឯូរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការស ះសនោ ត 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      15 

VI. ការបូរសរបុលទធផ្លបឋម្នន្ការស ះសនោ តតម្ការយិាលយ័ស ះសនោ ត 
ដៅរដសៀលថ្នថ្ងៃដ ោះដនោ ត គឃ.សរ ្តូវរង់ចាុំទទួលដស្រោម្សុំរ ្តោរ់រុំណត់ដហត ថ្ន

ការដ ោះដនោ ត  (ទ.១១០១) តារាងរត់្តាសុំដ ងដនោ ត (ទ.១១០៨) និងរុំណត់ដហត ថ្នការរារ់
សនលឹរដនោ ត (ទ.១១០២)  ខ លសារិរទី២ ថ្ន គ.រ.រ នឹង្រគល់រូន។ រនាទ រ់ម្រ គឃ.សរ ្តូវ
្តួតរិនិតយ និងដ្ទៀងផ្ទទ ត់ជាលទធ្លរឋម្ថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ដោយ្តូវចាត់ខច្បង
តាម្នីតិវធីិ ូច្បតដៅ៖ 

- ្រធាន គឃ.សរ ចាររញ្ជា រ់រីការ នទទួលដៅដលើខ្ោរខាងដលើថ្ន ទ.១១០១     ទ.១១០៨ 
និង ទ.១១០២ ច្ប ោះកាលររដិច្បឆទ ដរលដវលាថ្នការទទួល ច្ប ោះហតថដលខា និងដ ោះ្តា គឃ.សរ 

- សារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល ខសគនរុំណត់ដហត  ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ 
រញ្ចូ លដៅរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ 

- រញ្ចូ លទិនោន័យ និងតួដលែលទធ្លរី ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ រញ្ចូ លដៅរោ ង
្ររ័នធ្គរ់្គងលទធ្ លថ្នការដ ោះដនោ ត  រចួ្បរញ្ាូ នម្រ គ.រ.រ តាម្អ ីនធឺណិត ដ ើម្បី
្ាយជារ័ត៌ានអុំរីលទធ្លរឋម្ថ្នការដ ោះដនោ ត 

- សារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល ្តូវដ ោះរ ម្ព ទ.១១០២ តាម្ច្បុំនួន្គរ់្ាន់ 
ដ ោះ្តា គឃ.សរ ស្ារ់ខច្បររូនភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ តាម្ការដសោើស ុំ 

- ររាទ រដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ និង ទ.១១០២  ស្ារ់ ុំដណើ រការ្តួត
រិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សាា រ បរកិាខ ររុាំពយូទ័រសម្រាប់បសម្រមើឱ្យការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តទិី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII.ការដារ់ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/ន្ិងពារយបែដឹ ងរាំទាសព់ារ់រ័ន្ធន្ឹងភារម្ិន្ព្បព្រត ី
សៅ ១នងៃ ម្ុន្នងៃស ះសនោ ត ន្ិងរោងុនងៃស ះសនោ តសៅ គឃ.សប 

ការរដឹងតវ៉ា ឬ/និងរដឹងរុំទាស់ពារ់រ័នធនឹងភារមិ្ន្រ្រតីដៅ ១ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត និង
រោ ងថ្ងៃដ ោះដនោ ត ានទិ ឋភារ២យា៉ាង គឺ៖ 

១. ពារយបែដឹ ងត្វ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំ ទស់ពារ់ព័នធនឹងការស ោះសឆ្ន ត្ និងការរាប់សនលឹរសឆ្ន ត្រនុងថ្ងៃ
ស ោះសឆ្ន ត្សៅ គឃ.សប 
ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យខ លមិ្នស ែចិ្បតតនឹងការសដ្ម្ច្បររស់ គ.រ.រ/គ.រ.រ ពារ់រ័នធ

នឹងការរុំទាស់ ឬការសនោិោឋ នអុំរីភារមិ្ន្រ្រតីណាមួ្យ ដៅរោ ង្រតិរតតិការដ ោះដនោ ត 
ឬ/និងរោ ងរិច្បច្រតិរតតិការរារ់សនលឹរដនោ ត អាច្បរុំដរញខរររទស្ារ់រដឹងដៅ គឃ.សរ 
តាម្ ទ.១២០២។ 

រ. កាលបរសិ ឆទថ្នការដារ់ពារយបែដឹ ង 
ការោរ់ពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់្តូវដធែើដ ើងជារនាទ ន់ស្រសរដរលនឹង

ការរញ្ាូ នដសាង “ែែ” ្រម្ទាុំងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តដ្សងដទៀតដៅ គឃ.សរ ដៅ
ដរលលាៃ ច្បថ្នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ឬយា៉ាងយូរ្តឹម្ដា៉ាង ១១:៣០ នាទី្រឹរថ្នថ្ងៃរនាទ រ់រីថ្ងៃ
ដ ោះដនោ ត។ ្ រសិនដរើ  ្តរយៈដរលរុំណត់ខាងដលើដនោះ គឃ.សរ មិ្ន នទទួលពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ង រុំទាស់ណាមួ្យ ្រការដនោះ្តូវ នចាត់ទ រថ្នាម នការ
រដឹងតវ៉ា ឬ/និងការរដឹងរុំទាស់ពារ់រ័នធនឹងការដ ោះដនោ ត និងការរារ់សនលឹរដនោ តដ ើយ។ 

 
 

គាំនូសបាំម្រពញួការបញ្ចូល បញ្ជូ ន និងទទួលលទធផលស ោះសឆ្ន ត្បឋម 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      17 

ែ. ព័ត្៌ានចាំ  ់ថ្នការរដងឹ 
ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យខ លានរុំណងរដឹង្តូវរុំដរញ និងច្ប ោះហតថដលខា ឬ្ដិត

ដម្ថ្ ដលើ ទ.១២០២ ច្បុំនួន ៣ ច្បារ់ ខ លរោ ងដនាោះ តូវ្ ដល់រ័ត៌ានចាុំ ច់្បមួ្យច្បុំនួន ូច្ប
ខាងដ្កាម្៖ 

- ដ ម្ ោះ និងអាសយោឋ នររស់អោររដឹង 
- លរខណៈសាគ ល់ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ ត 
- ដរលដវលាថ្នការដរើតដ ើងនូវភារមិ្ន្រ្រតី 
- រម្មវតថ ថ្នពារយរណដឹ ង 
- ្រសិនដរើអាច្ប ន ្តូវរញ្ជា រ់អុំរីា្តាថ្ន ច្ប.រ.ឃ.ស ឬ្រការថ្ន រ.ន.ឃ.ស 
ខ ល្តូវ នរ ុំដលាភ 

- ម្ន សសខ លពារ់រ័នធរោ ងភារមិ្ន្រ្រតីដនោះ 
- ដ ម្ ោះ និងអាសយោឋ នររស់ោរសី (្រសិនដរើាន) 
- ដសច្បរដីអោះអាងាុំ្ទ ឬភសត តាងដ្សងៗដទៀត (្រសិនដរើាន) 
- ដ ម្ ោះ និងអាសយោឋ នររស់អោរសដងាតការណ៍រោ ងដរលដហត ការណ៍ដរើតដ ើង

(្ រសិនដរើាន)។ 
គ. ររែីពារយបែដឹ ងខដល នទទួលសម្រកាយរយៈសពលរាំែត្ ់
ច្បុំដពាោះពារយរណដឹ ងខ ល នទទួលដ្កាយរយៈដរលរុំណត់ ្រធាន គឃ.សរ ឬ

សារិរខ លទទួលសិទធិជាលាយលរខណ៍អរសរ្តូវ៖ 
- ចាររ ិដសធដលើ ទ.១២០២ ្គរ់ច្បារ់ដោយរញ្ជា រ់អុំរីមូ្លដហត  
- ច្ប ោះហតថដលខា ដ ម្ ោះ  ដ ោះ្តា គឃ.សរ និងច្ប ោះកាលររដិច្បឆទ 
- ្រគល់ឱ្យអោររដឹងវញិ ១ច្បារ់ និងរ្ារាត់ថ្ន ពារយរណដឹ ងររស់ាត់ នោរ់
ដ្កាយរយៈដរលរុំណត់ គឃ.សរ មិ្នអាច្បទទួលយរម្រដោោះស្រោយ នដទ 

- ដ្ាើរូន គធ.ែរ ពារ់រ័នធ ១ច្បារ់ 
- ររាទ រជាឯរោរ ១ច្បារ់។ 

ឃ. ររែីពារយបែដឹ ងមនិានបញ្ជជ រ់ព័ត្៌ានចាំ  ់ម្រគប់ម្រគ្នន ់
ច្បុំដពាោះពារយរណដឹ ងមិ្នានរញ្ជា រ់រ័ត៌ានចាុំ ច់្ប គឃ.សរ ្តូវខណនាុំអោររដឹង 

ឬអោរតុំណាង ឱ្យរុំដរញរខនថម្នូវច្បុំណ ច្បែែោះខាតមិ្នឱ្យហួសរយៈដរលរុំណត់ថ្នការ
ោរ់ពារយរណដឹ ង ដហើយរត់្តារោ ងរុំណត់ដហត ។ រោ ងររណីខ ល ល់ដរលរុំណត់ 
អោររដឹងមិ្ន នរុំដរញរខនថម្នូវច្បុំណ ច្បែែោះខាត ្រធាន គឃ.សរ ្តវូចាររ ិដសធដលើ
ពារយរណដឹ ង ្ គរ់ច្បារ់ដោយរញ្ជា រ់រីមូ្លដហត  ដហើយច្ប ោះហតថដលខា ដ ម្ ោះ ដ ោះ្តា         



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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គឃ.សរ និងច្ប ោះកាលររដិច្បឆទ រចួ្ប្រគល់ឱ្យអោររដឹងវញិ ១ច្បារ់ ររាទ រជាឯរោរ ១ច្បារ់ 
និងដ្ាើរូន គធ.ែរ ១ច្បារ់។ 

ង. ររែីពារយបែដឹ ងខដល នទទួលរនុងរយៈសពលរាំែត្ ់
ច្បុំដពាោះពារយរណដឹ ងខ ល នទទួលរោ ងរយៈដរលរុំណត់ និងានរញ្ជា រ់រ័ត៌ាន

ចាុំ ច់្ប សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែ
ដ ោះដនោ ត ឬសារិរខ លទទួល នសិទធិជាលាយលរខណ៍អរសរ ្តូវដធែើរុំណត់ដហត 
ោរសួររខនថម្រីអោររដឹង ឬអោរតុំណាង ដោយ្តវូរត់្តា រចួ្បឱ្យអោររដឹង ឬតុំណាងដនាោះ
ច្ប ោះហតថដលខា ឬ្ដិតដម្ថ្ ដលើរុំណត់ដហត ។ រោ ងររណីអោររដឹង ឬតុំណាង មិ្ន្រម្ច្ប ោះ
ហតថដលខា ឬ្ដិតដម្ថ្  សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម 
និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត ឬសារិរខ ល នទទួលសិទធិ្តូវច្ប ោះនិដទទសរញ្ជា រ់រីការ
មិ្ន្រម្ច្ប ោះហតថដលខា ឬ្ដិតដម្ថ្ ដលើរុំណត់ដហត ដនោះ។ រនាទ រ់ម្រ្តូវច្ប ោះ
កាលររដិច្បឆទ  ដរលដវលា ដហើយច្ប ោះហតថដលខា ដ ម្ ោះ  និងដ ោះ្តា គឃ.សរ ដលើ
ពារយរណដឹ ង្គរ់ច្បារ់ រួច្ប្រគល់ឱ្យអោររដឹងវញិ ១ច្បារ់ រិទ្ាយជាោធារណៈ
ដៅ គឃ.សរ ១ច្បារ់ និងទ រ ១ច្បារ់ ស្ារ់ គឃ.សរ ដ្រើរោ ងដរល្ររ ុំសដ្ម្ច្ប។ 
សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត ឬ
សារិរខ ល នទទួលសិទធិ្តវូរ្ារអោររដឹងថ្ន គឃ.សរ  នឹងដធែើការ្តតួរិនិតយ
ដ ើងវញិ ្រម្ទាុំង្ររ ុំសដ្ម្ច្បដលើពារយរណដឹ ងពារ់រ័នធដៅរោ ងអុំ  ងដរល្តតួរិនិតយ 
ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការរារ់សនលឹរដនោ តតាម្
ការយិាល័យដ ោះដនោ តនានារោ ងឃ ុំ សង្កា ត់។ 

