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៧. ការបញ្ជូ នស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប ........................................................................................................... ៤២ 
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«គ» បញ្ជូ នមក ន. រគបរ់គងទិនោន័យអោកស ុះសនោ ត និងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត ....................................................... ៤២ 
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តារាង សងខបទរមងណ់បបបទណ លរតូវសររើរា ់តាមលាំដ្ឋបថ់្នោ ក់  រាប់ការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំ
បញ្ជ សី ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ ..........................................................................................................................៥៦ 
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ស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ សី ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ ........................................................................... ៥៧ 

ររតិទិនននការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត នោ ាំ២០១៦  ..................................................................................................៥៩ 
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5 
 

គែៈកាម ្ិការជាតិសរៀបចាំការស ុះសនោ ត គ.ជ.ប 
សលខា្ិការដ្ឋា នរាជធានី សខតតសរៀបចាំការស ុះសនោ ត ល្.ខប 
រកុមររឹកាឃ ាំ  ង្កា ត់ កបឃ.  
រកុមច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ក.ច.ប 
រកុមច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តពិស   ក.ច.ប.ព  
ចាប់ តពីីការស ុះសនោ តសរជើ តាាំងតាំណាងរាស្ត ត ច.ប.ត.រ 
បទបញ្ញជ  និងនីតិវិ្ី រាប់ការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
 ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ ប.ន.ប.ថ្ 
អតត ញ្ញា ែប័ែណ ញ្ញជ តិណខមរ អ.ខ 
ឯកសារបញ្ញជ ក់អតត ញ្ញា ែ ឯ.អ 
នយកដ្ឋា ន ន. 
ទរមងណ់បបបទសលខ ទ.  
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5 
អនុលោមតាមចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិសរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះ

លនន ត លដើមបីលរៀបចំបញ្ជ ីល ោះលនន តថមី នន ំ២០១៦ និងរបតិទិនននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនន ំ២០១៦ លនោះរតូវចាប់លផឋើមពីនថងទី០១ ខែកញ្ជដ  ដល់នថងទី២៩ 
ខែវចិឆិកា នន ំ២០១៦។ របជាពលរដឌខែមរររប់រូបខដលានសិទធិល ោះលនន ត រតូវលៅ
បង្ហា ញែលួនលៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលានទីតំាងលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 
និងតាមភូមិមួយចំនួនកនុងឃំុ សង្ហា ត់ លដើមបីសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនន ំ២០១៦ រឺជាការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមរបព័នធ    
កំុពយូទ័រ លដើមបីបលងាើតបញ្ជ ីល ោះលនន តថមី នន ំ២០១៦ សរាប់លរបើរ ស់កនុងការល ោះលនន ត
លរជើសលរ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្ហា ត់ អាណតតិទី៤ នន ំ២០១៧ និងលធវើជាមូលដ្ឋឌ នកនុងការ
ពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ និងចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនានន ំបនតបនាទ ប់លទៀត។ 

លសៀវលៅខណនំាលនោះ ានលោលបំណងពនយល់អំពីនីតិវធីិបលចចកលទស 
បទបបញ្ដតតិ  និងលោលការណ៍សំខាន់ៗននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនន ំ២០១៦ តាម
របព័នធកំុពយូទ័រ លដើមបីឱ្យមន្តនតីល ោះលនន ត ពិលសស ក.ច.ប និង កបឃ.ស ទំងអស់
សិកាខសវងយល់ និងអនុវតតការង្ហរតាមតួនាទីភារកិចចរបស់ែលួនឱ្យ នរតឹមរតូវ ទន់
លពលលវោ និងរបកបលដ្ឋយលទធផលលអ។ លសៀវលៅខណនំាលនោះក៏ជាជំនួយដ៏សំខាន់
សរាប់រណបកសនលយា យ អងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិ ល អនកសលងាតការណ៍ល ោះ
លនន ត និងសាថ ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ លដើមបីសិកាខសវងយល់ និងរួមសហការអនុវតត
តាមតួនាទីរបស់ែលួន លដើមបីឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នន ំ២០១៦ លនោះ របរពឹតតលៅ
លដ្ឋយលសរ ីរតឹមរតូវ យុតតិធម៌ និងតាល ភាព។ 
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  ការច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត ឈ ើមបឈីរៀបចំបញ្ជ ឈី ុះឈនោ តថ្មី នោ ២ំ០១៦ 

I. ការយិាលយ័ច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត និងការយិាលយ័ឈ ុះឈនោ ត 
១. ការយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត និងរយៈសពលននការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
ក. ការយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 

ជាលោលការណ៍ ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវានទីតំាងលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 
លហើយការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលផសងលទៀត រតូវានទីតំាងលៅតាមភូមិមួយចំនួន
កនុងឃំុ សង្ហា ត់។ ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវលរៀបចំឱ្យានលកខណៈង្ហយស្សួល
ដល់ជនានពិការភាពកនុងការសំុចុោះល ម្ ោះ។ 

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលានទីតំាងលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ រឺជា
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តចមបង ខដលរតូវលបើកបលរមើការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុង
ឃំុ សង្ហា ត់ លៅលពលចាប់លផតើម និងលពលបញ្ច ប់លដ្ឋយលរបើរយៈលពលរបាណមួយភារពីរ
ននរយៈលពលចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តសរបុ។ 

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលានទីតំាងលៅតាមភូមិមួយចំនួនលរៅពី
សាោឃំុ សង្ហា ត់រតូវលបើកបលរមើការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយលរបើលពលលវោសរបុមិន
ឱ្យលលើសពីមួយភារពីរននរយៈលពលរមួខដល នកំណត់លឡើយ។ 

ខ. ការយិាល័យស ុះសនោ ត 
 ការយិាល័យល ោះលនន តមួយ ឬលរចើននឹងរតូវ នបលងាើតលឡើងកនុងភូមិចំណុោះឱ្យឃំុ សង្ហា ត់ 

នីមួយៗទូទំងរបលទស លហើយការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយៗរតូវទទួលែុសរតូវ
តំបន់មួយខដល នកំណត់កនុងរពំរបទល់ឃំុ សង្ហា ត់របស់ែលួន។ 

 ការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយៗ រតូវានល ម្ ោះអនកល ោះលនន តយា៉ាងលរចើនរតឹម ៧៥០ 
(រ ំពីររយហាសិប) នាក់។ របសិនលបើការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយានចំនួន
អនកល ោះលនន តលលើសពី ៧៥០ (រ ំពីររយហាសិប) នាក់ រ.ជ.ប រតូវបញ្ចូ លល ម្ ោះ
អនកខដលលលើសលនាោះលៅកនុងការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយកនុងភូមិជាមួយ ឬការយិាល័យ 
ល ោះលនន តណាខដលជិតបំផុតលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ឬអាចបលងាើតការយិាល័យល ោះ
លនន តថមីកនុងភូមិជាមួយតាមការចំា ច់។ 

គ. រយៈសពល និងសពលសវលា រាប់ការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
 ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តសរាប់ឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗានរយៈលពល ៩០ នថង។ 
 ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវចាប់លផឋើមលធវើលៅររប់ឃំុ សង្ហា ត់ទូទំងរបលទសកនុងនថងខត

មួយ រឺនថងទី០១ ខែកញ្ជដ  នន ំ២០១៦ និងរតូវបញ្ច ប់លៅនថងទី២៩ ខែវចិឆិកា នន ំ២០១៦។ 
 លៅនថងចាប់លផឋើមដំបូង ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវានទីតំាងលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់។ 
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 ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលបើកលធវើការជាលរៀងរាល់នថង រិតទំងនថងលៅរទំ៍ង
នថងអាទិតយ លពលរពឹកចាប់ពីលា៉ាង ៧:០០ (រ ំពីរ) ដល់លា៉ាង ១១:៣០ (ដប់មួយ និង
សាមសិប) នាទី និងលពលរលសៀលពីលា៉ាង ២:០០ (ពីរ) ដល់លា៉ាង ៥:៣០ (រ ំ និង
សាមសិប) នាទីោង ច។ កនុងករណីានអនកសំុចុោះល ម្ ោះបនត កបឃ.ស និង ក.ច.ប 
អាចបខនថមលា៉ាងលពលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការជាក់ខសឋង លដ្ឋយជូនដំណឹង
ជាសាធារណៈដល់លមភូមិ របជាពលរដឌ ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ រពមទំង
អនកសលងាតការណ៍។ 

 ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តននឃំុ សង្ហា ត់ រតូវលបើកបលរមើការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តជាប់រហូតសរាប់រយៈលពល នកំណត់ខាងលលើ លលើកខលងខតករណីរបធាន
ស័កឋិ។ កនុងករណីលនោះ លដ្ឋយានការឯកភាពពី កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវរាយការណ៍ជា
បនាទ ន់តាមរយៈមន្តនតី លធ.ែប លដើមបីសំុការសលរមចពី រ.ជ.ប។ 

 លៅកនុងអំឡុងលពលននចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ក.ច.ប រតូវទទួលចុោះល ម្ ោះអនកសំុចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលមកពីររប់ភូមិកនុងឃំុ សង្ហា ត់របស់ែលួន លទោះបីកំពុងលធវើការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅទីតំាងភូមិណាមួយក៏លដ្ឋយ។ 

 កនុងករណីខដលការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមិនទន់ផុតរយៈលពលកំណត់ ប៉ាុខនតការយិាល័យ
ល ោះលនន តនីមួយៗ សុទធខត នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តររប់ចំនួន ៧៥០ (រ ំពីររយ
ហាសិប) នាក់ លហើយរបសិនលបើលៅខតានអនកមកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលទៀត ក.ច.ប 
លដ្ឋយានការឯកភាពពី កបឃ.ស រតូវលលើកសំលណើ ជាបនាទ ន់ តាមរយៈ លធ.ែប 
មក រ.ជ.ប លដើមបបីលងាើតការយិាល័យល ោះលនន តថមី។ 

 កបឃ.ស រតូវកំណត់របតិទិនននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត សរាប់ការចុោះល ម្ ោះលៅ
តាមភូមិមួយចំនួនលរៅពីការយិាល័យលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ តាមសំលណើ របស់ ក.ច.ប។ 
កនុងករណីលនោះ ក.ច.ប រតូវសហការឱ្យ នជិតសនិទធជាមួយលមភូមិពាក់ព័នធលដើមបចីាត់
ខចងអនុវតតការង្ហរតាមរបតិទិនខដល នកំណត់លហើយ។ កបឃ.ស និង ក.ច.ប រតូវជូន
ដំណឹងលៅររប់ភារីពាក់ព័នធអំពីការកំណត់របតិទិនននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលនោះ។ 

 ក.ច.ប អាចខកសរមលួកាលវភិារននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមភូមិតាមការចំា
 ច់ និងតាមសភាពជាក់ខសឋង ប៉ាុខនតរតូវធានាថា រាល់ការខកសរមួលរតូវខត នជូន
ដំណឹងជាសាធារណៈដល់លមភូមិ របជាពលរដឌ ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ រពម
ទំងអនកសលងាតការណ៍។ 

 លៅតំបន់ ខដលរបជាពលរដឌខែមរពំុអាចមកបង្ហា ញែលួនលៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត លដើមបចុីោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងលា៉ាងលធវើការធមមតា ន លដ្ឋយសារពួកោត់
ជាប់រវល់លធវើខស្សចាា រ ឬលធវើការង្ហរលៅទីនង យ ក.ច.ប រតូវសរមបសរមលួលា៉ាងលធវើ
ការរបចំានថងននការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបីបងាលកខណៈង្ហយស្សួលឱ្យ



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 4 

រយៈសពល ២០ (នមៃ) នថ្ៃ 
សៅសាលាឃ ាំ  ង្កា ត ់

 

រយៈសពល ៤៥ (ណ  បិររាំ) នថ្ៃ
សៅតាមភូមមិួយចាំនួន 

 

រយៈសពល ២៥ (នមៃររាំ) នថ្ៃ 
សៅសាលាឃ ាំ  ង្កា ត ់

នថ្ៃទី០១  ល់នថ្ៃទី២៥ 
 ណខកញ្ញា  ២០១៦ 

នថ្ៃទី២៦ ណខកញ្ញា   ល់នថ្ៃទី០៩  
ណខវិចឆិកា នោ ាំ ២០១៦ 

នថ្ៃទី១០  ល់នថ្ៃទី២៩ 
ណខវិចឆិកានោ ាំ ២០១៦ 

របជាពលរដឌខែមរទំងលនាោះអាចមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ន។ កបឃ.ស និង ក.ច.ប រតូវ
ជូនដំណឹងដល់ររប់ភារីពាក់ព័នធអំពីការខកសរមួលលា៉ាងលធវើការរបចំានថងរបស់ ក.ច.ប។ 

ឃ. គាំនូ តាង ដពីីសពលសវលា រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលដើមបលីរៀបចំបញ្ជ ីល ោះលនន តថមី នន ំ ២០១៦ ានរយៈលពល 

៩០ (លៅសិប) នថង តាមរំនូសតាងដូចខាងលរកាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចាំណាំ៖ 
 នថងទី៣០ ខែកញ្ជដ ដល់នថងទី០២ ខែតុោ នន ំ២០១៦ ឈប់សរាកបុណយភជុំបិណឍ ។ 

២. ការបិទផាយបញ្ជ ីទីតាាំងការយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត និងការយិាល័យស ុះសនោ ត 
 កបឃ.ស រតូវបិទផាយជាសាធារណៈនូវបញ្ជ ីទីតំាងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះ

លនន ត និងការយិាល័យល ោះលនន តលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ និងលៅទីតំាងមួយចំនួន
កនុងឃំុ សង្ហា ត់យា៉ាងតិច ១០ (ដប់) នថងមុនលពលចាប់លផតើមការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
(បិទផាយយា៉ាងយូរលៅនថងទី២២ ខែសីហា នន ំ២០១៦)។ 

 កបឃ.ស និងរបធាន ក.ច.ប រតូវលធវើការផសពវផាយជាសាធារណៈអំពីរយៈលពល 
កាលបរលិចឆទ និងរបតិទិនននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់របស់ែលួន (លៅ
សាោឃំុ សង្ហា ត់ និងលៅតាមភូមិមួយចំនួន) កនុងរយៈលពលយា៉ាងតិច ០៣ (បី) នថង
មុនលពលចាប់លផតើមការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

៣. បរសិវែខាងកោ ង និងបរសិវែខាងសរៅននការយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត (សរៅពីសាលាឃ ាំ  ង្កា ត់) 
ក. បរសិវែខាងកោ ង 

បរលិវណខាងកនុងជាតំបន់ព័ទធជំុវញិសំណង់ ឬអោរខដលការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តតំាងលៅ លហើយខដលែណឍ លដ្ឋយវណ័ឍ មណឍ លមួយខដលានកំារបខវងយា៉ាងតិច ១៥ 
(ដប់រ ំ) ខម៉ារត។ បរលិវណខាងកនុងរតូវលរៀបចំឱ្យានរចកលចញមួយ និងរចកចូលមួយ។ 
ខ. បរសិវែខាងសរៅ 

បរលិវណខាងលរៅជាតំបន់ព័ទធជំុវញិការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតំាងលៅ លហើយ
ខដលែណឍ លដ្ឋយវណ័ឍ មណឍ លមួយានកំារបខវង ១០០ (មួយរយ)ខម៉ារត ឬតូចជាងអាស្ស័យ



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 5 

លដ្ឋយសាថ នភាពទីតំាងជាក់ខសតង ឬានទរមង់លផសងពីលនោះ ដូចជាបរលិវណរបងវតតអារាម 
សាោលរៀន សាលមលហាស្សព ឬទីធាល សាធារណៈជាលដើម។ 

លៅតំបន់ទីរបជំុជន បរលិវណខាងលរៅននការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ ន
កំណត់លដ្ឋយ កបឃ.ស ខផអកតាមសាថ នភាពជាក់ខសឋងននតំបន់លនាោះ។ 

៤. វិធានការការពារ នតិ  ខសៅការយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
លដើមបកីារពារអនកលៅខាងកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រពមទំងអនកលៅកនុង

បរលិវណខាងកនុង និងបរលិវណខាងលរៅននការយិាល័យទំងលនាោះឱ្យលជៀសផុតពីការរខំាន
អុកឡុក ការបំភិតបំភ័យ ការរំរាមកំខហង ឬអំលពើហិងា និងរកាការពារ សាា រ បរកិាខ រ 
ឯកសារទំងអស់កនុងការយិាល័យទំងលនាោះ រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប 
ខដលទទួលបនទុកជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវចាត់វធិានការចំា ច់នានា ដូចខាងលរកាម៖ 

 ហាមជនររប់របូយកអាវធុ ជាតិផទុោះ ឬសារធាតុ និងវតថុរបកបលដ្ឋយលរោោះថាន ក់
លផសងៗចូលកនុងបរលិវណខាងលរៅ បរលិវណខាងកនុង និងកនុងការយិាល័យចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត លលើកខលងខតកនុងករណីានការបងាអុកឡុកកនុងបរលិវណខាង
លរៅ បរលិវណខាងកនុង និងកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលកនុងករណី
លនោះ រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប អាចលសនើសំុអនតរារមន៍ពី
អាជាញ ធរានសមតថកិចច ន។ កនុងករណីានសំណូមពរពី រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ 
កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប កនុងលោលបំណងលសនើសំុឱ្យជួយរកាសនតិសុែ សណាត ប់
ធាន ប់ និងរលបៀបលរៀបរយកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណាមួយលនាោះ ភាន ក់
ង្ហរសនតិសុែខដលានបំពាក់អាវុធសមស្សប អាចចូលលធវើអនតរារមន៍កនុង
ការយិាល័យពាក់ព័នធ ន។ 

 ហាមនាយ ឬពលននកងលយាធពលលែមរភូមិនទ និងកងនររ លជាតិចូលកនុង
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬឈរជិតបរលិវណការពារសនតិសុែ របសិនលបើ
ពួកោត់មិនលៅចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លលើកខលងខតពួកោត់រតូវ នរបរល់ភារ
កិចចជាភាន ក់ង្ហរសនតិសុែ ឬភាន ក់ង្ហរសលន្តង្ហគ ោះ និងរតូវ ន រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ 
កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប លសនើសំុអនតរារមន៍ ឬកនុងករណីលកើតានលរោោះថាន ក់លផសងៗ 
ដូចជាអរគិភ័យ ែយល់ពយុោះ ទឹកជំនន់ រញ្ជួ យដី ជាលដើម។ 

