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សោលបាំែង 
 

រ ើម្បីឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសត នីតិកាេទី៦ នានងៃអាទិតយ    
ទី២៩ បេកកាដ្ឋ នោ ំ២០១៨ ្ប្ពឹតតរៅ្បកបរដ្ឋយភាពរេូន ្តឹម្្តូវតម្ចាប់សដីពី
ការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសត និងចាប់សតីពីវរិោធនកម្ាចាប់សតីពីការរ ោះរនោ ត
រ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសត និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំង
តំណាងរាស្រសត គ.ជ.ប  នររៀបចំចង្កង «រសៀវរៅបណនំា គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្ម្មប់ការ
រ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសត នីតិកាេទី៦ នោ ំ២០១៨» រ ើម្បីបណនំា េ់ម្ន្តនតី
ពាក់ព័នធនឹងការង្កររនោះ ឱ្យអន វតតតួនាទី និងភារកិចចរបស់េលួន ន្តឹម្្តូវ ទាន់រពេ
រវលា និង្បកបរដ្ឋយោា រតីទទួេេ ស្តូវេពស់។ 

រសៀវរៅបណនំារនោះ ជារសចកដីពនយេ់អំពីបរចចករទសរេើចំណ ចសំខាន់ៗនន
កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ការរវចេចប់ និងការបញ្ាូ នរាេ់សម្មា រ 
ឯកោររ ោះរនោ តតម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននការង្ករ។ 

គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត (គ.ក.ប/គ.ក.រ) ្តូវ
យកចិតតទ កដ្ឋក់សិកាបសែងយេ់តម្េលឹម្ោរននរសៀវរៅបណនំារនោះ រ ើម្បីអន វតត  
បរចចករទសជាក់បសដងកោ ងកិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តឱ្យ ន្តឹម្្តូវ
ម្មន្បសិទធភាព និងសរ្ម្ច នរជាគជ័យ។ រសៀវរៅបណនំារនោះក៏ជាជំនួយ ៏សំខាន់
ស្ម្មប់គណបកសនរយា យ អងគការមិ្នបម្នរដ្ឋា ភិ េ អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ ត 
និងភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់ រ ើម្បីសិកាបសែងយេ់ និងរួម្សហការអន វតតតម្តួនាទី
របស់េលួន រ ើម្បីឱ្យការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសត នីតិកាេទី៦ នោ ំ២០១៨ 
្ប្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ ី្តឹម្្តូវ យ តតិធម៌្ និងតម្មល ភាព។ 

 

&*  
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គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាបស់នលឹរសនោ ត 

I. ការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត  
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រៅតម្ភូមិ្មួ្យចំនួនកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ប េ្តូវ នកំណត់ និង

ផ្ដេ់ស ពេភាពជាការយិាេ័យរ ោះរនោ តផ្លូវការរួចរាេ់រហើយរដ្ឋយ គ.ជ.ប នឹងកាល យជា
ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ តរៅរពេរាប់សនលឹករនោ ត។ 

ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត្តូវររៀបចំឱ្យម្មន្ចករចញមួ្យ ្ចកចូេមួ្យ ម្មនបររិវណខាង
កោ ង បររិវណខាងរ្ៅ និងម្មនភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត។ 
១. ការបិទផ្សាយបញ្ជ ីស ម្ ោះទីតាំងការយិាល័យស ោះសនោ ត និងរាប ់នលឹកសនោ ត  

គ.ក.ប ្តូវបិទផ្ាយបញ្ា ីរ ា្ ោះទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត 
ប េ គឃ.សប  ន្បគេ់ឱ្យ រៅតម្ទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ តនីមួ្យៗ រៅ ១នងៃ
ម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។ 

២. បរសិវែខាងកោុង  
បររិវណខាងកោ ងជាតំបន់ប េរៅជ ំវញិការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត 

រហើយប េេណឌ រដ្ឋយវណ័ឌ ម្ណឌ េមួ្យ ម្មនកំា្បបវងយា៉ាងតិច ១៥បម្៉ា្ត។ បររិវណ
ខាងកោ ង្តូវររៀបចំឱ្យម្មន្ចករចញមួ្យ ្ចកចូេមួ្យ។  

៣. បរសិវែខាងសម្រៅ  
បររិវណខាងរ្ៅជាតំបន់ប េរៅជ ំវញិការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត

ប េេណឌ រដ្ឋយវណ័ឌ ម្ណឌ េមួ្យ ម្មនកំា្បបវង ១០០បម្៉ា្ត ឬតូចជាងរនោះ ស្សបតម្
ោា នភាពទីតំងជាក់បសដង ឬម្មនទ្ម្ង់រផ្សងពីរនោះ  ូចជាបររិវណរបងននោលាររៀន 
វតតអារាម្ ោេម្រោស្សព ឬទីោធារណៈជារ ើម្។ 

រៅតំបន់ទី្បជ ំជន បររិវណខាងរ្ៅ្តូវ នកំណត់រដ្ឋយ គឃ.សប រដ្ឋយរយាង
រេើការវាយតនម្លអំពីោា នភាពសនតិស េ និងសណាដ ប់ធាោ ប់កោ ងតំបន់រនាោះ។ 

រៅតំបន់ទី្បជ ំជន កោ ងករណីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត តំងរៅ
្បម្មណ ១០០បម្៉ា្ត ពីការយិាេ័យរ ោះរនោ តមួ្យរផ្សងរទៀត មួ្យបផ្ោកននផ្លូវរនោះ្តូវបត
បិទចរាចរណ៍។                      

៤. ភ្នោ ក់ងារ នរ ិុខស ោះសនោ ត 
រៅនងៃរ ោះរនោ ត ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តចំនួន ៣នាក់ ប េការពាររៅតម្

ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ តនីមួ្យ  ៗ ្តូវរសលៀកពាក់ឯកសណាា ន
កងកម្មល ំងឱ្យ ន្តឹម្្តូវ និងពាក់្បឡង់ន សនតិស េរបស់ គ.ជ.ប រហូត េ់ចប់
ភារកិចច។ 
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ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តម្មនភារកិចចការពារក ំឱ្យម្មនការរខំាន ការអ កឡ ក ការ
បំភិតបំភ័យ និងការគំរាម្កំបហង ឬរហត ការណ៍រផ្សងៗប េនឹងអាចរកើតម្មន និង្តូវ
ោម្ជន្គប់របូយកអាវ ធ ជាតិផ្្ ោះ និងវតា ្បកបរដ្ឋយរ្រោះថ្នោ ក់រផ្សងៗចូេកោ ងបររិវណខាង
រ្ៅ បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត កោ ងរនាោះ ៖ 

- ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ១នាក់ ្តូវចេ័តការពារជ ំវញិបររិវណខាងកោ ងនន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ប េម្មនកំា្បបវងយា៉ាងតិច ១៥បម្៉ា្ត
ពីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងមិ្នចំ ច់រ្បើ្ ស់អាវ ធ។ 

- ភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ២នាក់រទៀត ្តូវចេ័តជ ំ វញិបររិវណខាងរ្ៅនន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត រដ្ឋយ្តូវសាិតកោ ងចម្មៃ យពី ១០០បម្៉ា្ត 
ឬទ្ម្ង់រផ្សង ឬម្មនកំាតូចជាង ស្សបរៅតម្ោា នភាពជាក់បសតងននបររិវណខាង
រ្ៅរបស់ការយិាេ័យនីមួ្យៗ អាចរ្បើ្ ស់អាវ ធបវង ១រ ើម្ ប េម្មន្រប់
យា៉ាងរ្ចើន៣០្រប់។ 

- កោ ងករណីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ តរ្ចើន ្បមូ្េផ្ដ ំ
រៅកោ ងបររិវណ ឬអររបតមួ្យ ចំនួនភាោ ក់ង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តស្ម្មប់ការយិាេ័យ 
នីមួ្យៗ្តូវសម្ស្សបរៅនឹងោា នភាពជាក់បសដង ប៉ា បនតមិ្ន្តូវឱ្យរេើសពី ៣នាក់ 
កោ ងមួ្យការយិាេ័យ។  

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

អគគិភ័យ...) អាចចូេរធែើអនតរាគម្ន៍រៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត កោ ង
ករណីម្មនសំណូម្ពរចំ ច់ពី្បធាន គ.ជ.ប ្បធាន គធ.េប ្បធាន គឃ.សប ឬ្បធាន 
គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
៥. វិធានការ នរ ិុខ 

រ ើម្បកីារពារអោករៅខាងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ្ពម្ទំាង
អោករៅកោ ងបររិវណខាងកោ ងននការយិាេ័យទំាងរនាោះ ឱ្យរចៀសផ្ តពីការបងាឱ្យម្មនរបួស
ោោ ម្ ការរខំាន ការអ កឡ ក ការបំភិតបំភ័យ ឬការគំរាម្កំបហង ឬក៏រហត ការណ៍អសនតិស េ
រផ្សងៗប េនឹងអាចរកើតម្មនជានច នយ និងរ ើម្បីរកាការពារឧបករណ៍ សម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តទំាងអស់រៅកោ ងការយិាេ័យទំាងរនាោះ ្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ្តូវចត់វធិាន
ការចំ ច់នានា  ូចខាងរ្កាម្៖ 

- ោម្ជន្គប់របូយកអាវ ធ ជាតិផ្្ ោះ និងវតា ្បកបរដ្ឋយរ្រោះថ្នោ ក់រផ្សងៗ ្ពម្ទាំង
ការរសលៀកពាក់ឯកសណាា នជាកងកម្មល ំង្បដ្ឋប់អាវ ធ ចូេរៅកោ ងបររិវណខាងរ្ៅ 
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បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត 
រេើកបេងបតកោ ងករណីម្មនជនណាបងាការអ កឡ កកោ ងបររិវណខាងរ្ៅ បររិវណ
ខាងកោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ប េ្បធាន គ.ជ.ប ឬ/
និង្បធានគណៈកម្ាការររៀបចំការរ ោះរនោ ត្គប់េំដ្ឋប់ថ្នោ ក់ ម្មនភារកិចចរសោើស ំ
អនតរាគម្ន៍ពីអាជាា ធរម្មនសម្តាកិចច។ 

- ោម្ជន្គប់របូចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ម្ នរពេចប់រផ្ដើម្ការរ ោះរនោ ត ឬ
រ្កាយរពេបិទការរ ោះរនោ ត រដ្ឋយរា នការអន ញ្ជា តជាលាយេកខណ៍អកសរពី គ.ជ.ប។ 

- ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងបររិវណខាងកោ ងនូវជន
ទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ម្ន្តនតីរ ោះរនោ តប េ នទទួេការបតងតំងពី គ.ជ.ប។ 
 ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ប េ នច ោះបញ្ា ីគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ ត និងប េ្តូវ នអន ញ្ជា ត។  

 អោកសរងាតការណ៍ប េម្មនបណណសម្មគ េ់ផ្ដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 អោកោរព័ត៌ម្មនប េម្មនបណណសម្មគ េ់ផ្ដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 អោកប េម្មនសិទធិរ ោះរនោ ត រហើយ្តូវរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 
 ជនប េអម្ ំរណើ រអោករ ោះរនោ តម្មនពិការភាពប េមិ្នអាចរ ោះរនោ ត ន
រដ្ឋយេលួនឯង។ 

 ភាោ ក់ង្ករសនតិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះ រៅរពេប េ្បធាន គ.ក.ប ម្មន
សំណូម្ពរ កោ ងករណីចំ ច់។ 

- ោម្ជន្គប់រូបចូេកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត ម្ នរពេចប់រផ្ដើម្ការរាប់
សនលឹករនោ ត ឬរ្កាយការរាប់សនលឹករនោ ត រដ្ឋយរា នការអន ញ្ជា តជាលាយេកខណ៍
អកសរពី គ.ជ.ប។ 

- ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត និងបររិវណខាងកោ ង
នូវជនទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ ត ប េ នទទួេការបតងតំងពី គ.ជ.ប។ 
 ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ប េ នច ោះបញ្ា ីគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ ត និងប េ្តូវ នអន ញ្ជា ត។  

 អោកសរងាតការណ៍ និងអោកោរព័ត៌ម្មនប េម្មនបណណសម្មគ េ់ផ្ដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 ភាោ ក់ង្ករសនតិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះ រៅរពេប េ្បធាន គ.ក.រ រធែើសំណូម្ពរ 
កោ ងករណីចំ ច់។ 
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- សកម្ាភាពទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្ ្តូវោម្ឃាត់រៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
បររិវណខាងកោ ង និងបររិវណខាងរ្ៅ ៖ 
 ការរសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្កា ញអែីមួ្យប េពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកសនរយា យ ឬ
របកខជនននគណបកសនរយា យណាមួ្យ។ 

 ការផ្សពែផ្ាយ ឬការនិយាយអែីប េម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យអោករ ោះរនោ ត រ ោះរនោ ត
ឱ្យគណបកសនរយា យណាមួ្យ។ 

 ការបង្កា ញការរំ្ទ ឬការ្បនំងគណបកសនរយា យ ឬរបកខជនននគណបកស
នរយា យណាមួ្យ។ 

- សកម្ាភាពទំាងឡាយ ូចខាងរ្កាម្ ្តូវោម្ឃាត់រៅកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹក
រនោ ត បររិវណខាងកោ ង និងបររិវណខាងរ្ៅ៖ 
 ការរសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្កា ញអែី មួ្យ ប េពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកស
នរយា យ ឬរបកខជនននគណបកសនរយា យណាមួ្យ។ 

 ការផ្សពែផ្ាយ ឬការនិយាយអែី ប េម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យម្ន្តនតីរាប់សនលឹករនោ ត រាប់
គំនូសរៅរេើសនលឹករនោ ត រ ើម្បីបំរពញចិតត ឬ្បនំងគណបកសនរយា យ ឬ
របកខជនណាមួ្យ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- កោ ងករណីម្មនការរខំាន េ់ ំរណើ រការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ្បធាន គ.ក.ប/
គ.ក.រ ្តូវោម្ជន្គប់របូចូេកោ ងបររិវណខាងរ្ៅទំាងមូ្េ ឬមួ្យបផ្ោក រ ើម្បី
ធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត្ប្ពឹតតរៅ្បកបរដ្ឋយស វតាិភាព។ 

- ជន្គប់របូប េម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាប់ 
សនលឹករនោ ត និងរៅបររិវណខាងកោ ងននការយិាេ័យទំាងរនាោះ ្តូវសាិតរៅរ្កាម្
អំណាច្គប់្គង និងការបណនំារបស់្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

- ចំរពាោះការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាប េមិ្នអាចរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តរបស់េលួន នកោ ងករណី្បធានសកតិ ឬអសនតិស េ ឬកាេៈរទសៈម្មន
អាសនោ គ.ជ.ប ្តូវសរ្ម្ចឱ្យរាប់សនលឹករនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះរៅ
កបនលងរផ្សងរទៀត។ គ.ជ.ប ្តូវផ្សពែផ្ាយជាបន្ាន់ និងជាោធារណៈអំពីរសចកដី
សរ្ម្ចរនោះ។ 
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II. គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត (គ.រ.ប/គ.រ.រ)  
១.  ា ភ្នព គ.ក.ប  

សម្មសភាពគណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ម្មនចំនួន ៦របូ គឺ្បធាន ១របូ អន 
្បធាន ១របូ រេខាធិការ ១របូ សម្មជិក ៣របូ។ សម្មជិក គ.ក.ប ទំាងអស់ ្តូវចូេរួម្វគគ
បណដ ោះបណាដ េ និងម្មច ស់ការអន វតតរាេ់នីតិវធីិនន ំរណើ រការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
២. ការទទួលខុ ម្រតូវ និងភ្នរកិច្ចរប ់ គ.ក.ប/គ.ក.រ 

គ.ក.ប នឹងកាល យរៅជា គ.ក.រ រៅរពេរាប់សនលឹករនោ ត។ គ.ក.ប/គ.ក.រ នីមួ្យៗ
ម្មនភារកិចចចត់បចង្គប់្គង និង្តួតពិនិតយនូវរាេ់កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តប េ គ.ក.ប/គ.ក.រ រនាោះទទួេេ ស្តូវ។ 

ការទទួេេ ស្តូវ និងភារកិចចរបស់សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ទំាងអស់ម្មនេម្អិត
ស្ោប់រៅកោ ងសកម្ាភាពជាក់បសដងនន ំណាក់កាេនីមួ្យៗ។ 

III. ការព្តួតរិនិតយវតតានសាសភារ គ.រ.ប សាា រ ឯរសារ នងិទីត ាំងការយិាលយ័
ស ះសនោ ត (សៅថ្ងៃសៅរ ៍១ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃស ះសនោ ត) 
គ.ជ.ប ្តូវធានាថ្ន រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត ្តូវ នបញ្ាូ ន និង្បគេ់ជូន គ.ក.ប 

មិ្នឱ្យរេើសពី ៣៦រម្ម៉ាងម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។  
រៅរពេ្ពឹកនននងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត ្បធាន គ.ក.ប ្តូវរកាោះ្បជ ំសម្មសភាពទំាងអស់

នន គ.ក.ប ឱ្យម្កបង្កា ញេលួនរៅទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រ ើម្បីពិនិតយវតតម្មន ្តួតពិនិតយ
សម្មា រ បរកិាខ របរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត និងររៀបចំគំរបូលង់ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ កោ ងករណីរបើ
ម្មនម្ន្តនតីណាម្មោ ក់អវតតម្មន ម្ន្តនតីរនាោះ្តូវជំនួសរដ្ឋយម្ន្តនតីងាីប េរ្ជើសតំងរឡើង តម្ការ
សរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប ស្សបតម្បទបបញ្ាតតិ ូចម្មនបចងកោ ងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិរបស់ គ.ជ.ប។ 

 

១. ការម្រតួតពិនតិយវតរាន ា ភ្នព គ.ក.ប 
្បធាន គ.ក.ប ្តវូ្តួតពិនិតយវតតម្មនសម្មសភាព គ.ក.ប រ ើម្បី៖ 
- ឱ្យ ឹងថ្ន រតើសម្មជិក គ.ក.ប ម្មនវតតម្មន្គប់ទំាង ៦រូប ឬរទ ឬម្មនសម្មជិក
ណាមួ្យ ឬរ្ចើនមិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករ នរៅនងៃរ ោះរនោ ត។ 

- ចត់តំងសម្មជិកឱ្យទទួេេ ស្តូវកោ ងការររៀបចំសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត
តម្តួនាទីររៀងៗេលួន។ 

- ឱ្យសម្មជិកម្មោ ក់ៗរឭំករឡើងវញិអំពីតួនាទី ភារកិចចប េ្តូវបំរពញរៅនងៃរ ោះរនោ ត 
និងប េម្មនបចងកោ ងរសៀវរៅបណនំារនោះ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- ្បសិនរបើសម្មសភាពណាម្មោ ក់នន គ.ក.ប មិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករកោ ងនងៃរ ោះរនោ ត 
្បធាន្តូវបតជូន ំណឹង េ់ គឃ.សប ជាបន្ាន់រ ើម្បដី្ឋក់អោកជំនួស៖ 
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 ្បសិនរបើ្បធានមិ្នអាចម្កបំរពញការង្ករ ន រដ្ឋយោរមូ្េរហត សំខាន់ណា
មួ្យរនាោះ អន ្បធាន្តូវចូេកាន់តំបណង្បធាន រហើយសម្មជិកទី ១ ចូេកាន់
តំបណងអន ្បធាន ចំបណកអោកប េ្តូវរ្ជើសររ ើសងាីរចញពីកោ ងចំរណាម្្បជាពេរ ា
ប េ នដ្ឋក់ពាកយសម្មា សន៍ ្តវូចូេកាន់តំបណងជួសសម្មជិកទី១។ 

 ្បសិនរបើអន ្បធាន មិ្នអាចម្ករធែើការ នរនាោះ ្តូ វ បតងតំងសម្មជិកទី១ 
ជាអន ្បធាន រហើយអោកប េ្តូវរ្ជើសររ ើសងាី នឹងកាន់តំបណងជាសម្មជិកទី១។ 

 ្បសិនរបើរេខាធិការ មិ្នអាចម្ករធែើការ ន ្តូវបតងតំងសម្មជិកទី១ ជារេខាធិការ 
រហើយអោកប េ្តូវរ្ជើសររ ើសងាី នឹងកាន់តំបណង ជាសម្មជិកទី១។ 

- សម្មសភាពទំាងអស់នន គ.ក.ប រមួ្ទាំងអោកប េរទើបបតរ្ជើសររ ើសងាី ្តូវរមួ្រោ សិកា
រឡើងវញិ នូវនីតិវធីិននការរ ោះរនោ ត ប េម្មនបចងកោ ងរសៀវរៅបណនំា គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

- ្បធាន គ.ក.ប ្តូវបតជូន ំណឹងជាបន្ាន់ េ់ គឃ.សប អំពីអែីប េ នអន វតតពាក់
ព័នធនឹងការដ្ឋក់ជួសតំបណងណាមួ្យនន គ.ក.ប។ 
 

២. ការទទួល និងការម្រតួតពិនិតយ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត និងរាប ់នលឹកសនោ ត 
 

ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត និងរាប ់នលឹកសនោ តណែល គ.ក.ប ម្រតូវទទួល 
- បញ្ា ីរ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធចំនួន ២ចាប់។ 
- សនលឹករនោ តមួ្យកញ្ច ប់ប េ្តូវ នរវចេចប់រដ្ឋយបឡក និងអម្រដ្ឋយ្តសម្មៃ ត់១ 
ស្ម្មប់រ ោះរេើេោងសនលឹករនោ ត ប េដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបិទជិតស្ម្មប់
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

