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អរសរកាត ់
 
គណៈកម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប 
គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គធ.េប 
គណៈកម្ាការឃ ំ សង្កា ត់ររៀបចំការរ ោះរនោ ត គឃ.សប 
គណៈកម្ាការការយិាល័យរ ោះរនោ ត គ.ក.ប 
គណៈកម្ាការការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត គ.ក.រ 
គណៈកម្ាការការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ច.ប.ឃ.ស 
បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ ប.ន.ឃ.ស 
ទ្ម្ង់បបបបទរលេ ទ. 
ឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត ឯ.អ
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សោលបាំែង 
 
រ ើម្បីឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់អាណតតិទី៤ នាថ្ងៃអាទិតយទី០៤ 

បេមិ្ង នា នោ ំ២០១៧ ្ប្ពឹតតរៅរោយរលូន្តឹម្្តូវតាម្ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ 
សង្កា ត់ គ.ជ.ប  នររៀបចំចង្កងរសៀវរៅបណនំា គឃ.សប ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ រនោះរ ើង រ ើម្បឱី្យសម្មជិក គឃ.សប យល់ ន 
និងអន វតតភារកិចច នលអកោ ង ំណាក់កាលរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត និងការ្តួតពិនិតយ 
និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់របស់េលួន។ 

រសៀវរៅបណនំារនោះក៏ជារសចកដីពនយល់ ល់ គឃ.សប រ ើម្បយីល់ ឹងចាស់អំពី៖ 
- លកខេណឌ ថ្នការរ្ជើសររ ើស គ.ក.ប/គ.ក.រ 
- ការទទួល និងបចកចាយសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ស្ម្មប់កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត 

និងរាប់សនលឹករនោ ត 
- ការរោោះស្រសាយពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធនឹងភាពមិ្ន

្ប្កតីរៅ ១ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត និងរៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត 
- កិចច្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប កោ ងការ្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះ

អាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
- ការរវចេចប់ និងការបញ្ាូ នកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រសាង “គ ពិនិតយរចួ” និងរសាង “គ” 

ម្មនពាកយបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅ គធ.េប 
- ការបិទការរ ោះរនោ តកោ ងកាលៈរទសៈម្មនអាសនោ និងការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 
គឃ.សប ្តវូយកចិតតទ កោក់សិកាបសែងយល់ឱ្យ នចាស់តាម្េលឹម្សារថ្នរសៀវរៅ

បណនំារនោះ រ ើម្បីត្ម្ង់ទិសរៅ និងជំរ ញការអន វតតបរចចករទសជាក់បសដង ស្រសបតាម្តួនាទី 
និងភារកិចចប លេលួនទទួលេ ស្តូវឱ្យ នលអ ម្មន្បសិទធភាព និងសរ្ម្ច នរជាគជ័យ។ 
រសៀវរៅបណនំារនោះក៏ជាជំនួយ ៏សំខាន់ស្ម្មប់គណបកសនរយា យ អងគការមិ្នបម្ន
រោា ភិ ល អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ ត និងភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់ រ ើម្បីសិកាបសែងយល់ និង
រមួ្សហការអន វតតតាម្តួនាទីរបស់េលួន រ ើម្បីឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 
នោ ំ២០១៧ ្ប្ពឹតតរៅរោយរសរ ី្តឹម្្តូវ យ តតិធម៌្ និងតម្មល ភាព។ 

&* 
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គែៈរម្មការឃុាំ សង្កា ត់សរៀបចាំការស ះសនោ ត 
I. រចនាសម្ព័ន្ធ ភាររិចច ន្ិងការទទួលខុសព្តវូរបស ់គឃ.សប 

១. រចន មពន័្ធរប  ់គឃ. ប 
គឃ.សប ជាគណៈកម្ាការ្គប់្គងការរ ោះរនោ តថ្នោ ក់ឃ ំ សង្កា ត់ ប លបតងតំាង

រោយ គ.ជ.ប តាម្សំរណើ របស់ គធ.េប រ ើម្បជួីយ ល់ គ.ជ.ប កោ ងការរធែើបផនការ ររៀបចំ
ចាត់បចង និង្តួតពិនិតយ ំរណើ រការរ ោះរនោ តតាម្ការ្បគល់សិទធិ  និង្តួតពិនិតយ
នីតាន កូលភាពរោយ គ.ជ.ប។ គឃ.សប ម្មនសម្មសភាព ៥របូ រមួ្ម្មន្បធាន ១របូ 
អន ្បធាន ១របូ និងសម្មជិក ៣របូ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- គឃ.សប ្តូវទទួលេ ស្តូវចំរពាោះម្ េ គធ.េប។ 
- គឃ.សប ្តូវទទួលរសចកតីបណនំាពី គ.ជ.ប តាម្រយៈ គធ.េប។  

២. អាែតតរិប  ់គឃ. ប 
គឃ.សប ្តូវបំរពញភារកិចចរបស់េលួនរហូត ល់ថ្ងៃទី៣០ បេមិ្ង នា នោ ំ២០១៧។ 

៣. ភាររចិច ន្ងិការទទលួខ  ម្រតវូរប  ់គឃ. ប 
គឃ.សប ្តូវម្មនការទទួលេ ស្តូវកោ ងការររៀបចំ និងចាត់បចងការរ ោះរនោ តរៅ

ឃ ំ សង្កា ត់របស់េលួន តាម្ការ្បគល់សិទធិ និង្តួតពិនិតយនីតាន កូលភាពរោយ គ.ជ.ប 
តាម្រយៈ គធ.េប។ 

 

ម្ររធាន្ ១រូប 
ទទួលបនទ ក ឹកនំាការង្ករ
រមួ្ និងការង្ករហិរញ្ាវតថ  

អន្ ម្ររធាន្ ១រូប 
ទទួលបនទ កបផោក 
្បតិបតតិការ 

 ាជិរ ១រូប 
ទទួលបនទ កបផោកបណត ោះ
បណាត ល អប់រអំោករ ោះ
រនោ ត ព័ត៌ម្មន និង

ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 

 ាជិរ ១រូប 
ទទួលបនទ កបផោករ ា ល 

និងជារលខាធិការ 

 ាជិរ ១រូប 
ទទួលបនទ កបផោករសវកម្ា
ចាប់ និងវវិទកម្ា និង

ការង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត 
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គឃ.សប ្តូវ៖ 
- រោរព និងអន វតតចាប់សដីពីការរ ោះរនោ ត បទបញ្ជា ថ្ផទកោ ង បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិ 
ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត និងរោលការណ៍បណនំារបស់ គ.ជ.ប។ 

- រោរព និងអន វតតបផនការរម្ និង្បតិទិនថ្នការរ ោះរនោ ត។ 
- ចាត់្គប់វធិានការចំា ច់ រ ើម្បីធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត្ប្ពឹតតរៅរោយរសរ ី
្តឹម្្តូវ និងយ តតិធម៌្ តាម្រយៈការរ ោះរនោ តជាសម្មៃ ត់។ 

- ចូលរមួ្វគគបណដ ោះបណាដ ល ប លររៀបចំរោយ គធ.េប។ 
- ចាត់វធិានការរ ើម្បទីប់សាា ត់ និងរោោះស្រសាយរាល់ភាពមិ្ន្ប្កតីកោ ង ំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត។ 

- ្គប់្គងងវកិារបស់េលួន និងបងរកាសម្មា រ ឯកសារស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត។ 
-  ឹកនំាការ្បជ ំជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធអំពីការរ ោះរនោ ត និងសនតិស េរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់។ 

- សហការជាមួ្យអាជាា ធរម្មនសម្តថកិចច និងចាត់វធិានការការពារសនតិស េ សណាដ ប់
ធាោ ប់សាធារណៈ កោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 

- រលើកកម្ពស់ការយល់ ឹងអំពីការរ ោះរនោ ត ល់អោករ ោះរនោ ត។ 
- បចកចាយរាល់ឯកសារ និងព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធរៅនឹង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 
- ផសពែផាយជាសាធារណៈនូវរសចកដីបណនំា រសចកដីជូន ំណឹង និង្បកាសព័ត៌ម្មន
របស់ គ.ជ.ប និងព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធនឹងការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ចាត់បចងការបចកបណណព័ត៌ម្មនអោករ ោះរនោ ត។ 
- អន វតតការរ្ជើសររ ើស គ.ក.ប តាម្ការបណនំារបស់ គធ.េប និង គ.ជ.ប។ 
- បណដ ោះបណាដ ល គ.ក.ប តាម្កម្ាវធីិ និងការបណនំារបស់ គធ.េប និង គ.ជ.ប។ 
- ទទួល និងបបងបចកសម្មា រ បរកិាខ ររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
- សហការជាមួ្យ្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ រលើករយាបល់ជូន គធ.េប អំពីការបក
ស្ម្ួលទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

- បិទផាយបញ្ា ីរ ោះរនោ ត និងបញ្ា ីរ ា្ ោះទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ ត។ 

- អន វតតការច ោះបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យ ស្ម្មប់ឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត
រ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់។ 

- អន វតតការច ោះរ ា្ ោះភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ។ 
- ្គប់្គង ស្ម្បស្ម្លួ និង្តតួពិនិតយការរោសនារ ោះរនោ ត។ 
- ចាត់វធិានការ និងស្ម្បស្ម្ួលរ ើម្បីធានាការរ្បើ្ ស់អោរ ឬទីសាធារណៈ 
កោ ងការរោសនារ ោះរនោ តរបស់គណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត 
តាម្រោលការណ៍រសាើភាព និងសម្ធម៌្ និងតាម្លំោប់ម្ នរ្កាយ។ 
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- សហការជាមួ្យរម្ឃ ំ រៅសង្កា ត់ កោ ងការរចញឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណ 
បរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត។ 

- ្គប់្គងនីតិវធីិរ ោះរនោ តកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 
- ្គប់្គងនីតិវធីិរាប់សនលឹករនោ ត និងចាត់បចងការរាប់សនលឹករនោ ត។ 
- ចាត់បចងការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 
- បិទផាយលទធផលថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 
- អន វតតនីតិវធីិថ្នការោក់ ការទទួល និងការរោោះស្រសាយពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធនឹង
ការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់តាម្សម្តថកិចចរបស់េលួន។ 

- ររៀបចំ និង្បគល់កំណត់រហត បូកសរ បលទធផលថ្នការរ ោះរនោ តជូនរៅ គធ.េប 
តាម្្បតិទិន។ 

- ្បមូ្ល និងរវចេចប់សម្មា រ បរកិាខ រ ឯកសាររ ោះរនោ ត បញ្ាូ នរៅ គធ.េប តាម្ការកំណត់។ 
- រាយការណ៍ និងផដល់រយាបល់ជូន គធ.េប អំពីសភាពការណ៍ និងបរយិាកាស
កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រ ើម្បីធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត ន្ប្ពឹតតរៅរោយរសរ ី ្តឹម្្តូវ 
និងយ តតិធម៌្។ 

- អន វតតភារកិចចប លចាប់រ ោះរនោ ត និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត 
និងលិេិតបទោា ននានា ប ល នអន ញ្ជា ត ឬត្ម្ូវឱ្យអន វតត។ 

- អន វតតភារកិចច និងសិទធិ ថ្ទរទៀតប ល គ.ជ.ប និង គធ.េប ្បគល់ឱ្យ។ 

II. ការសព្រើសសរ ើសសាសភារ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
គឃ.សប ្តូវចាត់បចងស្រសបតាម្ ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស កោ ងការរ្ជើសររ ើស គ.ក.ប/

គ.ក.រ ប លម្មនសម្មសភាព ៦របូ គឺ្បធាន ១របូ អន ្បធាន ១របូ រលខាធិការ ១របូ និង
សម្មជិក ៣របូ។ 

១. លរខែវិន្ចិឆយ័រោ ងការសម្រជើ សរ ើ  ា ភាព គ.រ.ប/គ.រ.រ 
សម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវរ្ជើសររ ើសរ ើងកោ ងចំរណាម្្បជាពលរ ា ឬ/និងម្ន្តនតី

រាជការកោ ង្កងុ ស្រសកុ េណឌ  ឃ ំ សង្កា ត់ រលើកបលងបតកងរយាពលរេម្រភូមិ្នទ នគរ ល
ជាតិ ម្ន្តនតីត លាការ បពែជិតសាសនា អភិ ល អភិ លរង្កងុ ស្រសកុ េណឌ  សម្មជិក
្កុម្្បឹកា្កងុ ស្រសុក េណឌ  ឃ ំ សង្កា ត់ របកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តស្ម្មប់សម្មជិក
្កុម្្បឹកាទំាងរនាោះ រម្ភូមិ្ ជំនួយការរម្ភូមិ្ និងជនប ល្តូវ នត លាការផដនាទ រទាស
ោក់ពនធនាោរពីបទឧ្កិ ា ឬបទម្ជឈិម្ រហើយប លមិ្នទាន់ម្មននីតិសម្បទារ ើងវញិ។ 

២. លរខែ មបតតនិន្ការសម្រជើ សរ ើ  ា ភាព គ.រ.ប/គ.រ.រ 
រៅកោ ងការរ្ជើសររ ើសសម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវកំណត់លកខណសម្បតតិ  ូច

ខាងរ្កាម្៖ 
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- ម្មនសញ្ជា តិបេារពីកំរណើ ត។ 
- ម្មនអាយ  ១៨នោ ំរ ើងរៅ គិត ល់ថ្ងៃបតងតំាង។ 
- ម្មនសិទធិរ ោះរនោ ត។ 
- ម្មនសញ្ជា ប្ត ឬក្មិ្តវបបធម៌្ សម្ស្រសបនឹងម្ េតំបណងប ល្តូវរ្ជើសររ ើស។ 
- ម្មនបទពិរសាធន៍ការង្ករពាក់ព័នធ។ 
- មិ្ន្តូវជាសហព័ទធ ឬញាតិរលាហិត ឬញាតិពនធរហូត ល់ថ្នោ ក់ទី៣ រៅកោ ង
គណៈកម្ាការបតមួ្យ។ 

៣. ន្តីវិិធនីន្ការសម្រជើ សរ ើ  ា ភាព គ.រ.ប/គ.រ.រ 
គណៈកម្ាការរ្ជើសររ ើស្តូវឈររលើរោលការណ៍រោយរសាើភាព រោយ្តឹម្្តវូ 

តម្មល ភាព អពា្កឹតភាព សម្តថភាព មិ្ន្បកាន់និនាោ ការនរយា យ និងការង្ករពាក់ព័នធ។ 
គ.ជ.ប រលើកទឹកចិតត និងផដល់អាទិភាព ល់របកខភាពជានារ ីឬរបកខជន និងរបកខនារ ី

ប លជាជនជាតិរ ើម្ភាគតិចរៅតំបន់ប លម្មនជនជាតិរ ើម្ភាគតិចតាម្ចំនួនសម្ស្រសប 
និងចំរពាោះរបកខជន និងរបកខនារជីាជនម្មនពិការភាពប លម្មនសម្តថភាព និងកាយ
សម្បទាសម្ស្រសបរៅនឹងការង្ករពាក់ព័នធ។ 

គណៈកម្ាការរ្ជើសររ ើស ្តូវរធែើការ្បកាសផសពែផាយ ំណឹងអំពីការរ្ជើសររ ើសជា
សាធារណៈ និងឱ្យ នទូលំទូលាយកោ ងរយៈរពល ១០ថ្ងៃម្ នថ្ងៃបចក និងទទួលពាកយ 
តាម្្បព័នធផសពែផាយព័ត៌ម្មន និងបិទផាយរៅទីសាធារណៈ ឬទី្បជ ំជនកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 
ការបចកពាកយ និងទទួលពាកយម្មនរយៈរពល ៥ថ្ងៃ។ 

រ. លរខខែឌ ចលូបសម្រមើការង្ករជា ាជិរ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
អោកប ល្តូវ នរ្ជើសររ ើសជាសម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ គឺជារបកខជនប ល ន