 ហាមជនររប់របូចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មុនលពលការយិាល័យ
ចាប់លផតើមលធវើការ ឬលរកាយលពលការយិាល័យបិទទវ រ លដ្ឋយោម នការអនុញ្ជដ តជា
ោយលកខណ៍អកសរពី រ.ជ.ប។ 

រតូវ នអនុញ្ជដ តឱ្យចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងបរលិវណខាងកនុង
នូវជនទំងឡាយដូចខាងលរកាម៖ 

 ក.ច.ប ខដលជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល នទទួលការខតងតំាងពី រ.ជ.ប 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 6 

 សាជិក កបឃ.ស ខដលរបចំាការពិនិតយលមើលដំលណើ រការរបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប 
កនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 អនកសលងាតការណ៍ និងអនកយកព័ត៌ាន ខដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយ រ.ជ.ប 
 ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ ខដលទទួល នការអនុញ្ជដ តពី កបឃ.ស 
 របជាពលរដឌខែមរទំងពីរលភទ ខដលមិនទន់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងាន

បំណងចុោះល ម្ ោះ 
 នីតិជនអមដំលណើ រអនកសំុចុោះល ម្ ោះជាជនានពិការភាព ខដលមិនអាចសំុចុោះ

ល ម្ ោះល ោះលនន ត នលដ្ឋយែលួនឯង 
 ភាន ក់ង្ហរសនតិសុែ និងភាន ក់ង្ហរសលន្តង្ហគ ោះលៅលពលខដល រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ  

កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប សំណូមពរកនុងករណីចំា ច់ 
សកមមភាពទំងឡាយដូចខាងលរកាមរតូវ នហាមឃាត់ លៅកនុងការយិាល័យចុោះ

ល ម្ ោះល ោះលនន ត បរលិវណខាងកនុង និងបរលិវណខាងលរៅ៖ 
 ការលសលៀកពាក់ឯកសណាឌ ន ឬការបិទផាយសាល កសញ្ជដ  ឬការនិយាយខដល

ានការពាក់ព័នធជាមួយរណបកសនលយា យណាមួយ។ 
 ការបង្ហា ញការោំរទ ឬការរបនំងចំលពាោះរណបកសនលយា យណាមួយ។ 
 ការរារាងំរបជាពលរដឌខដលានសិទធិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មិនឱ្យលៅចុោះល ម្ ោះ

ល ោះលនន ត ឬការរារាងំមិនឱ្យចុោះល ម្ ោះរបជាពលរដឌ ខដលានសិទធិល ោះលនន ត 
កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ការបងាការអុកឡុក ឬការរារាងំសកមមភាពជារបរកតី កនុងទីកខនលងសរាប់ការចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត លៅកនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ជនររប់របូ ខដលានវតតានលៅកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងលៅ
បរលិវណខាងកនុងននការយិាល័យទំងលនាោះ រតូវសថិតលៅលរកាមអំណាចររប់ររង និងខណ
នំារបស់ រ.ជ.ប ឬ លធ.ែប ឬ កបឃ.ស ឬ/និង ក.ច.ប ស្សបតាមលកខែណឍ ននចាប់
ល ោះលនន ត និង ប.ន.ប.ថ។ 

សាោលរៀន ទីវតតអារាម និងរាល់សំណង់ អោរ សាល និងទីធាល សាធារណៈ រតូវ
 នផតល់លដ្ឋយឥតរិតនថលលៅ រ.ជ.ប សរាប់លោលបំណងននការលរៀបចំជាការយិាល័យ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

II. ការឈ្វើប្បតិភកូមមអំណាច លប់្កុមប្បឹកាឃ  ំសង្កា ត់ 
លយាងតាមារតា ៥០ នន ច.ប.ត.រ រ.ជ.ប រតូវលធវើរបតិភូកមមអំណាចដល់ កបឃ.ស ឱ្យ

បំលពញតួនាទីជាតំណាងែលួនកនុងការពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ និងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងបញ្ជ ីល ោះ
លនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន តសរាប់ឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗ។ 
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១. តនួទី និងភារកិចចរប ់ កបឃ.  កោ ង ាំ សែើ រការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
ក. ការអន វតត ិទធិអាំណចណ ល គ.ជ.ប  នស្វើររតិភូកមមឱ្យ 

កនុងដំលណើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត កបឃ.ស រតវូបំលពញភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 
 ជាជំនួយដល់ រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប កនុងការកំណត់ចំនួន និងទីតំាង

ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងល ោះលនន ត 
 ជាជំនួយដល់ រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប កនុងការផតល់សថិតិរបជាពលរដឌខែមរ ឬ

ខដលានអាយុចាប់ពី ១៨ នន ំលឡើងលៅរិតដល់នថងល ោះលនន ត 
 រតូវដឹកនំា ក.ច.ប ឱ្យអនុវតតឱ្យ នរតឹមរតូវតាមចាប់ល ោះលនន ត និង ប.ន.ប.ថ 
 ចាត់សាជិក  កបឃ.ស  របស់ែលួន ០១ (មួយ) លៅ ០២ (ពីរ) របូ ចំលពាោះឃំុ សង្ហា ត់

ខដលានសាជិករកុមរបឹកា ០៥ (រ ំ) របូ និង ០២ (ពីរ) លៅ ០៣ (បី) របូ ចំលពាោះឃំុ 
សង្ហា ត់ណាខដលានសាជិករកុមរបឹកាចាប់ពី ០៧ (រ ំពីរ) របូលឡើងលៅ ឱ្យរបចំា
ការពិនិតយលមើលដំលណើ រការរបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប កនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត។ ធានាឱ្យានសាសភាពពីររប់រណបកសនលយា យខដលានអាសនៈ
កនុង កបឃ.ស ចូលរមួរបចំាការពិនិតយលមើលដំលណើ រការរបរពឹតតលៅនន ក.ច.ប លដើមបី
សរមបសរមួល និងលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា នានា ខដល នលកើតលឡើងកនុងខដនសមតថកិចច 
របស់ែលួន។ សាជិកខដលរបចំាការលនោះមិនទទួលរ ក់កនរមបខនថមលឡើយ 

 ទទួលពាកយលសនើសំុចុោះល ម្ ោះជាភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ ចូលរមួសលងាតលមើល
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ រពមទំងពិនិតយសលរមច និងលចញប័ណណ
សាគ ល់ជូនភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យតាមការខណនំារបស់ រ.ជ.ប 

 ទទួលបនទុកអប់រផំសពវផាយ និងបងាលកខណៈង្ហយស្សលួដល់របជាពលរដឌាន
សិទធិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ឱ្យលៅចុោះល ម្ ោះលៅការយិាល័យចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន តណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

 ទទួលបនទុកអប់រ ំ ផសពវផាយ និងបងាលកខណៈង្ហយស្សួលដល់របជាពលរដឌខែមរ
កំពុងរស់លៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ឱ្យលៅពិនិតយលផទៀងផ្ទទ ត់ល ម្ ោះ និងទិននន័យរបស់ែលួន
លៅលលើបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង និងបញ្ជ ីល ម្ ោះខដលរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន ត 
ខដល នបិទផាយតាមកាលបរលិចឆទកំណត់ លៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ និងតាមទី
តំាងណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់ លដើមបបីលរមើលោលលៅននការបឋឹងតវ៉ា ឬ/និងបឋឹងជំទស់ 

 ធានាលចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណបលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬលិែិត
បញ្ជជ ក់ទីលំលៅជូនអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល នលសនើសំុស្សបតាមចាប់ 
លដ្ឋយពំុានតរមូវឱ្យបង់លសាហ ុយលឡើយ។ លដើមបបីលរមើលោលលៅលនោះ លមឃំុ លៅ
សង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ខដលរតូវ នរបរល់សិទធិអំណាចកនុងការលចញឯក
សារ និងលិែិតបញ្ជជ ក់ទំងលនោះ រតូវានវតតានលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ ឬរតូវចុោះ
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ជាប់ជាមួយ ក.ច.ប ស្សបលពលនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លៅតាមទីតំាង
ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ ឬចល័តតាមភូមិមួយចំនួន 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយរាល់បណតឹ ងតវ៉ាលៅនឹងការបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត លដ្ឋយការរបជំុជាសាធារណៈ 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយរាល់បណឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និងបណឋឹ ងជំទស់ទក់ទងនឹងបញ្ជ ី
ល ោះលនន តដំបូង លដ្ឋយការរបជំុសលរមចជាសាធារណៈ 

 ទទួល និងលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ងចំលពាោះររប់អំលពើបំពានលលើបទបបញ្ដតតិននជំពូក ១០ 
នន ច.ប.ត.រ ប.ន.ប.ថ និងបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ រ.ជ.ប ខដលរបរពឹតតលដ្ឋយជន
ជាមន្តនតីល ោះលនន ត ឬ/និងជនមិនខមនជាមន្តនតីល ោះលនន ត ឬ/និងរណបកស
នលយា យ ខដលអាចនំាឱ្យានការពិន័យ (លសៀវលៅខណនំាសឋីពីនីតិវធីិននការ
ដ្ឋក់ ការទទួល និងការលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ង) 

 លផញើជូន រ.ជ.ប នូវរាល់លសចកតីសលរមចរបស់ែលួនលដ្ឋោះស្សាយលលើបណឋឹ ងតវ៉ា ឬ/
និងបណឋឹ ងជំទស់ទ.១២០៣ និងផតល់ទ.១២០២ សរាប់បំលពញបណតឹ ងតវ៉ា  ឬ
បណតឹ ងជំទស់តាមសំលណើ សំុរបស់អនកបតឹង ឬតំណាង 

 ផតល់ជំនួយដល់ ក.ច.ប កនុងការលផទៀងផ្ទទ ត់ ការបូកសរបុ ការលរៀបចំលវចែចប់ និងការបញ្ជូ ន
លទធផល និងសាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 

 ចាត់ខចងឱ្យានកាល ំងរកាសណាត ប់ធាន ប់តាមលទធភាព និងការចំា ច់សរាប់
សរមួលដល់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅតាមការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
កនុងឃំុ សង្ហា ត់។ ការចាត់ខចង លរបើរ ស់កាល ំងរកាសណាឋ ប់ធាន ប់លនោះសថិតកនុង
សមតថកិចច និងបនទុកលដ្ឋោះស្សាយរបស់ កបឃ.ស 

 ចាត់វធិានការសមស្សបលដើមបធីានាថា  រាល់កិចចរបតិបតតិការទក់ទងដល់ការចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត  នរបរពឹតតលៅកនុងបរយិាកាសសនតិសុែ សុវតថិភាព ោម នការ
ភ័យខាល ច ោម នការបងខិតបងខំ និងោម នការរំរាមកំខហង។ ចាត់ខចងលដ្ឋោះស្សាយឱ្យ
ានអនតរារមន៍ពីកាល ំងនររ ល ឬកាល ំងានសមតថកិចច តាមសំលណើ របស់ ក.ច.ប 
កនុងករណីខដលានជនណាបងាការអុកឡុក រខំាន រំរាមកំខហង ឬរបរពឹតតអំលពើ
លលមើសចាប់ សំលៅបង្ហអ ក់ដំណាក់កាលណាមួយននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 លៅលពលបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវសហការជាមួយ លធ.ែប លដើមបលីធវើ
ការវយតនមលចំលពាោះ ក.ច.ប តាមចំណុច ១.៧.៤ និង ១.៧.៥ នន ប.ន.ប.ថ រចួលផញើ
ជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប។ 

ខ. ការទទួលខ  រតូវសលើការង្ករ នត ិ ខ រាប់ការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
កបឃ.ស រតូវចាត់ខចងតាមលទធភាព និងការចំា ច់ឱ្យានកាល ំងរកាសណាឋ ប់

ធាន ប់ ខដលានភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 9 

 សរមួលសណាត ប់ធាន ប់សរាប់របជាពលរដឌ ខដលចូលមកកាន់ការយិាល័យចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន តលដើមបសំុីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 សរមួលអនុញ្ជដ តឱ្យចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមតង ០៣ (បី) នាក់ 
ឬលរចើនជាងលនោះតាមចំនួនការកំុីពយូទ័រ 

 ផតល់អាទិភាពចំលពាោះរពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្តសតីាននផទលពាោះ ស្តសតីានកូនតូច 
អនកានជំងឺ និងជនានពិការភាពចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 អនុញ្ជដ តឱ្យអនកជំនួយជានីតិជនាន ក់ ជូនដំលណើ រជនានពិការភាពខដលមិនអាច
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលដ្ឋយែលួនឯង ន ចូលកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 រាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូន កបឃ.ស កនុងករណីានការអុកឡុករខំានពីជនណា
ាន ក់ ឬលរចើននាក់ លដើមបីានវធិានការលសនើសំុអនតរារមន៍ពីភាន ក់ង្ហរសនតិសុែ ឬ/
និងអាជាញ ធរានសមតថកិចច។ 

២. តនួទី និងភារកិចចរប ់រកុមច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត (ក.ច.ប) 
អនុលោមតាមចាប់ល ោះលនន ត ប.ន.ប.ថ និងលសចកតីសលរមចលផសងៗលទៀតខដលកំណត់

លដ្ឋយ រ.ជ.ប ក.ច.ប ខដលជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវទទួលែុសរតូវអនុវតតរាល់កិចច
របតិបតតិការបលរមើឱ្យលោលបំណងននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់របស់ែលួន។ កនុង
ការអនុវតតភារកិចចលនោះ ក.ច.ប រតូវ៖ 

 លោរពចាប់ល ោះលនន ត និង ប.ន.ប.ថ 
 របកាន់ជំហរឯករាជយ អពារកឹត និងមិនលលមអៀងកនុងលពលបំលពញការង្ហរ 
 ចូលរមួកនុងវរគបណតុ ោះបណាត លសតីពីការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 យល់ដឹងយា៉ាងចាស់ោស់ និងលចោះាច ស់ការ នលលើរាល់នីតិវធីិពាក់ព័នធនឹងការ

ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 ចាត់វធិានការចំា ច់នានា លដើមបធីានាឱ្យជនររប់របូ នចូលរមួរបកបលដ្ឋយ

សុវតថិភាព ោម នការភ័យខាល ច ោម នការបំភិតបំភ័យកនុងដំលណើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ខដលែលួនទទួលែុសរតូវ សំលៅលធវើឱ្យដំលណើ រការលនោះរបរពឹតត
លៅលដ្ឋយលសរ ីរតឹមរតូវ យុតតិធម៌ និងានតាល ភាព 

 លចោះបំលពញទរមង់ខបបបទពាក់ព័នធលផសងៗ ខដល នកំណត់ លចោះលធវើកំុពយូទ័រកមម
ទិននន័យអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងលចោះលធវើរ យការណ៍ នចាស់ោស់ 

 អនុវតតតាមលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ឬ រ.ជ.ប ឬរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដកនុង
ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តជូនអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 រកាការសាង ត់ននព័ត៌ានរបស់អនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដលទទួល នកនុង
ដំលណើ រការននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 10 

ក. តួនទី និងភារកិចចរប ់ររធាន ក.ច.ប 
របធាន ក.ច.ប ានតួនាទី និងភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 

 លធវើរំរបូលង់ និងធានាថា ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ នសាអ ត និងខថ
រកាសុវតថិភាព នលអ 

 លរៀបចំការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយខផអកតាមពនលឺខដលអាចឱ្យការ ី
កំុពយូទ័រនន ក.ច.ប អាចថតយករបូភាពអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត នចាស់លអ 

 រតួតពិនិតយ និងររប់ររងបរាិណ និងរុណភាព សាា រ បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 រតួតពិនិតយភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ និងអនកសលងាតការណ៍ខដលានការ
បញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់រចួលហើយ 

 រតួតពិនិតយ ររប់ររង និងអនុវតតលដ្ឋយផ្ទទ ល់នូវរាល់ដំលណើ រការ និងជំហានននការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ទទួលលធវើសាា សន៍ និងពិនិតយលកខែណឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រពម
ទំងលធវើការសលរមចអំពីភាពរតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវននលកខែណឍ សរាប់ការចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត និងសលរមចយល់រពម ឬបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 បំលពញលសចកតីសលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះ 
 ធានាថា បញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន ត រតូវ នលរៀបចំតាមភូមិ

នីមួយៗកនុងឃំុ សង្ហា ត់ និងធានាថាានអនកល ោះលនន តមិនលលើសពី ៧៥០ (រ ំ
ពីររយហាសិប) នាក់ 

 លដ្ឋោះស្សាយជាបនាទ ន់នូវរាល់ការតវ៉ា និងការជំទស់ចំលពាោះការរលំោភចាប់
នានាលៅកនុងដំលណើ រការននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ចូលរមួបំភលឺកនុងរាល់ការរបជំុសលរមចរបស់ កបឃ.ស លដ្ឋោះស្សាយបណតឹ ងតវ៉ា 
និងចាត់ការតាមការសលរមចរបស់ កបឃ.ស និងតាមសមតថកិចចរបស់ែលួន 

 ធានាថា ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ និងអនកសលងាតការណ៍ខដលានការ
បញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់  នសលងាតលមើលដំលណើ រការននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅ
តាមការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

 លសនើសំុអនតរារមន៍ពីភាន ក់ង្ហរសនតិសុែ ឬអាជាញ ធរានសមតថកិចចឱ្យនំាែលួនជនទំង
ឡាយណាខដលបងាការអុកឡុករខំាន ឬលធវើសកមមភាពផទុយពីការកំណត់របស់    
ចាប់ល ោះលនន ត ឬ ប.ន.ប.ថ កនុងដំលណើ រការននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 សំណូមពរភាន ក់ង្ហរសលន្តង្ហគ ោះ ឱ្យជួយដល់រពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្តសឋីាននផទលពាោះ 
ស្តសតីានកូនតូច អនកានជំងឺ និងជនានពិការភាព ឬជនទំងឡាយណាខដល
ទទួលរងលរោោះលដ្ឋយមូលលហតុណាមួយកនុងការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
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 រាយការណ៍ជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ កបឃ.ស និង លធ.ែប នូវរាល់លហតុការណ៍
ខដលអាចលកើតានកនុងដំលណើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដើមបសីរមបសរមួល
លដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា  

 អនុវតតការង្ហរដនទលទៀតខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង រពម
ទំង ប.ន.ប.ថ របស់ រ.ជ.ប។ 

ខ. តួនទី និងភារកិចចរប ់អន ររធាន ក.ច.ប 
អនុរបធាន ក.ច.ប ានតួនាទី និងភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 

 ជួយរបធានកនុងការលធវើរំរបូលង់ និងធានាថាការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ
 នសាអ ត និងខថរកាសុវតថិភាព នលអ 

