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          វលិោធនកមមចាប់សតពីី           ជ  តំង 
 តំ្ណាងរាស្រសត  ច. .ត្.រ 
៨-                                  ជ សតំង 
 សមាជិករពឹទ្ធសភា  ប.ន.ព.  
៩-                 .  
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លដើមបី             ជ  តំងសមាជិករពឹទ្ធសភា នីតិ្កាលទី្៤     
        ២៥   កុមភៈ    ២០១៨          របកបលដ្ឋយភាព               
                    ជ  តំងសមាជិករពឹទ្ធសភា                     
                ជ  តំងសមាជិករពឹទ្ធសភា  .ជ.                 
«             . . / . .  និង គធ.េប                 ជ  តំង
សមាជិករពឹទ្ធសភា នីតិ្កាលទី្៤    ២០១៨ »                             
                                                               
                             

                                                      
                                                             
                                  របស់  . . / . .  និង
តួ្នាទី្ភារកិចចរបស់ គធ.េប ដដលរត្ូវអនុវត្តផងដដរ   . . / . .  និង គធ.េប 
                                                           
                                                               
                      ជ     

លសៀវលៅដណនំាលនោះ ក៏ជាជំនួយដ៏សំខាន់សរមាប់គណបកសនលោ យ 
អងគការមិនដមនរដ្ឋឌ ភិ ល អនកសលងេត្ការណ៍ល ោះលនន ត្ និងភាគីពាក់ព័នធទំង
អស់ លដើមបីសិកាដសវងយល់ និងរួមសហការអនុវត្តតមតួ្នាទី្របស់េលួនលៅកនុង
ដំលណើ រការល ោះលនន ត្ ការរាប់សនលឹកលនន ត្ និងការបូកសរុបលទ្ធផលននការ  
ល ោះលនន ត្ លដើមបីឱ្យការល ោះលនន ត្លរជើសតំងសមាជិករពឹទ្ធសភា នីតិ្កាលទី្៤       
នន ំ២០១៨ របរពឹត្តលៅលដ្ឋយលសរ ីរតឹ្មរត្ូវ យុត្តិធម៌ និងត្មាល ភាព។ 

 

      &* 
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I. ការព្តួតពិនិតយវតតមានសមាសភាព គ.ក.ប សមាា រ ឯកសារ និងទ្ីត ាំងការយិាលយ័       
ប ោះបឆ្ន ត    វិធានការសនតិសខុ 
 

គ.ជ.ប រត្ូវធានាថា រាល់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្រត្ូវដត្ នបញ្ជូ ន និងរបគល់ជូន  
គ.ក.ប តមចំនួនសមស្សប និងទន់លពលលវលាកំណត់្។ គធ.េប រត្ូវបញ្ជូ ន និងរបគល់
ហិបបរកិាា រល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ និងកញ្ច ប់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លផសងលទ្ៀត្
ជូន គ.ក.ប នីមួយៗ ១នងៃ មុននងៃល ោះលនន ត្។ 

លៅលពលរពឹកនននងៃលៅរ ៍១នងៃមុននងៃល ោះលនន ត្ របធាន គ.ក.ប រត្ូវលកាោះរបជំុសមាស
ភាពទំងអស់នន គ.ក.ប ឱ្យមកបង្ហា ញេលួនលៅទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្ លដើមបរីត្ួត្ពិនិត្យ
វត្តមានសមាសភាព គ.ក.ប សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

១. ការម្រតួតពិនតិយវតតាន ា ភាព គ.ក.ប 
របធាន គ.ក.ប រត្វូរត្ួត្ពិនិត្យវត្តមានសមាសភាព គ.ក.ប លដើមបី ៖ 

- ឱ្យដឹងថា លត្ើសមាជិក គ.ក.ប មានវត្តមានរគប់ទំង ៦របូ ឬលទ្ ឬមានសមាជិកណា
មាន ក់អវត្តមានមិនអាចមកបំលពញការង្ហរ នលៅនងៃល ោះលនន ត្។ 

- ចាត់្តំងសមាជិកឱ្យទ្ទួ្លេុសរត្ូវកនុងការលរៀបចំសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្តម 

