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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 
អតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិខ្េារ អ.េ 
ឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត ឯ.អ 
ទ្ម្ង់ខ្បបបទរលេ ទ. 
 
 
 
 
 
 

 
 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ  ម្រាបក់ារស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររកឹាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 1 
 

សោលបាំែង 
កោ ងរោលបំណងឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៤ នាថ្ងៃ

អាទិតយ ទី០៤ ខ្េមិ្ង នា នោ ំ២០១៧ ្ប្ពឹតតរៅរលូន ្តឹម្្តូវតាម្ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ ត
រ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ គ.ជ.ប  នររៀបចំចង្កង “រសៀវរៅខ្ណនំា គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្ម្មប់ការ
រ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី ៤ នោ ំ២០១៧” រ ើម្បីខ្ណនំា ល់ម្ន្តនតី
ពាក់ព័នធនឹងការង្កររនោះឱ្យអន វតតតួនាទី និងភារកិចចរបស់េលួន ន្តឹម្្តវូ ទាន់រពលរវលា និង
្បកបរោយសាា រតីទទួលេ ស្តូវេពស់។ 

រសៀវរៅខ្ណនំារនោះ ជារសចកដីពនយល់អំពីបរចចករទសរលើចំណ ចសំខាន់ៗថ្នកិចច្បតិបតតិ
ការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ការរវចេចប់ និងការបញ្ាូ នរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តតាម្
លំោប់លំរោយថ្នការង្ករ។ 

គណៈកម្ាការការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត (គ.ក.ប/គ.ក.រ) ្តូវយកចិតតទ ក
ោក់សិកាខ្សែងយល់តាម្េលឹម្សារថ្នរសៀវរៅខ្ណនំារនោះ រ ើម្បីអន វតតបរចចករទសជាក់ខ្សដង
កោ ងកិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តឱ្យ ន្តឹម្្តូវ ម្មន្បសិទធភាព និងសរ្ម្ច
 នរជាគជ័យ។ រសៀវរៅខ្ណនំារនោះក៏ជាជំនួយ ៏សំខាន់ស្ម្មប់គណបកសនរយា យ 
អងគការមិ្នខ្ម្នរោា ភិ ល អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ ត និងភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់ រ ើម្បី
សិកាខ្សែងយល់ និងរមួ្សហការអន វតតតាម្តួនាទីរបស់េលួន រ ើម្បឱី្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស
្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ នោ ំ២០១៧ ្ប្ពឹតតរៅរោយរសរ ី្តឹម្្តូវ យ តតិធម៌្ និងតម្មល ភាព។ 
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គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត 

I. ការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត 
ការយិាល័យរ ោះរនោ ត រៅតាម្ភូមិ្មួ្យចំនួនកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ខ្ ល្តូវ នកំណត់ និង

ផ្ដល់ស ពលភាពជាការយិាល័យរ ោះរនោ តផ្លូវការរួចរាល់រហើយរោយ គ.ជ.ប នឹងកាល យជា
ការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ តរៅរពលរាប់សនលឹករនោ ត។ 

ការយិាល័យរ ោះរនោ ត្តូវររៀបចំឱ្យម្មន្ចករចញ១ ្ចកចូល១ ម្មនបររិវណខាងកោ ង 
បររិវណខាងរ្ៅ និងម្មនភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត។ 

១. ការបទិផ្សាយបញ្ជ សី ម្ ោះទតីាំងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 
គ.ក.ប ្តូវបិទផ្ាយបញ្ា ីរ ា្ ោះទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត 

ខ្ ល គឃ.សប  ន្បគល់ឱ្យ រៅតាម្ទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ តនីមួ្យៗ រៅ ១ថ្ងៃម្ ន
ថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

២. បរសិវែខាងកោ ង 
ជាតំបន់ព័ទធជ ំវញិសំណង់ ឬអោរខ្ លការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត

តំាងរៅ រហើយខ្ លេណឌ រោយវណ័ឌ ម្ណឌ ល១ ម្មនកំា្បខ្វងយា៉ាងតិច ១៥ខ្ម្៉ា្ត។ 
បររិវណខាងកោ ង្តូវររៀបចំឱ្យម្មន្ចករចញ១ ្ចកចូល១។  

៣. បរសិវែខាងសម្រៅ 
ជាតំបន់ព័ទធជ ំវញិការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ខ្ លេណឌ រោយវណ័ឌ

ម្ណឌ ល១ ម្មនកំា្បខ្វង ១០០ខ្ម្៉ា្ត ឬតូចជាងរនោះ ស្សបតាម្សាា នភាពទីតំាងជាក់ខ្សដង 
ឬម្មនទ្ម្ង់រផ្សងពីរនោះ  ូចជាបររិវណរបងថ្នសាលាររៀន វតតអារាម្ សាលម្រោស្សព 
ឬទីសាធារណៈជារ ើម្។ 

រៅទី្បជ ំជន បររិវណខាងរ្ៅ្តូវ នកំណត់រោយ គឃ.សប រោយរយាងរលើ
ការវាយតថ្ម្លអំពីសាា នភាពសនតិស េ និងសណ្ដដ ប់ធាោ ប់កោ ងតំបន់រនាោះ។ 

រៅទី្បជ ំជនណ្ដខ្ លម្មនបញ្ជា អសនតិស េ និងេែោះសណ្ដដ ប់ធាោ ប់ខ្ លអាចរខំាន
 ល់ ំរណើ រការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ ត គឃ.សប ្តូវបរងាើតបររិវណសនតិស េ
រៅបររិវណខាងរ្ៅទំាងមូ្ល ឬខ្ផ្ោកណ្ដមួ្យថ្នបររិវណខាងរ្ៅរនាោះ។ 

៤. ភ្នោ កង់្ករ នត ិ ខស ោះសនោ ត 
រៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តចំនួន ៣នាក់ ខ្ ល្តូវ នចាត់តំាងឱ្យ

បំរពញភារកិចចការពារសនតិស េរ ោះរនោ ត រៅតាម្ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹក
រនោ ត្តូវរសលៀកពាក់ឯកសណ្ដា នផ្លូវការរបស់កងនគរ លជាតិ ឬកងរយាធពលរេម្រភូមិ្នទ 
ឱ្យ ន្តឹម្្តវូ និងម្មនពាក់្បឡង់ថ្ សនតិស េរបស់ គ.ជ.ប រហូត ល់ចប់ភារកិចច។ 
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ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តម្មនភារកិចចការពារក ំឱ្យម្មនការរខំាន ការអ កឡ ក ការបំភិត
បំភ័យ និងការគំរាម្កំខ្ហង ឬរហត ការណ៍រផ្សងៗខ្ លនឹងអាចរកើតម្មន ការពារ និងោម្
ជន្គប់របូយកអាវ ធ ជាតិផ្ទ ោះ និងវតា ខ្ លអាចបងាឱ្យម្មនរ្ោោះថ្នោ ក់រផ្សង  ៗចូលកោ ងបររិវណ
ខាងរ្ៅ បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត កោ ងរនាោះ៖ 

- ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ១នាក់ ចល័តការពារជ ំវញិការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ ត ឬក៏ចល័តការពាររៅកោ ងបររិវណខាងរ្ៅថ្នការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត រោយ្តូវសាិតកោ ងចម្មៃ យពី១៥ រៅ ១០០ខ្ម្៉ា្ត 
រោយោា នសិទធិរ្បើ្ ស់អាវ ធរឡើយ។ 

- ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ២នាក់រទៀត ចល័តជ ំវញិបររិវណខាងរ្ៅថ្នការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ខ្ លសាិតកោ ងចម្មៃ យពី១០០ រៅ ១៥០ខ្ម្៉ា្ត 
រហើយម្មនសិទធិរ្បើ្ ស់អាវ ធខ្វង ១រ ើម្ ខ្ លម្មន្ោប់យា៉ាងរ្ចើន៣០។ 

- កោ ងករណីការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ តរ្ចើន ្បមូ្លផ្ដ ំ
រៅកោ ងបររិវណ ឬអោរខ្តមួ្យ ចំនួនភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ស្ម្មប់
ការយិាល័យនីមួ្យៗ ្តូវសម្ស្សបរៅនឹងសាា នភាពជាក់ខ្សដង ប៉ា ខ្នតមិ្ន្តូវឱ្យ
រលើសពី ០៣នាក់ កោ ងមួ្យការយិាល័យ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ឬ/និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះ (្កុម្ប គគលិករពទយ និង្កុម្ពនលត់

អគគិភ័យ) អាចចូលរធែើអនតរាគម្ន៍រៅកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត កោ ង
ករណីម្មនសំណូម្ពរចំា ច់ពី្បធាន គ.ជ.ប ្បធាន គធ.េប ្បធាន គឃ.សប ឬ្បធាន 
គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

៥. វិធានការ នត ិ ខ 
រ ើម្បីការពារអោករៅខាងកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ្ពម្ទំាង

អោករៅកោ ងបររិវណខាងកោ ងថ្នការយិាល័យទំាងរនាោះ ឱ្យរជៀសផ្ តពីការបងាឱ្យម្មនរបួស
សាោ ម្ ការរខំាន ការអ កឡ ក ការបំភិតបំភ័យ ឬការគំរាម្កំខ្ហង និងរកាការពារសម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់ រៅកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តទំាងរនាោះ 
្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវចាត់វធិានការចំា ច់នានា  ូចខាងរ្កាម្៖ 

- ោម្ជន្គប់របូយកអាវ ធ ជាតិផ្ទ ោះ និងវតា ្បកបរោយរ្ោោះថ្នោ ក់រផ្សងៗ ចូលរៅ
កោ ងបររិវណខាងរ្ៅ បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ ត រលើកខ្លងខ្តកោ ងករណីម្មនជនណ្ដបងាការអ កឡ កកោ ងបររិវណខាង
រ្ៅ បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ខ្ ល
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្បធាន គ.ជ.ប ឬ/និង្បធានគណៈកម្ាការររៀបចំការរ ោះរនោ ត្គប់លំោប់ថ្នោ ក់ 
ម្មនភារកិចចរសោើស ំអនតរាគម្ន៍ពីអាជាា ធរម្មនសម្តាកិចច។ 

- ោម្នាយ ឬពលថ្នកងរយាធពលរេម្រភូមិ្នទ និងកងនគរ លជាតិណ្ដម្មោ ក់ 
ចូលកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ឬឈរជិតបររិវណការពារ
សនតិស េរឡើយ ្បសិនរបើអោកទំាងរនាោះមិ្នរៅរ ោះរនោ តរទរនាោះ រលើកខ្លងខ្ត
កោ ងករណីអោកទំាងរនាោះ្តូវ ន្បគល់ភារកិចចជាភាោ ក់ង្ករសនតិស េ ឬភាោ ក់ង្ករ
សរន្តង្កគ ោះ និង្តូវ ន្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រសោើស ំឱ្យរធែើអនតរាគម្ន៍។ 

- ោម្ជន្គប់របូចូលកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត ម្ នរពលចាប់រផ្ដើម្ការរ ោះរនោ ត ឬ
រ្កាយរពលបិទការរ ោះរនោ ត រោយោា នការអន ញ្ជា តជាលាយលកខណ៍អកសរពី គ.ជ.ប។ 

- ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូលកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងបររិវណខាងកោ ង នូវជន
ទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ម្ន្តនតីរ ោះរនោ តខ្ ល នទទួលការខ្តងតំាងពី គ.ជ.ប 
▪ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យខ្ លម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះ និងខ្ ល ន
អន ញ្ជា ត និងអោកសរងាតការណ៍ខ្ លម្មនបណណសម្មគ ល់ផ្ដល់ឱ្យរោយ គ.ជ.ប 

▪ អោកសារព័ត៌ម្មនខ្ លម្មនបណណសម្មគ ល់ផ្ដល់ឱ្យរោយ គ.ជ.ប។ កោ ងករណីោា នបណណ
សម្មគ ល់អន ញ្ជា ត អោកសារព័ត៌ម្មនអាចចូលកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត រ ើម្បី
រោលបំណងរ ោះរនោ តខ្តប៉ា រណ្ដណ ោះ ្បសិនរបើោត់ម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត
រៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ 

▪ អោកខ្ លម្មនសិទធិរ ោះរនោ ត រហើយ្តូវរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ 
▪ ជនខ្ លអម្ ំរណើ រអោករ ោះរនោ តជាជនពិការ ខ្ លមិ្នអាចរ ោះរនោ ត ន
រោយេលួនឯង 

▪ ភាោ ក់ង្ករសនតិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះ រៅរពលខ្ ល្បធាន គ.ក.ប ម្មន
សំណូម្ពរ កោ ងករណីចំា ច់ 

- ោម្ជន្គប់របូចូលកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត ម្ នរពលចាប់រផ្ដើម្ការរាប់
សនលឹករនោ ត ឬរ្កាយការរាប់សនលឹករនោ ត រោយោា នការអន ញ្ជា តជាលាយលកខណ៍
អកសរពី គ.ជ.ប។ 

- ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូលកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត និងបររិវណខាងកោ ង នូវ
ជនទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ ត ខ្ ល នទទួលការខ្តងតំាងពី គ.ជ.ប 
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▪ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ខ្ លម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះ និងខ្ ល ន
អន ញ្ជា ត អោកសរងាតការណ៍ និងអោកសារព័ត៌ម្មនខ្ លម្មនបណណសម្មគ ល់ផ្ដល់
ឱ្យរោយ គ.ជ.ប 

▪ ភាោ ក់ង្ករសនតិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះ រៅរពលខ្ ល្បធាន គ.ក.រ រធែើសំណូម្ពរ 
កោ ងករណីចំា ច់ 

- សកម្ាភាពទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្ ្តូវោម្ឃាត់រៅកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត 
បររិវណខាងកោ ង និងបររិវណខាងរ្ៅ៖ 
▪ ការរសលៀកពាក់ ឬការោក់បង្កា ញអែីមួ្យខ្ លពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកសនរយា យ 
ឬបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យ ឬរបកខជនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួ្យ 

▪ ការផ្សពែផ្ាយ ឬការនិយាយអែីខ្ លម្មនឥទធិពលរធែើឱ្យអោករ ោះរនោ ត រ ោះរនោ ត
ឱ្យបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ 

▪ ការបង្កា ញការោំ្ទ ឬការ្ បនំងគណបកសនរយា យ ឬបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកស
នរយា យ ឬរបកខជនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួ្យ 

- សកម្ាភាពទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្ ្តូវោម្ឃាត់រៅកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹក
រនោ ត បររិវណខាងកោ ង និងបររិវណខាងរ្ៅ៖ 
▪ ការរសលៀកពាក់ ឬការោក់បង្កា ញអែីមួ្យ ខ្ លពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកសនរយា យ 
ឬបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យ ឬរបកខជនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួ្យ 

▪ ការផ្សពែផ្ាយ ឬការនិយាយអែីខ្ លម្មនឥទធិពលរធែើឱ្យម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ ត រាប់
គំនូសរៅរលើសនលឹករនោ ត រ ើម្បីបំរពញចិតត ឬ្បនំងបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកស
នរយា យ ឬរបកខជនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួ្យ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- កោ ងករណីចំា ច់ ្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវោម្ជន្គប់របូចូលកោ ងបររិវណខាងរ្ៅ
ទំាងមូ្ល ឬមួ្យខ្ផ្ោក រ ើម្បីធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ្ប្ពឹតតរៅ្បកប
រោយស វតាិភាព។ 

- ជន្គប់របូខ្ លម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត និងរៅ
កោ ងបររិវណខាងកោ ងថ្នការយិាល័យទំាងរនាោះ ្តូវសាិតរៅរ្កាម្អំណ្ដច្គប់្គង និង
ការខ្ណនំារបស់្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

- ចំរពាោះការយិាល័យរ ោះរនោ តណ្ដ ខ្ លមិ្នអាចរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត
របស់េលួន ន កោ ងករណីកាលៈរទសៈម្មនអាសនោ គ.ជ.ប ្តូវសរ្ម្ចឱ្យរាប់សនលឹករនោ ត
ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះរៅកខ្នលងរផ្សងរទៀត។ គ.ជ.ប ្តូវផ្សពែផ្ាយជាបនាទ ន់ 
និងជាសាធារណៈអំពីរសចកដីសរ្ម្ចរនោះ។ 
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II. គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត (គ.រ.ប/គ.រ.រ)  
១.  ា ភ្នព គ.ក.ប/គ.ក.រ 

សម្មសភាពគណៈកម្ាការការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តម្មនចំនួន ៦របូ 
គឺ្បធាន ១របូ អន ្បធាន ១របូ រលខាធិការ ១របូ សម្មជិក ៣របូ។ សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ទំាងអស់ ្តូវចូលរួម្វគគបណដ ោះបណ្ដដ ល និងម្មច ស់ការអន វតតរាល់នីតិវធីិថ្ន ំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

២. ការទទលួខ  ម្រតវូ នងិភ្នរកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប/គ.ក.រ 
គ.ក.ប/គ.ក.រ នីមួ្យៗម្មនភារកិចចចាត់ខ្ចង្គប់្គង និង្តួតពិនិតយនូវរាល់កិចច

្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តខ្ ល គ.ក.ប/គ.ក.រ 
រនាោះទទួលេ ស្តូវ។ 

ការទទួលេ ស្តូវ និងភារកិចចរបស់សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ទំាងអស់ម្មនលម្អិត
ស្សាប់រៅកោ ងសកម្ាភាពជាក់ខ្សដងថ្ន ំណ្ដក់កាលនីមួ្យៗ។ 

III. ការព្តួតរិនិតយវតតានសាសភារ គ.រ.ប/គ.រ.រ សាា រ ឯរសារ និងទីត ាំង
ការយិាលយ័ស ះសនោ ត (សៅថ្ងៃសៅរ ៍១ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃស ះសនោ ត) 
គ.ជ.ប ្តូវធានាថ្ន រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត្តូវ នបញ្ាូ ន និង្បគល់ជូន គ.ក.ប/

គ.ក.រ មិ្នឱ្យរលើសពី ៣៦រម្ម៉ាង ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 
ម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត ២៤រម្ម៉ាង ្បធាន គ.ក.ប ្តូវ្បជ ំម្ន្តនតីទំាងអស់ រ ើម្បពិីនិតយវតតម្មន និង

ពិនិតយទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងពិនិតយសម្មា រ បរកិាខ របរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត។ កោ ងករណី
របើម្មនម្ន្តនតីណ្ដម្មោ ក់អវតតម្មន ម្ន្តនតីរនាោះ្តូវជំនួសរោយម្ន្តនតីងាីខ្ លរ្ជើសតំាងរឡើងស្សបតាម្
ការសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប បទបបញ្ាតតិ ូចម្មនខ្ចងកោ ងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិរបស់ គ.ជ.ប។ 

១. ការម្រតតួពនិតិយវតតាន គ.ក.ប/គ.ក.រ 
្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវ្តួតពិនិតយវតតម្មនសម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ រ ើម្បី៖ 
- ឱ្យ ឹងថ្ន រតើសម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ម្មនវតតម្មន្គប់ទំាង ៦រូប ឬរទ ឬម្មន
សម្មជិកណ្ដមួ្យ ឬរ្ចើនមិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករ នរៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

- ចាត់តំាងសម្មជិកឱ្យទទួលេ ស្តូវកោ ងការររៀបចំសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត
តាម្តួនាទីររៀងៗេលួន។ 

- ឱ្យសម្មជិកម្មោ ក់ៗរឭំករឡើងវញិអំពីតួនាទី ភារកិចចខ្ ល្តូវបំរពញរៅថ្ងៃរ ោះរនោ ត 
និងខ្ លម្មនខ្ចងកោ ងរសៀវរៅខ្ណនំា។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
- ្បសិនរបើសម្មសភាពណ្ដម្មោ ក់ថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ មិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករកោ ងថ្ងៃ
រ ោះរនោ ត ្បធាន្តូវខ្តជូន ំណឹង ល់ គឃ.សប ជាបនាទ ន់រ ើម្បីោក់អោកជំនួស៖ 
▪ ្បសិនរបើ្បធានមិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករ ន រោយសារមូ្លរហត ណ្ដមួ្យរនាោះ 
អន ្បធាន្តូវចូលកាន់តំខ្ណង្បធាន រហើយសម្មជិកទី១ ចូលកាន់តំខ្ណងអន ្បធាន 
ចំខ្ណកអោកខ្ ល្តវូរ្ជើសររ ើសងាីរចញពីចំរណ្ដម្្បជាពលរ ាខ្ ល នោក់ពាកយ
្បឡង ្តវូចូលកាន់តំខ្ណងជំនួសសម្មជិកទី១។ 

▪ ្បសិនរបើអន ្បធានមិ្នអាចម្ករធែើការ នរនាោះ ្តូវខ្តងតំាងសម្មជិកទី១ ជា
អន ្បធាន រហើយអោកខ្ ល្តូវរ្ជើសររ ើសងាីនឹងកាន់តំខ្ណងជាសម្មជិកទី១។ 

▪ ្បសិនរបើរលខាធិការមិ្នអាចម្ករធែើការ នរនាោះ ្តូវខ្តងតំាងសម្មជិកទី១ ជា
រលខាធិការ រហើយអោកខ្ ល្តូវរ្ជើសររ ើសងាីនឹងកាន់តំខ្ណងជាសម្មជិកទី១។ 