 ជួយរបធានកនុងការរតួតពិនិតយ និងររប់ររងបរាិណ និងរុណភាពសាា រ 
បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ខថរកាសុវតថិភាពសាា រ បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត មុនលពលចាប់
លផឋើមការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 បំលពញទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) កំណត់
ការយិាល័យល ោះលនន ត ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថម
លៅលលើ ទ.១០២២ រវងរល់ទរមង់ និងបង្ហា ន់នដ រចួរបរល់បង្ហា ន់នដលនោះ និង     
អ.ែ ឬ ឯ.អ ឱ្យលៅការកំុីពយូទ័រ 

 បំលពញទរមង់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់(ទ.១០២៨) 
ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅលលើ ទ.១០២៨ 
រវងរល់ទរមង់ និងបង្ហា ន់នដ បនាទ ប់មកឱ្យអនកលសនើសំុផឋិតលមនដ និងសរលសរ
ល ម្ ោះ រចួខហកបង្ហា ន់នដជូនការកំុីពយូទ័រ រពមទំងដកហូតបង្ហា ន់នដ ទ.១០២២ 
ចាស់ កិបភាជ ប់ជាមួយរល់ ទ.១០២៨ ខដលរតូវបញ្ជូ នមក រ.ជ.ប 

 ខថរកាទុកជាឯកសារនូវរាល់លសចកតីសលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
(ទ.១០០៩) រាល់សរមង់លសចកតីសលរមចលដ្ឋោះស្សាយលលើបណឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និង
បណឋឹ ងជំទស់ (ទ.១២០៣) ខដលលចញលដ្ឋយ កបឃ.ស និងឯកសារពាក់ព័នធ
លផសងលទៀតមួយមុែមួយចាប់ៗ 

 រមួជាមួយសាជិកខដលជាការកំុីពយូទ័រ បញ្ជូ នទិននន័យអនកល ោះលនន តខដល ន
បញ្ចូ លកនុងកំុពយូទ័ររចួ តាមរបព័នធអីុនធឺណិតជាលរៀងរាល់នថង ឬតាមរយៈររូរបចំា
ស្សុក ករណីោម នលសវអីុនធឺណិតលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និង
បញ្ជ ីល ោះលនន ត លដើមបលីធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន ត
តាមភូមិទំងអស់កនុងឃំុ សង្ហា ត់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 12 

 លធវើរ យការណ៍លផទៀងផ្ទទ ត់លទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានថង (ទ.១០២៩) 
និងរ យការណ៍សរបុចុងលរកាយសរាប់ការយិាល័យល ោះលនន តនីមួយ  ៗ (ទ.១០១១) 
និងសរាប់ឃំុ សង្ហា ត់ទំងមូលលៅលពលខដលការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ នបញ្ច ប់ 

 ធានាកនុងការលផទៀងផ្ទទ ត់ការលវចែចប់លដ្ឋយខឡក តាមការយិាល័យល ោះលនន ត
នីមួយៗ នូវរាល់ទរមង់ខបបបទ និងឯកសារពាក់ព័នធនឹងការចុោះល ម្ ោះ និងការ
បតឹងតវ៉ា រពមទំងរល់សនលឹកទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ខដល
 នលរបើលហើយ និងទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលលៅសល់មិន
ទន់លរបើ និងសាា រ ឯកសារលៅសល់លផសងលទៀតជូន លធ.ែប 

 រមួជាមួយរបធានចូលរមួបំភលឺកនុងរាល់ការរបជំុសលរមចរបស់ កបឃ.ស លដ្ឋោះស្សាយ
ពាកយបណតឹ ងតវ៉ា 

 អនុវតតការង្ហរដនទលទៀតខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង រពម
ទំង ប.ន.ប.ថ របស់ រ.ជ.ប។ 

គ. តួនទី និងភារកិចចរប ់ ាជិក ក.ច.ប ណ លជាការកី ាំពយូទ័រ 
តួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជាការកំុីពយូទ័រ រមួាន៖ 

 ជួយរបធានកនុងការលធវើរំរបូលង់ និងធានាថា ការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ
 នសាអ ត និងខថរកាសុវតថិភាព នលអ 

 ជួយរបធានកនុងការរតួតពិនិតយ និងររប់ររងបរាិណ និងរុណភាពសាា រ 
បរកិាខ រ និងឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 ជួយអនុរបធានកនុងការខថរកាសុវតថិភាពសាា រ បរកិាខ រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត មុនលពលចាប់លផតើមការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងបនតពិនិតយតាមដ្ឋនលៅ
លពលបញ្ឈប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានថងនីមួយៗ 

 ាច ស់ការកនុងការដំលឡើងកំុពយូទ័រ និងបរកិាខ របំពាក់ រមួនឹងរបព័នធអីុនធឺណិត 
សរាប់ដំលណើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានថង 

 លរជើសលរ ើសយកល ម្ ោះទីតំាង   និងលលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត  ជូតសាអ ត 
លមនដអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត បនាទ ប់មកលធវើលតសតសាន មលមនដទំងសងខាង 
ថត អ.ែ ឬ ឯ.អ បញ្ចូ លលលែ អ.ែ ឬ ឯ.អ បញ្ចូ លអតតលលែអនកល ោះលនន តខដល
ានកនុងបង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ និងបញ្ចូ លទិននន័យតាមកមមវធីិខដល ន
លរៀបចំរចួកនុងរបព័នធកំុពយូទ័រ 

 លផទរល ម្ ោះ និងទិននន័យអនកសំុបតូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់លៅ 
ការយិាល័យល ោះលនន តថមីកនុងភូមិខដលោត់រស់លៅ តាមការកំណត់របស់អនុរបធាន  
ក.ច.ប 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 13 

 ជួយកាន់លមនដអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តដ្ឋក់លលើា៉ា សីុនខសគន លដើមបយីកសាន ម
លមនដទំងសងខាងននអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ថតរបូ និងថតឯកសារបញ្ជជ ក់
ពីលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ (របសិនលបើាន) បញ្ចូ លលៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តខដល
រកាទុក កនុងរបព័នធកំុពយូទ័ររចួលហើយ របរល់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ និង 
អ.ែ ឬ ឯ.អ ដល់អនកសំុចុោះល ម្ ោះវញិ 

 រមួជាមួយអនុរបធានចាត់ខចងបញ្ជូ នទិននន័យអនកល ោះលនន ត ខដល នបញ្ចូ ល
កនុងកំុពយូទ័ររចួ តាមរបព័នធអីុនធឺណិតជាលរៀងរាល់នថងលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនក
ល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន តលដើមបលីធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យ
ល ោះលនន តតាមភូមិទំងអស់កនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

 ជួយអនុរបធានកនុងការលធវើរ យការណ៍ លផទៀងផ្ទទ ត់លទធផលននការចុោះល ម្ ោះ 
ល ោះលនន តរបចំានថង និងរ យការណ៍សរបុចុងលរកាយសរាប់ការយិាល័យល ោះ
លនន តនីមួយៗ និងសរាប់ឃំុ សង្ហា ត់ទំងមូល លៅលពលខដលការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តរតូវ នបញ្ច ប់ 

 ជួយអនុរបធានកនុងការលផទៀងផ្ទទ ត់ ការលវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» លសាង «ែ» និងរាល់
សាា រ ឯកសារលផសងលទៀតជូន លធ.ែប 

 ជួយអនុរបធានកនុងការលផទៀងផ្ទទ ត់ ការលវចែចប់លដ្ឋយខឡកតាមការយិាល័យល ោះ
លនន តនីមួយៗនូវរាល់ទរមង់ខបបបទ និងឯកសារពាក់ព័នធនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត និងការបតឹងតវ៉ា រពមទំងរល់សនលឹកទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តខដល នលរបើលហើយ ទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើ និងសាា រ ឯកសារលៅសល់លផសងលទៀតជូន លធ.ែប 

 អនុវតតការង្ហរដនទលទៀតខដលតរមូវលដ្ឋយចាប់ល ោះលនន ត បទបញ្ជជ នផទកនុង រពម
ទំង ប.ន.ប.ថ របស់ រ.ជ.ប។ 

ឃ. តួនទី និងភារកិចចរប ់ ាជិក ក.ច.ប ណ លជួយការង្ករអន ររធាន ក.ច.ប 
តួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជួយការង្ហរអនុរបធានរកមុ រមួាន៖ 

 ជួយការង្ហរអនុរបធាន ក.ច.ប កនុងការលរៀបចំដំលណើ រការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 បំលពញទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត កំណត់ការយិាល័យល ោះ

លនន ត ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅលលើ ទ.១០២២ 
រវងរល់ទរមង់ និងបង្ហា ន់នដ រចួរបរល់បង្ហា ន់នដលនោះ និង អ.ែ ឬ ឯ.អ ឱ្យលៅ
ការកំុីពយូទ័រ 

 បំលពញទរមង់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ (ទ.១០២៨) 
ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅលលើ ទ.១០២៨ 
រវងរល់ទរមង់ និងបង្ហា ន់នដ បនាទ ប់មកឱ្យអនកលសនើសំុផឋិតលមនដ និងសរលសរ
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ល ម្ ោះ រចួខហកបង្ហា ន់នដជូនការកំុីពយូទ័រ រពមទំងដកហូតបង្ហា ន់នដ ទ.១០២២ 
ចាស់ កិបភាជ ប់ជាមួយរល់ ទ.១០២៨ ខដលរតូវបញ្ជូ នមក រ.ជ.ប 

 អនុវតតការង្ហរដនទលទៀត ខដលរបធាន ឬអនុរបធានរបរល់ឱ្យ។ 
ង. តួនទី និងភារកិចចរប ់ ាជិក ក.ច.ប ណ លជាការកី ាំពយូទ័រ កោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់ណ លានការកី ាំពយូទ័រសលើ ពាីោ ក់ 

តួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដលជាការកំុីពយូទ័រ កនុងឃំុ សង្ហា ត់ខដល
ានការកំុីពយូទ័រលលើសពីាន ក់ ដូចោន នឹងតួនាទី និងភារកិចចរបស់សាជិក ក.ច.ប ខដល
ជាការកំុីពយូទ័រ។ 
ច. រកុមច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តពិស   (ក.ច.ប.ព) 

លរកាយលពល ក.ច.ប រតូវ នរសំាយ លដើមបអីនុវតតលសចកឋីសលរមចយល់រពមរបស់ 
រ.ជ.ប និងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ លលើបណឋឹ ងតវ៉ាទក់ទងនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និង
លសចកតីសលរមចយល់រពមរបស់ កបឃ.ស រ.ជ.ប និងរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ លលើបណឋឹ ង
តវ៉ាលៅនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង រ.ជ.ប រតូវចាត់តំាងរកុមចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពិលសស 
(ក.ច.ប.ព) លដើមបចុីោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាខដលរតូវ នយល់រពមឱ្យចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប.ព ានសាសភាពរបធាន ០១ (មួយ) របូ សាជិក ០១ (មួយ) របូជា  
មន្តនតីអរគលលខាធិការដ្ឋឌ ន រ.ជ.ប និងអនុរបធានជាលសមៀនឃំុ សង្ហា ត់ពាក់ព័នធ។ 

 ក.ច.ប.ព រតូវអនុវតតការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តដូចខចងកនុងជំហានទំងបួនននការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ទិននន័យអនកល ោះលនន តរតូវបញ្ជូ នតាម
អីុនធឺណិតលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត លដើមបលីធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប.ព ានអាណតតិបំលពញការង្ហរតាមការកំណត់របស់ រ.ជ.ប។ 
III. ភាពមានសទិ្ធិច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 

១. លកខខែឌ ស ើមបាីន ិទធិច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
លដើមបីល ោះលនន ត ន របជាពលរដឌរតូវានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងាន 

អតតសញ្ជដ ណប័ណណសញ្ជជ តិខែមរ។ 
លដើមបចុីោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបជាពលរដឌទំងពីរលភទរតូវបំលពញលកខែណឍ ដូចខាងលរកាម ៖ 

 រតូវបង្ហា ញែលួន និងានអតតសញ្ជដ ណប័ណណសញ្ជជ តិខែមរលៅចំលពាោះមុែ ក.ច.ប 
ខដលទទួលបនទុកជាមន្តនតីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត កនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន តលៅការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់ខដលែលួន
កំពុងរស់លៅ 

 ានសញ្ជជ តិខែមរ 
 ានអាយុចាប់ពី ១៨ (ដប់រ ំបី) នន ំលឡើងលៅ រិតដល់នថងល ោះលនន ត (លកើតមុន ឬ

រតឹមនថងទី ០៥ ខែមិថុនា នន ំ១៩៩៩) 
 ានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់កនុងឃំុ សង្ហា ត់ខដលសាមីែលួនរតូវល ោះលនន ត 
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អតត ញ្ញា ែប័ែណ ញ្ញជ តិណខមរ 

ឬ 
 

ឬ 
 

 មិនរតូវសថិតកនុងសាថ នភាពជាប់ពនធនាោរ ឬមិនរតូវ នដកសិទធិល ោះលនន ត 
 ពំុខមនជាជនវកិលចរតិ ឬសថិតលរកាមអាណាពា លទូលៅលដ្ឋយានលិែិត

បញ្ជជ ក់ពីរកសួង សាថ ប័នានសមតថកិចច 
 មិនទន់ នចុោះល ម្ ោះ ឬ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅឃំុ សង្ហា ត់លផសងណាមួយ

រចួលហើយកនុងនន ំ២០១៦ ឬមិនទន់ នចុោះល ម្ ោះលៅកខនលងណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់។ 
ចាំណាំ៖ 

 របជាពលរដឌខែមរាន ក់ៗ រតូវានល ម្ ោះខតមួយកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះ
លនន តខតមួយរត់។ រតូវផ្ទកពិន័យជារ ក់ពី ១០.០០០ (មួយមឺុន) លរៀលលៅ 
១០០.០០០ (មួយខសន) លរៀលលដ្ឋយ រ.ជ.ប ចំលពាោះជនណាលដ្ឋយទុចចរតិពាយាមចុោះ
ល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលលើសពីមួយ។ 

 របជាពលរដឌខែមរខដលានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់លរចើនជាងមួយកខនលងកនុងរពោះរាជា
ណាចរកកមពុជារតូវលរជើសលរ ើសយកកខនលងខតមួយរត់ ខដលជាទីតំាងននជីវភាពរស់លៅ
ជាក់ខសតងរបស់ែលួន លដើមបីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 របជាពលរដឌខែមរ ឬកមមករ និលយាជិត សិសស និសសិត មន្តនឋីរាជការសីុវលិ នាយ ឬពលនន
កងលយាធពលលែមរភូមិនទ និងនររ លជាតិ និងបពវជិតសាសនាខដលកំពុងសាន ក់លៅ
កនុងឃំុ សង្ហា ត់ណាមួយសុទធខតអាចសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់លនាោះ ន 
ឱ្យខតសាមីែលួនបំលពញ នរតឹមរតូវតាមលកខែណឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

២. ឯកសារ រាប់សររើររ ់កោ ងការ  ាំច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
ឯកសារសរាប់លរបើរ ស់កនុងការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រឺអតតសញ្ជដ ណប័ណណសញ្ជជ តិ

ខែមរ (អ.ែ) ខដលានសុពលភាព ឬអស់សុពលភាពទំង ០៣ របលភទ ដូចខាងលរកាម។ 
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៣. គាំរូរលងក់ារយិាល័យច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត នោ ាំ២០១៦ 
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IV.  ំឈ ើ រប្បប្ពឹតតឈៅននការច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 
កបឃ.ស លសមៀនឃំុ សង្ហា ត់ លមភូមិ និង ក.ច.ប រតូវជួយផសពវផាយបំផុស និងលលើកទឹក

ចិតតរបជាពលរដឌទូលៅខដលានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់កនុងឃំុ សង្ហា ត់ខដលសាមីែលួនរតូវល ោះ
លនន តឱ្យមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ អនកមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រឺជា ៖ 

 របជាពលរដឌខែមររស់លៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ខដលានអាយុ ១៨ (ដប់រ ំបី) នន ំលឡើងលៅ
រិតដល់នថងល ោះលនន ត (លកើតមុន ឬរតឹមនថងទី០៥ ខែមិថុនា នន ំ១៩៩៩) 

 របជាពលរដឌខែមរានសិទធិល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ខដលធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តរចួលហើយ និងអនកពំុធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 

 របជាពលរដឌខែមរខដល នផ្ទល ស់ទីលំលៅចូលពីឃំុ សង្ហា ត់លផសង លទោះបីធាល ប់ នចុោះ
ល ម្ ោះ ឬមិនធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តក៏លដ្ឋយ។ 

១.  ាៃ រ និងបរកិាខ រ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
សាា រ និងបរកិាខ រសរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមរបព័នធកំុពយូទ័រ និងបញ្ជូ ន

ទិននន័យពីឃំុ សង្ហា ត់លៅ រ.ជ.ប តាមរបព័នធអីុនធឺណិត រមួាន៖ 
 កំុពយូទ័រ (Laptop) ចំនួន ០១ (មួយ) លររឿង 
 ល ៉ា (Mouse) 
 ម៉ាូនីទ័រ (Monitor) ចំនួន ០១ (មួយ) 
 ា៉ា សីុនខសគនសាន មរាមនដចំនួន ០១ (មួយ) លររឿង 
 USB Webcam Camera ថតរបូ ចំនួន ០១ (មួយ) លររឿង 
 ផ្ទទ ំងកំណាត់នផទពណ៌របលផោះមួយផ្ទទ ំងសរាប់លធវើនផទថតរបូ 
 USB Flash Drive ចំនួន ០២ (ពីរ) 
 Switch សរាប់ ក.ច.ប ានកំុពយូទ័រចាប់ពី ០៣ (បី) លររឿងលឡើង 
 ឧបករណ៍ផទុកថាមពល (Power Bank) ចំនួន ០១ (មួយ) 
 ា៉ា សីុនលភលើងមួយលររឿង (សរាប់ឃំុ សង្ហា ត់ោម នចរនតអរគិសនី) 
 3G Modem ចំនួន ០១ (មួយ) លរបើ SIM Card (បីបណាឋ ញ) 
 SD Card ចំនួន ០១ (មួយ) 
 លជើងទរមា៉ា សីុនថតរបូ (Camera Stand) ចំនួន ០១ (មួយ) 

 

២. ជាំហាន សងខបននការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត 
លដើមបីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ក.ច.ប រតូវអនុវតតតាមនីតិវធីិដូចបញ្ជជ ក់កនុងជំហានទំង ៤ 