ោក់ពាកយស ំចូលបរ្ម្ើការង្ករប ល នទទួលរជាគជ័យកោ ងការរធែើរតសត  នចូលរមួ្
កោ ងវគគបណត ោះបណាត លរពញរម្ម៉ាង និង នច ោះហតថរលខារលើកិចចសនាបរ្ម្ើការង្ករ
កោ ង គ.ក.ប/គ.ក.រ (ទ.១០០២) រៅរ្កាយរពលវគគបណត ោះបណាត ល្តូវ នបញ្ច ប់។ 
កោ ងការរ្ជើសររ ើសរនោះ្តូវផតល់អាទិភាពចំរពាោះរបកខជនប លធាល ប់ម្មនបទពិរសាធន៍
កោ ងការង្កររ ោះរនោ តពីម្ នម្ក ឬបទពិរសាធន៍ការង្ករពាក់ព័នធនឹងម្ េតំបណង។ 

ចាំ្ាំ៖ 
- របកខជនណាប ល្តូវ នរ្ជើសររ ើសរហើយ ប៉ា បនតមិ្ន នចូលរមួ្វគគបណត ោះបណាត ល្តូវ
ោក់ជំនួសរោយរបកខជនប្ម្ុង។ 

- ្បសិនរបើោា នរបកខជនប្ម្ុងស្ម្មប់ជំនួស គឃ.សប ្តូវចាត់បចងរសោើស ំ គ.ជ.ប តាម្
រយៈ គធ.េប រ្ជើសររ ើសអោកជំនួសជាបនាទ ន់។ 
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ខ. រចិច ន្ារប  ់ាជិរ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
រ ើម្ប ីនរ្ជើសររ ើស និង នបរ្ម្ើការង្ករកោ ងលកខណៈជាប់កិចចសនាជាសម្មជិក 

គ.ក.ប/គ.ក.រ របកខជនោក់ពាកយស ំបរ្ម្ើការង្ករ្តូវ៖ 
- ឆ្លងកាត់រោយរជាគជ័យនូវការរធែើ រតសត ប ល្គប់្គងពិនិតយរោយ
អន គណៈកម្ាការរ្ជើសររ ើស។ 

- រោរពរ ាធម្ាន ញ្ា និងអន វតតតាម្ ច.ប.ឃ.ស ្ពម្ទំាង ប.ន.ឃ.ស។ 
- យល់្ពម្រធែើសចាច ្បណិធានថ្ន ្បកាន់ជំហរអពា្កឹត និងមិ្នលរម្អៀង។ 
- យល់្ពម្រលើលកខេណឌ ការង្ករ និង្ ក់កថ្្ម្។ 
-  នចូលរមួ្កោ ងវគគបណត ោះបណាត លរពញរម្ម៉ាង។ 
- ច ោះហតថរលខាយល់្ពម្រលើកិចចសនាបរ្ម្ើការង្ករកោ ង គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

៤. ស ចរត ីសម្រមច តពីកីារណតងតាំង ាជិរ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
រ. ការស ោើ  ាំស ចរត ីសម្រមចណតងតាំងព ីគ.ជ.ប 

- គឃ.សប ្តូវ្ បគល់បញ្ា ីរ ា្ ោះអោកប ល្តូវបតងតំាងជាសម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់របស់េលួន រោយភាា ប់ម្កជាមួ្យនូវកិចចសនាបរ្ម្ើ
ការង្ករកោ ង គ.ក.ប/គ.ក.រ (ទ.១០០២) ប ល នបំរពញ និងច ោះហតថរលខារចួ
ម្មោ ក់ៗ ១ចាប់ ជូនរៅ គធ.េប រ ើម្បី គធ.េប បនតរសោើស ំរសចកតីសរ្ម្ចបតង
តំាងពី គ.ជ.ប។ 

- គធ.េប ្តវូបញ្ាូ នបញ្ា ីរ ា្ ោះអោកប ល្តូវបតងតំាងជាសម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ទំាងអស់តាម្ឃ ំ សង្កា ត់ចំណ ោះរាជធានី រេតតរបស់េលួន រោយភាា ប់ម្កជាមួ្យ
នូវកិចចសនាបរ្ម្ើការង្ករកោ ង គ.ក.ប/គ.ក.រ រៅ គ.ជ.ប។ 

- បនាទ ប់ពីទទួល នរសចកតីសរ្ម្ចបតងតំាងរបស់ គ.ជ.ប គធ.េប ្តូវបញ្ាូ ន
បនត និងបណនំា គឃ.សប ឱ្យបំរពញ និងផតល់បណណសម្មគ ល់េលួនជូនសម្មជិក 
គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្ម្មប់ពាក់រៅរពលបំរពញភារកិចចកោ ងអាណតតិការង្កររបស់េលួន។ 

ខ. អាែតតបិសម្រមើការង្កររប  ់ាជិរ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវសថិតរៅកោ ងម្ េតំបណងរហូត ល់ថ្ងៃ្ បកាសលទធផល

បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរបស់េលួន និងរ្កាយពី ន្បគល់
កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងកំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត ្ពម្ទំាង
សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តចប់សពែ្គប់ជូន គឃ.សប។ បផអកតាម្ម្ េតំបណង
របស់េលួន សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ម្មោ ក់ៗនឹងទទួល ន្ ក់កថ្្ម្ជា្ ក់ររៀល 
ស្ម្មប់ការង្កររបស់េលួន រោយគិតបញ្ចូ លទំាងថ្ងលម្ហូបអាហារ និងថ្ងលរធែើ ំរណើ រផង។ 
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- ចំនួនទឹក្ ក់ប ល្តូវ នផតល់ជាកថ្្ម្ស្ម្មប់ការបំរពញការង្ករថ្ន
សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ កោ ងរយៈរពល ៤ថ្ងៃ រោយគិតទំាងការចូលរួម្វគគ
បណត ោះបណាត លផង។ 

- កោ ងករណីសម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ណាប លត្មូ្វឱ្យសថិតកោ ងម្ េតំបណង
យូរជាងរយៈរពល ៤ថ្ងៃ ម្ន្តនតីរនាោះនឹង្តូវទទួល ន្ ក់កថ្្ម្បបនថម្តាម្
រសចកតីសរ្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប។ 

III. ការសព្បើព្ សប់ញ្ជ សី ម្ ះទីត ាំងការយិាលយ័ស ះសនោ ត ន្ិងរាប់សន្លឹរសនោ ត ន្ិង
បញ្ជ សី ះសនោ តផ្លូវការ 
គ.ជ.ប នឹងផតល់ជូន គឃ.សប នូវបញ្ា ីរ ា្ ោះទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹក

រនោ តនីមួ្យៗឱ្យម្មនចំនួន្គប់្ោន់ ស្ម្មប់បិទផាយ ២រលើក ្បគល់ជូន គ.ក.ប ១ចាប់ 
និងរកាទ ក ១ចាប់ ជាឯកសាររៅ គឃ.សប។ 

១. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សី ម្ ោះទតីាំងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ន្ងិរាប ់ន្លរឹសនោ ត 
រ. បិទផាយរលើកទី ១ ចំនួន ១ចាប់រៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប យា៉ាងយូរ ២ ថ្ងៃ ម្ ន

ការចាប់រផតើម្ច ោះបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត។ 
ខ. បិទផាយរលើកទី ២ ចំនួន ១ចាប់ រៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត រៅទីសាោ ក់ការ 

គឃ.សប។ 
គ. ្បគល់ឱ្យ គ.ក.ប ចំនួន ១ចាប់ ស្ម្មប់បិទផាយរៅតាម្ទីតំាងការយិាល័យ

រ ោះរនោ តនីមួ្យៗ រៅ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 
ឃ. រកាទ កជាឯកសាររៅ គឃ.សប ១ចាប់។ 

២. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សី ោះសនោ តផ្លវូការ 
បញ្ា ីរ ោះរនោ តផលូវការ ៤ចាប់ ប ល គ.ជ.ប  នរផាើជូន ្ តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
          
 
 
 
 
 

១ចាប់ បិទផាយរៅម្ េទីសាោ ក់ការ គឃ.សប ៣០ថ្ងៃម្ នថ្ងៃ
រ ោះរនោ ត រហូត ល់ថ្ងៃរ ោះរនោ ត 

១ចាប់ រកាទ កស្ម្មប់បញ្ជា ក់អំពីការម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះ
រនោ តជូន្បជាពលរ ាប លរសោើស ំ ឯ.អ រពលរ ោះរនោ ត 

គឃ.សប ចំនួន ២ចាប់ 

១ចាប់ បិទផាយរៅទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត ១ ថ្ងៃម្ នថ្ងៃ
រ ោះរនោ ត 

១ចាប់ ទ ករ្បើ្ ស់រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងថ្ងៃរ ោះរនោ ត 
គ.ក.ប ចំនួន ២ចាប់ 
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IV. ការទទួល ន្ិងណចរចាយសាា រ ឯរសារស ះសនោ ត សព្ាប់រិចចព្បតិបតតិការ
ស ះសនោ ត ន្ិងរាប់សន្លឹរសនោ ត 
ហិបបរកិាខ រប ល គឃ.សប ្តូវទទួលស្ម្មប់រ្បើ្ ស់កោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត រមួ្

ម្មនហិបបរកិាខ រ គឃ.សប និងហិបបរកិាខ ររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

១. ហបិបរកិាខ រ ម្រាប ់គឃ. ប 
ហិបបរកិាខ រស្ម្មប់ គឃ.សប រមួ្ម្មន៖ 
- បណណសម្មគ ល់សម្មសភាព គ.ក.ប ចំនួន ៦សនលឹក គ ណនឹងចំនួនការយិាល័យ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (្តូវបញ្ាូ នម្ ន)។ 

- បណណសម្មគ ល់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យចំនួន ១៦សនលឹក គ ណនឹងចំនួន
ការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (្តូវបញ្ាូ នម្ ន)។ 

- ្តា គឃ.សប ចំនួន១ (្តូវបញ្ាូ នម្ ន)។ 
- ្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត ចំនួន២ (ប្ម្ុង)។ 
- ្តាសម្មៃ ត់ ចំនួន២ (ប្ម្ុង)។ 
- តំាប៉ា ង្កហម្ចំនួន ១ ្ បអប់ និងទឹកតំាប៉ា ងពណ៌្កហម្ចំនួន ១  ប (្ តូវបញ្ាូ នម្ ន)។ 
- បញ្ា ីរ ា្ ោះទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ តទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ៤ចាប់ (្តូវ
បញ្ាូ នម្ ន)។ 

- បញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ២ចាប់។ 
- ទ.១១០៣ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួន ៤ចាប់។ 

- ទ.១១០៥ ស្ម្មប់បំរពញលទធផលបឋម្ថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួន ៣ចាប់។ 
- ទ.១១០៦ ស្ម្មប់កត់្តាការ្តួតពិនិតយការបបងបចក និងបញ្ាូ នសនលឹករនោ ត 
ចំនួន ៣ចាប់។ 

- ទ.១១០៧ ស្ម្មប់បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ តចំនួន ៦ចាប់ គ ណនឹងចំនួនការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ទ.១១០៩ ស្ម្មប់បំរពញតារាងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួន ៣ចាប់។ 

- ទ.១១១៣ ស្ម្មប់បំរពញការវយតថ្ម្លសម្មសភាពថ្ន គ.ក.ប ចំនួន ១២ចាប់ 
គ ណនឹងចំនួនការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ទ.១១២១ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ថ្នការចាប់រនោ ត រ ើម្បកំីណត់លំោប់រលេ
ររៀងបញ្ា ីរបកខជន ប ល្តូវោក់រលើសនលឹករនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួន ៤ចាប់។ 

- ទ.១២០២ ស្ម្មប់បំរពញពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ចំនួន ៣កាល 
កោ ងមួ្យកាលម្មន ២០ ចាប់។ 
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- ទ.១២០៣ ស្ម្មប់បំរពញស្ម្ង់រសចកតីសរ្ម្ចរលើពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់ចំនួន ៥កាល កោ ងមួ្យកាលម្មន ២០ចាប់។ 

- រស្រសាម្សំប ្តធំ១ ម្ធយម្៥ និងបបនថម្រស្រសាម្សំប ្តម្ធយម្ចំនួនគិតសម្មម្ម្ត
នឹងរសាង “គ” ប ល្តវូរ្បើរៅ គឃ.សប។ 

- ម្ម៉ាស ីនគិតរលេ ១រ្គឿង។ 
- ្កោសរា៉ាម្ ចំនួន ៥០សនលឹក ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់ការង្កររផសងៗ។ 
- ប ិករេៀវ ចំនួន ៥រ ើម្។ 
- ប ិកហែឺតធំល បមិ្ន្ជោះ ចំនួន ២រ ើម្។ 
- ប ិកហែឺតធំពណ៌រេៀវ ចំនួន ២រ ើម្។ 
- កញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ចំនួន ១។ 
- រសាង “គ” ចំនួនគិតសម្មម្ម្តនឹងចំនួនការយិាល័យរ ោះរនោ តតិច ឬរ្ចើនកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់។ 

- រសាឃល ំជ័រធំម្មនរលេស្ម្មប់ឃល ំរសាង “គ” ចំនួនរសាើនឹងរសាង “គ”។ 

២. ហបិបរកិាខ រស ោះសនោ ត ន្ងិរាប ់ន្លរឹសនោ ត  ម្រាបម់្ររគលជ់នូ្ គ.រ.ប/គ.រ.រ ន្មីយួៗ 
ហិបបរកិាខ ររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ស្ម្មប់្បគល់ជូន គ.ក.ប/គ.ក.រ នីមួ្យៗ 

រមួ្ម្មន៖ 
- បញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធចំនួន ២ចាប់។ 
- សនលឹករនោ តមួ្យកញ្ច ប់ប ល្តូវ នរវចេចប់រោយប ក និងអម្រោយ្តាសម្មៃ ត់១ 
ស្ម្មប់រ ោះរលើេោងសនលឹករនោ ត ប លោក់កោ ងរស្រសាម្សំប ្តបិទជិតស្ម្មប់
ការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

- ហិបរនោ តមួ្យប លមិ្នទាន់ ំរ ើង និងរវចេចប់រោយប ក។ 
- បនទប់សម្មៃ ត់ស័ងាសីបីផោត់ស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ តចំនួន២ ប លមិ្នទាន់ ំរ ើង 
និងរវចេចប់្ចកកោ ងការ ងនី  ងមួ្យរោយប ក និងអម្រោយសា ត ១  ំផង។ 

- ទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះចំនួន ២ ប។ 
- រាល់សម្មា រ ឯកសារបរ្ម្ើការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវ នោក់កោ ង
រកសស័ងាសីមួ្យ។ សម្មា រ ឯកសារទំាងរនោះ រមួ្ម្មន៖ 
▪ សាល កសម្មគ ល់ "ការយិាល័យរ ោះរនោ ត” រ ោះព ម្ពរលើកំណាត់ ល សទិក ចំនួន១។ 
▪ បណណ្បកាសហាម្រ្បើ្ ស់ទូរស័ពទថ្  ម្ម៉ាស ីន និងឧបករណ៍ងតរូបកោ ង
ការយិាល័យរ ោះរនោ ត ចំនួន ២សនលឹក។ 

▪ ្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 
▪ តំាប៉ា ងពណ៌្កហម្ ចំនួន ១្បអប់ និងទឹកតំាប៉ា ង្កហម្ ចំនួន ១ ប។ 
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▪ ប ិកម្មនបេសចងស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត និងប ិកធម្ាតាស្ម្មប់ គ.ក.ប សរ បទំាង
ពីរម្ េ ចំនួន ៨រ ើម្។ 