- សម្មសភាពទំាងអស់ថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ រមួ្ទំាងអោកខ្ ល្តូវ នរ្ជើសររ ើសងាី ្តូវរមួ្ោោ
សិការឡើងវញិនូវ ប.ន.ឃ.ស និងរសៀវរៅខ្ណនំា គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

- ្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវជូន ំណឹងជាបនាទ ន់ ល់ គឃ.សប អំពីអែីខ្ ល នអន វតត 
ពាក់ព័នធនឹងការោក់ជំនួសតំខ្ណងណ្ដមួ្យថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

២. ការទទលួ នងិការម្រតតួពនិតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 
ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ តណែល គ.ក.ប/គ.ក.រ ម្រតវូទទលួ 

- បញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធចំនួន ២ចាប់។ 
- សនលឹករនោ តមួ្យកញ្ច ប់ខ្ ល្តូវ នរវចេចប់រោយខ្ឡក និងអម្រោយ្តាសម្មៃ ត់
១ ស្ម្មប់រ ោះរលើេោងសនលឹករនោ ត ខ្ លោក់កោ ងរស្សាម្សំប ្តបិទជិតស្ម្មប់
ការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

- ហិបរនោ តមួ្យខ្ លមិ្នទាន់ ំរឡើង និងរវចេចប់រោយខ្ឡក។ 
- បនទប់សម្មៃ ត់ស័ងាសីបីផ្ោត់ស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ តចំនួន២ ខ្ លមិ្នទាន់ ំរឡើង 
និងរវចេចប់្ចកកោ ងការ ងនីឡ ងមួ្យរោយខ្ឡក និងអម្រោយសា ត ១  ំផ្ង។ 

- 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 ម្ពរលើកំណ្ដត់ ល សទិក ចំនួន១។ 
▪ បណណ្បកាសោម្រ្បើ្ ស់ទូរស័ពទថ្  ម្ម៉ាស ីន និងឧបករណ៍ងតរបូកោ ងរពល
រ ោះរនោ ត ចំនួន ២សនលឹក។ 

▪ ្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 
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▪ តំាប៉ា ងពណ៌្កហម្ ចំនួន ១្បអប់ និងទឹកតំាប៉ា ង្កហម្ ចំនួន ១ ប។ 
▪ ប ិកម្មនខ្េសចងស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត និងប ិកធម្ាតាស្ម្មប់ គ.ក.ប សរ ប
ទំាងពីរម្ េ 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។ 
▪ រស្សាម្សំប ្តធំ ចំនួន១ ម្ធយម្៩ និងតូច២។ 
▪ ្កោសរសដើង ស្ម្មប់បិទពាសសនទោះបិទ្បរឡាោះស កសនលឹករនោ ត ចំនួន ៥សនឹលក។ 
▪ ្កោសរា៉ាម្ ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់ការង្កររផ្សងៗ ចំនួន ២០សនលឹក។ 
▪ ផ្ទ ំង្កោស ស្ម្មប់្ទាប់គូសសនលឹករនោ ត ចំនួន ២ផ្ទ ំង។ 
▪ ផ្ទ ំង្កោសធំ ស្ម្មប់កត់្តាសំរឡងរនោ 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 ស្ម្មប់កត់្តាសំរឡងរនោ ត។ 
▪ ទ.១១១២ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញតារាង្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកសាររ ោះ
រនោ តខ្ ល គ.ក.ប  នទទួល។ 

▪ ទ.១១១៥ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់ស្សង់វតតម្មនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពលរាប់សនលឹករនោ ត។ 

▪ ទ. ១១២០ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់ស្សង់វតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពលរ ោះរនោ ត 
និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

▪ ទ.១២០២ ចំនួន ២កាល កោ ងមួ្យកាលម្មន ២០ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬបណដឹ ងជំទាស់។ 

▪ ងង់ ល សទិកស្ម្មប់ោក់សនលឹករនោ តខ្ លមិ្ន នរ្បើ និងគល់សនលឹករនោ ត
ខ្ លរ្បើរហើយចំនួន១។ 

▪ ងង់ ល សទិកស្ម្មប់ោក់សនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ចំនួន១។ 
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▪ កញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” ស្ម្មប់ោក់កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងការរាប់
សនលឹករនោ ត និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 

▪ រសាង “េ” ស្ម្មប់ោក់កញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” និងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 
▪ រសាឃល ំជ័រតូចម្មនរលេស្ម្មប់បិទគ្ ម្បខាងកោ ង និងខាងរ្ៅថ្នហិបរនោ ត ចំនួន៣។ 
▪ រសាឃល ំជ័រម្ធយម្ម្មនរលេស្ម្មប់ឃល ំបិទម្មត់រសាង “េ” ចំនួន១។ 

ខ. ការម្រតតួពនិតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 
គ.ក.ប ្តូវ្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់ខ្ ល គ.ក.ប 

 នទទួល រហើយខ្ លម្មនរាយម្ េរៅកោ ង ទ.១១០៧ កោ ងរនាោះ្តូវ៖ 
- ្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរោយរ្បើតារាង្តួត
ពិនិតយ ទ.១១១២ ្បសិនរបើសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ខ្ ល នទទួលម្មន
ចំនួន្គប់្ោន់រហើយ សម្មសភាពទំាងអស់ថ្ន គ.ក.ប ្តូវច ោះហតារលខារលើ 
ទ.១១១២ និងរកាទ កឱ្យ នហាត់ចត់។ 

- ្បសិនរបើសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តណ្ដមួ្យ ឬរ្ចើនខ្ ល នទទួលរនាោះ
មិ្នម្មនចំនួន្គប់្ោន់ រលខាធិការ្តវូបំរពញ្តង់ខ្ផ្ោកសម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ តខ្ ល ត់បង់ រៅកោ ង ទ.១១១២ រហើយរផ្ាើ ទ.១១១២ រនោះ ចំនួន ១
ចាប់ ជាបនាទ ន់រៅ គឃ.សប។ ្បសិនរបើសម្មា រ ឯកសារខ្ ល ត់បង់រៅ
រនាោះជាសម្មា រ ឯកសារសំខាន់ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត ្ បធាន គ.ក.ប ្ តវូចាត់
សម្មជិក ២របូ រៅកាន់ទីសាោ ក់ការ គឃ.សប រ ើម្បីទទួលសម្មា រ ឯកសារងាី
ជំនួសសម្មា រ ឯកសារខ្ លេែោះ ឬ ន ត់បង់រៅ រលើកខ្លងខ្តម្មនវទិយ ទាក់ទង 
ឬទូរស័ពទ ខ្ លអាចបញ្ាូ នព័ត៌ម្មន រសោើស ំ គឃ.សប រោោះស្សាយ។ 

- គ.ក.ប ្តូវយកចិតតទ កោក់្តួតពិនិតយសម្មា រសំខាន់ៗខ្ លអាចរាងំសទោះ
 ល់ការរបើកការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ សម្មា រសំខាន់ៗទំាងរនាោះរមួ្ម្មន៖ 
▪ សនលឹករនោ តមិ្នទាន់រ្បើ្ ស់ 
▪ ្តាសម្មៃ ត់ស្ម្មប់រ ោះរលើេោងសនលឹករនោ ត 
▪ បញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ 
▪ ហិបរនោ ត និងរសាឃល ំម្មនរលេ 
▪ ទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះស្ម្មប់្ជលក់្ម្មម្ថ្ ។ 

- ចំរពាោះសម្មា រ ថ្ទរទៀត ្ បសិនរបើមិ្ន នផ្ដល់រោយ គឃ.សប រទរនាោះ គ.ក.ប 
្តូវថ្ចោបរងាើតរឡើង ឬរោោះស្សាយរោយេលួនឯង  ូចជា៖ 
▪ ករនទល ឬ្កោសកាត ង្កាស់ ឬរបស់រផ្សងរទៀតខ្ លអាចរ្បើជំនួសបនទប់
សម្មៃ ត់ស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត 
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▪ ្កោសស្ម្មប់សររសរកំណត់រហត រោយថ្  ខ្ លអាចជំនួសទ្ម្ង់
ខ្បបបទស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត គំរូ 

▪ ប ិកសររសរ បនាទ ត់ កថ្ន្តនត ខ្េសចង...។ 
ច្ាំណាាំ៖ 

្បធាន គ.ក.ប ្តវូ៖ 
- ពិនិតយកញ្ច ប់សនលឹករនោ តឱ្យ្ ក ថ្ន ជាកញ្ច ប់សនលឹករនោ តស្ម្មប់ការយិាល័យរ ោះ
រនោ តថ្នឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រហើយ្ោន់ខ្តពិនិតយរផ្ទៀងផ្ទ ត់ចំនួន និងរលេររៀងខ្ លកត់
្តារៅរលើកញ្ច ប់សនលឹករនោ តប៉ា រណ្ដណ ោះ រោយមិ្ន្តូវរបើកកញ្ច ប់សនលឹករនោ តជាោច់ខាត។ 

- ពិនិតយរស្សាម្សំប ្តោក់្តាសម្មៃ ត់ឱ្យ្ ក ថ្ន ពិតជាម្មន្តាសម្មៃ ត់រៅខាងកោ ង 
ប៉ា ខ្នតមិ្ន្តូវរបើករស្សាម្សំប ្តជាោច់ខាត។ 

គ. ការបទិផ្សាយបញ្ជ សី ម្ ោះទតីាំងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត នងិបញ្ជ សី ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 

ឃ. ការរកាការពារ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣. ការពនិតិយទតីាំងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 
្បធាន គ.ក.ប ្តូវពិនិតយ និងររៀបចំទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ តឱ្យ នរចួរាល់ជា

រស្សចរៅថ្ងៃរៅរ ៍ ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត រ ើម្បីរ្តៀម្ស្ម្មប់សម្មជិកម្មោ ក់ៗថ្ន គ.ក.ប 
ររៀបចំសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត រៅតាម្កខ្នលងររៀងៗេលួនឱ្យរចួរស្សចរៅរម្ម៉ាង ៦:០០ 
នាទី្ពឹកថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវចាត់ខ្ចង៖ 

ប្រធាន 
គ.ក.រ ប្រូវ 

- រកាទុកសម្ភា រ ឯកសារប ោះបនោ របៅផ្ទោះប្រធាន ឬផ្ទោះសម្ភជិក
ណាម្ភោ ក់ ឬបៅទីតាំងណាមួយដែល គ.ក.រ ឯកភាពគ្នោ ថា ម្ភន
សុវរថិភាព និងជូនែាំណឹងែល់ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ និង
អ្ោកសបងេរការណ៍។ 

-ចារ់សម្ភជិក គ.ក.រ ៣នាក់ គិរទាំងប្រធាន បែើមបីរមួចាំដណក
កោុងការដែរកាសុវរថិភាព។ 

- បសោើសុាំកម្ភល ាំងសនតិសុខ បែើមបីរមួសហការការពារររបិវណខាងបប្ៅ
ផ្ទោះ ឬទីតាំងដែលទទួលរកាទុកសម្ភា រ  ឯកសារប ោះបនោ រ។ 

ប្រធាន 
គ.ក.រ ប្រូវ 

-ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យរិទផ្ាយរញ្ជ ីប ម្ ោះទីតាំងការោិល័យ
ប ោះបនោ រ និងរារ់សនលឹកបនោ រ ១ចារ់ និងរញ្ជ ីប ោះបនោ រផ្លូ វការ 
១ចារ់ បៅមុខទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

- រិទសាល ក និងបលខកូែការោិល័យប ោះបនោ រ បៅបលើប្ចកទា រ
ការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

-ចារ់ដចងសម្ភជិកឱ្យហារ់ែាំប ើងហិរបនោ រ និងរនទរ់សម្ភា រ់។ 
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ចសនាល ះយា៉ា ងតិច ១ ណម្៉ាព្ត 

សារិរទី ១ 

សារិរទី ២ 

សារិរទី ៣ 
 

គាំរូរលងក់ារយិាល័យស ោះសនោ ត 

- រ សសម្មអ តការយិាល័យ។ 
- ររៀបចំការយិាល័យរ ោះរនោ តតាម្គំរបូលង់ខ្ លម្មនស្សាប់រៅកោ ងរសៀវរៅខ្ណនំា 
គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

- ររៀបចំត  រៅអី និងសម្មា រ ថ្ទរទៀតឱ្យម្មនចំនួន្គប់្ោន់ ស្ម្មប់ ំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត ្បសិនរបើោា ន ឬម្មនចំនួនមិ្ន្គប់្ោន់ ្បធាន្តូវរធែើសំរណើ ស ំេចីពី
អាជាា ធរមូ្លោា នជាបនាទ ន់ រ ើម្បីជួយស្ម្ួល ល់ការង្កររ ោះរនោ ត។ 

- ររៀបចំបនទប់ឱ្យម្មន្ចករចញ១ និង្ចកចូល១។ 
- បិទបងអួចចាក់រសាទាែ រ (្បសិនរបើម្មន) និងរសោើស ំកម្មល ំងសនតិស េយាម្ការពារ។ 
- ណ្ដត់សម្មជិកទំាងអស់ឱ្យម្កកាន់ទីកខ្នលងរកាទ កសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត 
រៅរម្ម៉ាង ៥:៣០ នាទី្ពឹកថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត រ ើម្បីជួយ ឹកជញ្ាូ នសម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ តរៅកាន់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

- ជ្ម្មបសម្មជិកទំាងអស់ឱ្យរ្តៀម្អាោរស្ម្មប់រយៈរពល ១ថ្ងៃស្ម្មប់ហូបរៅ
រពលទំរនរ ខ្ លព ំម្មនអោករ ោះរនោ ត ឬរៅរពលណ្ដមួ្យសម្ស្សប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សី ោះសនោ ត 
 

 
 
 
 

រញ្ជ ីប ោះបនោ រសប្ម្ភរ់ 
គ.ក.រ ២ចារ់ 

-១ចារ់ រិទបៅមុខទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ
បៅ ថ្ែាបៅរ ៍១ថ្ែាមុនថ្ែាប ោះបនោ រ។ 

-១ចារ់  ទុកបប្រើប្ ស់បៅថ្ែាប ោះបនោ រ។ 
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IV. ការព្បព្រឹតតសៅថ្នការស ះសនោ ត 
សម្មសភាព គ.ក.ប ទំាងអស់ ្តូវចូល ល់ទីតំាងការយិាល័យរ ោះរនោ ត រៅរម្ម៉ាង ៦:០០ 

នាទី្ពឹកថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ តជាកំហិត  រោយនំាសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តម្កជាមួ្យផ្ង។ 
បនាទ ប់ពី គ.ក.ប  នចូល ល់កោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ តភាល ម្ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវ៖ 
- ្បកាសអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ 
រោយ្តូវពិនិតយបណណសម្មគ ល់ ឬរសចកដីសរ្ម្ចខ្តងតំាង និងទទួលសាគ ល់ជាផ្លូវការ
ម្មោ ក់ម្តងៗ និង្ ប់ទីកខ្នលង ខ្ ល នប្ម្ុងទ កជូន។ 

- ចាត់ខ្ចងសម្មជិក គ.ក.ប ឱ្យររៀបចំរ្គឿងសង្កា រមឹ្ សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត តាម្តួនាទី 
ភារកិចច និងតាម្ទីកខ្នលងររៀងៗេលួនតាម្គំរបូលង់ខ្ ល នររៀបចំទ ក ១ថ្ងៃម្ នថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

- ចាត់ខ្ចង និងខ្ណនំាសម្មជិកទី២ ឱ្យបំរពញការង្កររបស់េលួនរៅបររិវណខាងកោ ងថ្ន
ការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

១. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត និងការពនយល់ណែនាំែល់ភ្នោ ក់ង្ករគែបកសនសយា យ និងអ្ោក
 សងាតការែ៍ 
ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រតមគាំរូរលង ់

- ត ១ រៅខាងរវែងថ្  បនាទ ប់ពី្ចកចូលបនទប់ស្ម្មប់្បធាន។ 
 
 
 

- ត ខ្វង១ ឬេលី២ ោក់ជាប់ោោ រៅខាងសាត ថំ្ បនាទ ប់ពីផ្លូវចូល ស្ម្មប់រលខាធិការ 
និងអន ្បធានអងគ យជាប់ោោ ។ 

 
 
 
 
 
 

- ត ខ្វង១ ឬេលី២ ស្ម្មប់ោក់្ទបនទប់សម្មៃ ត់២ រោយ្តវូម្មនចម្មៃ យពីោោ យា៉ាងតិច 
១ខ្ម្៉ា្ត និងឃាល តពីជញ្ជា ងំ្បខ្វង ១ខ្ម្៉ា្តរៅ ១,៥០ខ្ម្៉ា្តរោយមិ្នអន ញ្ជា ត
ឱ្យោក់ខ្កបរបងអួចរឡើយ។ 

 

កដនលងប្រធាន
ម្ភន 

- ទ.១២០២ (ពាកយរណតឹ ង) 
- ហិរររកិាា រប ោះបនោ រ និងរារ់សនលឹកបនោ រ ដែលម្ភនសម្ភា រ 
ឯកសារមិនទន់បប្រើប្ ស់ ប្រូវដាក់បៅដកបររុប្រធាន។ 

កដនលងបលខាធិការ
ម្ភន 

 

-រញ្ជ ីប ោះបនោ រ ១ចារ់ 
-កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ (ទ.១១០១) ចាំនួន ៣ចារ់ 
- ប្តការោិល័យប ោះបនោ រ និងទប្មង់ដរររទបផ្សងៗបទៀរ។ 

កដនលងអ្នុប្រធាន
ម្ភន 

 

-កញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់ប្តសម្ភា រ់ និងតាំរ ុងពណ៌ប្កហម។ 
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- ត ខ្វង១  ស្ម្មប់សម្មជិកទី១ ោក់រៅកណ្ដដ លបនទប់ទល់ម្ េត ្បធាន។ 
 
 
 
 

- ត  និងរៅអីស្ម្មប់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍
ជាតិ និងអនតរជាតិ (្បសិនរបើម្មន) ោក់រៅខ្អបជញ្ជា ងំខ្ប៉ាកខាងរវែងថ្ ថ្ន
ត របស់្បធាន និងរៅរ្កាយត អន ្បធាន និងរលខាធិការ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- គ.ក.ប ្តវូអន ញ្ជា តឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍សាិតរៅទី
ជិតខាងរ្កាយអន ្បធាន និងរលខាធិការ លាម្ខ្ លអាចរម្ើលរឃើញឯកសារ ន។ 

- ការផ្ល ស់បតូរទីកខ្នលងឈរ ឬអងគ យរបស់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោក
សរងាតការណ៍្តូវម្មនការអន ញ្ជា តពី្បធាន គ.ក.ប។ 

ខ. ការពនយលណ់ែនាំសោយ សងេបអ្ាំពខីលមឹសារ ាំខាន់ៗ ែលភ់្នោ កង់្ករគែបកសនសយា យ នងិអ្ោក
 សងាតការែ៍ 
ទនទឹម្នឹងរពលររៀបចំសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ្បធាន គ.ក.ប ្តូវខ្ណនំាជា

រមួ្ ល់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍នានារោយសរងខបអំពី
េលឹម្សារសំខាន់ៗ៖ 

- ្តូវរោរព ច.ប.ឃ.ស ប.ន.ឃ.ស ្កម្សីលធម៌្ស្ម្មប់គណបកសនរយា យ 
របកខជន និងភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត ្កម្
សីលធម៌្ស្ម្មប់អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ តកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត និង
្កម្សីលធម៌្ស្ម្មប់្បព័នធផ្សពែផ្ាយព័ត៌ម្មនកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត ខ្ ល
កំណត់រោយ គ.ជ.ប។ 

- ្តូវតាម្ោនជា្បចំាកិចច្ បតិបតតិការ និងនីតិវធីិថ្នការរ ោះរនោ ត បង្កា រខ្្កង
ម្មនករណីមិ្ន្ប្កតីកោ ងការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ ត។ 

- ជួយពិនិតយ និងតាម្ោន រ ើម្បីបង្កា រ និងទប់សាា ត់ការបនលំនំាយកសនលឹករនោ ត
ផ្លូវការរចញពីការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

រនទរ់សម្ភា រ់
ពីរ កោុងរនទរ់
នីមួយៗម្ភន 

-រ ិក ១បែើម ចងដខសភាជ រ់រសារ់ ់
- ប្កដាសប្ទនារ់ ១សនលឹក ពាសបៅបលើរុ សប្ម្ភរ់ប្ទរ់
គូសសនលឹកបនោ រ។ 

រុសម្ភជិក 
ទី១ ម្ភន 

-  ហិរបនោ រែាំប ើងរចួ 
-  ទឹកបមម លុរមិនប្ជោះចាំនួន ២ែរ 
-  កាំណារ់សប្ម្ភរ់ជូរប្ម្ភមថ្ែអ្ោកប ោះបនោ រ។ 
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- មិ្ន្តូវខ្ណនំា ឬសដីបរនាទ សអែី ល់សម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
- មិ្ន្តូវខ្ណនំា ឬសាកសួរអែីចំរពាោះអោករ ោះរនោ តរឡើយ។ 
- មិ្ន្តូវរខំាន ឬរ្ជៀតខ្្ជករធែើឱ្យរាងំសទោះ ល់កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និង
រាប់សនលឹករនោ តរឡើយ។ 

- ្តូវរលើកសំណួរ សំណូម្ពររផ្សងៗ ឬ/និងរយាបល់ជំទាស់រោយផ្ទ ល់រៅ
្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ។ 