- ហិបរនោ តមួ្យប េមិ្នទាន់ ំរឡើង និងរវចេចប់រដ្ឋយបឡក។ 
- បន្ប់សម្មៃ ត់ស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត ចំនួន២ ប េមិ្នទាន់ ំរឡើង និងរវចេចប់
្ចកកោ ងការ ងនីឡ ងមួ្យរដ្ឋយបឡក និងអម្រដ្ឋយសា ត ១  ំផ្ង។ 

- រាេ់សម្មា រ ឯកោរបរ្ម្ើការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវ នដ្ឋក់កោ ង
រកសស័ងាសីមួ្យ។ សម្មា រ ឯកោរទំាងរនោះ រមួ្ម្មន ៖ 
 រេេកូ ការយិាេ័យរ ោះរនោ តចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់បិទរៅខាងម្ េការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តចំនួន ១ចាប់ និងស្ម្មប់បិទខាងម្ េហិបរនោ តចំនួន ១ចាប់។ 

 ោល កសម្មគ េ់ «ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត» រ ោះព ម្ពរេើកំណាត់ ល ស្ិក ចំនួន ១។ 
 បណណ្បកាសោម្រ្បើ្ ស់ទូរស័ពន្  ម្ម៉ាស ីនងតចំនួន ២សនលឹក។ 
 ទឹករមា េ បមិ្ន្ជោះចំនួន ២ ប។ 
 ្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ចំនួន ១។ 
 តំប៉ា ងពណ៌្កហម្ ចំនួន ១្បអប់ និងទឹកតំប៉ា ង្កហម្ ចំនួន ១ ប។ 
 ប ិកម្មនបេសចងស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត និងប ិកធម្ាតស្ម្មប់ គ.ក.ប សរ ប
ទំាងពីរម្ េ ចំនួន ៨រ ើម្។ 

 ប ិកហែឺតធំេ បមិ្ន្ជោះ ចំនួន ១រ ើម្។  
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 ប ិកហែឺតធំ ចំនួន ១រ ើម្។ 
 បន្ាត់ជ័រ ចំនួន ១រ ើម្។ 
 ្បដ្ឋប់រចោះសនលឹករនោ ត ចំនួន ១។ 
 ជ័រកាវរាវ ចំនួន ១ ប។ 
 សា តថ្នល ធំចំនួន ១  ំ។ 
 រៅស ូកងមួ្យចំនួន ស្ម្មប់ចងសនលឹករនោ តតម្គណបកស។ 
 រស្ោម្សំប ្តធំ ចំនួន ១ ម្ធយម្១០ និងតូច ២។ 
 ្កដ្ឋសរសដើង ស្ម្មប់បិទពាសសន្ោះបិទ្បរឡាោះស កសនលឹករនោ តចំនួន ៦សនឹលក។ 
 ្កដ្ឋសរា៉ាម្ ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់ការង្កររផ្សងៗ ចំនួន ២០សនលឹក។ 
 ្កប្កដ្ឋសពិរសសស្ម្មប់អោករ ោះរនោ តពិការបភោកទំាងសងខាងរ ោះរនោ ត
រដ្ឋយេលួនឯងចំនួន ១។ 

 ផំ្្ង្កដ្ឋស ស្ម្មប់្ទាប់គូសសនលឹករនោ ត ចំនួន ២ផំ្្ង។ 
 ផំ្្ង្កដ្ឋសធំ ស្ម្មប់កត់្តសំរឡងរនោ ត ១ផំ្្ង។ 
 ទ.១១០១ ចំនួន ៦ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត។ 
 ទ.១១០២ ចំនួន ២០ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ននការរាប់សនលឹករនោ ត។ 
 ទ.១១០៧ ចំនួន ៦ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ
ឯកោររ ោះរនោ ត។ 

 ទ.១១០៨ ចំនួន ៤ចាប់ ស្ម្មប់កត់្តសំរឡងរនោ ត។ 
 ទ.១១១២ ចំនួន ៤ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញតរាង្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តប េ គ.ក.ប  នទទួេ។ 

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

 ទ.១១២០ ចំនួន ២ចាប់ ស្ម្មប់ស្សង់វតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេ
រ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 

 ទ.១២០២ ចំនួន ២កាេ កោ ងមួ្យកាេម្មន ២០ចាប់ ស្ម្មប់បំរពញពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់។ 

 រសាង ល ស្ិក  ស្ម្មប់ដ្ឋក់សនលឹករនោ តប េមិ្ន នរ្បើ និងគេ់សនលឹករនោ ត
ប េរ្បើរហើយចំនួន១។ 

 រសាង ល ស្ិក  ស្ម្មប់ដ្ឋក់សនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ   
ចំនួន ១។ 

 កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» ស្ម្មប់ដ្ឋក់កំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត និងការរាប់
សនលឹករនោ ត និងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 

 រសាង «េ» ស្ម្មប់ដ្ឋក់កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» និងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត ចំនួន១។ 
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 រោឃល ំជ័រតូចម្មនរេេស្ម្មប់បិទគ្ម្បខាងកោ ង និងខាងរ្ៅននហិបរនោ ត 
ចំនួន ៣។ 

 រោឃល ំជ័រម្ធយម្ម្មនរេេស្ម្មប់ឃល ំបិទម្មត់រសាង «េ» ចំនួន ១។ 
 

ខ. ការម្រតួតពិនតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត និងរាប ់នលឹកសនោ ត  
គ.ក.ប ្តូវ្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទំាងអស់ប េ គ.ក.ប 

 នទទួេ រហើយប េម្មនរាយម្ េរៅកោ ង ទ.១១០៧ កោ ងរនាោះ្តូវ៖ 
- ្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវរាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរដ្ឋយរ្បើ ទ.១១១២ 
្បសិនរបើសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត ប េ នទទួេម្មនចំនួន្គប់្រន់
រហើយ សម្មសភាពទំាងអស់នន គ.ក.ប ្តូវច ោះហតារេខារេើ ទ.១១១២ និង
រកាទ កឱ្យ នហាត់ចត់។ 

- ្បសិនរបើសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬរ្ចើនប េ នទទួេរនាោះ
មិ្នម្មនចំនួន្គប់្រន់ រេខាធិការ្តូវបំរពញ្តង់បផ្ោកសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តប េ ត់បង់ រៅកោ ង ទ.១១១២ រហើយរផ្ាើ ទ.១១១២ រនោះ ចំនួន 
១ចាប់ ជាបន្ាន់រៅ គឃ.សប។  

- ្បសិនរបើសម្មា រ ឯកោរប េ ត់បង់រៅរនាោះជាសម្មា រ ឯកោរសំខាន់
ស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត ្បធាន គ.ក.ប ្តវូចត់សម្មជិក ២របូ ឱ្យរៅកាន់ទីោោ ក់ 
ការ គឃ.សប រ ើម្បទីទួេសម្មា រ ឯកោរងាីជំនួសសម្មា រ ឯកោរប េេែោះ ឬ
 ន ត់បង់រៅ រេើកបេងបតម្មនវទិយ ទាក់ទង ឬទូរស័ព្ ប េអាចបញ្ាូ ន
ព័ត៌ម្មនរសោើស ំ គឃ.សប រដ្ឋោះស្ោយ ន។ 

- គ.ក.ប ្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់្តួតពិនិតយសម្មា រសំខាន់ៗ ប េអាចរាងំសោ្ះ េ់
ការរបើកការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ សម្មា រសំខាន់ៗទំាងរនាោះ រមួ្ម្មន៖ 
 សនលឹករនោ តមិ្នទាន់រ្បើ្ ស់។ 
 ្តសម្មៃ ត់ស្ម្មប់រ ោះរេើេោងសនលឹករនោ ត។ 
 បញ្ា ីរ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 
 ហិបរនោ ត និងរោឃល ំម្មនរេេ។ 
 ទឹករមា េ បមិ្ន្ជោះស្ម្មប់្ជេក់្ម្មម្ន ។ 

- ចំរពាោះសម្មា រ នទរទៀត ្បសិនរបើមិ្ន នផ្ដេ់រដ្ឋយ គឃ.សប រទរនាោះ គ.ក.ប 
្តូវនចោបរងាើតរឡើង ឬរដ្ឋោះស្ោយរដ្ឋយេលួនឯង  ូចជា៖  
 ករន្េ ឬ្កដ្ឋសកាត ង្កាស់ ឬរបស់រផ្សងរទៀតប េអាចរ្បើជំនួស
បន្ប់សម្មៃ ត់ស្ម្មប់គូសសនលឹករនោ ត។ 
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 ្កដ្ឋសស្ម្មប់សររសរកំណត់រហត រដ្ឋយន  ប េអាចជំនួសទ្ម្ង់
បបបបទស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត គំរូ។ 

 ប ិកសររសរ បន្ាត់ កនន្តនត បេសចង...។ 
 

ច្ាំណាាំ៖  
្បធាន គ.ក.ប ្តូវ៖ 
- ពិនិតយកញ្ច ប់សនលឹករនោ តឱ្យ្  ក ថ្ន ជាកញ្ច ប់សនលឹករនោ តស្ម្មប់ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ននឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រហើយ្រន់បតពិនិតយរផ្្ៀងផ្្ត់ចំនួន និងរេេររៀងប េកត់្តរៅ
រេើកញ្ច ប់សនលឹករនោ តប៉ា រណាណ ោះ រដ្ឋយមិ្ន្តូវរបើកកញ្ច ប់សនលឹករនោ តជាដ្ឋច់ខាត។ 

- ពិនិតយរស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់្តសម្មៃ ត់ឱ្យ្ ក ថ្ន ពិតជាម្មន្តសម្មៃ ត់រៅខាងកោ ង 
ប៉ា បនតមិ្ន្តូវរបើករស្ោម្សំប ្តជាដ្ឋច់ខាត។ 

- ចត់បចងសម្មជិកឱ្យោត់ ំរឡើងហិបរនោ ត និងបន្ប់សម្មៃ ត់។ 

គ. ការបិទផ្សាយបញ្ជ ីស ោះសនោ តផ្សលូវការ និងបញ្ជ សី ម្ ោះទីតាំងការយិាល័យស ោះសនោ ត  
 
 
 
 

 
ឃ. ការរកាការពារ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 

 
 

ប្រធាន 
គ.ក.រ ប្រូវ 

- រកាទុកសម្ភា រ ឯកសារប ោះបនោ របៅផ្ទោះប្រធាន ឬផ្ទោះសម្ភជិក
ណាម្ភោ ក់ ឬបៅទីតាំងណាមួយដែល គ.ក.រ ឯកភាពគ្នោ ថា 
ម្ភនសុវរថិភាព និងជូនែាំណឹងែល់ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍។ 

- ចារ់សម្ភជិក គ.ក.រ ៣នាក់ គិរទាំងប្រធាន បែើមបីរមួចាំដណក
កោុងការដែរកាសុវរថិភាពសម្ភា រ ឯកសារប ោះបនោ រ។ 

- បសោើសុាំកម្ភល ាំងសនតិសុខ បែើមបរីមួសហការការពារររបិវណខាងបប្ៅ
ផ្ទោះ ឬទីតាំងដែលទទួលរកាទុកសម្ភា រ  ឯកសារប ោះបនោ រ។ 

ប្រធាន 
គ.ក.រ ប្រូវ 

- ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យរិទផ្ាយរញ្ជ ីប ោះបនោ រផ្លូ វការ ១ចារ់ និង
រញ្ជ ីប ម្ ោះទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ ១ចារ់ បៅមុខទីតាំង
ការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

- បលើកសាល ក និងរិទបលខកូែការោិល័យប ោះបនោ រ បៅនឹង
ម្ភរ់ប្ចកចូលការោិល័យប ោះបនោ រ។ 
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៣. ការសរៀបច្ាំការយិាល័យស ោះសនោ ត  
្បធាន គ.ក.ប ្តូវររៀបចំការយិាេ័យរ ោះរនោ តឱ្យ នរួចរាេ់រៅនងៃរៅរ ៍ មួ្យ

នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត តម្គំរបូលង់ប េ នកំណត់ រ ើម្បីឱ្យ្ ក ថ្ន សម្មជិកម្មោ ក់ៗនន 
គ.ក.ប អាចររៀបចំសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅតម្កបនលងររៀងៗេលួនឱ្យរចួរស្សចរៅ
រម្ម៉ាង ៦:០០ នាទី្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ ត។ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវចត់បចង៖ 

- រ សសម្មអ តការយិាេ័យ។ 
- ររៀបចំត  រៅអី និងសម្មា រ នទរទៀតឱ្យម្មនចំនួន្គប់្រន់ ស្ម្មប់ ំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត ្បសិនរបើរា ន ឬម្មនចំនួនមិ្ន្គប់្រន់ ្បធាន្តូវរធែើសំរណើ ស ំេចីពី
អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា នជាបន្ាន់ រ ើម្បជួីយស្ម្ួេ េ់ការង្កររ ោះរនោ ត។ 

- ររៀបចំបន្ប់ឱ្យម្មន្ចករចញមួ្យ និង្ចកចូេមួ្យ។ 
- បិទបងអួចចក់រោទាែ រ(្ បសិនរបើអាចរធែើ ន) និងរសោើស ំកម្មល ំងសនតិស េយាម្ការពារ។ 
- ណាត់សម្មជិកទំាងអស់ឱ្យម្កកាន់ទីកបនលងរកាទ កសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត 
រៅរម្ម៉ាង ៥:៣០ នាទី្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ តជាកំហិត រ ើម្បជួីយ ឹកជញ្ាូ នសម្មា រ 
ឯកោររ ោះរនោ តរៅកាន់ទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

- ជ្ម្មបសម្មជិកទំាងអស់នន គ.ក.ប ឱ្យរ្តៀម្អាោរស្ម្មប់រយៈរពេ ១នងៃស្ម្មប់
ហូបរៅរពេទំរនរ ប េព ំម្មនអោករ ោះរនោ ត ឬរៅរពេណាមួ្យសម្ស្សប។ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

គាំរូរលងក់ារយិាល័យស ោះសនោ ត 

ចសនាល ះយា៉ា ងតិច ១ ណម្៉ាព្ត 

សារិរទី ១ 

សារិរទី ២ 

សារិរទី ៣ 
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៤. ការសម្ររើម្រា ់បញ្ជ ីស ោះសនោ តផ្សលូវការ 
 

 

 

 

 

 

IV. ការព្បព្រឹតតសៅថ្នការស ះសនោ ត   
សម្មសភាព គ.ក.ប ទំាងអស់ ្តូវចូេ េ់ទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រៅរម្ម៉ាង ៦:០០ 

នាទី្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ តជាកំហិត  រ ើម្បី្គប់្គង និងចត់បចងការរ ោះរនោ ត។ 
បន្ាប់ពី គ.ក.ប  នចូេ េ់កោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ តភាល ម្ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវ៖ 
- ្បកាសអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ 
រដ្ឋយ្តូវពិនិតយបណណសម្មគ េ់ ឬរសចកដីសរ្ម្ចបតងតំង និងទទួេោគ េ់ជាផ្លូវការ
ម្មោ ក់ម្តងៗ និង្ ប់ទីកបនលង ប េ នប្ម្ុងទ កជូន។ 

- ចត់បចងសម្មជិក គ.ក.ប ឱ្យររៀបចំរ្គឿងសង្កា រមិ្ សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត តម្តួនាទី 
ភារកិចច និងតម្ទីកបនលងររៀងៗេលួនតម្គំរបូលង់ប េ នររៀបចំទ ក ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។ 

- ចត់បចង និងបណនំាសម្មជិកទី២ ឱ្យបំរពញការង្កររបស់េលួនរៅបររិវណខាងកោ ងនន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

១. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត នងិការពនយលណ់ែនាំជារួមែលភ់្នោ ក់ងារគែបកសនសយា យ អ្ោក សងេតការែ៍ 
និងអ្ោកសារព័តា៌ន 
ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត  

- ត ១ រៅខាងរវែងន  បន្ាប់ពីផ្លូវចូេស្ម្មប់្បធាន។ 
 
 
 

 
 

- ត បវង១ ឬត តូច២ ដ្ឋក់ជាប់រោ រៅខាងោត នំ បន្ាប់ពីផ្លូវចូេ ស្ម្មប់រេខាធិការ 
និងអន ្បធានអងគ យជាប់រោ ។ 

 
 
 
 
 

រញ្ជ ីប ោះបនោ រផ្លូ វការ 
សប្ម្ភរ់ គ.ក.រ ២ចារ់ 

- ១ចារ់ រិទបៅមុខទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ
បៅ ថ្ែៃបៅរ ៍១ថ្ែៃមុនថ្ែៃប ោះបនោ រ។ 

- ១ចារ់  ទុកបប្រើប្ ស់បៅថ្ែៃប ោះបនោ រ។ 

កបនលង 
អន ្បធានម្មន 

 

- កញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ។ 
- បរសាមសំប ្តដាក់ប្តសម្ភៃ រ់ និងតាំរ ុងពណ៌ប្កហម។ 

កបនលង 
រេខាធិការ 

ម្មន 
 

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

កបនលង 
្បធានម្មន 
 

- ទ.១២០២ (ពាកយរណតឹ ង)។ 
- ទ.១១២០ សប្ម្ភរ់អ្ោកសបងេរការណ៍ចុោះហរថបលខា។ 
- ហិរររកិាា រប ោះបនោ រ និងរារ់សនលឹកបនោ រ ដែលម្ភនសម្ភា រ 
ឯកសារមិនទន់បប្រើប្ ស់ ប្រូវដាក់បៅដកបររុប្រធាន។ 
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- បន្ប់សម្មៃ ត់២ ដ្ឋក់រៅរេើត ២ បកបរជញ្ជា ងំ ្បម្មណ ១,៥០បម្៉ា្ត ពីជញ្ជា ងំ 
និងម្មនចម្មៃ យពីរោ យា៉ាងតិច ១បម្៉ា្ត ប៉ា បនតមិ្ន្តូវដ្ឋក់រៅបកបរបងអួចរទ។ 

 
 
 

- ត បវង១  ស្ម្មប់សម្មជិកទី១ ដ្ឋក់រៅកណាដ េបន្ប់ទេ់ម្ េត ្បធាន។ 
 
 
 
 

- ត  និងរៅអីស្ម្មប់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍
ជាតិ និងអនតរជាតិ (របើម្មន) ដ្ឋក់រៅបអបជញ្ជា ងំបប៉ាកខាងរវែងន ននត របស់
្បធាន និងរៅរ្កាយត អន ្បធាន និងរេខាធិការ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- គ.ក.ប ្តវូអន ញ្ជា តឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍សាិតរៅទី
ជិតខាងរ្កាយអន ្បធាន និងរេខាធិការ េាម្ប េអាចរម្ើេរឃើញឯកោរ ន។ 

- ការផ្ល ស់បតូរទីកបនលងឈរ ឬអងគ យរបស់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាត
ការណ៍្តូវម្មនការអន ញ្ជា តពី្បធាន គ.ក.ប។ 

ខ. ការពនយលណ់ែនាំជារួមែលភ់្នោ កង់ារគែបកសនសយា យ អ្ោក សងេតការែ៍ និងអ្ោកសារព័ត៌ាន 
្បធាន គ.ក.ប ្តូវបណនំាជារមួ្ េ់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ អោកសរងាត

ការណ៍ និងអោកោរព័ត៌ម្មន រដ្ឋយសរងខបអំពីេលឹម្ោរសំខាន់ៗ ប េ្តូវអន វតត  ូច
ខាងរ្កាម្ ៖ 

- ្តូវរររព ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ ្កម្សីេធម៌្ស្ម្មប់គណបកសនរយា យ 
របកខជន និងភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
្កម្សីេធម៌្ស្ម្មប់អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ តកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
និង្កម្សីេធម៌្ស្ម្មប់្បព័នធផ្សពែផ្ាយព័ត៌ម្មនកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
ប េកំណត់រដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

- ្តូវតម្ដ្ឋនជា្បចំកិចច្បតិបតតិការ និងនីតិវធីិននការរ ោះរនោ ត បង្កា រប្កង
ម្មនករណីមិ្ន្ប្កតីកោ ងការរ ោះរនោ ត និងការរាប់សនលឹករនោ ត។ 

- ជួយពិនិតយ និងតម្ដ្ឋន រ ើម្បបីង្កា រ និងទប់ោា ត់ការបនលំនំាយកសនលឹក
រនោ តផ្លូវការរចញពីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

- មិ្ន្តូវបណនំា ឬសដីបរន្ាសអែី េ់សម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
- មិ្ន្តូវបណនំា ឬោកសួរអែីចំរពាោះអោករ ោះរនោ ត។ 
- មិ្ន្តូវរខំាន ឬរ្ជៀតប្ជករធែើឱ្យរាងំសោ្ះ េ់កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និង
រាប់សនលឹករនោ តរឡើយ។ 

រនទរ់សម្ភៃ រ់   
ពីរ កោុងរនទរ់
នីមួយៗម្ភន 

- រ ិក ១បែើម ចងដខសភាជ រ់រសារ់់។ 
- ប្កដាសប្ទនារ់ ១សនលឹក ពាសបៅបលើរុសប្ម្ភរ់
ប្ទរ់គូសសនលឹកបនោ រ។ 

រុសម្ភជិក 
ទី១ ម្ភន 

 

- ហិរបនោ រែាំប ើងរួច។ 
- ទឹកបមម លុរមិនប្ជោះចាំនួន ២ែរ។ 
- កាំណារ់សប្ម្ភរ់ជូរប្ម្ភមថ្ែអ្ោកប ោះបនោ រ។ 
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- ្តូវរេើកសំណួរ សំណូម្ពររផ្សងៗ ឬ/និងរយាបេ់ជំទាស់រដ្ឋយផ្្េ់រៅ
្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ។ 