 . ការម្រររុាំ សដាោះម្រាយ 
រោ ងររណីពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ានពារ់រ័នធនឹងភារមិ្ន្រ្រតី

ណាមួ្យខ លអាច្បរ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តដៅការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តណាមួ្យ ្រធាន គឃ.សរ ្តវូ៖ 

- ចាត់ខច្បងការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រារ់សនលឹរដនោ តររស់ការយិាល័យដ ោះដនោ តខ លានពារយរណដឹ ង 

- ដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បីដធែើការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ សាា រ ឯរោរ
ដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត។ រោ ងការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ  “រ”  ដនោះ គឃ.សរ រ ុំាន
សិទធិដធែើការរារ់ និង្ដល់ស រលភារសនលឹរដនោ តដ ើងវញិ នដនាោះដទ 

- អន ញ្ជញ តឱ្យដ ើម្រណដឹ ង ភាោ រ់ង្ករគណររយនដយា យខ លឈរដ ម្ ោះដ ោះដនោ ត
រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ចូ្បលរមួ្សដងាតដម្ើលការអន វតតនីតិវធីិខាងដលើ។ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      19 

❖ ររណីររមិ្នដឃើញភសត តាង 
្រសិនដរើរោ ងការ្ តតួរិនិតយដ ើងវញិ គឃ.សរ មិ្នដឃើញានភសត តាងរញ្ជា រ់

ថ្នានភារមិ្ន្រ្រតីណាមួ្យរោ ងការដ ោះដនោ ត ឬ/និងការរារ់សនលឹរដនោ ត ខ ល
អាច្បដធែើឱ្យរ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត ដៅការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តពារ់រ័នធដទដនាោះ គឃ.សរ ្តូវ្ររ ុំសដ្ម្ច្បដលើពារយរណដឹ ងដនាោះ។ រោ ង
ររណី គឃ.សរ រ ិដសធដលើពារយរណដឹ ង ្ រធាន គឃ.សរ ្ តូវ៖ 

- ចាត់សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែ
ដ ោះដនោ តឱ្យរុំដរញស្ម្ង់ដសច្បរដីសដ្ម្ច្ប (ទ.១២០៣) រ ិដសធដលើពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬ/ពារយរណដឹ ងរុំទាស់ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ និងច្ប ោះហតថដលខា្ង 

- ច្ប ោះហតថដលខា ដ ម្ ោះ  ដ ោះ្តា គឃ.សរ   និងច្ប ោះកាលររដិច្បឆទដលើស្ម្ង់
ដសច្បរដីសដ្ម្ច្ប (ទ.១២០៣) ខ លសារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្ម 
ច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត នរុំដរញ រចួ្ប្រគល់ឱ្យអោររដឹង ១ 
ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ ១ ច្បារ់ និងររាទ រជាឯរោរ ១ច្បារ់ 

- រ្ារអោររដឹងថ្ន ាត់អាច្បរដឹងតវ៉ាដៅនឹងដសច្បរដីសដ្ម្ច្បររស់ គឃ.សរ ដៅ 
គធ.ែរ រោ ងរយៈដរល ៣ (រី) ថ្ងៃ យា៉ាងយូរ រនាទ រ់រី គឃ.សរ  នរិទ្ាយ
លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 

- ្រគល់រូនអោររដឹងតវ៉ានូវពារយរណដឹ ង (ទ.១២០២) ស្ារ់រុំដរញពារយ
រណដឹ ងតវ៉ាច្បុំនួន ៣ (រី) ច្បារ់ (ដរើាត់ដសោើស ុំ)។ 

❖ ររណីររដឃើញភសត តាង 
្រសិនដរើរោ ងការ្តតួរិនិតយដ ើងវញិ គឃ.សរ  នររដឃើញភសត តាង

រញ្ជា រ់ថ្ន ានភារមិ្ន្រ្រតីធៃន់ធៃរណាមួ្យរោ ងការដ ោះដនោ ត ឬ/និងការរារ់
សនលឹរដនោ ត ខ លអាច្បដធែើឱ្យរ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តពារ់រ័នធដនាោះ គឃ.សរ  ្តូវ្ររ ុំសដ្ម្ច្បដលើពារយ
រណដឹ ងដនាោះ ដោយដធែើរុំណត់ដហត ្ង។ រោ ងររណី គឃ.សរ យល់្រម្តាម្
ពារយរណដឹ ង ្រធាន្តូវ៖ 

- ចាត់សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែ
ដ ោះដនោ ត ឱ្យរុំដរញស្ម្ង់ដសច្បរដីសដ្ម្ច្ប (ទ.១២០៣) យល់្រម្ដលើពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ និងច្ប ោះហតថដលខា្ង 

- ច្ប ោះហតថដលខា ដ ោះ្តា និងច្ប ោះកាលររដិច្បឆទដលើស្ម្ង់ដសច្បរដីសដ្ម្ច្បខ ល
ដទើរ នរុំដរញ រចួ្ប្រគល់ឱ្យអោររដឹង ឬតុំណាង ១ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ ១ច្បារ់ 
និងររាទ រជាឯរោរ ១ច្បារ់ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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- រ្ារអោររដឹង ឬតុំណាងថ្ន គឃ.សរ នឹងដធែើរ យការណ៍ និងដលើរដយារល់
សដីរីររណីដនោះដ្ាើអម្ជាមួ្យរុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្ លរដណាដ ោះអាសនោ
ថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៣) រូន គធ.ែរ ដ ើម្បរិីនិតយសដ្ម្ច្ប។ 

២. ពារយបែដឹ ងត្វ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំទស់ ាំសពាោះម្រគប់អាំសពើបាំពានសលើបទរបញ្ញត្តិថ្នរាំ ពូរទ១ី៤ថ្ន  .ប.ឃ.ស និងភាព
មិនម្ររម្ររត្ីសៅ ១ថ្ងៃ មុនថ្ងៃស ោះសឆ្ន ត្ និងរនុងថ្ងៃស ោះសឆ្ន ត្ 
រនណារ៏ដោយ ានសិទធិោរ់ពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ពារ់រ័នធ

នឹង្គរ់អុំដរើរុំពានដលើរទរបញ្ញតតិថ្នរុំរូរទី១៤ ថ្ន ច្ប.រ.ឃ.ស ខ លអាច្បនាុំឱ្យានការ
ផ្ទររិន័យ ខ ល នដរើតានដ ើងដៅរោ ងតុំរន់ដ ោះដនោ តណាមួ្យ ដៅ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃ
ដ ោះដនោ ត និងរោ ងថ្ងៃដ ោះដនោ ត ដៅ គឃ.សរ តាម្ ទ.១២០២។  
ម្ន្តនតីការយិាល័យដ ោះដនោ ត ឬភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យានសិទធិោរ់ពារយ

រណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ពារ់រ័នធនឹងភារមិ្ន្រ្រតីណាមួ្យ ខ ល នដរើត
ានដ ើងដៅរោ ងតុំរន់ដ ោះដនោ តណាមួ្យដៅ ១ ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត និងរោ ងថ្ងៃដ ោះដនោ ត
ដៅ គឃ.សរ តាម្ ទ.១២០២។ 

ពារយបែដឹ ងទរទ់ងនឹងអាំសពើបាំពានសលើបទរបញ្ញត្តិ ឬភាពមិនម្ររម្ររត្ី ាន២ររែី៖ 
- ពារយបែដឹ ងសុាំឱ្យផដនាទ សទសមស្តនតីស ោះសឆ្ន ត្ ឬមិនខមនមស្តនតីស ោះសឆ្ន ត្ ឬគែបរសនសយា យ 
ការរុំដរញពារយរណដឹ ង ការោរ់ ការទទួល និងការដោោះស្រោយពារយរណដឹ ងស ុំ

ឱ្យ្ដនាទ ដទាសរនជាម្ន្តនតីដ ោះដនោ ត ឬមិ្នខម្នជាម្ន្តនតីដ ោះដនោ ត ឬគណររស
នដយា យ ្ តូវអន វតតតាម្លុំនាុំពារយរណដឹ ងដៅរោ ង ុំណារ់កាលដោសនាដ ោះដនោ ត។ 

- ពារយបែដឹ ងទរទ់ងនឹងលទធផលថ្នការស ោះសឆ្ន ត្ 
ការរុំណត់សដីរីការរុំដរញពារយរណដឹ ង ការោរ់ ការទទួល និងការដោោះស្រោយ

ពារយរណដឹ ងទារ់ទងនឹងអុំដរើរុំពានដលើរទរបញ្ញតតិ ឬភារមិ្ន្រ្រតីដរើតដ ើងរោ ងតុំរន់
ដ ោះដនោ តណាមួ្យ្តូវអន វតតតាម្ច្បុំណ ច្ប១ ដ្កាម្ច្បុំណ ច្បVII។ 

VIII. រិចចព្បតិបតតិការរបស ់ គឃ.សប រោងុការព្តួតរិន្ិតយ សផ្ទៀងផ្ទទ ត់ និ្ងបូរសរបុ
លទធផ្លបសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ 

១. ការចត្់វិធានការចាំ  ់នានា សដើមបមី្រត្ួត្ពិនិត្យ និងបូរសរុបលទធផលបស ដ្ ោះអាសននថ្នការស ោះសឆ្ន ត្រនុងឃុាំ សង្កា ត្់ 
 រនាទ រ់រី នទទួលដសាង “ែ” ខ លានរញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ោរ់រោ ងដស្រោម្សុំរ ្តោរ់
រុំណត់ដហត ថ្នការដ ោះដនោ ត រុំណត់ដហត ថ្នការរារ់សនលឹរដនោ ត ្រម្ទាុំងសាា រ ឯរោរ
ដ ោះដនោ តពារ់រ័នធរី្គរ់ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តច្បុំណ ោះឃ ុំ សង្កា ត់ 
គឃ.សរ ្តវូចាត់វធិានការចាុំ ច់្បនានា ដ ើម្បី្ តួតរិនិតយ  ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តតាម្ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តនានារោ ង



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      21 

ឃ ុំ សង្កា ត់ រញ្ចូ លាោ ឱ្យរួច្បរាល់នរ់រហ័សតាម្ខ លអាច្បដធែើដៅ ន និងមិ្ន្តូវឱ្យហួស
រយៈដរល ៣ថ្ងៃដ ើយ។ 

រ. ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យភាន រ់ង្ករគែបរសនសយា យ និងអនរសសងាត្ការែ៍ ូលរួមម្រត្ួត្ពិនិត្យ 
  ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ និងអោរសដងាតការណ៍ពារ់រ័នធ្តវូ នអន ញ្ជញ តឱ្យចូ្បល
រមួ្សដងាតដម្ើលរិច្បច្រតិរតតិការររស់ គឃ.សរ រោ ងការ្ តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រ
លទធ្ លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរី្គរ់ការយិាល័យដ ោះដនោ តច្បុំណ ោះឃ ុំ សង្កា ត់។ 

- គណររសនដយា យនីមួ្យៗ ឬសាគម្ និងអងគការនីមួ្យៗ្រចាុំការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តទាុំងអស់រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ្តូវដ្រើសតាុំងឱ្យានតុំណាងររស់ែលួនាោ រ់ និង
តុំណាងរ្ម្ុងាោ រ់ស្ារ់ចូ្បលរមួ្សដងាតដម្ើលរិច្បច្រតិរតតិការររស់ គឃ.សរ រោ ង
ការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ង
ឃ ុំ សង្កា ត់ 

- ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ  ឬអោរសដងាតការណ៍ ខ ល្តូវចូ្បលរមួ្សដងាតដម្ើល
 ុំដណើ រការថ្នការ្ តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ អាច្បផ្ទល ស់រដូរតុំណាងរ្ម្ងុឱ្យរុំដរញភាររិច្បចរុំនួសែលួន ន 

- ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ  និងអោរសដងាតការណ៍្តូវ នដរៀរច្បុំឱ្យសថិតដៅទីរិត លមម្
ខ លអាច្បសដងាតដម្ើលដឃើញនូវសរម្មភារទាុំង យថ្នការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ 
និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តឃ ុំ សង្កា ត់។ 

ែ. លរខែៈថ្នដាំ សែើ រការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ សផទៀងផ្ទទ ត្់ និងបរូសរុបលទធផលបស ដ្ ោះអាសននថ្នការស ោះសឆ្ន ត្ 
រិច្បច្រតិរតតិការររស់ គឃ.សរ រោ ងការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តច្បុំដពាោះការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តណា
មួ្យរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ្រសិនដរើចារ់ ុំដណើ រការដហើយ ្តូវដធែើឱ្យច្បរ់ច្ប ងច្បរ់ដ ើម្ ដោយរ ុំ
្តូវឈរ់ស្ារដ ើយ។ 

គ. ការសរៀប ាំទីរខនលង សម្រាប់រ ិចម្ររត្ិបត្តិការម្រត្តួ្ពិនតិ្យ សផទៀងផ្ទទ ត្់ និងបូរសរុបលទធផលថ្នការស ោះសឆ្ន ត្សៅ 
គឃ.សប 
គឃ.សរ ្តូវដរើររិច្បច្រតិរតតិការ្តួតរិនិតយ  ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តតាម្ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តដៅរោ ងឃ ុំ 
សង្កា ត់ ដៅទីោោ រ់ការររស់ែលួន ឬដៅអារណាមួ្យ ខ លត្ម្វូឱ្យានររដិវណ សនតិស ែ
ធានា នស វតថិភារលអ ដហើយ្តូវដរៀរច្បុំរនទរ់តាម្គុំររូលង់រនទរ់រារ់សនលឹរដនោ ត។ 
- រោ ងការ្តតួរិនិតយ  និងរូរសរ រលទធ្ លខាងដលើដនោះ ្រធាន្តូវអងគ យដៅច្ប ងត ាខ ង 
និងសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លអងគ យដៅច្ប ងត ាខ ងដទៀតទល់ម្ ែាត់ ដហើយ
អន ្រធាន និងសារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែ



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      22 

ដ ោះដនោ តអងគ យដៅអម្សងខាងត ទល់ម្ ែាោ ។  ច្បុំខណរសារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករ
អរ់រ ុំ រ័ត៌ាន និងទុំនារ់ទុំនងោធារណៈ្តូវទទួលរនទ រការពារាត់ទាែ រ និងររា
សណាដ រ់ធាោ រ់រោ ងរនទរ់្តួតរិនិតយ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត។ 
គាំរូរលងរ់ ិចម្ររត្បិត្តិការរបស់ គឃ.សប រនុងការម្រត្តួ្ពិនតិ្យ  សផទៀងផ្ទទ ត្់ នងិបូរសរុបលទធផលបស ដ្ ោះអាសននថ្ន

ការស ោះសឆ្ន ត្ និងសាា រ ឯរារសផសងៗខដលម្រត្ូវសម្ររើ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ម្ររធាន គឃ.សប ម្រត្ូវ៖ 
- ដ្តៀម្ដៅដលើត ខាងម្ ែាត់នូវ ទ.១២០២ ស្ារ់រុំដរញពារយរណដឹ ងខ ល្តវូ្ រគល់
រូនភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យតាម្ការដសោើស ុំ ា៉ាស ីនគិតដលែ ១ដ្គឿង និង
សាា រ ឯរោរចាុំ ច់្បដ្សងដទៀត 

- ចាត់ឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល ដរៀរច្បុំ ុំដ ើងរ ុំរយូទ័រ និងភាា រ់
អ ីនធឺណិត ដ ើម្បីទាញយរទិនោន័យ និងរូរភាររុំណត់ដហត ថ្នការដ ោះដនោ ត 
(ទ.១១០១) តារាងរត់្តាសុំដ ងដនោ ត (ទ.១១០៨) និងរុំណត់ដហត ថ្នការរារ់
សនលឹរដនោ ត (ទ.១១០២) រីដសវូរររណ៍ (Server) គ.រ.រ ខ លែលួន នរញ្ចូ ល 
និងរញ្ាូ នដៅ គ.រ.រ ស្ារ់្សរែ្ាយលទធ្លដ ោះដនោ តរឋម្។ 

្្ររធាធានន  

- ទ.១២០២ 

- ា៉ាស ីនគិតដលែ១ ដ្គឿង 

- សាា រ ឯរោរចាុំ ច់្បដ្សងដទៀត 

 
សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្ម
ច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត 

- ទ.១១០៩ 

- ទ្ម្ង់ខរររទដ្សងៗតាម្ការចាុំ ច់្ប 

 

អអនន  ្្ររធាធានន  

  

- ទ.១១០៩ 

- ទ្ម្ង់ខរររទដ្សងៗតាម្ការចាុំ ច់្ប 

 

សសាាររិិររទទទទួួលលររននទទ  ររដដលលើើកាការរង្កង្កររររ  ឋឋ  លល    
- រ ុំរយូទ័រ១ដ្គឿង ( ន ុំដ ើងរម្មវធីិ និង ភាា រ់អ ីនធឺណិតរចួ្ប) 
- ទ្ម្ង់ខរររទដ្សងៗតាម្ការចាុំ ច់្ប 

សសាាររិិររទទទទួួលលររននទទ  ររដដលលើើកាការរង្កង្កររអអររ់់ររ ុំុំ  ររ័័តត៌៌ាានន  ននិិងងទទុំុំនានាររ់់ទទុំុំននងងោោធាធាររណណៈៈ  
- ទទួលរនទ រការពារាត់ទាែ រ 
- ររាសណាដ រ់ធាោ រ់រោ ងរនទរ់្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត 

 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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២. ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ សផទៀងផ្ទទ ត់្ និងបូរសរុបលទធផលបស ដ្ ោះអាសននថ្នការស ោះសឆ្ន ត្រនុងឃុាំ សង្កា ត្់ 
    គឃ.សរ ្តវូ្ តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
រី្គរ់ការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ រញ្ចូ លាោ ជាលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ដោយរមួ្រញ្ចូ លទាុំងលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
ររស់ការយិាល័យខ ល្តូវ នរារ់ដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ ឬទីតាុំងស វតថិភារ ទាុំង
ការយិាល័យខ ល្តវូ ន គឃ.សរ ដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្ តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត ដោយខ្អរដលើពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយ 
រណដឹ ងរុំទាស់ (្រសិនដរើាន)។ 

៣. ការបូរសរុបលទធផលថ្នការស ោះសឆ្ន ត្បញ្ចូលគ្នន ពីម្រគបក់ារយិាលយ័របស់ឃុាំ សង្កា ត្់ ខ្ដលគ្នម នពារយបែដឹ ង 
និងខដលានពារយបែដឹ ង ប៉ាុខនតគ្នម នការសបើររញ្ច ប់សុវត្ថិភាព “រ” 

  រោ ងររណីឃ ុំ សង្កា ត់ណាាម នពារយរណដឹ ងតវ៉ា និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ ឬានពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ខ ល នោរ់ដ្កាយដរលដវលារុំណត់ ឬានពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា  និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ខ លាម នភសត តាងរញ្ជា រ់រីភារមិ្ន្រ្រតីនាុំឱ្យ
រ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ ត និង
រារ់សនលឹរដនោ តណាមួ្យដទដនាោះ គឃ.សរ មិ្នអាច្បដរើរញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្តួត
រិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ តដទ។ រោ ងររណីដនោះ គឃ.សរ ្តូវ
ចាត់ខច្បង្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តទាុំងអស់ច្បុំណ ោះឃ ុំ  សង្កា ត់ រញ្ចូ លាោ ជា
លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់។ 
  រោ ង ុំដណើ ការ្តួតរិនិតយ  ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ច្បុំដពាោះររណី ូច្បានខច្បងខាងដលើដនោះ គឃ.សរ ្ាន់ខតរិនិតយ
ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងគណនា ដោយខ្អរដលើទិនោន័យរោ ង ទ.១១០១ ទ.១១០៨  ទ.១១០២  ដធៀរនឹង 
ទ.១១០១ ទ.១១០៨  ទ.១១០២ ខ ល នរញ្ចូ លរោ ង្ររ័នធ្គរ់្គងលទធ្លថ្នការ
ដ ោះដនោ តរ៉ា ដណាណ ោះ ។ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវចាត់ខច្បង៖ 

- រង្កគ រ់សារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែ
ដ ោះដនោ ត ឱ្យយរដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ និង ទ.១១០២ ថ្ន 
ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តម្ដងមួ្យៗ រីរខនលងររាទ រម្រោរ់ដលើ
ត ច្បុំម្ ែ្រធាន គឃ.សរ 

- រង្កគ រ់ឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លដ ោះរ ម្ព ទ.១១០២ រីរោ ង្ររ័នធ
រ ុំរយូទ័រ ១ (មួ្យ) ច្បារ់ រួច្បដ ោះ្តា គឃ.សរ  ្រគល់ឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើ



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      24 

ការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និងវវិទរម្ម និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត យរដៅរិទ្ាយដៅ
ខាងម្ ែទីោោ រ់ការ គឃ.សរ 

- ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រតួដលែខ លានរត់្តារោ ង ទ.១១០១ និង ទ.១១០៨ 
ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តនីមួ្យៗរួច្បដធែើការដ្រៀរដធៀរលទធ្លជាមួ្យនឹងតួដលែ
ពារ់រ័នធខ លានរត់្តារោ ង ទ.១១០២ ដៅរោ ងការយិាល័យដ ោះដនោ តពារ់រ័នធ ដ ើម្បីឱ្យ
 ឹង្ រ ថ្ន លទធ្លខ ល នរត់្តារោ ង ទ.១១០២ រិតជា្តឹម្្តូវខម្ន ឬានរុំហ ស
រោ ងការគណនាដលែណាមួ្យ 

- សដ្ម្ច្បខរត្ម្ូវតួដលែលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោ ថ្នការដ ោះដនោ តដៅការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តដនាោះ ដៅច្បុំដពាោះម្ ែភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ និងអោរសដងាតការណ៍
ខ លានវតតាន ្រសិនដរើ នររដឃើញថ្ន គ.រ.រ/គ.រ.រ ានរុំហ សរោ ងការ
គណនាតួដលែ។ រោ ងការខរត្ម្ូវរុំហ សដនោះ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវឆូ្តល រតួដលែ
ខ លែ ស រចួ្បសរដសរតួដលែងមីដៅខរបរដនាោះ ដោយានច្ប ោះហតថដលខាររស់្រធាន 
គឃ.សរ ្ ង។ ររណីដនោះ្តូវឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លរត់្តាអុំរី
រញ្ជហ ដនោះដៅរោ ង ទ.១១០៣ ដៅរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ្ង។ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវ
្រកាសជាច្បុំហ លភ់ាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ  និងអោរសដងាតការណ៍ខ លាន
វតតាន អុំរីការខរត្ម្ូវដនោះ ដោយរញ្ជា រ់រីមូ្លដហត  ្ រម្ទាុំងច្ប ោះហតថដលខា ដ ម្ ោះ 
និងដ ោះ្តា គឃ.សរ ដលើរុំណត់ដហត អុំរីការខរត្ម្ូវ និងខច្បររូនភាោ រ់ង្ករ
គណររសនដយា យខ លានវតតាន 