តួ្នាទី្លរៀងៗេលួន។ 
- ឱ្យសមាជិកមាន ក់ៗ  រឭំកលឡើងវញិ អំពីតួ្នាទី្ ភារកិចចដដលរត្ូវបំលពញលៅនងៃល ោះលនន ត្ 
ដូចមានដចងកនុងលសៀវលៅដណនំា។ 

      
 របសិនលបើសមាសភាពណាមាន ក់នន គ.ក.ប មិនអាចមកបំលពញការង្ហរកនុងនងៃល ោះលនន ត្ 

របធានរត្ូវដត្ជូនដំណឹងដល់ គធ.េប ជាបនាទ ន់លដើមបដី្ឋក់អនកជំនួស។ 
 គធ.េប រត្វូលរជើសលរ ើសមនុសស ដដលមានលកាណសមបត្តិសមស្សបតមចាប់

កំណត់្ឱ្យមកលធវើការជំនួសតំ្ដណងកនុង គ.ក.ប ដដលអវត្តមាន៖ 
+ របសិនលបើរបធានមិនអាចមកបំលពញការង្ហរ ន លដ្ឋយោរមូលលហតុ្ណាមួយ

លនាោះ អនុរបធានរត្ូវចូលកាន់តំ្ដណងរបធាន លហើយសមាជិកទី្១ ចូលកាន់តំ្ដណង
អនុរបធាន ចំដណកអនកដដលរត្ូវលរជើសលរ ើសងមីលចញពីចំលណាមរបជាពលរដឌដដល
 នដ្ឋក់ពាកយសំុបលរមើការង្ហរ រត្វូចូលកាន់តំ្ដណងជំនួសសមាជិកទី្១។ 

+ របសិនលបើអនុរបធានមិនអាចមកលធវើការ នលនាោះ រត្ូវដត្ងតំងសមាជិកទី្១ ជា
អនុរបធាន លហើយអនកដដលរត្ូវលរជើសលរ ើសងមីនឹងកាន់តំ្ដណងជាសមាជិកទី្១។ 

+ របសិនលបើលលខាធិការមិនអាចមកលធវើការ នលនាោះ រត្ូវដត្ងតំងសមាជិកទី្១ 
ជាលលខាធិការ  លហើយអនកដដលរត្ូវលរជើសលរ ើសងមីនឹងកាន់តំ្ដណងជាសមាជិកទី្១។ 

 សមាសភាពទំងអស់នន គ.ក.ប រមួទំងអនកដដលរត្ូវ នលរជើសលរ ើសងមី រត្ូវរមួគ្នន
សិកាលឡើងវញិនូវ ប.ន.ព.ស និងលសៀវលៅដណនំា គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.េប។ 
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២. ការម្រតួតពិនតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត  
ក. សពលម្រតតួពនិិតយ 

គ.ក.ប រត្វូរត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិនូវសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ទំងអស់ដដល   
គ.ក.ប  នទ្ទួ្ល លហើយដដលមានរាយមុេលៅកនុង ទ្.១១០៧ កនុងលនាោះរត្ូវ៖ 
 រត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិនូវរាល់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ លដ្ឋយលរបើតរាងរត្តួ្ពិនិត្យ 

ទ្.១១១២ លហើយសមាសភាពទំងអស់នន គ.ក.ប រត្ូវចុោះហត្ថលលខាលលើ     
ទ្.១១១២ និងរកាទុ្កឱ្យ នហមត់្ចត់្។ 

 របសិនលបើសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ណាមួយ ឬលរចើនដដល នទ្ទួ្លលនាោះមិន
មានចំនួនរគប់រគ្នន់ លលខាធិការរត្ូវបំលពញរត្ង់ដផនកសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្
ដដល ត់្បង់ លៅកនុង ទ្.១១១២ លហើយលផញើ ទ្.១១១២ លនោះ ចំនួន ១ចាប់ ជា
បនាទ ន់លៅ គធ.េប។ របសិនលបើសមាភ រដដល ត់្បង់លៅលនាោះជាសមាភ រសំខាន់
សរមាប់ការល ោះលនន ត្ របធាន គ.ក.ប រត្ូវចាត់្សមាជិក ២របូ លៅកាន់ លគធ.េប 
លដើមបទី្ទួ្លសមាភ រងមីជំនួសសមាភ រដដលេវោះ ឬ ន ត់្បង់លៅ។ 