- ្តូវបំរពញវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេការរ ោះរនោ ត និងការរាប់
សនលឹករនោ ត (ទ.១១២០) រដ្ឋយ្តូវបញ្ជា ក់រ ា្ ោះោមី្អងគការ រម្ម៉ាងចូេ 
រម្ម៉ាងរចញ និងច ោះហតារេខា។ 

២. ភ្នរកិច្ចរប ់ គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពីសា៉ោ ង ៦:០០ នទែីល់សា៉ោ ង ៦:៣០ នទមី្រពឹកនននងៃស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ច្ាំណាាំ៖  
- មិ្នអន ញ្ជា តឱ្យយកហិបរនោ តរចញពីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
- មិ្នអន ញ្ជា តឱ្យរបើកហិបរនោ តដ្ឋច់ខាត។ 
- សម្មជិកទី២ រៅខាងរ្ៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តអាចរ្បើ្ ស់ទូរស័ព ្ន រ ើម្បី
ទំនាក់ទំនងការង្ករ។ 

 

ប្រធាន  
គ.ក.រ ប្រូវ  

 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបលខបសាឃលុ ាំបៅបលើ ទ.១១០១។ 
- យកប្កដាសបលខកូែការោិល័យប ោះបនោ រចាំនួន ១សនលឹក ប ោះ
ប្តការោិល័យប ោះបនោ រ រចួរិទភាជ រ់បៅនឹងជញ្ជ ាំងមុខថ្នហិរបនោ រ។ 

- អ្នុញ្ា រឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ អ្ោកសបងេរការណ៍ពិនិរយ
បមើល និងករ់ចាំណាាំហិរបនោ រ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្ត បពលបម្ភ ងថ្នការពិនិរយហិរបនោ របៅ
បលើ ទ.១១០១។ 

ប្រធាន  
គ.ក.រ ប្រូវ  

 

- ប្រកាសែល់អ្ោកម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ ហាមបប្រើ
ទូរស័ពទថ្ែ ឬ/និងម្ភ សីុនែរ ឬ/និងឧរករណ៍បផ្សងបទៀរដែលអាច
ែររូរ ន និងហាមបធវើសកមមភាពរ ាំបោភបលើការសម្ភៃ រ់ថ្នការ
ប ោះបនោ រកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

- ជប្ម្ភរអ្ោកយកព័រ៌ម្ភនដែល នទទួលសាា ល់បដាយ គ.ជ.រ ថា 
គ្នរ់អាចែរយកសកមមភាពបៅការោិល័យប ោះបនោ រ ន រ ុដនត
មិនប្រូវរ ាំបោភបលើការសម្ភៃ រ់ថ្នការប ោះបនោ រ និងប្រូវបសោើសុាំការ
អ្នុញ្ា រជាមុន។ 

- ពិនិរយប ើងវញិនូវហិរបនោ រ បែើមបឱី្យប្ 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។ 
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៣. ភ្នរកិច្ចរប ់ គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពីសា៉ោ ង ៦:៣០ នទែីលស់ា៉ោ ង ៧:០០ នទមី្រពឹកនននងៃស ោះសនោ ត  
្បធាន គ.ក.ប ្ តូវចត់បចង្តួតពិនិតយកញ្ច ប់សនលឹករនោ ត រេេររៀងសនលឹករនោ ត រាប់ចំនួន

សនលឹករនោ ត ប េ នទទួេជាក់បសដង និងពិនិតយ្តសម្មៃ ត់ផ្លូវការរៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ប េម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

 

ហិបសនោ តណែលានចាកភ់្នជ ប់សសាឃលុាំានសលខម្រតងគ់នលឹោះ
គម្រមបខាងកោុង 

 

ម្ររធាន គ.ក.ប បងាា ញហិបសនោ តទសទែល់ ាជិក គ.ក.ប ភ្នោ ក់ងារគែបកសនសយា យ និងអ្ោក សងេតការែ៍ 

ភាោ ក់ងារគណរកស 

ប្រធាន 

សម្ភជិកទី១ 
អ្នុប្រធាន អ្ោកសបងេរការណ៍ 

ភាោ ក់ងារគណរកស 

បលខាធិការ 
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ក. ការម្រតួតពិនតិយកញ្ច ប ់នលឹកសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ខ. ការបងាា ញម្រត ាៃ ត់  
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
ករណីសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តស្ម្មប់ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ្តូវ នទទួេ

រៅរ្កាយរម្ម៉ាង ៦:៣០ នាទី្ពឹក ប៉ា បនតមិ្នហួសពីរម្ម៉ាង ៧:០០ នាទី្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ ត 
រទ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវ៖ 
- ពយួរការអ្នុវរតនីរិវធីិថ្នការពិនិរយកញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ  និងការរងាា ញប្តសម្ភៃ រ់
ជារបណាត ោះអាសនោសិន រហូរទល់ដរនីរិវធីិថ្នការពិនិរយ និងរងាា ញហិរបនោ រប្រូវ
 នរាំបពញចរ់សពវប្គរ់។ 

ប្រធាន គ.ក.រ 
ប្រូវ 

- ចារ់អ្នុប្រធានឱ្យ៖ 
 ប្រួរពិនិរយបមើលកញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ បែើមបឱី្យែឹងប្ កែថា សនលឹកបនោ រ
បនោះជាសនលឹកបនោ រសប្ម្ភរ់ការប ោះបនោ របប្ជើសតាំងរាំណាងរាស្រសតថ្ន
មណឌ លរាជធានី បខរតររស់ខលួនប្ កែដមន។ ្បសិនបរើមិនដមន 
ប្រធាន គ.ក.រ ប្រវូរាយការណ៍ជារនាទ ន់ តមរយៈ គឃ.សរ និង 
គធ.ខរ ជូន គ.ជ.រ បែើមបីម្ភនវធិានការបដាោះរសាយ។ 

 បរើកកញ្ច រ់សនលឹកបនោ រ រចួរារ់សនលឹកបនោ រដែលជាធមមតម្ភនចាំនួន
បលើសចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែលម្ភនកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រថ្នការោិល័យ
ប ោះបនោ របនាោះ កោុងចបនាល ោះពី២៥ ែល់ ៧៤សនលឹក។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យ៖ 
 ករ់ប្តចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល នរារ់បឃើញជាក់ដសែង(បទោះរី
សនលឹកបនោ ររារ់បឃើញជាក់ដសែងម្ភនចាំនួនបលើស ឬខវោះ បធៀរនឹងចាំនួន
សនលឹកបនោ រដែលប្រូវប្រគល់ឱ្យកែី) និងករ់ប្តបលខបរៀងសនលឹកបនោ រ
ែាំរូងថ្នកាលទី១ និងបលខបរៀងសនលឹកចុងបប្កាយថ្នកាលចុងបប្កាយ 
បៅកោុង ទ.១១០១។ 

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

- បរើកបរសាមសាំរុប្រដែលម្ភនប្តសម្ភៃ រ់សប្ម្ភរ់ប ោះបលើខោងសនលឹកបនោ រ។ 
- ែកយកប្តបនាោះ មកប ោះសាកលបងបៅបលើប្កដាសធមមតពណ៌ស 
និងបលើករងាា ញអ្ោកម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យប ោះបនោ រទាំងអ្ស់
ឱ្យ នបឃើញចាស់ និងចាំណាាំ នររូសញ្ា ថ្នប្តបនាោះ។ 

 

ប្រធាន 
 គ.ក.រ ប្រូវ 
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- ចារ់បលខាធិការករ់ប្តបពលបម្ភ ងថ្នការពិនិរយ និងរងាា ញហិរបនោ រ និងករ់ប្តចាំនួន 
និងបលខបរៀងសនលឹកបនោ រ ចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ របៅកោុង ទ.១១០១ ឱ្យ
 នចាស់ោស់។ 

- បរើកការោិល័យប ោះបនោ របៅបប្កាយបម្ភ ង ៧:០០ នាទីប្ពឹក រ ុដនតមិនប្រូវឱ្យហួសពី
បម្ភ ង ៨:០០ នាទីប្ពឹកប ើយ។ 

៤. ការស ោះសនោ ត និងឯកសារ ម្រាបស់ម្ររើម្រា ់កោុងការស ោះសនោ ត 
រ ើម្បរី ោះរនោ ត ន ្បជាពេរ ាបេារទំាងពីររភទ្តូវ៖ 
- ម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត។ 
- ម្មនអតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិបេារ ឬឯកោរបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការ
រ ោះរនោ ត (ឯ.អ) ឬឯកោរបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការច ោះរ ា្ ោះរ ោះរនោ ត
(ឯ.អ) នោ ំ២០១៧ ប េម្មនបញ្ជា ក់ពី គឃ.សប។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ឬ 

ឬ 

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

ឬ ឬ 

ឯកសារបញ្ញជ កអ់្តរ ញ្ញា ែ 
បសម្រមើឱ្យការស ោះសនោ ត (ឯ.អ្) 

 

ឯកសារបញ្ញជ កអ់្តរ ញ្ញា ែបសម្រមើឱ្យការច្ុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត    
(ឯ.អ្) នោ ាំ២០១៧ ណែលានបញ្ញជ ក់ពី គឃ. ប 
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៥. រយៈសពលស ោះសនោ ត៖ ចាប់ពសីា៉ោ ង ៧:០០ នទមី្រពឹកែល់សា៉ោ ង ៣:០០ នទរីស ៀល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្បធាន គ.ក.ប ្តវូ្បកាសរបើកការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅរម្ម៉ាង ៧:០០ នាទី្ពឹកនន
នងៃរ ោះរនោ ត រចួអរញ្ា ើញសម្មសភាព គ.ក.ប ឱ្យរ ោះរនោ តម្ នរគបងអស់ បន្ាប់ម្កភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអោកយកព័ត៌ម្មន ្បសិនរបើអោកទំាងរនាោះម្មន
រ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវចត់បចង និង
្តួតពិនិតយកិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ តកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ យា៉ាងយូរ ១រម្ម៉ាងម្ដង 
្បធាន្តូវ្តួតពិនិតយកោ ងបន្ប់សម្មៃ ត់អំពីស វតាិភាព និងសណាដ ប់ធាោ ប់ សម្មា រ ប េបំពាក់
រៅទីរនាោះ កោ ងករណីរា នអោករ ោះរនោ តរៅកោ ងបន្ប់សម្មៃ ត់។ 

្បធាន្តូវតម្ដ្ឋនពិនិតយរម្ើេរ ើម្បឱី្យ្ ក ថ្ន រៅរពេរចញពីបនប់្សម្មៃ ត់ អោក
រ ោះរនោ ត នបត់សនលឹករនោ តតម្ផ្ោត់រ ើម្ ូចការបណនំា និងចត់បចងការង្ករតម្េំដ្ឋប់
េំរដ្ឋយ ូចតរៅ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ចារ់ដចងសណាត រ់ធាោ រ់អ្ោកប ោះបនោ របៅររបិវណខាងកោុង។ 
- ជួយរកប ម្ ោះ និងបលខបរៀងអ្ោកប ោះបនោ រកោុ ងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 
- ្បសិនបរើកោុ ងរ័ណណព័រ៌ម្ភនអ្ោកប ោះបនោ របឃើញប ម្ ោះ និងទីតាំងការោិល័យ
បផ្សង ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបៅកាន់ការោិល័យប ោះបនោ របនាោះ បែើមបបី ោះបនោ រ។ 

- បចញប្កដាសបលខបរៀងតមលាំដារ់មុនបប្កាយ កោុ ងករណីចាាំ ច់។ 
- ដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រឱ្យឈររនតកនទុយគ្នោ ជាជួរ។   
-  ្បសិនបរើការប ោះបនោ រ្នែល់បម្ភ ង ៣:០០នាទីរបសៀលថ្នថ្ែៃប ោះបនោ រ  
បហើយបៅដរម្ភនអ្ោកប ោះបនោ រសថិរកោុ ងការោិល័យប ោះបនោ រ ឬឈរ
រប្មង់ជួរ ឬសថិរបៅកោុងររបិវណខាងកោុងថ្នការោិល័យប ោះបនោ របទៀរ 
អ្ោកទាំងបនាោះប្រូវដរ នអ្នុញ្ា រឱ្យប ោះបនោ រ។ កោុងករណីបនោះ សម្ភជិកទី២ 
ប្រូវប្រកាសអ្បញ្ជ ើញអ្ោកប ោះបនោ រដែលម្ភនវរតម្ភនបៅកោុងររបិវណខាង
កោុងថ្នការោិល័យប ោះបនោ រ ឱ្យចូលកោុ ងជួរ និងប្រូវប្រមូលយក អ្.ខ ឬ 
ឯ.អ្ ពីអ្ោកប ោះបនោ រ ដែលបៅកោុងជួរ បដាយចារ់បផ្តើមពីអ្ោកប ោះបនោ រ
ដែលឈរបប្កាយបគរងអស់ រហូរែល់អ្ោកបៅខាងមុខបគរងអស់ រួចប្រគល់
ឱ្យសម្ភជិកទី៣ បៅប្រង់ម្ភរ់ទវ រ។  

សម្ភជិក 
ទី២ ប្រូវ  
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សម្មជិក 
ទី៣ ្តូវ 

 ជប្ម្ភរអ្ោកប ោះបនោ រ ដែលកាំពុងឈរជាជួររនតគ្នោ រប្មង់បៅកាន់ម្ភរ់ទវ រ 
ចូលការោិល័យប ោះបនោ រ អ្ាំពីអ្ោកប ោះបនោ រដែលប្រូវផ្ែល់អាទិភាពចូល
កោុងការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

 ផ្ែល់អាទិភាពចូលកោុងការោិល័យប ោះបនោ រមុនបគែល់អ្ោកប ោះបនោ រជា
ប្ពោះសងឃ ជនចាស់ជរា ស្រសតីម្ភនថ្ផ្ទបពាោះ ស្រសែីម្ភនកូនរូច អ្ោកម្ភនជាំងឺ ជន
ដែលម្ភនពិការភាពមិនអាចប ោះបនោ រ នបដាយខលួនឯង និងអ្ោកជាំនួយអ្ម
ែាំបណើ រជនដែលម្ភនពិការភាពបនាោះ រនាទ រ់មកគឺអ្ោកឈរមុខបគកោុងជួរ។ 

 រ ាំឭកអ្ោកប ោះនោ រឱ្យរកបមើលប ម្ ោះររស់គ្នរ់បៅកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រដែល
រិទបៅមុខទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រ៖ 
 បរើរកបឃើញប ម្ ោះ ប្រូវឱ្យគ្នរ់ចាាំបលខបរៀង បែើមបជីប្ម្ភរជូនបលខាធិការ 
 បរើរកមិនបឃើញប ម្ ោះ ប្រូវជប្ម្ភរជូនសម្ភជិកទី ២ បែើមបជួីយរកប ម្ ោះ 

 ឱ្យអ្ោកប ោះបនោ ររងាា ញ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្។ 
 ប្រួរពិនិរយសាោ មទឹកបមម លុរមិនប្ជោះបៅបលើប្ម្ភមថ្ែអ្ោកប ោះបនោ រ។ 
 ចងអុលរងាា ញែល់អ្ោកប ោះបនោ រ អ្ាំពីរ័ណណប្រកាសសតីពីរបរៀរគូស

សនលឹកបនោ រ ដែលរិទបៅម្ភរ់ទវ រការោិល័យប ោះបនោ រ។ 
 ជប្ម្ភរអ្ោកប ោះបនោ រឱ្យបែើររប្មង់បៅរុបលខាធិការ និងអ្នុប្រធាន។ 
 អ្នុញ្ា រឱ្យអ្ោកប ោះបនោ រចូលមែង ១នាក់ និងម្ភនវរតម្ភនកោុងការោិល័យ

ប ោះបនោ រចាំនួន ៤នាក់កោុងបពលដរមួយ។ 
 បៅប ម្ ោះអ្ោកប ោះបនោ រម្ភោ ក់មែងៗ រហូរែល់អ្ោកប ោះបនោ រចុងបប្កាយ

រងអស់ឱ្យចូលកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ បែើមបីប ោះបនោ រតមលាំដារ់
លាំបដាយ បៅបពលការប ោះបនោ រ្នចូលែល់បម្ភ ង ៣:០០ នាទីរបសៀល។ 

 កមមភ្នពសៅកោុងការយិាល័យស ោះសនោ ត 
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ច្ាំណាាំ៖ 

- ្បសិនរបើពិនិតយរឃើញថ្ន ្ម្មម្ន អោករ ោះរនោ តម្មនោោ ម្្បឡាក់ទឹករមា េ បមិ្ន្ជោះ 
ឬរបូងត ឬ រ ា្ ោះ និងទិនោន័យមិ្ន ូចរោ  ្តូវជូនរត់រៅជួប្បធាន និងរាយការណ៍ពី
ករណីរនោះ។ 

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

សលខាធិការពិនិតយរកសមើលសាោ មទឹកសមម លុបមិនម្រជោះសៅសលើម្រាមនែអ្ោកស ោះសនោ ត 

រេខាធិការ 
្តូវ 

 សុាំឱ្យអ្ោកប ោះបនោ ររងាា ញ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់។  
 ប្រួរពិនិរយប្ម្ភមថ្ែររស់អ្ោកប ោះបនោ រ បែើមបរីញ្ជ ក់ឱ្យប្ កែ
ថា គ្នម នសាោ មទឹកបមម លុរមិនប្ជោះ។ 

 ពិនិរយបមើលបលខបរៀងបៅបលើរ័ណណព័រ៌ម្ភន (បរើម្ភន) បែើមបីរក
ប ម្ ោះអ្ោកប ោះបនោ រ  រចួប្រគល់រ័ណណបនោះជូនគ្នរ់វញិ។ 

 សួររញ្ជ ក់ប ម្ ោះ ពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់
ជាមួយនឹងររូពិរ រចួពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ជាមួយនឹងររូែរ ប ម្ ោះ 
និងទិនោន័យពាក់ព័នធបៅកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

 ដាក់រនាទ រ់រប្មង់តមរបណាត យជួរប ម្ ោះររស់គ្នរ់ និងគូស
សញ្ា ធិករញ្ជ ក់ការ នមកប ោះបនោ រររស់គ្នរ់កោុងកូនប្រអ្រ់
ទាំបនរបៅដរ កខាងបែើម ទនទឹមនឹងប ម្ ោះអ្ោកប ោះបនោ របនាោះ។ 

 ដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រឱ្យគូសសញ្ា ធិកបៅចុងប ម្ ោះររស់គ្នរ់
កោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

 ហុច អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់រនតបៅឱ្យអ្នុប្រធាន ប្រសិនបរើ   
ររូែរ ប ម្ ោះ និងទិនោន័យកោុង អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់អ្ោកប ោះបនោ រ 
ែូចគ្នោ នឹងររូែរ ប ម្ ោះ និងទិនោន័យកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

 ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបៅទទួលយកសនលឹកបនោ រពីអ្នុប្រធាន។ 
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រសបៀបបត ់នលឹកសនោ តឱ្យ ន ៤ផ្សោត់ សែើមបី
ឱ្យរូប ញ្ញា ម្រត ាៃ ត ់ថិតសៅខាងសម្រៅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
- អន ្បធានមិ្ន្តូវ្បគេ់សនលឹករនោ ត និងអន ញ្ជា តឱ្យអោករ ោះរនោ តបន្ាប់ចូេកោ ង
បន្ប់សម្មៃ ត់រទ ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តម្ នមិ្នទាន់រចញផ្ តពីបន្ប់សម្មៃ ត់។ 

-  ការរ ោះ្តសម្មៃ ត់រៅបផ្ោកខាងេោងននសនលឹករនោ តនីមួ្យៗ មិ្ន្តូវយករសៀវរៅ
សនលឹករនោ តរធែើជា្ទនាប់ និងបត់សនលឹករនោ តរឡើយ រ ើម្បបីង្កា រការ្បឡាក់ទឹក្តរេើ
សនលឹករនោ តរផ្សងរទៀត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្នមុ្ររធានបងាា ញរសបៀបបត ់នលឹកសនោ ត 
ឱ្យ ន ៤ផ្សោត់ មុននឹងហុច្ឱ្យអ្ោកស ោះសនោ ត 

អន ្បធាន
្តូវ 

- ដហកសនលឹកបនោ រ ១សនលឹក បចញពីគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រ។ 
- ប ោះប្តសម្ភៃ រ់បៅដផ្ោកខាងខោង និងររ់ជា ៤ផ្ោរ់ បហើយប្រគល់ជូនអ្ោក   
ប ោះបនោ រ  រមួជាមួយ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់ផ្ង។ 

- ដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ រថា៖ 
 បនោះគឺជាសនលឹកបនោ រ។ 
 អ្ោកប្រូវបែើរបៅកាន់រនទរ់សម្ភៃ រ់ បប្រើរ កិដែលម្ភនបៅទីបនាោះរសារ់ ឬ
រ កិផ្ទទ ល់ខលួន (បលើកដលងដរបមម ថ្ែ) គូសសញ្ា គ្នាំប្ទមួយបៅកោុងប្រប ោះ
រួនប្ជុងប្ទដវងថ្នគណរកសនបោ យដរ ១គរ់ដែលអ្ោកបពញចិរត  
បដាយគូសសញ្ា ែូចកោុងរ័ណណប្រកាសដែលរិទជារ់នឹងរនទរ់សម្ភៃ រ់បនោះ។ 

 ពិចារណាឱ្យហមរ់ចរ់មុននឹងគូសសញ្ា គ្នាំប្ទ បែើមបរីងាេ រការខូចសនលឹក
បនោ រ បដាយសារការរតូ រចិរត។ 