- ចាត់ឱ្យសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លខសគនទ្ម្ង់ខរររទទាុំង យណា
ខ លានការខរត្ម្ូវ និងរុំណត់ដហត ថ្នការខរត្ម្ូវរញ្ចូ លរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ 

- ខណនាុំសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លឱ្យខរត្ម្វូទិនោន័យរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ 
ខ ល នទាញយររីដសវរូររណ៍ (server) គ.រ.រ រោ ងររណីានការខរត្ម្ូវ
ទិនោន័យថ្នទ្ម្ង់ខរររទណាមួ្យ 

- ខណនាុំសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លឱ្យដ ោះរ ម្ព ទ.១១០៩ ខ ល្ររ័នធ
 នគណនាដោយសែ័យ្រវតតិខ្អរតាម្ទិនោន័យរោ ង ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ 
រី្គរ់ការយិាល័យរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 

- ធានាថ្នរាល់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តខ ល នដ្រើ
្ ស់រោ ង ុំដណើ រការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្ លរចួ្ប ្តវូខត នោរ់
ដៅរោ ងដស្រោម្សុំរ ្តខ លានកាែោង “រុំណត់ដហត ថ្នការដ ោះដនោ ត (ទ.១១០១) 
តារាងរត់្តាសុំដ ងដនោ ត (ទ.១១០៨) និងរុំណត់ដហត ថ្នការរារ់សនលឹរដនោ ត 
(ទ.១១០២) ដ្ាើរូន គធ.ែរ” ដ ើម្បីដ្តៀម្ដ្ាើរូន គធ.ែរ និងដ ោះរ ម្ព ១ (មួ្យ) 
ម្ ែ ១ច្បារ់ ទ រជាឯរោរររស់ គឃ.សរ 

- ធានាថ្ន ទ.១១០៩ ខ លសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល នដរៀរច្បុំរចួ្បរាល់
រោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ  នដ ោះរ ម្ពច្បុំនួន ២ ច្បារ់ រនាទ រ់ម្រ្រគល់រូន អន ្រធាន 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      25 

គឃ.សរ ១ (មួ្យ) ច្បារ់ និងសារិរទទួលរនទ រដលើការង្ករដសវរម្មច្បារ់ និង
វវិទរម្ម និងសនតិស ែដ ោះដនោ ត ១ (មួ្យ) ច្បារ់ ដ ើម្បី្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់រខនថម្
ដោយដ្រើ្រាណវធីិដោយថ្  និងដោយា៉ាស ីនគិតដលែ។ ទ.១១០៩ ទាុំង ២ ច្បារ់
ដនាោះ្តូវខតរិនិតយដ្ទៀងផ្ទទ ត់ដ ើងវញិឱ្យ ន្តឹម្្តូវ  និងច្ប ោះហតថដលខាដោយ
សារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល និង្រធាន គឃ.សរ  ដ ើម្បីដ្ាើរូន គធ.ែរ 
១ច្បារ់ និងររាទ រជាឯរោរដៅ គឃ.សរ ១ច្បារ់ 

- ធានាថ្នសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល នដ្ទរទិនោន័យលទធ្លរី ទ.១១០៩ 
ដៅរោ ង ទ.១១០៣ តាម្្ររ័នធ្ គរ់្គងលទធ្លថ្នការដ ោះដនោ ត រចួ្បដ ោះរ ម្ពតាម្
ច្បុំនួនចាុំ ច់្ប។ រុំណត់ដហត ដនោះ្តវូខត នច្ប ោះហតថដលខាដោយសារិរទទួលរនទ រ
ដលើការង្កររ ឋ ល និង្រធាន គឃ.សរ   

- ធានាថ្ន ទ.១១០៩ និង ទ.១១០៣  ខ ល នច្ប ោះហតថដលខា និងដ ោះ្តា គឃ.សរ 
រចួ្ប ្តូវ នខសគនរញ្ចូ លដៅរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ 

- ទ.១១០៣ ្ តូវោរ់រង្កហ ញភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ និងអោរសដងាតការណ៍ដ ើម្បី
រិនិតយ និងអដញ្ា ើញភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ ច្ប ោះហតថដលខាជាោរស។ី ការមិ្ន្រម្
ច្ប ោះហតថដលខារីភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យមិ្នអាច្បចាត់ទ រ ទ.១១០៣ ជាដាឃៈ
 នដទ។ 

ររ..  កាការរសសម្រម្រររើើម្រម្រាាសស់់    ទទ..១១១១០០៩៩  ននិងិង  ទទ..១១១១០០៣៣  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទ.១១០៣ តាម្ច្បុំនួនចាុំ ច់្ប 

- ១ ច្បារ់ រិទ្ាយដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ 

- ១ ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ ោរ់រោ ងដស្រោម្សុំរ ្តខ ល 

ានកាែោងថ្ន “រុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្ល 

រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់  
ដ្ាើរូន គធ.ែរ”   

- ១ ច្បារ់ ររាទ រជាឯរោរ គឃ.សរ 

- ខច្បររូនភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យខ លានវតតាន 

 

ទ.១១០៩ ច្បុំនួន ២ ច្បារ់ 

- ១ ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ ោរ់រោ ងដស្រោម្សុំរ ្តខ ល 

ានកាែោងថ្ន“រុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ 
ដ្ាើរូន គធ.ែរ”   

- ១ ច្បារ់ ររាទ រជាឯរោរ គឃ.សរ 

 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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 ាំ្ាំ៖  
- ្រធាន គឃ.សរ ្តវូធានាថ្ន ររូភារ និងទិនោន័យ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ទ.១១០៩ 
និង ទ.១១០៣ ខ លានរោ ង្ររ័នធរ ុំរយូទ័រ នរញ្ាូ នដៅដសវូរររណ៍ (Server) គ.រ.រ 
តាម្អ ីនធឺណិត និងររាទ ររោ ងហាែល ស់ (USB Drive) មួ្យខ លានច្បងដលែរូ សាៃ ត់ ស្ារ់
រញ្ាូ នដៅ គធ.ែរ។ 

ែែ..  កាការរសសម្រម្រត្ត្ៀៀមមររញ្ញ្ចច បប់់  ““គគ  ពពិិសសសសសស””  
្រធាន គឃ.សរ ្តូវដ្តៀម្រញ្ច រ់ “គ រិដសស” ១ ខ ល្តូវោរ់រាល់ដស្រោម្សុំរ ្ត 

ោរ់ឯរោរដ ោះដនោ តស្ារ់ដ្ាើរូន គធ.ែរ  និងដ្ាើរូន គ.រ.រ តាម្រយៈ គធ.ែរ។ 
្រធាន គឃ.សរ ្តូវ្រមូ្ល និងច្បងជា ច់្បដៅតាម្ម្ ែឯរោរ និងដាលដៅខ ល
្តូវទទួល ដហើយដរៀរច្បុំោរ់ដៅរោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស” នូវ៖ 

- រាល់ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ដ្ាើរូន គធ.ែរ 
- រាល់ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៣ ដ្ាើរូន គធ.ែរ 
- រាល់ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ហាែល ស់ររាទ រររូភារទិនោន័យ និងទិនោន័យ ទ.១១០១  
ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ទ.១១០៩ និង ទ.១១០៣  

- ដស្រោម្សុំរ ្តខតមួ្យោរ់រាល់ឯរោរពារ់រ័នធនឹងពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយ
រណដឹ ងរុំទាស់ខ ល្តូវដ្ាើរូន គធ.ែរ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់រ យការណ៍ពារ់រ័នធនឹងលទធ្លថ្នការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត រោ ងររណីឃ ុំ សង្កា ត់ណាានពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ខ លត្ម្ូវឱ្យានការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” 
ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តណាមួ្យ ឬដ្ច្បើន។  ដស្រោម្សុំរ ្តដនោះ្តូវានកាែោង
ថ្ន “រ យការណ៍សដីរីការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្ តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ 
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត ដ្ាើរូន គធ.ែរ” ដហើយ្តវូរិរភាា រ់ដៅ
នឹងដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៣ ដហើយោរ់ដៅរោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស” ដ្ាើរូន 
គធ.ែរ។ 

៤. ររែីឃុាំ សង្កា ត្់្ានពារយបែដឹ ងត្វ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំទស់ខដលអា ប៉ាោះពាល់ដល់លទធផល
បស ដ្ ោះអាសននថ្នការស ោះសឆ្ន ត្សៅការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹរសឆ្ន ត្្មួយ ឬសម្រ ើន 
រោ ងររណីឃ ុំ សង្កា ត់ណាានពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់្តវូ នោរ់

រោ ងអុំ  ងលាៃ ច្បថ្នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ឬយា៉ាងយូររុំ  ្ត្តឹម្ដា៉ាង ១១:៣០ នាទី ថ្នថ្ងៃរនាទ រ់រីថ្ងៃ
ដ ោះដនោ ត ដហើយពារយរណដឹ ងដនាោះមិ្នានរញ្ជា រ់រ័ត៌ានចាុំ ច់្ប និងាម នភសត តាងរញ្ជា រ់រី



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      27 

ភារមិ្ន្រ្រតីណាមួ្យខ លនាុំឱ្យរ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តណាមួ្យ ឬដ្ច្បើនរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ដនាោះដទ 
គឃ.សរ ្តូវដធែើការ្តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តររស់ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តទាុំងអស់ច្បុំណ ោះឃ ុំ សង្កា ត់
រញ្ចូ លាោ ជាលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ដោយអន វតត ូច្បឃ ុំ 
សង្កា ត់ាម នពារយរណដឹ ងខ រ។ 
ច្បុំដពាោះការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តខ លានពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និង

ពារយរណដឹ ងរុំទាស់ខ លានភារមិ្ន្រ្រតីធៃន់ធៃរណាមួ្យនាុំឱ្យរ៉ាោះពាល់ ល់លទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តទាុំងដនាោះ គឃ.សរ អាច្បដរើរ
រញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ថ្នការយិាល័យពារ់រ័នធ ដ ើម្បី្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ សាា រ ឯរោរ 
ដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត។  ្រធាន គឃ.សរ ្តូវ៖ 

-  រយររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” រីរោ ងដសាង “ែ” ម្រោរ់ដៅដលើត   
- ដ្រើរថ្ន្តនតកាត់ដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ”  រួច្ប រយររាល់ដស្រោម្សុំរ ្ត និងដសាង
 ល សទិរោរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តទាុំងអស់ ខ លានដៅខាងរោ ងម្រោរ់ដោយ
ខ ររីាោ  ដៅដលើត ខាងម្ ែាត់ 

- ្រគល់ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ឱ្យដៅសារិរទទួលរនទ រ
ទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ លស្ារ់តាម្ោនរិនិតយ ដោយដ្រៀរដធៀរដៅនឹង
លទធ្លថ្នការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត 

- ដរើរដស្រោម្សុំរ ្ត ឬដសាង ល សទិរោរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តម្ដងមួ្យៗដ ើម្បី
រិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ ូច្បខច្បងដៅច្បុំណ ច្បទី៥ខាងដ្កាម្។ 

៥.  ដាំ សែើ រការអនុវត្តការង្ករម្រត្ួត្ពនិិត្យ សផទៀងផ្ទទ ត្ស់ាា រ ឯរារស ោះសឆ្ន ត្ និងសនលឹរសឆ្ន ត្ 
ដៅដរលទទួល ន ទ.១១០១ ទ.១១០៨  ទ.១១០២ ្រម្ទាុំងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តថ្ន

ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តពារ់រ័នធ្គរ់្ាន់ដហើយ ្រធាន គឃ.សរ ្តវូ
ចាត់ខច្បងឱ្យ្ តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ តដៅការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តដនាោះ ដោយ្តូវយរចិ្បតតទ រោរ់ច្បុំដពាោះរញ្ជហ ពារ់រ័នធដៅនឹងរម្មវតថ ថ្នពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ និងរញ្ជហ រមួ្  ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- រិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ដលែរូ ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត 
- រិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់្តាសាៃ ត់ ខ លដ្រើស្ារ់ដ ោះដលើែោងសនលឹរដនោ តថ្នការយិាល័យ
ដ ោះដនោ តដនាោះ 