- ្តូវបំរពញវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍ កោ ងអំឡ ងការរ ោះរនោ ត និងការរាប់
សនលឹករនោ ត (ទ.១១២០) រោយ្តូវបញ្ជា ក់រ ា្ ោះសាមី្អងគការ រម្ម៉ាងចូល 
រម្ម៉ាងរចញ និងច ោះហតារលខា។ 

២. ភ្នរកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពសីា៉ោ ង ៦:០០ នទែីលស់ា៉ោ ង ៦:៣០ នទមី្រពកឹនននងៃស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ប្រធាន គ.ក.រ 
ប្រូវ 

 

- ប្រកាសែល់អ្ោកម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ ហាមបប្រើ
ទូរស័ពទថ្ែ ឬ/និងម្ភ សីុនែរ ឬ/និងឧរករណ៍បផ្សងបទៀរដែលអាច
ែរររូ ន និងហាមបធាើសកមមភាពរ ាំបោភបលើការសម្ភា រ់ថ្នការ
ប ោះបនោ រកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

- ជប្ម្ភរអ្ោកយកព័រ៌ម្ភនដែល នទទួលសាា ល់បដាយ គ.ជ.រ និង
 នការអ្នុញ្ញា រពីប្រធាន គ.ក.រ ថា គ្នរ់អាចែរយកសកមមភាព
បៅការោិល័យប ោះបនោ រ ន រ ុដនតមិនប្រូវរ ាំបោភបលើការសម្ភា រ់
ថ្នការប ោះបនោ រ។ 

- ពិនិរយប ើងវញិនូវហិរបនោ រ បែើមបីឱ្យប្ កែថា ប្រូវ នែាំប ើង
ប្រឹមប្រូវតមការដណនាាំ។ 

- បរើកគប្មរបប្ៅ និងគប្មរកោុងថ្នហិរបនោ រ។ 
- រងាា ញហិរបនោ រទបទ ចាំបពាោះអ្ោកម្ភនវរតម្ភនកោុ ងការោិល័យ
ប ោះបនោ រ រនាទ រ់មករិទគប្មរកោុងថ្នហិរបនោ រ រចួរិទភជិរគប្មរ
សនទោះរិទប្រប ោះសប្ម្ភរ់ស កសនលឹកបនោ រ ខាទ ស់គនលឹោះគប្មរកោុង 
និងចាក់បសាឃលុ ាំម្ភនបលខ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបលខបសាឃលុ ាំបៅបលើ ទ.១១០១។ 
- យកប្កដាសបលខកូែការោិល័យប ោះបនោ រចាំនួន ២សនលឹក និង
ប ោះប្តការោិល័យ។ 

- រិទប្កដាសបលខកូែបនាោះភាជ រ់បៅនឹងជញ្ញជ ាំងមុខបប្កាយថ្នហិរបនោ រ 
- អ្នុញ្ញា រឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ អ្ោកសបងេរការណ៍ពិនិរយ
បមើល និងករ់ចាំណាាំហិរបនោ រ។

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្ត បពលបម្ភ ងថ្នការពិនិរយហិរបនោ របៅ
បលើ ទ.១១០១។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
- មិ្នអន ញ្ជា តឱ្យយកហិបរនោ តរចញពីការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 
- មិ្នអន ញ្ជា តឱ្យរបើកហិបរនោ តោច់ខាត។ 
- សម្មជិកទី២ រៅខាងរ្ៅការយិាល័យរ ោះរនោ តអាចរ្បើ្ ស់ទូរស័ពទ ន រ ើម្បី
ទំនាក់ទំនងការង្ករ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
៣. ភ្នរកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពសីា៉ោ ង ៦:៣០ នទែីល់សា៉ោ ង ៧:០០ នទមី្រពកឹនននងៃស ោះសនោ ត 

្បធាន គ.ក.ប ្ តូវចាត់ខ្ចង្តួតពិនិតយកញ្ច ប់សនលឹករនោ ត រលេររៀងសនលឹករនោ ត រាប់ចំនួន
សនលឹករនោ ត ខ្ ល នទទួលជាក់ខ្សដង និងពិនិតយ្តាសម្មៃ ត់ផ្លូវការរៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ខ្ លម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

ហិបសនោ តណែលានចាក់ភ្នជ ប់សសាឃល ាំានសលខម្រតងគ់នលឹោះគម្រមបខាងកោ ង 

ភាោ ក់ងារគណរកស 

ប្រធាន 
សម្ភជិកទី១ 

អ្នុប្រធាន អ្ោកសបងេរការណ៍ 

ភាោ ក់ងារគណរកស 

បលខាធិការ 

ម្ររធាន គ.ក.ប បង្កា ញហបិសនោ តទសទែល ់ាជិក គ.ក.ប ភ្នោ ក់ង្ករ
គែបកសនសយា យ និងអ្ោក សងាតការែ៍ 

ភាោ ក់ងារគណរកសគណរកស

ប្រធាន
សម្ភជិកសម្ភជិកទី១

អ្នុប្រធានអ្នុប្រធានអ្ោកអ្ោកសបងេរសបងេរការណ៍ការណ៍

ភាោ ក់ងារភាោ ក់ងារគណរកស

បលខាបលខាធិធិការការ
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ក. ការពនិតិយកញ្ច ប ់នលកឹសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ខ. ការពនិតិយ នងិបង្កា ញម្រត ាៃ ត ់
 
 
 
 
 
 

 
ច្ាំណាាំ៖ 

ករណីសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តស្ម្មប់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត ្តូវ នទទួលរៅ
រ្កាយរម្ម៉ាង ៦:៣០ នាទី្ពឹក ប៉ា ខ្នតមិ្នហួសពីរម្ម៉ា ង ៧:០០ នាទី្ពឹកថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ តរទ៖ 
 

ប្រធាន គ.ក.រ 
ប្រូវ 

- ចារ់អ្នុប្រធាន៖ 
▪ ពិនិរយកញ្ច រ់សនលឹកបនោ រឱ្យែឹងប្ កែថា មិនប្រូវ នបគរោុះបរ ើប ើយ។ 
▪ ពិនិរយបមើល បែើមបីឱ្យែឹងប្ កែថា សនលឹកបនោ របនោះជាសនលឹកបនោ រ
សប្ម្ភរ់ការប ោះបនោ របប្ជើសបរ ើសប្កុមប្រឹកាឃុាំ សងាេ រ់ បនាោះប្ កែ
ដមន (្បសិនបរើមិនដមន ប្រធាន គ.ក.រ ប្រូវរាយការណ៍ជារនាទ ន់ 
តមរយៈ គឃ.សរ និង គធ.ខរ ជូន គ.ជ.រ បែើមបីម្ភនវធិានការ
បដាោះរសាយ)។ 

▪ បរើកកញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ និងរារ់សនលឹកបនោ រដែលជាធមមតម្ភនចាំនួន
បលើសចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែលម្ភនកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រថ្ន
ការោិល័យប ោះបនោ របនាោះ កោុងចបនាល ោះពី៥០ ែល់៩៩សនលឹក។ 

- ចារ់បលខាធិការ៖ 
▪ករ់ប្តចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល នរារ់បឃើញជាក់ដសែង (បទោះរី
សនលឹកបនោ ររារ់បឃើញជាក់ដសែងម្ភនចាំនួនបលើស ឬខាោះ បធៀរនឹង
ចាំនួនសនលឹកបនោ រ ដែលប្រូវប្រគល់ឱ្យកែី) និងករ់ប្តបលខបរៀងសនលឹក
បនោ រែាំរូងថ្នកាលទី១ និងបលខបរៀងសនលឹកចុងបប្កាយថ្នកាល
ចុងបប្កាយបៅកោុង ទ.១១០១។ 

▪ ពិនិរយចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែលម្ភនកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ និងករ់ប្ត
ចាំនួនបនោះបៅកោុង ទ.១១០១។ 

- ពិនិរយ និងរងាា ញអ្ោកម្ភនវរតម្ភនបៅកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ បែើមបីឱ្យ
ែឹងប្ កែថា បរសាមសាំរុប្រដាក់ប្តសម្ភា រ់មិនប្រូវ នបគរោុះបរ ើប ើយ។ 

- បរើកបរសាមសាំរុប្រដែលម្ភនប្តសម្ភា រ់សប្ម្ភរ់ប ោះបលើខោងសនលឹកបនោ រ។ 
- ែកយកប្តបនាោះមកប ោះសាកលបងបៅបលើប្កដាសធមមតពណ៌ស។ 
- បលើករងាា ញអ្ោកម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យប ោះបនោ រទាំងអ្ស់ឱ្យ
 នបឃើញចាស់ និងចាំណាាំ នររូសញ្ញា ថ្នប្តបនាោះ។ 

- ប ោះប្តសម្ភា រ់បៅបលើប្ជុងខាងសាត ាំដរ កខាងបលើថ្ន ទ.១១០១។ 

ប្រធាន គ.ក.រ 
ប្រូវ 
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៤. ការស ោះសនោ ត នងិឯកសារ ម្រាបស់ម្ររើម្រា ក់ោ ងការស ោះសនោ ត 
រ ើម្បីរ ោះរនោ ត ន ្បជាពលរ ាខ្េារទំាងពីររភទ្តូវ៖ 
- ម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
- ម្មនអតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិខ្េារ ឬឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការ
រ ោះរនោ ត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្តត ញ្ញា ែប័ែណ ញ្ញជ តិណខមរ (អ្.ខ) ទាំង ៣ម្ររសនទ 

ឬ ឬ 

- ពយួរការអ្នុវរតនីរិវធីិរនាទ រ់ថ្នការប ោះបនោ រថ្នការោិល័យបនាោះជា
របណាត ោះអាសនោសិន រហូរទល់ដរការពិនិរយ និងរងាា ញហិរបនោ រ
ប្ពមទាំងការពិនិរយសនលឹកបនោ រ និងប្តសម្ភា រ់ប្រូវ នរាំបពញចរ់
សពាប្គរ់។ 

- ចារ់បលខាធិការករ់ប្តបពលបម្ភ ងថ្នការពិនិរយ និងរងាា ញហិរបនោ រ 
និងករ់ប្តចាំនួន និងបលខបរៀងសនលឹកបនោ រ ចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រកោុង
រញ្ជ ីប ោះបនោ របៅកោុង ទ.១១០១ ឱ្យ នចាស់ោស់។ 

- បរើកការោិល័យប ោះបនោ របៅបប្កាយបម្ភ ង ៧:០០ នាទីប្ពឹក រ ុដនត
មិនប្រូវឱ្យហួសពីបម្ភ ង ៨:០០ នាទីប្ពឹកប ើយ។ 

 

ប្រធាន គ.ក.រ 
ប្រូវ 

ឯកសារបញ្ញជ ក់អ្តត ញ្ញា ែបសម្រមើឱ្យការស ោះសនោ ត (ឯ.អ្) 
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៥. រយៈសពលស ោះសនោ ត៖ ចាបព់សីា៉ោ ង ៧:០០ នទមី្រពកឹែលស់ា៉ោ ង ៣:០០ នទរីស ៀល 
 
 
 
 
 
 
 

 
្បធាន គ.ក.ប ្តូវ្បកាសរបើកការយិាល័យរ ោះរនោ តរៅរម្ម៉ាង ៧:០០ នាទី្ពឹកថ្ន

ថ្ងៃរ ោះរនោ ត រចួអរញ្ា ើញសម្មសភាព គ.ក.ប ឱ្យរ ោះរនោ តម្ នរគបងអស់ បនាទ ប់ម្កភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអោកយកព័ត៌ម្មន ្បសិនរបើអោកទំាងរនាោះម្មន
រ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវចាត់ខ្ចង និង
្តួតពិនិតយកិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ តកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ យា៉ាងយូរ ១រម្ម៉ាងម្ដង 
្បធាន្តូវ្តួតពិនិតយកោ ងបនទប់សម្មៃ ត់អំពីស វតាិភាព និងសណ្ដដ ប់ធាោ ប់ សម្មា រ ខ្ លបំពាក់
រៅទីរនាោះ កោ ងករណីោា នអោករ ោះរនោ តរៅកោ ងបនទប់សម្មៃ ត់។ ្បធាន្តូវតាម្ោនពិនិតយ
រម្ើលរ ើម្បីឱ្យ្ ក ថ្ន រៅរពលរចញពីបនទប់សម្មៃ ត់ អោករ ោះរនោ ត នបត់សនលឹករនោ ត
តាម្ផ្ោត់រ ើម្ ូចការខ្ណនំា និងចាត់ខ្ចងការង្ករតាម្លំោប់លំរោយ ូចតរៅ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ចារ់ដចងសណាត រ់ធាោ រ់អ្ោកប ោះបនោ របៅររបិវណខាងកោុង។ 
- ជួយរកប ម្ ោះ និងបលខបរៀងអ្ោកប ោះបនោ រកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 
- ្បសិនបរើកោុងរណណព័រ៌ម្ភនអ្ោកប ោះបនោ របឃើញប ម្ ោះ និងទីតាំងការោិល័យ
បផ្សង ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបៅកាន់ការោិល័យប ោះបនោ របនាោះ បែើមបីប ោះបនោ រ។ 

- អាចផ្ែល់រណណបលខបរៀងតមលាំដារ់មុនបប្កាយ (កោុ ងករណីចាាំ ច់)។ 
- ដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រឱ្យឈររនតកនទុយគ្នោ ជាជួរ។ 
- ្បសិនបរើការប ោះបនោ រ្នែល់បម្ភ ង ៣:០០ នាទីរបសៀលថ្នថ្ែាប ោះ
បនោ រ  បហើយបៅដរម្ភនអ្ោកប ោះបនោ រសថិរកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ ឬ
ឈររប្មង់ជួរ ឬសថិរបៅកោុងររបិវណខាងកោុងថ្នការោិល័យប ោះបនោ រ
បទៀរ អ្ោកទាំងបនាោះប្រូវដរ នអ្នុញ្ញា រឱ្យប ោះបនោ រ។ កោុ ងករណីបនោះ 
សម្ភជិកទី២ ប្រូវប្រកាសអ្បញ្ជ ើញអ្ោកប ោះបនោ រដែលម្ភនវរតម្ភនបៅកោុង
ររបិវណខាងកោុងថ្នការោិល័យប ោះបនោ រ ឱ្យចូលកោុ ងជួរ និងប្រូវប្រមូល
យក អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ពីអ្ោកប ោះបនោ រ ដែលបៅកោុងជួរ បដាយចារ់បផ្តើមពីអ្ោក
ប ោះបនោ រដែលឈរបប្កាយបគរងអស់ រហូរែល់អ្ោកបៅខាងមុខបគរងអស់ 
រួចប្រគល់ឱ្យសម្ភជិកទី៣ បៅប្រង់ម្ភរ់ទា រ។ 

សម្ភជិកទី២ 
ប្រូវ 
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សម្មជិកទី៣ 
្តូវ 

- ជប្ម្ភរអ្ោកប ោះបនោ រដែលកាំពុងឈរជាជួររនតគ្នោ បៅកោុងររបិវណខាងកោុង
អ្ាំ ពីអ្ោកប ោះបនោ រដែលប្រូវផ្ែល់អាទិភាពចូលកោុ ងការ ិោល័យ
ប ោះបនោ រ។ 

- ផ្ែល់អាទិភាពចូលកោុងការោិល័យប ោះបនោ រមុនបគែល់អ្ោកប ោះបនោ រ
ជាប្ពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្តសតីម្ភនថ្ផ្ទបពាោះ ស្តសែីម្ភនកូនរូច អ្ោកម្ភនជាំងឺ 
ជនពិការដែលមិនអាចប ោះបនោ រ នបដាយខលួនឯង និងអ្ោកជាំនួយអ្ម
ែាំបណើ រជនពិការបនាោះ រនាទ រ់មកគឺអ្ោកឈរមុខបគកោុងជួរ។ 

- រ ាំឭកអ្ោកប ោះនោ រឱ្យរកបមើលប ម្ ោះររស់គ្នរ់បៅកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ
ដែលរិទបៅមុខទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ៖ 
• បរើរកបឃើញប ម្ ោះ ប្រូវឱ្យគ្នរ់ចាាំបលខបរៀង បែើមបីជប្ម្ភរជូនបលខាធិការ 
• បរើរកមិនបឃើញប ម្ ោះ ប្រូវជប្ម្ភរជូនសម្ភជិកទី ២ បែើមបីជួយរកប ម្ ោះ 

- ឱ្យអ្ោកប ោះបនោ ររងាា ញ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្។ 
- ប្រួរពិនិរយសាោ មទឹកបមម លុរមិនប្ជោះបៅបលើប្ម្ភមថ្ែអ្ោកប ោះបនោ រ។ 
- ជប្ម្ភរអ្ោកប ោះបនោ រឱ្យបែើររប្មង់បៅរុបលខាធិការ និងអ្នុប្រធាន។ 
- អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្ោកប ោះបនោ រចូលមែង ១ នាក់ និងម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យ

ប ោះបនោ រចាំនួន ៤ នាក់កោុងបពលដរមួយ។ 
- បៅប ម្ ោះអ្ោកប ោះបនោ រម្ភោ ក់មែងៗរហូរែល់អ្ោកប ោះបនោ រចុងបប្កាយ

រងអស់ឱ្យចូលកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ បែើមបីប ោះបនោ រតមលាំដារ់
លាំបដាយ បៅបពលការប ោះបនោ រ្នចូលែល់បម្ភ ង ៣:០០ នាទី
របសៀល។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 

- ្បសិនរបើពិនិតយរឃើញថ្ន ្ម្មម្ថ្ ោត់្បឡាក់សាោ ម្ទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះ ឬរបូងត ឬ 
រ ា្ ោះ និងទិនោន័យមិ្ន ូចោោ  ្តូវជូនោត់រៅជួប្បធាន និងរាយការណ៍ពីករណីរនោះ។ 

- ្បសិនរបើរកមិ្នរឃើញម្មនរ ា្ ោះអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត ្តវូជូនោត់រៅជួប
្បធាន និងរាយការណ៍។ 

 

រលខាធិការ
្តូវ 

- ប្រួរពិនិរយប្ម្ភមថ្ែអ្ោកប ោះបនោ រ បែើមបរីញ្ញជ ក់ឱ្យប្ កែថា គ្នម ន
សាោ មទឹកបមម លុរមិនប្ជោះ។ 

- ពិនិរយបមើលបលខបរៀងបៅបលើរណណព័រ៌ម្ភនអ្ោកប ោះបនោ រ (្បសិន
បរើម្ភន) រចួប្រគល់រណណបនោះជូនគ្នរ់វញិ។ 

- សួររញ្ញជ ក់ប ម្ ោះ ពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់ជាមួយ
នឹងររូពិរ ជាមួយនឹងររូែរ រចួពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ជាមួយនឹងររូែរ 
ប ម្ ោះ និងទិនោន័យពាក់ព័នធបៅកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

- ដាក់រនាទ រ់រប្មង់តមរបណាត យជួរប ម្ ោះររស់គ្នរ់ និងគូសសញ្ញា
ធិចរញ្ញជ ក់ការ នមកប ោះបនោ រររស់គ្នរ់ កោុងកូនប្រអ្រ់ទាំបនរបៅ
ដរ កខាងបែើម ទនទឹមនឹងប ម្ ោះអ្ោកប ោះបនោ របនាោះ។ 

- ហុច អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់រនតបៅឱ្យអ្នុប្រធាន បរើប ម្ ោះ និង
ទិនោន័យកោុង អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់អ្ោកប ោះបនោ រ ែូចគ្នោ នឹងប ម្ ោះ និង
ទិនោន័យកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

- ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបៅទទួលយកសនលឹកបនោ រពីអ្នុប្រធាន។ 

សលខាធិការពិនិតយរកសមើលសាោ មទឹកសមម ល បមិនម្រជោះសៅសលើម្រាមនែអ្ោកស ោះសនោ ត 
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អន ្បធាន
្តូវ 

- ដហកសនលឹកបនោ រ ១សនលឹក បចញពីគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រ។ 
- ប ោះប្តសម្ភា រ់បៅដផ្ោកខាងខោងថ្នសនលឹកបនោ រ រចួររ់សនលឹកបនោ រជា ៤ផ្ោរ់។ 
- ជូនសនលឹកបនោ របនាោះ និង អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ បៅអ្ោកប ោះបនោ រ។ 
- ដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រថា៖ 
▪ បនោះគឺជាសនលឹកបនោ រ។ 
▪អ្ោកប្រូវបែើរបៅកាន់រនទរ់សម្ភា រ់ បប្រើរ កិដែលម្ភនបៅទីបនាោះរសារ់ ឬ
រ កិផ្ទទ ល់ខលួន (បលើកដលងដរបមម ថ្ែ) គូសសញ្ញា គ្នាំប្ទមួយបៅកោុងប្រអ្រ់
រួនប្ជុងប្ទដវងថ្នគណរកសនបោ យដរ ១គរ់ ដែលអ្ោកបពញចិរត។ 

▪ ពិចារណាឱ្យហមរ់ចរ់មុននឹងគូសសញ្ញា គ្នាំប្ទ បែើមបីរងាេ រការខូចសនលឹក
បនោ រ បដាយសារការផ្ទល ស់រតូ រចិរត។ 

▪ មុននឹងបចញពីរនទរ់សម្ភា រ់ អ្ោកប្រូវររ់សនលឹកបនោ រតមផ្ោរ់បែើម បែើមបី
ឱ្យសញ្ញា ដែលអ្ោក នគូសសថិរបៅកោុងផ្ោរ់មិនអាចបមើលបឃើញ និងឱ្យររូ
សញ្ញា ថ្នប្តសម្ភា រ់សថិរបៅខាងបប្ៅ។ 