▪ ប ិកហែឺតធំល បមិ្ន្ជោះ ចំនួន ១រ ើម្។ 
▪ ប ិកហែឺតធំ ចំនួន ១រ ើម្។ 
▪ បនាទ ត់ជ័រ ចំនួន ១រ ើម្។ 
▪ ជ័រកាវរាវ ចំនួន ១ ប។ 
▪ ្បោប់រចាោះសនលឹករនោ ត ចំនួន១។ 
▪ រៅស ូកងមួ្យចំនួន ស្ម្មប់ចងសនលឹករនោ តតាម្គណបកស។ 
▪ រស្រសាម្សំប ្តធំ ចំនួន១ ម្ធយម្៩ និងតូច២។ 
▪ ្កោសរសដើង ស្ម្មប់បិទពាសសនទោះបិទ្បរ ោះស កសនលឹករនោ ត ចំនួន ៥សនឹលក។ 
▪ ្កោសរា៉ាម្ ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់ការង្កររផសងៗ ចំនួន ២០សនលឹក។ 
▪ ផ្ទ ំង្កោស ស្ម្មប់្ទាប់គូសសនលឹករនោ ត ចំនួន ២ផ្ទ ំង។ 
▪ ផ្ទ ំង្កោសធំ ស្ម្មប់កត់្តាសំរ ងរនោ ត ១សនលឹក។ 
▪ ទ.១១០១ ចំនួន ៦ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត។ 
▪ ទ.១១០២ ចំនួន ១៦ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត។ 
▪ ទ.១១០៧ ចំនួន ៦ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួលសម្មា រ
ឯកសាររ ោះរនោ ត។ 

▪ ទ.១១០៨ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់កត់្តាសំរ ងរនោ ត។ 
▪ ទ.១១១២ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញតារាង្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកសាររ ោះ
រនោ តប ល គ.ក.ប  នទទួល។ 

▪ ទ.១១១៥ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់ស្រសង់វតតម្មនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និង
អោកសរងាតការណ៍កោ ងអំ  ងរពលថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត។ 

▪ ទ.១១២០ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់ស្រសង់វតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងអំ  ងរពល
ថ្នការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

▪ ទ.១២០២ ចំនួន ២កាល កោ ងមួ្យកាលម្មន ២០ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញពាកយ
បណដឹ ងតវ៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់។ 

▪ ងង់ ល សទិកស្ម្មប់ោក់សនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ និងគល់សនលឹករនោ តប ល
រ្បើរហើយចំនួន១។ 

▪ ងង់ ល សទិកស្ម្មប់ោក់សនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ចំនួន១។ 
▪ កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ស្ម្មប់ោក់កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងកំណត់រហត 
ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 

▪ រសាង “េ” ស្ម្មប់ោក់កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 
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▪ រសាឃល ំជ័រតូចម្មនរលេស្ម្មប់ចាក់បិទគ្ម្បខាងកោ ង និងខាងរ្ៅថ្នហិបរនោ ត 
ចំនួន៣។ 

▪ រសាឃល ំជ័រម្ធយម្ម្មនរលេស្ម្មប់ឃល ំបិទម្មត់រសាង “េ” ចំនួន១។ 

V. ន្ីតិវិធីនន្ការសសោើសុាំ ន្ិងការសចញឯរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការ
ស ះសនោ ត (ឯ.អ) 
រយាងតាម្ម្ម្តា ១៦៩ ថ្ន ច.ប.ត.រ ករណី្បជាពលរ ាម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 

រហើយព ំម្មនអតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិបេារ រ ើម្បីរ ោះរនោ ត ្បជាពលរ ារនោះ អាចរ្បើ្ ស់
ឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណរ ើម្បីរ ោះរនោ ត។ អាជាា ធរឃ ំ សង្កា ត់ និង គឃ.សប ្តូវ ន
អន ញ្ជា តឱ្យរចញឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត តាម្ការរសោើស ំជូន
្បជាពលរ ា។ នីតិវធីិថ្នការរសោើស ំ និងការរចញ ឯ.អ ្តូវ នកំណត់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

- ្បជាពលរ ាប លរសោើស ំ ឯ.អ ្តូវបំរពញលកខេណឌ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ្តូវរសោើស ំ ឯ.អ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ បេឧសភា  ល់ថ្ងៃទី០២ បេមិ្ង នា នោ ំ២០១៧ រោយ
្តូវបង្កហ ញេលួនរោយផ្ទ ល់រៅចំរពាោះម្ េ គឃ.សប និងអាជាា ធរឃ ំ សង្កា ត់ ប ល
សាមី្េលួន្តូវរ ោះរនោ ត។ 

▪ ្តូវម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 
▪ នំាម្កនូវសាកសី ២របូ ម្កបង្កហ ញេលួនរៅចំរពាោះម្ េ គឃ.សប។ 
▪ យកម្កនូវរបូងតរបស់សាមី្េលួន ទំហំ ៣x៤ ចំនួន ៣សនលឹក ងតចំពីម្ េប លបង្កហ ញ
ម្ េ និងសាា  និងប លអាចបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណរបស់សាមី្អោករសោើស ំ ន្តឹម្្តូវ 
និងចាស់លាស់។ របូងតរនោះ ស្ម្មប់បិទរៅបផោកខាងរលើ ចំរហៀងខាងសាដ ថំ្នគល់
បញ្ា ី និងច ងសនលឹកទំាងពីរថ្ន ឯ.អ។ 

▪ បំរពញលិេិតរសោើស ំ ឯ.អ រហើយ្តូវផដិតរម្ថ្ រៅចំរពាោះម្ េ គឃ.សប។ 
▪ ្តូវបនតយកលិេិតរសោើស ំ និងច ងទ្ម្ង់ ឯ.អ ២សនលឹក ពី គឃ.សប រៅជូនរម្ឃ ំ រៅ
សង្កា ត់ ពិនិតយរចញ ឯ.អ ជូន។ 

- សាកសី្តូវម្មនលកខណសម្បតតិ និងបំរពញលកខេណឌ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ម្មនសិទធិរ ោះរនោ ត និងម្មនលំរៅឋាន ឬទីសំណាក់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ជាមួ្យ។ 
▪ ផដិតរម្ថ្ ធានាអោះអាងរលើលិេិតរសោើស ំ ឯ.អ រៅចំរពាោះម្ េ គឃ.សប។ 
▪ មិ្នបម្នជាសម្មជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ រម្ឃ ំ រៅសង្កា ត់ ជំទប់ រៅសង្កា ត់រង ឬ
រសាៀនឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ្បធាន គឃ.សប និងរម្ឃ ំ  រៅសង្កា ត់ ម្មនសម្តថកិចចកោ ងការរចញ ឯ.អ ជូន
្បជាពលរ ាប លម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ របស់េលួនតាម្ការរសោើស ំ រោយមិ្នត្ម្ូវឱ្យបង់ថ្ងលរ ើយ។ ្បធាន គឃ.សប 
្តូវអន វតតបំរពញ ឯ.អ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
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▪ បំរពញការបញ្ជា ក់អំពីការម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត រៅបផោកគល់បញ្ា ីថ្នទ្ម្ង់ 
រោយរយាងតាម្លិេិតរសោើស ំរបស់សាមី្េលួន និងបផអករលើបញ្ា ីរ ោះរនោ តផលូវការ និង
ឱ្យសាមី្េលួន និងសាកសទំីាងពីរផដិតរម្ថ្  រលើបផោកគល់បញ្ា ីថ្នទ្ម្ង់។ 

▪ បំរពញទ្ម្ង់ ឯ.អ រៅរលើច ងសនលឹកទំាងពីរថ្នទ្ម្ង់។ 
▪ ច ោះហតថរលខា កាលបររិចេទ និងរ ោះ្តា គឃ.សប រៅរលើហតថរលខារបស់េលួន 
រ ោះ្តារៅរលើបផោកកណាដ លខាងរ្កាម្ថ្នរបូងតរបស់អោករសោើស ំ រៅរលើគល់បញ្ា ី 
និងរ ោះ្តាបបនថម្រៅចំពាក់កណាដ លរវងគល់បញ្ា ី និងច ងសនលឹកទំាងពីរថ្នទ្ម្ង់។ 

▪ ច ោះហតថរលខារៅបផោកខាងរលើ ចំរហៀងខាងសាដ រំបូងត ប លបិទរៅច ងសនលឹកទំាង
ពីរថ្នទ្ម្ង់។ 

▪ បហកផ្ដ ច់ច ងសនលឹកទំាងពីរពីគល់បញ្ា ីថ្នទ្ម្ង់ រចួ្បគល់ច ងសនលឹកទំាងពីររនាោះ
ជូនអោករសោើស ំ និងរកាទ កគល់បញ្ា ីកោ ងរសៀវរៅបញ្ា ីថ្នទ្ម្ង់ជាឯកសាររបស់ 
គឃ.សប។ 

▪ ជ្ម្មបអោករសោើស ំឱ្យយកច ងសនលឹកទំាងពីរថ្ន ឯ.អ រនោះ និងលិេិតរសោើស ំ ឯ.អ រៅ
ជូនរម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ រ ើម្បីច ោះហតថរលខាផដល់ស ពលភាពស្ម្មប់រ្បើ្ ស់កោ ង
ការរ ោះរនោ ត។ 

ចាំ្ាំ៖ 
❖ កោ ងករណីអោករសោើស ំ ឯ.អ ព ំ នបំរពញលកខេណឌ  ឬ្បសិនរបើអោករសោើស ំ និងសាកសីព ំ ន
ផដល់ព័ត៌ម្មន និងការធានាអោះអាង្គប់្ោន់ និង្តឹម្្តូវ  ូចម្មនបចងកោ ងចំណ ចខាង
រលើ ្បធាន គឃ.សប ្តូវបណនំាអោករសោើស ំឱ្យបំរពញលកខេណឌ  និងព័ត៌ម្មនឱ្យ ន្គប់
្ោន់ និង្តឹម្្តវូ រ ើម្បរីធែើការរសោើស ំជាងាី។ 

❖ កោ ងករណីបំរពញ ឯ.អ េ ស និងមិ្នអាចរចញឱ្យរ្បើ្ ស់ ន ្បធាន គឃ.សប ្តូវ
គូសបេែងរលើគល់បញ្ា ី និងច ងសនលឹកថ្នទ្ម្ង់ និងរកាទ កទំាងគល់បញ្ា ី និងច ងសនលឹក
ប លេ សរនាោះរៅកោ ងរសៀវរៅ។ 

 
- រម្ឃ ំ ឬរៅសង្កា ត់ ្តវូចាត់បចងរផទៀងផ្ទ ត់ភាល ម្ បនាទ ប់ពីទទួល នច ងសនលឹកទំាងពីរ
ថ្ន ឯ.អ និងលិេិតរសោើស ំ ឯ.អ  ូចបចងកោ ងចំណ ចខាងរលើ រោយ្តវូអន វតតភារកិចច 
 ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ រផទៀងផ្ទ ត់ភាព្តឹម្្តូវកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តរវងរ ា្ ោះ និងទិនោន័យកោ ងរសចកដីបញ្ជា ក់
អំពីការម្មនរ ា្ ោះរោយ គឃ.សប ជាមួ្យនឹងរ ា្ ោះ និងទិនោន័យកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត។ 

▪ ច ោះហតថរលខា កាលបររិចេទ និងរ ោះ្តាឃ ំ សង្កា ត់ រលើហតថរលខារបស់េលួន។ 
▪ រ ោះ្តារលើរបូងត។ 
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▪ ្បគល់ច ងសនលឹកថ្ន ឯ.អ ១ចាប់ ជូនអោករសោើស ំ និងរកាទ កច ងសនលឹក ១ចាប់ និង
លិេិតរសោើស ំ ឯ.អ ជាឯកសាររបស់ឃ ំ សង្កា ត់។ 

▪ កោ ងករណីទិនោន័យខាងរលើេ សោោ  រម្ឃ ំ  ឬរៅសង្កា ត់ ្តូវឱ្យសាមី្េលួនរៅជួប 
គឃ.សប វញិ រោយបញ្ជា ក់ពីភាពេ សោោ ។ 

- គឃ.សប ្តូវរធែើ រ យការណ៍បូកសរ បសដីពីការរចញ ឯ.អ តាម្ការយិាល័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធរោយប កពីោោ កោ ងឃ ំ សង្កា ត់របស់េលួន ចំនួន ២ចាប់ ឱ្យរចួរាល់
រៅ ១ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត រោយ្តូវច ោះហតថរលខា កាលបររិចេទ រ ោះ្តា គឃ.សប។ 
រ យការណ៍បូកសរ បសដីពីការរចញ ឯ.អ ្តូវរ្បើ្ ស់  ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 
 

គាំរលូខិិតសសោើសុាំឯរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការស ះសនោ ត 
 

 
  

១ចាប់ ជូន គ.ក.ប ពាក់ព័នធ ស្ម្មប់បិទផាយរៅម្ េការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត រៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

១ចាប់ រផាើជូន គធ.េប រោយភាា ប់ម្កជាមួ្យនូវរសៀវរៅគល់បញ្ា ី 
និងរសៀវរៅបញ្ា ីឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណ ប លរៅ
សល់ ស្រសបរពលជាមួ្យោោ នឹងការបញ្ាូ នសម្មា រ បរកិាខ រ 
និងឯកសាររ ោះរនោ ត រៅ គធ.េប។ 

រ យការណ៍បូក
សរ បសដីពីការរចញ 
ឯ.អ ចំនួន ២ចាប់ 
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គាំរឯូរសារបញ្ជជ រ់អតតសញ្ជា ែបសព្ម្ើឱ្យការស ះសនោ ត 
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VI. ការបូរសរបុលទធផ្លបឋម្នន្ការស ះសនោ តតម្ការយិាលយ័ស ះសនោ ត បញ្ចូល
សៅរោងុព្រដាសលទធផ្លបឋម្នន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៥) ន្ិង
ការបញ្ជូន្សៅ គធ.ខប 
រៅលាៃ ចថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត គឃ.សប ្តូវរង់ចំាទទួលកំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត 

(ទ.១១០២) ពី្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត ប លសម្មជិកទី២  ន្បគល់ជូន រហើយបូកសរ ប
បញ្ចូ លរៅកោ ង្កោសលទធផលបឋម្ថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៥)។ គឃ.សប 
្តូវចាត់បចងបញ្ាូ នជាបនាទ ន់នូវ្កោសលទធផលបឋម្ថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៥) 
រោយភាា ប់ ទ.១១០២ ្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ តរៅជាមួ្យ រៅ គធ.េប រោយផ្ទ ល់ កោ ង
ករណី គឃ.សប រៅជិត គធ.េប ឬតាម្រយៈ្គូបង្កហ ត់្បចំា្កុង ស្រសកុ េណឌ ។ 

VII. ការដារ់ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/ន្ិងពារយបែដឹ ងរាំទាស់ពារ់រ័ន្ធន្ឹងភារម្ិន្
ព្បព្រតី សៅ ១នងៃ ម្ុន្នងៃស ះសនោ ត ន្ិងរោងុនងៃស ះសនោ ត សៅ គឃ.សប 
ការបដឹងតវ៉ា ឬ/និងបដឹងជំទាស់ពាក់ព័នធនឹងភាពមិ្ន្ប្កតីរៅ ១ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត និង

កោ ងថ្ងៃរ ោះរនោ តម្មនទិ ាភាព ២យា៉ាង៖ 

១. ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/ន្ងិពារយបែដឹ ងជាំទា ព់ារព់ន័្ធន្ងឹការស ោះសនោ ត ន្ងិការរាប ់ន្លរឹសនោ ត សៅ គឃ. ប 
ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យប លមិ្នស េចិតតនឹងការសរ្ម្ចរបស់ គ.ក.ប ពាក់

ព័នធនឹងការជំទាស់ ឬការសនោិោា នអំពីភាពមិ្ន្ប្កតីណាមួ្យ រៅកោ ងកិចច្បតិបតតិការ
រ ោះរនោ ត ឬ/និងកោ ងកិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត អាចបំរពញបបបបទស្ម្មប់បដឹងរៅ 
គឃ.សប តាម្ ទ.១២០២។ 

រ. កាលបរសិចឆទនន្ការដារព់ារយរដងឹ 
ការោក់ពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវរធែើរ ើងជាបនាទ ន់ស្រសបរពល

នឹងការបញ្ាូ នកំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងកំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត 
្ពម្ទំាងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរផសងរទៀត រៅ គឃ.សប រៅរពលលាៃ ចថ្នថ្ងៃ
រ ោះរនោ ត ឬយា៉ាងយូរបំផ ត្តឹម្រម្ម៉ាង ១១:៣០ នាទី្ពឹកថ្នថ្ងៃបនាទ ប់ពីថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 
្បសិនរបើផ តរយៈរពលកំណត់ខាងរលើរនោះ គឃ.សប មិ្ន នទទួលពាកយបណដឹ ង
តវ៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ណាមួ្យ ្បការរនោះ្តូវ នចាត់ទ កថ្នោា នការបដឹងតវ៉ា 
ឬ/និងការបដឹងជំទាស់ពាក់ព័នធនឹងការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ តរ ើយ។ 