 មុននឹងបចញពីរនទរ់សម្ភៃ រ់ អ្ោកប្រូវររ់សនលឹកបនោ រតមផ្ោរ់បែើម បែើមបឱី្យ
សញ្ា ដែលអ្ោក នគូសសថិរបៅកោុងផ្ោរ់ មិនអាចបមើលបឃើញ និងឱ្យររូ
សញ្ា ថ្នប្តសម្ភៃ រ់សថិរបៅខាងបប្ៅ។ 

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

- ផ្ែល់សនលឹកបនោ រ ១សនលឹកែមីបទៀរ តមការអ្នុញ្ា រពីប្រធាន ចាំបពាោះអ្ោក
ប ោះបនោ រដែល នបធវើឱ្យខូច ឬរដហកបដាយអ្បចរនា ឬប្រូវរែូ រចិរត។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
សម្មជិកទី១ ្តូវ៖ 
- នចោ្បឌិតរកកំប៉ា ង ឬ បជ័រ រដ្ឋយកាត់ឱ្យេលី ដ្ឋក់ ីេាច់ ស្ម្មប់ដ្ឋក់ទប់ បទឹករមា
េ បមិ្ន្ជោះ។ 

- រាយការណ៍ជាបន្ាន់ជូន្បធាន គ.ក.ប ្បសិនរបើចប់ភសដ តង នថ្ន ម្មនអោករ ោះរនោ ត
ណាម្មោ ក់ នស ក ឬម្មនបំណងស កសនលឹករនោ តបកលងកាល យ ឬ/និងវតា រផ្សងរទៀត ឬ/និង
សនលឹករនោ តរេើសពី ១សនលឹករៅកោ ងហិបរនោ ត ឬ/និងលាក់ទ កសនលឹករនោ តផ្លូវការ រ ើម្បី
នំារចញរៅរ្ៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

- បិទភាិតសន្ោះ្បរឡាោះស កសនលឹករនោ តជាបរណាត ោះអាសនោ ្បសិនរបើរា នអោករ ោះរនោ ត
ម្ករ ោះរនោ ត និង្តូវរបើកសន្ោះវញិរៅរពេម្មនវតតម្មនអោករ ោះរនោ ត។ 

សម្មជិក 
ទី១ ្តូវ 

- ឱ្យអោករ ោះរនោ តបង្កា ញសនលឹករនោ តប េ នបត់រចួរនាោះ រដ្ឋយដ្ឋក់
បបរបផ្ោកខាងេោងប េម្មនរ ោះ្តសម្មៃ ត់រៅរករត់ រហើយស កវា
រដ្ឋយេលួនឯងតម្្បរឡាោះតូចចូេរៅកោ ងហិបរនោ ត។ 

- ពិនិរយឱ្យប្ កែថា ពិរជាសនលឹកបនោ រផ្លូ វការដរ ១សនលឹក ដែលម្ភន
ប ោះប្តសម្ភៃ រ់ជាផ្លូ វការ សប្ម្ភរ់ការោិល័យប ោះបនោ របនាោះ
រសរបពលដែលអ្ោកប ោះបនោ ររងាា ញសនលឹកបនោ រដែល នររ់រួច
រប្មុងនឹងស កបៅកោុ ងហិរបនោ រ។ 

- ជូរ និងប្ជលក់ប្ម្ភមចងអុលថ្ែសាែ ាំ ឬប្ម្ភមបផ្សងបទៀរ (ប្រសិនបរើ
ប្ម្ភមចងអុលថ្ែសាែ ាំពិការ) ររស់អ្ោកប ោះបនោ រដែល នប ោះបនោ រ
រួច ចូលបៅកោុងែរទឹកបមម លុរមិនប្ជោះឱ្យលិចគល់ប្កចក និងឱ្យ
គ្នរ់រង់ចាាំឱ្យសៃួររនតិចប្រម្ភណ ៣០វនិាទី បទើរអ្នុញ្ា រឱ្យគ្នរ់ 
បចញពីការោិល័យប ោះបនោ រ។  

- រិទគប្មរែរទឹកបមម លុរមិនប្ជោះឱ្យជិរ ប្រសិនបរើគ្នម នអ្ោកប ោះបនោ រ
មួយរយៈបពលយូរគួរសម បែើមបកីារពារកុាំឱ្យវាហួរ និងប្ក ុកវា
រាល់ ៣០នាទីមែង។ 

- រប្មុងទុកទឹកបមម លុរមិនប្ជោះ ១ែរបទៀរ សប្ម្ភរ់បប្រើបៅបពលអ្ស់
ទឹកបមម ែរទី១។ 

ការម្រជលក់ម្រាមច្ងអុលនែសាដ ាំរប អ់្ោកស ោះសនោ តសៅកោុងែបទកឹសមម លុបមិនម្រជោះ 
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៦. ការងាររប ់ម្ររធាន គ.ក.ប កោងុសពលានករែីសផ្សសងៗសកើតស ើងសៅសពលស ោះសនោ ត 
ក. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តានម្រាមនែម្ររឡាកស់ាោ មទឹកសមម លុបមិនម្រជោះ ឬរូបងតមិនែចូ្គ្នោ  ស ម្ ោះ ឬទិនោនយ័មិន
ែូច្គ្នោ  

   ករណីរនោះ រេខាធិការ ្តូវជូនអោករ ោះរនោ តរនាោះរៅជួប្បធាន។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ខ. ករែីសលខាធិការរកស ម្ ោះអ្ោកស ោះសនោ តកោុងបញ្ជ សី ោះសនោ តមិនសឃើញ 
ករណីរនោះ រេខាធិការ្តូវជូនអោករ ោះរនោ តរនាោះរៅជួប្បធាន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

គ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តណាាោ ក់ានបាំែង ៊ក នលឹកសនោ តណកលងកាល យ ឬ/និងវតថុសផ្សសងសទៀត ឬ/និង នលឹកសនោ ត
សលើ ពី ១ នលឹកសៅកោុងហិបសនោ ត ឬ/និងលាក់ទុក នលឹកសនោ តផ្សលូវការ សែើ មបីនាំសច្ញពីការយិាល័យស ោះ
សនោ ត 
- ចំរពាោះអោករ ោះរនោ តប េមិ្នបម្នជារបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត។ 

- ជប្ម្ភរអ្ោកប ោះបនោ រថា គ្នរ់មិនអាចប ោះបនោ រ នប ើយ 
ពីបប្ពាោះគ្នរ់គ្នម នប ម្ ោះកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រថ្នការោិល័យបនោះ។ 

- សួររករ័ណណព័រ៌ម្ភនអ្ោកប ោះបនោ រររស់គ្នរ់ បែើមបីបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ និង
ប្រូវដណនាាំគ្នរ់អ្ាំពីទីតាំងការោិល័យប ោះបនោ រណាមួយកោុងឃុាំ 
សងាេ រ់ដែលប ម្ ោះររស់គ្នរ់ម្ភនកោុងរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

- ជប្ម្ភរគ្នរ់ឱ្យបចញពីការោិល័យប ោះបនោ រ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- អ្បញ្ជ ើញភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ និងអ្ោកសបងេរការណ៍ឱ្យមកបធវើការ
ករ់សម្ភា ល់អ្ាំពីរញ្ា បនោះ។  

- ឱ្យអ្ោកប ោះបនោ របនាោះពនយល់អ្ាំពីរញ្ា បនាោះ ប្រសិនបរើអ្ោកប ោះបនោ រមិន
អាចផ្តល់ការពនយល់ររស់ខលួន នសមបហរុផ្ល បនាោះគ្នរ់នឹងប្រវូសនោិដាា ន
ថា ម្ភនរាំណងប ោះបនោ របលើសពី ១ែង ឬម្ភនបចរនាទុចចររិកោុងការ
ប ោះបនោ រ ដែលប្រូវម្ភនបទសតមចារ់។ 

- ែកហូរ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់គ្នរ់ជារបណាត ោះអាសនោ បហើយរញ្ជូ នបៅ    
គឃ.សរ បែើមបចីារ់វធិានការរនត។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តទុកអ្ាំពីបហរុការណ៍បនោះ បៅកោុង ទ.១១០១ និង
ប្រូវរសង់ប ម្ ោះ និងទិនោន័យពី អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់ជនបនាោះសប្ម្ភរ់ការតម
ដានរដនថមបទៀរ។ 

- ប្រសិនបរើគ្នរ់មិនយល់ប្ពមតមការអ្នុវរតនីរិវធីិខាងបលើ ប្រធាន   គ.ក.រ 
ឬ គឃ.សរ ប្រូវបសោើសុាំអាជាា ធរម្ភនសមរថកិចចឱ្យឃារ់ខលួនជនបនាោះរហូរ
ែល់ការប ោះបនោ រប្រូវ នរញ្ច រ់។ 
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- ្បសិនរបើជនប េ ន្ប្ពឹតតអំរពើរេាើស ជារបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត 
រហើយរបើម្មនភសត តង្គប់្រន់រនាោះ គឃ.សប ្តូវបនតបតឹងរៅ គធ.េប 
និង គ.ជ.ប រ ើម្បចីត់វធិានការតម្ផ្លូវចាប់។ 

ឃ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តជាជនានពិការភ្នពណែលមិនអាច្ស ោះសនោ ត នសោយខលួនឯង 
អោករ ោះរនោ តជាជនម្មនពិការភាព ប េមិ្នអាចរ ោះរនោ ត នរដ្ឋយេលួន

ឯង អាចរសោើស ំអោកជំនួយជានីតិជនម្មោ ក់ម្កជាមួ្យ ឬអាចរសោើស ំជំនួយពី្បធាន 
គ.ក.ប។ ្បធាន គ.ក.ប ្តូវអម្ ំរណើ រអោករ ោះរនោ តជាជនប េម្មនពិការភាព
រនាោះ ឬអាចចត់សម្មជិក គ.ក.ប ណាម្មោ ក់ជួយក៏ ន ប៉ា បនត្តូវម្មនការយេ់្ពម្
ពីោមី្េលួន។ 

- ្បធាន ឬសម្មជិក គ.ក.ប ឬអោកជំនួយប េជួយអោករ ោះរនោ តប េម្មនពិការ
ភាព ្តូវសួរអោករ ោះរនោ តជាជនម្មនពិការភាពរនាោះថ្ន រតើរត់រ ោះរនោ តឱ្យ
គណបកសនរយា យមួ្យណា រដ្ឋយសួរតិច រៗធែើយា៉ាងណាក ំឱ្យអោកប េរៅ
កោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ តឮឱ្យរោោះ។ 
- ្បធាន ឬសម្មជិក គ.ក.ប ឬអោកជំនួយ ្តូវគូសសញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជុង្ទបវង
ននគណបកសនរយា យរៅរេើសនលឹករនោ ត ប េរវលើយតបនឹងការរ្ជើសររ ើស
របស់អោករ ោះរនោ តជាជនម្មនពិការភាព រហើយបត់សនលឹករនោ តរនាោះតម្ផ្ោត់
រ ើម្ រ ើម្បឱី្យសញ្ជា ប េ នគូសសាិតរៅកោ ងផ្ោត់ រចួ្តូវនំាអោករ ោះរនោ ត
រៅកាន់ហិបរនោ ត និងជួយស កសនលឹករនោ តរបស់រត់តម្្បរឡាោះតូចចូេ
រៅកោ ងហិបរនោ ត។ 
- ្បធាន ឬសម្មជិក គ.ក.ប ឬអោកជំនួយប េជួយអោករ ោះរនោ តម្មនពិការភាព 
្តូវរកាការសម្មៃ ត់ននការរ ោះរនោ តរបស់រត់។ 

ង. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តជាជនពិការណនោកទាំង ងខាង សហើយានបាំែងច្ងស់ ោះសនោ តសោយខលួនឯង 
្បធាន គ.ក.ប ្តវូបណនំាអោករ ោះរនោ តប េជាជនពិការបភោកទំាងសងខាង 

រនាោះឱ្យរៅជួបរេខាធិការ រ ើម្បីបង្កា ញ អ.េ ឬ ឯ.អ របស់េលួន  ូចអោករ ោះរនោ ត
ប េមិ្នម្មនពិការភាពប រ។ រៅរពេអន វតតចំណ ចរនោះរចួរាេ់ រេខាធិការ្តូវ
ហ ច អ.េ ឬ ឯ.អ ជូនអន ្បធាន គ.ក.ប។  

- ប្រកាសប្ រ់ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ និងអ្ោកសបងេរ
ការណ៍ដែលម្ភនវរតម្ភនបៅកោុងការោិល័យប ោះបនោ រ មុន
នឹងចារ់វធិានការដែកបែររកសនលឹកបនោ រផ្លូ វការ។ 

- ឃារ់អ្ោកប ោះបនោ រមិនឱ្យប ោះបនោ រ។ 
- ែកហូរសនលឹកបនោ រមិនប្រឹមប្រូវទាំងបនាោះ និងដែកបែររកសនលឹក
បនោ រផ្លូ វការ (បរើម្ភន) ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រម្ភនកាខោងថា     
«សនលឹកបនោ រមិនប្រឹមប្រូវដែល នែកហូរ»។ 

- ែកហូរ អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ររស់ជនបនាោះជារបណាត ោះអាសនោ។ 
- ចារ់ដចងបធវើកាំណរ់បហរុ និងរាំបពញទប្មង់ដរររទរតឹងបចាទ
ប្រកាន់បៅ គឃ.សរ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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ច្ាំណាាំ៖  

រាល់ការអ្នុវរតនីរិវធីិខាងបលើបនោះ ប្រូវរធែើរឡើងចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ ប េម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ។ 

- បហកសនលឹករនោ ត ១សនលឹក រចញពីគេ់បញ្ា ី រចួរ ោះ្តសម្មៃ ត់រៅ
រេើបផ្ោកខាងេោង បត់ជា ៤ផ្ោត់ និង្តូវបណនំាអោកពិការឱ្យោ្បសនលឹក
រនោ ត និងោោ ម្បត់ រចួលាសនលឹករនោ តឱ្យរសាើរឡើងវញិ និងដ្ឋក់រៅ
កោ ង្កប្កដ្ឋសពិរសស រដ្ឋយឱ្យបផ្ោកខាងម្ េននសនលឹករនោ តរេច
រចញ្បអប់ស្ម្មប់គូសសញ្ជា រំ្ទគណបកសតម្្បរោងស្ម្មប់
គូស និងរ្បើឃាោ បរបសនលឹករនោ តរនាោះភាា ប់នឹង្កប្កដ្ឋសពិរសស 
រ ើម្បីបង្កា រក ំឱ្យ្បអប់រេេររៀងស្ម្មប់គូសសញ្ជា រំ្ទគណបកស
នរយា យ ង្កក ឬរេអៀងរចញពី្បរោងនន្កប្កដ្ឋសពិរសស។ 
- ្បគេ់្កប្កដ្ឋសពិរសសប េម្មនដ្ឋក់សនលឹករនោ តខាងកោ ងជូនរៅ
អោករ ោះរនោ តប េពិការបភោកទំាងសងខាង និងកាន់្ម្មម្ន ណាមួ្យ
របស់រត់ឱ្យម្កប៉ាោះ និងោ្ប្បរោងរាងបួន្ជងុ្ទបវង និងរាងមូ្េតូច 
ប េរចោះរេើ្កប្កដ្ឋសពិរសសពីរេើច ោះរ្កាម្ និងជ្ម្មបរត់ថ្ន ៖  
 អោកអាចោ្ប និងរាប់្បរោងរាងបួន្ជងុ្ទបវង និងរាងមូ្េតូច 
ប េកំណត់រេេររៀង និងចំនួនគណបកសនរយា យទំាងអស់
រៅរេើសនលឹករនោ ត។ ្បរោងរាងបួន្ជងុ្ទបវង គឺជា្បអប់
ស្ម្មប់គូសសញ្ជា រំ្ទគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត 
រ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសតកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ ឯ្បរោង
រាងមូ្េតូច គឺកំណត់សម្មគ េ់គណបកសនរយា យ ប េព ំ ន
ឈររ ា្ ោះកោ ងម្ណឌ េពាក់ព័នធ។ 

 អោក្ តូវចងចំអំពីរេេររៀងរបស់គណបកសនរយា យប េេលួនរពញចិតត។ 
 អោក្តវូរ្បើប កិគូសសញ្ជា រំ្ទកោ ង្បរោងរាងបួន្ជុង្ទបវង បន្ាប់
ពីអោក នោ្ប និង ឹងចាស់អំពី្បអប់រេេររៀងគណបកស ប េអោក
រពញចិតត ។ 

 អោក្តវូរដ្ឋោះឃាោ ប និង កសនលឹករនោ តរចញពី្កប្កដ្ឋសពិរសស រចួ
បត់តម្ផ្ោត់រ ើម្ រហើយរសោើស ំ្បធាន គ.ក.ប ឱ្យជួយជូនរៅស ក
សនលឹករនោ តចូេកោ ងហិបរនោ ត។ 

 អន ្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- ជួយជូនអ្ោកប ោះបនោ រជាជនពិការដភោកទាំងសងខាងបនាោះបៅកាន់
រនទរ់សម្ភៃ រ់ និងជួយរករ ិកសប្ម្ភរ់គូសសញ្ា គ្នាំប្ទគណរកស
នបោ យ។  

- ជួយបរៀរចាំប្ករប្កដាសពិបសស ឱ្យម្ភនភាពប្រឹមប្រូវ ប្រសិនបរើ    
ពិនិរយបឃើញថា ប្ករប្កដាសពិបសសបនាោះម្ភនសភាពមិនប្រប្ករី ឬ
ដាក់មិនទាំនង។ 

- បចញពីរនទរ់សម្ភៃ រ់ និងរង់ចាាំជួយរដនថមបទៀរ ប្រសិនបរើម្ភន 
សាំណូមពរពីអ្ោកប ោះបនោ របនាោះ។  

 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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ច្. ករែីអ្ោកានវតរានកោុងការយិាល័យស ោះសនោ តប៉ោុនប៉ោងច្ងស់ឃើញការគូ  ញ្ញា សៅសលើ នលឹកសនោ ត
រប ់អ្ោកស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ឆ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តសធវើឱ្យខូច្ នលកឹសនោ ត ឬសធវើឱ្យរណហក ឬសធវើឱ្យម្ររឡាក់សោយអ្សច្តន ឬណែល នគូ 

 ញ្ញា សលើ នលឹកសនោ តរួច្សហើយ ណត នររូរច្ិតរវិញ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ច្ាំណាាំ៖  

ប្រធាន គ.ក.រ ប្រូវែឹងចាស់ពីចាំនួនសនលឹកបនោ របលើសពីចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ របៅ
កោុងការោិល័យររស់ខលួន បហើយប្រូវយកចិរតទុកដាក់អ្ាំពី រុភាពថ្នការសុាំរែូរសនលឹកបនោ រ
ជារនតរនាទ រ់។ 

- អ្នុញ្ា រឱ្យអ្នុប្រធានផ្ែល់សនលឹកបនោ រជូនអ្ោកប ោះបនោ រ ១ សនលឹកបផ្សង
បទៀរ បហើយផ្តល់ឱ្យដរ ១បលើកគរ់។ 

- ប្ រ់អ្ោកប ោះបនោ រដែលបសោើសុាំសនលឹកបនោ រ ១សនលឹកបផ្សងបទៀរ ឱ្យ
ររ់សនលឹកបនោ រខូចតមផ្ោរ់បែើម បែើមបីឱ្យសញ្ា ដែល នគូសសថិរ
បៅខាងកោុងផ្ោរ់ រចួប្រគល់ជូនគ្នរ់។ 

- ស កសនលឹករនោ តប េេូចរនាោះ បៅកោុងបរសាមសាំរុប្រ១ ដែលម្ភនកាខោង
រសារ់ថា «សនលឹកបនោ រខូច»។ 

- អាចសបប្មចមិនប្ពមផ្ែល់សនលឹកបនោ រ ១សនលឹកបផ្សងបទៀរ តមការបសោើ
សុាំ ប្រសិនបរើម្ភនអ្ោកប ោះបនោ រមួយចាំនួនមកសុាំរនតរនាទ រ់គ្នោ ដែល
អាចចារ់ទុកថាជាភាពមិនប្រប្ករីមួយបនាោះ បហើយឱ្យបលខាធិការករ់
ប្តករណីទាំងបនាោះចូលកោុង ទ.១១០១។ 

- រ ាំឭកអ្នុប្រធានឱ្យដណនាាំអ្ោកប ោះបនោ ររនាទ រ់ អ្ាំពីរបរៀររងាេ រសនលឹក
បនោ រខូច។ 

- ធានាឱ្យម្ភនសនលឹកបនោ រប្គរ់ប្គ្នន់ សប្ម្ភរ់ការប ោះបនោ របៅថ្ែៃ  
ប ោះបនោ រ។ 

្បធាន  
គ.ក.ប ្តូវ 

   ្បធាន    
គ.ក.ប ្តូវ 

- ប្ពម្ភនជនបនាោះផ្ទទ ល់ម្ភរ់ ចាំបពាោះការរ ុនរ ងបលើកទី១។ 
- ចារ់ទុកជាការរ ាំបោភបលើបគ្នលការណ៍សម្ភៃ រ់ថ្នការប ោះបនោ រ បហើយជន
ដែលពាក់ព័នធប្រូវដររបណត ញបចញពីការោិល័យប ោះបនោ រ និងប្រូវ
ទទួលបទសតម ច.រ.រ.រ ចាំបពាោះការរ ុនរ ងជាបលើកទី២។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តបហរុការណ៍ទាំងបនោះកោុងកាំណរ់បហរុមួយ
បដាយដ ក បែើមបីបធវើការតមដានរដនថមបទៀរ។ 

- រញ្ជូ នកាំណរ់បហរុសតីពីបហរុការណ៍បនាោះបៅ គឃ.សរ កោុ ងករណី
ជនប្រប្ពឹរតបលមើសបលើបគ្នលការណ៍សម្ភៃ រ់ថ្នការប ោះបនោ របនាោះជា
បរកាជនឈរប ម្ ោះប ោះបនោ រ។ 
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ជ. ករែីានការជាំទ ់ ឬការតវ៉ោ ពភី្នោ ក់ងារគែបកសនសយា យណាាោ ក់កោុងសពលស ោះសនោ ត 