 គ.ក.ប រត្ូវយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់រត្ួត្ពិនិត្យសមាភ រសំខាន់ៗ ដដលអាចរាងំសទោះដល់
ការលបើកការោិល័យល ោះលនន ត្។ សមាភ រសំខាន់ៗទំងលនាោះរមួមាន៖ 
o សនលឹកលនន ត្មិនទន់លរបើរ ស់ 
o រតសមាៃ ត់្សរមាប់ល ោះលលើេនងសនលឹកលនន ត្ 
o បញ្ជ ីល ោះលនន ត្ននការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ 
o ហិបលនន ត្ និងលោឃលុំមានលលេ 
o ទឹ្កលមម លុបមិនរជោះសរមាប់រជលក់រមាមនដ។ 

 ចំលពាោះសមាភ រដនទ្លទ្ៀត្ របសិនលបើមិន នផឋល់លដ្ឋយ គធ.េប លទ្លនាោះ គ.ក.ប 
រត្ូវនចនបលងេើត្លឡើង ឬលដ្ឋោះស្ោយលដ្ឋយេលួនឯង ដូចជា៖ 
o កលនទល ឬរកដ្ឋសកាតុ្ងរកាស់ ឬរបស់លផសងលទ្ៀត្ដដលអាចលរបើជំនួស

បនទប់សមាៃ ត់្សរមាប់គូសសនលឹកលនន ត្ 
o រកដ្ឋសសរមាប់សរលសរកំណត់្លហតុ្លដ្ឋយនដ ដដលអាចជំនួសទ្រមង់

ដបបបទ្សរមាប់បំលពញកំណត់្លហតុ្គំរូ 
o ប ិកសរលសរ បនាទ ត់្ កន្នត ដេសចង...។ 

      
      . .       ៖ 
                     ឱ្យរ កដថា ជាកញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្សរមាប់ការោិល័យ

ល ោះលនន ត្លនាោះ លហើយរគ្នន់ដត្ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្ចំនួន និងលលេលរៀងដដលកត់្រត
លៅលលើកញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្ប ុលណាណ ោះ លដ្ឋយមិនរត្ូវលបើកកញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្ជាដ្ឋច់ខាត្។ 

                    រតសមាៃ ត់្ ឱ្យរ កដថា ពិត្ជាមានរតលៅខាងកនុង 
 ប ុដនតមិនរត្ូវលបើកលស្ោមសំបុរត្ជាដ្ឋច់ខាត្។ 
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ខ. សម្រកាយសពលម្រតួតពិនតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត (សៅថ្ងៃសៅរ ៍១ ថ្ងៃមុនថ្ងៃស ោះសនន ត) 
 
 
 
 
 

គ. ការរកាការពារ ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត 
 
 
 
 
 

 
៣. ការម្រតួតពិនតិយទ្តីាំងការយិាល័យស ោះសនន ត 

របធាន គ.ក.ប រត្ូវរត្តួ្ពិនិត្យ និងលរៀបចំទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្ឱ្យ នរចួ
រាល់ជាលស្សចលៅនងៃលៅរ ៍ ១នងៃមុននងៃល ោះលនន ត្ លដើមបីលរត្ៀមសរមាប់សមាជិកមាន ក់ៗនន 
គ.ក.ប លរៀបចំសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ លៅតមកដនលងលរៀងៗេលួនឱ្យរចួលស្សចលៅលមា ង 
៦:០០ នាទី្រពឹកនននងៃល ោះលនន ត្។ របធាន គ.ក.ប រត្ូវចាត់្ដចង៖ 

- ល សសមាា ត្ការោិល័យល ោះលនន ត្។ 
- លរៀបចំការោិល័យល ោះលនន ត្តមគំរបូលង់ដដលមានស្ោប់លៅកនុងលសៀវលៅដណនំាលនោះ។ 
- លរៀបចំតុ្ លៅអី និងសមាភ រដនទ្លទ្ៀត្ឱ្យមានចំនួនរគប់រគ្នន់ សរមាប់ដំលណើ រ     
ការល ោះលនន ត្ ។ 