- រិនិតយ និងរារ់ច្បុំនួនអោរដ ោះដនោ តរោ ងរញ្ា ីដ ោះដនោ តខ ល នម្រដ ោះដនោ ត 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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- រិនិតយដ្ទៀងផ្ទទ ត់ច្បុំនួនសនលឹរដនោ ត និងដលែដរៀងគល់រញ្ា ីសនលឹរដនោ ត ខ ល ន
្រគល់ឱ្យការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះជាមួ្យដលែដរៀងគល់រញ្ា ីសនលឹរដនោ តខ ល
ទទួលរីការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះវញិ 

- រារ់ច្បុំនួនសនលឹរដនោ តែូច្ប (្រសិនដរើាន) 
- រារ់ច្បុំនួនសនលឹរដនោ តមិ្ន នដ្រើ 
- រិនិតយ និងរារ់ច្បុំនួនសនលឹរដនោ តមិ្ន នការ 
- រិនិតយ និងរារ់សនលឹរដនោ ត នការខ ល នដ ោះាុំ្ទគណររសនដយា យនីមួ្យៗ។ 

រនាទ រ់រីអន វតតការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ខាងដលើរចួ្បរាល់ដហើយ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវ៖ 
- ដធែើរ យការណ៍ និងដលើរដយារល់ពារ់រ័នធនឹងលទធ្លថ្នការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត  និងសនលឹរដនោ តខាងដលើ ដោយដសោើស ុំ គធ.ែរ រិនិតយ 
សដ្ម្ច្បរយួរលទធ្លដ ោះដនោ តជារដណាដ ោះអាសនោ ឬយល់្រម្ទទួលយរលទធ្ល
ដ ោះដនោ តថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះ។ រ យការណ៍ដនោះ្តវូដធែើជា ២ (រីរ) ច្បារ់ 
និងច្ប ោះហតថដលខា ដោយសារិរទទួលរនទ រដលើការង្កររ ឋ ល និង្រធាន គឃ.សរ។ 

 
 

 
 
 

 
 
 

- ោរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត ខ ល នរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ ដៅរោ ងដស្រោម្សុំរ ្ត និង
ដសាង ល សទិរនានា រចួ្បដវច្បែចរ់រោ ងរញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើងវញិ តាម្លុំនាុំដ ើម្ 

- ដវច្បែចរ់ោរ់រោ ងដសាង “ែ” ដ ើងវញិ ខ លានខតរញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” និងដស្រោម្
សុំរ ្តោរ់្តា គ.រ.រ រចួ្បនាុំយរដៅររាទ រដៅរខនលងដ ើម្ដ្តៀម្ស្ារ់ការដវច្បែចរ់ 
និងរញ្ាូ នដៅ  គធ.ែរ។ 

ដៅដរលរញ្ច រ់ការ្តួតរិនិតយ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការយិាល័យ
ដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តខ លានពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់រចួ្បរាល់

ដហើយ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវ្ ររ ុំសដ្ម្ច្បដលើពារយរណដឹ ង ដោយអន វតតតាម្ច្បុំណ ច្ប   ដ្កាម្ 
ច្បុំណ ច្ប VII ទុំរ័រ១៨។ 

 

រ យការណ៍ច្បុំនួន 
២ ច្បារ់ 

- ១ច្បារ់          ោរ់ដៅរោ ងដស្រោម្សុំរ ្តានកាែោងថ្ន“រ យការណ៍ 

សដីរីការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្តតួរិនិតយ 
ដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត 
ដ្ាើ រូន គធ.ែរ” ខ ល្តូវរិរភាា រ់ដៅនឹងដស្រោម្
សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៣ ដហើយខ ល្តូវោរ់ដៅរោ ង
រញ្ច រ់ “គ រិដសស” 

- ១ច្បារ់      ររាទ រជាឯរោរ។ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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៦. ការសវ ែចប់រញ្ច ប់ “គ ពិសសស” និងសសោង “គ” និងការបញ្ជូ នសៅ គធ.ែប 
  រនាទ រ់រី នអន វតតការ្ តតួរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ និងរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការ
ដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ខ លានពារយរណដឹ ង និងាម នពារយរណដឹ ងរចួ្បដហើយ ្រធាន គឃ.សរ 
្តូវធានាថ្ន ទ.១១០៣ និងរាល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តរីការយិាល័យដ ោះ
ដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តទាុំងអស់រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ្តូវខត នដវច្បែចរ់រោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស” និង
ដសាង “គ” រចួ្ប្រគល់រូន       គធ.ែរ  នយា៉ាង្តឹម្្តូវរោ ងរយៈដរលយា៉ាងយូរ ៣ (រី) ថ្ងៃ រនាទ រ់រី
 នទទួលដសាង “ែ” ្រម្ទាុំងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តរី្គរ់ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និង
ការយិាល័យរារ់សនលឹរដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់។ រោ ងររណីឃ ុំ សង្កា ត់ណាានពារយ
រណដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ខ លត្មូ្វឱ្យានការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ”  ដៅ
ការយិាល័យណាមួ្យ ឬដ្ច្បើន ្រធាន គឃ.សរ ្តូវធានាថ្ន រាល់ដសាង “ែ” ោរ់រញ្ច រ់
ស វតថិភារ “រ” ខ ល នដរើរ្តួតរិនិតយដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត
ដនាោះ ្ តូវខត នដវច្បែចរ់រោ ងដសាង “គ” ដោយខ រ។ 

រ. ការសវ ែចប់រញ្ច ប់ “គ ពិសសស” សផញើ រូន គធ.ែប 
្រធាន គឃ.សរ ្តូវធានាោរ់ដៅរោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស” ឱ្យ ន្គរ់្ាន់ និង

្តឹម្្តូវដៅម្ នដរលរិទភាិតនូវរាល់ដស្រោម្សុំរ ្ត្ទ ររុំណត់ដហត  រ យការណ៍ និង
ឯរោរដ ោះដនោ តខ ល្តូវដ្ាើរូន គធ.ែរ  ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ និងរុំណត់ដហត ថ្នការរិទ្ាយ ទ.១១០៣ 
ច្បុំនួន ១ ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់រ យការណ៍ររស់ គឃ.សរ សដីរីការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត (្រសិនដរើាន) 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨  ទ.១១០២ តាម្ការយិាល័យនីមួ្យៗ ដ្ាើ
រូន គធ.ែរ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ហាែល ស់ (USB Drive) ររាទ ររូរភារទិនោន័យ និងទិនោន័យថ្ន 
ទ.១១០១ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ទ.១១០៩ ទ.១១០៣ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តមួ្យោរ់រាល់ឯរោរពារ់រ័នធនឹងពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ង
រុំទាស់ ដោយានកាែោងថ្ន  “ដ្ាើរូន គធ.ែរ”  (្រសិនដរើាន)  

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ១ច្បារ់។ 
្រធាន គឃ.សរ ្តូវ៖ 
- ចាត់ខច្បងឱ្យរុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត 
(ទ.១១០៧) ច្បុំនួន ៣ ច្បារ់ ដោយសរដសររាយម្ ែសាា រ ឯរោរខ ល ន
ោរ់រោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស”  



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      30 

 

 
 

- រិទភាិតរញ្ច រ់ “គ រិដសស”  រចួ្បដហើយសរដសរសាគ ល់ដលែរូ ឃ ុំ សង្កា ត់ររស់ែលួន 
ដៅដលើខ្ោរខាងដ្ៅថ្នរញ្ច រ់ “គ រិដសស”  ដោយដ្រើរ ិរហែឺតល រមិ្ន្រោះ រចួ្បដ្តៀម្
ទ រស្ារ់រញ្ាូ នដៅ គធ.ែរ។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ែ. ការសវ ែចប់សសោង “គ” គ្នម នពារយបែដឹ ង ឬានពារយបែដឹ ង ប៉ាុខនតគ្នម នការសបើររញ្ច ប់សុវត្ថភិាព “រ” 
្រធាន គឃ.សរ ្តូវចាត់ខច្បងដវច្បែចរ់ដសាង “ែ” ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់

សនលឹរដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ខ លាម នពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ និងខ ល
ានពារយរណដឹ ង រ៉ា ខនតាម នការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ 
សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តនិងសនលឹរដនោ ត ដោយោរ់ដៅរោ ងដសាង “គ” តាម្ច្បុំនួនចាុំ ច់្ប 
ដ ើម្បីោរ់ឱ្យអស់ដសាង “ែ” ទាុំងដនាោះ។ រោ ងការដវច្បែចរ់ គឃ.សរ ្ តូវ៖ 

- ោរ់ដសាង “ែ” តាម្លុំោរ់ដលែដរៀងថ្នដលែរូ ការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់
សនលឹរដនោ ត ដៅរោ ងដសាង “គ” នីមួ្យ  ៗ

- ធានាថ្ន លិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត (ទ.១១០៧) ច្បុំនួន ៣ 
ច្បារ់ ្តវូ នរុំដរញដោយានរាយម្ ែសាា រ ឯរោរខ ល នោរ់រោ ងដសាង “គ” 
នីមួ្យ  ៗ

ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ 

- ១ច្បារ់    ោរ់រោ ងរញ្ច រ់ “គ រិដសស” 
- ១ច្បារ់    ោរ់រោ ងដហាដ ៉ាខាងដ្ៅថ្នរញ្ច រ់ “គ រិដសស” 
- ១ច្បារ់    ដ្រើរោ ងការ្រគល់ ទទួលដៅ គធ.ែរ 

រញ្ចប់ «គ រិសសស» 
 
 
- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៣ច្បុំនួន ១ច្បារ់ ទ.១១០៩ ច្បុំនួន ១ច្បារ់ និងរុំណត់ដហត ថ្ន
ការរិទ្ាយរុំណត់ដហត រូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ 
សង្កា ត់ ១ច្បារ់ ដ្ាើរូន គធ.ែរ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់រ យការណ៍ររស់ គឃ.សរ សដីរីការ្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់ សាា រ 
ឯរោរដ ោះដនោ ត និងសនលឹរដនោ ត (្រសិនដរើាន)   

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០១ ទ.១១០៨  ទ.១១០២ តាម្ការយិាល័យនីមួ្យៗ ១ ច្បារ់ ដ្ាើ
រូន គធ.ែរ   

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ហាែល ស់ (USB Drive) ររាទ រររូភារទិនោន័យ និងទិនោន័យ ទ.១១០១  
ទ.១១០៨ ទ.១១០២ ទ.១១០៩ ទ.១១០៣ 

- ដស្រោម្សុំរ ្តខត១ោរ់រាល់ឯរោរពារ់រ័នធនឹងពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬពារយរណដឹ ងរុំទាស់ ដ្ាើរូន 
គធ.ែរ (្រសិនដរើាន) 

- ដស្រោម្សុំរ ្តោរ់ ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ១ច្បារ់។ 
 
 
 

ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ១ ច្បារ់ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      31 

 
 

 
 

- ច្បងភាិតដសាង “គ” នីមួ្យ  ៗនិងចារ់ដោឃល ុំានដលែ។  
- សរដសរសាគ ល់រីដ្ៅដសាង “គ” នីមួ្យ  ៗ ដោយដ្រើរ ិរហែឺតល រមិ្ន្រោះនូវដលែ
រូ ការយិាល័យពារ់រ័នធរីដលែរ៉ា នាម ន  ល់ដលែរ៉ា នាម ន និងពារយថ្ន “រិនិតយរចួ្ប”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គ. ការសវ ែចប់សសោង “គ” ានពារយបែដឹ ង និងការសបើររញ្ច បស់ុវត្ថិភាព “រ” 
្រធាន គឃ.សរ ្តូវចាត់ខច្បងដវច្បែចរ់ដសាង “ែ” ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់

សនលឹរដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ខ លានពារយរណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពារយរណដឹ ងរុំទាស់ និងខ ល
ានការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដ ើម្បី្តួតរិនិតយ ដ្ទៀងផ្ទទ ត់សាា រ  ឯរោរដ ោះដនោ ត 
និងសនលឹរដនោ ត ដោយោរ់ដៅរោ ងដសាង “គ” ដោយខ រ តាម្ច្បុំនួនចាុំ ច់្ប ដ ើម្បីោរ់ឱ្យ
អស់ដសាង “ែ” ទាុំងដនាោះ។ រោ ងការដវច្បែចរ់ដនោះ គឃ.សរ ្ តូវ៖ 

- ោរ់ដសាង “ែ” ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តខ លានពារយរណដឹ ង 
ឬ/និងានការដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ដៅរោ ងដសាង “គ” 

- ធានាថ្ន លិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត (ទ.១១០៧) ច្បុំនួន 
៣ ច្បារ់ ្ តូវ នរុំដរញដោយានរាយម្ ែ សាា រ ឯរោរខ ល នោរ់រោ ងដសាង 
“គ” ពារ់រ័នធ 

ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ 

- ១ច្បារ់   ោរ់រោ ងដសាង “គ”  
- ១ច្បារ់   ោរ់រោ ងដហាដ ៉ាខាងដ្ៅដសាង “គ”  
- ១ច្បារ់   ដ្រើរោ ងការ្រគល់ ទទួលដៅ គធ.ែរ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      32 

 
 
 
 
 

- ច្បងភាិតដសាង “គ” និងចារ់ដោឃល ុំានដលែ 
- សរដសរសាគ ល់រីដ្ៅដសាង “គ” នីមួ្យ  ៗដោយដ្រើរ ិរហែឺតល រមិ្ន្រោះនូវដលែរូ 
ការយិាល័យពារ់រ័នធ និងពារយថ្ន “ានពារយរណដឹ ង/ដរើររញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ចាំណាាំ៖  

រោ ងររណីានដសាង “គ” រិនិតយរចួ្ប និងដសាង “គ” ានពារយរណដឹ ង/ដរើររញ្ច រ់
ស វតថិភារ “រ” ានច្បុំនួនដ្ច្បើនដលើសរី១ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវសរដសរសាគ ល់រខនថម្ដៅ
ដលើខ្ោរខាងដ្ៅថ្នដសាង “គ” ទាុំងដនាោះ នូវដលែដរៀងថ្នដសាង “គ” នីមួ្យៗ។ ឧទាហរណ៍ 
្រសិនដរើានដសាង “គ” សរ រានច្បុំនួន ៣ ្តូវសរដសរសាគ ល់ដលែដរៀង ១/៣ ២/៣ ៣/៣។ 

ឃ. ការសវ ែចប់សាា រ ឯរារស ោះសឆ្ន ត្សៅសល់ និងការបញ្ជូ នសៅ គធ.ែប 
្រធាន គឃ.សរ ្ តូវធានាថ្ន រាល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តដៅសល់ដ្សងៗដទៀត 

 ូច្បជា ហិរដនោ ត រនទរ់សាៃ ត់ ដរសស័ងាសី ្តា គឃ.សរ ា៉ាស ីនគិតដលែ ដ្គឿង
ររកិាខ រវទិយ ទារ់ទង ទឹរដមម ល រមិ្ន្រោះ ខ ល នទទួលរីការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ង
ឃ ុំ សង្កា ត់ ឬ/និងានដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ ្តូវខត នដវច្បែចរ់ និងរញ្ាូ នទនទឹម្ាោ
នឹងការរញ្ាូ នដសាង “គ” និង រញ្ច រ់ “គ រិដសស” ដៅ គធ.ែរ។ គឃ.សរ ្តូវរុំដរញ 

ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ៣ច្បារ់ 

- ១ច្បារ់   ោរ់រោ ងដសាង “គ”  
- ១ច្បារ់   ោរ់រោ ងដហាដ ៉ាខាងដ្ៅដសាង “គ”  
- ១ច្បារ់   ដ្រើរោ ងការ្រគល់ ទទួលដៅ គធ.ែរ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ដោយរាយម្ ែសាា រ ឯរោរដៅសល់ខ ល្តូវដវច្បែចរ់
រញ្ាូ នដៅ គធ.ែរ។ 

សសាាគគ លល់់៖ ្រធាន គឃ.សរ ្តូវ៖ 
- ្រកាសអដញ្ា ើញភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ ្រម្ទាុំងអោរសដងាតការណ៍ជាតិ 
និងអនតរជាតិ ខ លានវតតានឱ្យចូ្បលរមួ្ជាោរសីរោ ងការរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួល 
រញ្ច រ់ “គ រិដសស” រាល់ដសាង “គ” និងសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តដ្សងដទៀត 
ដហើយ្តូវរូន ុំណឹងអុំរីដរលដវលាថ្នការ្រគល់ ទទួល ដៅ គធ.ែរ 

- ្រគល់រូន គធ.ែរ នូវដស្រោម្សុំរ ្តោរ់រញ្ា ីវតតានអោរសដងាតការណ៍រោ ងដរល
ដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ ត (ទ.១១២០)រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ ស្រសរដរលការរញ្ាូ ន
លិែិត្រគល់ទទួល សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត (ទ.១១០៧)។ 

IX. ការបិទការយិាលយ័ស ះសនោ តរោងុព្ាាន្អាសន្ោ 

១. សិទធិសសម្រម សបើរ ឬបិទការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ ម្ររសិនសបើការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្សនាោះសថិត្រនុងម្រគ្នានអាសនន 
ម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ឬដៅថ្ងៃដ ោះដនោ ត ្រសិនដរើការយិាល័យដ ោះដនោ តណាមួ្យ ឬមួ្យ

ច្បុំនួនសថិតដៅរោ ងកាលៈដទសៈានអាសនោខ លនាុំឱ្យានដ្ាោះថ្នោ រ់ ឬគុំរាម្រុំខហង ល់
ស វតថិភារម្ន្តនតីដ ោះដនោ ត និងអោរដ ោះដនោ តដៅររដិវណខាងរោ ង និងរោ ងការយិាល័យដ ោះដនោ ត 
គ.រ.រ ានសិទធិសដ្ម្ច្បមិ្នដរើរ ឬរិទការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះ ឬទាុំងដនាោះ។ 
 រ. ររែីដូ សមដ ែលោះខដលអា រាំែត្់ នថាជាកាលៈសទសៈានអាសនន 

អាច្បរុំណត់ នថ្ន ជាកាលៈដទសៈានអាសនោគឺររណីណាមួ្យរោ ងច្បុំដណាម្ររណី
 ូច្បខាងដ្កាម្៖ 

- អសនតិស ែជាោធារណៈ 
- ទឹររុំនន់ ែយល់រយ ោះ រញ្ាួ យ ី ឬដ្ាោះធម្មជាតិដ្សងដទៀត 
- ការ ួលរលុំអារស្ារ់រដ្ម្ើការដ ោះដនោ ត ដោយយថ្នដហត ណាមួ្យ អគគិភ័យ ឬ
ការែូច្បខាត្រហារ់្រខហលាោ ខ លនាុំឱ្យានដ្ាោះថ្នោ រ់ 

- ការរាុំងសទោះខ្ោររ ឋ ល ខ លមិ្នអាច្បឱ្យការដ ោះដនោ ត ុំដណើ រការ ន 
- ការឆ្លងររីរាលោលថ្នរុំងឺកាច្បោហាវ និង្រររដោយដ្ាោះថ្នោ រ់ដ្សងៗ។ 

 ែ. សិទធិសសម្រម មិនសបើរ ឬបិទការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ និងការរាយការែ៍ពីថាន រ់ គ.រ.ប ដល ់គ.រ.ប 
- ដៅម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ្រសិនដរើដរើតានររណីណាមួ្យថ្នកាលៈដទសៈានអាសនោ 
្រធាន គ.រ.រ ្ តូវរាយការណ៍រនាទ ន់រីោថ នភារជារ់ខសដងដៅ គឃ.សរ 

- គឃ.សរ ្តវូវយតថ្ម្លរីសភារការណ៍ជារ់ខសដង រិនិតយលទធភារខ លអាច្បដរើរ
ការយិាល័យដ ោះដនោ ត ន ឬមិ្ន ន និងរាយការណ៍រនាទ ន់រូន គធ.ែរ  



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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- គធ.ែរ ្តូវរិនិតយ និងវយតថ្ម្លសភារការណ៍ឱ្យ នច្បាស់លាស់ដោយ្ដល់
ដយារល់ និងរាយការណ៍រនាទ ន់រូន គ.រ.រ ដ ើម្បី គ.រ.រ សដ្ម្ច្បអុំរីការដរើរ ឬ
មិ្នដរើរការយិាល័យដ ោះដនោ ត 

- ដ្កាយការសដ្ម្ច្បដរើរ ឬមិ្នដរើរការយិាល័យដ ោះដនោ ត គ.រ.រ ្ តូវរូន ុំណឹងរនាទ ន់
ដៅ គធ.ែរ តាម្ទូរស័រទ ទូរោរ វទិយ ទារ់ទង ឬ អ ីខម្៉ាល ដ ើម្បី គធ.ែរ ចាត់ខច្បងរនត 

- ការយិាល័យខ លមិ្ន្តូវ នដរើរ ឬខ ល្តូវ នរិទដៅថ្ងៃដ ោះដនោ តដោយោរ
កាលៈដទសៈានអាសនោ ្ តូវខតរិទដរញមួ្យថ្ងៃ រហូត ល់ានការសដ្ម្ច្បជាងមី 

- រោ ងររណីការយិាល័យដ ោះដនោ តថ្នឃ ុំ សង្កា ត់ណាខ ល នសដ្ម្ច្បមិ្នដរើរ ឬ្តូវ
រិទដោយកាលៈដទសៈានអាសនោដៅម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត ឬដៅថ្ងៃដ ោះដនោ ត គ.រ.រ  
្តូវរាយការណ៍ភាល ម្រូននាយររ ឋម្ន្តនតី។ 

២. ការខែនាាំសដីពីការមិនសបើរ ឬបិទការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ 
 រោ ងររណីានការយិាល័យដ ោះដនោ តខ លមិ្ន្តូវ នដរើរ ឬ្តវូ នរិទ ដោយាន 
គ.រ.រ ជារុំនួយ គឃ.សរ ពារ់រ័នធ្តូវ៖ 

- រូន ុំណឹង ល់អោរដ ោះដនោ តពារ់រ័នធអុំរីការមិ្នដរើរ ឬការរិទការយិាល័យដ ោះដនោ ត
ដនាោះ ឬទាុំងដនាោះដោយរញ្ជា រ់រីមូ្លដហត ច្បាស់លាស់ 

- ្រមូ្លសាា រ និងឯរោរពារ់រ័នធដ្សងដទៀតស្ារ់រដ្ម្ើការដ ោះដនោ តម្រររា
ទ រដៅ គឃ.សរ  

- ្រមូ្លសនលឹរដនោ តខ ល នដ ោះរចួ្បដហើយ ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តខ ល្តូវ ន
រិទរោ ងអុំ  ងការដ ោះដនោ ត រារ់ច្បុំនួន និងរត់្តាទ ររោ ងរុំណត់ដហត  រចួ្បោរ់រោ ង
ដសាងមួ្យដោយខ រ។ សនលឹរដនោ តដនោះ្តូវទ រជាដាឃៈ គឺមិ្ន្តូវរារ់រញ្ចូ លរោ ង
លទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តដ ើយ 