▪ បែើរបៅកាន់រុដាក់ហិរបនោ រ បលើកសនលឹកបនោ រដែលររ់រចួបហើយ និង
ម្ភនប្តសម្ភា រ់បៅខាងខោងរងាា ញសម្ភជិកទី១ ដែលបៅដកបរបនាោះ រចួ
ស កសនលឹកបនោ រតមប្រប ោះរូចចូលបៅកោុងហិរបនោ រ។ 

- ផ្ែល់សនលឹកបនោ រ ១សនលឹកែមីបទៀរ តមការអ្នុញ្ញា រពីប្រធាន ចាំបពាោះអ្ោកប ោះ
បនោ រដែល នបធាើឱ្យខូច ឬរដហកបដាយអ្បចរនា ឬប្រូវផ្ទល ស់រែូ រចិរត។ 

រសបៀបបត់ នលកឹសនោ តឱ្យ ន ៤ផ្សោត់ សែើមបី
ឱ្យរូប ញ្ញា ម្រត ាៃ ត់ ថិតសៅខាងសម្រៅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
- អន ្បធានមិ្ន្តូវ្បគល់សនលឹករនោ ត និងអន ញ្ជា តឱ្យអោករ ោះរនោ តបនាទ ប់ចូលកោ ង
បនទប់សម្មៃ ត់រទ ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តម្ នមិ្នទាន់រចញផ្ តពីបនទប់សម្មៃ ត់។ 

- ការរ ោះ្តាសម្មៃ ត់រៅខ្ផ្ោកខាងេោងថ្នសនលឹករនោ តនីមួ្យៗ មិ្ន្តវូយករសៀវរៅសនលឹក
រនោ តរធែើជា្ទនាប់ និងបត់សនលឹករនោ តរឡើយ រ ើម្បីបង្កា រការ្បឡាក់ទឹក្តារលើសនលឹក
រនោ តរផ្សងរទៀត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

អ្ន ម្ររធានបង្កា ញរសបៀបបត់ នលឹកសនោ ត 
ឱ្យ ន ៤ផ្សោត់ ម ននងឹហ ច្ឱ្យអ្ោកស ោះសនោ ត 
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ច្ាំណាាំ៖ 
សម្មជិកទី១ ្តូវ៖ 
- ថ្ចោ្បឌិតរកកំប៉ា ង ឬ បជ័រ រោយកាត់ឱ្យេលី ោក់ ីេាច់ ស្ម្មប់ោក់ទប់ បទឹករមា
ល បមិ្ន្ជោះ។ 

- រាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូន្បធាន គ.ក.ប ្បសិនរបើចាប់ភសដ តាង នថ្ន ម្មនអោករ ោះ
រនោ តណ្ដម្មោ ក់ម្មនបំណងស កសនលឹករនោ តខ្កលងកាល យ ឬ/និងវតា រផ្សងរទៀត ឬ/និងសនលឹក
រនោ តរលើសពី ១សនលឹករៅកោ ងហិបរនោ ត ឬ/និងលាក់ទ កសនលឹករនោ តផ្លូវការ រ ើម្បីនំា
រចញរៅរ្ៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

- បិទភាិតសនទោះ្បរឡាោះស កសនលឹករនោ តជាបរណ្ដត ោះអាសនោ ្បសិនរបើោា នអោករ ោះរនោ ត
ម្ករ ោះរនោ ត និង្តូវរបើកសនទោះវញិរៅរពលម្មនវតតម្មនអោករ ោះរនោ ត។ 

ការម្រជលក់ម្រាមច្ងអ លនែសាដ ាំរប ់អ្ោកស ោះសនោ តសៅកោ ងែបទកឹសមម ល បមនិម្រជោះ 

សម្មជិកទី១ 
្តូវ 

- ឱ្យអោករ ោះរនោ តបង្កា ញសនលឹករនោ តខ្ ល នបត់រចួរនាោះ រោយ
ោក់ខ្បរខ្ផ្ោកខាងេោងខ្ លម្មនរ ោះ្តាសម្មៃ ត់រៅរកោត់ រហើយ
ស កវារោយេលួនឯងតាម្្បរឡាោះតូចចូលរៅកោ ងហិបរនោ ត។ 

- ពិនិរយឱ្យប្ កែថា ពិរជាសនលឹកបនោ រផ្លូ វការដរ ១សនលឹក ដែលម្ភន
ប្តសម្ភា រ់ជាផ្លូ វការ សប្ម្ភរ់ការោិល័យប ោះបនោ របនាោះ។ 

- ជូរ និងប្ជលក់ឱ្យលិចែល់គល់ប្កចកថ្នប្ម្ភមចងអុលថ្ែសាែ ាំ ឬ
ប្ម្ភមបផ្សងបទៀរ (ប្រសិនបរើប្ម្ភមចងអុលថ្ែសាែ ាំពិការ) ររស់អ្ោក
ប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ ររួច ចូលបៅកោុ ងែរទឹកបមម លុរមិន
ប្ជោះ និងឱ្យគ្នរ់រង់ចាាំ ៣០វនិាទីលមមទឹកបមម សាួរ មុននឹងបចញពី
ការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

- រិទគប្មរែរទឹកបមម ឱ្យជិរ បែើមបីការពារកុាំឱ្យវាហួរ បរើគ្នម នអ្ោក
ប ោះបនោ រកោុងរយៈបពលយូរ និងប្ក ុកវារាល់ ៣០នាទីមែង។ 

- រប្មុងទុកទឹកបមម លុរមិនប្ជោះ ១ែរបទៀរ សប្ម្ភរ់បប្រើបៅបពលអ្ស់
ទឹកបមម ែរទី១។ 
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៦. ការង្កររប ម់្ររធានកោ ងសពលានករែីសផ្សសងៗសកើតស ើងសៅសពលស ោះសនោ ត 
ក. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តានម្រាមនែម្ររឡាកស់ាោ មទកឹសមម ល បមនិម្រជោះ ឬរូបងត ឬទនិោនយ័មនិែចូ្គ្នោ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ខ. ករែីសលខាធកិាររកស ម្ ោះអ្ោកស ោះសនោ តកោ ងបញ្ជ សី ោះសនោ តមនិសឃើញ 
 
 
 
 
 

គ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តណាាោ កា់នបាំែង ក៊ នលកឹសនោ តណកលងកាល យ ឬ/នងិវតថ សផ្សសងសទៀត ឬ/នងិ នលកឹ
សនោ តសលើ ព ី ១ នលកឹសៅកោ ងហបិសនោ ត ឬ/នងិលាកទ់ ក នលកឹសនោ តផ្សលវូការ សែើមបនីាំសច្ញពី
ការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 
- ចំរពាោះអោករ ោះរនោ តមិ្នខ្ម្នជារបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- អ្បញ្ជ ើញភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ អ្ោកសបងេរការណ៍ឱ្យមកករ់សម្ភា ល់
រញ្ញា បនោះ។ 

- ឱ្យអ្ោកប ោះបនោ របនាោះពនយល់រាំភលឺអ្ាំពីរញ្ញា បនាោះ ប្រសិនបរើការរាំភលឺបនាោះមិន
សមបហរុផ្ល សនោិដាា នថា គ្នរ់ម្ភនរាំណងប ោះបនោ របលើសពី ១ែង ឬ
ម្ភនបចរនាទុចចររិកោុងការប ោះបនោ រ ដែលប្រូវទទួលបទសតមចារ់។ 

- ែកហូរ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ជារបណាត ោះអាសនោ រចួរញ្ជូ នបៅ គឃ.សរ បែើមបី
ចារ់វធិានការរនតបទៀរ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបហរុការណ៍បនោះបៅកោុងកាំណរ់បហរុថ្នការ
ប ោះបនោ រ (ទ.១១០១) និងរសង់ប ម្ ោះ និងទិនោន័យពីកោុង អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ 
សប្ម្ភរ់ការតមដានរដនថមបទៀរ។ 

- ្ បសិនបរើគ្នរ់មិនយល់ប្ពមតមវធិានការខាងបលើ ប្រធាន គ.ក.រ ឬ 
គឃ.សរ បសោើសុាំអាជាា ធរម្ភនសមរថកិចចឱ្យឃារ់ខលួនជនបនាោះរហូរែល់
ការប ោះបនោ រប្រូវ នរញ្ច រ់។ 

- ជប្ម្ភរគ្នរ់ថា គ្នរ់ពុាំអាចប ោះបនោ របៅការោិល័យបនោះ នបទ បប្ពាោះ
គ្នរ់គ្នម នប ម្ ោះកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រថ្នការោិល័យបនោះ។ 

- សួររករណណព័រ៌ម្ភនររស់គ្នរ់ បែើមបជីប្ម្ភរគ្នរ់អ្ាំពីទីតាំងការោិល័យ
ប ោះបនោ រ។ 

- ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបចញពីការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- ប្ រ់ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ និងអ្ោកសបងេរការណ៍ដែលម្ភន
វរតម្ភនបៅកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ មុននឹងម្ភនវធិានការដែកបែររក
សនលឹកបនោ រផ្លូ វការ។ 

- ឃារ់អ្ោកប ោះបនោ រមិនឱ្យប ោះបនោ រ។ 
- ែកហូរសនលឹកបនោ រមិនប្រឹមប្រូវទាំងបនាោះ និងដែកបែររកសនលឹកបនោ រផ្លូ វ
ការ (្បសិនបរើម្ភន) ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រម្ភនកាខោងរសារ់ «សនលឹក
បនោ រមិនប្រឹមប្រូវដែល នែកហូរ»។ 

- ែកហូរ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ជារបណាត ោះអាសនោ។
- ចារ់ដចងបធាើកាំណរ់បហរុ និងរាំបពញទប្មង់ដរររទរតឹងបចាទប្រកាន់បៅ គឃ.សរ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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- ចំរពាោះអោករ ោះរនោ តជារបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត ម្មនភសដ តាង្គប់្ោន់ 
គឃ.សប ្តូវបតឹងបនតរៅ គធ.េប រ ើម្បចីាត់វធិានការតាម្ចាប់។ 

ឃ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តជាជនពកិារមនិអាច្ស ោះសនោ តសោយខលនួឯង ន 
អោករ ោះរនោ តជាជនពិការខ្ លមិ្នអាចរ ោះរនោ តរោយេលួនឯង ន អាច

រ្ជើសររ ើសអោកជំនួយជានីតិជនម្មោ ក់ម្កជាមួ្យ ឬអាចរសោើស ំជំនួយពី្បធាន គ.ក.ប។ 
្បធាន គ.ក.ប ្តូវអម្ ំរណើ រអោករ ោះរនោ តជាជនពិការរនាោះ ឬអាចចាត់សម្មជិក 
គ.ក.ប ណ្ដម្មោ ក់ជួយក៏ ន ប៉ា ខ្នត្តូវម្មនការយល់្ពម្ពីសាមី្េលួន។ 

- អោកជំនួយជនពិការ ្តូវសួរអោករ ោះរនោ តជាជនពិការថ្ន រតើោត់រ ោះរនោ ត
ឱ្យគណបកសនរយា យមួ្យណ្ដ? 

- អោកជំនួយ្តូវសួរតិច រៗធែើយា៉ាងណ្ដក ំឱ្យអោកខ្ លរៅកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត
ឮឱ្យរសាោះ។ 

- អោកជំនួយ្តូវគូសសញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកសនរយា យរៅ
រលើសនលឹករនោ ត តាម្ការរ្ជើសររ ើសរបស់អោករ ោះរនោ តជាជនពិការ រហើយបត់
សនលឹករនោ តរនាោះតាម្ផ្ោត់រ ើម្ រចួ្តូវនំាអោករ ោះរនោ តរៅកាន់ហិបរនោ ត និង
ជួយស កសនលឹករនោ តរបស់ោត់រៅកោ ងហិបរនោ ត។ 

- អោកជំនួយជនពិការ្តូវរកាការសម្មៃ ត់ថ្នការរ ោះរនោ តរបស់ោត់។ 

ង. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តជាជនពកិារណនោកទាំង ងខាង ណែលានបាំែងច្ងស់ ោះសនោ តសោយខលនួឯង 
គ.ជ.ប  នររៀបចំ្កប្កោសពិរសស ម្មនទ្ម្ង់ជាពីរសនលឹកជាប់ោោ  ខ្ ល

ម្មន្កបម្ េ និង្កបខាងេោង ម្មនទំហំប៉ា នោោ នឹងសនលឹករនោ តផ្លូវការថ្នឃ ំ សង្កា ត់
នីមួ្យៗ រហើយ្កប្កោសពិរសសរនោះ ម្មនរចាោះ្បរោងរាងបួន្ជងុ្ទខ្វងម្មន
ទំហំប៉ា នោោ រៅចំ្បអប់ស្ម្មប់គូសសញ្ជា ោំ្ទគណបកសនរយា យ ខ្ លម្មន
រៅរលើសនលឹករនោ តផ្លូវការ។ 

- ្បធាន គ.ក.ប ្តូវខ្ណនំាអោករ ោះរនោ ត ខ្ លជាជនពិការរនាោះ ឱ្យរ្បើ្កប
្កោសពិរសស ខ្ លជាសម្មា រជំនួយ ល់ការរ ោះរនោ ត និងខ្ណនំាោត់ឱ្យ
រៅជួបរលខាធិការ រ ើម្បីបនតនីតិវធីិថ្នការរ ោះរនោ ត រោយអន វតត  ូចករណី
អោករ ោះរនោ តធម្ាតា។ រៅរពលអន វតតនីតិវធីិថ្នការរ ោះរនោ តរចួរាល់  រលខាធិការ
្តូវហ ចឯកសារពាក់ព័នធជូនអន ្បធាន គ.ក.ប និង្ ប់អោករ ោះរនោ តខ្ ល
ជាជនពិការរនាោះ ឱ្យរៅទទួលយកសនលឹករនោ តពីអន ្បធាន។ 

- អន ្បធាន គ.ក.ប ្តូវខ្ហកសនលឹករនោ ត ១សនលឹករចញពីគល់បញ្ា ី រចួរ ោះ្តា
សម្មៃ ត់រៅរលើខ្ផ្ោកខាងេោង បត់ជាបួនផ្ោត់តាម្ការកំណត់ និង្តូវខ្ណនំាអោក
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រ ោះរនោ តខ្ លជាអោកពិការរនាោះ ឱ្យសាទ បសនលឹករនោ ត និងសាោ ម្បត់ រចួលា
សនលឹករនោ តឱ្យរសាើរឡើងវញិ រហើយោក់រៅកោ ង្កប្កោសពិរសស រោយ
ឱ្យខ្ផ្ោកខាងម្ េថ្នសនលឹករនោ តរលចរចញ្បអប់ស្ម្មប់គូសសញ្ជា ោំ្ទ
គណបកស តាម្្បរោងស្ម្មប់គូស និងរ្បើឃាោ បោបសនលឹករនោ តរនាោះ
ភាា ប់នឹង្កប្កោសពិរសស រ ើម្បីបង្កា រក ំឱ្យ្បអប់រលេររៀងស្ម្មប់គូស
សញ្ជា ោំ្ទគណបកសនរយា យង្កក ឬរលអៀងរចញពី្បរោងថ្ន្កប
្កោសពិរសស។ 

- អន ្បធាន គ.ក.ប ្តវូ្បគល់្កប្កោសពិរសស ខ្ លម្មនោក់សនលឹក
រនោ តខាងកោ ង ជូនរៅអោករ ោះរនោ តខ្ លជាជនពិការរនាោះ និងកាន់្ម្មម្ថ្ 
ណ្ដមួ្យរបស់ោត់ឱ្យម្កប៉ាោះ និងសាទ ប្បរោងរាងបួន្ជុង្ទខ្វងខ្ ល
រចាោះរលើ្កប្កោសពិរសស ពីរលើច ោះរ្កាម្ និងជ្ម្មបោត់ថ្ន៖ 
▪ អោកអាចសាទ ប និងរាប់្បរោងរាងបួន្ជុង្ទខ្វង ខ្ លកំណត់រលេររៀង 
និងចំនួនគណបកសនរយា យទំាងអស់រៅរលើសនលឹករនោ ត។ ្បរោង
រាងបួន្ជងុ្ទខ្វង គឺជា្បអប់ស្ម្មប់គូសសញ្ជា ោំ្ទគណបកសនរយា យ 
ខ្ លម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនោះ។ 

▪ អោក្តូវចងចំាអំពីរលេររៀងគណបកសនរយា យ ខ្ លេលួនរពញចិតត។ 
▪ អោក្តូវរ្បើប ិកគូសសញ្ជា ោំ្ទកោ ង្បរោងរាងបួន្ជុង្ទខ្វង បនាទ ប់ពីអោក
 នសាទ ប និង ន ឹងចាស់អំពី្បអប់រលេររៀងគណបកសខ្ លអោករពញចិតត។ 

▪ អោក្តូវរោោះឃាោ ប និង កសនលឹករនោ តរចញពី្កប្កោសពិរសស រចួបត់
តាម្ផ្ោត់រ ើម្ រហើយរសោើស ំ្បធាន គ.ក.ប ឱ្យជួយជូនរៅស កសនលឹករនោ ត
ចូលកោ ងហិបរនោ ត។ 

- បនាទ ប់ពីអោករ ោះរនោ តខ្ លជាជនពិការ  នទទួល្កប្កោសពិរសស 
ខ្ លម្មនសនលឹករនោ តផ្លូវការរៅខាងកោ ងរចួរហើយ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវអន វតត
ភារកិចចរបស់េលួន ូចខាងរ្កាម្៖ 
▪ ជួយជូនអោករ ោះរនោ តជាជនពិការរនាោះ រៅកាន់បនទប់សម្មៃ ត់ និងជួយរកប ិក 
ស្ម្មប់គូសសញ្ជា ោំ្ទគណបកសនរយា យ។ 

▪ ជួយររៀបចំ្កប្កោសពិរសស ឱ្យម្មនភាព្តឹម្្តូវ ្បសិនរបើពិនិតយ
រឃើញថ្ន ្កប្កោសពិរសសរនាោះម្មនភាពមិ្ន្ប្កតី ឬោក់មិ្នទំនង។ 

▪ រចញពីបនទប់សម្មៃ ត់ និងរង់ចំាជួយបខ្នាម្រទៀត ្បសិនរបើម្មនសំណូម្ពរ
ពីអោករ ោះរនោ តរនាោះ។ 

- រាល់ការអន វតតនីតិវធីិខាងរលើរនោះ ្តូវរធែើរឡើងចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ខ្ លម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត។ 
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ច្. ករែីអ្ោកានវតតានកោ ងការយិាល័យស ោះសនោ តប៉ោ នប៉ោងច្ងស់ឃើញអ្ោកស ោះសនោ តគូ  ញ្ញា គ្នាំម្រទ
គែបកសនសយា យ 

 
 
 
 
 
 
 

- បនាទ ប់ពី នទទួលកំណត់រហត ខាងរលើ គឃ.សប ្ តវូរធែើការរស ើបអរងាតជាបនាទ ន់។ 
- ្បសិនរបើម្មនភសដ តាងបញ្ជា ក់ថ្ន  នររំលាភពិត្ ក ខ្ម្ន គឃ.សប 
្តូវបញ្ាូ នករណីរនោះរៅ គធ.េប រ ើម្បីចាត់វធិានការតាម្ចាប់។ 

ឆ. ករែី នលកឹសនោ តខចូ្ ឬរណហកសោយអ្សច្តន ឬណែល នគ ូ ញ្ញា សលើ នលកឹសនោ តរួច្សហើយណត ន
ផ្លល  រ់តរូច្តិតវិញ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ជ. ករែីានការជាំទ  ់ឬតវ៉ោ ពភី្នោ កង់្ករគែបកសនសយា យណាាោ កក់ោ ងសពលស ោះសនោ ត 
 
 

្បធាន គ.ក.ប 
្តូវ 

- ប្ពម្ភនផ្ទទ ល់ម្ភរ់ ចាំបពាោះការរ ុនរ ងបលើកទី១។ 
- ចារ់ទុកជាការរ ាំបោភបលើភាពសម្ភា រ់ថ្នការប ោះបនោ រ ប្រូវរបណត ញ
បចញពីការោិល័យប ោះបនោ រ និងប្រូវទទួលបទសតម ច.រ.ឃ.ស 
ចាំបពាោះការរ ុនរ ងបលើកទី២។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបហរុការណ៍បនោះកោុងកាំណរ់បហរុមួយបដាយ
ដ ក បែើមបីបធាើការតមដានរដនថមបទៀរ។ 

- រញ្ជូ នកាំណរ់បហរុជូន គឃ.សរ កោុ ងករណីជនប្រប្ពឹរតបលមើសបគ្នល
ការណ៍សម្ភា រ់ថ្នការប ោះបនោ របនាោះជាបរកាជនឈរប ម្ ោះប ោះបនោ រ។ 

- អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នុប្រធានផ្ែល់សនលឹកបនោ រជូនអ្ោកប ោះបនោ រ ១សនលឹក
បទៀរ បហើយឱ្យដរ ១បលើកបនោះគរ់។ 

- ប្ រ់គ្នរ់ឱ្យររ់សនលឹកបនោ រខូច ឬរដហក ឬផ្ទល ស់រតូ រចិរតតមផ្ោរ់បែើម 
រចួដាក់បៅកោុងបរសាមសាំរុប្រដែលម្ភនកាខោងរសារ់ «សនលឹកបនោ រខូច»។ 