- លរៀបចំបនទប់ឱ្យមានរចកលចញ១ និងរចកចូល១។ 
- បិទ្បងាួចចាក់លោទវ រ (លបើមាន) និងលសនើសំុកមាល ំងសនតិសុេោមការពារ។ 
- ណាត់្សមាជិកទំងអស់ឱ្យមកកាន់ទី្កដនលងរកាទុ្កសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លៅលមា ង 
៥:៣០ នាទី្រពឹកនននងៃល ោះលនន ត្ លដើមបជួីយដឹកជញ្ជូ នសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លៅកាន់
ការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

- ជរមាបសមាជិកទំងអស់ ឱ្យលរត្ៀមអាហារសរមាប់រយៈលពល ១នងៃ សរមាប់ហូបលៅ
លពលទំ្លនរ ដដលពំុមានអនកល ោះលនន ត្ ឬលៅលពលណាមួយសមស្សប។ 

 

របធាន 
គ.ក.ប ររូវ 

- រកាទុកសម្ភា រ ឯកសារប ោះបនន របៅផទោះរបធាន ឬផទោះសម្ភជិក
ណាម្ភន ក់ ឬបៅទីណាមួយដដល គ.ក.ប ឯកភាពគ្នន ថា ម្ភនសុវរថិ
ភាព និងជូនដំណឹងដល់ភាន ក់ងារគណបកសនបោ យ និងអនក
សបងេរការណ៍។ 

- ចារ់សម្ភជិក គ.ក.ប ៣នាក់ គិរទំងរបធាន បដើមបីរមួចំដណក
កនុងការដែរកាសុវរថិភាព។ 

- បសនើសំុកម្ភល ំងសនតិសុខ បដើមបរីមួសហការការពារបរបិវណខាងបរៅ
ផទោះ ឬទីតំងដដលទទួលរកាទុកសម្ភា រ  ឯកសារប ោះបនន រ។ 

របធាន 
គ.ក.ប ររូវ 

- ចារ់សម្ភជិកទី២ ឱ្យបិទផាយបញ្ជ ីប ម្ ោះទីតំងការោិល័យ
ប ោះបនន រ និងរាប់សនលឹកបនន រ ១ចាប់ និងបញ្ជ ីប ោះបនន រផលូ វការ 
១ចាប់ បៅមុខទីតំងការោិល័យប ោះបនន រ។ 

- បិទសាល ក និងបលខកូដការោិល័យប ោះបនន រ បៅបលើរចកទវ រ
ការោិល័យប ោះបនន រ។ 

- ចារ់ដចងសម្ភជិកឱ្យហារ់ដំបឡើងហិបបនន រ និងបនទប់សម្ភា រ់។ 
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៤. វិធានការ នត ិុខ 
លដើមបកីារពារអនកលៅខាងកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ រពមទំង

អនកលៅកនុងបរលិវណខាងកនុងននការោិល័យទំងលនាោះ ឱ្យលជៀសផុត្ពីការបងេឱ្យមានរបួស
ោន ម ការរខំាន អុកឡុក ការបំភិត្បំភ័យ ឬការគំរាមកំដហង និងលដើមបរីកាការពារឧបករណ៍ 
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ទំងអស់កនុងការោិល័យទំងលនាោះ របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រត្ូវ
ចាត់្វធិានការចំា ច់នានា ដូចខាងលរកាម៖ 

- ហាមជនរគប់របូយកអាវធុ ជាតិ្ផទុោះ និងវត្ថុរបកបលដ្ឋយលរគ្នោះថាន ក់លផសង  ៗ ចូលលៅកនុង
បរលិវណខាងលរៅ បរលិវណខាងកនុង និងកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ 
លលើកដលងដត្កនុងករណីមានជនណាបងេការអុកឡុកកនុងបរលិវណខាងលរៅ បរលិវណខាង
កនុង និងកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ ដដលរបធាន គ.ជ.ប ឬ/និង
របធានគណៈកមមការលរៀបចំការល ោះលនន ត្រគប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ មានភារកិចចលសនើសំុអនតរាគមន៍
ពីអាជាញ ធរមានសមត្ថកិចច។ 