 

 
 

- ម្ររ ិនសបើការជាំទ ់  ឬការតវ៉ោ  មសហតុផ្សល  
 
 
 
 

- ្បសិនរបើយេ់្ពម្តម្ការជំទាស់ ឬការតវា៉ារនាោះ ្បធាន្តូវបណនំា និង
រឭំកសម្មជិក គ.ក.ប និងអោកម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ តអំពីេលឹម្
ោរពាក់ព័នធប េម្មនបចងកោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ រហើយ្តូវចត់វធិាន
ការរដ្ឋោះស្ោយភាពមិ្ន្ប្កតីរនាោះជាបន្ាន់។ 

- ្បសិនរបើប ិរសធការជំទាស់ ឬការតវា៉ា ្បធាន្តូវ៖ 
 ផ្ដេ់រហត ផ្េពាក់ព័នធនឹងការប ិរសធរនាោះជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ។ 
្បសិនរបើភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យរៅបតជំទាស់ ឬតវា៉ា ្បធាន គ.ក.ប 
្តូវកត់្តករណីជំទាស់ ឬតវា៉ារនោះរៅកោ ង ទ.១១០១ រដ្ឋយឱ្យអោកជំទាស់ 
ឬតវា៉ារនាោះច ោះហតារេខាជាមួ្យ។ ្បសិនរបើរត់មិ្នយេ់្ពម្ច ោះហតារេខា 
ករណីននការជំទាស់ ឬការតវា៉ារនាោះមិ្ន្តូវ នកត់្តកោ ងកំណត់រហត រទ។ 

 ជ្ម្មបជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យថ្ន រត់អាចបនតបតឹងជំទាស់ ឬតវា៉ា
រៅ គឃ.សប អំពីករណីរនោះ ប៉ា បនតកោ ងោា នភាពរនោះ ្តូវយេ់្ពម្ទទួេ
យកវធិានការរបស់ គ.ក.ប និងមិ្ន្តូវរខំាន ឬរ្ជៀតប្ជក ឬរធែើឱ្យរាងំសោ្ះ
 េ់កិចច្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត រហើយ្បធាន្តូវ្បកាសបនត ំរណើ រការ
រ ោះរនោ តតរៅរទៀត។ 

 ផ្ដេ់ ទ.១២០២ ជូនរត់ស្ម្មប់បតឹងរៅ គឃ.សប (្បសិនរបើរត់រសោើស ំ)។ 

ឈ. ករែីានអ្ោកស ោះសនោ តណាាោ ក់រ ាំខានែល់កិច្ចម្ររតិបតរិការស ោះសនោ ត សទោះបីគ្នត់ ថិតសៅកោុង
ការយិាល័យស ោះសនោ ត ឬកាំពុងឈរតម្រមងជ់ួរសៅខាងសម្រៅការយិាល័យកដី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ដណនាាំឱ្យគ្នរ់រការបរៀរបរៀររយ។ 
- បសោើកម្ភល ាំងសនតិសុខឱ្យរបណត ញរុគាលបនាោះបចញ ឬឃារ់ខលួន
រុគាលបនាោះរហូរែល់ការប ោះបនោ រប្រូវ នរញ្ច រ់ កោុងករណី
អ្ោកប ោះបនោ របនាោះរែិបសធមិនប្ពមបគ្នរពតមរញ្ជ ររស់ខលួន។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- រញ្ឈរ់ជារបណាត ោះអាសនោនូវកិចចប្ររិររតិការប ោះបនោ រ។ 
- សាត រ់ការជាំទស់ ឬការរវា បនាោះ។ 
- ពិភាកាជាមួយសម្ភជិក គ.ក.រ ែថ្ទបទៀរ។ 
- សបប្មចយល់ប្ពម ឬរែិបសធការជាំទស់ ឬការរវា បនាោះ។ 

- ឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យបលើកការជាំទស់ ឬការរវា បនាោះ
មកខលួនផ្ទទ ល់។ 

- ឱ្យរងាា ញពីមូលបហរុ   ឬភសែុតងដែលនាាំឱ្យគ្នរ់បជឿថា ម្ភន
ភាពមិនប្រប្ករី  ឬម្ភនការរ ាំបោភបលើ ច.រ.រ.រ  ឬ  រ.ន.រ.រ។ 

្បធាន  
គ.ក.ប ្តូវ 
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ញ. ករែីកិច្ចម្ររតិបតរិការស ោះសនោ តម្រតូវ នរ ាំខានែល់កម្រមិតណែលអ្ោកស ោះសនោ តមិនអាច្សធវើការស ោះសនោ ត
បនរសទៀត ន 
្បធាន គ.ក.ប អាចរសោើស ំកម្មល ំងសនតិស េឱ្យររៀបចំោរឡើងវញិនូវររបៀបររៀបរយ 

កោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងកោ ងបររិវណខាងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ្បសិន
របើកិចច្ បតិបតតិការរ ោះរនោ ត្តូវ នរខំាន េ់ក្មិ្ត ប េអោករ ោះរនោ តមិ្នអាចរធែើ
ការរ ោះរនោ តបនតរទៀត ន ឬរធែើឱ្យការរ ោះរនោ តមិ្នអាច្ប្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ។ី 

សកម្ាភាពរខំាន េ់ក្មិ្តមិ្នអាចរ ោះរនោ ត នម្មន៖ 
- ការបរញ្ច ញសប្ម្កខាល ំងៗ ឬការបរញ្ច ញសម្ដីគំរាម្កំបហង ឬរជរ្បម្មង 
ម្មក់ង្កយ។ 

- ការរធែើសកម្ាភាពរារាងំអោករ ោះរនោ តមិ្នឱ្យរៅរ ោះរនោ ត។ 
- ការរ ញ្ចនរដ្ឋយរ្បើកម្មល ំងធៃន់។ 
- ការគប់វតា រផ្សងៗ សំរៅអោករ ោះរនោ ត ឬការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
- ការអ កឡ កននប គគេណាម្មោ ក់ ឬរ្ចើននាក់ប េរធែើឱ្យរខំាន េ់អោករ ោះរនោ ត។ 
- ការបរញ្ចញអាកបបកិរយិា និងភាោមិ្នសម្រម្យ។ 
- ការបរញ្ចញឱ្យរឃើញនូវអាវ ធ រ្គឿងផ្្ ោះ ឬោរធាត រផ្សងៗ ្បកបរដ្ឋយរ្រោះថ្នោ ក់។ 

ែ. ករែីការស ោះសនោ ត្នែលស់ពលបញ្ច ប់សៅសា៉ោ ង ៣:០០ នទីរស ៀល  សហើយសៅណតានអ្ោកស ោះសនោ ត
 ថិតកោុងការយិាល័យស ោះសនោ ត ឬឈរតម្រមងជ់ួរ ឬ ថិតសៅកោុងបរសិវែខាងកោុងននការយិាល័យស ោះសនោ ត 
អ្ោកស ោះសនោ តទាំងសនោះម្រតូវណត នអ្នុញ្ញា តឱ្យស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 

 

ច្ាំណាាំ៖ 
- មិ្ន្តវូ នអន ញ្ជា តឱ្យរ ោះរនោ តរឡើយ ចំរពាោះអោករ ោះរនោ តប េរា នវតតម្មនរៅខាងកោ ង
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ឬរៅកោ ងបររិវណខាងកោ ងននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅនាទី
ច ងរ្កាយនារម្ម៉ាង ៣:០០ នាទីររសៀេនននងៃរ ោះរនោ តរទរនាោះ។ 

- ្បធាន គ.ក.ប មិ្នអាចបិទការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរបស់េលួនរៅម្ នរម្ម៉ាង ៣:០០ នាទី
ររសៀេនននងៃរ ោះរនោ ត នរឡើយ ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តប េម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
មិ្នទាន់ នរ ោះរនោ ត្គប់រោ រទ រទាោះបីរា នអោករ ោះរនោ តឈររង់ចំរ ោះរនោ តកដី។ 

- ្បធាន គ.ក.ប អាច្បកាសបញ្ច ប់ការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរបស់េលួនរៅម្ ន
រម្ម៉ាង ៣:០០ នាទីររសៀេ ន ្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តទំាងអស់ប េម្មនរ ា្ ោះកោ ង
បញ្ា ីរ ោះរនោ ត នម្ករ ោះរនោ ត្គប់រោ រហើយ។ 

- ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យបែើរប្រមូល អ្.ខ ឬ ឯ.អ្ ពីអ្ោក
ប ោះបនោ រ ដែលកាំពុងឈរកោុងជួរ បដាយចារ់បផ្តើមប្រមូល
ពីអ្ោកឈរបប្កាយបគរងអស់ រហូរែល់អ្ោកបៅខាងមុខបគ
រងអស់ រចួប្រគល់ជូនសម្ភជិកទី៣។ 

- ចារ់សម្ភជិកទី៣ ឱ្យបៅប ម្ ោះម្ភោ ក់មតង  ៗ រហូរែល់អ្ោក
ប ោះបនោ រចុងបប្កាយរងអស់  នចូលកោុងការោិល័យ  
ប ោះបនោ រ បែើមបបី ោះបនោ រ។ 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 
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៧. ការបិទការយិាល័យស ោះសនោ តកោុងករែីម្ររធាន ករិ ឬអ្ នរ ិុខ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោ 
ម្ ននងៃរ ោះរនោ ត ឬរៅនងៃរ ោះរនោ ត ្បសិនរបើការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យ ឬ

មួ្យចំនួនសាិតកោ ងករណី្បធានសកតិ ឬអសនតិស េ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោ ប េនំាឱ្យ
ម្មនរ្រោះថ្នោ ក់ ឬគំរាម្កំបហង េ់ស វតាិភាពម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត និងអោករ ោះរនោ តរៅបររិវណខាង
កោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប ម្មនសិទធិសរ្ម្ចមិ្នរបើក ឬបិទការយិាេ័យ  
រ ោះរនោ តរនាោះ ឬទាំងរនាោះ ន។  

ករណី្បធានសកតិ ឬអសនតិស េ ឬកា          នោ             
              ូច         

-            ី                                                 
េយ                ។ 

- សន្តង្កគ ម្ សន្តង្កគ ម្ស ីវេិ ការបោះរ រ។ 
-                                                       
្ប   ្ប          ឱ្យ          ។ 

-               ា         ចឱ្យ                     
ក. ករែីម្ររធាន ករិ ឬអ្ នរិ ុខ ឬកា          នោ សកើតានសៅមុននងៃស ោះសនោ ត  

្បធាន គ.ក.ប ្តូវរាយការណ៍ជាបន្ាន់អំពីោា នភាពជាក់បសតងរៅ គឃ.សប។ 
ខ. ករែីម្ររធាន ករិ ឬអ្ នរិ ុខ ឬកា          នោ សកើតានសៅកោុងនងៃស ោះសនោ ត សៅមុនសពល ឬកោុង
សពលែាំ សែើ រការស ោះសនោ ត   

 
 
 

 
ច្ាំណាាំ៖   

ការយិាេ័យរ ោះរនោ តប េមិ្ន្តវូ នរបើក ឬប េ្តវូ នបិទរៅនងៃរ ោះរនោ ត 
រដ្ឋយោរករណី្បធានសកតិ ឬអសនតិស េ ឬកា          នោ ្តវូបតបិទរហូតរពញ
មួ្យនងៃ។ 
គ. ករែីានការយិាល័យស ោះសនោ តមិនម្រតូវ នសបើក ឬម្រតូវ នបិទសៅនងៃស ោះសនោ ត សោយករែីម្ររធាន ករិ 
ឬអ្ នរិ ុខ ឬកា          នោ  

 
 
 
 
 
 
 

-ម្ភនសិទធិសបប្មចមិនបរើក ឬអាចរិទការោិល័យប ោះបនោ រ។ 
- រាយការណ៍ជារនាទ ន់អ្ាំពីការមិនបរើក ឬការរិទការោិល័យប ោះបនោ រ
ជូន គឃ.សរ បែើមបី គឃ.សរ រាយការណ៍រនតបៅ  គធ.ខរ និង
បែើមបី គធ.ខរ រាយការណ៍ជារនាទ ន់ជូន គ.ជ.រ។ 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 

- រវចេចប់ហិបរនោ តប េម្មនសនលឹករនោ តរៅខាងកោ ង សនលឹក
រនោ តមិ្នទាន់រ្បើ ្ពម្ទំាង្បមូ្េសម្មា រ ឧបករណ៍ និងឯក
ោរពាក់ព័នធរផ្សងរទៀតស្ម្មប់រ្បើ្ ស់កោ ងការរ ោះរនោ ត 
រដ្ឋយបំរពញ ទ.១១០៧ រួចបញ្ាូ នយកម្ករកាទ ករៅ       
គឃ.សប ។ 
-  រធែើកំណត់រហត សតីពីការមិ្នរបើក ឬការបិទការយិាេ័យរ ោះ
រនោ តបញ្ាូ នយកម្ករកាទ ករៅ គឃ.សប រមួ្ជាមួ្យសម្មា រ 
ឯកោររ ោះរនោ ត។ 

 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 
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ឃ. ករែីម្ររធាន ករិ ឬអ្ នរិ ុខ ឬកា          នោ សកើតានស ើងសៅសម្រកាយសពលបិទការស ោះសនោ ត 

ណែលសពលសនោះ ទ.១១០១ ម្រតូវ នសធវើរួច្រាល់ សហើយហិបសនោ តណែលាន នលឹកសនោ តស ោះរួច្សហើយសៅខាងកោុង 
រួមទាំង ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តពាក់ព័នធសៅរកា នលអ 

្បធាន គ.ក.ប ្តវូបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកោរទំាងរនាោះរៅ គឃ.សប រ ើម្បចីត់បចង
ការរាប់សនលឹករនោ តរៅទីោោ ក់ការ គឃ.សប ឬទីតំងស វតាិភាពណាមួ្យ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ង. ករែីម្ររធាន ករិ ឬអ្ នរិ ុខ ឬកា          នោ សកើតានស ើងសៅសម្រកាយសពលបិទការស ោះសនោ ត 

សហើយ ទ.១១០១ ម្រតូវ នសធវើរួច្រាល់ ប៉ោណុនរហិបសនោ តណែលាន នលឹកសនោ តស ោះរួច្សហើយសៅខាងកោុង រួមទាំង
 ាា រ ឯកសារ ម្រតូវ នបាំផ្លល ញ ឬខូច្ 

្បធាន គ.ក.ប ្តូវបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកោរទំាងរនាោះរៅរកាទ ករៅទីោោ ក់ការ      
គឃ.សប។ 

 
 
 
 

 
 

- រធែើរ យការណ៍ពីសភាពការណ៍ជាក់បសដងជូន គឃ.សប។ 
- ្ បមូ្េ និងរវចេចប់រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តប េរៅ
សេ់អម្រដ្ឋយរ យការណ៍ជូន គឃ.សប។ 
- បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប់ រ្បើរពេ្បគេ់ ទទួេ កោ ង
រនាោះ គឃ.សប រកាទ ក ១ចាប់  និង គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប់។ 

 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 

- រវចេចប់កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» បតមិ្នចំ ច់បិទកាវស វតាិភាពរទ ដ្ឋក់
កោ ងរសាង «េ» រចួចក់រោឃល ំម្មនរេេ។ 
- រវចេចប់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រដ្ឋយបឡក។ 
- បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចំនួន ២ចាប់ 
រ្បើរពេ្បគេ់ ទទួេ កោ ងរនាោះ គឃ.សប រកាទ ក ១ចាប់  និង 
គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប់។ 
- បញ្ាូ ន និង្បគេ់ហិបរនោ ត រសាង «េ» និងរាេ់សម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តរៅសេ់រៅ គឃ.សប។ កោ ងការបញ្ាូ ន្តូវម្មនការអម្
 ំរណើ ររដ្ឋយអន ្បធាន និងម្ន្តនតី គ.ក.ប មួ្យចំនួន ភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងកម្មល ំងសនតិស េ ២
នាក់ផ្ង។ 

 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 

- កំណត់សនលឹករនោ តប េ នរ ោះរួចរៅកោ ងហិប ទ កជារម្មឃៈ 
រដ្ឋយមិ្ន្តូវរាប់បញ្ចូ េជាេទធផ្េននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់
រឡើយ។ 
- ជូនែាំណឹងែល់សម្ភសភាព គ.ក.រ ថ្នការោិល័យប ោះបនោ រ
ដែលមិនប្រូវ នបរើក ឬ នរិទថា គ.ក.រ បនោះ ប្រូវរ ាំសាយ និង
ទទួលប្ ក់កថ្ប្មរសរតមកិចចសនា។ 

 

្បធាន 
 គ.ក.ប ្តូវ 
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V. ការបិទការស ះសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ ត នាថ្ងៃស ះសនោ ត  
រៅរពេអោករ ោះរនោ តច ងរ្កាយបងអស់ នរ ោះរនោ តរចួ និង នរចញផ្ តពីការយិាេ័យ 

រ ោះរនោ ត្បធាន គ.ក.ប ្តូវចត់សម្មជិកទី៣ ឱ្យចត់វធិានការចំ ច់ រ ើម្បកីារពារ្ ចកចូេ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ក ំឱ្យអោករា នភារកិចចរចញចូេ។ បន្ាប់ម្ក ្បធាន គ.ក.ប ្តវូ្ បកាសបិទ
ការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ និងអន វតតការង្ករជាបនតបន្ាប់ ូចតរៅ៖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ អាចងតយកសកម្ាភាពរៅ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រ្កាយពីការ្បកាសបិទការរ ោះរនោ ត រដ្ឋយស ំការអន ញ្ជា ត
ពី្បធាន គ.ក.ប។ 

១. ការសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំនួនអ្ោកស ោះសនោ ត ច្ាំនួន នលឹកសនោ តណែល នសម្ររើ ច្ាំនួន នលឹកសនោ តមិន នសម្ររើ និងច្ាំនួន
 នលឹកសនោ តខូច្ (សបើាន) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- រិទភជិរសនទោះរិទប្រប ោះសប្ម្ភរ់ស កសនលឹកបនោ រទាំង២ ថ្នហិរបនោ រ។ 
- រិទប្កដាសបសតើង ១សនលឹក ដែលម្ភនចុោះហរថបលខាររស់គ្នរ់ និង
ភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ ពាសពីបលើសនទោះរិទប្រប ោះសប្ម្ភរ់
ស កសនលឹកបនោ រទាំង២ បនាោះ។ 

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

- ចារ់បលខាធិការ ឱ្យករ់ប្តរដនថមកោុង ទ.១១០១ នូវបពលបវោថ្នការរិទ
ការប ោះបនោ រ ប្ពមទាំងលកាណៈសម្ភា ល់ និងបលខថ្នបសាឃលុ ាំទាំង២។ 

- ចារ់វធិានការការពារហិរបនោ រដែលម្ភនសនលឹកបនោ របៅខាងកោុងោ ង
ហមរ់ចរ់។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យរារ់ ចាំនួនគាំនូសសញ្ា កោុងកូនប្រអ្រ់ដផ្ោកខាងបែើម 
បៅកោុ ងរញ្ជ ី ប ោះបនោ រ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានអ្ាំពីចាំ នួន
អ្ោកប ោះបនោ រដែល នមកប ោះបនោ រ។ 

- ឱ្យអ្នុប្រធានករ់សម្ភា ល់រវាងគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រដែល នបប្រើ 
និងគល់រញ្ជ ីថ្នសនលឹកបនោ រមិន នបប្រើ រចួរារ់ចាំនួនសនលឹកបនោ រ
ដែលមិន នបប្រើ និងសនលឹកបនោ រខូច  បដាយដ កពីគ្នោ ។ 

- ឱ្យបលខាធិការ និងអ្នុប្រធានបធវើការបផ្ទៀងផ្ទទ រ់គ្នោ  ប្រសិនបរើ
បឃើញថា ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល នទទួលជាក់ដសែង ែកផ្លរូក
ថ្នចាំនួនសនលឹកបនោ រខូច និងចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន នបប្រើ
បសមើគ្នោ នឹងចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែល នមកប ោះបនោ រ បលខាធិការ
ប្រូវករ់ប្តរួបលខចាំនួនទាំងបនោះកោុ ង ទ.១១០១។ 
 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 
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ម្ររ ិនសបើការសផ្សទៀងផ្លទ ត់សនោះបងាា ញថា ានភ្នពខ ុគ្នោ រវងច្ាំនួន នលឹកសនោ តណែល នសម្ររើ និងច្ាំននួអ្ោក ន
មកស ោះសនោ ត៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

២. រូបមនរសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំនួនអ្ោកស ោះសនោ ត 
 

 

 

 

 

 

៣. កាំែតស់ហតុននការស ោះសនោ ត (ទ.១១០១) និងការសម្ររើម្រា ់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យ៖ 
 ករ់ប្តជាមុននូវបលខបសាឃលុ ាំ ដែលនឹងប្រូវបប្រើសប្ម្ភរ់ចាក់ឃលុ ាំ

ម្ភរ់បសាង «ខ» កោុង ទ.១១០១។ 
 ប ោះប្តសម្ភៃ រ់បៅប្ជុងខាងសាត ាំដរ កខាងបលើថ្ន ទ.១១០១។ 
 ចុោះហរថបលខាបលើ ទ.១១០១ ទាំង ៣ ចារ់។ 

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

- ដាក់រងាា ញកាំណរ់បហរុបនោះចាំបពាោះមុខភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍ បែើមបពិីនិរយ។ 

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

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

ចាំនួនសនលឹកបនោ រ
ដែល នទទួល

ជាក់ដសែង 

 