ខាងលរកាម៖ 
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- ជាំហានទ ី១ 
 
 
 
 
 

- ជាំហានទី ២ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ជាំហានទី ៣ 
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- ជាំហានទី ៤ 
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ចាំណាំ៖ 
 ការកំុីពយូទ័ររតូវលបើករបព័នធអីុនធឺណិត (ករណីានរបព័នធអីុនធឺណិត) លដើមបីបញ្ជូ នទិននន័យ

លៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន តតាមរលបៀបដូចខាងលរកាម៖ 
 លដើមបទីទួល នរបសិទធភាព ការបញ្ជូ នទិននន័យអាចលធវើការបញ្ជូ នមឋងចំនួន ១០ នាក់ 

កនុងលពលទំលនរណាមួយ ខដលពំុានរបជាពលរដឌមកសំុចុោះល ម្ ោះ ឬកនុងលា៉ាងឈប់
សរាករហូតដល់អស់ទិននន័យ លលើកខលងខតឃំុ សង្ហា ត់ណាខដលានរបព័នធលសវ
អីុនធឺណិតខាល ំងអាចលធវើការបញ្ជូ នលលើសពីចំនួន ១០ នាក់ តាមលទធភាពខដលអាចលធវើ ន។ 

 សរាប់ឃំុ សង្ហា ត់ោម នរបព័នធអីុនធឺណិត ររតូាមស្សុក រឺជាអនកសរមបសរមួល
ជាមួយ ក.ច.ប កនុងការរបមូលទិននន័យ (File Backup) ខដលរតូវរកាទុកកនុងហាវល ស 
(Flash) ានបងាប់លលែសាង ត់ មិនអាចលបើកលមើល ឬខកទិននន័យទំងលនាោះ ន លៅ
តំបន់ខដលានរបព័នធអីុនធឺណិតលដើមបីបញ្ជូ នទិននន័យទំងលនាោះលៅ ន. ររប់ររង
ទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត។ 

 លៅលរៀងរាល់នថង លពលបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមនថងនីមួយៗ អនុរបធាន និង
ការកំុីពយូទ័រ រតូវរតួតពិនិតយឱ្យរ កដថា លទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានថង 
រតូវ នបញ្ជូ នតាមរបព័នធអីុនធឺណិតលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ី
ល ោះលនន តរចួរាល់លហើយ។ 

 លៅលពលលផទៀងផ្ទទ ត់ រតវូលរបៀបលធៀបចំនួនសរបុននបង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត និងចំនួនទិននន័យសរបុខដល នបញ្ជូ ន។ 

 បនាទ ប់មក រតូវបំលពញរ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានថង 
កនុងឃំុ សង្ហា ត់ (ទ.១០២៩) ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់ រពមទំងបិទផាយរ យការណ៍
លនោះ លៅមុែការយិាល័យចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជា
ឯកសារ ០១ (មួយ) ចាប់។ 

៣. ករែីអោក  ាំច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តគ្មម នអតត ញ្ញា ែប័ែណ ញ្ញជ តិណខមរ (អ.ខ) 
របសិនលបើអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ោត់ោម ន អ.ែ របធាន ក.ច.ប រតូវលចញ

លសចកតីសលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០០៩) លដ្ឋយបញ្ជជ ក់មូលលហតុឱ្យ នចាស់
ោស់ និងខណនំាថា៖ 

- សូមអនកលៅបង្ហា ញែលួនលដ្ឋយផ្ទទ ល់ចំលពាោះមុែអាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់ ខដលអនករតូវចុោះ
ល ម្ ោះ លដ្ឋយនំាយកមកជាមួយនូវសំបុរតកំលណើ តចាប់លដើម ឬលសចកតីចមលងសំបុរត
កំលណើ តចាប់លដើម ឬសំបុរតបញ្ជជ ក់កំលណើ តចាប់លដើម ឬលសចកតីចមលងសំបុរតបញ្ជជ ក់
កំលណើ តចាប់លដើម ឬរពោះរាជរកឹតយផតល់សញ្ជជ តិខែមរតាមការទមទរសញ្ជជ តិខែមរ
របស់ជនបរលទស ឬរពោះរាជរកឹតយផតល់សញ្ជជ តិខែមរ លដ្ឋយសញ្ជជ តូបនីយកមមដល់ជន
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បរលទស ឬសាលរកមសាថ ពររបស់តុោការបញ្ជជ ក់ទទួលសាគ ល់ថា សាមីែលួនលនាោះ
លកើតពីឪពុក ឬាឋ យខដលានសញ្ជជ តិខែមរ ឬឯកសារភសតុតាងផលូវការខដលបញ្ជជ ក់ថា 
សាមីែលួនលកើតមកពីឪពុក ឬាឋ យខដលានសញ្ជជ តិខែមរ និងនំាសាកសី ០២ របូ ខដល
ានសិទធិល ោះលនន ត ានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ពិតរ កដកនុងឃំុ សង្ហា ត់លៅ
ជាមួយ រមួជាមួយរបូថតសាមីែលួន ទំហំ ៣×៤ ចំនួន ០២ សនលឹក លដើមបីអាជាញ ធរឃំុ 
សង្ហា ត់ បំលពញខបបបទផតល់ ឯ.អ ជូន។ 

- របសិនលបើអនកទទួល ន ឯ.អ លៅកនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនក
រតូវរតឡប់មកជួបរកុមចុោះល ម្ ោះវញិ លដើមបបំីលពញខបបបទចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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៤. ករែីអា យដ្ឋា នកោ ង អ.ខ សផេងពីលាំសៅឋាន ឬទ ីាំណក់ណ លសាមីខលួន  ាំច ុះស ម្ ុះ 

របសិនលបើអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ាន អ.ែ ប៉ាុខនតលំលៅឋានកនុង អ.ែ 
លផសងពីលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ខដលសាមីែលួនកំពុងរស់លៅ របធាន ក.ច.ប រតូវលចញលសចកតី
សលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០០៩) លដ្ឋយបញ្ជជ ក់មូលលហតុចាស់ោស់ និង
ខណនំាអនកសំុចុោះល ម្ ោះតាមករណីដូចខាងលរកាម៖ 
ក. ករែីអា យដ្ឋា នកោ ង អ.ខ សផេងពីលាំសៅឋាន ឬទ ីាំណក់ណ លសាមីខលួន  ាំច ុះស ម្ ុះ 

 សូមអនកលៅយកលសៀវលៅសាន ក់លៅចាប់លដើម ឬលសៀវលៅររួសារចាប់លដើមខដលាន
បញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅរបស់សាមីែលួនកនុងឃំុ សង្ហា ត់ខដលមកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 របសិនលបើអនក នលៅយកលសៀវលៅសាន ក់លៅចាប់លដើម ឬលសៀវលៅររសួារចាប់លដើម
ខដលានបញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅកនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត អនករតូវ
រតឡប់មកជួបរកុមចុោះល ម្ ោះវញិ លដើមបបំីលពញខបបបទចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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ខ. ករែីអោក  ាំច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តាន អ.ខ ស ើយអា យដ្ឋា នកោ ង អ.ខ សផេងពីលាំសៅឋាន ឬទី ាំណក់
ណ លសាមីខលួន  ាំច ុះស ម្ ុះ និងគ្មម នស ៀវសៅសាោ កស់ៅចាប់ស ើម ឬស ៀវសៅរគួសារចាបស់ ើមណ លាន
បញ្ញជ កក់ារសាោ កស់ៅរប ស់ាមីខលួនកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់ 
 សូមអនកលៅជួបអាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់ លដ្ឋយនំាយកលៅជាមួយនូវ អ.ែ និងសាកសី ០១ 
(មួយ) របូខដលានសិទធិល ោះលនន តលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ជាមួយ (សាកសរីបូលនាោះរតូវនំា
លៅជាមួយនូវឯកសារបញ្ជជ ក់ពីលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់) លដើមបបំីលពញខបបបទផតល់
លិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅជូន។ 

 របសិនលបើអនក នទទួលលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅ កនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន ត អនករតូវរតឡប់មកជួបរកុមចុោះល ម្ ោះវញិ លដើមបបំីលពញខបបបទចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
 

ឬ ឬ 
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៥. ករែីអោក  ាំច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តាន អ.ខ ឬ ឯ.អ នងិធាល ប់ នច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តរួចស ើយកោ ងនោ ាំ២០១៦ 

របសិនលបើអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ោត់ធាល ប់ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមតងរចួ
លហើយកនុងនន ំ២០១៦ របធាន ក.ច.ប រតូវសួរសំណួរបនតថា លតើអនកធាល ប់ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
លៅឃំុ សង្ហា ត់ណា? 
ក. ករែីអោក  ាំច ុះស ម្ ុះ នច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តរួចស ើយសៅនោ ាំ២០១៦ ណត នរដូរទលីាំសៅកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់

របសិនលបើអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរចួលហើយ
លៅកនុងនន ំ២០១៦ កនុងឃំុ សង្ហា ត់លនោះ របធាន ក.ច.ប រតូវសំុពិនិតយលមើល អ.ែ បង្ហា ន់នដ
បញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងឯកសារភសតុតាងខដលបញ្ជជ ក់ទីលំលៅថមីលៅកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់ ដូចជា លសៀវលៅររួសារ ឬលសៀវលៅសាន ក់លៅ ឬលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅ។ ករណី
លនោះ របធាន ក.ច.ប រតវូចាត់ខចងដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

ឬ ឬ 
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 ចាត់ឱ្យអនុរបធាន៖ 
 បំលពញទរមង់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

(ទ.១០២៨) ចុោះហតថលលខា សរលសរល ម្ ោះ ល ោះរតា និងល ោះរតាបខនថមលៅ
លលើ ទ.១០២៨ រវងរល់ទរមង់ និងបង្ហា ន់នដ បនាទ ប់មកឱ្យអនកលសនើសំុផឋិតលមនដ 
និងសរលសរល ម្ ោះ 

 ខហកបង្ហា ន់នដ ទ.១០២៨ របរល់ឱ្យការកំុីពយូទ័រ 
 ដកហូតបង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តចាស់ (ទ.១០២២) កិបភាជ ប់

ជាមួយរល់ ទ.១០២៨ ខដលរតូវបញ្ជូ នមក រ.ជ.ប 
 ខណនំាអនកលសនើសំុលនាោះឱ្យលៅជួបការកំុីពយូទ័រ។ 

 ចាត់ឱ្យការកំុីពយូទ័រ៖ 
 លផទរល ម្ ោះ និងទិននន័យអនកលសនើសំុបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ លៅ

ការយិាល័យល ោះលនន តថមី កនុងភូមិខដលោត់រស់លៅ ដូច នកំណត់កនុង ទ.១០២៨ 
 ជរាបអនកលសនើសំុឱ្យលផទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យរបស់ែលួន ខដល នបង្ហា ញលៅលលើម៉ាូនីទ័រ

កំុពយូទ័រ 
 របរល់បង្ហា ន់នដ ទ.១០២៨ ឱ្យអនកលសនើសំុ។ 

 

ខ. ករែីអោក  ាំច ុះស ម្ ុះ  នច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តរួចស ើយសៅនោ ាំ២០១៦ កោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់សផេង 
របសិនលបើអនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលឆលើយថា ធាល ប់ នចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរចួលហើយ

លៅកនុងនន ំ២០១៦ កនុងឃំុ សង្ហា ត់លផសង របធាន ក.ច.ប រតូវ៖ 
- បនតអនុវតតនីតិវធីិចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ដូចានខចងកនុងជំហានទំង ៤ ននការចុោះ

ល ម្ ោះល ោះលនន ត 
- ឱ្យអនុរបធាន ក.ច.ប រូសធិកសាគ ល់កនុង ទ.១០២២ លដើមបីបញ្ជជ ក់ពីករណីលនោះ។ 

៦. ណបបបទ និងនីតវិិ្នីនការផតល់ឯកសារបញ្ញជ កអ់តត ញ្ញា ែ រាប់បសរមើឱ្យការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត (ឯ.អ) 
អនុលោមតាមារតា ៥១ ននច.ប.ត.រ អាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់ ានសិទធិកនុងការលចញឯកសារ

បញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណជូនរបជាពលរដឌខែមរ ខដលមិនទន់ានអតតសញ្ជដ ណប័ណណសញ្ជជ តិខែមរ 
ឬអតតសញ្ជដ ណប័ណណសញ្ជជ តិខែមររបស់ែលួន នែូច ឬ ត់តាមការលសនើសំុ លដើមបបំីលពញ
លកខែណឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ខបបបទ និងនីតិវធីិននការលសនើសំុ និងការផតល់ឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណ រតូវ ន
កំណត់លដ្ឋយលសចកតីខណនំារមួរវងរកសួងមហានផទ និង រ.ជ.ប។ 

លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ខដលរតូវ នរបរល់សិទធិពីលមឃំុ លៅសង្ហា ត់ 
ឬជនណាខដលខកលងបនលំឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណ ឬក៏លចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណ
មិន នរតឹមរតូវតាមនីតិវធីិ រតូវផតនាទ លទសតាមចាប់ជាធរាន។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 29 

លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ខដលរតូវ នរបរល់សិទធិពីលមឃំុ លៅសង្ហា ត់
ានសមតថកិចចលចញឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណជូនរបជាពលរដឌខែមរកនុងឃំុ សង្ហា ត់របស់
ែលួនតាមការលសនើសំុរបស់សាមីែលួន លដើមបយីកលៅលរបើរ ស់កនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

ចាំណាំ៖ 
 ឯកសារបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណបលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត រតូវលរបើរ ស់សរាប់

ខតការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
 

៧. ណបបបទ និងនីតវិិ្នីនការស ោើ  ាំ និងការសចញលិខិតបញ្ញជ ក់ទីលាំសៅកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
អនកសំុចុោះល ម្ ោះខដល នបង្ហា ញ អ.ែ ប៉ាុខនតលំលៅឋានកនុង អ.ែ លផសងពីលំលៅឋាន ឬ

ទីសំណាក់ខដលសាមីែលួនកំពុងរស់លៅ លហើយសាមីែលួនពំុានលសៀវលៅសាន ក់លៅ ឬលសៀវលៅ
ររួសារខដលានបញ្ជជ ក់ការសាន ក់លៅរបស់ែលួនកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ខដលោត់សំុចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តលនាោះ ានសិទធិលសនើសំុលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់សរាប់លរបើរ ស់កនុង
លោលលៅននការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តពីអាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់លដ្ឋយរតូវអនុវតតតាមនីតិវធីិ 
និងខបបបទខណនំារបស់រកសួងមហានផទ។ 

ខផអកតាមសំលណើ របស់អនកសំុចុោះល ម្ ោះ អាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់រតូវផតល់លិែិតបញ្ជជ ក់ទី
លំលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ជូនសាមីជនខដលានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ពិតរ កដលៅកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់លនាោះ លដ្ឋយខផអកតាមនីតិវធីិ និងខបបបទកំណត់របស់រកសួងមហានផទ។ 

អាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់ ខដលបដិលសធការលសនើសំុលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅរបស់ជនខដលាន
លំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ពិតរ កដកនុងឃំុ សង្ហា ត់លនាោះ ដូច នកំណត់លៅកនុងចាប់ល ោះ
លនន ត នឹងរតូវផតនាទ លទសលៅតាមចាប់។ 

បនាទ ប់ពីទទួល នលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ កនុងអំឡុងលពលននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត អនកសំុចុោះល ម្ ោះរតូវរតឡប់លៅជួប ក.ច.ប វញិ លដើមបសំុីចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយ
បង្ហា ញលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ខដលលទើបនឹង នទទួលពីអាជាញ ធរឃំុ សង្ហា ត់។ 
ក.ច.ប រតូវពិនិតយលិែិតបញ្ជជ ក់ទីលំលៅលនោះ រចួរតូវរបរល់ជូនអនកសំុចុោះល ម្ ោះវញិ។ 

V. ការដាក់ ការទ្ទ្ួល និងការឈដាុះប្ាយប ដឹ ងទាក់ទ្ងនឹងការច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 
ជនណាក៏លដ្ឋយ ឬតំណាងានសិទធិបឋឹងតវ៉ាលៅ កបឃ.ស ឬ រ.ជ.ប ឬរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ

អំពីបញ្ជា ទំងឡាយពាក់ព័នធនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត របសិនលបើានភសតុតាងបញ្ជជ ក់ថា
ានភាពមិនរតឹមរតូវដូចានខចងកនុងចាប់ល ោះលនន ត ឬ/និង ប.ន.ប.ថ ឬ/និងបទបញ្ជជ នផទកនុង
របស់ រ.ជ.ប។ 

ពាកយបឋឹងរតូវលធវើ លឡើងជាោយលកខណ៍អកសរតាម ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់។ 
ទ.១២០២ លនោះ រតូវ នរបរល់ជូនអនកបឋឹងលដើមបបីឋឹង ឬបឋឹងបនត របសិនលបើោត់លសនើសំុ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 30 

អនកបឋឹងអាចថតចមលង ទ.១២០២ ខដលែលួន នបំលពញរចួចុោះហតថលលខា ឬផតិតលមនដលលើ
ចាប់ចមលងទំងលនាោះលដ្ឋយែលួនឯង លហើយដ្ឋក់បឋឹងលដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬអាចរបរល់សិទធិជាោយលកខណ៍
អកសរឱ្យតំណាងដ្ឋក់បឋឹងជួសែលួន ន។ ពាកយបឋឹងរតូវបញ្ជជ ក់នូវព័ត៌ានចំា ច់មួយចំនួនដូច
ខាងលរកាម៖ 

 ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាង 
 កមមវតថុននបណឋឹ ង 
 របលភទននអំលពើលលមើស 
 លពលលវោ និងទីកខនលងននការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ឬបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង 
ឬការរបរពឹតតអំលពើលលមើស 

 លបើអាចលធវើ ន បញ្ជជ ក់អំពីារតាចាប់ល ោះលនន តខដល នរលំោភ 
 អតតសញ្ជដ ណរបស់ជនខដលពាក់ព័នធនឹងការបឋឹងតវ៉ា ឬការបឋឹងជំទស់ 
 ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់សាកសី លបើាន 
 ភសតុតាងលផសងៗលទៀត លបើាន។ 

ចាំណាំ៖ 
 ពាកយបឋឹងអនាមិកពំុរតូវ នចាត់ទុកជាបណឋឹ ងស្សបចាប់ និងមិនរតូវលលើកយកមក

លដ្ឋោះស្សាយ ប៉ាុខនតរតូវ នចាត់ទុកជាឯកសារព័ត៌ានសរាប់ការពិចារណា។ 
 ការរាប់ចំនួននថងបឋឹងតវ៉ា ឬបឋឹងជំទស់ និងការលដ្ឋោះស្សាយលលើបណឋឹ ងតវ៉ា ឬបណឋឹ ង

ជំទស់ពំុរតូវ នរាប់បញ្ចូ លនថងបុណយជាផលូវការលទ។ 
 ករណីអនកបឋឹងមកបឋឹងតវ៉ាលដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត់ ឬជាោយលកខណ៍អកសរតាមលិែិតលផសងៗ

លរៅពី ទ.១២០២ កបឃ.ស រតូវខណនំាអនកបឋឹងឱ្យបំលពញ ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់។ 
១. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងសៅ កបឃ.  

អនកសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលរតូវ ន ក.ច.ប បដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
ឬតំណាងានសិទធិបឋឹងតវ៉ាលៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ០៣ (បី) នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថង
 នទទួលលសចកតីសលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០០៩)។ 

 ការដ្ឋក់ និងការទទលួពាកយបែតឹ ងសៅ កបឃ.  
អនកបឋឹងរតូវបំលពញ ទ.១២០២ ទំង ០៣ (បី) ចាប់។ ពាកយបឋឹងរតូវដ្ឋក់លៅ កបឃ.ស 

តាមការកំណត់។ 
 លៅលពល នទទួលពាកយបឋឹង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជាសំខាន់លលើព័ត៌ានចំា ច់

មួយចំនួនដូចជា៖ 
o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬ/និងតំណាង 
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o កមមវតថុននបណឋឹ ង និងការលោរពអំឡុងលពលកំណត់ ០៣ (បី) នថងយា៉ាងយូរ
បនាទ ប់ពី នទទួល ទ.១០០៩។ 

 បនាទ ប់មកលមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល
 នទទួលសិទធិរតូវលធវើកំណត់លហតុសាកសួរព័ត៌ានបខនថមពីអនកបឋឹង ឬតំណាង 
លដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអនកបឋឹង ឬតំណាងផតិតលមនដលលើ
កំណត់លហតុ។ កនុងករណីអនកបឋឹង ឬតំណាងមិនរពមផតិតលមនដ លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ 
ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល នទទួលសិទធិរតូវចុោះនិលទទស
បញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដលលើកំណត់លហតុលនោះ។ 

 បនាទ ប់ពី នពិនិតយលលើបណឋឹ ង និងសួរកត់រតាកនុងកំណត់លហតុ លហើយលឃើញថា៖ 
o កមមវតថុននបណឋឹ ងមិនទក់ទងនឹងការបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លមឃំុ 

លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកមុរបឹកាខដល នទទួលសិទធិ
រតូវចារបដិលសធលលើបណឋឹ ងររប់ចាប់ថា «ពាកយបណឋឹ ងលនោះពំុសថិតកនុងខដន
សមតថកិចចរបស់ កបឃ.ស លទ។ ដូចលនោះ កបឃ.ស មិនអាចទទួលពាកយ
បណឋឹ ងលនោះមកពិនិតយ និងលដ្ឋោះស្សាយ នលឡើយ»។ 

o ពាកយបណឋឹ ងមិនលោរពអំឡុងលពលកំណត់ ០៣ (បី) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង
 នទទួល ទ.១០០៩ លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិក
រកុមរបឹកាខដល នទទួលសិទធិ រតូវចារបដិលសធលលើពាកយបណឋឹ ងររប់ចាប់
ថា «ពាកយបណឋឹ ងលនោះ រតូវ នដ្ឋក់លរកាយអំឡុងលពលកំណត់ខដលជាលហតុ
ថលស់សិទធិកនុងការបឋឹងមក កបឃ.ស។ ដូចលនោះ កបឃ.ស មិនអាចទទួលពាកយ
បណឋឹ ងលនោះមកពិនិតយ និងលដ្ឋោះស្សាយ នលឡើយ»។ 

 បនាទ ប់មកចុោះហតថលលខា ល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់ និងចុោះកាលបរលិចឆទ ទ.១២០២ 
ទំង ០៣ (បី)ចាប់ លហើយ ទ.១២០២ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 
 

 
 
 
 

 

 ពាកយបណឋឹ ងមិនានបញ្ជជ ក់ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាងមិន
ានលិែិតរបរល់សិទធិជាោយលកខណ៍អកសរ ឬលិែិតរបរល់សិទធិមិនរតឹមរតូវ
ជាអាទិ៍ កបឃ.ស រតូវខណនំាអនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំលពញបខនថមនូវចំណុចែវោះ
ខាត លដ្ឋយមិនឱ្យហួសអំឡុងលពលកំណត់ននការដ្ឋក់ពាកយបឋឹង លហើយកត់រតា
កនុងកំណត់លហតុ។ កនុងករណីខដលដល់លពលកំណត់ អនកបឋឹងមិន នបំលពញ

-០១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតំណាង 
-០១ ចាប់ លផញើជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-០១ ចាប់ ទុកឯកសារ 

ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ ចាប់ 
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បខនថមនូវចំណុចែវោះខាត កបឃ.ស រតូវចារបដិលសធលលើបណឋឹ ងររប់ចាប់ លផញើ
ជូនអនកបឋឹងលដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថា «ពាកយបណឋឹ ងមិនានបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជដ ណអនកបឋឹង 
ឬមិនានលិែិតរបរល់សិទធិជាោយលកខណ៍អកសរ ឬលិែិតរបរល់សិទធិមិន
រតឹមរតូវ»។ 

 លបើអនកបឋឹងយកបណឋឹ ង (ទ.១២០២)  មកដ្ឋក់កនុងអំឡុងលពលកំណត់ លហើយកមម
វតថុននបណតឹ ងទក់ទងនឹងការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និងានលិែិតរបរល់សិទធិ
រតឹមរតូវតាមចាប់ លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកមុ
របឹកាខដល នទទួលសិទធិរតូវចុោះកាលបរលិចឆទ លពលលវោ លហើយចុោះហតថលលខា 
និងល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់លលើពាកយបណឋឹ ងររប់ចាប់ លហើយបំលពញកាលបរលិចឆទ 
លពលលវោ និងទីកខនលងខដលនឹងរតូវលបើកការរបជំុសលរមច រចួរបរល់ជូនអនកបឋឹង
ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ បិទផាយជាសាធារណៈចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ និង
រកាទុកលរបើកនុងការរបជំុសលរមច ០១ (មួយ) ចាប់។ 

 
 
 

 ការសដ្ឋុះរសាយពាកយបែតឹ ងសៅ កបឃ.  
កបឃ.ស រតូវលធវើការរបជំុសលរមចជាសាធារណៈកនុងរយៈលពល ០៣ (បី) នថងយា៉ាង

យូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលបណឋឹ ង លដ្ឋយខផអកលលើ៖ 
 មូលដ្ឋឌ នចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតតលផសងៗ តាមលកខែណឍ តរមូវសរាប់

ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
 សំលឡងភារលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស ទំងមូល និងករណីាន

សំលឡងលសមើោន  សំលឡងរបស់អធិបតីននកិចចរបជំុ ានឧតតានុភាព 
 មូលលហតុននការបដិលសធលលើ ទ.១០០៩ របស់ ក.ច.ប។ 

ករែី សរមចយល់រពមសលើពាកយបែដឹ ង 
 លធវើកំណត់លហតុរបជំុសលរមច 
 លលខាធិការអងគរបជំុសលរមច រតូវស្សង់លសចកតីសលរមចយល់រពមលចញពីកំណត់លហតុ

របជំុសលរមចដ្ឋក់ចូលកនុង ទ.១២០៣ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់ រចួចុោះហតថលលខាលដ្ឋយ
លលខាធិការអងគរបជំុសលរមច និងរបធានរកុមរបឹការបជំុសលរមច លហើយល ោះរតា
ឃំុ សង្ហា ត់ និងចុោះកាលបរលិចឆទ លហើយ ទ.១២០៣ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

 

-០១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតំណាង 
-០១  ចាប់ បិទផាយជាសាធារណៈលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 
-០១ ចាប់ ទុកលរបើរ ស់កនុងការរបជំុសលរមច។ 

ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ ចាប់ 

-០១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតំណាង 
-០១ ចាប់ លផញើជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប 
-០១ ចាប់ រកាទុកជាឯកសារ 
-  

ទ.១២០៣ ចំនួន ០៣ ចាប់ 
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 ចាត់ ក.ច.ប ឱ្យអនុវតតការចុោះល ម្ ោះដូចខចងកនុងជំហានទំង ៤ ននការចុោះល ម្ ោះ
ល ោះលនន ត។ 

ករែី សរមចប ិស ្សលើបែដឹ ង 
 លធវើកំណត់លហតុរបជំុសលរមច 
 លលខាធិការអងគរបជំុសលរមច រតវូស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធលចញពីកំណត់

លហតុរបជំុសលរមចចូលកនុង ទ.១២០៣ ទំង ០៣ (បី) ចាប់ រចួចុោះហតថលលខា
លដ្ឋយលលខាធិការអងគរបជំុ និងរបធានរកុមរបឹការបជំុសលរមចលហើយល ោះរតាឃំុ
សង្ហា ត់ និងចុោះកាលបរលិចឆទ លហើយ  ទ.១២០៣ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 

 

 
 ជរាបអនកបតឹងថា ោត់អាចបតឹងតវ៉ាលៅនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស លៅ 

រ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង នទទួល ទ.១២០៣ 
 ជូនអនកបឋឹង ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់ (របសិនលបើោត់លសនើសំុ)។ 

២. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងសៅ គ.ជ.ប 
អនកបឋឹង ឬតំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ានសិទធិបឋឹង

តវ៉ាលៅ រ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួល ទ.១២០៣។ 
អនកបឋឹងរតូវបំលពញ ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់។ 

រ.ជ.ប រតូវលបើកសវនាការជាសាធារណៈសលរមចលលើបណតឹ ងកនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) 
នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថងទទួលពាកយបណតឹ ង។ 
៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងសៅរកុមររឹកា្មមន ញ្ា 

អនកបឋឹង ឬតំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ រ.ជ.ប ានសិទធិបឋឹងតវ៉ា
លៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដកនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួល ទ.១២០៣។ 

នីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការលដ្ឋោះស្សាយបណតឹ ង រតូវអនុវតតតាមនីតិវធីិរបស់
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ។ 

រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ រតូវសលរមចលលើពាកយបណឋឹ ងតវ៉ាលដ្ឋយលបើកសវនាការជាសាធារណៈ
កនុងរយៈលពល ១០ (ដប់) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង នទទួលបណឋឹ ង។ 

លសចកតីសលរមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដជាលសចកតីសលរមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ា។ 
 
 
 

-០១ ចាប់ ជូនអនកបតឹង ឬតំណាង 

-០១ ចាប់ ទុកជាឯកសារ។ 
-  

ទ.១២០៣ ចំនួន ០៣ ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 34 

៤. គាំន ូបាំរពួញរយៈសពលននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងកោ ង ាំណកក់ាលននការច ុះស ម្ ុះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សវនាការសលរមចកនុង 
រយៈលពល ១០ នថងយា៉ាងយូរ  

 

សវនាការសលរមចកនុង 
រយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរ  

(ារតា៥៨) 

 

របជំុសលរមចកនុង 
រយៈលពល ០៣ នថងយា៉ាងយូរ 

(ារតា៥៥) 

 

ការស ចំ ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 

លកខខ ឌ មិនប្គប់ប្ាន់ 

ប ិឈស្ការស ចំ ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 

បតឹងរយៈលពល ០៣ នថងយា៉ាងយូរ 
បនាទ ប់ពីនថងទទួលលសចកតីសលរមច

បដិលសធ (ារតា៥៤) 
 
 

លកខខ ឌ ប្គប់ប្ាន់ 

ការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតវូបដិលសធ 

បតឹងតវ៉ា ឈៅប្កុមប្បឹកាឃ  ំសង្កា ត់ 

រកមុរបឹកាឃំុ សង្ហា ត់បដិលសធ រកមុរបឹកាឃំុ សង្ហា ត់យល់រពម 

បតឹងតវ៉ា ឈៅ គ.ជ.ប 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរ
បនាទ ប់ពីនថងទទួលសរមង់លសចកតី
សលរមចបដិលសធ (ារតា៥៧) 

 
 

រ.ជ.ប បដិលសធ រ.ជ.ប យល់រពម 

បតឹងតវ៉ា ឈៅប្កុមប្បឹកា្មមន ញ្ញ  
បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរ
បនាទ ប់ពីនថងទទួលសរមង់លសចកតី
សលរមចបដិលសធ (ារតា៥៩) 

 

រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដបដិលសធបិទផលូវតវ៉ា  រកមុរបឹកាធមមនុញ្ដយល់រពម 

ក.ច.ប ឬ ក.ច.ប.ព ច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ ត 
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VI. រ យការ ៍សរ  បសតពីីលទ្ធផលននការច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ តកោ ងឃ  ំសង្កា ត់ និងការ
ឈវចខចប់កញ្ចប់ «ក» ដាក់កោ ងឈសោង «ខ» ឈ ើមបបីញ្ជូន និងប្បគលជ់ូន ល្.ខប 
១. រ យការែ៍ តីពីលទធផលននការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តតាមការយិាល័យស ុះសនោ ត (ទ.១០១១) 

លៅលពលខដលការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរតូវ នបញ្ច ប់ ក.ច.ប រតូវបំលពញរ យការណ៍
សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១)។ 

 របសិនលបើោម នបណឋឹ ងតវ៉ានឹងការបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះ រតូវ នដ្ឋក់ពាកយបឋឹង
លៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ០៣ (បី) នថងបនាទ ប់ពីនថងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
លទ ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យ
ល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ឱ្យរចួរាល់លៅមុនលពលរតូវលវចែចប់បញ្ជូ នកញ្ច ប់ «ក» ខដល
នឹងរតូវអនុវតតលៅនថងទី ០៤ (បួន) បនាទ ប់ពីនថងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 របសិនលបើានបណឋឹ ងតវ៉ានឹងការបដិលសធការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមួយ ឬលរចើនរតូវ
 នដ្ឋក់ពាកយបឋឹងលៅ កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវ ទ.១០១១ ពាក់ព័នធកនុងឃំុ សង្ហា ត់
បនាទ ប់ពី កបឃ.ស  នសលរមចលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ងចប់ និងលៅមុនលពលលវចែចប់
បញ្ជូ នកញ្ច ប់ «ក» ខដលអាចនឹងរតូវអនុវតតលៅនថងទី ០៧ (រ ំពីរ) បនាទ ប់ពីនថងបញ្ច ប់ការ
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 

 ក.ច.ប រតូវបំលពញរ យការណ៍សឋីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ សរាប់ការយិាល័យចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន តនីមួយៗលដ្ឋយខឡកពីោន លហើយ ទ.១០១១ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
២. ការសវចខចប់កញ្ច ប់ «ក» តាមការយិាល័យនីមួយៗ 

លរកាយពី នបំលពញរ យការណ៍ សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន តណាមួយរចួភាល ម ក.ច.ប រតូវលរៀបចំលវចែចប់រាល់ឯកសារពាក់ព័នធនឹង
ការចុោះល ម្ ោះដ្ឋក់ចូលកនុងកញ្ច ប់ «ក» និងរតូវសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត ឃំុ សង្ហា ត់ 
និងលលែកូដការយិាល័យល ោះលនន ត សាគ ល់ពីខាងលរៅកញ្ច ប់ «ក» លនាោះផង។ 

 

ឯកសារណ លរតូវដ្ឋកក់ោ ងកញ្ច ប់ «ក» ាន៖ 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើបណឋឹ ងតវ៉ា

(ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះលៅកនុងបញ្ជ ី
ល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

-០១ ចាប់ រចកលស្សាមសំបុរត សរាប់ដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់ «ក» 
-០២ ចាប់ កិបភាជ ប់លៅខផនកខាងលរៅកញ្ច ប់ «ក» 
-០១ ចាប់ ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ 

ទ.១០១១ ចំនួន ០៤ ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 36 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍ សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រល់ទរមង់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់ (ទ.១០២៨)។ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
  

របធាន ក.ច.ប រតូវធានាថា៖ 
  នដ្ឋក់ឯកសាររតឹមរតូវលហើយមុននឹងចងាត់កញ្ច ប់ «ក» ។ 
  នលវចែចប់ និងចងាត់កញ្ច ប់ «ក» ចំលពាោះមុែសាជិក កបឃ.ស របចាំការ

ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ និងអនកសលងាតការណ៍ខដលានវតតាន។ 
  នសរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត ឃំុ សង្ហា ត់ ការយិាល័យ លៅលលើកញ្ច ប់ «ក» 

រតឹមរតូវ លដ្ឋយប ិកហវឺតលុបមិនរជោះ។ 
 ទ.១០១១ ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់ រតូវ នកិបភាជ ប់លៅនឹងខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» 
 ខថរកាឱ្យ នលអមុនលវចែចប់ចូលលសាង «ែ»។ 

៣.  រ យការែ៍ រ ប តីពីលទធផលននការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់ (ទ.១០១២) 
របសិនលបើោម នបណឋឹ ងតវ៉ារតូវ នដ្ឋក់ពាកយបឋឹងលៅ កបឃ.ស កនុងរយៈលពល ០៣ (បី) 

នថងបនាទ ប់ពីនថងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលទ ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការណ៍សរបុសតីពីលទធ
ផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ឱ្យរួចរាល់ លៅមុនលពលរតូវលវចែចប់កញ្ច ប់ 
«ក» ដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»។ 

 

កញ្ចប់«ក» 
 

 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើបណឋឹ ងតវ៉ា       
(ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះ លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះ
លនន តននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត (ទ.១០១១) ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 



(ទ.១០២៨)។ 

ទ.១០១១ ចំនួន ០២ ចាប់ 

រាជធាន ី សខតត ការយិាល័យស ុះសនោ ត ឃ ាំ  ង្កា ត់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 37 

របសិនលបើានបណឋឹ ងតវ៉ានឹងការបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តមួយ ឬលរចើនរតូវ
 នដ្ឋក់ពាកយបឋឹងលៅ កបឃ.ស ក.ច.ប រតូវលធវើរ យការណ៍សរបុសតីពីលទធផលននការចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ បនាទ ប់ពី កបឃ.ស  នសលរមចលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ងចប់ 
និងលៅមុនលពលលវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» ដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»។ 

ក.ច.ប រតូវបំលពញរ យការណ៍សរបុសតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់ (ទ.១០១២) ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់។ រ យការណ៍លនោះរតូវានបញ្ជជ ក់តួលលែ
លទធផលខដល នមកពីការបូកសរបុបញ្ចូ លោន នូវតួលលែកនុងរ យការណ៍ សតីពីលទធផល
ននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន តទំងអស់កនុងឃំុ សង្ហា ត់។ 
ការសររើររ ់ ទ.១០១២ 
 