- ហាមនាយ ឬពលននកងលោធពលលេមរភូមិនទ និងនគរ លជាតិ្ណាមាន ក់ ចូលកនុង
ការោិល័យល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ ឬឈរជិត្បរលិវណការពារសនតិសុេ លលើក
ដលងដត្កនុងករណីអនកទំងលនាោះរត្ូវ នរបគល់ភារកិចចជាភាន ក់ង្ហរសនតិសុេ ឬភាន ក់ង្ហរ   
សល្ង្ហគ ោះ និងរត្ូវ នរបធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ លសនើសំុឱ្យលធវើអនតរាគមន៍។ 

- ហាមជនរគប់របូចូលកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ មុនលពលចាប់លផឋើមការល ោះលនន ត្ ឬ
លរកាយលពលបិទ្ការល ោះលនន ត្ លដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ញដ ត្ជាលាយលកាណ៍អកសរពី គ.ជ.ប។  

- រត្ូវ នអនុញ្ញដ ត្ឱ្យចូលកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ និងបរលិវណខាងកនុង នូវជនទំង
ឡាយដូចខាងលរកាម៖ 
o ម្នតីល ោះលនន ត្ដដល នទ្ទួ្លការដត្ងតំងពី គ.ជ.ប 
o ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យដដលមានបញ្ជ ីលបកាជនឈរល ម្ ោះ  និងដដល ន 

អនុញ្ញដ ត្ និងអនកសលងេត្ការណ៍ដដលមានបណណសមាគ ល់ផឋល់ឱ្យលដ្ឋយ គធ.េប 

                       
 

                    

          

        ២ 

        ៣ 
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o អនកោរព័ត៌្មានដដលមានបណណសមាគ ល់ផឋល់ឱ្យលដ្ឋយ គ.ជ.ប  
o អនកដដលមានសិទ្ធិល ោះលនន ត្    លហើយរត្ូវល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ 
o ជនដដលអមដំលណើ រអនកល ោះលនន ត្ជាជនដដលមានពិការភាព ដដលមិនអាច

ល ោះលនន ត្ នលដ្ឋយេលួនឯង 
o ភាន ក់ង្ហរសនតិសុេ និងភាន ក់ង្ហរសល្ង្ហគ ោះ លៅលពលដដលរបធាន គ.ក.ប មាន

សំណូមពរ កនុងករណីចំា ច់។ 
-   ជ                                                                
                                                  .ជ.    

-                                                             
ជ               ៖ 
o ម្នតីរាប់សនលឹកលនន ត្ ដដល នទ្ទួ្លការដត្ងតំងពី គ.ជ.ប 
o ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ ដដលមានបញ្ជ ីលបកាជនឈរល ម្ ោះ និងដដល ន

អនុញ្ញដ ត្ អនកសលងេត្ការណ៍ដដលមានបណណសមាគ ល់ផតល់ឱ្យលដ្ឋយ គធ.េប 
o អនកោរព័ត៌្មានដដលមានបណណសមាគ ល់ផឋល់ឱ្យលដ្ឋយ គ.ជ.ប 
o ភាន ក់ង្ហរសនតិសុេ និងភាន ក់ង្ហរសល្ង្ហគ ោះលៅលពលដដលរបធាន គ.ក.រ លធវើសំណូម

ពរកនុងករណីចំា ច់។ 
- សកមមភាពទំងឡាយដូចខាងលរកាម រត្ូវហាមឃាត់្លៅកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ 
បរលិវណខាងកនុង និងបរលិវណខាងលរៅ៖ 
o ការលសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្ហា ញអវីមួយដដលពាក់ព័នធជាមួយគណបកសនលោ យ

ណាមួយ ឬលបកាជនណាមាន ក់ 
o ការផសពវផាយ ឬការនិោយអវីដដលមានឥទ្ធិពលលធវើឱ្យអនកល ោះលនន ត្ ល ោះលនន ត្ឱ្យ