ចាំនួនសនលឹកបនោ រដែលមិន ន
បប្រើ + ចាំនួនសនលឹកបនោ រខូច 

ចាំនួនអ្ោកប ោះ
បនោ រដែល ន
ប ោះបនោ រ 

– = 

- ឱ្យបលខាធិការបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ជាបលើកទី២ នូវចាំនួនអ្ោកប ោះបនោ រដែល
 នមកប ោះបនោ រ បៅបលើរញ្ជ ីប ោះបនោ រ។ 

- ឱ្យអ្នុប្រធានបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ប ើងវញិដែរ នូវចាំនួនសនលឹកបនោ រដែល
 នបប្រើ (រារ់ចាំនួនសនលឹកគល់រញ្ជ ីថ្នសនលឹកបនោ រដែល នបប្រើ)   ចាំនួន
សនលឹកបនោ រមិន នបប្រើ និងចាំនួនសនលឹកបនោ រខូច។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តរួបលខថ្នចាំនួនដែលខុសគ្នោ បនាោះកោុ ង 
ទ.១១០១ ប្រសិនបរើភាពខុសគ្នោ បៅដរម្ភន។ 
 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ 

- ឱ្យសម្ភជិកទី២ បចាោះ ឬការ់សនលឹកបនោ រដែលមិន នបប្រើទាំង
អ្ស់ បដាយប្រដារ់បចាោះ ឬកថ្្នត បែើមបបីធវើបម្ភឃភាពសនលឹកបនោ រ
ដែលបៅសល់មិន នបប្រើ។ 

- ឱ្យអ្នុប្រធានដាក់សនលឹកបនោ របម្ភឃភាព និងគល់រញ្ជ ីសនលឹក
បនោ រដែល នបប្រើបៅកោុ ងបសាង ល សទិកដរ១  រួចរិទឱ្យជិរ។ 

្បធាន 
គ.ក.ប ្តូវ
បនតចត់បចង 
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៤. ការសរៀបច្ាំោក់ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តពាក់ព័នធសៅកោុងស ោង ល  ទកិ ឬសម្រសាម ាំបមុ្រតសោយណ កពីគ្នោ     
រួច្ោក់សៅកោុងកញ្ច ប ់ុវតថិភ្នព «ក» (មិនទន់បិទនជិតកាវ ុវតថិភ្នព) 

្បធាន គ.ក.ប ្តូវររៀបចំដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តពាក់ព័នធរៅកោ ងរសាង
 ល ស្ិក ឬរស្ោម្សំប ្តរដ្ឋយបឡកពីរោ  រចួដ្ឋក់រៅកោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» ប េ
ម្មនរ ោះព ម្ពសម្មគ េ់ថ្ន «ការយិាេ័យរ ោះរនោ តរេេ................»  នូវ ៖ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តប េ នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តេូច» (របើម្មន) 
- រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តប េ នរ្បើ» 
- រស្ោម្សំប ្តតូចដ្ឋក់្តសម្មៃ ត់ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តូវប េ ន កហូត» (របើម្មន) 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកោរភសដ តងប េ ន កហូត (របើម្មន)។ 

ច្ាំណាាំ៖  
  ្បធាន គ.ក.ប ្តូវ ៖  

- ពិនិរយ និងបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ឱ្យ នហមរ់ចរ់ថា រាល់បរសាមសាំរុប្រ និងបសាង ល សទិក

ដាក់សម្ភា រ ឯកសារខាងបលើ ប្រូវ នដាក់កោុងកញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក»។ 

- ធានាថា កញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក» បៅបពលបនោះមិនប្រូវរិទភជិរប ើយ បហើយនឹងប្រូវ

រិទភជិរបដាយកាវសុវរថិភាពរប្មុងរសារ់ លុោះណាដរ គ.ក.រ  នរញ្ច រ់ការរារ់

សនលឹកបនោ រ និង នដាក់កាំណរ់បហរុថ្នការរារ់សនលឹកបនោ រ និងសម្ភា រ ឯកសារ

ប ោះបនោ របផ្សងបទៀរបៅកោុងកញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក» ពាក់ព័នធ រួចរាល់សិន។ 

- ធានាថា កញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក»  និងបរសាមសាំរុប្រខាងបលើ ប្រូវ នរាំបពញបលខកូែ

ការោិល័យពាក់ព័នធោ ងប្រឹមប្រូវ បដាយបប្រើរ ិកហវឺរលុរមិនប្ជោះ ប្ពមទាំងប្រូវ

រកាទុកឱ្យ នហមរ់ចរ់ និងម្ភនសុវរថិភាព កោុងបពលដែលការរារ់សនលឹកបនោ រ

កាំពុងែាំបណើ រការ។ 

ទ.១១០១ ចាំនួន ៣ចារ់ 

- ១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមព ដែលម្ភន
កាខោងថា«កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើ
ជូន គ.ជ.រ» 

- ១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមព ដែលម្ភន
កាខោងថា «កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើ
ជូន គធ.ខរ»   

- ១ចារ់ ដាក់កោុងបរសាមសាំរុប្រប ោះពុមព ដែលម្ភន
កាខោងថា«កាំណរ់បហរុថ្នការប ោះបនោ រ បផ្ាើ
ជូន គឃ.សរ» 
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៥. ការសរៀបច្ាំទុកោក់ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត 
្បធាន គ.ក.ប ្តវូចត់បចងសម្មជិកឱ្យ៖ 
- ររៀបចំទ កដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តប េរៅសេ់កោ ងរកសស័ងាសី។ 
- រវចេចប់ បទឹករមា េ បមិ្ន្ជោះរដ្ឋយបឡក។ 
- រ ោះររ ើបន្ប់សម្មៃ ត់ទំាង២ រចួ្ចករៅកោ ងការ ងនីឡ ងប េ នរ្បើរពេទទួេ។ 
- ររៀបចំទ កដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តខាងរេើរនាោះឱ្យម្មនស វតាិភាពរៅកោ ង
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

VI. ការរាប់សនលឹរសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ ត  
ការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវរធែើរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តនីមួ្យ  ៗកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ បន្ាប់

ពីបិទការរ ោះរនោ ត និងរធែើកំណត់រហត ននការរ ោះរនោ តរចួ នាលាៃ ចនងៃអាទិតយទី២៩ បេ
កកាដ្ឋ នោ ំ២០១៨ រេើកបេងបតការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាប េមិ្នអាចរាប់សនលឹក
រនោ តរៅការយិាេ័យរបស់េលួន ន រដ្ឋយោរករណី្បធានសកតិ ឬអសនតិស េ ឬ 
កាេៈរទសៈម្មនអាសនោ រហើយប េ គ.ជ.ប  នសរ្ម្ចឱ្យ គឃ.សប ចត់បចងរាប់
សនលឹករនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ រៅទីោោ ក់ការ គឃ.សប ឬរៅកបនលងណា
មួ្យប េម្មនស វតាិភាព។ 

កោ ងករណីប េការរាប់សនលឹករនោ ត ្តវូរធែើរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ការយិាេ័យ 
រ ោះរនោ តនឹងកាល យរៅជាការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត រហើយ គ.ក.ប នឹងកាល យរៅជា 
គ.ក.រ ។ កោ ងករណីរនោះ ្បធាន គ.ក.ប នឹងកាល យរៅជា្បធាន គ.ក.រ។ 

(មិនទន់បទិកាវ ុវតថិភ្នព) 
 

រញ្ចប់សវុតថិភារ «រ» 
 

- បរសាមសាំរុប្រដាក់ ទ.១១០១ បផ្ាើជូន គ.ជ.រ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់រញ្ជ ីប ោះបនោ រដែល នបប្រើកោុងការប ោះបនោ រ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់ «សនលឹកបនោ រខូច» (បរើម្ភន) 
- បសាង ល សទិកដាក់ «សនលឹកបនោ រមិន នបប្រើ និងគល់រញ្ជ ីសនលឹកបនោ រ    
ដែល នបប្រើ» 

- បរសាមសាំរុប្ររូចដាក់ប្តសម្ភៃ រ់ 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់សនលឹកបនោ រមិនប្រឹមប្រវូដែល នែកហូរ(បរើម្ភន) 
- បរសាមសាំរុប្រដាក់ឯកសារភសែុតងដែល នែកហូរ (បរើម្ភន)។ 
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កិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត្តូវរធែើរៅបតមួ្យកបនលង ស្ម្មប់ការយិាេ័យ
រាប់សនលឹករនោ តមួ្យ ។ ្បសិនរបើចប់រផ្តើម្រហើយ ្តូវរធែើឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្រដ្ឋយព ំ្តូវ
ឈប់ស្ម្មករឡើយ។ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់បចងរ្តៀម្ឱ្យម្មនរភលើងបំភលឺរៅការយិាេ័យរាប់
សនលឹករនោ ត រ ើម្បីបង្កា រកោ ងករណីការរាប់សនលឹករនោ ត ្តូវអូសបនាល យ េ់រពេយប់។ 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់បចងររៀបចំតម្គំរបូលង់បន្ប់ស្ម្មប់ការរាប់សនលឹករនោ ត  
និងម្មនវធិានការការពារសនតិស េកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត។ 
១. ការចាត់ណច្ងសរៀបច្ាំបនទប ់ម្រាប់រាប ់នលឹកសនោ ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

២. ករែីជនណាពាយាមសធវើ កមមភ្នពសោយទុច្ចរតិ កោុងសគ្នលបាំែងច្ងែឹ់ងថា សតើអ្ោកស ោះសនោ តណា
ាោ ក់ នស ោះសនោ តឱ្យគែបកសនសយា យណាមួយ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- បរៀររុធាំ១ ឬរុរូចបប្ចើនផ្ាុ ាំគ្នោ  និងបៅអី្ចាំនួន៤ សប្ម្ភរ់សម្ភជិក គ.ក.រ 
បដាយដាក់បៅចាំកណាត លរនទរ់ បែើមបអីាចឱ្យភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍នានា បែើរចុោះប ើងជុាំវញិរុ កោុ ងការសបងេរតម
ដានកិចចប្ររិររតិការថ្នការរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

- រិទផ្ទទ ាំងប្កដាសធាំភាជ រ់នឹងជញ្ជ ាំង ឬបលើកាត របខៀនសប្ម្ភរ់ករ់ប្ត 
សាំប ងបនោ រ។ 

- បលើកហិរបនោ រដាក់បៅចាំកណាត លរុ ប្ពមទាំងយកកញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក» 
និង រាល់សម្ភា រ ឯកសារ និងទប្មង់ដរររទចាាំ ច់បប្រៀមសប្ម្ភរ់បប្រើកោុង
កិចចប្ររិររតិការថ្នការរារ់សនលឹកបនោ រដាក់បៅបលើរុប្រង់កដនលងខលួនអ្ងាុយ។ 

- ចារ់សម្ភជិកទី២ និងសម្ភជិកទី៣ ឱ្យរិទ Poster គាំរសូនលឹកបនោ រមិន
 នការទាំង២ផ្ទទ ាំង សហការគ្នោ ការពារម្ភរ់ទវ រ និងរងអួចដែលប្រូវបរើក
ចាំហ កុាំឱ្យម្ភនអ្ោកបចញ ចូល បមើលដែរកាសុវរថិភាពសម្ភា រ ឯកសារ
ប ោះបនោ រដែលមិនប្រូវបប្រើប្ ស់កោុងការរារ់សនលឹកបនោ រ និងបមើលដែរកា  
សណាត រ់ធាោ រ់កោុងការោិល័យរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 

- ប្ពម្ភនជនបនាោះផ្ទទ ល់ម្ភរ់  ចាំបពាោះការបធវើសកមមភាពបលើកទី១។ 
- ចារ់ទុកថាជាការរ ាំបោភបលើបគ្នលការណ៍សម្ភៃ រ់ថ្នការប ោះបនោ រ
បហើយជនដែលម្ភនការពាក់ព័នធប្រូវដររបណត ញបចញពីការោិល័យ
រារ់សនលឹកបនោ រ និងប្រូវទទួលបទសតម ច.រ.រ.រ ចាំបពាោះការបធវើ
សកមមភាពជាបលើកទី២។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់ប្តទុកនូវបហរុការណ៍បនោះ កោុងកាំណរ់បហរុ
បដាយដ ក បែើមបបីធវើការតមដានរដនថមបទៀរ និងរាយការណ៍ជូន 
គឃ.សរ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 
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គាំរូរលងក់ារយិាល័យរាប ់នលឹកសនោ ត  
 
 

 
 
 
 

 
 
ច្ាំណាាំ   

- កោ ង ំរណើ រការននការរាប់សនលឹករនោ ត រៅការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត ភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍្តូវ នររៀបចំឱ្យសាិតរៅទីជិត េាម្
ប េអាចសរងាតរម្ើេរឃើញសកម្ាភាពននការរាប់សនលឹករនោ ត។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍្តវូ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេរួម្
សរងាតរម្ើេ ំរណើ រការននការរាប់សនលឹករនោ ត រៅតម្ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត
នីមួ្យៗ និង្តវូច ោះរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីវតតម្មន (ទ.១១១៥) រៅម្ នរពេចប់រផ្តើម្រាប់
សនលឹករនោ ត។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អាចផ្ល ស់បតូរភាោ ក់ង្ករប្ម្ុង
របស់េលួន (របើម្មន) ឱ្យបំរពញភារកិចចជំនួស និង្តូវចូេរមួ្ឱ្យ នចប់ច ងចប់រ ើម្។ 

- ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អាចងតយករូបភាពរៅ
ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត ន ប៉ា បនតមិ្ន្តូវរខំាន ឬរ្ជៀតប្ជក ឬរធែើឱ្យរាងំសោ្ះ
 េ់ ំរណើ រការរនោះរឡើយ។ 

៣.  នលឹកសនោ ត នការ និង នលឹកសនោ តមិន នការ  
រ ើម្បអីន វតតកិចច្ បតិបតតិការននការរាប់សនលឹករនោ ត នេអ្ តឹម្្តូវ សម្មសភាព

ទំាងអស់នន គ.ក.រ ជាពិរសស ្បធាន អន ្បធាន គ.ក.រ ្តវូយេ់ ឹងយា៉ាងចាស់
លាស់អំពីេកខណៈននសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
ក.  នលឹកសនោ ត នការ 

- សនលឹករនោ តប េ គ.ក.ប បចកឱ្យ។ 
- សនលឹករនោ តម្មនរ ោះតសម្មៃ ត់ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធរៅបផ្ោកខាងេោង។ 
- សនលឹករនោ តម្មនគូសសញ្ជា រំ្ទកោ ង្បអប់បួន្ជុង្ទបវងននគណបកសនរយា យ
ណាមួ្យ។ 
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ខ.  នលឹកសនោ តមិន នការ 
សនលឹករនោ តមិ្ន នការប េ្តូវ នចត់ទ កជារម្មឃៈ ម្មន ៥្បរភទ  ូច

ខាងរ្កាម្៖ 
ខ.១  នលឹកសនោ តមិនផ្សលូវការ៖ 

- សនលឹករនោ តម្មនខាោ តតូចជាង ឬធំជាងសនលឹករនោ តផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប។ 
- សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពរេើ្កដ្ឋសរផ្សង (្កាស់ជាង ឬរសតើងជាង) េ សរោ ពី
សនលឹករនោ តផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប។ 
- សនលឹករនោ តម្មនពណ៌រផ្សងេ សពីសនលឹករនោ តផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប។ 
- សនលឹករនោ ត ប េរា នរ ា្ ោះគណបកសនរយា យមួ្យ ឬរ្ចើន ប េ ន
ឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តកោ ងម្ណឌ េរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ។ 
- សនលឹករនោ ត ប េម្មនរ ា្ ោះគណបកសនរយា យរេើសពីចំនួនគណបកស
នរយា យប េ នឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសតកោ ង
ម្ណឌ េរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ។ 
- សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពម្មនេ សរ ា្ ោះ ឬ/និងេ សេំដ្ឋប់រេេររៀងនន  
គណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្រសតកោ ង
ម្ណឌ េរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ។ 
- សនលឹករនោ តបកលងបនលំ  ឬបកលងកាល យ ប េម្មនេលឹម្ោរមិ្ន្គប់្រន់ 
មិ្ន្តឹម្្តូវ ឬ/និងម្មនេលឹម្ោររផ្សងមិ្ន ូចសនលឹករនោ ត ប េ គ.ជ.ប 
 នរ ោះព ម្ពជាផ្លូវការ និងប េមិ្ន នផ្តេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ក.ប ពាក់ព័នធ។ 

ខ.២  នលឹកសនោ តគ្នម នគាំនូ  ឬានគាំនូ ណែរ ណតគ.ក.រ ពុាំអាច្ នោិោា ន នថា ស ោះគ្នាំម្រទឱ្យគែបកស
នសយា យណាមួយ៖ 
- សនលឹករនោ តរា នគំនូសសញ្ជា អែីទំាងអស់ (សនលឹករនោ តទំរនរ)។ 
- សនលឹករនោ តម្មនគូសសញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទបវងននគណបកសនរយា យ
រេើសពីមួ្យគណបកស។ 
- សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា កោ ង្បអប់បួន្ជុង្ទបវងននគណបកសនរយា យ
មួ្យរដ្ឋយគូសហួសចូេរៅកោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទបវងននគណបកសនរយា យ
មួ្យរទៀត។ 
- សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា មួ្យ ឬរ្ចើនរៅរ្ៅ្បអប់បួន្ជុង្ទបវង
របស់គណបកសនរយា យណាមួ្យ រទាោះបីជាសនលឹករនោ តរនាោះម្មន ឬ
រា នគំនូសសញ្ជា រំ្ទកោ ង្បអប់បួន្ជងុ្ទបវងននគណបកសនរយា យ
ណាមួ្យក៏រដ្ឋយ។ 

ខ.៣  នលឹកសនោ តានគាំន ូ ញ្ញា  ឬរូបភ្នពសផ្សសង ណែលនាំឱ្យសគសាា ល់អ្តរ ញ្ញា ែអ្ោកស ោះសនោ ត៖ 
- សនលឹករនោ តម្មនសររសរពាកយរពចន៍ ពាកយអធិបាយ ឬឃាល  ្បរយាគរផ្សង  ៗ
រទាោះរៅកោ ង្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន្ជុង្ទបវងននគណបកសនរយា យ
ណាមួ្យ ឬ/និងរៅរេើបផ្ោកខាងម្ េ ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
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- សនលឹករនោ តម្មនផ្តិតោោ ម្្ម្មម្ន  រទាោះបីរៅកោ ង្បអប់ ឬរ្ៅ្បអប់បួន
្ជុង្ទបវងននគណបកសនរយា យណាមួ្យ ឬ/និងរៅរេើបផ្ោកខាងម្ េ 
ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
- សនលឹករនោ តម្មនបិទបតម្ ឬ្កដ្ឋស្ ក់ ឬ្កដ្ឋសបកបិទ ឬ្កដ្ឋសម្មន
សំរណរ ឬរូបសញ្ជា រផ្សងៗភាា ប់នឹង្បអប់បួន្ជុង្ទបវងននគណបកស
នរយា យណាមួ្យ ឬរៅរេើបផ្ោកខាងម្ េ ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
- សនលឹករនោ តម្មនឯកោររផ្សងៗបិទ ឬខ្ាស់ជាប់ជាមួ្យ។  
- សនលឹករនោ តម្មនសររសររ ា្ ោះ ឬហតារេខា ឬសញ្ជា ប េនំាឱ្យរគោគ េ់
អតតសញ្ជា ណអោករ ោះរនោ ត។ 

ខ.៤  នលឹកសនោ តរណហក ឬម្ររឡាក់ខចូ្មិនអាច្យកជា នការ 
- សនលឹករនោ តរបហកដ្ឋច់ ត់រេេររៀង ឬ្បអប់បួន្ជុង្ទបវងននគណបកស
នរយា យណាមួ្យ។ 
- សនលឹករនោ តរបហកដ្ឋច់រចញពីរោ ទំាងស្សុង។ 
- សនលឹករនោ តប េម្មន្បឡាក់ពណ៌រៅរេើបផ្ោកខាងម្ េ ឬ/និងខាងេោងប េ
មិ្នអាចរម្ើេយេ់នូវរបូសញ្ជា  និងអកសរប េ នរ ោះព ម្ពរៅរេើសនលឹក
រនោ ត ឬ/និងគំនូសសញ្ជា ប េរ ោះរំ្ទគណបកសនរយា យណាមួ្យ។ 

ខ.៥  នលឹកសនោ តគ្នម នស ោះម្រត ាៃ ត់ជាផ្សលូវការននការយិាល័យស ោះសនោ តពាក់ពន័ធ៖ 
- សនលឹករនោ តរា នរ ោះ្តសម្មៃ ត់ជាផ្លូវការននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ 
- សនលឹករនោ តម្មនរ ោះតសម្មៃ ត់ ប៉ា បនតព ំបម្នជា្តសម្មៃ ត់ផ្លូវការននការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

ឧទហរែ៍  
ក. គាំរូ នលឹកសនោ តណែល គ.ជ.ប  នស ោះពុមព 
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ខ. គាំរូ នលឹកសនោ តមិន នការម្រតូវ នចាត់ទុកជាសាឃៈ 
ខ.១  នលឹកសនោ តណែលមិនណមនជា នលឹកសនោ តផ្សលូវការ 

សនលឹករនោ តទំាងឡាយណាប េមិ្ន នផ្ដេ់ឱ្យជាផ្លូវការរដ្ឋយម្ន្តនតីការយិាេ័យ
រ ោះរនោ ត ឬម្មនេលឹម្ោរមិ្ន្គប់្រន់ មិ្ន្តឹម្្តូវ បកលងបនលំ មិ្ន ូចសនលឹករនោ តប េ 
គ.ជ.ប  នរ ោះព ម្ពជាផ្លូវការ រមួ្ម្មន៖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤.  នលឹកសនោ តានពែ៌សផ្សសងខ ុពី នលឹកសនោ ត
ផ្សលូវការរប ់ គ.ជ.ប  