- ដធែើរុំណត់ដហត សដីរីការមិ្នដរើរ ឬរិទការយិាល័យដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ និង
រាយការណ៍រូន គធ.ែរ ដ ើម្បី គធ.ែរ រាយការណ៍រូន គ.រ.រ ។ 

រ. ររែីម្ររធានសរដិ ឬអសនតិសែុសរើត្ានស ើងសៅការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ សម្រកាយសពលបិទការស ោះសឆ្ន ត្ 
និង នសធវើរាំែត្់សហត្ុរួ សហើយ ប៉ាុខនតហិបសឆ្ន ត្ខដលានសនលឹរសឆ្ន ត្ខាងរនុង រាំែត្់សហតុ្ថ្នការ
ស ោះសឆ្ន ត្ និងឯរារស ោះសឆ្ន ត្សៅររា នលអ 
គ.រ.រ ្តូវដវច្បែចរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តទាុំងដនាោះរញ្ាូ នដៅ គឃ.សរ ដ ើម្បី

ចាត់ខច្បងរារ់សនលឹរដនោ តដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ។ ្ រធាន គ.រ.រ ្ តូវចាត់ខច្បង ដវច្បែចរ់ 
និងរញ្ាូ នជារនាទ ន់ដៅ គឃ.សរ នូវ៖ 

- ហិរដនោ តខ ល នរិទភាិត និងចារ់ដោឃល ុំានដលែ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
- អនុវត្តវិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នន ស ៀសផុត្ពីរាំ ងឺរូវីដ-១៩                                      35 

- ដវច្បែចរ់រញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” ខតមិ្នចាុំ ច់្បរិទកាវស វតថិភារដទ ោរ់រោ ងដសាង 
“ែ” រចួ្បចារ់ដោឃល ុំានដលែ 

- ដវច្បែចរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តដៅសល់ដោយខ រ 
- រញ្ាូ ន និង្រគល់ហិរដនោ ត ដសាង “ែ” និងរាល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត ដៅ
សល់ដៅ គឃ.សរ។ រោ ងការរញ្ាូ ន្តូវានការអម្ ុំដណើ រដោយអន ្រធាន 
និងសារិរ គ.រ.រ ភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ អោរសដងាតការណ៍ និង
រាល ុំងសនតិស ែ ២នារ់្ង 

- រុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត (ទ.១១០៧) 
ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ខ ល្តូវរូន គឃ.សរ ១ច្បារ់ និងររាទ រជាឯរោរ ១ច្បារ់។ 

ែ. ការរាប់សនលឹរសឆ្ន ត្សៅទីាន រ់ការ គឃ.សប ឬសៅទីតាំងសុវត្ថិភាព្មួយ 
ដៅដរល្រឹរថ្នថ្ងៃរនាទ រ់រីថ្ងៃដ ោះដនោ ត ម្ន្តនតីការយិាល័យដ ោះដនោ តពារ់រ័នធ 

(ដរើអវតតាន ្តូវោរ់រុំនួសដោយសាសភារ គ.រ.រ ឬសារិរថ្ន គឃ.សរ) ្តូវ
ម្រទីោោ រ់ការ គឃ.សរ តាម្ការរុំណត់ររស់ គឃ.សរ ដ ើម្បីចាត់ខច្បងទទួលរិនិតយ
ហិរដនោ ត ដសាង “ែ” និងរារ់សនលឹរដនោ ត។ 
រោ ងរិច្បច្រតិរតតិការរារ់សនលឹរដនោ ត សាសភារ គ.រ.រ ្តូវអន វតតនីតិវធីិរារ់

សនលឹរដនោ ត  ូច្បាោ នឹងនីតិវធីិរារ់សនលឹរដនោ តដៅការយិាល័យរារ់សនលឹរដនោ តខ រ។ 

ចាំណាាំ៖ 
- រាល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត្តូវ នដវច្បែចរ់រោ ងងង់ ល សទិរ និងដស្រោម្សុំរ ្ត្តូវោរ់
រោ ងរញ្ច រ់ស វតថិភារ “រ” រចួ្បរិទភាិត ដោយកាវស វតថិភាររ្ម្ុងស្រោរ់ 

- ដសាង “ែ” ្តូវ នដវច្បែចរ់ជាងមី ខតមិ្ន ច់្បចារ់ដោឃល ុំដទ ដហើយ្តូវ្ រគល់រូន គឃ.សរ 
ដោយផ្ទទ ល់រោ ងរនទរ់រារ់សនលឹរដនោ តដនាោះខតម្ដង ដៅច្បុំដពាោះម្ ែភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ 
និងអោរសដងាតការណ៍ខ លានវតតាន 

- ហិរដនោ តទដទរ្តូវ្រគល់រូន គឃ.សរ 
- រុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួល ទ.១១០៧ ច្បុំនួន ២ច្បារ់ ស្ារ់ដ្រើ្ ស់រោ ងការ
្រគល់ ទទួល ខ ល្តូវច្ប ោះហតថដលខា ដោយ គ.រ.រ និង គឃ.សរ រចួ្ប្រគល់រូន គ.រ.រ ១ច្បារ់ 
និងររាទ រជាឯរោរដៅ គឃ.សរ ១ច្បារ់ 

- រុំណត់ដហត ថ្នការរារ់សនលឹរដនោ ត (ទ.១១០២) ច្បុំនួន ១ច្បារ់  ្តូវយរដៅរិទ្ាយដៅខាង
ម្ ែទីតាុំងការយិាល័យដ ោះដនោ ត និងរារ់សនលឹរដនោ តពារ់រ័នធ និង  ១ច្បារ់ដទៀត រិទ្ាយដៅ
ទីោោ រ់ការ គឃ.សរ។ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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គ. ររែីម្ររធានសរដិ ឬអសនតសិុែសរើត្ស ើងសៅការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ សម្រកាយសពលបិទការស ោះសឆ្ន ត្ 
និងសធវើរាំែត់្សហតុ្ស ោះសឆ្ន ត្រួ  ប៉ាុខនតហិបសឆ្ន ត្ខដលានសនលឹរសឆ្ន ត្ខាងរនុង រាំែត់្សហតុ្ថ្នការ
ស ោះសឆ្ន ត្ នងិឯរារស ោះសឆ្ន ត្ម្រត្ូវែូ ខាត្ 
គ.រ.រ ្តូវដវច្បែចរ់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តទាុំងដនាោះរញ្ាូ នដៅ គឃ.សរ ដ ើម្បី

រនតរាយការណ៍រូន គធ.ែរ និង គ.រ.រ ស ុំឱ្យានការដ ោះដនោ តោជាងមីដៅ
ការយិាល័យពារ់រ័នធ។ ្រធាន គ.រ.រ ្តូវ៖ 

- ដធែើរ យការណ៍រីសភារការណ៍ជារ់ខសដងរូន គឃ.សរ 
- ្រមូ្ល និងដវច្បែចរ់រាល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត ខ លដៅសល់ អម្ដោយ
រ យការណ៍រូន គឃ.សរ 

- រុំដរញលិែិតរញ្ាូ ន និង្រគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ២ច្បារ់ រូន គឃ.សរ ១ 
ច្បារ់ និង ១ច្បារ់ដទៀតររាទ រជាឯរោរ 

- ដៅដរលទទួលរ យការណ៍រីការយិាល័យដ ោះដនោ ត គឃ.សរ ្ តូវដលើរដយារល់
ដសោើជារនាទ ន់ដៅ គធ.ែរ និង គ.រ.រ ស ុំឱ្យានការដ ោះដនោ តោជាងមី។ 

៣. សាសភាព គ.រ.ប ថ្នការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ ខដលមិនម្រត្ូវ នសបើរ ឬម្រត្ូវបទិ 
 សាសភារ គ.រ.រ ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តខ លមិ្ន្តូវ នដរើរ ឬ្តូវ នរិទ 
្តូវរ ុំោយ និងទទួល ន្ រ់រថ្្ម្តាម្រិច្បចសនា។ 

៤. ការខងររាសាា រ ឯរារស ោះសឆ្ន ត្ សៅការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ខដលមិនម្រត្ូវ នបទិ 
គ.រ.រ ថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តខ ល្តូវ នរិទ ្តូវអន វតត ុំដណើ រការដ ោះដនោ ត 

ការរិទការដ ោះដនោ ត ការរារ់សនលឹរដនោ ត និងការ្រមូ្ល ការ្រគល់ ទទួលសាា រ ឯរោរ
ដ ោះដនោ ត តាម្ រ.ន.ឃ.ស ដហើយ គឃ.សរ ្តវូ៖ 

- ររាទ រ និងការពារឱ្យ នគត់ម្ត់នូវសនលឹរដនោ តខ ល នដ្រើ្ ស់ ដហើយនិងខ ល
មិ្នទាន់ នដ្រើ្ ស់ លទធ្លថ្នការរារ់សនលឹរដនោ ត និងឯរោរដ ោះដនោ តពារ់រ័នធ
ថ្នការយិាល័យខ លមិ្ន្តូវ នរិទ ដៅទីោោ រ់ការ គឃ.សរ ឬដៅរខនលងស វតថិភារ
ណាមួ្យខ ល្តូវ នអន ញ្ជញ តដោយ គ.រ.រ រហូត ល់ដរលរញ្ច រ់ការដ ោះដនោ ត
ោជាងមីដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តខ លមិ្ន្តូវ នដរើរ ឬ្តូវ នរិទ 

- ្រមូ្ល និង្រគល់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តថ្នការយិាល័យដ ោះដនោ តខ លមិ្ន្តូវ ន
ដរើរ ឬ្តវូ នរិទ ស្ារ់ដ្រើ្ ស់ដៅដរលដ ោះដនោ តោជាងមី តាម្ការសដ្ម្ច្បររស់ 
គ.រ.រ។ 
 
 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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X. ការស ះសនោ តសាជាងមី 
១. ការសរៀប ាំស ោះសឆ្ន ត្ាជាងមី  រនុងររែីការយិាល័យស ោះសឆ្ន ត្ខដលមិនម្រត្ូវ នសបើរ ឬម្រត្ូវបិទរនុងររែី
កាលៈសទសៈានអាសនន 
រោ ងររណីការយិាល័យដ ោះដនោ តណាមួ្យ្តូវ នរិទ ការដ ោះដនោ តដៅការយិាល័យ
ដនាោះ្តូវដធែើោជាងមី រោ ងរយៈដរលយា៉ាងយូរ ៣០ថ្ងៃដ្កាយ ដៅទីរខនលងសម្ស្រសរខ ល
ានសនតិស ែ និងស វតថិភារលអ។ 

២. ការសរៀប ាំការស ោះសឆ្ន ត្ាជាងមី  រនុងររែីបដិសសធលទធផលបស ដ្ ោះអាសនន 
ច្បុំដពាោះការយិាល័យដ ោះដនោ តខ ល្តូវ ន គ.រ.រ សដ្ម្ច្បរ ិដសធលទធ្ល
រដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត គ.រ.រ ្តូវដរៀរច្បុំការដ ោះដនោ តោជាងមីរោ ងរយៈដរល
មិ្នដលើសរី៣០ថ្ងៃ រនាទ រ់រីថ្ងៃសដ្ម្ច្បរ ិដសធលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ ត
ដនាោះ ដៅទីតាុំង ខ ល ឬទីតាុំងណាមួ្យមិ្ននៃ យរីទីតាុំងចាស់ដៅរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ខ ល
ានសនតិស ែ និងស វតថិភារលអ។ 
រ. ការចត្់ខ ងរបស់ គ.រ.ប 

- រុំណត់កាលររដិច្បឆទ និងទីតាុំងថ្នការដ ោះដនោ តោជាងមី 
- ខណនាុំ គឃ.សរ ឱ្យ្ សរែ្ ាយ និងរិទ្ាយដៅ គឃ.សរ និងដៅទីតាុំងការយិាល័យ
ខ ល្តូវដ ោះដនោ តោជាងមីដនាោះយា៉ាងតិច្ប ២០ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ តោជាងមី 