ខ. ពត័ា៌ន្ចាំ ចន់ន្ការរដងឹ 
ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យប លម្មនបំណងបដឹង្តូវបំរពញ និងច ោះហតថរលខា 

ឬផតិតរម្ថ្ រលើ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ ប លកោ ងរនាោះ្តវូផតល់ព័ត៌ម្មនចំា ច់មួ្យ
ចំនួន  ូចខាងរ្កាម្៖ 
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- រ ា្ ោះ និងអាសយោា នរបស់អោកបដឹង។ 
- លកខណៈសម្មគ ល់ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 
- រពលរវលាថ្នការរកើតរ ើងនូវភាពមិ្ន្ប្កតី។ 
- កម្ាវតថ ថ្នពាកយបណដឹ ង។ 
- ្បសិនរបើអាចរធែើ ន ្តូវបញ្ជា ក់អំពីម្ម្តាថ្ន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស 
ប ល្តូវ នររំលាភ។ 

- ម្ន សសប លពាក់ព័នធកោ ងភាពមិ្ន្ប្កតីរនោះ។ 
- រ ា្ ោះ និងអាសយោា នរបស់សាកសី របើម្មន។ 
- រសចកដីអោះអាងោំ្ទ ឬភសដ តាងរផសងៗរទៀត របើម្មន។ 
- រ ា្ ោះ និងអាសយោា នរបស់អោកសរងាតការណ៍ ប លម្មនវតតម្មនកោ ងរពល
រហត ការណ៍រកើតរ ើង របើម្មន។ 

គ. ររែីពារយបែដឹ ងណែល ន្ទទលួសម្រកាយរយៈសពលរាំែត ់
ចំរពាោះពាកយបណដឹ ងប ល នទទួលរ្កាយរយៈរពលកំណត់ ្បធាន គឃ.សប 

ឬសម្មជិកប ល នទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍អកសរ្តវូ៖ 
- ចារប ិរសធរលើ ទ.១២០២ ្គប់ចាប់រោយបញ្ជា ក់ពីមូ្លរហត ។ 
- ច ោះហតថរលខា រ ោះ្តា គឃ.សប និងច ោះកាលបររិចេទ។ 
- ្បគល់ឱ្យអោកបដឹងវញិ ១ចាប់ និងជ្ម្មបោត់ថ្ន ពាកយបណដឹ ងរបស់ោត់
ប ល នោក់រៅរ្កាយរយៈរពលកំណត់ គឃ.សប មិ្នអាចទទួលយក
ម្ករោោះស្រសាយ នរទ។ 

- រផាើជូន គធ.េប ពាក់ព័នធ ១ចាប់។ 
- រកាទ កជាឯកសារ ១ចាប់។ 

ឃ. ររែីពារយបែដឹ ងមនិ្ាន្បញ្ជជ រព់ត័ា៌ន្ចា ល់ា ម់្រគបម់្រាន្ ់
ចំរពាោះពាកយបណដឹ ងមិ្នម្មនបញ្ជា ក់ព័ត៌ម្មនចាស់លាស់្គប់្ោន់ គឃ.សប 

្តូវបណនំាអោកបដឹង ឬអោកតំណាង ឱ្យបំរពញបបនថម្នូវចំណ ចេែោះខាតមិ្នឱ្យហួស
អំ  ងរពលកំណត់ថ្នការោក់ពាកយបណដឹ ង រហើយកត់្តាកោ ងកំណត់រហត ។ កោ ង
ករណីប ល ល់រពលកំណត់ អោកបដឹងមិ្ន នបំរពញបបនថម្នូវចំណ ចេែោះខាត ្បធាន 
គឃ.សប ្តូវចារប ិរសធរលើពាកយបណដឹ ង្គប់ចាប់ រោយបញ្ជា ក់ពីមូ្លរហត  
រហើយច ោះហតថរលខា រ ោះ្តា គឃ.សប និងច ោះកាលបររិចេទ រចួ្បគល់ឱ្យអោកបដឹង
វញិ ១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ ១ចាប់ និងរផាើជូន គធ.េប ១ចាប់។ 
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ង. ររែីពារយបែដឹ ងណែល ន្ទទលួរោ ងរយៈសពលរាំែត ់
ចំរពាោះពាកយបណដឹ ងប ល នទទួលកោ ងរយៈរពលកំណត់ និងម្មនបញ្ជា ក់ព័ត៌ម្មន

្គប់្ោន់ សម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ និងវវិទកម្ា ឬសម្មជិកប ល ន
ទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍អកសរ ្តូវរធែើកំណត់រហត សាកសួរបបនថម្ពីអោកបដឹង ឬ
អោកតំណាង រោយ្តូវកត់្តា រចួឱ្យអោកបដឹង ឬអោកតំណាងរនាោះផដិតរម្ថ្ រលើកំណត់
រហត ។ កោ ងករណីអោកបដឹង ឬអោកតំណាងមិ្ន្ពម្ផដិតរម្ថ្  សម្មជិកទទួលបនទ ក
រសវកម្ាចាប់ ឬសម្មជិកប ល នទទួលសិទធិ ្តូវច ោះនិរទទសបញ្ជា ក់ពីការមិ្ន្ពម្
ផដិតរម្ថ្ រលើកំណត់រហត រនោះ។ បនាទ ប់ម្ក ្តូវច ោះកាលបររិចេទ រពលរវលា រហើយ
ច ោះហតថរលខា និងរ ោះ្តា គឃ.សប រលើ ទ.១២០២ ្ គប់ចាប់ រចួ្បគល់ឱ្យអោកបដឹង
វញិ ១ចាប់ បិទផាយជាសាធារណៈរៅ គឃ.សប ១ចាប់ និងរកាទ ក ១ចាប់
ស្ម្មប់ គឃ.សប រ្បើកោ ងរពល្បជ ំសរ្ម្ច។ សម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ 
ឬសម្មជិកប ល នទទួលសិទធិ្តូវជ្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គឃ.សប នឹងរធែើការ្តួត
ពិនិតយរ ើងវញិ ្ពម្ទំាង្បជ ំសរ្ម្ចរលើពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធរៅកោ ងអំ  ងរពល
្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តតាម្ការយិាល័យ
រ ោះរនោ តនានាកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

ច. ការម្ររជ ាំ សដាោះម្រាយ 
- ករណីរកមិ្នរឃើញភសដ តាង 
្បសិនរបើកោ ងការ្តួតពិនិតយរ ើងវញិ គឃ.សប មិ្នរឃើញម្មនភសដ តាង

បញ្ជា ក់ថ្ន ម្មនភាពមិ្ន្ប្កតីណាមួ្យកោ ងការរ ោះរនោ ត ឬ/និងការរាប់សនលឹក
រនោ ត ប លអាចរធែើឱ្យប៉ាោះពាល់ ល់លទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរៅ
ការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធរទរនាោះ គឃ.សប ្តូវ្បជ ំសរ្ម្ចរលើពាកយបណដឹ ង
រនាោះ។ កោ ងករណី គឃ.សប ប ិរសធរលើពាកយបណដឹ ង ្បធាន្តូវ៖ 

▪ ចាត់សម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ឱ្យបំរពញស្ម្ង់រសចកតីសរ្ម្ច
ប ិរសធរលើពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 
ចំនួន ៣ចាប់ និងច ោះហតថរលខាផង 

▪ ច ោះហតថរលខា រ ោះ្តា និងច ោះកាលបររិចេទរលើស្ម្ង់រសចកតីសរ្ម្ច
ប លសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ នបំរពញ រចួ្បគល់ឱ្យអោកបដឹង 
១ចាប់ រផាើជូន គធ.េប ១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ ១ចាប់ 

▪ ជ្ម្មបអោកបដឹងថ្ន ោត់អាចបដឹងតវ៉ារៅនឹងរសចកតីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប 
រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពល ៣ ថ្ងៃយា៉ាងយូរបនាទ ប់ពី គឃ.សប  នបិទ
ផាយលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
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▪ ្បគល់ជូនអោកបដឹងតវ៉ានូវ ទ.១២០២ ស្ម្មប់បំរពញពាកយបណដឹ ងតវ៉ាចំនួន 
៣ចាប់ (្បសិនរបើោត់រសោើស ំ)។ 

- ករណីរករឃើញភសដ តាង 
្បសិនរបើកោ ងការ្តតួពិនិតយរ ើងវញិ គឃ.សប  នរករឃើញភសដ តាងបញ្ជា ក់

ថ្ន ម្មនភាពមិ្ន្ប្កតីធៃន់ធៃរណាមួ្យកោ ងការរ ោះរនោ ត ឬ/និងការរាប់សនលឹករនោ ត 
ប លអាចរធែើឱ្យប៉ាោះពាល់ ល់លទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធរនាោះ គឃ.សប ្តវូ្បជ ំសរ្ម្ចរលើពាកយបណដឹ ងរនាោះ រោយរធែើ
កំណត់រហត ផង។ កោ ងករណី គឃ.សប យល់្ពម្តាម្ពាកយបណដឹ ង ្បធាន្តូវ៖ 

▪ ចាត់សម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ឱ្យបំរពញស្ម្ង់រសចកតីសរ្ម្ច
យល់្ពម្រលើពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 
ចំនួន ៣ចាប់ និងច ោះហតថរលខាផង។ 

▪ ច ោះហតថរលខា រ ោះ្តា និងច ោះកាលបររិចេទរលើស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ច 
ប លរទើប នបំរពញ រចួ្បគល់ឱ្យអោកបដឹង ១ចាប់ រផាើជូន គធ.េប ១ចាប់ 
និងរកាទ កជាឯកសារ ១ចាប់។ 

▪ ជ្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គឃ.សប នឹងរធែើរ យការណ៍ និងរលើករយាបល់សតីពី
ករណីរនោះរផាើអម្ជាមួ្យកំណត់រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្ន
ការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៣) ជូន គធ.េប រ ើម្បីពិនិតយសរ្ម្ច។ 

២. ពារយបែដឹ ងតវ៉ា   ឬ/ន្ងិពារយបែដឹ ងជាំទា ច់ាំសពាោះម្រគបអ់ាំសពើបាំពាន្សលើបទរបញ្ញតតនិន្ជាំ ពរូទ១ី៤  នន្  ច.ប.ឃ.  
ន្ងិភាពមនិ្ម្ររម្ររតសីៅ ១នងៃ ម ន្នងៃស ោះសនោ ត  ន្ងិរោ ងនងៃស ោះសនោ ត សៅ គឃ. ប 

ជនណាក៏រោយ ម្មនសិទធិោក់ពាកយបណតឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទាស់ពាក់
ព័នធនឹង្គប់អំរពើបំពានរលើបទបបញ្ាតតិថ្នជំពូកទី១៤  ថ្ន ច.ប.ឃ.ស ប លអាចនំាឱ្យ
ម្មនការផ្កពិន័យ ប ល នរកើតម្មនរ ើងរៅកោ ងតំបន់រ ោះរនោ តណាមួ្យ រៅ ១
ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត និងកោ ងថ្ងៃរ ោះរនោ ត រៅ គឃ.សប តាម្ ទ.១២០២។ 

 ម្ន្តនតីការយិាល័យរ ោះរនោ ត ឬភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យម្មនសិទធិោក់
ពាកយបណតឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធនឹងភាពមិ្ន្ប្កតីណាមួ្យ 
ប ល នរកើតម្មនរ ើងរៅកោ ងតំបន់រ ោះរនោ តណាមួ្យ រៅ ១ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត 
និងកោ ងថ្ងៃរ ោះរនោ ត រៅ គឃ.សប តាម្ ទ.១២០២។ 
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ពារយបែតឹ ងទារ់ទងន្ឹងអាំសពើរ ាំសលាភ ឬភាពមិន្ម្ររម្ររតីាន្ ២ររែី៖ 
- ពារយបែតឹ ង  ាំឱ្យផ្តនទ សទា ជន្ជាមន្រន្តីស ោះសនោ ត ឬមិន្ណមន្ជាមន្រន្តីស ោះសនោ ត ឬគែបរសន្សយា យ 

ការបំរពញពាកយបណតឹ ង ការោក់ ការទទួល និងការរោោះស្រសាយពាកយបណតឹ ង
ស ំឱ្យផតនាទ រទាសជនជាម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត ឬមិ្នបម្នជាម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត ឬគណបកស
នរយា យ ្តវូអន វតតតាម្លំនំាពាកយបណតឹ ងរៅកោ ង ំណាក់កាលរោសនា
រ ោះរនោ ត។ 
- ពារយបែតឹ ងទារ់ទងន្ឹងលទធផ្លនន្ការស ោះសនោ ត 

ការកំណត់សដីពីការបំរពញពាកយបណដឹ ង ការោក់ ការទទួល និងការរោោះ
ស្រសាយពាកយបណដឹ ងទាក់ទងនឹងអំរពើររំលាភ ឬភាពមិ្ន្ប្កតីរកើតរ ើងកោ ង
តំបន់រ ោះរនោ តណាមួ្យ្តូវអន វតតតាម្ចំណ ច១ រ្កាម្ចំណ ច VII។ 

VIII. រិចចព្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប រោុងការព្តួតរិន្ិតយ ន្ិងបូរសរបុលទធផ្ល
បសណាដ ះអាសន្ោនន្ការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កា ត់ 
១. ការចតវិ់ធាន្ការចាំ ចន់ន សែើមបមី្រតតួពនិ្តិយ ន្ងិបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ង

ឃ ាំ  ង្កា ត ់
បនាទ ប់ពី នទទួលរសាង “េ” ោក់កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត កំណត់រហត ថ្ន

ការរាប់សនលឹករនោ ត និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តពាក់ព័នធពី្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ តចំណ ោះឃ ំ សង្កា ត់ គឃ.សប ្តូវចាត់វធិានការចំា ច់នានា រ ើម្បី
្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តតាម្ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ តនានាកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ បញ្ចូ លោោ ឱ្យរចួរាល់នប់រហ័សតាម្ប លអាចរធែើ
 ន និងមិ្ន្តូវឱ្យហួសរយៈរពល ៣ ថ្ងៃរ ើយ។ 

រ. ការអន្ ញ្ជញ តឱ្យភាោ រង់្ករគែបរសន្សយា យ ន្ងិអោរ សងាតការែ៍ចលូរួមម្រតតួពនិ្តិយ 
ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ពាក់ព័នធ្តូវ នអន ញ្ជា ត

ឱ្យចូលរមួ្សរងាតរម្ើលកិចច្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប កោ ងការ្តួតពិនិតយ និងបូក
សរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តពី្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ តចំណ ោះ
ឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យនីមួ្យៗ ឬអោកសរងាតការណ៍ថ្នអងគការនីមួ្យៗ
្បចំាការយិាល័យរ ោះរនោ តទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ្តូវរ្ជើសតំាងឱ្យម្មន
តំណាងរបស់េលួនម្មោ ក់ និងតំណាងប្ម្ងុម្មោ ក់ស្ម្មប់ចូលរមួ្សរងាតរម្ើល
កិចច្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប កោ ងការ្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 
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- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ឬអោកសរងាតការណ៍ ប ល្តូវចូលរមួ្សរងាត
រម្ើល ំរណើ រការថ្នការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្ន
ការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ខាងរលើ អាចផ្ល ស់បដូរតំណាងប្ម្ុងឱ្យបំរពញ
ភារកិចចជំនួសេលួន ន។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍្តូវ នររៀបចំឱ្យសថិត
រៅទីជិត លាម្ប លអាចសរងាតរម្ើលរឃើញនូវសកម្ាភាពទំាង យថ្នការ
្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

ខ. លរខែៈនន្ែាំ សែើ រការម្រតតួពនិ្តិយ ន្ងិបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ ត 
កិចច្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប កោ ងការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផល

បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តចំរពាោះការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត
ណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ្បសិនរបើចាប់ ំរណើ រការរហើយ ្តូវរធែើឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្ 
រោយព ំ្តូវឈប់ស្ម្មករ ើយ។ 