 

៣.  នលឹកសនោ តស ោះពុមពសលើម្រកោ សផ្សសង(ម្រកា ់ជាង  ឬ 
ស រើងជាង)ខុ គ្នោ ព ីនលឹកសនោ តផ្សលូវការរប ់ គ.ជ.ប  

១.  នលឹកសនោ តានខាោ តតូច្ជាង នលឹកសនោ ត   
ផ្សលូវការរប ់ គ.ជ.ប 

២.  នលឹកសនោ តានខាោ តធាំជាង នលឹកសនោ ត  
ផ្សលូវការរប ់ គ.ជ.ប 
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៨.  នលឹកសនោ តណកលងបនលាំ  ឬណកលងកាល យ ណែលានខលឹមសារមនិ 
ម្រគបម់្រគ្នន់ មិនម្រតឹមម្រតូវ ឬ/និងានខលឹមសារសផ្សសងមនិែចូ្
 នលឹកសនោ តណែល  គ.ជ.ប   នស ោះពុមពជាផ្សលូវការ និង 
ណែលមិន នផ្សរល់ឱ្យសោយ គ.ក.ប ពាកព់័នធ  

 

៧.  នលកឹសនោ តស ោះពមុពានខ ុស ម្ ោះ ឬ/និងខ ុ 
លាំោប់សលខសរៀងននគែបកសនសយា យឈរ 
ស ម្ ោះស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រកោុង 
មែឌ លរាជធាន ីសខតរពាក់ពន័ធ 

៥.  នលកឹសនោ តណែលគ្នម នស ម្ ោះគែបកសនសយា យ 
មួយ  ឬសម្រច្ើនណែល នឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តកោុង 
មែឌ លរាជធានី សខតរពាកព់័នធ  

៦.  នលកឹសនោ តណែលានស ម្ ោះគែបកសនសយា យសលើ ពី 
ច្ាំននួគែបកសនសយា យណែល នឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត
សម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រកោងុមែឌ លរាជធានី សខតរពាកព់័នធ  
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ខ.២  នលកឹសនោ តគ្នម នគាំនូ  ឬានគាំន ូណែរ ណត គ.ក.រ ពុាំអាច្ នោិោា ន នថា ស ោះសនោ តឱ្យគែបកសនសយា យ ណាមួយ

៣.  នលឹកសនោ តានគាំន ូ ញ្ញា កោងុម្ររអ្បប់ួនម្រជងុ
ម្រទណវងននគែបកសនសយា យមួយសោយគូ 
ហួ ច្ូលសៅកោុងម្ររអ្បប់ួនម្រជងុម្រទណវងននគែ
បកសនសយា យមួយសទៀត  

៤.  នលឹកសនោ តានគាំន ូ ញ្ញា មួយ ឬសម្រច្ើន សៅសម្រៅម្ររអ្ប់
បួនម្រជុងម្រទណវងរប គ់ែបកសនសយា យណាមយួ សទោះបីជា
 នលកឹសនោ តសនោះាន ឬគ្នម នគាំនូ  ញ្ញា គ្នាំម្រទកោុងម្ររអ្បប់ួន
ម្រជុងម្រទណវងននគែបកសនសយា យណាមួយកស៏ោយ 

 
 

២.  នលឹកសនោ តានគ ូ ញ្ញា កោុងម្ររអ្ប់បួនម្រជងុម្រទណវង
ននគែបកសនសយា យសលើ ពីមួយគែបកស  

១.  នលឹកសនោ តគ្នម នគាំនូ  ញ្ញា អ្វីទាំងអ្  ់
( នលឹកសនោ តទាំសនរ)  
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ខ.៣  នលឹកសនោ តាន ញ្ញា  ឬរូបភ្នពសផ្សសង ណែលនាំឱ្យសគសាា ល់អ្តរ ញ្ញា ែអ្ោកស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២.  នលឹកសនោ តានផ្សរិ តសាោ មម្រាមនែ សទោះបីសៅកោុង 
ម្ររអ្ប់ ឬសម្រៅម្ររអ្ប់បួនម្រជងុម្រទណវងននគែបកស 
នសយា យណាមួយ ឬ/និងសៅសលើណផ្សោកខាងមខុ  
ឬខាងខោងនន នលកឹសនោ ត 

១.  នលឹកសនោ តាន រស រពាកយសពច្ន៍   ពាកយអ្ធរិោយ  
ឬឃ្លល  ម្ររសយាគសផ្សសងៗ   សទោះសៅកោុងម្ររអ្ប់    ឬសម្រៅ 
ម្ររអ្ប់បនួម្រជុងម្រទណវងននគែបកសនសយា យណាមួយ 
ឬ/និងសៅសលើណផ្សោកខាងមខុ ឬខាងខោងនន នលឹកសនោ ត  

 

៤.  នលឹកសនោ តានឯកសារសផ្សសងៗបិទ  
ឬខាទ  ់ជាប់ជាមួយ  

៣.  នលកឹសនោ តានបិទណតម ឬម្រកោ ម្រាក់ ឬម្រកោ បកបទិ 
ឬ ម្រកោ ាន ាំសែរ ឬរូប ញ្ញា សផ្សសងៗ ភ្នជ ប់នឹងម្ររអ្ប់
បួនម្រជុងម្រទណវងននគែបកសនសយា យណាមួយ ឬសៅសលើ
ណផ្សោកខាងមខុ ឬខាងខោងនន នលកឹសនោ ត  
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ខ.៤  នលឹកសនោ តរណហក ឬម្ររឡាក់ខចូ្មិនអាច្យកជា នការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

៥.  នលឹកសនោ តាន រស រស ម្ ោះ ឬហតថសលខា ឬ ញ្ញា ណែលនាំឱ្យ 
សគសាា ល់អ្តរ ញ្ញា ែអ្ោកស ោះសនោ ត 

  
 
 

២.  នលឹកសនោ តរណហកោច្់សច្ញពគី្នោ ទាំងម្រ ុង ១.  នលកឹសនោ តរណហកោច្ ់តស់លខសរៀង ឬម្ររអ្បប់ួន
ម្រជុងម្រទណវងននគែបកសនសយា យណាមួយ 
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ខ.៥  នលឹកសនោ តគ្នម នស ោះម្រត ាៃ ត់ជាផ្សលូវការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

៣.  នលឹកសនោ តណែលានម្ររឡាក់ពែ៌សៅសលើណផ្សោកខាងមុខ ឬ/នងិ
ខាងខោងណែលមិនអាច្សមើលសឃើញនូវរូប ញ្ញា  និងអ្កសរណែល
 នស ោះពុមពសៅសលើ នលឹកសនោ ត ឬ/និងគាំនូ  ញ្ញា ណែលស ោះ
គ្នាំម្រទគែបកសនសយា យណាមួយ 

 
 

១.  នលឹកសនោ តគ្នម នស ោះម្រត ាៃ តជ់ា ផ្សលូវការនន
ការយិាល័យស ោះសនោ តពាក់ព័នធ 

២. នលឹកសនោ តានស ោះម្រត ាៃ ត់ប៉ោុណនរពុាំណមនជាម្រត 
 ាៃ ត់ផ្សលូវការននការយិាល័យស ោះសនោ តពាក់ព័នធ 
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៤. កិច្ចម្ររតិបតរកិាររាប ់នលឹកសនោ ត 
កោ ងកិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត ្បធាន គ.ក.រ ្តូវអងគ យរៅច ងត ម្មខ ង និង

ឱ្យរេខាធិការអងគ យរៅច ងត ម្មខ ងរទៀតទេ់ម្ េរត់ រហើយអន ្បធាន និងសម្មជិក
ទី១ ្តូវអងគ យរៅអម្សងខាងត ទេ់ម្ េរោ ។ សាិតរៅចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ប េម្មនវតតម្មនកោ ងបនប់្ ្បធាន គ.ក.រ ្តវូ្ បកាស
ចប់រផ្តើម្កិចច្បតិបតតិការរាប់សនលឹករនោ ត រហើយ្តូវចត់បចងការង្ករ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារ 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្ម្ុងទ ករៅ
បកបរេលួនរត់ 

- កញ្ច រ់សុវរថិភាព «ក»។ 
- ទ.១១១៥ សប្ម្ភរ់រសង់វរតម្ភនភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ 
និងអ្ោកសបងេរការណ៍កោុងបពលរារ់សនលឹកបនោ រ។ 

- ទ.១២០២ សប្ម្ភរ់ជូនភាោ ក់ងារគណរកសនបោ យ (្បសិន
បរើគ្នរ់បសោើសុាំ)។ 

- បសាង ល សទិក  សប្ម្ភរ់ដាក់សនលឹកបនោ រ នការ និងបរសាម
សាំរុប្រដាក់សនលឹកបនោ រមិន នការ...។ 

- បៅស ូកង។ 

ឱ្យអន ្បធាន 
 

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

ឱ្យរេខាធិការ 

 

- ទ.១១០២ ចំនួន្គប់្រន់ ស្ម្មប់បំរពញកំណត់រហត ននការ
រាប់សនលឹករនោ ត។ 

- តរាងកត់្តសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨) ចំនួន ១ចាប់។ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ប េ្តូវ កយកពីកញ្ច ប់ស វតាិភាព 
«ក»និង្ ប់រត់ឱ្យបំរពញកំណត់រហត ននការរាប់សនលឹករនោ ត 
(ទ.១១០២) រដ្ឋយចម្លងនូវតួរេេននចំនួនសនលឹករនោ តប េ
 នទទួេជាក់បសដង ចំនួនសនលឹករនោ តប េមិ្ន នរ្បើ ចំនួន
សនលឹករនោ តេូច និងចំនួនអោករ ោះរនោ តប េ នរ ោះរនោ ត
ប េម្មនកត់្តរៅកោ ង ទ.១១០១។ 

ឱ្យសម្មជិក 
ទី១ 

ប ិកហែឺត ១រ ើម្ និងផំ្្ង្កដ្ឋសធំ ១ផំ្្ង ស្ម្មប់កត់្ត
សំរឡងរនោ ត។  
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ខ. ការពិនិតយហិបសនោ ត សៅច្ាំសពាោះមុខភ្នោ ក់ងារគែបកសនសយា យ និងអ្ោក សងេតការែ៍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

គ. ការរាបច់្ាំនួន នលឹកសនោ តណែល នចាក់សច្ញពហីិបសនោ ត 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 

- ប្រួរពិនិរយបផ្ទៀងផ្ទទ រ់ឱ្យចាស់ថា បសាឃលុ ាំទាំង២ដែលចាក់ជារ់
នឹងគប្មរខាងបប្ៅថ្នហិរបនោ រសថិរកោុងសាថ នភាពបែើម។ 

- ការ់ផ្ទត ច់បសាឃលុ ាំទាំងបនោះបដាយកថ្្នត ឬកូនកាាំរិរ និងបរើក
គប្មរខាងបប្ៅបចញ។ 

- ប្រួរពិនិរយ បផ្ទៀងផ្ទទ រ់បលខបសាឃលុ ាំដែលចាក់ជារ់នឹងគនលឹោះខាទ ស់
រិទគប្មរខាងកោុ ងថ្នហិរបនោ រ និងប្កដាសបសតើងដែលរិទ
ពាសពីបលើសនទោះរិទភជិរប្រប ោះសប្ម្ភរ់ស កសនលឹកបនោ រ បែើមបី
រញ្ជ ក់ថា គ្នម នការរោុះបរ ើ។ 

- ការ់ផ្ទត ច់បសាឃលុ ាំ និងដហកប្កដាសរិទពាសបនោះបចាល។ 
- បរើកគប្មរខាងកោុងថ្នហិរបនោ រ។ 
- ចាក់សនលឹកបនោ រឱ្យអ្ស់ពីហិរបនោ រ ដាក់បៅបលើរុប្រង់ចបនាល ោះ
អ្នុប្រធាន និងសម្ភជិកទី១។ 

- ដាក់ហិរបនោ រទបទបៅដកបរខលួន។ 

ឱ្យសម្មជិក
ទី១ 

ររ ើសយកវតា មិ្នបម្នជាសនលឹករនោ តប េមិ្នសាិតរៅជាប់ជាមួ្យ
សនលឹករនោ ត (របើម្មន) រចញពីគំនរសនលឹករនោ ត រចួដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្
សំប ្ត១ ប្ម្ុងស្ោប់។ 

ការចាក់ នលឹកសនោ តសច្ញពីហិបសនោ ត 

 

ឱ្យរេខាធិការ 
 

កត់្តវតា ប េមិ្នបម្នជាសនលឹករនោ តចូេកោ ង ទ.១១០២ (របើម្មន)។  
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ឃ. ការសផ្សទៀងផ្លទ តច់្ាំនួន នលឹកសនោ តណែល នចាក់សច្ញពហីិបសនោ ត 
- អន វតតតម្របូម្នត៖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ច្ាំណាាំ ៖ 
កោ ងការរផ្្ៀងផ្្ត់៖ 
- ្បសិនរបើរសាើរោ  រេខាធិការ្ តូវកត់្តតួរេេននចំនួនរនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២។ 
- ្បសិនរបើេ សរោ  ្បធាន្តូវរផ្្ៀងផ្្ត់ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ តរឡើងវញិជារេើក 
ទី២ យា៉ាងហាត់ចត់។ 
- ្បសិនរបើរៅបតេ សរោ  ប េ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវ៖ 

 ចត់រេខាធិការឱ្យកត់្តតួរេេប េេ សរោ រនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២។ 
 ្បកាស្ ប់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អំពីេទធផ្េ

ននការរផ្្ៀងផ្្ត់សនលឹករនោ តរនាោះ រ ើម្បឱី្យអោកទំាងរនាោះអាចពិនិតយតម្ដ្ឋន 
និងវាយតនម្លេទធផ្េរនាោះ ន។ 

 

ឱ្យអន ្បធាន  
និងសម្មជិកទី១ 

- លា និងតរ្ម្ៀបសនលឹករនោ តប េរទើប នចក់រចញពីហិបរនោ ត 
រដ្ឋយដ្ឋក់ផ្ា ប់ច ោះរ្កាម្។  

- ដ្ឋក់សនលឹករនោ តម្មនរ ោះ្តសម្មៃ ត់ជាផ្លូ វការរៅខាងេោងកោ ង 
១ ច់ម្មន ២៥សនលឹក រៅពំនូកទី១។ 

- ដ្ឋក់សនលឹករនោ តប េរា នរ ោះ្តសម្មៃ ត់ជាផ្លូ វការរៅខាងេោង 
(របើម្មន) រៅពំនូកទី២។ 

- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តទំាង ២ពំនូក រចួរាយការណ៍ជូន្បធានអំពី
ចំនួនសនលឹករនោ តសរ បប េ នរាប់រឃើញ។ 

- ហ ចសនលឹករនោ តពំនូកទី២ ប េរា នរ ោះ្តសម្មៃ ត់រៅខាង
េោង(របើម្មន) ជូន្បធាន ប េរត់្តូវដ្ឋក់រដ្ឋយបឡករៅខាង
ោដ នំ រត់។   

- ហ ចសនលឹករនោ តពំនូកទី១ ប េខ្ាស់ជា ច់កោ ង ១ ច់ ២៥សនលឹក 
ជូន្បធាន ប េរត់្តូវដ្ឋក់រដ្ឋយបឡករៅខាងរវែងន រត់។ 

= 

ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន
 នរ្បើ + ចំនួន
សនលឹករនោ តេូច 

ចំនួនសនលឹករនោ ត
ប េ នទទួេ

ជាក់បសដង 

ចំនួនអោករ ោះរនោ ត
ប េ នរ ោះរនោ ត 

ចំនួនសនលឹករនោ តចក់
រចញពីហិបរនោ ត និង
 នរាប់រឃើញសរ ប 
ចំនួនសនលឹករនោ តចក់
រចញពីហិបរនោ ត និង
 នរាប់រឃើញសរ ប 

ឬ 

=                     -                             
- 
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ង. ការកាំែត់ ុពលភ្នព នលឹកសនោ ត នការ ឬ នលឹកសនោ តមិន នការ 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវយកសនលឹករនោ តម្ដង ១សនលឹកពីពំនូកទី១ ម្កពិនិតយរផ្្ៀងផ្្ត់

ស ពេភាព និងកំណត់ជាសនលឹករនោ ត នការ ឬមិ្ន នការ ្ពម្ទំាង្តូវរេើក
បង្កា ញសនលឹករនោ តប េ នកំណត់រហើយរនាោះ រ ើម្បឱី្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍រម្ើេរឃើញចាស់។ 
 ការកាំែត់ នលឹកសនោ ត នការណែល នគូ គ្នាំម្រទគែបកសនសយា យនីមួយៗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

      ការកាំែត ់ុពលភ្នព នលឹកសនោ ត នការ ឬ នលឹកសនោ តមិន នការ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

- កំណត់សនលឹករនោ តរនាោះ  ជាសនលឹករនោ ត នការ។ 
- រេើកបង្កា ញសនលឹករនោ តបផ្ោកខាងម្ េ ខាងេោងឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍អាចរម្ើេរឃើញចាស់។ 

- ្ បកាសឱ្យឮៗ នូវរ ា្ ោះគណបកសនរយា យ ប េសនលឹករនោ តរនាោះ ្តូវ
 នអោករ ោះរនោ តគូសសញ្ជា រំ្ទ។  

- ដ្ឋក់សនលឹករនោ ត នការរនាោះរៅតម្ពំនូករដ្ឋយបឡកៗ តម្គណបកស
នរយា យពាក់ព័នធនីមួ្យៗ។  

- ចត់អន ្បធាន និងរេខាធិការឱ្យគូសពិន្ ១ ស្ម្មប់សនលឹករនោ ត ១សនលឹក
ប េគណបកសនរយា យពាក់ព័នធ នទទួេរៅកោ ងតរាងកត់្តសំរឡង 
រនោ ត (ទ.១១០៨)។ 

- ចត់សម្មជិកទី១ គូសពិន្ ១ រដ្ឋយរ្បើប កិហែឺតរៅរេើផំ្្ង្កដ្ឋសធំប េ
បិទភាា ប់នឹងជញ្ជា ងំ ឬរេើកាដ ររេៀន។  

- ្ បសិនរបើម្មនការជំទាស់ពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យកោ ងការកំណត់ស ពេ 
ភាព  ដ្ឋក់សនលឹករនោ តជំទាស់រនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 
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 ការកាំែត់ នលឹកសនោ តមិន នការ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្. ការកាំែត់ ុពលភ្នពច្ុងសម្រកាយនូវរាល ់នលឹកសនោ តមិន នការ  
្បធាន គ.ក.រ ្តូវយកសនលឹករនោ តមិ្ន នការរៅខាងោដ នំ  ១សនលឹកម្តងៗ 

រហូត េ់អស់សនលឹករនោ តពីពំនូកទី២ រ ើម្បីពិនិតយស ពេភាពជាច ងរ្កាយ។ 
្បសិនរបើពិនិតយរឃើញថ្ន មិ្នចាស់លាស់រៅរេើសនលឹករនោ តណាមួ្យ ្បធាន្តូវ
ពិភាកាជាមួ្យសម្មជិកទំាងអស់នន គ.ក.រ អំពីស ពេភាព និងការកំណត់្បរភទ
ននសនលឹករនោ តរនាោះម្តងរទៀត រ ើម្បកំីណត់ច ងរ្កាយថ្ន ពិតជាសនលឹករនោ តមិ្ន ន
ការ ឬជាសនលឹករនោ ត នការ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
- ការកំណត់ស ពេភាពសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ ្បធាន គ.ក.រ ្តូវ 
អន វតត ូចចំណ ច «ង» ខាងរេើរនោះ។ 

- ្បសិនរបើភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យណាម្មោ ក់មិ្នឯកភាពនឹងរសចកតីសរ្ម្ចរបស់
្បធាន គ.ក.រ កោ ងការកំណត់សនលឹករនោ ត នការ ឬសនលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ ភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យរនាោះម្មនសិទធិរេើកការជំទាស់ និងរសោើស ំឱ្យកត់្តេលឹម្ោរ និង
រហត ផ្េននការជំទាស់រនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២។ 

- ្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់រេខាធិការឱ្យកត់្តេលឹម្ោរ និងរហត ផ្េរនាោះចូេ កោ ង ទ.១១០២ 
្បសិនរបើភាោ ក់ង្កររនាោះយេ់្ពម្ច ោះហតារេខារេើកំណត់រហត រនោះ។ ្បសិនរបើរត់
មិ្ន្ពម្ច ោះហតារេខា ព ំ ច់កត់្តកោ ងកំណត់រហត រឡើយ។ 

- រសចកដីសរ្ម្ចរបស់្បធាន គ.ក.រ ្តូវបតម្មន្បសិទធភាពកោ ងក្មិ្តសម្តាកិចចរបស់
េលួន រហើយ្តូវ្បកាសបនត ំរណើ រការរាប់សនលឹករនោ តតរៅរទៀត។ 

- ្បធាន គ.ក.រ ្តូវជូន ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់  េ់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ
រនាោះ (្បសិនរបើរត់រសោើស ំ) រ ើម្បបីតឹងរៅ គឃ.សប។ 

៥. ការបូក រុបលទធផ្សល ការសផ្សទៀងផ្លទ ត់ និងការម្ររកា លទធផ្សលននការរាប ់នលឹកសនោ ត 
ក. ការបូក រុបលទធផ្សល  

 

 

 

 

 

 

 