- ្គរ់្គង និងចាត់ខច្បងការដ ោះដនោ តោជាងមី 
- ររាសាសភារ គធ.ែរ និងម្ន្តនតីរដ្ម្ើការង្ករដៅ គធ.ែរ មួ្យច្បុំនួនតាម្ត្មូ្វការ
ថ្នការង្ករ 

- ររាសាសភារ គឃ.សរ ពារ់រ័នធ 
- ខណនាុំការដ្រើសដរ ើសសាសភារ គ.រ.រ/គ.រ.រ តាម្្ររ័នធដ្រើសដរ ើស ូច្បាន
ខច្បងរោ ង រ.ន.ឃ.ស។ 

ែ. អាែត្តិរបស់ គធ.ែប គឃ.សប និង គ.រ.ប/គ.រ.រ 
អាណតតិររស់ គធ.ែរ គឃ.សរ និង គ.រ.រ/គ.រ.រ ស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី្តវូ
រញ្ច រ់តាម្ការរុំណត់ររស់ គ.រ.រ។ 
គ. សិទធិអាំ្  និងភាររិ ចរបស់ គធ.ែប គឃ.សប និង គ.រ.ប/គ.រ.រ 
សិទធិអុំណាច្ប និងភាររិច្បច ររស់ គធ.ែរ គឃ.សរ និង គ.រ.រ/គ.រ.រ ្តូវអន ដលាម្
តាម្ ច្ប.រ.ឃ.ស រ.ន.ឃ.ស ដៅតាម្ត្ម្វូការជារ់ខសដងថ្នការដ ោះដនោ តោជាងមីខ ល
រុំណត់ដោយ គ.រ.រ។ 
ឃ.អនរានសិទធិម្រត្ូវ នអនុញ្ជញ ត្ឱ្យស ោះសឆ្ន ត្ាជាងមី  
អោរដ ោះដនោ តទាុំងអស់ខ លានសិទធិដ ោះដនោ តដៅការយិាល័យដនាោះ ឬទាុំងដនាោះ
ខ ល្តវូដៅដ ោះដនោ តោជាងមី គឺអោរដ ោះដនោ តខ លានដ ម្ ោះរោ ងរញ្ា ីដ ោះដនោ តថ្ន
ការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះ ឬទាុំងដនាោះ ដទាោះរីជា នដ ោះដនោ តដហើយរដី ឬមិ្នទាន់
 នដ ោះដនោ តរដី។ 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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ង. សិទធិស ោះសឆ្ន ត្ាជាងមី  
ដ ើម្បីដ ោះដនោ តោជាងមី ន រលរ ឋ្តូវ៖ 

- ានដ ម្ ោះរោ ងរញ្ា ីដ ោះដនោ ត្លូវការថ្នការយិាល័យដនាោះ 
- ានអតតសញ្ជញ ណរ័ណណសញ្ជា តិខែមរ ឬឯរោររញ្ជា រ់អតតសញ្ជញ ណរដ្ម្ើឱ្យ
ការដ ោះដនោ ត។ 

 ាំ្ាំ៖  
គឃ.សរ ្តូវសហការជាមួ្យដម្ឃ ុំ ដៅសង្កា ត់ ដច្បញ ឯ.អ រូនអោរដ ោះដនោ ត ខ ល

្តូវដ ោះដនោ តោជាងមី តាម្សុំដណើ ស ុំររស់ោមី្ែលួន រហូត ល់ដា៉ា ង ១៧:៣០នាទី 
ដៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ តោជាងមី រោ ងររណី អ.ែ ឬ ឯ.អ ្តូវ ត់ ឬែូច្ប។ 

 . ការសម្ររើម្រាស់បញ្ជ ីស ោះសឆ្ន ត្ផលូវការ 
រញ្ា ីដ ោះដនោ ត្លូវការខ លដ្រើ្ ស់ដៅការយិាល័យដ ោះដនោ ត ឬដៅឃ ុំ សង្កា ត់ទាុំង
ដនាោះ ្តូវ នដ្រើ្ ស់ស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី។ រញ្ា ីដ ោះដនោ តដនោះ្តូវរិទ្ាយ
ដៅ គឃ.សរ និងដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តោជាងមី ដៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត។ 

ឆ. ការសម្ររើម្រាស់បញ្ជ ីសបរខរនថ្នគែបរសនសយា យឈរស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត្ផលូវការ និងលាំដាប់សលែសរៀងគែបរស
នសយា យសលើសនលឹរសឆ្ន ត្ 
រញ្ា ីដររខរនថ្នគណររសនដយា យឈរដ ម្ ោះដ ោះដនោ ត្លូវការនិងលុំោរ់ដលែដរៀង
គណររសនដយា យដលើសនលឹរដនោ ត ខ ល្តវូ នសដ្ម្ច្បជា្លូវការរោ ងការដ ោះដនោ ត
រោ ងឃ ុំ សង្កា ត់ដនាោះ ្តវូររាទ រ ខ លស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី។ រញ្ា ីទាុំងដនោះ 
្តូវរិទ្ាយជាោធារណៈដៅ គឃ.សរ និងដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តោជាងមី 
រោ ងរយៈដរលយា៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ តោជាងមី។ 
រ. ការររាទុរសាសភាពភាន រង់្ករគែបរសនសយា យ និងអនរសសងាត្ការែ៍ 
សាសភារភាោ រ់ង្ករគណររសនដយា យ និងអោរសដងាតការណ៍ខ ល្តូវសដងាតដម្ើល
ការយិាល័យដ ោះដនោ តដនាោះ ដៅរោ ងការដ ោះដនោ តដ្រើសដរ ើស ររឃ.ស ្តូវររាទ រ
 ខ លស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី។ 
ឈ. ការស ោះពុមពសនលឹរសឆ្ន ត្ 
គ.រ.រ ្តូវដ ោះរ ម្ពសនលឹរដនោ តស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី តាម្គុំរសូនលឹរដនោ ត

ដលើរម្ នដៅដលើ្រោសរណ៌ដ្សងរីសនលឹរដនោ តដលើរម្ ន និង្តូវឱ្យានច្បុំនួន្គរ់្ាន់
តាម្ត្ម្ូវការដ្រើ្ ស់។ 
ញ.ការផគត្់ផគងស់ាា រ ឯរារស ោះសឆ្ន ត្  
គ.រ.រ ្តូវ្គត់្គង់សាា រ ឯរោរដ ោះដនោ តឱ្យ ន្គរ់្ាន់ និងទាន់ដរលដវលា
 ល់ គធ.ែរ គឃ.សរ និង គ.រ.រ/គ.រ.រ ស្ារ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី។ 

 



- សសៀវសៅខែនាាំ គឃ.សប សម្រាប់ការស ោះសឆ្ន ត្សម្ររើសសរ ើសម្ររុមម្ររឹរាឃុាំ សង្កា ត្់ អាែត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២                    
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ដ. ការសោសនាស ោះសឆ្ន ត្ 
រោ ងការដ ោះដនោ តោជាងមី ការដោសនាដ ោះដនោ ត្តូវដធែើខតដៅរោ ងម្ណឌ លឃ ុំ សង្កា ត់
ខ ល្តវូដធែើការដ ោះដនោ តោជាងមីរ៉ា ដណាណ ោះ។ ការដោសនា្តូវដរើររយៈដរល ១៥ថ្ងៃ
ម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត។ ការដោសនាដ ោះដនោ តោជាងមីានរយៈដរល ១៤ថ្ងៃ ដហើយ្គរ់
សរម្មភារដោសនា្តូវរញ្ឈរ់ ២៤ដា៉ាងម្ នថ្ងៃដ ោះដនោ ត។ 

៣. នីតិ្វិធីថ្នការស ោះសឆ្ន ត្ាជាងមី  
នីតិវធីិថ្នការដ ោះដនោ តោជាងមី ្តូវអន វតត ូច្បនីតិវធីិថ្នការដ ោះដនោ ត ខ ល នខច្បងរោ ង
រុំរូរទី៩ ថ្ន រ.ន.ឃ.ស ដោយខ ររោ ងដរល្រលរ់ទឹរដមម ល រមិ្ន្រោះ អោរដ ោះដនោ ត្តូវ
ដ្រើ្ាម្ច្បងអ លថ្ ដឆ្ែងររស់ែលួន។ រោ ងររណី្ាម្ច្បងអ លថ្ ដឆ្ែងរិការ អោរដ ោះដនោ ត្តូវដ្រើ
្ាម្ថ្ ដ្សងណាមួ្យ តាម្លុំោរ់ ូច្បតដៅ៖ ្ាម្ច្បងអ លដខាម ច្បដឆ្ែង ឬនាងថ្ ដឆ្ែង ឬរូន
ថ្ ដឆ្ែង ឬដម្ថ្ ដឆ្ែង ឬច្បងអ លថ្ ោដ ុំ ឬ្ាម្ច្បងអ លដខាម ច្បោដ ុំ ឬនាងថ្ ោដ ុំ ឬរូនថ្ ោដ ុំ ឬ
ដម្ថ្ ោដ ុំ។ ្រសិនដរើាត់មិ្នអាច្បដធែើ នតាម្ការរុំណត់ខាងដលើ រាល់ការ្ រលរ់ ឬលារ
្តង់ខ្ោរណាមួ្យថ្នអវៈយវៈររស់ាត់ ្ តូវទទួលយរជា នការ។ 
ដៅដរលរញ្ច រ់ការដ ោះដនោ តោជាងមី គ.រ.រ/គ.រ.រ ្តូវអន វតតការរិទការដ ោះដនោ ត 
ការរារ់សនលឹរដនោ ត ការ្រមូ្ល ្រគល់ និងទទួលសាា រ ឯរោរដ ោះដនោ ត  ូច្បាោ នឹងការ
ដ ោះដនោ តដ្រើសដរ ើស្រមុ្្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ ខ លានខច្បងរោ ង រ.ន.ឃ.ស។ 

៤. គឃ.សប ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្យ នងិបូរសរុបលទធផលបស ដ្ ោះអាសននថ្នការស ោះសឆ្ន ត្រនុងឃុាំ សង្កា ត្់ និងបទិផាយ
លទធផលបស ដ្ ោះអាសនន ម្រសបតម ប.ន.ឃ.ស 
រោ ងការរូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោ គឃ.សរ ្តូវរូរសរ រលទធ្លទូទាុំងឃ ុំ 
សង្កា ត់ គឺទាុំងលទធ្លថ្នការរារ់សនលឹរដនោ តដៅការយិាល័យខ លមិ្ន្តូវ នរិទ ទាុំង
លទធ្លថ្នការរារ់សនលឹរដនោ តដៅការយិាល័យដ ោះដនោ តោជាងមី រចួ្បរញ្ាូ នរុំណត់ដហត 
រូរសរ រលទធ្លរដណាដ ោះអាសនោថ្នការដ ោះដនោ តរោ ងឃ ុំ សង្កា ត់និងសាា រ  ឯរោរ
ពារ់រ័នធដៅ គធ.ែរ។ 

៥. ការរដឹងត្វ៉ា  ការរដងឹរាំទស់ នងិការសដាោះម្រាយពារយបែដឹ ង 
រោ ង ុំដណើ រការដ ោះដនោ តោជាងមី ចារ់ដ្ដើម្រីការដរៀរច្បុំ ុំរូង រហូត ល់ការ្ រកាសលទធ្ ល
្លូវការ ការរដឹងតវ៉ា ឬ/និងការរដឹងរុំទាស់ ការ្ររ ុំ្សោះ្ា ការ្ររ ុំសដ្ម្ច្ប ឬ/និងសវនាការ
ដោោះស្រោយពារយរណដឹ ង ្តូវអន វតតតាម្នីតិវធីិ ូច្បាោ នឹងការដ ោះដនោ តដ្រើសដរ ើស ររឃ.ស 
ខ លានខច្បងរោ ង រ.ន.ឃ.ស។ 
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