- សបប្មចមិនប្ពមផ្ែល់សនលឹកបនោ រ ១សនលឹកបផ្សងបទៀរតមការបសោើសុាំ
 នប ើយ ប្រសិនបរើអ្ោកប ោះបនោ រមកសុាំរនតរនាទ រ់គ្នោ ដែលចារ់ទុក
ថាជាភាពមិនប្រប្ករី បហើយឱ្យបលខាធិការករ់ប្តករណីទាំងបនាោះចូល
កោុង ទ.១១០១។ 

- រ ាំឭកអ្នុប្រធានឱ្យដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រអ្ាំពីរបរៀររងាេ រសនលឹកបនោ រខូច។ 
- ធានាឱ្យម្ភនសនលឹកបនោ រប្គរ់ប្គ្នន់ សប្ម្ភរ់ការប ោះបនោ របៅថ្ែាប ោះ
បនោ រ។ 

្បធាន គ.ក.ប 
្តូវ 

- ឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យបលើកការជាំទស់ ឬរវា បនាោះមកខលួនផ្ទទ ល់។ 
- ឱ្យរងាា ញពីមូលបហរុ ឬភសែុតងដែលនាាំឱ្យគ្នរ់បជឿថាម្ភនភាពមិន
ប្រប្ករី ឬម្ភនការរ ាំបោភបលើ ច.រ.ឃ.ស ឬ រ.ន.ឃ.ស។ 

្បធាន គ.ក.ប 
្តូវ 
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- ្បសិនរបើជំទាស់សម្រហត ផ្ល  
 
 
 
 

- ្បសិនរបើយល់្ពម្តាម្ការជំទាស់ ឬតវា៉ារនាោះ ្បធាន្តូវខ្ណនំា និងរឭំក
សម្មជិក គ.ក.ប និងអោកម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ តអំពីេលឹម្សារ
ពាក់ព័នធ និង្តូវចាត់វធិានការរោោះស្សាយភាពមិ្ន្ប្កតីរនាោះជាបនាទ ន់។ 

- ្បសិនរបើប ិរសធការជំទាស់ ឬតវា៉ា៖ 
▪ ផ្ដល់រហត ផ្លពាក់ព័នធនឹងការប ិរសធរនាោះជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
▪ ្បសិនរបើភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យរៅខ្តជំទាស់ ឬតវា៉ា  ្ បធាន គ.ក.ប 
្តូវកត់្តាករណីជំទាស់ ឬតវា៉ារនោះរៅកោ ង ទ.១១០១ រោយឱ្យអោកជំទាស់ 
ឬតវា៉ារនាោះច ោះហតារលខាជាមួ្យ។ ្បសិនរបើោត់មិ្នយល់្ពម្ច ោះហតារលខា 
ករណីថ្នការជំទាស់ ឬតវា៉ារនាោះមិ្ន្តូវ នកត់្តាកោ ងកំណត់រហត រទ។ 

▪ ការសរ្ម្ចរបស់្បធាន គ.ក.ប ជាការសរ្ម្ច នការកោ ងក្មិ្តសម្តាកិចច
របស់េលួន រហើយ្បធាន្តូវ្បកាសបនត ំរណើ រការរ ោះរនោ តតរៅរទៀត។ 

▪ ផ្ដល់ ទ.១២០២ ជូនោត់ស្ម្មប់បតឹងរៅ គឃ.សប (្បសិនរបើោត់ស ំ)។ 

ឈ. ករែីានអ្ោកស ោះសនោ តណាាោ ករ់ ាំខានែលក់ចិ្ចម្ររតបិតតកិារស ោះសនោ ត សទោះបគី្នត ់ថតិសៅកោ ង
ការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ឬកាំព ងឈរតម្រមងជ់រួសៅខាងសម្រៅការយិាលយ័កដ ី

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ញ. ករែីកចិ្ចម្ររតបិតតកិារស ោះសនោ តម្រតវូ នរ ាំខានែលក់ម្រមតិណែលអ្ោកស ោះសនោ តមនិអាច្សធវើការស ោះសនោ ត
បនតសទៀត ន 
្បធាន គ.ក.ប អាចរសោើស ំកម្មល ំងសនតិស េឱ្យររៀបចំសារឡើងវញិនូវររបៀបររៀបរយ

រៅខាងកោ ង និងខាងរ្ៅការយិាល័យរ ោះរនោ ត ្ បសិនរបើកិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត
្តូវ នរខំាន ល់ក្មិ្តខ្ លអោករ ោះរនោ តមិ្នអាចរធែើការរ ោះរនោ តបនតរទៀត ន។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- រញ្ឈរ់ជារបណាត ោះអាសនោ កិចចប្ររិររតិការប ោះបនោ រ។ 
- សាត រ់ការជាំទស់ ឬរវា បនាោះ។ 
- ពិភាកាជាមួយសម្ភជិក គ.ក.រ ែថ្ទបទៀរ។ 
- សបប្មចយល់ប្ពម ឬរែិបសធការជាំទស់ ឬរវា បនាោះ។ 

- ដណនាាំឱ្យគ្នរ់រការបរៀរបរៀររយ។ 
- បសោើកម្ភល ាំងសនតិសុខឱ្យរបណត ញរុគាលបនាោះបចញ ឬឃារ់ខលួនរុគាល
បនាោះរហូរែល់ការប ោះបនោ រប្រូវ នរញ្ច រ់ កោុងករណីអ្ោកប ោះបនោ រ
បនាោះរែិបសធមិនប្ពមបគ្នរពតមរញ្ញជ ររស់ខលួន។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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សកម្ាភាពរខំាន ល់ក្មិ្តមិ្នអាចរ ោះរនោ ត នម្មន៖ 
- ការបរញ្ច ញសខ្្ម្កខាល ំងៗ ឬការបរញ្ច ញសម្ដីគំរាម្កំខ្ហង ឬរជរ្បម្មង 
ម្មក់ង្កយ។ 

- ការរធែើសកម្ាភាពរារាងំអោករ ោះរនោ តមិ្នឱ្យរៅរ ោះរនោ ត។ 
- ការរ ញ្ចានរោយរ្បើកម្មល ំងធៃន់។ 
- ការគប់វតា រផ្សងៗ សំរៅអោករ ោះរនោ ត ឬការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 
- ការអ កឡ កថ្នប គគលណ្ដម្មោ ក់ ឬរ្ចើននាក់ខ្ លរធែើឱ្យរខំាន ល់អោករ ោះរនោ ត។ 
- ការបរញ្ចញអាកបបកិរយិា និងភាសាមិ្នសម្រម្យ។ 
- ការបរញ្ចញឱ្យរឃើញនូវអាវ ធ រ្គឿងផ្ទ ោះ ឬសារធាត រផ្សង ្ៗបកបរោយរ្ោោះថ្នោ ក់។ 

ែ. ករែីការស ោះសនោ ត្នែលស់ពលបញ្ចបស់ៅសា៉ោ ង ៣:០០ នទរីស ៀល  សហើយសៅណតានអ្ោកស ោះសនោ ត
 ថតិកោ ងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ឬឈរតម្រមងជ់រួ ឬ ថតិសៅកោ ងបរសិវែខាងកោ ងននការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 
អ្ោកស ោះសនោ តទាំងសនោះម្រតវូណត នអ្ន ញ្ញា តឱ្យស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 

 

ច្ាំណាាំ៖ 
- អោករ ោះរនោ តខ្ លោា នវតតម្មនរៅខាងកោ ងការយិាល័យរ ោះរនោ ត ឬរៅកោ ងបររិវណ
ខាងកោ ងថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត រៅនាទីច ងរ្កាយនារម្ម៉ាង ៣:០០ នាទីររសៀលថ្ន
ថ្ងៃរ ោះរនោ តរទ អោករ ោះរនោ តទំាងរនាោះព ំ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យរ ោះរនោ តរឡើយ។ 

- ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តខ្ លម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត មិ្នទាន់ នរ ោះរនោ ត្គប់ោោ
រទ រទាោះបីោា នអោករ ោះរនោ តឈររង់ចំារ ោះរនោ តកដី ្បធាន គ.ក.ប មិ្នអាចបិទការរ ោះរនោ ត
រៅការយិាល័យរបស់េលួនរៅម្ នរម្ម៉ាង ៣:០០ នាទីររសៀលថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត នរឡើយ។ 

- ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តទំាងអស់ខ្ លម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត នម្ករ ោះរនោ ត
្គប់ោោ រហើយ ្បធាន គ.ក.ប អាច្បកាសបញ្ច ប់ការរ ោះរនោ តរៅការយិាល័យរបស់
េលួន រៅម្ នរម្ម៉ាង ៣:០០ នាទីររសៀល ន។ 

- ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យបែើរប្រមូល អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ពីអ្ោកប ោះបនោ រ ដែល
កាំពុងឈរកោុងជួរ បដាយចារ់បផ្តើមប្រមូលពីអ្ោកឈរបប្កាយបគរងអស់ 
រហូរែល់អ្ោកបៅខាងមុខបគរងអស់ រចួប្រគល់ជូនសម្ភជិកទី៣។ 

- ចារ់សម្ភជិកទី៣ ឱ្យបៅប ម្ ោះម្ភោ ក់មតងៗ រហូរែល់អ្ោកប ោះ
បនោ រចុងបប្កាយរងអស់ នចូលកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ បែើមបី
ប ោះបនោ រ។ 

្បធាន គ.ក.ប 
្តូវ 
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ឋ. ករែីកាលៈសទ ៈានអា នោណែលនាំឱ្យានសម្រគ្នោះថ្នោ ក ់ឬគាំរាមកាំណហងែល់  វតថភិ្នពមន្តនតសី ោះសនោ ត 
នងិអ្ោកស ោះសនោ ត សៅកោ ងបរសិវែការយិាលយ័ស ោះសនោ តននងៃស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ករណីការយិាល័យរ ោះរនោ តមិ្ន នរបើក គ.ក.ប ្តូវបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកសារ
រ ោះរនោ តទំាងអស់រៅ គឃ.សប។ 

- ករណីការយិាល័យរ ោះរនោ តខ្ ល្តូវ នបិទកោ ងរពលកំព ង ំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត គ.ក.ប ្តូវ្បមូ្លហិបរនោ តខ្ លម្មនសនលឹករនោ តរ ោះរចួរហើយ 
និងសនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ រាប់ចំនួន និងកត់្តាទ កកោ ងកំណត់រហត  រចួ
ោក់កោ ងរសាង១ រោយខ្ឡក រមួ្ទំាងសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងអស់ រចួ
បញ្ាូ នរៅ គឃ.សប។ សនលឹករនោ តទំាងរនោះ ្តវូទ កជារម្មឃៈ។ 

- ករណីកាលៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើងរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរ្កាយ
រពលបិទការរ ោះរនោ ត និងរធែើកំណត់រហត រចួ ប៉ា ខ្នតហិបរនោ តខ្ លម្មន
សនលឹករនោ តខាងកោ ង កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងឯកសាររ ោះរនោ ត
្តូវេូចខាត គ.ក.ប ្តូវរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តទំាងរនាោះបញ្ាូ ន
រៅ គឃ.សប កោ ងរនាោះ ្បធាន គ.ក.ប ្តវូ៖ 
▪ រធែើរ យការណ៍ពីសភាពការណ៍ជាក់ខ្សដងជូន គឃ.សប។ 
▪ ្បមូ្ល និងរវចេចប់រាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តខ្ លរៅសល់អម្រោយ
រ យការណ៍ជូន គឃ.សប។ 

▪ បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ទទួល (ទ.១១០៧) ចំនួន ២ចាប់ រ្បើរពល
្បគល់ ទទួល កោ ងរនាោះ គឃ.សប រកាទ ក ១ចាប់  និង គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប់។ 

- ករណីកាលៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើងរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរ្កាយ
រពលបិទការរ ោះរនោ ត និងរធែើកំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ តរចួរហើយ ហិបរនោ ត
ខ្ លម្មនសនលឹករនោ តខាងកោ ង កំណត់រហត ថ្នការរ ោះរនោ ត និងឯកសារ
រ ោះរនោ តរៅរកា នលអ គ.ក.ប ្តវូរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ទំាង
រនាោះបញ្ាូ នរៅ គឃ.សប រ ើម្បីចាត់ខ្ចងរាប់សនលឹករនោ តរៅទីសាោ ក់ការ 
គឃ.សប។ កោ ងរនាោះ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវចាត់ខ្ចងរវចេចប់ និងបញ្ាូ នជា
បនាទ ន់រៅ គឃ.សប នូវ៖ 
▪ ហិបរនោ តខ្ ល នបិទភាិត និងចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 

-អាចសបប្មចមិនបរើក ឬអាចរិទការោិល័យប ោះបនោ រររស់ខលួន 
បដាយដផ្អកតមការកាំណរ់ររស់ គ.ជ.រ។ 

-រាយការណ៍ជារនាទ ន់ជូន គឃ.សរ បែើមបី គឃ.សរ រាយការណ៍រនត
បៅ  គធ.ខរ បហើយ គធ.ខរ រាយការណ៍ជូន គ.ជ.រ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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▪ រវចេចប់កញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” ខ្តមិ្នចំា ច់បិទកាវស វតាិភាពរទ ោក់កោ ង
រសាង “េ” រចួចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 

▪ រវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសល់រោយខ្ឡក។ 
▪ បញ្ាូ ន និង្បគល់ហិបរនោ ត រសាង “េ” និងរាល់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត
រៅសល់រៅ គឃ.សប។ កោ ងការបញ្ាូ ន្តូវម្មនការអម្ ំរណើ ររោយ
អន ្បធាន និងម្ន្តនតី គ.ក.ប មួ្យចំនួន ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ អោក
សរងាតការណ៍ និងកម្មល ំងសនតិស េ ២នាក់ផ្ង។ 

▪ បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ចំនួន ២ចាប់ រ្បើ
រពល្បគល់ ទទួល កោ ងរនាោះ គឃ.សប រកាទ ក ១ចាប់  និង គ.ក.ប រកា
ទ ក ១ចាប់។ 

V. ការបិទការស ះសនោ ត 
រៅរពលអោករ ោះរនោ តច ងរ្កាយបងអស់ នរ ោះរនោ តរចួ និង នរចញផ្ តពីការយិាល័យ 

្បធាន គ.ក.ប ្ តវូចាត់សម្មជិកទី៣ ឱ្យចាត់វធិានការចំា ច់ រ ើម្បកីារពារ្ចកចូលការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត ក ំឱ្យអោកោា នភារកិចចរចញចូល។ បនាទ ប់ម្ក ្បធាន គ.ក.ប ្តវូ្បកាសបិទការរ ោះ
រនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តរនាោះ និងអន វតតការង្ករជាបនតបនាទ ប់ ូចតរៅ៖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ច្ាំណាាំ៖ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ អាចងតយកសកម្ាភាពថ្ន

ការយិាល័យរ ោះរនោ ត រ្កាយពីការ្បកាសបិទការរ ោះរនោ តរោយ្បធាន គ.ក.ប។ 

- រិទភជិរសនទោះរិទប្រប ោះសប្ម្ភរ់ស កសនលឹកបនោ រទាំង២ ថ្នហិរបនោ រ។ 
- រិទប្កដាសបសតើង ១សនលឹកដែលម្ភនចុោះហរថបលខាររស់គ្នរ់ និង
ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យពាសពីបលើសនទោះរិទប្រប ោះសប្ម្ភរ់
ស កសនលឹកបនោ រទាំង២ បនាោះ។ 

- រិទគប្មរខាងបប្ៅថ្នហិរបនោ រ និងចាក់បសាឃលុ ាំម្ភនបលខបៅប្រង់
ប្កវលិសប្ម្ភរ់ចាក់បសាទាំង២ ថ្នហិរបនោ រ និងអ្នុញ្ញា រឱ្យភាោ ក់ងារ
គណរកសនបោ យ និងអ្ោកសបងេរការណ៍ពិនិរយបមើលហិរបនោ រ និង
បសាឃលុ ាំម្ភនបលខទាំង២ បនាោះ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តរដនថមកោុ ងកាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ 
(ទ.១១០១) នូវបពលបវោថ្នការរិទការប ោះបនោ រ ប្ពមទាំងលកាណៈ
សម្ភា ល់ និងបលខថ្នបសាឃលុ ាំទាំង២។ 

- ចារ់វធិានការការពារហិរបនោ រដែលម្ភនសនលឹកបនោ របៅខាងកោុងោ ង
ហមរ់ចរ់។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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១. ការសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំននួអ្ោកស ោះសនោ ត ច្ាំននួ នលកឹសនោ តណែល នសម្ររើ ច្ាំននួ នលកឹសនោ តមនិ នសម្ររើ នងិច្ាំននួ
 នលកឹសនោ តខចូ្ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. រូបមនតសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំននួអ្ោកស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចាំនួនសនលឹកបនោ រ
ដែល នទទួល

ជាក់ដសែង 

ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន ន
បប្រើ + ចាំនួនសនលឹកបនោ រខូច 

ចាំនួនអ្ោកប ោះ
បនោ រដែល ន
ប ោះបនោ រ 

–=

-ចារ់បលខាធិការឱ្យរារ់ចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ រ បដាយ
រារ់ចាំនួនគាំនូសសញ្ញា ដែល នគូសសម្ភា ល់កោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ និង
រាយការណ៍ជូនប្រធានអ្ាំពីចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ រ។ 

-ឱ្យអ្នុប្រធានសម្ភា ល់រវាងគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រដែល នបប្រើ និងគល់
រញ្ជ ីថ្នសនលឹកបនោ រមិនទន់ នបប្រើ  រចួរារ់ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន
 នបប្រើ និងរារ់ចាំនួនសនលឹកបនោ រខូចបដាយដ កពីគ្នោ ។ 

-ឱ្យបលខាធិការ និងអ្នុប្រធានបធាើការបផ្ទៀងផ្ទទ រ់គ្នោ  ប្រសិនបរើបឃើញថា 
ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល នទទួលជាក់ដសែងែកផ្លរូកថ្នចាំនួនសនលឹក
បនោ រខូច និងចាំនួនសនលឹកបនោ រមិន នបប្រើម្ភនចាំនួនបសមើគ្នោ នឹងចាំនួន
អ្ោកប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ របនាោះ ប្រវូចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តរួ
បលខថ្នចាំនួនបសមើគ្នោ បនាោះបៅកោុង ទ.១១០១។ 

- ប្រសិនបរើបឃើញថា ម្ភនភាពខុសគ្នោ ៖ 
▪ចារ់បលខាធិការឱ្យរារ់ចាំនួនគាំនូសសញ្ញា សម្ភា ល់អ្ោកប ោះបនោ រដែល
 នមកប ោះបនោ រ ជាបលើកទី២។ 

▪ឱ្យអ្នុប្រធានបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ និងរារ់ប ើងវញិដែរនូវចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល
 នបប្រើ ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន នបប្រើ  និងចាំនួនសនលឹកបនោ រខូច
ដែលសររុមក ប្រូវបសមើនឹងចាំនួនសនលឹកបនោ រទទួលជាក់ដសែង។ 

- ប្រសិនបរើបឃើញថា បៅដរម្ភនភាពខុសគ្នោ បទៀរ ចារ់បលខាធិការឱ្យ
ករ់ប្តរួបលខថ្នចាំនួនដែលខុសគ្នោ បនាោះបៅកោុង ទ.១១០១។ 

-ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យបចាោះ ឬការ់សនលឹកបនោ រដែលមិន នបប្រើទាំង
អ្ស់ បដាយប្រដារ់បចាោះ ឬកថ្្នត បែើមបបីធាើបម្ភឃភាពសនលឹកបនោ រដែល
បៅសល់មិន នបប្រើ។ 

-ឱ្យអ្នុប្រធានដាក់សនលឹកបនោ របម្ភឃភាព និងគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រ
ដែល នបប្រើបៅកោុងបសាង ល សទិកដរ១  រចួរិទឱ្យជិរ។ 

-  

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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៣. កាំែតស់ហត ននការស ោះសនោ ត (ទ.១១០១) នងិការសម្ររើម្រា  ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. ការសវច្ខចបក់ញ្ចប ់ វតថភិ្នព “ក” (មនិទនប់ទិនជតិកាវ  វតថភិ្នព) 
្បធាន គ.ក.ប ្តូវររៀបចំរវចេចប់សម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តោក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព 

“ក” ខ្ លម្មន៖ 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 
- រស្សាម្សំប ្តោក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តខ្ ល នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តេូច” (្បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគល់បញ្ា ីសនលឹករនោ តខ្ ល នរ្បើ” 
- រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាសម្មៃ ត់ 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តវូខ្ ល ន កហូត” (្បសិនរបើម្មន) 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ឯកសារភសដ តាងខ្ ល ន កហូត (្បសិនរបើម្មន)។ 

 
 

-១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមពម្ភនកាខោងថា 
“កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើជូន គ.ជ.រ” 

-១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមពម្ភនកាខោងថា 
“កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើជូន គធ.ខរ” 

-១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមពម្ភនកាខោងថា 
“កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើជូន គឃ.សរ” 