គ. ការសរៀបចាំទីរណន្លង  ម្រាប់រិចចម្ររតិបតតិការម្រតួតពិនិ្តយ និ្ងបូរ រ បលទធផ្លនន្ការស ោះសនោ តសៅ 
គឃ. ប 
គឃ.សប ្តូវរបើកកិចច្បតិបតតិការ្ តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះ

អាសនោថ្នការរ ោះរនោ តតាម្ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរៅកោ ងឃ ំ 
សង្កា ត់ រៅទីសាោ ក់ការរបស់េលួន ឬរៅអោរណាមួ្យ ប លត្ម្ូវឱ្យម្មនបររិវណ
សនតិស េធានា នស វតថិភាពលអ រហើយ្តូវររៀបចំបនទប់តាម្លំនំាគំរបូលង់បនទប់រាប់
សនលឹករនោ ត។ 

- កោ ងការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលខាងរលើរនោះ ្បធាន្តូវអងគ យរៅ
ច ងត ម្មខ ង និងសម្មជិកទទួលបនទ ករ ា លអងគ យរៅច ងត ម្មខ ងរទៀតទល់
ម្ េោត់ រហើយឱ្យអន ្បធាន និងសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់អងគ យ
រៅអម្សងខាងត ទល់ម្ េោោ ។ ចំបណកសម្មជិកទទួលបនទ កបណត ោះបណាត ល
្តូវទទួលបនទ កការពារម្មត់ទាែ រ និងរកាសណាត ប់ធាោ ប់កោ ងបនទប់្តួតពិនិតយ 
និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត។ 
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គាំរូរលងរ់ចិចម្ររតបិតតកិាររប  ់គឃ. ប រោ ងការម្រតតួពនិ្តិយ ន្ងិបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ ត 
ន្ងិ ាា រ ឯរារសផ្សងៗណែលម្រតវូសម្ររើម្រា  ់

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្បធាន គឃ.សប ្តូវ៖ 
- រ្តៀម្រៅរលើត ខាងម្ េោត់នូវ ទ.១២០២ ស្ម្មប់បំរពញពាកយបណដឹ ង 
ប ល្តវូ្បគល់ជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ តាម្ការរសោើស ំ ម្ម៉ាស ីន
គិតរលេ ១ រ្គឿង និងសម្មា រ ឯកសារចំា ច់រផសងរទៀត។ 

- ្បគល់ឱ្យអន ្បធាននូវ ទ.១១០៩ ស្ម្មប់បំរពញតារាងបូកសរ បលទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ និងទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់
រផសងរទៀតស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលរនោះ។ 

- ្បគល់ឱ្យសម្មជិកទទួលបនទ ករ ា លនូវ ទ.១១០៣ ស្ម្មប់បំរពញ
កំណត់រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
ទ.១១០៩ ស្ម្មប់បំរពញតារាងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ និងទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់រផសងរទៀត ស្ម្មប់រ្បើ
កោ ងការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលរនោះ។ 

- ្បគល់ឱ្យសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់នូវ ទ.១១០៩ ស្ម្មប់បំរពញ
តារាងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ និង
ទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់រផសងរទៀត ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ ប
លទធផលរនោះ។ 

អន្ ម្ររធាន្ 
- ទ.១១០៩ 
- ទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់រផសងរទៀត 

 ាជិរទទលួបន្ទ រស វរមមចាប ់
- ទ.១១០៩  
- ទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់រផសងរទៀត 

 ាជិរទទលួបន្ទ ររែឋ ល 
- ទ.១១០៣ 
- ទ.១១០៩ 
- ទ្ម្ង់បបបបទចំា ច់រផសងរទៀត 

 ាជិរទទលួបន្ទ របែដ ោះប ដ្ ល 
- ការពារម្មត់ទាែ រ 
- រកាសណាត ប់ធាោ ប់កោ ងបនទប់្តួតពិនិតយ 

និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ
ថ្នការរ ោះរនោ ត 

ម្ររធាន្ 
- ទ.១២០២ 
- ម្ម៉ាស ីនគិតរលេ ១ រ្គឿង 
- សម្មា រ ឯកសារចំា ច់រផសងរទៀត 
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២. ការម្រតតួពនិ្តិយ ន្ងិបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់
គឃ.សប ្តូវ្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តពី

្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ បញ្ចូ លោោ ជាលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រោយរមួ្បញ្ចូ លទំាងលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត
របស់ការយិាល័យប ល្តូវ នរាប់រៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប ឬទីតំាងស វតថិភាព ទំាង
ការយិាល័យប ល្តូវ ន គឃ.សប របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់
សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រោយបផអករលើពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់ (្បសិនរបើម្មន)។ 

៣. ការបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តបញ្ចូលាោ ពមី្រគបក់ារយិាលយ័រប ឃ់ ាំ  ង្កា ត់្
ណែលាម ន្ពារយបែដឹ ង ន្ងិណែលាន្ពារយបែដឹ ង ប៉ា ណន្តាម ន្ការសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” 
កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាោា នពាកយបណដឹ ងតវ៉ា  និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ឬម្មន

ពាកយបណដឹ ងតវ៉ា  និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ប ល នោក់រ្កាយរពលរវលាកំណត់ ឬ
ម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា  និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ប លោា នភសដ តាងបញ្ជា ក់ពីភាពមិ្ន
្ប្កតីនំាឱ្យប៉ាោះពាល់ ល់លទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត រៅការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តណាមួ្យរទរនាោះ គឃ.សប មិ្នអាចរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព 
“ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ តរទ។ កោ ងករណី
រនោះ គឃ.សប ្តូវចាត់បចង្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ
រ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តទំាងអស់ចំណ ោះឃ ំ សង្កា ត់
បញ្ចូ លោោ ជាលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

កោ ង ំរណើ រការ្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ ចំរពាោះករណី ូចបចងខាងរលើរនោះ គឃ.សប ្ោន់បតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ និង
គណនា រោយបផអករលើទិនោន័យកោ ង ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ប៉ា រណាណ ោះ។ 

្បធាន គឃ.សប ្តូវចាត់បចង៖ 
- បង្កគ ប់សម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ឱ្យយករសាង “េ” ប លោក់ ទ.១១០១ 
និង ទ.១១០២ ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តម្តងមួ្យៗ ពីកបនលង
រកាទ កម្កោក់រៅរលើត ចំម្ េ្បធាន។ 

- របើករសាង “េ” រួច កយករស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង 
ទ.១១០៨ រផាើជូន គឃ.សប ម្កោក់រៅរលើត ។ បនាទ ប់ម្ក  កយក ទ.១១០២ 
ចំនួន ១ចាប់ កោ ងចំរណាម្ ២ចាប់ ប លម្មនកោ ងរស្រសាម្សំប ្តរនាោះ និង្បគល់
ឱ្យសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ យករៅបិទផាយរៅខាងម្ េទីសាោ ក់ការ 
គឃ.សប។ 
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-  កយករស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ រផាើជូន គធ.េប ពីកោ ងរសាង 
“េ” ោក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ប លរ្តៀម្ប្ម្ុងជារស្រសច។ បនាទ ប់ម្ក ោក់
រសាង “េ” ប លម្មនបតកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” និងរស្រសាម្សំប ្តោក់្តា
ការយិាល័យរ ោះរនោ តរៅខាងកោ ង រៅបកបរេលួនោត់។ 

- ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ និងបូកសរ បតួរលេប លម្មនកត់្តាកោ ង ទ.១១០១ 
និង ទ.១១០៨ ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តនីមួ្យៗ រចួរធែើការរ្បៀបរធៀបលទធផល
ជាមួ្យនឹងតួរលេពាក់ព័នធប លម្មនកត់្តាកោ ង ទ.១១០២ រៅការយិាល័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធ រ ើម្បឱី្យ ឹង្ ក ថ្ន លទធផលប ល នកត់្តាកោ ង ទ.១១០២ 
ពិតជា្តឹម្្តូវបម្ន ឬម្មនកំហ សកោ ងការគណនារលេណាមួ្យ។ 

- សរ្ម្ចបកត្ម្ូវតួរលេលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ ថ្នការរ ោះរនោ តរៅ
ការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ រៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករថ្នគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ប លម្មនវតតម្មន ្បសិនរបើ នរករឃើញថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ម្មនកំហ សកោ ងការគណនារលេ។ កោ ងការបកត្ម្ូវកំហ សរនោះ ្បធាន គឃ.សប 
្តូវឆូ្តល បតួរលេប លេ ស រួចសររសរតួរលេងាីបកបររនាោះ រោយម្មនច ោះ
ហតថរលខារបស់្បធាន គឃ.សប ផង។ កោ ងករណីរនោះ ្តូវឱ្យសម្មជិកទទួល
បនទ ករ ា លកត់្តាអំពីបញ្ជហ រនោះ រៅកោ ង ទ.១១០៣ ផង។ ្បធាន គឃ.សប 
្តូវ្បកាសជាចំហ ល់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍
ប លម្មនវតតម្មន អំពីការបកត្ម្វូរនោះ។ 

- រធែើ កំណត់រហត អំពីការបកត្ម្ូវរនោះ រោយបញ្ជា ក់ពីមូ្លរហត  ្ពម្ទំាងច ោះ
ហតថរលខា រ ោះ្តា គឃ.សប និងបចកជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ
ប លម្មនវតតម្មន។ 

- ស្រសង់ និងរៅតួរលេសនលឹករនោ ត នការប លោំ្ទគណបកសនរយា យនីមួ្យ  ៗ
សនលឹករនោ តមិ្ន នការ ទិនោន័យ និងតួរលេពាក់ព័នធរផសងរទៀតប ល នពិនិតយ
្តឹម្្តូវរហើយពី ទ.១១០២ ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ រហើយបណនំា
អន ្បធាន សម្មជិកទទួលបនទ ករ ា ល និងសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ 
ឱ្យកត់្តាតួរលេទំាងរនោះរៅកោ ង ទ.១១០៩។ 

- ធានាថ្ន ទ.១១០៩ ទំាង ៣ចាប់្តូវ នរផទៀងផ្ទ ត់ និងគណនាសរ បរោយរ្បើ
្បម្មណវធីិរោយថ្ ផង និងម្ម៉ាស ីនគិតរលេផង។ 

- ឱ្យសម្មជិកទទួលបនទ ករ ា លបំរពញ ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចាប់ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ
រោយស្រសង់តួរលេលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ និងទិនោន័យពាក់ព័នធពី ទ.១១០៩ 
ប ល នគណនាសរ បរចួរហើយ។ ទ.១១០៣ ្តូវ នច ោះហតថរលខា រោយ
សម្មជិកទទួលបនទ ករ ា ល និង្បធាន រចួ្តវូោក់បង្កហ ញភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍រ ើម្បីពិនិតយ និងអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកស
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នរយា យ ច ោះហតថរលខាជាសាកសី។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតថរលខាពីភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យមិ្នអាចចាត់ទ ក ទ.១១០៣ ជារម្មឃៈ នរទ។ 

- ោក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តនីមួ្យៗរៅកោ ងរស្រសាម្
សំប ្ត ប លវញិ រ ើម្បចីង្កងទ កឯកសាររៅ គឃ.សប។ 

- រវចេចប់រសាង “េ” រ ើងវញិប លម្មនបតកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” និងរស្រសាម្
សំប ្តោក់្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត បនាទ ប់ម្កនំាយករៅរកាទ ករៅ
កបនលងរ ើម្ រ្តៀម្ស្ម្មប់ការរវចេចប់ និងបញ្ាូ នរៅ គធ.េប។ 

ឧទាហរែ៍ ដពីកីារបាំសពញតរាងបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់(ទ.១១០៩) 
រៅកោ ងឃ ំមួ្យម្មនការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តចំនួន៥ រហើយម្មន

បញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យចំនួន៤។ បផអករលើ ទ.១១០២ រៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ តទំាង ៥ រយើងទទួល នតួរលេលទធផល និងទិនោន័យ ូចខាងរ្កាម្៖ 

❖ ការយិាល័យរលេ ០០០១៖ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប ល នទទួលជាក់បសតង ៨០០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តេូច ២ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ ៤៨ សនលឹក 
- ចំនួនអោករ ោះរនោ តប ល នរ ោះរនោ ត ៧៥០ នាក់ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លម្មនកោ ងហិបរនោ ត ៧៥០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ២ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប ៧៤៨ សនលឹក 

កោ ងរនាោះ៖ 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ១ ទទួល ន ៤៤៨ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ២ ទទួល ន ១២០ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៣ ទទួល ន ៧៧ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៤ ទទួល ន ១០៣ សំរ ង 

❖ ការយិាល័យរលេ ០០០២៖ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប ល នទទួលជាក់បសតង ៧០០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តេូច ២ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ ៤៨ សនលឹក 
- ចំនួនអោករ ោះរនោ តប ល នរ ោះរនោ ត ៦៥០ នាក់ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លម្មនកោ ងហិបរនោ ត ៦៥០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប ៦៥០ សនលឹក 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គឃ. ប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្ររុមម្ររឹរាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 25 

កោ ងរនាោះ៖ 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ១ ទទួល ន ៣៩៥ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ២ ទទួល ន ៩៩ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៣ ទទួល ន ៨២ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៤ ទទួល ន ៧៤ សំរ ង 

❖ ការយិាល័យរលេ ០០០៣៖ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប ល នទទួលជាក់បសតង ៦៥០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តេូច ០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ ៥០ សនលឹក 
- ចំនួនអោករ ោះរនោ តប ល នរ ោះរនោ ត ៦០០ នាក់ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លម្មនកោ ងហិបរនោ ត ៦០០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ១ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប ៥៩៩ សនលឹក 

កោ ងរនាោះ៖ 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ១ ទទួល ន ៣៣៦ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ២ ទទួល ន ១៣៣ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៣ ទទួល ន ៩៣ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៤ ទទួល ន ៣៧ សំរ ង 

❖ ការយិាល័យរលេ ០០០៤៖ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប ល នទទួលជាក់បសតង ៦០០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តេូច ៣ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ ៤៧ សនលឹក 
- ចំនួនអោករ ោះរនោ តប ល នរ ោះរនោ ត ៥៥០ នាក់ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លម្មនកោ ងហិបរនោ ត ៥៥០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ២ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប ៥៤៨ សនលឹក 

កោ ងរនាោះ៖ 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ១ ទទួល ន ៣៥០ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ២ ទទួល ន ២២ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៣ ទទួល ន ៨៦ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៤ ទទួល ន ៩០ សំរ ង 
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❖ ការយិាល័យរលេ ០០០៥៖ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប ល នទទួលជាក់បសតង ៧០០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តេូច ២ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លមិ្ន នរ្បើ ៤៨ សនលឹក 
- ចំនួនអោករ ោះរនោ តប ល នរ ោះរនោ ត ៦៥០ នាក់ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តប លម្មនកោ ងហិបរនោ ត ៦៥០ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ១ សនលឹក 
- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប ៦៤៩ សនលឹក 

កោ ងរនាោះ៖ 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ១ ទទួល ន ៤៤៧ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ២ ទទួល ន ៩៨ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៣ ទទួល ន ៨៦ សំរ ង 
▪ គណបកសរលេររៀងទី ៤ ទទួល ន ១៨ សំរ ង 

បផអករលើសម្ាតិកម្ា ូច នបញ្ជា ក់កោ ងឧទាហរណ៍ខាងរលើ រតើការបូកសរ បលទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តប លរធែើរៅ គឃ.សប ្ប្ពឹតតរៅរោយររបៀបណា? 