 

 
 

 

លៅលរកាយលពល នបំលពញរ យការណ៍សរបុ សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់រចួភាល ម ក.ច.ប រតូវលរៀបចំលវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» និងរាល់សាា រ ឯកសារ
ពាក់ព័នធនឹងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត ដ្ឋក់លៅកនុងលសាង «ែ» តាមចំនួនខដលអាចដ្ឋក់ ន។ 
៤. រ យការែ៍ តីពីត លយភាពននការទទួល និងការសររើររ ់ទរមងប់ង្កា នន់ បញ្ញជ កក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត (ទ.១០២១) 

ក.ច.ប រតូវបនតបំលពញរ យការណ៍សតីពីតុលយភាពននការទទួល និងការលរបើរ ស់
ទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២១) ចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ លដើមបលីធវើ
ការលផទៀងផ្ទទ ត់ឱ្យរ កដថា ទ.១០២២ ខដល នទទួលលសមើនឹង ទ.១០២២ ខដល នលរបើ
រ ស់បូកនឹង ទ.១០២២ ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើ។ ទ.១០២១ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

 
 

 

 
 
 
៥. កញ្ច បដ់្ឋក់គលស់ ៀវសៅ នលឹកទរមងប់ង្កា នន់ បញ្ញជ កក់ារច ុះស ម្ ុះណ ល នសររើស ើយ រ បកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់ និង
កញ្ច បដ់្ឋក់ស ៀវសៅទរមងប់ង្កា ន់ន បញ្ញជ ក់ការច ុះស ម្ ុះណ លសៅ ល់មិនទានស់ររើ រ បកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់ 

ក.ច.ប រតូវធានាថា រាល់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុង
ឃំុ សង្ហា ត់ និងលសៀវលៅ ទ.១០២២ ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ រតូវដ្ឋក់
លៅកនុងកញ្ច ប់មួយលដ្ឋយខឡកពីោន  ខដលលរតៀមបរមុងស្សាប់ លដ្ឋយដ្ឋក់ភាជ ប់ជាមួយនូវ
រ យការណ៍សតីពីតុលយភាពននការទទួល និងការលរបើរ ស់ទរមង់ខបបបទលនោះផង។ 

 

០២  ចាប់ រចកកនុងលស្សាមសំបុរត រចួដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»   
 

-០១ ចាប់ ក.ច.ប រកាទុកជាឯកសារ បនាទ ប់មករកាទុក 
 ជាឯកសារលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 

ទ.១០១២ ចំនួន ០៣ ចាប់ 

ទ.១០២១ ចំនួន ០៤ ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 38 

ក. កញ្ច បដ់្ឋក់គលស់ ៀវសៅ នលកឹទរមងប់ង្កា នន់ បញ្ញជ កក់ារច ុះស ម្ ុះ ណ ល នសររើស ើយ រ បកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
ឯកសារណ លរតូវដ្ឋកក់ោ ងកញ្ច ប់សនុះាន៖ 

 រាល់រល់លសៀវលៅសនលឹកទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ (ទ.១០២២) 
ខដល នលរបើលហើយ (រិតទំងែូច និងលៅសល់កនុងដំុខដល នលរបើលហើយ) 
សរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

បនាទ ប់ពីលវចែចប់កញ្ច ប់លនាោះរចួ ក.ច.ប រតូវ៖ 
 កិបភាជ ប់ ទ.១០២១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់លៅខផនកខាងលរៅកញ្ច ប់ 
 សរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត លលែកូដឃំុ សង្ហា ត់លៅលលើកញ្ច ប់ឱ្យ ន

រតឹមរតូវចាស់ោស់។ 
 

ខ. កញ្ច បដ់្ឋកស់ ៀវសៅទរមងប់ង្កា នន់ បញ្ញជ កក់ារច ុះស ម្ ុះ ណ លសៅ ល់មិនទានស់ររើ រ បកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
 ឯកសារណ លរតូវដ្ឋកក់ោ ងកញ្ច ប់សនុះាន៖ 

 លសៀវលៅទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) ខដល
លៅសល់មិនទន់លរបើសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់់។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 
 
 

 
 
 
 

 

 រាល់រល់លសៀវលៅសនលឹកទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ
ខដល នលរបើលហើយ (រិតទំងែូច និងលៅសល់កនុងដំុខដល ន
លរបើលហើយ) សរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់់។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 
 

ទ.១០២១ ចំនួន ០១ ចាប់ 

រាជធានី ឈខតត ឃ  ំសង្កា ត់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
បនាទ ប់ពីលវចែចប់កញ្ច ប់លនាោះរចួ ក.ច.ប រតូវ សរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត លលែកូដ

ឃំុ សង្ហា ត់លៅលលើកញ្ច ប់ឱ្យ នរតឹមរតូវចាស់ោស់។ 
បញ្ញជ ក៖់ 

 កញ្ច ប់ដ្ឋក់លសៀវលៅទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត (ទ.១០២២) 
ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ រតូវរបរល់ឱ្យ ន. របតិបតតិការ។ 

៦. ការសវចខចប់ ាៃ រ ឯកសារដ្ឋកក់ោ ងស ាង «ខ» បញ្ជូ នសៅ ល្.ខប 
សាា រ ឯកសារខដល នលរៀបចំលវចែចប់រចួ ក.ច.ប រតូវលរៀបចំដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» បនត

លទៀតលដើមបបីញ្ជូ នលៅ លធ.ែប។ 
ក.ច.ប រតូវបំលពញលិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត និង

ការបញ្ជូ នលសាង «ែ» (ទ.១០១៣) ចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់។ ទ.១០១៣ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 
 

 
 
 

ក. ការសវចខចប់ស ាង «ខ» ទី ១ 
សាា រ ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ទី ១ ាន៖ 
 កញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយ (រិតទំងែូច និង

លៅសល់កនុងដំុខដល នលរបើលហើយ) សរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 
 កញ្ច ប់ដ្ឋក់លសៀវលៅ ទ.១០២២ ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

-០២ ចាប់ រចកកនុងលស្សាមសំបុរត  រចួដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ»  
-០១ ចាប់ ដ្ឋក់លហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ»  
-០១ ចាប់ ទុកសរាប់លពលរបរល់ទទួលលៅ លធ.ែប   

                   (លរកាយមកទុកជាឯកសារឃំុ សង្ហា ត់) 

ទ.១០១៣ ចំនួន ០៤ ចាប់ 

 
 
 
 

 

 
 លសៀវលៅទរមង់បង្ហា ន់នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ ខដលលៅ
សល់មិនទន់លរបើ សរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់។ 

  លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០២១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 

រាជធានី ឈខតត ឃ  ំសង្កា ត់ 
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 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សរបុ សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត
កនុងឃំុ សង្ហា ត់ (ទ.១០១២) ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចបដិលសធការសំុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
(ទ.១០០៩) 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់សាា រឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
និង ការបញ្ជូ នលសាង «ែ» (ទ.១០១៣) ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចាំណាំ៖ ករណីលសាង «ែ» ទី ១ ានចំនួនសរបុលលើសពីមួយ រតូវសរលសរសាគ ល់បខនថម
លៅលលើខផនកខាងលរៅននលសាង «ែ» ទី ១ ទំងលនាោះនូវលលែននលសាងនីមួយៗ។ 
ឧទហរណ៍ លសាង «ែ» ទី ១ សរបុានចំនួន ២ រតូវសរលសរសាគ ល់នូវលលែ
លរៀងថា ១/២ ២/២។ 

 

 កញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយ (រិតទំងែូច 
និងលៅសល់កនុងដំុខដល នលរបើលហើយ) សរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 

 កញ្ច ប់ដ្ឋក់លសៀវលៅ ទ.១០២២ ខដលលៅសល់មិនទន់លរបើសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១២ ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់ 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់ ទ.១០០៩ 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១៣ ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់។ 

 
ទ.១០១៣ ចំនួន ០១ ចាប់ 

រាជធានី ឈខតត ឃ  ំសង្កា ត់ 

ឈសោង «ខ» ទ្ ី១ 
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ខ. ការសវចខចប់ស ាង «ខ» ទី ២ និងស ាង «ខ» បនតបនា ប ់
សាា រ ឯកសារខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ទី ២ និងលសាង «ែ» បនតបនាទ ប់រមួាន៖ 
 កញ្ច ប់ «ក» តាមចំនួនខដលអាចដ្ឋក់ នកនុងលសាង «ែ» នីមួយៗ។ កញ្ច ប់ «ក» 

ខដលរតូវដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» ខតមួយ រតូវខត នលរៀបចំតាមលលែលរៀងជាប់ោន  
និងតាមលំដ្ឋប់លំលដ្ឋយ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត 
និងការបញ្ជូ នលសាង «ែ» (ទ.១០១៣) ចំនួន ០២ (ពីរ) ចាប់។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 កញ្ច ប់ «ក» តាមចំនួនខដលអាចដ្ឋក់
 នកនុងលសាង «ែ» នីមួយៗ។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ ទ.១០១៣ ចំនួន 
០២ (ពីរ) ចាប់។ 

ឈសោង «ខ» ទ្ ី២ 

រាជធានី ឈខតត ឃ  ំសង្កា ត់ 

 
 
 
 

ទ.១០១៣ ចំនួន ០១ ចាប់ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើបណឋឹ ង
តវ៉ា       (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះ 
លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចំនួន ០១(មួយ)ចាប់។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រល់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃំុ សង្ហា ត់(ទ
.១០២៨)។ 

-  

   
raCFanI extþ                 XMu sg;at´    

kariyal&yeá¼eqñat  
 

 

   
 

 
 
 

ទ.១០១១ ចំនួន០២ចាប់  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើបណឋឹ ង
តវ៉ា        (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះ 
លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចំនួន ០១(មួយ)ចាប់។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រល់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃំុ សង្ហា ត់(ទ
.១០២៨)។ 

-  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស យល់រពមលលើបណឋឹ ង
តវ៉ា       (ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះ 
លៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាម
ការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) ចំនួន ០១(មួយ)ចាប់។ 

- លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រល់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរការយិាល័យកនុងឃំុ សង្ហា ត់(ទ
.១០២៨)។ 

-  

 

   
 

 
 
 

ទ.១០១១ ចំនួន០២ចាប់  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រាល់លសចកតីសលរមចរបស់   កបឃ.ស 

យល់រពមលលើបណឋឹ ងតវ៉ា(ទ.១២០៣) ខដលតរមូវឱ្យ ក.ច.ប 
ចុោះល ម្ ោះអនកបឋឹងតវ៉ាសំុចុោះល ម្ ោះលៅកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត
ននការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធ។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីលទធផលននការចុោះ
ល ម្ ោះល ោះលនន តតាមការយិាល័យល ោះលនន ត(ទ.១០១១) 
ចំនួន ០១(មួយ)ចាប់។ 

 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់រល់បង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរ
ការយិាល័យល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់(ទ.១០២៨)។ 

 

  
 

ទ.១០១១ ចំនួន ០២
ចាប់  
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ចាំណាំ៖ ករណីលសាង «ែ» ទី ២ ានចំនួនសរបុលលើសពីមួយ រតូវសរលសរសាគ ល់បខនថមលៅ
លលើខផនកខាងលរៅននលសាង «ែ» ទី ២ ទំងលនាោះនូវលលែននលសាងនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ 
លសាង «ែ» ទី ២ សរបុានចំនួន ៣ រតវូសរលសរសាគ ល់នូវលលែលរៀងថា ១/៣ ២/៣ ៣/៣។ 

បញ្ញជ ក់៖ 
មុននឹងចងាត់លសាង «ែ» ក.ច.ប រតូវធានាថា មិនរតូវឱ្យានលៅសល់សាា រ ឯកសារ

ណាមួយខដលលភលចមិនទន់ដ្ឋក់កនុងលសាង «ែ» នីមួយៗលនាោះលឡើយ។ លសាង «ែ» ខដលចង
ាត់រចួអាចលបើកលឡើងវញិ នខតកនុងលពលបំលពញភារកិចចរតួតពិនិតយ ការទទួលសាា រ ឯក
សារលៅ លធ.ែប និងលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន តប៉ាុលណាណ ោះ។ 

លពលចងាត់លសាង «ែ» រចួ ក.ច.ប រតូវធានាថា៖ 
 ដ្ឋក់ ទ.១០១៣ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 
 សរលសរសាគ ល់លលែកូដរាជធានី លែតត ឃំុ សង្ហា ត់ឱ្យ នរតឹមរតូវ លដ្ឋយប ិកហវឺត

លុបមិនរជោះលៅរតង់ចលនាល ោះទំលនរខផនកខាងលលើលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 
 ខថរកាសុវតថិភាពឱ្យ នលអលៅមុនលពល និងកនុងលពលបញ្ជូ នលៅ លធ.ែប។ 

ការលវចែចប់ និងការចងាត់លសាង «ែ» រតូវលធវើលៅចំលពាោះមុែសាជិក កបឃ.ស 
របចំាការ ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ និងអនកសលងាតការណ៍ខដលានវតតាន។ 
៧. ការបញ្ជូ នស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប 

 ក.ច.ប រតូវទទួលបនទុកការបញ្ជូ ន និងការរបរល់លសាង «ែ» លដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅ លធ.ែប 
 លធ.ែប អាចចាត់មន្តនតីរបស់ែលួនឱ្យចុោះរតួតពិនិតយ និងទទួលយកលសាង «ែ» 

លៅតាមឃំុ សង្ហា ត់ក៏ ន 
 មន្តនតី លធ.ែប ខដលទទួលបនទុកទទួលឯកសាររតូវចុោះហតថលលខាលលើ ទ.១០១៣ 

ទំង ០៤ (បួន) ចាប់ រចួរបរល់ឱ្យ ក.ច.ប ០១ (មួយ) ចាប់វញិទុកជាឯកសារ
លៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 

 ភាន ក់ង្ហររណបកសនលយា យ និងអនកសលងាតការណ៍របចំាឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗអាច
រមួដំលណើ រសលងាតលមើល និងអាចលធវើជាសាកសីកនុងការរបរល់ ទទួលលសាង «ែ»។ 
 

៨. ការរតួតពិនតិយ និងការសវចខចបស់ ាង «ខ» សៅ ល្.ខប និងការសវចខចបស់ ាង «ខ» ដ្ឋកក់ោ ងស ាង «គ» 
បញ្ជូ នមក ន. រគបរ់គងទិនោនយ័អោកស ុះសនោ ត និងបញ្ជ សី ុះសនោ ត 

លៅលពលរបរល់ទទួលលសាង «ែ» ពី ក.ច.ប មន្តនតី លធ.ែប រតូវរតតួពិនិតយថា 
លសាង «ែ» ទំងឡាយមិនរតូវ នលររោុះលរ ើលឡើយ។ លៅចំលពាោះមុែ ក.ច.ប ននឃំុ សង្ហា ត់
ពាក់ព័នធ មន្តនតី លធ.ែប រតូវរតួតពិនិតយឱ្យរ កដថា លសាង «ែ» នីមួយៗានផទុកកញ្ច ប់ 
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«ក» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់ និងលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទលផសងលទៀតររប់ចំនួន។ 
ក. ការរតួតពិនតិយស ាង «ខ» សៅ ល្.ខប 
 ករែីស ាង «ខ» មិនានការរ ុះសរ ើ 

កនុងការរតួតពិនិតយ របសិនលបើមន្តនតី លធ.ែប មិនលឃើញានលសាង «ែ» ណាមួយ
រតូវ នលររោុះលរ ើលទ រតូវបនតការរតួតពិនិតយ លដ្ឋយការលបើកលសាង «ែ» មឋងមួយៗ លដើមបី
លផទៀងផ្ទទ ត់ចំនួនកញ្ច ប់ «ក» កញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយ
សរុបកនុងឃំុ សង្ហា ត់ និងលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ទរមង់លផសងលទៀតខដលានកនុងលសាង «ែ» លនាោះ។ 

មន្តនតី លធ.ែប រតូវលបើកលសាង «ែ» មតងមួយៗរហូតដល់អស់លសាង «ែ» ននឃំុ 
សង្ហា ត់ពាក់ព័នធលដើមបលីផទៀងផ្ទទ ត់កញ្ច ប់ «ក» កញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ 
ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ និងលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទលផសង
លទៀតខដលានលៅខាងកនុងយា៉ាងហមត់ចត់ លដ្ឋយខផអកលលើ ទ.១០១៣ ខដលដ្ឋក់កនុង
លហាល ៉ាលរៅននលសាង «ែ»។ របសិនលបើោម នកញ្ច ប់ «ក» ឬកញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅ
សនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ណាមួយរតូវ នរោុះលរ ើលទ មន្តនឋី 
លធ.ែប រតូវ៖ 

 រោន់ខតពិនិតយ និងរាប់ចំនួនកញ្ច ប់ «ក» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក 
ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ឬលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់
ទរមង់ខបបបទលផសងលទៀតប៉ាុលណាណ ោះ លដ្ឋយមិនចំា ច់លបើកកញ្ច ប់ «ក» ឬកញ្ច ប់
សាា រ ឯកសារទំងលនាោះលដើមបលីធវើការលផទៀងផ្ទទ ត់លឡើងវញិលទ 

 ដកយក ទ.១០១១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ កនុងចំលណាម ០២ (ពីរ) ចាប់ ខដល
កិបភាជ ប់លៅនឹងខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» លដើមបីលរបើសរាប់លផទៀងផ្ទទ ត់ និង
រកាទុកជាឯកសារ 

 ដកយក ទ.១០១៣ ខដលានកនុងលស្សាមសំបុរតកនុងលសាង «ែ» ចំនួន ០២ 
(ពីរ) ចាប់កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ និង
យក ០១ (មួយ) ចាប់លទៀតពី ក.ច.ប រចួចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះ
រតា លហើយរបរល់ ០១ (មួយ) ចាប់ជូន ក.ច.ប វញិ លដើមបបីញ្ជជ ក់ថា នទទួល 

 លរៀបចំដ្ឋក់កញ្ច ប់ «ក» កញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល ន
លរបើលហើយសរបុកនុងឃំុ សង្ហា ត់ និងលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់ទរមង់ខបបបទលផសង
លទៀតលៅកនុងលសាង «ែ» ដខដលវញិ រចួរចក ទ.១០១៣ ចំនួន ០១ (មួយ) 
ចាប់កនុងលស្សាមសំបុរតដ្ឋក់លៅកនុងលសាង «ែ» និងដ្ឋក់ ០១ (មួយ) ចាប់
លទៀតលៅកនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «ែ» 
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 ចងភជិតាត់លសាង «ែ» រចួរកាទុកមតុំលៅកខនលងានសុវតថិភាពសរាប់លរតៀម
លវចែចប់កនុងលសាង «រ» លដើមបបីញ្ជូ នមក រ.ជ.ប។ 