ទ.១១០១ = ៣ចារ់ 

-ចារ់បលខាធិការ៖ 
▪ ករ់ប្តរដនថមនូវបលខបសាឃលុ ាំដែលនឹងប្រូវបប្រើប្ ស់សប្ម្ភរ់

ចាក់ឃលុ ាំម្ភរ់បសាង “ខ” បៅកោុង ទ.១១០១។ 
▪ ប ោះប្តសម្ភា រ់បៅប្ជុងខាងសាត ាំដរ កខាងបលើថ្ន ទ.១១០១។ 
▪ ចុោះហរថបលខាបលើ ទ.១១០១ ទាំង ៣ ចារ់។ 

- ពិនិរយ និងចុោះហរថបលខាបលើ ទ.១១០១ ទាំង ៣ចារ់ រចួឱ្យ
បលខាធិការប ោះប្តការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

-ដាក់រងាា ញកាំណរ់បហរុបនោះចាំបពាោះភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍ បែើមបីពិនិរយ។ 

-អ្បញ្ជ ើញភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ ឱ្យចូលរមួចុោះហរថបលខា
ជាសាកសី។ ការមិនប្ពមចុោះហរថបលខាពីភាោ ក់ងារគណរកស
នបោ យមិនអាចចារ់ទុកកាំណរ់បហរុបនោះជាបម្ភឃៈ នបទ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ការសរៀបច្ាំទ កោក ់ាា រ ឯកសារ 
្បធាន គ.ក.ប ្តវូចាត់ខ្ចងសម្មជិកឱ្យ៖ 
- ររៀបចំទ កោក់សម្មា រ ឯកសារខ្ លរៅសល់កោ ងរកសស័ងាសី។ 
- រវចេចប់ បទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះរោយខ្ឡក។ 
- រ ោះររ ើបនទប់សម្មៃ ត់ទំាង២ រចួ្ចករៅកោ ងការ ងនីឡ ងខ្ ល នរ្បើរពលទទួល។
- ររៀបចំទ កោក់សម្មា រ ឯកសារខាងរលើរនាោះឱ្យម្មនស វតាិភាពរៅកោ ងការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត។ 

(មិនទន់រិទកាវសុវរថិភាព) 
រញ្ចប់សវុតថភិារ “រ” 

 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់ ទ.១១០១ បផ្ាើជូន គ.ជ.រ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់រញ្ជ ីប ោះបនោ រដែល នបប្រើកោុងការ
ប ោះបនោ រ 

- បរសាមសាំរុប្រដាក់ “សនលឹកបនោ រខូច” (ប្រសិនបរើម្ភន) 
- បសាង ល សទិកដាក់ “សនលឹកបនោ រមិន នបប្រើ និងគល់
រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រដែល នបប្រើ” 

- បរសាមសាំរុប្ររូចដាក់ប្តសម្ភា រ់ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់សនលឹកបនោ រមិនប្រឹមប្រវូដែល ន
ែកហូរ (្បសិនបរើម្ភន) 

- បរសាមសាំរុប្រដាក់ឯកសារភសែុតងដែល នែកហូរ 
(្បសិនបរើម្ភន)។ 

-ចារ់ដចងប្រួរពិនិរយឱ្យ នហមរ់ចរ់ថា សម្ភា រ ឯកសារខាងបលើប្រូវ
 នដាក់កោុងកញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” ប្គរ់សពាបហើយ។ 

- កុាំទន់រិទកាវសុវរថិភាពកញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” បប្ពាោះប្រូវរង់ចាាំដាក់ 
ទ.១១០២ ទ.១១០៨  និងបសាង ល សទិកដាក់សនលឹកបនោ រ នការ 
សនលឹកបនោ រមិន នការ ផ្ទទ ាំងប្កដាសធាំករ់ប្តសាំប ងបនោ រ និងបរសាម
សាំរុប្រដាក់វរថុ មិនដមនជាសនលឹកបនោ រ (ប្រសិនបរើម្ភន) ចូលកោុងកញ្ច រ់
សុវរថិភាព “ក” រដនថមបទៀរ បប្កាយរញ្ច រ់ការរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

-សរបសរបលខកូែការោិល័យប ោះបនោ របលើកញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” 
ដផ្ោកខាងបប្ៅ បដាយរ កិហាឺរលុរមិនប្ជោះ។ 

-ចារ់ដចងរកាទុកកញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” ោ ងហមរ់ចរ់ និងម្ភន
សុវរថិភាពកោុងបពលកាំពុងែាំបណើ រការរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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VI. ការរាប់សនលឹរសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ ត 
ការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវរធែើរៅតាម្ការយិាល័យរ ោះរនោ តនីមួ្យៗកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ រលើកខ្លង

ខ្តការយិាល័យរ ោះរនោ តណ្ដខ្ លម្មនរសចកដីសរ្ម្ចរផ្សងពីរនោះរោយ គ.ជ.ប។ គ.ក.ប កាល យ
ជា គ.ក.រ រៅរពលរាប់សនលឹករនោ ត។ 

ការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវរធែើបនាទ ប់ពីការបិទការរ ោះរនោ ត និងការរធែើកំណត់រហត ថ្នការ
រ ោះរនោ តចប់រចួរាល់នាលាៃ ចថ្ងៃអាទិតយ ទី០៤ ខ្េមិ្ង នា នោ ំ២០១៧។ 

ការរផ្ទៀងផ្ទ ត់ និងការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវរធែើរៅខ្ត ១កខ្នលងស្ម្មប់ការយិាល័យរ ោះរនោ ត
១ រហើយឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្ រោយព ំ្តូវឈប់ស្ម្មករឡើយ រហើយរធែើចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ខ្ លម្មនវតតម្មន។ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍្តវូច ោះរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីវតតម្មន ទ.១១១៥ រៅម្ នរពលចាប់រផ្តើម្រាប់សនលឹក
រនោ ត រហើយអាចផ្ល ស់បតូរភាោ ក់ង្ករប្ម្ុងរបស់េលួន (្បសិនរបើម្មន) ឱ្យបំរពញភារកិចចជំនួស  
និង្តូវចូលរមួ្ឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្។ 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវចាត់ខ្ចងររៀបចំតាម្គំរបូលង់ស្ម្មប់ការរាប់សនលឹករនោ ត  និងម្មនវធិាន
ការការពារសនតិស េកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត។ 

១. ការចាតណ់ច្ងសរៀបច្ាំបនទបរ់ាប ់នលកឹសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
  

-ចារ់ដចងបរៀរចាំតមរលង់ការោិល័យរារ់សនលឹកបនោ រ និងទុកដាក់សម្ភា រ ឯកសារ
ដែល នបប្រើបៅបពលប ោះបនោ រឱ្យ នហមរ់ចរ់ និងម្ភនសុវរថិភាព។ 

- បរៀររុធាំ១ ឬរុរូចបប្ចើនផ្ាុ ាំគ្នោ  និងបៅអី្ចាំនួន៤ សប្ម្ភរ់សម្ភជិក គ.ក.រ ដាក់
ចាំកណាត លរនទរ់ដែលអាចឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ និងអ្ោកសបងេរ
ការណ៍បែើរចុោះប ើងជុាំវញិរុ បែើមបីសបងេរបមើលសកមមភាពទាំង យថ្នការ
រារ់សនលឹកបនោ រ។ 

- រិទផ្ទទ ាំងប្កដាសធាំ ១សនលឹកភាជ រ់នឹងជញ្ញជ ាំង ឬបលើកាត របខៀនសប្ម្ភរ់ករ់ប្ត
សាំប ងបនោ រ។ 

- បលើកហិរបនោ រដាក់ចាំកណាត លរុ និងដាក់កញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” រាល់សម្ភា រ 
ឯកសារ និងទប្មង់ដរររទចាាំ ច់បប្រៀមសប្ម្ភរ់បប្រើកោុងកិចចប្ររិររតិការរារ់
សនលឹកបនោ រ មកដាក់បលើរុប្រង់កដនលងខលួនអ្ងាុយ។ 

- បប្រៀមបភលើងសប្ម្ភរ់រាំភលឺកោុងករណីការរារ់សនលឹកបនោ រប្រូវអូ្សរនាល យែល់
បពលយរ់។ 

-អ្ងាុយចុងរុម្ភា ងទល់មុខបលខាធិការ។ អ្នុប្រធាន និងសម្ភជិកទី១ អ្ងាុយ
អ្មសងខាងរុទល់មុខគ្នោ ។ 

-ចារ់សម្ភជិកទី២ និងសម្ភជិកទី៣ ឱ្យសហការគ្នោ ការពារម្ភរ់ទា រ និងរងអួច
ដែលបរើកចាំហ កុាំឱ្យម្ភនអ្ោកបចញ ចូល បមើលដែរកាសុវរថិភាពសម្ភា រ ឯកសារ
ប ោះបនោ រដែលមិនប្រូវ នបប្រើប្ ស់កោុងការរារ់សនលឹកបនោ រ និងបមើលដែ
រកាសណាត រ់ធាោ រ់កោុងការោិល័យរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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គាំរូរលងក់ារយិាល័យរាប់ នលឹក
សនោ ត 

២. វិធានការច្ាំសពាោះករែីអ្ោកសធវើ កមមភ្នពមនិម្ររម្រកត ី សែើមបចី្ងែឹ់ងថ្ន អ្ោកស ោះសនោ ត នស ោះសនោ តឱ្យគែបកស
នសយា យណាមយួ កោ ងសពលកាំព ងរាប ់នលកឹសនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- រៅរពលទទួល នកំណត់រហត រនោះ គឃ.សប ្តូវរធែើការរស ើបអរងាតជាបនាទ ន់។ 
- ្បសិនរបើម្មនភសដ តាងបញ្ជា ក់ថ្ន  នររំលាភពិត្ ក ខ្ម្ន គឃ.សប ្តូវ
បញ្ាូ នករណីរនោះរៅ គធ.េប រ ើម្បី គធ.េប ចាត់វធិានការតាម្ផ្លូវចាប់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ច្ាំណាាំ៖ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ អាចងតយករបូភាព កោ ងការយិាល័យ

រាប់សនលឹករនោ ត ន ប៉ា ខ្នតមិ្ន្តវូរខំាន ល់ម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ តរឡើយ។ 

៣.  នលកឹសនោ ត នការ នងិ នលកឹសនោ តមនិ នការ 
រ ើម្បីអន វតតកិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត នលអ្ តឹម្្តូវ សម្មសភាពទំាងអស់ថ្ន 

គ.ក.រ ជាពិរសស ្បធាន អន ្បធាន គ.ក.រ ្តូវយល់ ឹងយា៉ាងចាស់លាស់អំពីលកខណៈ
ថ្នសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 

ក.  នលកឹសនោ ត នការ 
- សនលឹករនោ តខ្ ល គ.ក.ប ខ្ចកឱ្យ 
-សនលឹករនោ តម្មនរ ោះតាសម្មៃ ត់ថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធរៅខ្ផ្ោកខាងេោង
- សនលឹករនោ តម្មនគូសសញ្ជា ោំ្ទកោ ង្បអប់បួន្ជុង្ទខ្វងថ្នគណបកស
នរយា យណ្ដមួ្យ 

- ប្ពម្ភនផ្ទទ ល់ម្ភរ់ចាំបពាោះការបធាើសកមមភាពបលើកទី១។ 
-របណត ញបចញពីការោិល័យរារ់សនលឹកបនោ រ និងប្រូវទទួលបទស
តម ច.រ.ឃ.ស ចាំបពាោះការបធាើសកមមភាពបលើកទី២។ 

-ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបហរុការណ៍បនាោះកោុ ងកាំណរ់បហរុមួយ
បដាយដ ក បែើមបបីធាើការតមដានរដនថមបទៀរ។ 

-រញ្ជូ នកាំណរ់បហរុបនោះជូន គឃ.សរ ជារនាទ ន់។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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ខ.  នលកឹសនោ តមនិ នការ 
សនលឹករនោ តមិ្ន នការ្តូវចាត់ទ កជារម្មឃៈ ម្មន ៥្បរភទ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
េ.១ សនលឹករនោ តខ្ លព ំខ្ម្នជាសនលឹករនោ តផ្លូវការ៖ 

- សនលឹករនោ តម្មនខាោ តតូច ឬធំជាងសនលឹករនោ តផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប 
- សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពរលើ្កោសរផ្សង (្កាស់ ឬរសតើងជាង) េ សោោ ពី
សនលឹករនោ តផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប 
- សនលឹករនោ តខ្ លោា នរ ា្ ោះគណបកសនរយា យមួ្យ ឬរ្ចើន ខ្ ល
 នឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ 
- សនលឹករនោ តម្មនរ ា្ ោះគណបកសនរយា យរលើសពីចំនួនគណបកស
នរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្ បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ 
- សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពម្មនេ សរ ា្ ោះ ឬ/និងេ សលំោប់រលេររៀងថ្ន
គណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កុម្្បឹកាឃ ំ 
សង្កា ត់ពាក់ព័នធ 
- សនលឹករនោ តខ្កលងបនលំ ឬខ្កលងកាល យខ្ លម្មនេលឹម្សារមិ្ន្គប់្ោន់ មិ្ន
្តឹម្្តូវ ឬ/និងម្មនេលឹម្សាររផ្សងមិ្ន ូចសនលឹករនោ តខ្ ល គ.ជ.ប  ន
រ ោះព ម្ពផ្លូវការ និងខ្ លមិ្ន នផ្ដល់ឱ្យរោយ គ.ក.ប ពាក់ព័នធ 

េ.២ សនលឹករនោ តខ្ លោា នគំនូស ឬម្មនគំនូសខ្ត គ.ក.រ ព ំអាចសនោិោា ន ន
ថ្ន រ ោះរនោ តឱ្យគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ៖ 
- សនលឹករនោ តោា នគំនូសសញ្ជា អែីទំាងអស់ (សនលឹករនោ តទំរនរ) 
- សនលឹករនោ តម្មនគំនូស ប៉ា ខ្នតមិ្នអាចឱ្យម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ តសរ្ម្ចថ្ន 
រតើគូសឱ្យបញ្ា ីគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ 
- សនលឹករនោ តម្មនគូសសញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកស
នរយា យរលើសពីមួ្យគណបកសនរយា យ 
- សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា មួ្យ ឬរ្ចើនរៅរ្ៅ្បអប់បួន្ជុង្ទខ្វង
ថ្នគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ រទាោះបីជាសនលឹករនោ តរនាោះម្មន ឬ
ោា នគំនូសសញ្ជា ោំ្ទកោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកសនរយា យ
ណ្ដមួ្យក៏រោយ 

េ.៣ សនលឹករនោ តខ្ លម្មនសញ្ជា  ឬរបូភាព ខ្ លនំាឱ្យរគសាគ ល់អោករ ោះរនោ ត៖ 
- សនលឹករនោ តម្មនសររសរពាកយរពចន៍ ពាកយអធិបាយ ឬឃាល ្បរយាគ
រផ្សងៗ រទាោះរៅកោ ង្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន្ជុង្ទខ្វងថ្នគណបកស
នរយា យណ្ដមួ្យ ឬ/និងរៅរលើខ្ផ្ោកខាងម្ េ ឬខាងេោងថ្នសនលឹករនោ ត 
- សនលឹករនោ តម្មនផ្តិតសាោ ម្្ម្មម្ថ្  រទាោះរៅកោ ង្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន
្ជុង្ទខ្វងថ្នគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ ឬ/និងរៅរលើខ្ផ្ោកខាង
ម្ េ ឬខាងេោងថ្នសនលឹករនោ ត 
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- សនលឹករនោ តម្មនបិទខ្តម្ ឬ្កោស្ ក់ ឬ្កោសបកបិទ ឬ្កោសម្មន
សំរណរ ឬរបូសញ្ជា រផ្សងៗភាា ប់រៅ្តង់្បអប់បួន្ជុង្ទខ្វងថ្នគណបកស
នរយា យណ្ដមួ្យ ឬរៅរលើខ្ផ្ោកខាងម្ េ ឬខាងេោងថ្នសនលឹករនោ ត 
- សនលឹករនោ តម្មនឯកសាររផ្សងៗបិទ ឬខាទ ស់ជាប់ជាមួ្យ 
- សនលឹករនោ តម្មនសររសររ ា្ ោះ ឬហតារលខា ឬសញ្ជា ខ្ លនំាឱ្យរគ
សាគ ល់អតតសញ្ជា ណអោករ ោះរនោ ត 

េ.៤ សនលឹករនោ តខ្ លម្មនរខ្ហក ឬ្បឡាក់េូច៖ 
- សនលឹករនោ តរខ្ហកោច់ ត់រលេររៀង ឬ្បអប់បួន្ជុង្ទខ្វងថ្ន
គណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ 
- សនលឹករនោ តរខ្ហកោច់រចញពីោោ ទំាងស្សុង 
- សនលឹករនោ តខ្ លម្មន្បឡាក់ពណ៌រៅរលើខ្ផ្ោកខាងម្ េ ឬ/និងខាងេោង
ខ្ លមិ្នអាចរម្ើលរឃើញនូវរបូសញ្ជា  និងអកសរខ្ ល នរ ោះព ម្ពរៅ
រលើសនលឹករនោ ត ឬ/និងគំនូសសញ្ជា ខ្ លរ ោះោំ្ទគណបកសនរយា យ
ណ្ដមួ្យ។ 

េ.៥ សនលឹករនោ តខ្ លោា នរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ជាផ្លូវការ៖ 
- សនលឹករនោ តោា នរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ជាផ្លូវការថ្នការយិាល័យរ ោះរនោ ត
ពាក់ព័នធ 
- សនលឹករនោ តម្មនរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ ប៉ា ខ្នតព ំខ្ម្នជា្តាសម្មៃ ត់ផ្លូវការថ្ន
ការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

ឧទាហរណ៍ 
ក. គំរសូនលឹករនោ តខ្ ល គ.ជ.ប  នរ ោះព ម្ព 
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េ. គំរសូនលឹករនោ តមិ្ន នការ្តវូ នចាត់ទ កជារម្មឃៈ 

េ.១ សនលឹករនោ តខ្ លព ំខ្ម្នជាសនលឹករនោ តផ្លូវការ 
សនលឹករនោ តទំាងឡាយណ្ដខ្ លមិ្ន នផ្ដល់ឱ្យជាផ្លូវការរោយម្ន្តនតីការយិាល័យ

រ ោះរនោ ត ឬម្មនេលឹម្សារមិ្ន្គប់្ោន់ មិ្ន្តឹម្្តូវ ខ្កលងបនលំ មិ្ន ូចសនលឹករនោ តខ្ ល 
គ.ជ.ប  នរ ោះព ម្ពជាផ្លូវការ រមួ្ម្មន៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ១. សនលឹកបនោ រម្ភនខាោ ររូចជាងសនលឹកបនោ រ 

ផ្លូវការររស់ គ.ជ.រ 
២. សនលឹកបនោ រម្ភនខាោ រធាំជាងសនលឹកបនោ រ 

ផ្លូវការររស់ គ.ជ.រ 
ឹ ឹ

៣. សនលឹកបនោ រប ោះពុមពបលើប្កដាសបផ្សង (ប្កាស់
ជាង ឬបសតើងជាង) ពីសនលឹកបនោ រផ្លូវការររស់ គ.ជ.រ 

៤. សនលឹកបនោ រដែលគ្នម នប ម្ ោះគណរកសនបោ យ
មួយ ឬបប្ចើនដែល នឈរប ម្ ោះប ោះបនោ រ 
បប្ជើសបរ ើសប្កមុប្រឹកាឃុាំ សងាេ រ់ពាក់ព័នធ 
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៥. សនលឹកបនោ រម្ភនប ម្ ោះគណរកសនបោ យ
បលើសពីចាំនួនគណរកសនបោ យឈរប ម្ ោះ
ប ោះបនោ របប្ជើសបរ ើសប្កមុប្រឹកាឃុាំ សងាេ រ់ 

ពាក់ព័នធ 

៦. សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពម្មនេ សរ ា្ ោះ ឬ/និងេ ស
លំោប់រលេររៀងថ្នគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ តរ្ជើសររ ើស្កមុ្្បឹកាឃ  ំសង្កា ត់ពាក់ព័នធ 

៧. សនឹលករនោ តខ្កលងបនលំ ឬខ្កលងកាល យខ្ លម្មនេលឹម្សារ
មិ្ន្គប់្ោន់ មិ្ន្តឹម្្តវូ ឬ/និងម្មនេលឹម្សាររផ្សងមិ្ន
 ូចសនលឹករនោ តខ្ ល គ.ជ.ប រ ោះព ម្ពជាផ្លូវការ និង

ខ្ លមិ្ន នផ្ដល់ឱ្យរោយ គ.ក.ប ពាក់ព័នធ 
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េ.២ សនលឹករនោ តខ្ លោា នគំនូស ឬម្មនគំនូសខ្ត គ.ក.រ ព ំអាចសនោិោា ន នថ្ន រ ោះ
រនោ តឱ្យគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ  

២. សនលឹករនោ តម្មនគំនូស ប៉ា ខ្នតមិ្នអាចឱ្យ 
ម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ តសរ្ម្ចថ្ន រតើគូសឱ្យ

បញ្ា គីណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ 

១. សនលឹករនោ តោា នគំនូសសញ្ជា អែី
ទំាងអស់ (សនលឹករនោ តទំរនរ) 

ឹ ំ ី

៣. សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា កោ ង្បអប់
បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកសនរយា យ
រលើសពីមួ្យគណបកសនរយា យ 

ឹ ំ ៤. សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា មួ្យ ឬរ្ចើនរៅរ្ៅ
្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកសនរយា យណ្ដ
មួ្យ រទាោះបីជាសនលឹករនោ តម្មនគំនូស ឬោា នគំនូស

សញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្ន 
គណបកសនរយា យក៏រោយ

ើ
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េ.៣ សនលឹករនោ តខ្ លម្មនសញ្ជា  ឬរបូភាព ខ្ លនំាឱ្យរគសាគ ល់អោករ ោះរនោ ត 
 
 
  

១. សនលឹករនោ តម្មនសររសរពាកយរពចន៍ ពាកយ
អធិបាយ ឬឃាល ្បរយាគរផ្សងៗ រទាោះរៅកោ ង
្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកស
នរយា យណ្ដមួ្យ ឬ/និងរៅខ្ផ្ោកខាងម្ េ ឬ

ខាងេោងថ្នសនលឹករនោ ត 

ឹ ៍ ២. សនលឹករនោ តម្មនផ្ដិតសាោ ម្្ម្មម្ថ្ រទាោះរៅ
កោ ង្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្ន 

គណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ ឬ/និងរៅរលើ
ខ្ផ្ោកខាងម្ េ ឬខាងេោងថ្នសនលឹករនោ ត 

ឹ ថ្

៣. សនលឹកបនោ រដែលម្ភនរិទដរម ឬប្កដាសប្ ក់ 
ឬប្កដាសរករិទ ឬប្កដាសម្ភនសាំបណរ ឬររូភាព
បផ្សងៗភាជ រ់នឹងប្រអ្រ់រួនប្ជងុប្ទដវងថ្នគណរកស
នបោ យឬបៅដផ្ោកខាងមុខ ឬខាងខោងថ្ន

សនលឹកបនោ រ 

៤. សនលឹកបនោ រម្ភនឯកសារបផ្សងៗរិទ ឬ
ខាទ ស់ជារ់ជាមួយ 
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េ.៤ សនលឹករនោ តខ្ លម្មនរខ្ហក ឬ្បឡាក់េូច 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

៥. សនលឹករនោ តម្មនសររសររ ា្ ោះ ហតារលខា ឬ 
សញ្ជា ខ្ លនំាឱ្យរគសាគ ល់អតតសញ្ជា ណអោករ ោះរនោ ត 

១. សនលឹករនោ តរខ្ហកោច់ ត់រលេររៀង 
ឬ្បអប់បួន្ជងុ្ទខ្វងថ្នគណបកស

នរយា យណ្ដមួ្យ 

២. សនលឹករនោ តរខ្ហកោច់រចញពីោោ ទំាងស្សុង 
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េ.៥ សនលឹករនោ តខ្ លោា នរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ជាផ្លូវការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

៣. សនលឹករនោ តម្មន្បឡាក់ពណ៌រៅខ្ផ្ោកខាងម្ េ 
ឬ/និងខ្ផ្ោកខាងេោងខ្ លមិ្នអាចរម្ើលរឃើញនូវ 
របូសញ្ជា  និងអកសរខ្ ល នរ ោះព ម្ពរៅរលើ 
សនលឹករនោ ត ឬ/និងគំនូសសញ្ជា ខ្ លរ ោះោំ្ទ

គណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ 

ឹ ខ្

១. សនលឹកបនោ រគ្នម នប ោះប្តសម្ភា រ់ជា 
ផ្លូវការថ្នការោិល័យប ោះបនោ រពាក់ព័នធ 

ឹ ២. សនលឹកបនោ រម្ភនប ោះប្តសម្ភា រ់ រ ុដនត 
ពុាំដមនជាប្តសម្ភា រ់ផ្លូវការថ្នការោិល័យ

ប ោះបនោ រពាក់ព័នធ 

ឹ ់  ដ
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៤. កចិ្ចម្ររតបិតតកិាររាប ់នលកឹសនោ ត 
្បធាន គ.ក.រ ្បកាសចាប់រផ្តើម្កិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ តចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករ

គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ខ្ លម្មនវតតម្មន និង្តូវចាត់ខ្ចងការង្ករ 
 ូចខាងរ្កាម្៖ 

ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារ 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 

 
 

ឱ្យអន ្បធាន តរាងករ់ប្តសាំប ងបនោ រ (ទ.១១០៨) ចាំនួន ១ចារ់។ 
 

ឱ្យរលខាធិការ 

-ទ.១១០២ ចាំនួនប្គរ់ប្គ្នន់ សប្ម្ភរ់រាំបពញកាំណរ់បហរុថ្នការ
រារ់សនលឹកបនោ រ 

-តរាងករ់ប្តសាំប ងបនោ រ (ទ.១១០៨) ចាំនួន ១ចារ់ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់ ទ.១១០១ ដែលប្រូវែកយកពីកញ្ច រ់សុវរថិភាព 
“ក” និងប្ រ់គ្នរ់ឱ្យរាំបពញកាំណរ់បហរុថ្នការរារ់សនលឹកបនោ រ 
(ទ.១១០២) បដាយចមលងនូវរួបលខថ្នចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល
 នទទួលជាក់ដសែង ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន នបប្រើ ចាំនួន
សនលឹកបនោ រខូច និងចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ រ
ដែលម្ភនករ់ប្តបៅកោុង ទ.១១០១។ 

ឱ្យសម្មជិក
ទី១ 

ផ្ទទ ាំងប្កដាសធាំ ១ផ្ទទ ាំង និងរ កិហាឺរ ១បែើម សប្ម្ភរ់ករ់ប្ត
សាំប ងបនោ រ។  
 

ោក់ខ្កបរេលួន 

-កញ្ច រ់សុវរថិភាព “ក” 
-ទ.១១១៥ សប្ម្ភរ់រសង់វរតម្ភនភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍ 

-ទ.១២០២ សប្ម្ភរ់ជូនភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ (្បសិន
បរើគ្នរ់បសោើសុាំ) 

- បសាង ល សទិកថាល សប្ម្ភរ់ដាក់សនលឹកបនោ រ នការ និង
បរសាមសាំរុប្រដាក់សនលឹកបនោ រមិន នការ 

- បៅស ូកង។ 
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ការចាក់ នលឹកសនោ តសច្ញពីហិបសនោ ត 

ខ. ការពនិតិយហបិសនោ ត សៅច្ាំសពាោះម ខភ្នោ កង់្ករគែបកសនសយា យ នងិអ្ោក សងាតការែ៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ. ការរាបច់្ាំននួ នលកឹសនោ តណែល នចាកស់ច្ញពហីបិសនោ ត 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 

 

  

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 

- ពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ឱ្យចាស់ថា បសាឃលុ ាំទាំង២ ដែលចាក់ជារ់
គប្មរខាងបប្ៅថ្នហិរបនោ រសថិរកោុងសាថ នភាពបែើម។ 

-ការ់ផ្ទត ច់បសាឃលុ ាំទាំង២ បនោះបដាយកថ្្នត ឬកូនកាាំរិរ បរើក
គប្មរខាងបប្ៅបចញ។ 

- ប្រួរពិនិរយ បផ្ទៀងផ្ទទ រ់បលខបសាឃលុ ាំដែលចាក់ជារ់នឹងគនលឹោះ
ខាទ ស់រិទគប្មរខាងកោុងថ្នហិរបនោ រ និងប្កដាសបសតើងដែល
រិទពាសពីបលើសនទោះរិទភជិរប្រប ោះសប្ម្ភរ់ស កសនលឹកបនោ រ 
បែើមបីរញ្ញជ ក់ថា គ្នម នការរោុះបរ ើ។ 

-ការ់ផ្ទត ច់បសាឃលុ ាំ និងដហកប្កដាសរិទពាសបនោះបចាល។ 
- បរើកគប្មរខាងកោុងថ្នហិរបនោ រ។ 
-ចាក់សនលឹកបនោ រឱ្យអ្ស់ពីហិរបនោ រដាក់បៅបលើរុ ប្រង់ចបនាល ោះ
អ្នុប្រធាន និងសម្ភជិកទី១។ 

-ដាក់ហិរបនោ រទបទបៅដកបរខលួន។ 

ឱ្យសម្មជិក
ទី១ 

ររ ើសយកវតា មិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ តខ្ លមិ្នសាិតរៅជាប់ជាមួ្យ
សនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន) រចញពីគំនរសនលឹករនោ ត រចួោក់
កោ ងរស្សាម្សំប ្ត១ ប្ម្ុងស្សាប់។ 
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ឃ. ការសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំននួ នលកឹសនោ តណែល នចាកស់ច្ញពហីបិសនោ ត 
- អន វតតតាម្របូម្នត៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ្បសិនរបើរសាើោោ  រលខាធិការ្ តូវកត់្តាតួរលេថ្នចំនួនរនាោះចូលកោ ង ទ.១១០២។ 
- ្បសិនរបើេ សោោ  ្ បធាន្តូវរផ្ទៀងផ្ទ ត់ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ តរឡើងវញិជា
រលើកទី២ យា៉ាងហាត់ចត់។ 
- ្បសិនរបើរៅខ្តេ សោោ  ខ្ ល៖ 

 
 
 
 
 
 
 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ

-ចាត់រលខាធិការឱ្យកត់្តាតួរលេខ្ លេ សោោ រនាោះចូលកោ ង ទ.១១០២។ 
- ្បកាស្ ប់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អំពីលទធផ្ល
ថ្នការរផ្ទៀងផ្ទ ត់សនលឹករនោ តរនាោះ រ ើម្បីឱ្យអោកទំាងរនាោះអាចពិនិតយតាម្ោន 
និងវាយតថ្ម្លលទធផ្លរនាោះ ន។ 

ឱ្យរលខាធិការ 
កត់្តាវតា ខ្ លមិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន) ចូល
កោ ង ទ.១១០២។ 
 

ឱ្យអន ្បធាន 
និងសម្មជិកទី១ 

-លា និងតរ្ម្ៀបសនលឹករនោ តខ្ លរទើប្តូវ នចាក់រចញពីហិប
រនោ ត រោយោក់ផ្ា ប់ច ោះរ្កាម្។ 

-ោក់សនលឹករនោ តខ្ លម្មនរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ជាផ្លូ វការរៅខាងេោង 
កោ ង ១ ច់ម្មន ២៥សនលឹក រៅពំនូកទី១។ 

-ោក់សនលឹករនោ តខ្ លោា នរ ោះ្តាសម្មៃ ត់ជាផ្លូ វការរៅខាងេោង 
(្បសិនរបើម្មន) រៅពំនូកទី២។ 

-រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តទំាង ២ពំនូកឱ្យ ន្តឹម្្តវូ។ 
-រាយការណ៍ជូន្ បធានអំពីចំនួនសនលឹករនោ តសរ បខ្ ល នរាប់រឃើញ។ 
-ហ ចសនលឹករនោ តពំនូកទី២ ខ្ លោា នរ ោះ្តាសម្មៃ ត់រៅខាងេោង 

(្បសិនរបើម្មន) ជូន្បធាន ខ្ លោត់្តូវោក់រោយខ្ឡករៅ
ខាងសាដ ថំ្ ោត់។ 

-ហ ចសនលឹករនោ តពំនូកទី១ ខ្ លខាទ ស់ជា ច់កោ ង ១ ច់ ២៥សនលឹក 
ជូន្បធាន ខ្ លោត់្តូវោក់រោយខ្ឡករៅខាងរវែងថ្ ោត់។ 

ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន
 នរ្បើ + ចំនួន
សនលឹករនោ តេូច 

ចំនួនសនលឹករនោ ត
ខ្ ល នទទួល

ជាក់ខ្សដង 

ចំនួនអោករ ោះរនោ ត
ខ្ ល នរ ោះរនោ ត 

ចំនួនសនលឹករនោ តចាក់
រចញពីហិបរនោ ត និង
 នរាប់រឃើញសរ ប 
ចំនួនសនលឹករនោ តចាក់
រចញពីហិបរនោ ត និង
 នរាប់រឃើញសរ ប 

ឬ 

= 

ខ្ ល នទទួល=                                   - 
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ង. ការកាំែត ់ ពលភ្នព នលកឹសនោ ត នការ ឬ នលកឹសនោ តមនិ នការ 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវយកសនលឹករនោ តម្ដង ១សនលឹកពីពំនូកទី១ ម្កពិនិតយរផ្ទៀងផ្ទ ត់

ស ពលភាព និងកំណត់ជាសនលឹករនោ ត នការ ឬមិ្ន នការ ្ពម្ទំាង្តូវរលើក
បង្កា ញសនលឹករនោ តខ្ ល នកំណត់រហើយរនាោះ រ ើម្បីឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍រម្ើលរឃើញចាស់។ 

• ការកាំែត់ នលឹកសនោ ត នការណែល នគូ គ្នាំម្រទគែបកសនសយា យនីមួយៗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

- ្បកាសឱ្យឮៗអំពីគណបកសនរយា យខ្ លសនលឹករនោ តរនាោះ្តវូ នអោក
រ ោះរនោ តគូសសញ្ជា ោំ្ទ។ 

-កាន់បង្កា ញសនលឹករនោ តខ្ផ្ោកខាងម្ េ ខាងេោងឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
អោកសរងាតការណ៍អាច នរឃើញចាស់ ខ្តមិ្នអន ញ្ជា តឱ្យប៉ាោះពាល់ ឬកាន់
សនលឹករនោ តរឡើយ។ 

-ោក់សនលឹករនោ ត នការរនាោះរៅតាម្ពំនូករោយខ្ឡកៗ តាម្គណបកស
នរយា យពាក់ព័នធនីមួ្យៗ។ 

-ចាត់អន ្បធាន និងរលខាធិការឱ្យគូសពិនទ ១ ស្ម្មប់សនលឹករនោ ត ១សនលឹក
ខ្ លគណបកសនរយា យពាក់ព័នធ នទទួលរៅកោ ងតារាងកត់្តា
សំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨)។ 

-ចាត់សម្មជិកទី១ គូសពិនទ ១ រោយរ្បើប កិហែឺតរៅរលើផ្ទ ំង្កោសធំខ្ ល
បិទភាា ប់នឹងជញ្ជា ងំ ឬរលើកាដ ររេៀន។ 

- ្បសិនរបើម្មនការជំទាស់ពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យកោ ងការកំណត់ស 
ពលភាព ោក់សនលឹករនោ តជំទាស់រនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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• ការកាំែត់ នលឹកសនោ តមិន នការ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្. ការកាំែត ់ ពលភ្នពច្ ងសម្រកាយនវូរាល ់នលកឹសនោ តមនិ នការ 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវយកសនលឹករនោ តមិ្ន នការរៅខាងសាដ ថំ្  ១សនលឹកម្តងៗ 

រហូត ល់អស់សនលឹករនោ តពីពំនូកទី២ រ ើម្បីពិនិតយស ពលភាពជាច ងរ្កាយ។ 
្បសិនរបើពិនិតយរឃើញថ្ន មិ្នចាស់លាស់រៅរលើសនលឹករនោ តណ្ដមួ្យ ្បធាន្តូវ
ពិភាកាជាមួ្យសម្មជិកទំាងអស់ថ្ន គ.ក.រ អំពីស ពលភាព និងការកំណត់្បរភទ
ថ្នសនលឹករនោ តរនាោះម្តងរទៀត រ ើម្បកំីណត់ច ងរ្កាយថ្ន ពិតជាសនលឹករនោ តមិ្ន ន
ការ ឬជាសនលឹករនោ ត នការ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- ការកំណត់ស ពលភាពសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ្បធាន្តូវ
អន វតត ូចចំណ ច “ង” ខាងរលើរនោះ។ 

- ោម្ជន្គប់របូពាយាម្រោយទ ចចរតិរធែើសកម្ាភាព រទាោះតាម្របូភាពណ្ដក៏រោយ កោ ង
រោលបំណងកត់សម្មគ ល់រ ើម្បឱី្យ ឹងថ្ន រតើអោករ ោះរនោ តណ្ដម្មោ ក់ ឬរ្ចើននាក់  ន
រ ោះរនោ តឱ្យបញ្ា ីរបកខជនថ្នគណបកសនរយា យណ្ដមួ្យ។ 

- ករណីម្មនការមិ្នឯកភាពពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យណ្ដម្មោ ក់រៅនឹងរសចកដីសរ្ម្ច
របស់្បធាន គ.ក.រ កោ ងការកំណត់សនលឹករនោ ត នការ  និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ៖ 
▪ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យរនាោះម្មនសិទធិរលើកការជំទាស់ និងរសោើស ំឱ្យកត់្តាេលឹម្
សារ និងរហត ផ្លថ្នការជំទាស់រនាោះចូលកោ ង ទ.១១០២។ 

▪ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវចាត់រលខាធិការឱ្យកត់្តាេលឹម្សារ និងរហត ផ្លរនាោះចូលកោ ង 
ទ.១១០២ ្បសិនរបើភាោ ក់ង្កររនាោះយល់្ពម្ច ោះហតារលខារលើកំណត់រហត រនោះ។ 
្បសិនរបើោត់មិ្ន្ពម្ច ោះហតារលខា ព ំ ច់កត់្តាកោ ងកំណត់រហត រឡើយ។ 

▪ រសចកដីសរ្ម្ចរបស់្បធាន គ.ក.រ ្តូវខ្តម្មន្បសិទធភាពកោ ងក្មិ្តសម្តាកិចចរបស់
េលួន រហើយ្តូវ្បកាសបនត ំរណើ រការរាប់សនលឹករនោ តតរៅរទៀត។ 

▪ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវជូន ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់  ល់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ
រនាោះ (្បសិនរបើោត់ស ំ) រ ើម្បីបតឹងរៅ គឃ.សប។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 

- កំណត់ និងបញ្ជា ក់រហត ផ្លថ្ន សនលឹករនោ តរនាោះជាសនលឹករនោ ត
មិ្ន នការ។ 

- ្បកាសថ្នជាសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
- រលើកបង្កា ញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍
ឱ្យរធែើការ្តួតពិនិតយសនលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ។ 

-ោក់សនលឹករនោ តរនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
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ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប + 
ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការសរ ប = 

 

ចំនួនសនលឹករនោ តខ្ ល ន
ចាក់រចញពីហិបរនោ ត 

៥. ការបកូ រ បលទធផ្សល ការសផ្សទៀងផ្លទ ត ់នងិការម្ររកា លទធផ្សលននការរាប ់នលកឹសនោ ត 
ក. ការបកូ រ បលទធផ្សល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. រូបមនតននការសផ្សទៀងផ្លទ ត ់
 
 
 
 

- ្បសិនរបើរឃើញរសាើោោ ៖ 
▪ ្បធាន និងរលខាធិការច ោះហតារលខា រ ោះ្តារលើ ទ.១១០៨ ទំាង ២ចាប់។ 
▪ ្បធាន្បកាសជាចំហនូវលទធផ្លបរណ្ដត ោះអាសនោថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត។ 
▪ រលខាធិការកត់្តាតួរលេចំនួនសនលឹករនោ ត នការតាម្គណបកស
នរយា យនីមួ្យៗ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់ចូលកោ ងកំណត់
រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២)។ 

- ្បសិនរបើរឃើញមិ្នរសាើោោ ៖ 
ករណីផ្លបូកថ្នចំនួនសនលឹករនោ តទំាងរនោះម្មនចំនួនតិចជាង ឬរ្ចើនជាង
ចំនួនសនលឹករនោ តខ្ ល នចាក់រចញពីហិបរនោ ត និងខ្ ល នរាប់រឃើញ៖ 
 
 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 

-រាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតាម្គណបកសនរយា យនីមួ្យៗ។ 
-រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់។ 
- រផ្ទៀងផ្ទ ត់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការ ខ្ ល្បធានរាប់រឃើញ ជាមួ្យតួ
រលេកោ ង ទ.១១០៨ និង្កោស់ផ្ទ ំងធំរបស់អន ្បធាន រលខាធិការ 
និងសម្មជិកទី១។ 

- បូកសរ បចំនួនសនលឹករនោ ត នការ្គប់គណបកសនរយា យទំាងអស់។ 
- បូកសរ បបញ្ចូ លោោ ចំនួនសនលឹករនោ ត នការ និងចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន
 នការ។ 

-ឱ្យអន ្បធាន និងរលខាធិការ
បូកសរ បរលើ ទ.១១០៨។ 

-ឱ្យសម្មជិកទី១ បូកសរ ប
រលើផ្ទ ំង្កោសធំ 

- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតាម្
គណបកសនរយា យនីមួ្យៗ 

- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការសរ ប 
- រផ្ទៀងផ្ទ ត់តួរលេោោ  

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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៦. ការសម្ររើម្រា  ់ទ.១១០២ ទ.១១០៨ នងិការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារោកក់ោ ងស ោងាល  ទកិ 
ក. ការសម្ររើម្រា  ់ទ.១១០២ នងិ ទ.១១០៨ 

-  ការរ្បើ្ ស់កំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២)  
្បធាន គ.ក.រ ្តូវធានាថ្ន កំណត់រហត ថ្នការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២) 

ចំនួន ៦ចាប់ ្តូវ នច ោះហតារលខារោយរលខាធិការ និងេលួនោត់ផ្ទ ល់ ្ពម្
ទំាងរ ោះ្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត។ 

្បធាន គ.ក.រ ្ តូវោក់បង្កា ញ ទ.១១០២ ចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ រ ើម្បីពិនិតយ ្ ពម្ទំាងអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ
ឱ្យចូលរមួ្ច ោះហតារលខាជាសាកសី។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតារលខារលើ ទ.១១០២ 
ពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ មិ្នអាចចាត់ទ កកំណត់រហត រនោះជារម្មឃៈ
 នរទ។ 

ទ.១១០២ ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 
 
 

 
 