- បផអករលើតួរលេលទធផល និងទិនោន័យរបស់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ តទំាង ៥ ខាងរលើ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ៖ 
▪ ស្រសង់ និងរៅតួរលេលទធផល និងទិនោន័យពាក់ព័នធពីកោ ង ទ.១១០២ ថ្ន
ការយិាល័យទំាង ៥ ម្តងមួ្យៗ ឱ្យអន ្បធាន សម្មជិកទទួលបនទ ករ ា ល 
និងសម្មជិកទទួលបនទ ករសវកម្ាចាប់ កត់្តាចូលកោ ង ទ.១១០៩ រចួរហើយ
ឱ្យពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ជាមួ្យោោ រ ើងវញិ និងច ោះហតថរលខារោយសម្មជិក
ទទួលបនទ ករ ា ល និង្បធាន។ 

▪ ឱ្យសម្មជិកទទួលបនទ ករ ា លបំរពញ ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចាប់ ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ 
រោយស្រសង់តួរលេលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ និងទិនោន័យពាក់ព័នធពី ទ.១១០៩ 
ប ល នគណនាសរ បរចួរហើយ។ ទ.១១០៣ ្តូវ នច ោះហតថរលខារោយ
សម្មជិកទទួលបនទ ករ ា ល និង្បធាន រចួ្តូវោក់បង្កហ ញភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍រ ើម្បីពិនិតយ។ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ
អាចចូលរមួ្ច ោះហតថរលខាជាសាកសី។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតថរលខាពីភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យមិ្នអាចចាត់ទ កកំណត់រហត រនោះជារម្មឃៈ នរទ។ 
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ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចាប់ 

១ចាប់  បិទផាយរៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប 
១ចាប់  រផាើជូន គធ.េប 
១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ គឃ.សប 

ទ.១១០៩ ចំនួន ៣ចាប់ 
១ចាប់  រផាើជូន គធ.េប 
១ចាប់  រផាើជូន គ.ជ.ប 
១ចាប់   រកាទ កជាឯកសារ 

រ. ការសម្ររើម្រា  ់ទ.១១០៩ ន្ងិ ទ.១១០៣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចាំ្ាំ៖ 
- គឃ.សប ្តូវរធែើកំណត់រហត ថ្នការបិទផាយ ទ.១១០៣ រោយបញ្ជា ក់ចាស់ពីរពល
រវលា និងកាលបររិចេទថ្នការបិទផាយ។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យអាចចូលរមួ្ច ោះហតថរលខា រលើកំណត់រហត ថ្នការបិទ
ផាយរនោះ។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតថរលខាពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យមិ្នអាចចាត់
ទ កកំណត់រហត រនោះជារម្មឃៈ នរ ើយ។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍្តូវកត់ចម្លងឱ្យ ន្តឹម្្តូវនូវ
តួរលេលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធពី ទ.១១០៣ 
ប ល នបិទផាយ។ 

ខ. ការសម្រតៀមរញ្ចប ់“គ ពសិ  ” 
្បធាន គឃ.សប ្តូវរ្តៀម្កញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ១ ប ល្តូវោក់រាល់រស្រសាម្

សំប ្តោក់ឯកសាររ ោះរនោ ត ស្ម្មប់រផាើជូន គធ.េប និងរផាើជូន គ.ជ.ប តាម្រយៈ 
គធ.េប។ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ្បមូ្ល និងចងជា ច់រៅតាម្ម្ េឯកសារ និង
រោលរៅប ល្តូវទទួល រហើយររៀបចំោក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” នូវ៖ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ រផាើជូន គធ.េប ប ល
 កយកពីកោ ងរសាង “េ” រៅររៀងរាល់រពលថ្នកិចច្បតិបតតិការ្តួតពិនិតយ និង
បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ តនីមួ្យៗ។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ និងកំណត់រហត ថ្នការបិទផាយ ទ.១១០៣ និង 
ទ.១១០៩ ប លម្មនកាេោងថ្ន «កំណត់រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ
ថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រផាើជូន គធ.េប»។ 
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- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ប លម្មនកាេោងថ្ន «កំណត់
រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រផាើ
ជូន គ.ជ.ប»។ 

- រស្រសាម្សំប ្តបត១ ោក់រាល់ឯកសារពាក់ព័នធនឹងពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និង
ពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ប ល្តូវរផាើជូន គធ.េប។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់រ យការណ៍ពាក់ព័នធនឹងលទធផលថ្នការ្តួតពិនិតយ 
រផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់
ណាម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ប លត្ម្ូវឱ្យម្មនការរបើក
កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬរ្ចើន។ រស្រសាម្
សំប ្តរនោះ្តូវកាេោងថ្ន «រ យការណ៍សតីពីការ្តួតពិនិតយ រផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រផាើជូន គធ.េប» រហើយ្តូវកិបភាា ប់រៅនឹង
រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ និងកំណត់រហត សតីពីការបិទ
ផាយ ទ.១១០៣ រផាើជូន គធ.េប។ 

៤. រោ ងររែីឃ ាំ  ង្កា ត់្ ាន្ពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/ន្ងិពារយបែដឹ ងជាំទា ណ់ែលអាចប៉ាោះពាលែ់លល់ទធផ្ល
បស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ ត សៅការយិាលយ័ស ោះសនោ ត្មយួ ឬសម្រចើន្ 
កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តវូ ន

ោក់ពាកយបដឹងកោ ងអំ  ងលាៃ ចថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត ឬយា៉ាងយូរបំផ ត្តឹម្រម្ម៉ាង ១១:៣០ នាទី
ថ្នថ្ងៃបនាទ ប់ពីថ្ងៃរ ោះរនោ ត រហើយពាកយបណដឹ ងរនាោះមិ្នម្មនបញ្ជា ក់ព័ត៌ម្មន្គប់្ោន់ 
និងោា នភសដ តាងបញ្ជា ក់ពីភាពមិ្ន្ប្កតីណាមួ្យប លនំាឱ្យប៉ាោះពាល់ ល់លទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តណាមួ្យ 
ឬរ្ចើនកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះរទ គឃ.សប ្តូវរធែើការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរបស់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តទំាង
អស់ចំណ ោះឃ ំ សង្កា ត់ បញ្ចូ លោោ ជាលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ 
សង្កា ត់ រោយអន វតត ូចឃ ំ សង្កា ត់ោា នពាកយបណដឹ ងប រ។ 

ចំរពាោះការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តប លម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និង
ពាកយបណដឹ ងជំទាស់ប លម្មនភាពមិ្ន្ប្កតីធៃន់ធៃរណាមួ្យប លនំាឱ្យប៉ាោះពាល់លទធផល
បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬរ្ចើន គឃ.សប 
អាចរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ថ្នការយិាល័យពាក់ព័នធ រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ កោ ងករណីរនោះ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ៖ 

-  កយកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ពីកោ ងរសាង “េ” ម្កោក់រលើត ។ 
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- រ្បើកថ្ន្តនតកាត់របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រចួ កយករាល់រស្រសាម្សំប ្ត និងងង់
 ល សទិកោក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់ ប លម្មនរៅខាងកោ ង ម្កោក់
រោយប កពីោោ រៅរលើត ខាងម្ េោត់។ 

- ្បគល់រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ឱ្យរៅសម្មជិក
ទទួលបនទ ករ ា ល ស្ម្មប់តាម្ោនពិនិតយរោយរ្បៀបរធៀបនឹងលទធផលថ្ន
ការ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

- របើករស្រសាម្សំប ្ត ឬងង់ ល សទិកោក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តម្តងមួ្យៗ រ ើម្បី
្តួតពិនិតយ រផទៀងផ្ទ ត់  ូចបចងរ្កាម្ចំណ ច ៥ ខាងរ្កាម្។ 

៥. ែាំ សែើ រការអន្ វតតការង្ករម្រតតួពនិ្តិយសផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ាា រ ឯរារស ោះសនោ ត ន្ងិ ន្លរឹសនោ ត 
រៅរពលទទួល ន ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ្ពម្ទំាងសម្មា រ ឯកសារ

រ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តពាក់ព័នធ្គប់្ោន់រហើយ ្បធាន 
គឃ.សប ្តូវចាត់បចងឱ្យ្តួតពិនិតយ រផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹក
រនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ រោយ្តូវយកចិតតទ កោក់ចំរពាោះបញ្ជហ ពាក់ព័នធរៅ
នឹងកម្ាវតថ ថ្នពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និងបញ្ជហ ជារមួ្  ូចខាងរ្កាម្៖ 

- ពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់រលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
- ពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់្តាសម្មៃ ត់ ប លរ្បើស្ម្មប់រ ោះរលើេោងសនលឹករនោ តថ្ន
ការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 

- ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តប ល នម្ករ ោះរនោ ត។ 
- ពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ចំនួនសនលឹករនោ ត និងរលេររៀងគល់បញ្ា ីសនលឹករនោ តប ល ន
្បគល់ឱ្យការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ ជាមួ្យរលេររៀងគល់បញ្ា ីសនលឹករនោ ត
ប លទទួលពីការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះវញិ។ 

- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តេូច (្បសិនរបើម្មន)។ 
- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ។ 
- ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
- ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការប ល នរ ោះោំ្ទគណបកសនរយា យ
នីមួ្យៗ។ 

បនាទ ប់ពីការអន វតតការ្ តតួពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ខាងរលើរចួរាល់រហើយ ្ បធាន គឃ.សប ្ តូវ៖ 
- រធែើរ យការណ៍ និងរលើករយាបល់ពាក់ព័នធនឹងលទធផលថ្នការ្តតួពិនិតយរផទៀង
ផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ តខាងរលើ រោយរសោើស ំ គធ.េប 
ពិនិតយសរ្ម្ចពយួរលទធផលរ ោះរនោ តជាបរណាដ ោះអាសនោ ឬយល់្ពម្ទទួលយក
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រ យការណ៍ចំនួន 
២ចាប់ 

១ចាប់ ោក់រៅកោ ងរស្រសាម្សំប ្ត រចួកាេោងថ្ន 
  «រ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 

រ ើម្បី្តតួពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រផាើជូន គធ.េប” 
ប ល្តវូកិបភាា ប់រៅនឹងរស្រសាម្សំប ្ត
ោក់ ទ.១១០៣ រហើយប ល្តូវោក់រៅ
កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស”»។ 

១ចាប់ រកាទ កជាឯកសារ។  

លទធផលរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ រ យការណ៍រនោះ្តូវរធែើជា 
២ចាប់ និងច ោះហតថរលខារោយសម្មជិកទទួលបនទ ករ ា ល និង្បធាន គឃ.សប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ោក់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ប ល នពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់ រៅកោ ងរស្រសាម្សំប ្ត 
និងងង់ ល សទិកនានា រចួរវចេចប់កោ ងកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើងវញិ តាម្លំនំារ ើម្។ 

- រវចេចប់ោក់កោ ងរសាង “េ” រ ើងវញិ ប លម្មនបតកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” និង
រស្រសាម្សំប ្តោក់្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត រចួនំាយករៅរកាទ ករៅកបនលង
រ ើម្ រ្តៀម្ស្ម្មប់ការរវចេចប់ និងបញ្ាូ នរៅ គធ.េប។ 

រៅរពលបញ្ច ប់ការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត
រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តប លម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់រចួរាល់
រហើយ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ្បជ ំសរ្ម្ចរលើពាកយបណដឹ ង រោយអន វតតតាម្ចំណ ច ច 
រ្កាម្ចំណ ច VII។ 

៦. ការសវចខចបរ់ញ្ចប ់“គ ពសិ  ” ន្ងិស ាង “គ” ន្ងិការបញ្ជូ ន្សៅ គធ.ខប 
បនាទ ប់ពី នអន វតតការ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការ

រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ប លម្មនពាកយបណដឹ ង និងោា នពាកយបណដឹ ងរចួរហើយ គឃ.សប 
្តូវធានាថ្ន កំណត់រហត បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
និងរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តពីការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ តទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ្ តូវបត នរវចេចប់កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” និងរសាង “គ” 
រួច្បគល់ជូន គធ.េប កោ ងរយៈរពលយា៉ាងយូរ ៣ ថ្ងៃបនាទ ប់ពី នទទួល ទ.១១០១ 
និង ទ.១១០២ ្ពម្ទំាងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តពី្គប់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ តកោ ងឃ ំសង្កា ត់។ កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា  ឬពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់ប លត្ម្ូវឱ្យម្មនការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅការយិាល័យមួ្យ 
ឬរ្ចើន ្បធាន គឃ.សប ្តូវធានាថ្ន រាល់រសាង “េ” ោក់កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 
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ប ល នរបើក្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ តរនាោះ ្តូវបត
 នរវចេចប់កោ ងរសាង “គ” រោយប ក។ 

រ. ការសវចខចបរ់ញ្ចប ់“គ ពសិ  ” សផ្ញើ ជនូ្ គធ.ខប 
្បធាន គឃ.សប ្តវូធានាោក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” ឱ្យ ន្គប់្ោន់ 

និង្តឹម្្តូវ រៅម្ នរពលបិទភាិត នូវរាល់រស្រសាម្សំប ្តផទ កកំណត់រហត  រ យការណ៍ 
និងឯកសាររ ោះរនោ ត ប ល្តូវរផាើជូន គធ.េប និង គ.ជ.ប  ូចខាងរ្កាម្៖ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់  ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់ និង
កំណត់រហត ថ្នការបិទផាយ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ រផាើជូន គធ.េប។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់រ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការ្តតួពិនិតយរផទៀង
ផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប។ 
- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង 
ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ តាម្ការយិាល័យនីមួ្យៗ រផាើជូន គធ.េប ប ល្តូវ
 ករចញពីរសាង “េ”។ 

- រស្រសាម្សំប ្តបត១ ោក់រាល់ឯកសារពាក់ព័នធនឹងពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និង
ពាកយបណដឹ ងជំទាស់រផាើជូន គធ.េប (្បសិនរបើម្មន)។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់។ 

្បធាន គឃ.សប ្តូវ៖ 
- ចាត់បចងឱ្យបំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត 
(ទ.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ រោយម្មនសររសររាយម្ េសម្មា រ ឯកសារប ល
 នោក់កោ ងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស”។ 

 
 
 

- បិទភាិតកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រចួរហើយ្តូវសររសរសម្មគ ល់រលេកូ ឃ ំ សង្កា ត់
របស់េលួន រៅរលើបផោកខាងរ្ៅថ្នកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រោយរ្បើប ិកហែឺត
ល បមិ្ន្ជោះ រចួរ្តៀម្ទ កស្ម្មប់បញ្ាូ នរៅ គធ.េប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

១ចាប់
១ចាប់ 
១ចាប់
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ខ. ការសវចខចបស់ ាង “គ” ាម ន្ពារយបែដឹ ង ឬាន្ពារយបែដឹ ង ប៉ា ណន្តាម ន្ការសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” 
្បធាន គឃ.សប ្ តូវចាត់បចងឱ្យរវចេចប់រាល់រសាង “េ” ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត 

និងរាប់សនលឹករនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ប លោា នពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ 
និងប លម្មនពាកយបណដឹ ង ប៉ា បនតោា នការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀង
ផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រោយោក់រៅកោ ងរសាង “គ” តាម្ចំនួន
ចំា ច់រ ើម្បីោក់ឱ្យអស់រសាង “េ” ទំាងរនាោះ។ កោ ងការរវចេចប់ គឃ.សប ្ តូវ៖ 

- ោក់រសាង “េ” តាម្លំោប់រលេររៀងថ្នរលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ ត រៅកោ ងរសាង “គ” នីមួ្យៗ។ 

- ធានាថ្ន លិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) 
្តូវ នបំរពញ រោយម្មនសររសររាយម្ េសម្មា រ ឯកសារ ប ល នោក់
កោ ងរសាង “គ” នីមួ្យៗ។ 

 
 
 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

១ចាប់ ោក់កោ ងរសាង “គ” 
១ចាប់ ោក់កោ ងរហារ ៉ាខាងរ្ៅថ្នរសាង “គ” 
១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគល់ ទទួលរៅ គធ.េប 

រញ្ចប់ “គ រិសសស” 
 
 
 
- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់  ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់ និងកំណត់
រហត ថ្នការបិទផាយ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ រផាើជូន គធ.េប។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់រ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទ ត់
សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប។ 
- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ តាម្ការយិាល័យនីមួ្យៗ រផាើជូន គធ.េប ប ល្តូវ ករចញពី
រសាង “េ”។ 

- រស្រសាម្សំប ្តបត១ ោក់រាល់ឯកសារពាក់ព័នធនឹងពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់រផាើជូន គធ.េប (្បសិនរបើម្មន)។ 

- រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់។  

 
ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
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- ចងភាិតរសាង “គ” នីមួ្យៗ និងចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ សររសរសម្មគ ល់ពី
រ្ៅរសាង “គ” នីមួ្យៗ រោយរ្បើប ិកហែឺតល បមិ្ន្ជោះនូវរលេកូ 
ការយិាល័យពាក់ព័នធ ពីរលេប៉ា នាា ន  ល់រលេប៉ា នាា ន និងពាកយ “ពិនិតយរចួ”។ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គ. ការសវចខចបស់ ាង “គ” ាន្ពារយបែដឹ ង ន្ងិាន្ការសបើររញ្ចប ់ វតថភិាព “រ” 