 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 

- កំណត់ និងបញ្ជា ក់រហត ផ្េថ្ន សនលឹករនោ តរនាោះជាសនលឹក
រនោ តមិ្ន នការ។ 

- ្ បកាសថ្នជាសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
- រេើកបង្កា ញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាត
ការណ៍ឱ្យរធែើការកត់សម្មគ េ់សនលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ។ 

- ដ្ឋក់សនលឹករនោ តរនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការ 
ប េសាិតរៅខាងោត នំ រត់។ 

- ឱ្យអន ្បធាន និងរេខាធិការ
បូកសរ បរេើ ទ.១១០៨។ 

- ឱ្យសម្មជិកទី១ បូកសរ ប
រេើផំ្្ង្កដ្ឋសធំ។ 

- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្
គណបកសនរយា យនីមួ្យៗ។ 

- ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប។ 
- ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការសរ ប។ 
- រផ្្ៀងផ្្ត់តួរេេរោ ។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 
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ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប + 
ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការសរ ប = 

 

 

ចំនួនសនលឹករនោ តប េ ន
ចក់រចញពីហិបរនោ ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ខ. រូបមនរននការសផ្សទៀងផ្លទ ត ់
 

 

  

- ម្ររ ិនសបើសឃើញស មើគ្នោ  
 ្បធាន និងរេខាធិការច ោះហតារេខា រ ោះ្តរេើ ទ.១១០៨ ទំាង ២ចាប់ 
និងផំ្្ង្កដ្ឋសធំកត់្តសំរឡងរនោ ត។ 

 ្បធាន្បកាសជាចំហនូវេទធផ្េបរណាត ោះអាសនោននការរាប់សនលឹករនោ ត។ 
 រេខាធិការកត់្តតួរេេចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកសនរយា យ
នីមួ្យៗ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់ចូេកោ ងកំណត់រហត ននការ
រាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២)។ 

- ម្ររ ិនសបើសឃើញមិនស មើគ្នោ  
ករណីផ្េបូកននចំនួនសនលឹករនោ តទំាងរនោះម្មនចំនួនតិចជាង ឬរ្ចើនជាង

ចំនួនសនលឹករនោ តប េ នចក់រចញពីហិបរនោ ត និងប េ នរាប់រឃើញ៖ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 

- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកសនរយា យនីមួ្យៗ។ 
- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់។ 
- រធែើការរផ្្ៀងផ្្ត់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការប េ្បធានរាប់រឃើញជាមួ្យតួរេេ
កោ ង ទ.១១០៨ របស់អន ្បធាន និងរេខាធិការ និងផំ្្ង្កដ្ឋសធំកត់្ត
សំរឡងរនោ តរបស់សម្មជិកទី១។ 

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

- រាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្ពំនូកនីមួ្យៗរឡើងវញិ និងរាប់ចំនួន
សនលឹករនោ តមិ្ន នការ រចួរធែើ្បម្មណវធីិរឡើងវញិ។ ្បសិនរបើរៅបត
េ សរោ  ប េ ម្យ៉ាង្បសិនរបើរា ន្ពឹតតិការណ៍ណាមួ្យរខំាន េ់ការ
រាប់សនលឹករនោ តរទ ឬ/និងរា នសនលឹករនោ តណាមួ្យ ឬរ្ចើន្តូវ នរគ
រករឃើញរៅកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត រដ្ឋយោរការធាល ក់្ជុោះ
រទរនាោះ ្តូវសនាតថ្ន ភាពេ សរោ រនោះ នរកើតរឡើងម្ នជាយថ្នរហត ។ 

- ចត់រេខាធិការឱ្យកត់្តតួរេេននចំនួនេ សរោ ទំាងរនាោះ ចូេកោ ង 
ទ.១១០២។ 

- ចត់បចងចងនឹងរៅស ូកងនូវសនលឹករនោ ត នការននគណបកសនរយា យ
នីមួ្យៗរដ្ឋយបឡកពីរោ  រ្តៀម្រវចេចប់បញ្ាូ នរៅ គឃ.សប។ 

- ចត់បចងចងនឹងរៅស ូកងនូវសនលឹករនោ តមិ្ន នការទំាងអស់ រចួដ្ឋក់
កោ ងរស្ោម្សំប ្តប េម្មនកាេោងថ្ន «សនលឹករនោ តមិ្ន នការ»។  

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ 
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៦. ការសម្ររើម្រា ់ ទ.១១០២ ទ.១១០៨ នងិការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារោក់កោុងស ោងាល  ទកិ 
ក. ការសម្ររើម្រា ់ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ 
 ការសម្ររើម្រា ់កាំែត់សហតុននការរាប ់នលឹកសនោ ត (ទ.១១០២) 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវធានាថ្ន កំណត់រហត ននការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២) 
ចំនួន ៥ចាប់ ្តូវ នច ោះហតារេខារដ្ឋយរេខាធិការ និងេលួនរត់ផ្្េ់ ្ពម្ទំាង
រ ោះ្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវដ្ឋក់បង្កា ញ ទ.១១០២ ចំរពាោះភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ រ ើម្បពិីនិតយ ្ពម្ទំាងអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យឱ្យ
ចូេរមួ្ច ោះហតារេខាជាោកសី។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះហតារេខារេើ ទ.១១០២ ពីភាោ ក់ង្ករ
គណបកសនរយា យ មិ្នអាចចត់ទ កកំណត់រហត រនោះជារម្មឃៈ នរទ។ 

ទ.១១០២ ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ច្ាំណាាំ 

- ្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់រេខាធិការ អន ្បធាន និងសម្មជិកទី១ ឱ្យបំរពញ ទ.១១០២ ស្ម្មប់
ការយិាេ័យរបស់េលួនតម្ចំនួនប េ្តវូរ្បើ្ ស់ និង នច ោះហតារេខារដ្ឋយរេខាធិការ 
និង្បធាន ្ ពម្ទំាងរ ោះត ស្ម្មប់បចកជូនភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យប េម្មនវតតម្មន។ 

- ម្ ននឹងដ្ឋក់ជូន្បធានច ោះហតារេខា រេខាធិការ អន ្បធាន និងសម្មជិកទី១ ្តូវ
ពិនិតយបញ្ជា ក់រឡើងវញិ អំពីភាព្ តឹម្ តូវរេើ ទ.១១០២  ប េេលួន នបំរពញទំាងអស់រនាោះ។ 

 

 ការសម្ររើម្រា ់តរាងកតម់្រត ាំស ងសនោ ត (ទ.១១០៨) 
តរាងកត់្តសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨) ចំនួន ២ចាប់ ប េច ោះហតារេខា

រដ្ឋយរេខាធិការ និង្បធាន គ.ក.រ និងរ ោះ្ត ្ពម្ទំាងអាចម្មនការ   
ច ោះហតារេខាពីភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យផ្ងរនាោះ  ្ តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្ ៖ 

 

ទ.១១០២  
ចំនួន ៥ចាប់ 

- ១ចាប់  ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបតមួ្យប េម្មន   ទ.១១០១  
ចំនួន ១ចាប់ រៅកោ ងរនាោះស្ោប់ រហើយ្តូវដ្ឋក់កោ ង 
កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» វញិ  រផ្ាើជូន គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប់  ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបត១ ប េម្មន   ទ.១១០១  
ចំនួន ១ចាប់  កោ ងរនាោះស្ោប់ រ ើម្បរី្តៀម្ទ កដ្ឋក់ 
កោ ងរសាង «េ» រផ្ាើជូន  គធ.េប។ 

- ១ចាប់  ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបត១ ប េម្មន ទ.១១០១  
ចំនួន ១ ចាប់ រៅកោ ងរនាោះស្ោប់ រ ើម្បរី្តៀម្ទ ក 
ដ្ឋក់កោ ងរសាង «េ» រផ្ាើជូន គឃ.សប។ 

- ១ចាប់  ឱ្យសម្មជិកទី២ បិទផ្ាយជាោធារណៈ    រៅ្តង់ 
   ្ ចកចូេទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

- ១ចាប់  ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្ត ឱ្យសម្មជិកទី២  នំាយក 
  រៅ្បគេ់ជូន  គឃ.សប   ស្ម្មប់បូកសរ បជា 
  េទធផ្េបឋម្។          
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ខ. ការសវច្ខចប់ស ោងាល  ទិក  
គ.ក.រ ្តូវដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោរកោ ងរសាង ល ស្ិកស្ម្មប់រ្តៀម្បញ្ាូ ន

រៅ គឃ.សប។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

VII. ការសរៀបចាំ និងការសវចខ្ចប់រញ្ចប់សវុតថភិារ «រ» ដារ់រាំែតស់េតុថ្នការ
ស ះសនោ ត រាំែត់សេតុថ្នការរាប់សនលឹរសនោ ត និងសាា រ ឯរសារស ះសនោ ត
ពារ់រ័នធ 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់បចងរវចេចប់កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» ដ្ឋក់កំណត់រហត នន
ការរ ោះរនោ ត និងកំណត់រហត ននការរាប់សនលឹករនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរបស់
េលួន ្ពម្ទំាងរាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរផ្សងរទៀត រ ើម្បីបញ្ាូ នរៅ គឃ.សប។  

១. ការសវច្ខចប់កញ្ច ប ់ុវតថភិ្នព «ក» 
- ្បធាន គ.ក.រ ្តវូធានាថ្ន រៅកោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» រមួ្ម្មនសម្មា រ ឯកោរ  ូច
ខាងរ្កាម្ ៖ 
 រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង            
ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 

 រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់បញ្ា ីរ ោះរនោ ត ប េ នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 

សម្មា រ ឯកោរ
ដ្ឋក់កោ ងរសាង
 ល ស្ិកម្មន 

- សនលឹករនោ ត នការប េ នចងនឹងរៅស ូកងតម្គណបកស
នរយា យនីមួ្យៗ។ 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់សនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
- ផំ្្ង្កដ្ឋសធំកត់្តសំរឡងរនោ តប េច ោះហតារេខារដ្ឋយ
រេខាធិការ និង្បធាន និងរ ោះ្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
្ពម្ទំាងអាចម្មនការច ោះហតារេខាពីភាោ ក់ង្ករគណបកស
នរយា យ ជាោកសី។ 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់វតា  ប េមិ្នបម្នជាសនលឹករនោ ត(របើម្មន)។ 

- ចងភាិតម្មត់រសាង ល ស្ិក។ 
- សររសររេេកូ ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រដ្ឋយប កិហែឺតរៅបផ្ោក
ខាងរ្ៅននរសាង ល ស្ិកប េម្មនរ ោះព ម្ពសម្មគ េ់ពីខាងរ្ៅ
ថ្ន «សនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការននការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តរេេ....................»។ 

្បធាន 
គ.ក.រ 
្តូវ 

ទ.១១០៨          
ចំនួន ២ចាប់ 

១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបតមួ្យ ប េម្មន ទ.១១០១ 
ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រៅកោ ង
រនាោះស្ោប់ រហើយ្តូវដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ស វតាិភាព«ក» វញិ 
រផ្ាើជូន គ.ជ.ប។ 

១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្ោម្សំប ្តបត១ ប េម្មន ទ.១១០១ ចំនួន 
១ចាប់ និង ទ.១១០២ ចំនួន ២ចាប់ រ្តៀម្ទ កដ្ឋក់
កោ ងរសាង «េ» រផ្ាើជូន គឃ.សប។ 
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 រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តេូច» (របើម្មន) 
 រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់«សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តប េ នរ្បើ» 
 រស្ោម្សំប ្តតូចដ្ឋក់្តសម្មៃ ត់ 
 រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តូវប េ ន កហូត» (របើម្មន) 
 រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកោរភសដ តងប េ ន កហូត (របើម្មន) 
 រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់សនលឹករនោ ត នការ រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់សនលឹករនោ តមិ្ន ន
ការ ផំ្្ង្កដ្ឋសធំកត់្តសំរឡងរនោ ត និងរស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់វតា មិ្នបម្នជា
សនលឹករនោ ត(របើម្មន)។ 

- ្បធាន គ.ក.រ ្តូវរផ្្ៀងផ្្ត់ បិទភាិតរដ្ឋយកាវស វតាិភាព បំរពញរេេកូ ការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តរដ្ឋយប ិកហែឺតេ បមិ្ន្ជោះ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

២. ការសវច្ខចប់ស ោង «ខ» 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវរវចេចប់រសាង «េ» ចំរពាោះម្ េភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 

និងអោកសរងាតការណ៍ និងឱ្យកត់្តរេេរោឃល ំរសាង «េ» ផ្ង រ ើម្បីបញ្ាូ នរៅ        
គឃ.សប នូវសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត  ូចខាងរ្កាម្៖ 

ក. ោកក់ោុងស ោង «ខ» នូវ៖ 
- កញ្ច ប់ស វតាិភាព «ក» 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១១៥ ចំនួន ១ចាប់ និងទ.១១២០ ចំនួន ១ចាប់រផ្ាើជូន គឃ.សប។ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គធ.េប។ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចំនួន ១ចាប់ 
- រស្ោម្សំប ្តតូច១ ដ្ឋក់្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត (ដ្ឋក់រ្កាយរពេ ន
រ ោះ្តរេើ ទ.១១០៧ រចួ)។ 

 

 
 

 

រញ្ចបស់វុតថភិារ «រ» 
 

 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់  
និង ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តប េ នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តេូច» (របើម្មន) 
- រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តប េ ន
រ្បើ» 

- រស្ោម្សំប ្តតូចដ្ឋក់្តសម្មៃ ត់ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តមិ្ន្ តឹម្្តូវប េ ន កហូត» (របើម្មន) 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកោរភសដ តងប េ ន កហូត (របើម្មន) 
- រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់សនលឹករនោ ត នការ រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់សនលឹករនោ តមិ្ន ន
ការ ផំ្្ង្ កដ្ឋសធំកត់្តសំរឡងរនោ ត និងរស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់វតា មិ្នបម្ន
ជាសនលឹករនោ ត (របើម្មន)។ 
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ខ. បាំសពញលិខិតបញ្ជូ ន និងម្ររគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) 
្បធាន គ.ក.រ ្តូវចត់រេខាធិការឱ្យបំរពញ ទ.១១០៧ រដ្ឋយេម្អិតម្ េ

សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅកោ ង ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ រហើយដ្ឋក់ជូន្បធាន 
គ.ក.រ ច ោះហតារេខា ស្ម្មប់រ្បើ្ ស់រពេ្បគេ់ ទទួេរសាង «េ» រៅ        
គឃ.សប។ 

 
 

 
 
 

 
 

គ. សផ្សទៀងផ្លទ ត់ ច្ងនជិត នងិចាក់សសាឃលុាំានសលខ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ច្ាំណាាំ៖ ្តូវសររសររេេកូ ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ រេេកូ រាជធានី 

រេតត រេើរសាង «េ» រដ្ឋយប ិកហែឺតេ បមិ្ន្ជោះ។ 

ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
 

១ចាប់ ដ្ឋក់ចូេរស្ោម្សំប ្ត រួចដ្ឋក់ចូេកោ ង
រសាង “េ” 

១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរោរ ៉ារ្ៅននរសាង “េ” 
១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គឃ.សប។ 

សសោង «ខ្» 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០៨ ចំនួន 
១ចាប់ ទ.១១១៥ ចំនួន ១ចាប់ និង     
ទ.១១២០ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គឃ.សប 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គធ.េប 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៧ ចំនួន  ១ចាប់ 
- រស្ោម្សំប ្តតូច ១ ដ្ឋក់្តការយិាេ័យ
រ ោះរនោ ត(ដ្ឋក់រ្កាយរពេ នរ ោះ្ត
រេើ ទ.១១០៧ រចួ) 

 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
 

 
រញ្ចប់សវុតថិភារ «រ» 

 

- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចាប់               ទ.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ រផ្ាើជូន គ.ជ.ប 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់បញ្ា ីរ ោះរនោ តប េ នរ្បើកោ ងការរ ោះរនោ ត 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ “សនលឹករនោ តេូច” (របើម្មន) 
- រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់ “សនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តប េ នរ្បើ” 
- រស្ោម្សំប ្តតូចដ្ឋក់្តសម្មៃ ត់ 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់“សនលឹករនោ តមិ្ន្តឹម្្តូវប េ ន កហូត” (របើម្មន) 
- រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកោរភសដ តងប េ ន កហូត (របើម្មន) 
- រសាង ល ស្ិកដ្ឋក់សនលឹករនោ ត នការ រស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់សនលឹករនោ តមិ្ន នការ ផំ្្ង្ កដ្ឋស ធំកត់្តសំរឡងរនោ ត និងរស្ោម្សំប ្តដ្ឋក់វតា មិ្នបម្នជាសនលឹករនោ ត (របើម្មន)។ 
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៣. ការសវច្ខចប់ ាា រ ឯកសារសៅ ល់ បញ្ជូ នសៅ គឃ. ប អ្មជាមួយស ោង «ខ» 
ក. ការសរៀបច្ាំសវច្ខចប់កញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារសៅ ល់ 

 
 
 
 

 
ខ. ការបាំសពញលិខិតបញ្ជូ ន និងម្ររគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ច្ុោះហតថសលខាសោយម្ររធាន គ.ក.រ 

 
 

 
 

VIII. ការបញ្ជូនរាំែត់សេតុថ្នការស ះសនោ ត និងរាំែត់សេតុថ្នការរាប់សនលឹរសនោ ត 
ព្រម្ទាំងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅសល ់សៅទីសាោ រ់ការ គឃ.សប 
១. ការបញ្ជូ នស ោង «ខ» នងិកញ្ច បោ់ក ់ាា រ ឯកសារសៅ លស់ៅ គឃ. ប កោងុសវលាលាៃ ច្ ឬយបន់ននងៃស ោះសនោ ត 

្បធាន គ.ក.រ ្តូវអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍    
ចូេរមួ្អម្ ំរណើ រការបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកោរទំាងរនាោះ តម្រពេរវលាប េ នកំណត់។ 

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

 

២. ការបញ្ជូ នស ោង «ខ» និងកញ្ច បោ់ក់ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ ល់សៅម្រពឹកនននងៃបនទ បព់ីនងៃស ោះសនោ ត 
្បសិនរបើ ្បធាន គ.ក.រ យេ់ថ្ន មិ្នអាចបញ្ាូ នរសាង «េ» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់

សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រៅ គឃ.សប រៅរពេលាៃ ច ឬយប់នននងៃរ ោះរនោ ត
 នរទរនាោះ រដ្ឋយបផ្អករេើោា នភាពននចម្មៃ យផ្លូវ ម្រធយ យ ឹកជញ្ាូ ន រពេរវលា និង
សភាពការណ៍សនតិស េ ការបញ្ាូ នកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ ្តូវរធែើរៅ្ពឹកនននងៃបន្ាប់ពីនងៃរ ោះ
រនោ ត។ 

 
 
 
 
 

 
 
 

្បធាន គ.ក.រ 
 ្ តូវចត់បចងឱ្យ 

- បត់ហិបរនោ តតម្េំនំារ ើម្ និង្ចកកោ ងរស្ោម្រកស្កដ្ឋស។ 
- ដ្ឋក់ោល កការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងសម្មា រ ឯកោររៅសេ់
រផ្សងរទៀតកោ ងរកសស័ងាសី។ 

- រវចេចប់ បទឹករមា េ បមិ្ន្ជោះរដ្ឋយបឡក។ 
- ្ ចកបនប់្សម្មៃ ត់ប េបត់រចួកោ ងការ ងនីឡ ង។ 

ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប់ - ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរកសស័ងាសី 
- ១ចាប់ រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គឃ.សប។ 

្បធាន 
គ.ក.រ ្តូវ
ចត់បចង 

- រាយការណ៍ពីករណីរនោះជូន គឃ.សប។ 
- ផ្ដេ់ព័ត៌ម្មនពីបញ្ជា រនោះ េ់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាត
ការណ៍ប េម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត។ 

- ទ ក និងបងរកាការពារកញ្ច ប់ទំាងរនាោះឱ្យ នហាត់ចត់រៅផ្្ោះ្បធាន ឬផ្្ោះ
សម្មជិកណាម្មោ ក់ ឬរៅទីតំងស វតាិភាពណាមួ្យ។ 

- ចត់សម្មជិក ៣នាក់ គិតទំាង្បធានផ្ងឱ្យចូេរមួ្រកាការពារ។ 
- ជ្ម្មបភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អំពី៖ 
 ទីកបនលងរកាទ កកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ 
 ការអរញ្ា ើញចូេរមួ្យាម្កាម្រៅរពេយប់ និងជ្ម្មបពីរពេរវលានន

ការបញ្ាូ ន  និងការ្ បគេ់  ទទួេកញ្ច ប់ទំាងរនាោះរៅទីោោ ក់ការ គឃ.សប 
- រសោើកម្មល ំងសនតិស េ ២នាក់(្ បសិនរបើចំ ច់)យាម្កាម្ការពាររៅបររិវណ
ផ្្ោះ ឬទីតំងរកាទ កកញ្ច ប់ទំាងរនាោះ។ 
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ទព្ម្ង់ណបបបទសព្ាបស់ព្បើព្ សស់ៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 

១. កំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត (ទ.១១០១) 

២. កំណត់រហត ននការរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២) 

៣. តរាងកត់្តសំរឡងរនោ តតម្ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១០៨) 

៤. តរាង្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅម្ ននងៃរ ោះរនោ ត (ទ.១១១២) 

៥. បញ្ា ីវតតម្មនភាោ ក់ង្ករគណបកស និងអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរាប់សនលឹករនោ ត(ទ.១១១៥) 

៦. បញ្ា ីវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត (ទ.១១២០)   

៧. េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) 

៨. ពាកយបណតឹ ង (ទ.១២០២) 
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ស ះរុម្ពសដាយ គ.រ.ប 
នោ ាំ២០១៨ 