 ករែីស ាង «ខ» ានការរ ុះសរ ើ 
កនុងការរតួតពិនិតយ របសិនលបើមន្តនតី លធ.ែប រកលឃើញថា ានលសាង «ែ» ណា

មួយរតូវ នលររោុះលរ ើ ក.ច.ប ខដល នបញ្ជូ ន និងរបរល់លសាង «ែ» ពាក់ព័នធនឹងរតូវ
 នលសនើឱ្យបកស្សាយបំភលឺករណីលនោះ។ 

របសិនលបើកនុងការរតួតពិនិតយខាងលលើានភសតុតាងបញ្ជជ ក់ថា ានកញ្ច ប់ «ក»
ណាមួយ ឬកញ្ច ប់ដ្ឋក់រល់លសៀវលៅសនលឹក ទ.១០២២ ខដល នលរបើលហើយសរបុកនុង
ឃំុ សង្ហា ត់ លៅកនុងលសាង «ែ» រតូវ នលររោុះលរ ើ មន្តនឋី លធ.ែប រតូវ៖ 

 លបើកកញ្ច ប់ «ក» ខដលានការរោុះលរ ើលនាោះ និងលផទៀងផ្ទទ ត់សាា រ ឯកសារានលៅ
ខាងកនុងយា៉ាងហមត់ចត់លៅនឹង ទ.១០១១ ខដលានលៅខាងកនុងកញ្ច ប់ «ក» និង
ានកិបភាជ ប់លៅខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» 

 ដកយក ទ.១០១១ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់កនុងចំលណាម ០២ (ពីរ) ចាប់ខដល
ានកិបភាជ ប់លៅខផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ «ក» លដើមបីលរបើ និងរកាទុកជាឯកសារ។ 

 ឱ្យ ក.ច.ប ខដល នបញ្ជូ ន និងរបរល់លសាង «ែ» លធវើការស្សាយបំភលឺកនុង
ករណីខដល នរកលឃើញថា ានភាពមិនរតឹមរតូវ 

 ខតងតំាងរកុមស្សាវរជាវមួយខដលានសាសភាព ០២ (ពីរ) នាក់ ជាបនាទ ន់ 
លដើមបសីហការជាមួយ ក.ច.ប ពាក់ព័នធកនុងការរតួតពិនិតយ និងលផទៀងផ្ទទ ត់លឡើង
វញិនូវរាល់សាា រ ឯកសារខដលានកនុងកញ្ច ប់ «ក» លៅនឹង ទ.១០១១          
ទ.១០១២ និងឯកសារពាក់ព័នធលផសងលទៀត 

 លធវើរ យការណ៍លមអិតអំពីភសតុតាងននអំលពើលលមើស និងលទធផលននការរកលឃើញ
ជូន រ.ជ.ប ជាបនាទ ន់កនុងករណីខដលរកុមស្សាវរជាវនន លធ.ែប  នរកលឃើញ
ថា ានការខកលងបនលំកនុងការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់លនាោះ 

 លវចែចប់កញ្ច ប់ «ក» ខដលានបញ្ជា លឡើងវញិ រចួបនតពិនិតយកញ្ច ប់ «ក» ដនទលទៀត 
 រតូវសរលសរបខនថមនូវមូលវចិារអំពីកញ្ច ប់ «ក» ខដលរតូវរោុះលរ ើ និងកត់រតាលលែ

កូដការយិាល័យល ោះលនន តពាក់ព័នធលលើ ទ.១០១៣ ររប់ចាប់។ 
មន្តនតី លធ.ែប រតូវលរៀបចំរលរាងខផនការទទួល រតួតពិនិតយ លវចែចប់ និងបញ្ជូ នសាា រ 

ឯកសារននការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលៅ រ.ជ.ប ខដលអាចនឹងរតូវអនុវតតលៅចលនាល ោះរយៈលពល 
០៤ (បួន) នថងលៅ ១២ (ដប់ពីរ) នថង លរកាយនថងបញ្ច ប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តតាមឃំុ សង្ហា ត់។ 

លៅលពល នទទួល រតតួពិនិតយ និងលវចែចប់លសាង «ែ» លឡើងវញិរចួលហើយ មន្តនតី 
លធ.ែប រតូវចាត់ខចងលវចែចប់លសាង «ែ» លដ្ឋយដ្ឋក់កនុងលសាង «រ» សរាប់បញ្ជូ ន 
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និងរបរល់លៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន តឱ្យនប់បំផុតតាម
ខដលអាចលធវើ ន។ 

ចាំណាំ៖ 
 រ.ជ.ប រតូវានវធិានការផតនាទ លទសចំលពាោះជនលលមើស លដ្ឋយខផអកលលើរ យការណ៍ 

និងភសតុតាង ខដលមន្តនតី លធ.ែប  នបញ្ជូ នមក។ 
ខ. ការសវចខចប់ស ាង «គ» បញ្ជូ នមក ន. រគបរ់គងទិនោន័យអោកស ុះសនោ ត និងបញ្ជ សី ុះសនោ ត 

លៅមួយនថងមុននថងបញ្ជូ ន និងរបរល់លសាង «រ» លៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះ
លនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត មន្តនឋី លធ.ែប រតូវ៖ 

 រចកលសាង «ែ» ទំងអស់ខដល នចងាត់រួចលហើយបញ្ចូ លលៅកនុងលសាង 
«រ» តាមចំនួនខដលរតូវការចំា ច់លដើមបដី្ឋក់ឱ្យអស់លសាង «ែ» 

 បំលពញលិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់លសាង «ែ»  និងការបញ្ជូ នលសាង «រ»  

(ទ.១០១៤) ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់លដ្ឋយចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះរតា
ឱ្យ នរតឹមរតូវ និង ទ.១០១៤ លរបើរ ស់ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 

 ដ្ឋក់រាល់លស្សាមសំបុរតខដលានលិែិតបញ្ជជ ក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះ
លនន តខដល នផគត់ផគង់បខនថម (ទ.១០១៥) ខដលរតូវលផញើជូន ន. របតិបតតិការ 

 រតូខែសចងាត់លសាង «រ» រចួរតូវបំលពញលលែកូដរាជធានី លែតត លៅកនុងរបលឡាោះ
ខដលល ោះពុមពស្សាប់ លៅខផនកខាងលលើលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «រ» នីមួយៗ។ 

 ាៃ រ ឯកសារណ លរតូវដ្ឋក់កោ ងស ាង «គ» រួមាន៖ 
 លសាង «ែ» តាមចំនួនខដលអាចដ្ឋក់ ន 
 លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់ការលវចែចប់លសាង «ែ» និងការបញ្ជូ នលសាង   

«រ» (ទ.១០១៤) ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ 
 រាល់លស្សាមសំបុរតដ្ឋក់លិែិតបញ្ជជ ក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដល

រតូវ នផគត់ផគង់បខនថម (ទ.១០១៥) ខដលរតូវលផញើជូន ន. របតិបតតិការ។ 
 
 
 
 

- ០១ ចាប់ រចកកនុងលស្សាមសំបុរត រចួដ្ឋក់កនុងលសាង «រ» 
០១ ចាប់ ទ.១០១៤ ចំនួន ០៣ ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

លពលចងាត់លសាង «រ» រចួ លធ.ែប រតូវ៖ 
 សរលសរលលែកូដរាជធានី លែតត 
 ដ្ឋក់ ទ.១០១៤ ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់កនុងលហាល ៉ាខាងលរៅននលសាង «រ»។ 

ការររគល់ ទទួលស ាង «គ» សៅ គ.ជ.ប 
លៅរាល់លពលននការរបរល់ ទទួលលសាង «រ» លៅ រ.ជ.ប មន្តនតីទទួលបនទុកការ

បញ្ជូ ននន លធ.ែប រតូវធានាថា មន្តនតីទទួលសាា រ ឯកសារលៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនក
ល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត នចុោះហតថលលខាលលើ ទ.១០១៤ ទំង ០៣ (បី) ចាប់រចួ
របរល់ឱ្យ  មន្តនតីទទួលបនទុកការបញ្ជូ ននន លធ.ែប វញិ ០១ (មួយ) ចាប់ លដើមបបីញ្ជជ ក់ថា
 នទទួលររប់ចំនួន។ 
៩. ការសវចខចប់ ាៃ រ ឯកសារសផេងៗសទៀតណ ល នផគតផ់គងប់សរមើឱ្យការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប  

រាល់សាា រ បរកិាខ របលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តខដលលៅសល់លរៅពីការលវចែចប់ដ្ឋក់
កនុងលសាង «រ» មន្តនតី លធ.ែប រតូវលធវើការពិនិតយរបមូលលវចែចប់នូវរាល់សាា រ បរកិាខ រ និងឯក
សារបលរមើឱ្យការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តលផសងលទៀតខដលតរមូវឱ្យរបរល់មក រ.ជ.ប វញិ ទនទឹម

(ដ្ឋក់សាា រ ឯកសារចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត) 
 

រាជធានី   ឈខតត 

ឈសោង «ខ» 

រាជធានី ខេត្ត ឃ ុំ សង្កា ត់្ 

 

ទ.១០១៣ចំនួន០១ចាប់ 
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នឹងការបញ្ជូ ន និងការរបរល់លសាង «រ» លៅ ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត។ 

សាា រ បរកិាខ រលៅសល់ រតូវរបរល់ ទទួលលៅឃាល ងំរបស់ រ.ជ.ប។ 
VII. ការបិទ្ផាយបញ្ជ ឈី ុះឈនោ ត ំបូងជាាធារ ៈសប្មាប់ឈាលឈៅននការបដឹងតវ៉ា  

ឬការបដឹងជំទាស ់
បនាទ ប់ពី នពិនិតយលផទៀងផ្ទទ ត់បញ្ជ ីល ម្ ោះល ោះលនន តកនុងរបព័នធផទុកទិននន័យរចួរាល់ រ.ជ.ប 

រតូវល ោះពុមព និងចាត់ឱ្យផសពវផាយជាសាធារណៈនូវបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង រមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះ
អនកខដលរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តតាមឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗ លៅតាមសាោឃំុ សង្ហា ត់ 
និងទីតំាងណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់ តាមការកំណត់របស់ រ.ជ.ប កនុងលោលលៅននការបឋឹងតវ៉ា ឬ
ការបឋឹងជំទស់លៅនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង។ 

រណបកសនលយា យ ខដល នចុោះបញ្ជ ីស្សបចាប់សតីពីរណបកសនលយា យានសិទធិ
សំុបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងចាប់ថតចមលង នលដ្ឋយបង់នថល។ តនមលលនោះ រតវូរិតរតឹមខតតនមលផលិតប៉ាុលណាណ ោះ។ 
១. ទីកណនលងផេពវផាយបញ្ជ ីស ុះសនោ ត ាំបូង 

 បិទផាយចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ រមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកខដលរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ី
ល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ លៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ 

 បិទផាយចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ រមួនឹងបញ្ជ ីល ម្ ោះខដលនឹងរតូវលុបកនុងឃំុ 
សង្ហា ត់ លៅទីតំាងណាមួយកនុងឃំុ សង្ហា ត់ និងរកាទុក ០១ (មួយ) ចាប់ សរាប់
លរបើរ ស់តាមការចំា ច់ និងតាមកំណត់របស់ រ.ជ.ប 

 បលង្ហា ោះលៅលលើលរហទំព័ររបស់ រ.ជ.ប (www.voterlist.org.kh)។ 
កបឃ.ស រតូវលធវើកំណត់លហតុននការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ 

លដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីលពលលវោ កាលបរលិចឆទ ទីកខនលងបិទផាយ ចុោះហតថលលខា និងល ោះរតា រចួរតូវ៖ 
 បិទខកបរនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងខដលរតូវបិទផាយលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ចំនួន 

០១ (មួយ) ចាប់ 
 បិទខកបរនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង ខដលរតូវបិទផាយលៅទីតំាងណាមួយកនុងឃំុ 

សង្ហា ត់ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ 
 ទុកជាឯកសារលៅសាោឃំុ សង្ហា ត់ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ 
 លផញើជូន រ.ជ.ប ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់។ 

២. កាលបរសិចឆទននការផេពវផាយបញ្ជ សី ុះសនោ ត ាំបូង 
ការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងននឃំុ សង្ហា ត់ទូទំងរបលទសរតូវលធវើលៅនថងទី០៣ ខែ

មករា នន ំ២០១៧។ 
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កនុងរយៈលពលបិទផាយ កបឃ.ស លសមៀន  និងលមភូមិរតូវផសពវផាយបំផុសលលើកទឹក
ចិតតរបជាពលរដឌអនកល ោះលនន តររប់របូឱ្យលៅលមើលល ម្ ោះ និងពិនិតយលផទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យរបស់
ែលួនតាមទីតំាងខដល នបិទផាយ។ 

បនាទ ប់ពីរយៈលពល ១០ (ដប់) នថងននការបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងកនុងករណីោម ន
បណឋឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងបណឋឹ ងជំទស់ណាមួយលទលនាោះ កបឃ.ស រតូវលធវើរ យការណ៍លផញើជូន 
រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប។ 

រណបកសនលយា យខដល នចុោះបញ្ជ ីស្សបចាប់ ានសិទធិលសនើសំុបញ្ជ ីល ោះលនន ត
ដំបូងចាប់ថតចមលង ឬ PDF File  នលដ្ឋយបង់នថលរតឹមតនមលផលិត។ 

VIII. ការដាក់ ការទ្ទ្ួល និងការឈដាុះប្ាយប ដឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងប ដឹ ងជំទាស់
ទាក់ទ្ងនឹងបញ្ជ ឈី ុះឈនោ ត ំបូង 
ជនណាក៏លដ្ឋយានសិទធិបឋឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងបឋឹ ងជំទស់ជាោយលកខណ៍អកសរតាម 

ទ.១២០២ ទក់ទងនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងលៅ  កបឃ.ស  កនុងរយៈលពល ១០ (ដប់) នថង យា៉ាង
យូរបនាទ ប់ពីនថងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង។ 
 
ពាកយបែដឹ ងតវ៉ា  អាចស្វើស ើងអាំពកីារ ត់ស ម្ ុះរប ់អោក
ស ុះសនោ ត ឬានស ម្ ុះកោ ងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត ប៉ា ណនតកតរ់តា

មិនចា ល់ា អ់ាំពកីរែី ូចខាងសរកាម 

ពាកយបែដឹ ងជាំទា ់ អាចស្វើស ើងចាំសពាុះប គគលណាោ ក់
ណ លានស ម្ ុះកោ ងបញ្ជ សី ុះសនោ ត ាំបូង 

 មិនលឃើញានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង (ានបង្ហា ន់
នដបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះ ឬបង្ហា ន់នដទទួលការបឋូរ
ការយិាល័យកនុងឃំុ សង្ហា ត់ជាភសតុតាង)។ 

 ានល ម្ ោះ ប៉ាុខនតល ម្ ោះលនាោះលៅកនុងការយិាល័យលផសង
លៅវញិ។ 

 ានល ម្ ោះ ប៉ាុខនតល ម្ ោះរបស់ោត់ និងទិននន័យពាក់ព័នធ
ានភាពមិនចាស់ោស់ ឬមិនរតឹមរតូវ។ 

 លឃើញល ម្ ោះខដរ ខតល ម្ ោះលនាោះសថិតលៅកនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះ
អនកខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តកនុងឃំុ    សង្ហា ត់។ 

 ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង ខតជនលនាោះោម ន
សិទធិចុោះល ម្ ោះ៖ 

o មិនានសញ្ជជ តិខែមរ។ 
o មិនទន់ររប់អាយុចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តស្សបតាមចាប់។ 
o មិនានលំលៅឋាន ឬទីសំណាក់កនុងឃំុ សង្ហា ត់។ 
o សថិតកនុងសាថ នភាពជាប់ពនធនាោរ ឬរតូវ នដក
សិទធិល ោះលនន ត ឬវកិលចរតិ ឬសថិតលរកាមអាណា
ពា លទូលៅ លដ្ឋយានលិែិតបញ្ជជ ក់ពីរកសួង
សាថ ប័នានសមតថកិចច។ 

 ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលរចើនជាង០១ (មួយ) កខនលង។ 

១. ការដ្ឋក់ ការទទួល នងិការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬបែតឹ ងជាំទា ់សៅ កបឃ.  
ក. ការរដឹងតវ៉ា  ឬការរដឹងជាំទា ់ 

ការរដឹងតវ៉ា  ការរដឹងជាំទា ់ 
ការបឋឹងតវ៉ារតូវលធវើកនុងរយៈលពល ១០ (ដប់) នថង

យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង។ 
ការបឋឹងជំទស់រតូវលធវើកនុងរយៈលពល ១០ (ដប់) នថង

យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង។ 
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ខ. ការទទួលពាកយបែដឹ ង 
ពាកយបែដឹ ងតវ៉ា  ពាកយបែដឹ ងជាំទា  ់

- លៅលពលទទួលពាកយបណតឹ ង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជា
សំខាន់លលើព័ត៌ានចំា ច់មួយចំនួន ានជាអាទិ៍៖ 
o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបតឹង ឬ/និងតំណាង 
o កមមវតថុននពាកយបណតឹ ង និងការលោរពអំឡុងលពលកំណត់ 
១០ (ដប់) នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះ
លនន តដំបូង។ 

- រតូវលធវើកំណត់លហតុសាកសួរយកព័ត៌ានបខនថមពីអនកបតឹង 
ឬតំណាង លដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រួចឱ្យ
អនកបតឹង ឬតំណាងផតិតលមនដលលើកំណត់លហតុលនាោះ។ កនុង
ករណី អនកបតឹងមិនរពមផតិតលមនដ លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬ
ជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល ន
ទទួលសិទធិ រតូវចុោះនិលទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដ 
លលើកំណត់លហតុលនាោះ។ 

- ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់ចុោះកាលបរលិចឆទ លពល
លវោទទួល កាលបរលិចឆទ លពលលវោ និងទីកខនលងរបជំុ
សលរមច 

 
 
 
 

 ពាកយបណតឹ ងខដលលោរពអំឡុងលពលកំណត់ កបឃ.ស រតូវ
លធវើការរបជំុសលរមចជាសាធារណៈ លដ្ឋយខផអកលលើមូលដ្ឋឌ ន
ចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតតលផសង លៗទៀតខដលលៅជា
ធរាន និងសំលឡងភារលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស 
កនុងរយៈលពល ០៣ (បី) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង ន
ទទួលពាកយបណតឹ ង។ 