្បធាន គឃ.សប ្តូវចាត់បចងឱ្យរវចេចប់រាល់រសាង “េ” ថ្នការយិាល័យរ ោះ
រនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ប លម្មនពាកយបណដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់ និងប លម្មនការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រ ើម្បី្តតួពិនិតយរផទៀង
ផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រោយោក់រៅកោ ងរសាង “គ” រោយ
ប ក តាម្ចំនួនចំា ច់ រ ើម្បីោក់ឱ្យអស់រសាង “េ” ទំាងរនាោះ។ កោ ងការរវចេចប់
រនោះ គឃ.សប ្តូវ៖ 

- ោក់រសាង “េ” ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តប លម្មនពាកយ
បណដឹ ង និងម្មនការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រៅកោ ងរសាង “គ”។ 

- ធានាថ្ន លិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) 
ចំនួន ៣ចាប់ ្តូវ នបំរពញ រោយម្មនរាយម្ េសម្មា រ ឯកសារប ល ន
ោក់កោ ងរសាង “គ” ពាក់ព័នធ។ 

 
 
 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

១ចាប់ ោក់កោ ងរសាង “គ” 
១ចាប់ ោក់កោ ងរហារ ៉ាខាងរ្ៅថ្នរសាង “គ” 
១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគល់ ទទួលរៅ គធ.េប 

រសាង “េ” 

 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ១ចាប់ 

សសោង “គ”/រិន្តិយរចួ 

រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៧ ចំនួន១ចាប់ 
រលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 

ពីរលេ............  ល់រលេ............ 
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- ចងភាិតរសាង “គ” និងចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 
- សររសរសម្មគ ល់ពីរ្ៅរសាង “គ” រោយរ្បើប ិកហែឺតល បមិ្ន្ជោះនូវរលេកូ 
ការយិាល័យពាក់ព័នធ និងពាកយថ្ន “ម្មនពាកយបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” ”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចាំ្ាំ៖ កោ ងករណីរសាង “គ” ពិនិតយរចួ និងរសាង “គ” ម្មនពាកយបណដឹ ង/របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” 

ម្មនចំនួនសរ បរលើសពី១ ្បធាន គឃ.សប ្តូវសររសរសម្មគ ល់បបនថម្រៅរលើបផោក
ខាងរ្ៅថ្នរសាង “គ” ទំាងរនាោះ នូវរលេររៀងថ្នរសាង “គ” នីមួ្យៗ។ ឧទាហរណ៍៖ 
្បសិនរបើម្មនរសាង “គ” សរ បម្មនចំនួន៣ ្តូវសររសរសម្មគ ល់រលេររៀង ១/៣ 
២/៣ ៣/៣។ 

ឃ. ការសវចខចប ់ាា រ ឯរារស ោះសនោ តសៅ ល ់ន្ងិការបញ្ជូ ន្សៅ គធ.ខប 
្បធាន គឃ.សប ្តវូធានាថ្ន រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសល់រផសង

រទៀត  ូចជា ហិបរនោ ត បនទប់សម្មៃ ត់ រកសស័ងាសី ្តា គឃ.សប ម្ម៉ាស ីនគិតរលេ 
រ្គឿងបរកិាខ រវទិយ ទាក់ទង ទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះ៘ ប ល នទទួលពីការយិាល័យ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ឬ/និងម្មនរៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប ្តូវបត នរវចេចប់ 
និងបញ្ាូ នទនទឹម្ោោ នឹងការបញ្ាូ នរសាង “គ” និងកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រៅ គធ.េប។ 
 បទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះ្តូវរវចេចប់រោយប ក មិ្ន្តូវោក់កោ ងរកសស័ងាសីរទ។ 

គឃ.សប ្តូវបំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប់ រោយរាយម្ េសម្មា រ ឯកសារ
រៅសល់ប ល្តូវរវចេចប់បញ្ាូ នរៅ គធ.េប។ 

រស្រសាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៧ ចំនួន១ចាប់ 
រលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 

ពីរលេ............  ល់រលេ............ 

រសាង “េ” 

សសោង “គ” 
ាន្ពារយបែដឹ ង/សបើររញ្ចប់សវុតថិភារ “រ” 

 

 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ១ចាប់ 
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 ាគ ល់៖ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ៖ 
- ្បកាសអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ
ឱ្យចូលរមួ្ជាសាកសកីោ ងការបញ្ាូ ន និងការ្បគល់ ទទួលកញ្ច ប់ “គ ពិរសស” រាល់
រសាង “គ” និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរផសងរទៀត រហើយ្តូវជូន ំណឹងអំពីរពល
រវលាថ្នការរចញ ំរណើ រការបញ្ាូ ន ្ពម្ទំាងរោលរៅ និងរពលរវលាថ្នការ្បគល់ 
ទទួលរៅ គធ.េប។ 

- ្តូវ្បគល់ជូន គធ.េប រស្រសាម្សំប ្តោក់បញ្ា ីវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពល
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១២០) ពី្គប់ការយិាល័យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ស្រសប
រពលការបញ្ាូ នលិេិត្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧)។ 

IX. ការបិទការយិាលយ័ស ះសនោ តរោងុកាលៈសទសៈាន្អាសន្ោ 
១.  ិទធិ សម្រមចមិន្សបើរ ឬបិទការយិាល័យស ោះសនោ ត ម្ររ ិន្សបើការយិាល័យស ោះសនោ តសនោះ ថិតរោ ង

កាលៈសទ ៈាន្អា ន្ោ 
ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត ឬរៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត ្បសិនរបើការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬ

មួ្យចំនួនសថិតកោ ងកាលៈរទសៈម្មនអាសនោប លនំាឱ្យម្មនរ្ោោះថ្នោ ក់ ឬការគំរាម្កំបហង
 ល់ស វតថិភាពម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត និងអោករ ោះរនោ តរៅកោ ងបររិវណខាងកោ ង និងកោ ង
ការយិាល័យរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប ម្មនសិទធិសរ្ម្ចមិ្នរបើក ឬបិទការយិាល័យរ ោះរនោ ត
រនាោះ ឬទំាងរនាោះ ន។ 

រ. សតើររែីែូចសមតចខលោះណែលអាចរាំែត់ ន្ថាជាកាលៈសទ ៈាន្អា ន្ោ?   
អាចកំណត់ នថ្ន ជាកាលៈរទសៈម្មនអាសនោគឺករណីណាមួ្យកោ ងចំរណាម្

ករណី ូចខាងរ្កាម្៖ 
- អសនតិស េជាសាធារណៈ។ 
- ទឹកជំនន់ េយល់ពយ ោះ រញ្ាួ យ ី ឬរ្ោោះធម្ាជាតិរផសងរទៀត។ 
- ការ ួលរលំអោរស្ម្មប់បរ្ម្ើការរ ោះរនោ តរោយយថ្នរហត ណាមួ្យ អគគិភ័យ 
ឬការេូចខាត្បហាក់្បបហលោោ ប លនំាឱ្យម្មនរ្ោោះថ្នោ ក់។ 

- ការរាងំសទោះបផោករ ា លប លមិ្នអាចឱ្យការរ ោះរនោ ត ំរណើ រការ ន។ 

ខ.  ទិធ ិសម្រមចមនិ្សបើរ ឬបទិការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ន្ងិការរាយការែ៍ពថីាោ រ ់គ.រ.ប ែល ់គ.ជ.ប 
- រៅម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត ្បសិនរបើរកើតម្មនករណីណាមួ្យថ្នកាលៈរទសៈម្មន
អាសនោ ្ បធាន គ.ក.ប ្ តូវរាយការណ៍បនាទ ន់ពីសាថ នភាពជាក់បសតងរៅ គឃ.សប។ 

- គឃ.សប ្តវូវយតថ្ម្លពីសភាពការណ៍ជាក់បសតង ពិនិតយលទធភាពប លអាច
របើកការយិាល័យរ ោះរនោ ត ន ឬមិ្ន ន និងរាយការណ៍បនាទ ន់ជូន គធ.េប។ 
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- គធ.េប ្តូវពិនិតយ និងវយតថ្ម្លសភាពការណ៍ឱ្យ នចាស់លាស់រោយ
ផតល់រយាបល់ និងរាយការណ៍បនាទ ន់ជូន គ.ជ.ប រ ើម្បី គ.ជ.ប សរ្ម្ចអំពី
ការរបើក ឬមិ្នរបើកការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

- រ្កាយការសរ្ម្ចរបើក ឬមិ្នរបើកការយិាល័យរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប ្តវូជូន
 ំណឹងបនាទ ន់រៅ គធ.េប តាម្ទូរស័ពទ ទូរសារ វទិយ ទាក់ទង ឬអ ីបម្៉ាល រ ើម្ប ី
គធ.េប ចាត់បចងបនត។ 

- រៅកោ ងថ្ងៃរ ោះរនោ ត រៅម្ នរពល ឬកោ ងរពល ំរណើ រការរ ោះរនោ ត ្បសិន
របើម្មនករណីណាមួ្យថ្នកាលៈរទសៈម្មនអាសនោ ្បធានការយិាល័យរ ោះរនោ ត
ម្មនសិទធិសរ្ម្ចមិ្នរបើក ឬបិទការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ កោ ងករណី
រនោះ ្បធានការយិាល័យ្តូវរាយការណ៍បនាទ ន់អំពីការមិ្នរបើក ឬការបិទ
ការយិាល័យរ ោះរនោ តជូន គឃ.សប រ ើម្បី គឃ.សប រាយការណ៍បនតរៅ 
គធ.េប និងរ ើម្បី គធ.េប រាយការណ៍បនាទ ន់ជូន គ.ជ.ប។ 

- ការយិាល័យរ ោះរនោ តប លមិ្ន្តូវ នរបើក ឬប ល្តូវបិទរៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត
រោយកាលៈរទសៈម្មនអាសនោ ្តូវបតបិទរពញមួ្យថ្ងៃរហូត ល់ម្មនការ
សរ្ម្ចជាងាី។ 

- កោ ងករណីការយិាល័យរ ោះរនោ តថ្នឃ ំ សង្កា ត់ណាប ល នសរ្ម្ចមិ្ន
របើក ឬ្តូវបិទរោយកាលៈរទសៈម្មនអាសនោរៅម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត ឬរៅថ្ងៃ
រ ោះរនោ ត គ.ជ.ប ្តូវរាយការណ៍ភាល ម្ជូននាយករ ាម្ន្តនតី។ 

២. ការណែនាំ តពីកីារមនិ្សបើរ ឬការបទិការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 
កោ ងករណីម្មនការយិាល័យរ ោះរនោ តប លមិ្ន្តូវ នរបើក ឬ្តូវ នបិទ រោយ

ម្មន គ.ក.ប ជាជំនួយ គឃ.សប ពាក់ព័នធ្តូវ៖ 
- ជូន ំណឹង ល់អោករ ោះរនោ តពាក់ព័នធអំពីការមិ្នរបើក ឬការបិទការយិាល័យ
រ ោះរនោ តរនាោះ ឬទំាងរនាោះ រោយបញ្ជា ក់ពីមូ្លរហត ឱ្យ នចាស់លាស់។ 

- ្បមូ្លសម្មា រ និងឯកសារពាក់ព័នធរផសងរទៀតស្ម្មប់បរ្ម្ើការរ ោះរនោ តម្ក
រកាទ ករៅ គឃ.សប (ករណីមិ្នរបើក)។ 

- ្បមូ្លហិបរនោ តប លម្មនសនលឹករនោ តប លរ ោះរចួរហើយ និងសនលឹករនោ តមិ្ន ន
រ្បើ រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តប ល្តូវ នបិទកោ ងអំ  ងរពលថ្នការរ ោះរនោ ត 
រាប់ចំនួន និងកត់្តាទ កកោ ងកំណត់រហត  រចួោក់កោ ងរសាងមួ្យរោយប ក (ករណី
បិទបនាទ ប់ពីការរ ោះរនោ ត នមួ្យរយៈរពល)។ សនលឹករនោ តទំាងរនោះ្តូវទ កជា
រម្មឃៈ គឺមិ្ន្តូវរាប់បញ្ចូ លកោ ងលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តរ ើយ។ 

- រធែើកំណត់រហត សតីពីការមិ្នរបើក ឬការបិទការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ 
និងរាយការណ៍ជូន គធ.េប រ ើម្បី គធ.េប រាយការណ៍ជូន គ.ជ.ប។ 
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រ. ររែីកាលៈសទ ៈាន្អា ន្ោសរើតស ើងសៅការយិាលយ័ស ោះសនោ ត សម្រកាយសពលបទិការស ោះសនោ ត 
ន្ងិ ន្សធវើរាំែតស់ហត ស ោះសនោ តរួចសហើយ ប៉ា ណន្តហបិសនោ តណែលាន្ ន្លរឹសនោ តខាងរោ ង រាំែតស់ហត 
នន្ការស ោះសនោ ត ន្ងិឯរារស ោះសនោ តសៅររា ន្លអ 
គ.ក.ប ្ តវូរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងរនាោះបញ្ាូ នរៅ គឃ.សប រ ើម្បី

ចាត់បចងរាប់សនលឹករនោ តរៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប។ ្បធានការយិាល័យរ ោះរនោ ត
្តូវចាត់បចង រវចេចប់ និងបញ្ាូ នជាបនាទ ន់រៅ គឃ.សប នូវ៖  

- ហិបរនោ តប ល នបិទភាិត និងចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 
- រវចេចប់កញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” បតមិ្នចំា ច់បិទកាវស វតថិភាពរទ ោក់កោ ង
រសាង “េ” រចួចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 

- រវចេចប់រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសល់រោយប ក។ 
- បញ្ាូ ន និង្បគល់ហិបរនោ ត រសាង “េ” និងរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត
រៅសល់រៅ គឃ.សប។ កោ ងការបញ្ាូ ន្តូវម្មនការអម្ ំរណើ ររោយ
អន ្បធាន និងម្ន្តនតីការយិាល័យមួ្យចំនួន ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
អោកសរងាតការណ៍ និងកម្មល ំងសនតិស េ ២នាក់ផង។ 

- បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ចំនួន ២ចាប់ប ល្តូវ
ជូន គឃ.សប ១ចាប់ និងរកាទ កជាឯកសារ ១ចាប់។ 

ខ. ការរាប ់ន្លរឹសនោ តសៅទាីោ រក់ារ គឃ. ប  
រៅរពល្ពឹកថ្នថ្ងៃបនាទ ប់ពីថ្ងៃរ ោះរនោ ត ម្ន្តនតីការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ 

(របើអវតតម្មន ្តូវជំនួសរោយម្ន្តនតី ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តរផសង ឬម្ន្តនតី ថ្ន 
គឃ.សប) ្តូវម្កកាន់ទីសាោ ក់ការ គឃ.សប តាម្ការកំណត់របស់ គឃ.សប រ ើម្បី
ចាត់បចងទទួលពិនិតយហិបរនោ ត រសាង “េ” និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

កោ ងកិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត ម្ន្តនតីការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត្តូវ
អន វតតនីតិវធីិរាប់សនលឹករនោ ត  ូចោោ នឹងនីតិវធីិរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យរាប់
សនលឹករនោ តប រ។ 

ចាំ្ាំ៖ 
- រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត្តូវ នរវចេចប់កោ ងងង់ ល សទិក និងរស្រសាម្សំប ្ត្តូវ
ោក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ស វតថិភាព “ក” រចួបិទភាិត រោយកាវស វតថិភាពប្ម្ុងស្រសាប់។ 

- រសាង “េ” ្ តវូ នរវចេចប់ជាងាី បតមិ្ន ច់ចាក់រសាឃល ំរទ រហើយ្តូវ្បគល់ជូន គឃ.សប 
រោយផ្ទ ល់កោ ងបនទប់រាប់សនលឹករនោ តរនាោះបតម្តង រៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍។ 

- ហិបរនោ តទរទ្តូវ្បគល់ជូន គឃ.សប។ 
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- បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់កោ ង
ការ្បគល់ ទទួល ប ល្តូវច ោះហតថរលខារោយ គ.ក.រ និង គឃ.សប រចួ្បគល់ជូន គ.ក.រ 
១ចាប់ និងរកាទ កជាឯកសារ គឃ.សប ១ចាប់។ 

- កំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២) ចំនួន ១ចាប់ ្ តូវយករៅបិទផាយរៅ
ខាងម្ េទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តពាក់ព័នធ និង ១ចាប់រទៀត
បិទផាយរៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប។ 

គ. ររែីកាលៈសទ ៈាន្អា ន្ោសរើតស ើងសៅការយិាលយ័ស ោះសនោ ត សម្រកាយសពលបទិការស ោះសនោ ត 
ន្ងិសធវើរាំែតស់ហត ស ោះសនោ តរួច ប៉ា ណន្តហបិសនោ តណែលាន្ ន្លរឹសនោ តខាងរោ ង រាំែតស់ហត នន្ការ
ស ោះសនោ ត ន្ងិឯរារស ោះសនោ តម្រតវូខចូខាត 
គ.ក.ប ្តូវរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងរនាោះបញ្ាូ នរៅ គឃ.សប 

រ ើម្បីបនតរាយការណ៍ជូន គធ.េប និង គ.ជ.ប ស ំឱ្យម្មនការរ ោះរនោ តសាជាងាីរៅ
ការយិាល័យពាក់ព័នធ។ 

្បធាន គ.ក.ប រនាោះ្តូវ៖ 
- រធែើរ យការណ៍ពីសភាពការណ៍ជាក់បសតងជូន គឃ.សប។ 
- ្បមូ្ល និងរវចេចប់រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ប លរៅរសសសល់អម្
រោយរ យការណ៍ជូន គឃ.សប។ 

- បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ២ចាប់ជូន គឃ.សប ១
ចាប់ និង ១ចាប់ រទៀតរកាទ កជាឯកសាររៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

- រៅរពលទទួលរ យការណ៍ពីការយិាល័យរ ោះរនោ ត គឃ.សប ្តូវរលើក
រយាបល់រសោើជាបនាទ ន់រៅ គធ.េប និង គ.ជ.ប ស ំឱ្យម្មនការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 

៣.  ា ភាព គ.រ.ប នន្ការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ណែលមនិ្ម្រតវូ ន្សបើរ ឬម្រតវូ ន្បទិ 
សម្មសភាព គ.ក.ប ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តប លមិ្ន្តូវ នរបើក ឬ្តូវ នបិទ

្តូវរសំាយ និងទទួល ន្ ក់កថ្្ម្ស្រសបតាម្កិចចសនា។ 

៤. ការណងររា ាា រ ឯរារស ោះសនោ ត សៅការយិាលយ័ស ោះសនោ តណែលមនិ្ម្រតវូ ន្បទិ 
គ.ក.ប ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ប លមិ្ន្តូវ នបិទ ្តូវអន វតត

 ំរណើ រការរ ោះរនោ ត ការបិទការរ ោះរនោ ត ការរាប់សនលឹករនោ ត និងការ្បមូ្ល ការ
្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តធម្ាតាតាម្ ប.ន.ឃ.ស រហើយ គឃ.សប ្តូវ៖ 

- រកាទ ក និងការពារឱ្យ នហាត់ចត់នូវសនលឹករនោ តប ល នរ្បើ្ ស់រហើយ 
និងប លមិ្នទាន់ នរ្បើ្ ស់ លទធផលថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត និងឯកសារ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធថ្នការយិាល័យប លមិ្ន្តូវ នបិទ រៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប 
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ឬរៅកបនលងស វតថិភាពណាមួ្យប ល្តូវ នអន ញ្ជា តរោយ គ.ជ.ប រហូត ល់
រពលបញ្ច ប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តប លមិ្ន្តូវ ន
របើក ឬ្តូវ នបិទ។ 

- ្បមូ្ល និង្បគល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តប លមិ្ន
្តូវ នបិទ រៅឱ្យ គធ.េប ឬរកាទ កសិនរៅ គឃ.សប រៅតាម្សភាពជាក់
បសតងប លសរ្ម្ចរោយ គធ.េប។ 

៥. ការណងររា ាា រ ឯរារស ោះសនោ តរប ក់ារយិាលយ័ស ោះសនោ តណែលមនិ្ម្រតវូ ន្សបើរ ឬម្រតវូ ន្បទិ 
គឃ.សប ្តូវរកាទ កនូវរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរបស់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត 

ប លមិ្ន្តូវ នរបើក ឬ្តូវ នបិទ ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់រៅរពលរ ោះរនោ តសាជាងាី តាម្
ការសរ្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប។ 

X. ការស ះសនោ តសាជាងមី 
១. ការសរៀបចាំការស ោះសនោ តាជាងមី  រោ ងររែីការយិាល័យស ោះសនោ តមិន្ម្រតូវ ន្សបើរ ឬ ន្បិទ សដាយ

កាលៈសទ ៈាន្អា ន្ោ 
កោ ងករណីការយិាល័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ្តូវបិទ ការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យ

រនាោះ្តូវរធែើសាជាងាី កោ ងរយៈរពលយា៉ាងយូរ ៣០ថ្ងៃរ្កាយ រៅទីកបនលងសម្ស្រសបប ល
កំណត់រោយ គ.ជ.ប។ 

២. ការសរៀបចាំការស ោះសនោ តាជាងមី  រោ ងររែីបែិស ធលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោ 
ចំរពាោះការយិាល័យរ ោះរនោ តប ល្តូវ ន គ.ជ.ប សរ្ម្ចប ិរសធលទធផល

បរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប ្តូវររៀបចំការរ ោះរនោ តសាជាងាីកោ ងរយៈរពល
មិ្នរលើសពី ៣០ ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីថ្ងៃសរ្ម្ចប ិរសធលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ ត
រនាោះ រៅទីតំាង ប ល ឬទីតំាងណាមួ្យមិ្ននៃ យពីទីតំាងចាស់រៅកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ប ល
ម្មនសនតិស េ និងស វតថិភាពលអ។ 

រ. ការចតណ់ចងរប  ់គ.ជ.ប 
- កំណត់កាលបររិចេទ និងទីតំាងថ្នការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 
- បណនំា គឃ.សប ឱ្យផសពែផាយ និងបិទផាយរៅ គឃ.សប និងរៅទីតំាង
ការយិាល័យប ល្តូវរ ោះរនោ តសាជាងាីរនាោះយា៉ាងតិច ២០ ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត
សាជាងាី។ 

- ្គប់្គង និងចាត់បចងការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 
- រកាសម្មសភាព គធ.េប និងម្ន្តនតីបរ្ម្ើការង្កររៅ គធ.េប មួ្យចំនួនតាម្
ត្ម្ូវការថ្នការង្ករ។ 

- រកាសម្មសភាព គឃ.សប ពាក់ព័នធ។ 
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- បណនំាការរ្ជើសររ ើសសម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ តាម្្បព័នធរ្ជើសររ ើស ូច
ម្មនបចងកោ ង ប.ន.ឃ.ស។ 

ខ. អាែតតរិប  ់គធ.ខប គឃ. ប ន្ងិ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
អាណតតិរបស់ គធ.េប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសា

ជាងាី្តូវបញ្ច ប់តាម្ការកំណត់របស់ គ.ជ.ប។ 

គ.  ទិធអិា្ំ ច ន្ងិភាររចិចរប  ់គធ.ខប គឃ. ប ន្ងិ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
សិទធិ អំណាច និងភារកិចចរបស់ គធ.េប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវ

អន រលាម្តាម្ ច.ប.ឃ.ស ប.ន.ឃ.ស រៅតាម្ត្ម្ូវការជាក់បសតងថ្នការរ ោះរនោ ត
សាជាងាីប លកំណត់រោយ គ.ជ.ប។ 

ឃ. អោរាន្ ទិធមិ្រតវូ ន្អន្ ញ្ជញ តឱ្យស ោះសនោ តាជាងមី  
អោករ ោះរនោ តទំាងអស់ប លម្មនសិទធិរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរនាោះ ឬទំាងរនាោះ 

ប ល្តវូរ ោះរនោ តសាជាងាី គឺអោករ ោះរនោ តប លម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្ន
ការយិាល័យរនាោះ ឬទំាងរនាោះ រទាោះបីជា នរ ោះរនោ តរហើយកតី ឬមិ្នទាន់ ន
រ ោះរនោ តកតី។ 

ង.  ទិធសិ ោះសនោ តាជាងមី  
រ ើម្បីរ ោះរនោ តសាជាងាី ន ពលរ ា្តូវ៖ 
- ម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តផលូវការថ្នការយិាល័យរនាោះ។ 
- ម្មនអតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិបេារ ឬឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យ
ការរ ោះរនោ ត។ 

ចាំ្ាំ៖ គឃ.សប ត្រូវសហការជាមួយរម្ឃ ំ រៅសង្កា ត់ រចញឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណ
បរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ តជូនអោករ ោះរនោ តប ល្តូវរ ោះរនោ តសាជាងាី តាម្សំរណើ
ស ំរបស់សាមី្េលួន រហូត ល់រម្ម៉ាង ៥:៣០ នាទីលាៃ ច រៅ ១ ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ តសាជា
ងាី កោ ងករណីអតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិបេារ ឬឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យ
ការរ ោះរនោ តរបស់ោត់្តូវ ត់ ឬេូច។ 

ច. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សី ោះសនោ តផ្លវូការ 
បញ្ា ីរ ោះរនោ តផលូវការប លរ្បើ្ ស់រៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត ឬរៅឃ ំ 

សង្កា ត់ទំាងរនាោះ ្តូវ នរ្បើ្ ស់ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ បញ្ា ីរ ោះរនោ ត
រនោះ្តូវបិទផាយរៅ គឃ.សប និងរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តសាជាងាី រៅ ១ថ្ងៃម្ ន
ថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 
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ឆ. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សីបរខជន្នន្គែបរសន្សយា យឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តផ្លវូការ ន្ងិលាំដាបស់លខសរៀង
គែបរសន្សយា យសលើ ន្លរឹសនោ ត 
បញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តផលូវការ និងលំោប់

រលេររៀងគណបកសនរយា យរលើសនលឹករនោ ត ប ល្តូវ នសរ្ម្ចជាផលូវការកោ ង
ការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ ្តូវរកាទ ក ប លស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសាជា
ងាី។ បញ្ា ីទំាងរនោះ ្តូវបិទផាយជាសាធារណៈរៅ គឃ.សប និងរៅការយិាល័យ
រ ោះរនោ តសាជាងាី កោ ងរយៈរពលយា៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 

ជ. ការររាទ រ ា ភាពភាោ រង់្ករគែបរសន្សយា យ ន្ងិអោរ សងាតការែ៍ 
សម្មសភាពភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ប ល្តូវ

សរងាតរម្ើលការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ រៅកោ ងការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ ្តូវរកាទ ក ប លស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 

ឈ. ការស ោះព មព ន្លរឹសនោ ត 
គ.ជ.ប ្តូវរ ោះព ម្ពសនលឹករនោ តស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី តាម្គំរសូនលឹក

រនោ តរលើកម្ នរៅរលើ្កោសពណ៌រផសងពីសនលឹករនោ តរលើកម្ ន និង្តូវឱ្យម្មន
ចំនួន្គប់្ោន់តាម្ត្ម្វូការរ្បើ្ ស់។ 

ញ. ការផ្គតផ់្គង ់ាា រ ឯរារស ោះសនោ ត 
គ.ជ.ប ្តូវផគត់ផគង់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តឱ្យ ន្គប់្ោន់ និងទាន់រពល

រវលា ល់ គធ.េប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី។ 

ែ. ការសោ នស ោះសនោ ត 
កោ ងការរ ោះរនោ តសាជាងាី ការរោសនារ ោះរនោ ត្តូវរធែើបតរៅកោ ងម្ណឌ លឃ ំ 

សង្កា ត់ប ល្តូវរធែើការរ ោះរនោ តសាជាងាីប៉ា រណាណ ោះ។ ការរោសនា្តូវរបើករយៈ
រពល ១៥ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ ការរោសនារ ោះរនោ តសាជាងាីម្មនរយៈរពល ១៤
ថ្ងៃ រហើយ្គប់សកម្ាភាពរោសនា្តវូបញ្ឈប់ ២៤រម្ម៉ាងម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

៣. ន្តីវិិធនីន្ការស ោះសនោ តាជាងមី  
នីតិវធីិថ្នការរ ោះរនោ តសាជាងាី ្តូវអន វតត ូចនីតិវធីិថ្នការរ ោះរនោ ត ប ល ន

បចងកោ ងជំពូកទី ៩ ថ្ន ប.ន.ឃ.ស រោយប កកោ ងរពល្ជលក់ទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះ អោក
រ ោះរនោ ត្តូវរ្បើ្ម្មម្ចងអ លថ្ រឆ្ែងរបស់េលួន។ កោ ងករណី្ម្មម្ចងអ លថ្ រឆ្ែងពិការ អោក
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រ ោះរនោ ត ្ តូវរ្បើ្ម្មម្ថ្ រផសងណាមួ្យ តាម្លំោប់ ូចតរៅ៖ ្ ម្មម្ចងអ លរខាា ចរឆ្ែង ឬ
នាងថ្ រឆ្ែង ឬកូនថ្ រឆ្ែង ឬរម្ថ្ រឆ្ែង ឬ្ម្មម្ចងអ លថ្ សាត  ំឬ្ម្មម្ចងអ លរខាា ចសាដ  ំឬនាង
ថ្ សាត  ំ ឬកូនថ្ សាត  ំ ឬរម្ថ្ សាត ។ំ ្បសិនរបើោត់មិ្នអាចរធែើ នតាម្ការកំណត់ខាងរលើ 
រាល់ការ្ជលក់ ឬលាប្តង់បផោកណាមួ្យថ្នអវយវៈរបស់ោត់ ្ តូវទទួលយកជា នការ។ 

រៅរពលបញ្ច ប់ការរ ោះរនោ តសាជាងាី គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវអន វតតការបិទការរ ោះរនោ ត
ការរាប់សនលឹករនោ ត ការ្បមូ្ល ្បគល់ និងទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត  ូចោោ នឹង
ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ប លម្មនបចងកោ ង ប.ន.ឃ.ស។ 

៤. គឃ. ប ម្រតវូម្រតតួពនិ្តិយ ន្ងិបរូ រ បលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោនន្ការស ោះសនោ តរោ ងឃ ាំ  ង្កា ត ់ន្ងិបទិ
ផ្ាយលទធផ្លបស ដ្ ោះអា ន្ោ ម្រ បតម ប.ន្.ឃ.  
កោ ងការបូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោ គឃ.សប ្តូវបូកសរ បលទធផលទូទំាងឃ ំ 

សង្កា ត់ គឺទំាងលទធផលថ្នការរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យប លមិ្ន្តូវ នបិទ ទំាង
លទធផលថ្នការរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តសាជាងាី រចួបញ្ាូ នកំណត់រហត 
បូកសរ បលទធផលបរណាដ ោះអាសនោថ្នការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ និងសម្មា រ ឯកសារ
ពាក់ព័នធរៅ គធ.េប។ 

៥. ការរដងឹតវ៉ា  ការរដងឹជាំទា  ់ន្ងិការសដាោះម្រាយពារយបែដឹ ង 
កោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ តសាជាងាី ចាប់រផតើម្ពីការររៀបចំ ំបូង រហូត ល់ការ្បកាស

លទធផលផលូវការ ការបដឹងតវ៉ា  ឬ/និងការបដឹងជំទាស់ ការ្បជ ំផសោះផា ការ្បជ ំសរ្ម្ច ឬ/
និងសវនាការរោោះស្រសាយពាកយបណដឹ ង ្តូវអន វតតតាម្នីតិវធីិ ូចោោ នឹងការរ ោះរនោ ត
រ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ប លម្មនបចងកោ ង ប.ន.ឃ.ស។ 
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ស ះរមុ្ពសដាយ គ.រ.ប 

នោ ាំ២០១៧ 