ទ.១១០២ 
ចំនួន ៦ចាប់ 

១ចាប់ ្ចកកោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ត ១ ខ្ លម្មន ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ 
រៅកោ ងរនាោះស្សាប់ រហើយ្តូវោក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” វញិ រផ្ាើ
ជូន គ.ជ.ប 

១ចាប់ ្ចកកោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ត១ ខ្ លម្មន ទ.១១០១ ចំនួន១ ចាប់ រៅ
កោ ងរនាោះស្សាប់ រ ើម្បីរ្តៀម្ទ កោក់កោ ងរសាង “េ” រផ្ាើជូន គធ.េប 

២ចាប់ ្ចកកោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ត១ ខ្ លម្មន ទ.១១០១ ចំនួន១ ចាប់ រៅ
កោ ងរនាោះស្សាប់ រ ើម្បីរ្តៀម្ទ កោក់កោ ងរសាង “េ” រផ្ាើជូន គឃ.សប 

១ចាប់ ឱ្យសម្មជិកទី២ បិទផ្ាយជាសាធារណៈ រៅ្តង់្ចកចូលទីតំាង
ការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត 

១ចាប់ ្ចកចូលរស្សាម្សំប ្ត ឱ្យសម្មជិកទី២ បញ្ាូ នរៅ គឃ.សប ជា
បនាទ ន់ បនាទ ប់ពីបិទ ទ.១១០២ រៅម្ េការយិាល័យរចួភាល ម្។ 

-រាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតាម្ពំនូកនីមួ្យៗរឡើងវញិ និងរាប់ចំនួន
សនលឹករនោ តមិ្ន នការ រចួរធែើ្បម្មណវធីិរឡើងវញិ។ ្បសិនរបើរៅខ្ត
េ សោោ  ខ្ ល ម្ា៉ាង្បសិនរបើោា ន្ពឹតតិការណ៍ណ្ដមួ្យរខំាន ល់ការ
រាប់សនលឹករនោ តរទ ឬ/និងោា នសនលឹករនោ តណ្ដមួ្យ ឬរ្ចើន្តូវ នរគ
រករឃើញរៅកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត រោយសារការធាល ក់្ជុោះ
រទរនាោះ ្តូវសនាតថ្ន ភាពេ សោោ រនោះ នរកើតរឡើងម្ នជាយថ្នរហត ។ 

-ចាត់រលខាធិការឱ្យកត់្តាតួរលេថ្នចំនួនេ សោោ ទំាងរនាោះចូលកោ ង 
ទ.១១០២។ 

-ចាត់ខ្ចងចងនឹងរៅស ូកងនូវសនលឹករនោ ត នការថ្នគណបកសនរយា យ
នីមួ្យៗរោយខ្ឡកពីោោ  រ្តៀម្រវចេចប់បញ្ាូ នរៅ គឃ.សប។ 

-ចាត់ខ្ចងចងនឹងរៅស ូកងនូវសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់ រចួោក់
កោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ លម្មនកាេោងថ្ន “សនលឹករនោ តមិ្ន នការ”។  

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 
- ចាត់ឱ្យអន ្បធាន សម្មជិកទី១ បំរពញ ទ.១១០២ ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ រហើយោក់ជូន
រលខាធិការ និង្បធានច ោះហតារលខា រ ោះ្តា និងអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យពិនិតយ និងច ោះហតារលខា ស្ម្មប់ខ្ចកជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
ខ្ លម្មនវតតម្មន។ 

- បញ្ាូ នបញ្ា ី វតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពលរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត 
(ទ.១១២០) ោក់កោ ងរស្សាម្សំប ្តរផ្ាើជូន គឃ.សប ស្សបរពលនឹងការបញ្ាូ នរសាង 
“េ” រៅ គឃ.សប។ 

-  ការរ្បើ្ ស់តារាងកត់្តាសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨)  
តារាងកត់្តាសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨) ចំនួន ២ចាប់ ខ្ លច ោះហតារលខា

រោយរលខាធិការ និង្បធាន គ.ក.រ និងរ ោះ្តា ្ពម្ទំាងអាចម្មនការច ោះ
ហតារលខាពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យផ្ងរនាោះ  ្ តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. ការសវច្ខចបស់ ោងាល  ទកិ 
គ.ក.រ ្ តូវោក់សម្មា រ ឯកសារកោ ងរសាង ល សទិកស្ម្មប់រ្តៀម្បញ្ាូ នរៅ គឃ.សប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

សម្មា រ ឯកសារ
ោក់កោ ង

រសាង ល សទិក
ម្មន 

-សនលឹករនោ ត នការខ្ ល នចងនឹងរៅស ូកងតាម្គណបកស
នរយា យនីមួ្យៗ។ 

- រស្សាម្សំប ្តោក់សនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
-ផ្ទ ំង្កោសធំកត់្តាសំរឡងរនោ ត ខ្ លច ោះហតារលខារោយ
រលខាធិការ និង្បធាន និងរ ោះ្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត ្ពម្
ទំាងអាចម្មនការច ោះហតារលខាពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ជា
សាកសី។ 

- រស្សាម្សំប ្តោក់វតា ខ្ លមិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។

ទ.១១០៨ = ២ចាប់ 

១ចាប់ ្ចកកោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ត១ ខ្ លម្មន ទ.១១០១ ចំនួន 
១ចាប់ និង ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រៅកោ ងរនាោះ
ស្សាប់ រហើយ្តូវោក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” វញិ រផ្ាើ
ជូន គ.ជ.ប។ 

១ចាប់ ្ចកកោ ងរស្សាម្សំប ្តខ្ត១ ខ្ លម្មន ទ.១១០១ ចំនួន 
១ចាប់ និង ទ.១១០២ ចំនួន ២ចាប់ រ្តៀម្ទ កោក់
កោ ងរសាង “េ” រផ្ាើជូន គឃ.សប។ 
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VII. ការសរៀបចាំ និងការសវចខ្ចប់រញ្ចប់សវុតថិភារ “រ” ដារ់រាំែត់សេតុថ្នការស ះសនោ ត 
រាំែតស់េតុថ្នការរាប់សនលឹរសនោ ត និងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តពារ់រ័នធ 
ការង្កររនោះ្តូវរធែើបនាទ ប់ពីការរាប់សនលឹករនោ ត និងការបំរពញកំណត់រហត ថ្នការរាប់

សនលឹករនោ តរចួរាល់។ 
 
 
  
 
 
 
 
 

១. ការសវច្ខចបក់ញ្ចប ់ វតថភិ្នព “ក” 
គ.ក.រ ្តវូ៖ 
- ោក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” នូវ៖ 
▪ រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 

▪ រស្សាម្សំប ្តោក់បញ្ា ីរ ោះរនោ ត ខ្ ល នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
▪ រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តេូច” (្បសិនរបើម្មន) 
▪ រសាង ល សទិក ឬរស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគល់បញ្ា ី
សនលឹករនោ តខ្ ល នរ្បើ” 

▪ រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាសម្មៃ ត់ 
▪ រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តវូខ្ ល ន កហូត” (្បសិនរបើម្មន) 
▪ រស្សាម្សំប ្តោក់ឯកសារភសដ តាងខ្ ល ន កហូត (្បសិនរបើម្មន) 
▪ រសាង ល សទិកោក់សនលឹករនោ ត នការ សនលឹករនោ តមិ្ន នការ ផ្ទ ំង្កោសធំ
កត់្តាសំរឡងរនោ ត និងរស្សាម្សំប ្តោក់វតា មិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ ត (្បសិន
របើម្មន)។ 

- រផ្ទៀងផ្ទ ត់ បិទភាិតរោយកាវស វតាិភាព បំរពញរលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត
រោយប ិកហែឺតល បមិ្ន្ជោះ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 

-អរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ចូល
រមួ្ពិនិតយរម្ើល ំរណើ រការថ្នការររៀបចំរវចេចប់ និងការបញ្ាូ ន ្ពម្
ទំាងកត់្តារលេរសាឃល ំម្មត់រសាង “េ”។ 

-ចាត់ខ្ចងសម្មជិករ ើម្បអីន វតត ំរណើ រការរនោះ។ 

-ចងភាិតម្មត់រសាង ល សទិក។ 
-សររសររលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ តរោយប កិហែឺតរៅខ្ផ្ោកខាង
រ្ៅថ្នរសាង ល សទិកខ្ លម្មនរ ោះព ម្ពសម្មគ ល់ពីខាងរ្ៅថ្ន 
“សនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការថ្នការយិាល័យ
រ ោះរនោ តរលេ………”។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ 
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២. ការសវច្ខចបស់ ោង “ខ” 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវរវចេចប់រសាង “េ” ចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និង

អោកសរងាតការណ៍ និងឱ្យកត់្តារលេរសាឃល ំរសាង “េ” ផ្ង។ 
ក. ោក់កោ ងរសាង “េ” នូវ៖ 
- កញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ២ចាប់ ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១១៥ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គឃ.សប 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គធ.េប 
- រស្សាម្សំប ្តោក់លិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ចំនួន ១ចាប់ 
- រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត (ោក់រ្កាយរពល នរ ោះ
្តារលើ ទ.១១០៧ រចួ)។ 

េ. បំរពញលិេិតបញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧)។ 
រលខាធិការ្តូវបំរពញលម្អិតម្ េសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ តរៅកោ ង ទ.១១០៧ 

ចំនួន ៣ចាប់ រហើយោក់ជូន្បធាន គ.ក.រ ច ោះហតារលខា។ 
 
 
 

 

 

 

ទ.១១០៧ = ៣ចាប់ 

 

១ចាប់ ្ចកចូលរស្សាម្សំប ្ត រួចោក់ចូលកោ ង
រសាង “េ” 

១ចាប់ ោក់កោ ងរោរ ៉ារ្ៅថ្នរសាង “េ” 
១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគល់ ទទួលរៅ គឃ.សប 

 
 

រញ្ចប់សវុតថភិារ “រ” 
 

- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 

- រស្សាម្សំប ្តោក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តខ្ ល នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តេូច” (្បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគល់បញ្ា ីសនលឹករនោ តខ្ ល នរ្បើ” 
- រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាសម្មៃ ត់ 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តវូខ្ ល ន កហូត” (្បសិនរបើម្មន) 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ឯកសារភសដ តាងខ្ ល ន កហូត (្បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកោក់សនលឹករនោ ត នការ សនលឹករនោ តមិ្ន នការ ផ្ទ ំង្កោសធំកត់
្តាសំរឡងរនោ ត និងរស្សាម្សំប ្តោក់វតា មិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ ត (្បសិនរបើម្មន)។ 
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គ. រផ្ទៀងផ្ទ ត់ ចងភាិត និងចាក់រសាឃល ំម្មនរលេ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ ្តូវសររសររលេកូ ការយិាល័យរ ោះរនោ ត រលេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ រលេកូ រាជធានី 
រេតត រលើរសាង “េ” រោយប ិកហែឺតល បមិ្ន្ជោះ។ 

៣. ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារសៅ ល ់បញ្ជូ នសៅ គឃ. ប អ្មជាមយួស ោង “ខ” 
ក. ការសរៀបច្ាំសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារសៅ ល ់

 
 
 
 
 

ខ. ការបាំសពញលខិតិបញ្ជូ ន នងិម្ររគល ់ទទលួ (ទ.១១០៧) ច្ ោះហតថសលខាសោយម្ររធាន គ.ក.រ 
 
 

សសោង “ខ្” 

- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១             
ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ២ចាប់     
ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១១៥ 
ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គឃ.សប 

- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គធ.េប 

- រស្សាម្សំប ្តោក់លិេិតបញ្ាូ ន និង
្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ចំនួន ១ចាប់ 

- រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាការយិាល័យ
រ ោះរនោ ត (ោក់រ្កាយរពល នរ ោះ
្តារលើ ទ.១១០៧ រចួ) 

រញ្ចប់សវុតថិភារ “រ” 
 
 

- រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់               
ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 

- រស្សាម្សំប ្តោក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តខ្ ល នរ្បើ
កោ ងការរ ោះរនោ ត 

- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តេូច” (្ បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និង

គល់បញ្ា សីនលឹករនោ តខ្ ល នរ្បើ” 
- រស្សាម្សំប ្តតូចោក់្តាសម្មៃ ត់ 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តូវ

ខ្ ល ន កហូត” (្ បសិនរបើម្មន) 
- រស្សាម្សំប ្តោក់ឯកសារភសដ តាងខ្ ល ន កហូត (្ បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកោក់សនលឹករនោ ត នការ សនលឹក

រនោ តមិ្ន នការ ផ្ទ ំង្កោសធំកត់្តាសំរឡង
រនោ ត និងរស្សាម្សំប ្តោក់វតា មិ្នខ្ម្នជាសនលឹករនោ ត (្ បសិនរបើម្មន)។ 

្បធាន គ.ក.រ ្ តូវ
ចាត់ខ្ចងឱ្យ 

-បត់ហិបរនោ តតាម្លំនំារ ើម្ និង្ចកកោ ងរស្សាម្រកស្កោស។ 
-ោក់សាល កការយិាល័យរ ោះរនោ ត និងសម្មា រ ឯកសាររៅសល់រផ្សង
រទៀតកោ ងរកសស័ងាសី។ 

- រវចេចប់ បទឹករមា ល បមិ្ន្ជោះរោយខ្ឡក។ 
-បត់បនទប់សម្មៃ ត់តាម្ផ្ោត់រ ើម្ និង្ចកកោ ងការ ងនីឡ ង។ 

ទ.១១០៧ = ២ចាប់ 

ួ  ថ ម្រ
-១ចាប់ ោក់កោ ងរកសស័ងាសី 
-១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគល់ ទទួលរៅ គឃ.សប 
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VIII. ការបញ្ជូនរាំែត់សេតុថ្នការស ះសនោ ត និងរាំែត់សេតុថ្នការរាប់សនលឹរសនោ ត 
ព្រម្ទាំងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅសល ់សៅទីសាោ រ់ការ គឃ.សប 
១. ការបញ្ជូ នស ោង “ខ” នងិកញ្ចបោ់ក ់ាា រ ឯកសារសៅ លស់ៅ គឃ. ប កោ ងសវលាលាៃ ច្ ឬយបន់ននងៃស ោះសនោ ត 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ 
ចូលរមួ្អម្ ំរណើ រការបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកសារទំាងរនាោះ តាម្រពលរវលាខ្ ល នកំណត់។ 

សម្មសភាពអោកបញ្ាូ ន៖ 
- ្បធាន អន ្បធាន គ.ក.រ និងសម្មជិកតាម្ការចំា ច់ 
- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ 
- កម្មល ំងសនតិស េ ២នាក់ (្បសិនរបើចំា ច់)។ 

២. ការបញ្ជូ នស ោង “ខ” នងិកញ្ចបោ់ក ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ លស់ៅម្រពកឹនននងៃបនទ បព់នីងៃស ោះសនោ ត 
្បសិនរបើ ្បធាន គ.ក.រ យល់ថ្ន មិ្នអាចបញ្ាូ នរសាង “េ” និងកញ្ច ប់ោក់សម្មា រ 

ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសល់រៅ គឃ.សប រៅរពលលាៃ ច ឬយប់ថ្នថ្ងៃរ ោះរនោ ត នរទរនាោះ 
រោយខ្ផ្អករលើសាា នភាពថ្នចម្មៃ យផ្លូវ ម្រធា យ ឹកជញ្ាូ ន រពលរវលា និងសភាពការណ៍
សនតិស េ ការបញ្ាូ នកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ្តូវរធែើរៅ្ពឹកថ្នថ្ងៃបនាទ ប់ពីថ្ងៃរ ោះរនោ ត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ការរាប់សនលឹរសនោ តសៅទីសាោ រ់ការ គឃ.សប ឬសៅទីត ាំងសវុតថិភារណាម្ួយ
ណែល គ.រ.ប  នរាំែត ់
ចំរពាោះការយិាល័យរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ណ្ដខ្ លមិ្នអាចរាប់សនលឹករនោ តរៅ

ការយិាល័យរបស់េលួន ន រោយសារករណី្បធានស័កដិ ឬកាលៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើង 
រៅរពលបនាទ ប់ពី នបិទការរ ោះរនោ ត និងបនាទ ប់ពី នរវចេចប់រសាង “េ” ចងម្មត់ចាក់រសា

្បធាន 
គ.ក.រ ្តវូ
ចាត់ខ្ចង 

-រាយការណ៍ពីករណីរនោះជូន គឃ.សប។ 
-ផ្ដល់ព័ត៌ម្មនពីបញ្ជា រនោះ ល់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោក
សរងាតការណ៍ខ្ លម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាល័យរាប់សនលឹករនោ ត។ 

-ទ ក និងខ្ងរកាការពារកញ្ច ប់ទំាងរនាោះឱ្យ នហាត់ចត់រៅផ្ទោះ្បធាន ឬ
ផ្ទោះសម្មជិកណ្ដម្មោ ក់ ឬរៅទីតំាងស វតាិភាពណ្ដមួ្យ។ 

-ចាត់សម្មជិក ៣នាក់ គិតទាំង្បធានផ្ងឱ្យចូលរមួ្រកាការពារ។ 
-ជ្ម្មបភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អំពី៖ 
▪ ទីកខ្នលងរកាទ កកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ 
▪ ការអរញ្ា ើញចូលរមួ្យាម្កាម្រៅរពលយប់ និងជ្ម្មបពីរពលរវលាថ្ន

ការបញ្ាូ ន និងការ្ បគល់ ទទួលកញ្ច ប់ទំាងរនាោះរៅទីសាោ ក់ការ គឃ.សប 
- រសោើកម្មល ំងសនតិស េ ២ នាក់ (្ បសិនរបើចំា ច់) យាម្កាម្ការពាររៅ
បររិវណផ្ទោះ ឬទីតំាងរកាទ កកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ  ម្រាបក់ារស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររកឹាឃ ាំ  ង្កា ត់ អាែតតិទី៤ នោ ាំ២០១៧ 57 
 

ឃល ំម្មនរលេ ខ្ លរៅខាងកោ ងម្មនកញ្ច ប់ស វតាិភាព “ក” រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ រផ្ាើ
ជូន គធ.េប រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០១ រផ្ាើជូន គឃ.សប រស្សាម្សំប ្តោក់ ទ.១១០៧ និង
រស្សាម្សំប ្តោក់្តាការយិាល័យរ ោះរនោ ត៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
រៅរពល្បគល់ ទទួលសម្មា រ ឯកសាររ ោះរនោ ត ្បធាន គឃ.សប ្តវូច ោះហតារលខា

រលើ ទ.១១០៧ ទំាង ២ចាប់ និងអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យឱ្យចូលរួម្ច ោះ
ហតារលខាជាសាកស។ី ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតារលខា ពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យមិ្នអាច
ចាត់ទ កកំណត់រហត រនោះជារម្មឃៈ នរទ៕ 

 
&* 

្បធាន គ.ក.ប 
្តូវចាត់ខ្ចង 
 

- រធែើរ យការណ៍ជាបនាទ ន់សដីពីសាា នភាពថ្នករណី្បធានស័កដិ ឬកាលៈរទសៈ
ម្មនអាសនោរនាោះ ្ពម្ទាំងការេូចខាតជាក់ខ្សដងជូន គឃ.សប 

-អរញ្ា ើញសម្មសភាព គ.ក.ប ទំាងអស់ រ ើម្បីរធែើការបញ្ាូ នហិបរនោ ត 
ខ្ លម្មនសនលឹករនោ តរៅខាងកោ ង រសាង “េ” និងកញ្ច ប់ោក់សម្មា រ 
ឯកសាររ ោះរនោ តរៅសល់រៅ គឃ.សប ជាបនាទ ន់។ ភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ អាចចូលរមួ្អម្ ំរណើ រកោ ងការ
បញ្ាូ នរនោះ។ 

- បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប់។ 
- រសោើស ំកម្មល ំងសនតិស េចំនួន ២នាក់ រកាការពារស វតាិភាពកោ ងការបញ្ាូ នរនោះ។ 

គ.ក.រ ឬម្ន្តនតី
រ ោះរនោ ត្តូវ 

-ម្កកាន់ទីសាោ ក់ការ គឃ.សប ឬទីកខ្នលងម្មនស វតាិភាពតាម្ការ
កំណត់របស់ គឃ.សប។ 

-អន វតតកិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ តខ្ លម្មននីតិវធីិ ូចោោ នឹងកិចច
្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាល័យរ ោះរនោ តខ្ រ រោយ
ខ្ឡកខ្តនីតិវធីិមួ្យចំនួន ្តូវអន វតត ូចខាងរ្កាម្៖ 

▪ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវចាត់ខ្ចងឱ្យយករៅ
បិទផ្ាយរៅម្ េទីតាំងការយិាល័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

▪ បង្កគ ប់សម្មជិកទី២ ឱ្យបិទផ្ាយ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់រៅ
ខាងម្ េទីសាោ ក់ការ គឃ.សប។ 

▪ រសាង “េ” ្ោន់ខ្តចងម្មត់ធម្ាតាមិ្នចំា ច់ម្មនរសាឃល ំរទ។ 

▪ ្បធាន គ.ក.រ ជូនរសាង “េ” និងហិបរនោ តទរទរៅ គឃ.សប 
រោយផ្ទ ល់ និងចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និង
អោកសរងាតការណ៍ រៅបនទប់រាប់សនលឹករនោ តខ្តម្ដង។ 
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ស ះរមុ្ពសដាយ គ.រ.ប 

នោ ាំ២០១៧ 