 អនកបឋឹងបង្ហា ញឯកសារភសតុតាង ឬសាកសី។  
 

- លៅលពលទទួលពាកយបណតឹ ង កបឃ.ស រតូវពិនិតយជា
សំខាន់លលើព័ត៌ានចំា ច់មួយចំនួន ានជាអាទិ៍៖ 
o ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបតឹង ឬ/និងតំណាង 
o កមមវតថុននពាកយបណតឹ ង និងការលោរពអំឡុងលពលកំណត់ 
១០ (ដប់) នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថងបិទផាយបញ្ជ ីល ោះ
លនន តដំបូង។ 

- រតូវលធវើកំណត់លហតុសាកសួរយកព័ត៌ានបខនថមពីអនកបតឹង 
ឬតំណាង លដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យ នចាស់ោស់ រួចឱ្យ
អនកបតឹង ឬតំណាងផតិតលមនដលលើកំណត់លហតុលនាោះ។ កនុង
ករណី អនកបតឹងមិនរពមផតិតលមនដ លមឃំុ លៅសង្ហា ត់ ឬ
ជំទប់ លៅសង្ហា ត់រង ឬសាជិករកុមរបឹកាខដល ន
ទទួលសិទធិ រតូវចុោះនិលទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផតិតលមនដ 
លលើកំណត់លហតុលនាោះ។ 

- ទ.១២០២ ចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ ចុោះកាលបរលិចឆទ លពល
លវោទទួល កាលបរលិចឆទ លពលលវោ និងទីកខនលងរបជំុ
សលរមច 

 
 
 
 

 
 

 ពាកយបណតឹ ងខដលលោរពអំឡុងលពលកំណត់ កបឃ.ស រតូវ
លធវើការរបជំុសលរមចជាសាធារណៈ លដ្ឋយខផអកលលើមូលដ្ឋឌ ន
ចាប់ និងលិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតតលផសង លៗទៀតខដលលៅជា
ធរាន និងសំលឡងភារលរចើនដ្ឋច់ខាតននសាជិក កបឃ.ស 
កនុងរយៈលពល ០៣ (បី) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង ន
ទទួលពាកយបណតឹ ង។ 

 ជូនដំណឹងលៅអនកខដលរតូវលរបឋឹង។ 
 អនកបឋឹងជំទស់រតូវបង្ហា ញឯកសារភសតុតាង ឬសាកសី។ 
 អនករតូវលរបឋឹងជំទស់ានសិទធិបដិលសធលដ្ឋយបង្ហា ញឯក
សារ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 50 

គ. ការររជ ាំ សរមចជាសាធារែៈ (រយៈសពល ០៣ នថ្ៃ) 
កបឃ.ស រតូវលបើកការរបជំុសលរមចជាសាធារណៈសលរមចបដិលសធ ឬយល់រពមលលើបណតឹ ង លដ្ឋយលធវើ

កំណត់លហតុរបជំុសលរមច។ 
គ.១. ករែីប ិស ្ 

បែតឹ ងតវ៉ា  បែតឹ ងជាំទា ់ 
 ស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ ចំនួន 
០៣ (បី) ចាប់ បញ្ជជ ក់មូលលហតុ ចុោះហតថលលខា កាល
បរលិចឆទ និងល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់។ 

 
 
 
 
 ជូន ទ.១២០២ = ០៣ (បី) ចាប់ដល់អនកបឋឹង (លបើសំុ)
ជរាបោត់ឱ្យបំលពញចំនួន ០៣ (បី) ចាប់  រួចយក
លៅដ្ឋក់លៅ រ.ជ.ប យា៉ាងយូរ ០៥ (រ ំ) នថងបនាទ ប់ពីនថង
 នទទួល ទ.១២០៣។ 

 ស្សង់លសចកតីសលរមចបដិលសធដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ ចំនួន 
០៤ (បួន) ចាប់បញ្ជជ ក់មូលលហតុ ចុោះហតថលលខា កាល
បរលិចឆទ និងល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់។ 

 
 
 
 
 

 ជូន ទ.១២០២ = ០៤ (បួន) ចាប់ដល់អនកបឋឹង (លបើសំុ)
ជរាបោត់ឱ្យបំលពញចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់  រួច
យកលៅដ្ឋក់លៅ រ.ជ.ប យា៉ាងយូរ ០៥ (រ ំ) នថងបនាទ ប់
ពីនថង នទទួល ទ.១២០៣។ 

គ.២. ករែីយល់រពម 
បែតឹ ងតវ៉ា  បែតឹ ងជាំទា  ់

 ស្សង់លសចកតីសលរមចយល់រពមដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ រួច
ចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ និងល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់។ 

 
 
 
 
 
 

 កបឃ.ស អនុវតតតាមលសចកតីសលរមច រួចកត់រតាទុក
កនុង ទ.១០២០ លដើមបីលរតៀមលធវើរ យការណ៍សរុបបញ្ជូ ន
មក ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះ
លនន ត លៅលពលបញ្ច ប់ការលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ង។ 

 ស្សង់លសចកឋីសលរមចយល់រពមដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ រួច
ចុោះហតថលលខា កាលបរលិចឆទ  និងល ោះរតាឃំុ សង្ហា ត់។ 

 
 
 
 
 

 ជូន ទ.១២០២ ចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ដល់អនករតូវលរបឋឹង (លបើ
សុំ) ជរាបោត់ឱ្យបំលពញ រួចយកមកដ្ឋក់លៅ រ.ជ.ប រយៈ
លពលយា៉ាងយូរ ០៥ (រ ំ) នថងបនាទ ប់ពីនថងទទួល ទ.១២០៣ 

 កបឃ.ស ស្សង់កត់រតាទុកកនុង ទ.១០២០ លរតៀមលធវើ
រ យការណ៍សរុប រួចបញ្ជូ នមក ន. ររប់ររងទិននន័យ
អនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះលនន ត លៅលពលបញ្ច ប់ការ
លដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ង។ 

 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ រាបក់ារច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ស ើមបសីរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តថ្មី  នោ ាំ២០១៦ 51 

២. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងសៅ គ.ជ.ប 
អនកបឋឹងតវ៉ា  អនកបឋឹងជំទស់ ឬអនករតូវលរបឋឹងជំទស់ ឬតំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹង

លសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ានសិទធិបឋឹងលៅ រ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាង
យូរ បនាទ ប់ពីនថង នទទួល ទ.១២០៣។ អនកបឋឹងរតូវបំលពញ ទ.១២០២ ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់ 
(ករណីបឋឹងតវ៉ា) ឬចំនួន ០៤ (បួន) ចាប់ (ករណីបឋឹងជំទស់)។ 

រ.ជ.ប រតូវសលរមចលលើពាកយបណឋឹ ងកនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង
 នទទួលពាកយបណឋឹ ង។ 
៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងសៅរកុមររឹកា្មមន ញ្ា 

អនកបឋឹង ឬតំណាងខដលមិនសុែចិតតនឹងលសចកតីសលរមចរបស់ រ.ជ.ប ានសិទធិបឋឹងតវ៉ា 
ឬបឋឹងជំទស់លៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ កនុងរយៈលពល ០៥ (រ ំ) នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង ន
ទទួល ទ.១២០៣។ 

នីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការលដ្ឋោះស្សាយបណឋឹ ងរតូវអនុវតតតាមនីតិវធីិរបស់
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ។ 

របសិនលបើរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដសលរមចយល់រពមលលើបណឋឹ ងតវ៉ា ឬបណឋឹ ងជំទស់ រកុម
របឹកាធមមនុញ្ដរតូវលចញលសចកឋីសលរមចឱ្យ រ.ជ.ប អនុវតត។ 

លសចកឋីសលរមចរបស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ជាលសចកឋីសលរមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ា។ 
៤. ការបាំសពញរ យការែ៍ តីពីស ចកតី សរមចរប ់ កបឃ.  ណកតរមូវសលើបញ្ជ ីស ុះសនោ ត ាំ បូងននឃ ាំ  ង្កា ត់ 

(ទ.១០២០) 
កបឃ.ស រតូវបំលពញរ យការណ៍សតីពីលសចកតីសលរមចរបស់ កបឃ.ស ខកតរមូវលលើ

បញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងននឃំុ សង្ហា ត់ (ទ.១០២០) ចំនួន ០៣ (បី) ចាប់ ខដលានតារាងជូន
ភាជ ប់ជាមួយ និងឯកសារបញ្ជជ ក់លផញើជូន ន. ររប់ររងទិននន័យអនកល ោះលនន ត និងបញ្ជ ីល ោះ
លនន ត តាមរយៈ លធ.ែប។  

កបឃ.ស រតូវបំលពញទរមង់ខបបបទលនោះលៅលពលបញ្ច ប់ការលដ្ឋោះស្សាយបណតឹ ងលៅ
ថាន ក់ែលួន ទក់ទងនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូង។ ទ.១០២០ លរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

  
០២ ចាប់ លផញើជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប  
០១ ចាប់ រកាទុកជាឯកសារលៅឃំុ សង្ហា ត់។  

ទ.១0២០ =០៣ ចាប់ 
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ក. ករែីពាកយបែតឹ ងតវ៉ា  

រកុមររឹកា្មមន ញ្ា 
ប ិស ្បិទផលូវតវ៉ា  

រកុមររឹកា្មមន ញ្ា 
យល់រពម 

 គ.ជ.ប ណកតរមូវ 

កបឃ.ស ប ិឈស្ កបឃ.ស យលប់្ពម 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ប ិឈស្ គ.ជ.ប  យលប់្ពម 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅប្កុមប្បឹកា្មមន ញ្ញ 

ការបិទ្ផាយបញ្ជ ឈី ុះឈនោ ត បំងូ 

ការបតឹងតវ៉ា ឈៅ កបឃ.ស 

បតឹងរយៈលពល ១០ នថងយា៉ាងយូរ 
(ារតា៦១ នន លំ ោះលនន តសកល) របជំុសលរមចកនុងរយៈលពល ០៣ នថងយា៉ាង 

យូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយបណតឹ ង 
(ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយបណតឹ ង 

(ារតា៦២) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី 
នថង នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមច
បដិលសធ (ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ១០ នថង 
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយ 

បណតឹ ង(ារតា៦៣) 

 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី 
នថង នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

៥. គាំនូ បាំរពួញរយៈសពលននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការសដ្ឋុះរសាយបែដឹ ងកោ ង ាំណកក់ាលននការបិទផាយបញ្ជ ី
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ខ. ករែីពាកយបែតឹ ងជាំទា  ់
 

 

 

 

 

ប្កុមប្បឹកា្មមន ញ្ញ  
ប ិឈស្ បិទ្ផលូវតវ៉ា  

ប្កុមប្បឹកា្មមន ញ្ញ  
យលប់្ពម បិទ្ផលវូតវ៉ា  

គ.ជ.ប រកាទ្ កឈ ម្ ុះ
កោ ងបញ្ជឈី ុះឈនោ ត 

គ.ជ.ប ល បឈ ម្ ុះ 
ឈចញពបីញ្ជ ឈី ុះឈនោ ត 

កបឃ.ស  ប ិឈស្ កបឃ.ស យលប់្ពម 

ការបតឹងឈៅ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ប ិឈស្ គ.ជ.ប យលប់្ពម 

ការបតឹងឈៅប្កមុប្បឹកា្មមន ញ្ញ 

ការបិទ្ផាយបញ្ជ ឈី ុះឈនោ ត បំងូ 

ការបតឹងជំទាសឈ់ៅ កបឃ.ស   

បតឹងរយៈលពល ១០ នថងយា៉ាងយូរ 
(ារតា៦១ នន លំ ោះលនន តសកល) 

របជំុសលរមចកនុងរយៈលពល ០៣ នថងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយបណតឹ ង 

(ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាង 
យូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយបណតឹ ង 

(ារតា៦២) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង 
 នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

សវនាការសលរមចកនុងរយៈលពល ១០ នថង 
យា៉ាងយូរបនាទ ប់ពីនថង នទទួលពាកយ 

បណតឹ ង (ារតា៦៣) 

បតឹងរយៈលពល ០៥ នថងយា៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីនថង 
 នទទួលសរមង់លសចកតីសលរមចបដិលសធ 

(ទ.១២០៣) (ារតា៦២) 

អនកបតឹងជំទស់ 

អនកបតឹងជំទស់ 

អនករតវូលរបតឹងជំទស់ 

អនករតវូលរបតឹង 
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៦. ការសរៀបចាំបញ្ជ ីស ុះសនោ តផលូវការ 
លៅលពលខដលបណឋឹ ងតវ៉ា ឬ/និងបណឋឹ ងជំទស់លៅនឹងបញ្ជ ីល ោះលនន តដំបូងរតូវ ន

លដ្ឋោះស្សាយចប់ជាសាថ ពរ   រ.ជ.ប   រតូវល ោះពុមព  និងចាត់បញ្ជូ នបញ្ជ ីល ោះលនន តផលូវការលៅ 
លធ.ែប ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ និងសាោឃំុ សង្ហា ត់ចំនួន ០១ (មួយ) ចាប់ លដើមបរីកា
ទុកជាឯកសារផលូវការ។ 

របជាពលរដឌខែមរខដលានសិទធិល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ានសិទធិលសនើសំុពិនិតយលមើល
ល ម្ ោះរបស់ែលួនកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន តលនោះ នលៅតាមសាោឃំុ សង្ហា ត់ ឬ លធ.ែប។ 

រណបកសនលយា យ ខដល នចុោះបញ្ជ ីស្សបតាមចាប់សតីពីរណបកសនលយា យ
ានសិទធិសំុបញ្ជ ីល ោះលនន តផលូវការចាប់ថតចមលង នលដ្ឋយបង់រតឹមនថលផលិតប៉ាុលណាណ ោះ។ 

រ.ជ.ប រតូវបលង្ហា ោះបញ្ជ ីល ោះលនន តផលូវការលៅលលើលរហទំព័ររបស់ែលួន (www.voterlist.org.kh) 
លដ្ឋយរតូវធានាការសាង ត់ សនតិសុែ និងសុវតថិភាពរបស់បុរគល។ 
៧. ការរ ងស់ ម្ ុះអោកស ុះសនោ តណ ល ត់បងល់កខខែឌ ានស ម្ ុះកោ ងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត និងការរ ងស់ ម្ ុះររជា
ពលរ ាណខមរណ លរតូវបាំសពញលកខខែឌ ស ើមបាីនស ម្ ុះកោ ងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត សៅសរកាយសពល គ.ជ.ប ផដល់  ពល
ភាពសលើបញ្ជ សី ុះសនោ ត 

បនាទ ប់ពីបញ្ជ ីល ោះលនន តរតូវ នផឋល់សុពលភាពរចួលហើយ រ.ជ.ប រតវូលធវើការស្សង់
ល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត ខដល ត់បង់លកខែណឍ ានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងរបជា
ពលរដឌខែមរខដលរតូវបំលពញលកខែណឍ  លដើមបាីនល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត សរាប់ការលធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន តរបចំានន ំ តាមឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗ។ 
អនុលោមតាមារតា ៥១ នន ច.ប.ត.រ លសមៀនឃំុ សង្ហា ត់ រតូវបំលពញតួនាទីខាងលលើលនោះ 
លដ្ឋយសហការជាមួយ លធ.ែប។ 

លសមៀនឃំុ សង្ហា ត់ និងកបឃ.ស រតូវស្សង់ល ម្ ោះ៖ 
 អនកល ោះលនន តខដល នទទួលមរណភាព ឬរតូវ នដកហូតជាបលណាឋ ោះអាសនននូវ

សិទធិល ោះលនន ត ឬ នផ្ទល ស់លំលៅឋាន ឬទីសំណាក់លៅឃំុ សង្ហា ត់លផសងលហើយ
ានឯកសារសំអាងរតឹមរតូវ និងចាស់ោស់ ដ្ឋក់កនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត
ខដលនឹងរតូវលុបលចញពីបញ្ជ ីល ោះលនន តចុងលរកាយកនុងការពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ និង
ចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនន ំ២០១៧  (ទ.១០២៥ ) លហើយរតូវថតចមលងបញ្ជ ីលនោះជូន រ.ជ.ប 
តាមរយៈ លធ.ែប លរៀងរាល់ ០២ (ពីរ) ខែមឋង។ 

 របជាពលរដឌខែមរខដលមិនទន់ នចុោះល ម្ ោះពីមុនមក ឬ/និងខដលលទើបដល់អាយុ
រតូវល ោះលនន ត ឬ/និង នផ្ទល ស់លំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ចូលថមីដ្ឋក់កនុងបញ្ជ ីល ម្ ោះ
អនកានសិទធិល ោះលនន ត (ទ.១០២៧) ខដលនឹងរតូវអលញ្ជ ើញចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តនន ំ

http://www.voterlist.org.kh/
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២០១៧ លហើយរតូវថតចមលងបញ្ជ ីលនោះជូន រ.ជ.ប តាមរយៈ លធ.ែប លរៀងរាល់ ០២ 
(ពីរ) ខែមឋង។ 
កនុងអំឡុងរយៈលពលពិនិតយបញ្ជ ីល ម្ ោះ  និងចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តរបចំានន ំ រ.ជ.ប តាម  

រយៈ លធ.ែប រតូវសហការជាមួយរកុមចុោះល ម្ ោះល ោះលនន តននឃំុ សង្ហា ត់នីមួយៗ លដើមបី
លុបល ម្ ោះអនកល ោះលនន តខដល នទទួលមរណភាព ឬរតូវ នដកហូតជាបលណាឋ ោះអាសនន
នូវសិទធិល ោះលនន ត ឬ នផ្ទល ស់លំលៅឋាន ឬទីសំណាក់លៅឃំុ សង្ហា ត់លផសង លចញពីបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត និងលសៀវលៅបញ្ជ ីល ោះលនន តកនុងឃំុ សង្ហា ត់ ឬ/និងជូនដំណឹងដល់របជាពលរដឌ
ខែមរ  ខដលមិនទន់ នចុោះល ម្ ោះពីមុនមក ឬ/និងខដលលទើបដល់អាយុរតូវល ោះលនន ត ឬ/និង
 នផ្ទល ស់លំលៅឋាន ឬទីសំណាក់ចូលថមី ឱ្យមកចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត លដ្ឋយរតូវបំលពញលកខ
ែណឍ សរាប់ការចុោះល ម្ ោះល ោះលនន ត។ 
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