គណបកសនលោ យណាមួយ 
o ការបង្ហា ញការគំ្នរទ្ ឬការរបនំងគណបកសនលោ យណាមួយ ឬលបកាជន 

ណាមាន ក់ 
- សកមមភាពទំងឡាយដូចខាងលរកាម រត្ូវហាមឃាត់្លៅកនុងការោិល័យរាប់សនលឹក
លនន ត្ បរលិវណខាងកនុង និងបរលិវណខាងលរៅ៖ 
o ការលសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្ហា ញអវី មួយដដលពាក់ព័នធជាមួយគណបកស

នលោ យណាមួយ ឬលបកាជនណាមាន ក់ 
o ការផសពវផាយ ឬការនិោយអវីដដលមានឥទ្ធិពលលធវើឱ្យម្នតីរាប់សនលឹកលនន ត្ 

រាប់គំនូសលៅលលើសនលឹកលនន ត្ លដើមបបំីលពញចិត្ត ឬរបនំងគណបកសនលោ យ
ណាមួយ ឬលបកាជនណាមាន ក់។ 

      
 កនុងករណីចំា ច់ របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រត្ូវហាមជនរគប់របូចូលកនុងបរលិវណខាង

លរៅទំងមូល ឬមួយដផនក  លដើមបធីានាឱ្យការល ោះលនន ត្  និងរាប់សនលឹកលនន ត្របរពឹត្ត 
លៅរបកបលដ្ឋយសុវត្ថិភាព។ 
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 ជនរគប់របូដដលមានវត្តមានលៅកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ និង
លៅកនុងបរលិវណខាងកនុងននការោិល័យទំងលនាោះ រត្ូវសថិត្លៅលរកាមអំណាចរគប់រគង 
និងការដណនំារបស់របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

 ចំលពាោះការោិល័យល ោះលនន ត្ណា ដដលមិនអាចរាប់សនលឹកលនន ត្លៅការោិល័យ   
ល ោះលនន ត្របស់េលួន ន លដ្ឋយករណីរបធានសកតិ ឬអសនតិសុេ គ.ជ.ប រត្ូវសលរមចឱ្យ
រាប់សនលឹកលនន ត្លៅកដនលងលផសងដដលមានសុវត្ថិភាព។ គ.ជ.ប រត្ូវផសពវផាយជា
បនាទ ន់ និងជាោធារណៈអំពីលសចកឋីសលរមចលនោះ។ 

៥. ការសម្ររើម្រា ់បញ្ជ ីស ោះសនន ត 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

៦.  ិទ្ធិស ោះសនន ត និងលកខខែឌ ស ោះសនន ត 
ក. អ្នកាន ទិ្ធិស ោះសនន ត 

តំ្ណាងរាស្រសតកនុងតំ្ដណង និងសមាជិករកុមរបឹកាឃំុ សង្ហេ ត់្ទំងអស់កនុង
តំ្ដណងលៅកនុងរកបេ័ណឍ ននភូមិភាគនីមួយៗ។ 
ខ. លកខខែឌ ស ោះសនន ត 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II. ការព្បព្ពឹតតបៅននការប ោះបឆ្ន ត 
សមាសភាព គ.ក.ប ទំងអស់  រត្ូវចូលដល់ទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្លៅ

លមា ង ៦:០០នាទី្រពឹកនននងៃល ោះលនន ត្ជាកំហិត្  លដ្ឋយនំាយកសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្មក
ជាមួយផង។ 

របធាន គ.ក.ប រត្វូ៖ 

បញ្ជ ីប ោះបនន រសរម្ភប់ 
គធ.ខប ចំនួន ៣ចាប់ 

- ១ចាប់ បិទបៅ លគធ.ខប 
- ១ចាប់  បិទបៅទីរបជំុជនកនុងរាជធានី បខរត 
- ១ចាប់  ទុកជាឯកសារ។ 

បញ្ជ ីប ោះបនន រសរម្ភប់ 
គ.ក.ប ចំនួន ២ចាប់ 

- ១ចាប់ បិទ្លៅមុេទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្
លៅនងៃលៅរ ៍១នងៃមុននងៃល ោះលនន ត្ 

- ១ចាប់  ទុ្កលរបើរ ស់លៅនងៃល ោះលនន ត្។ 

 

ប ោះបនន រ ន 
 

- មានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ននការោិល័យល ោះលនន ត្កនុង
រាជធានី លេត្តពាក់ព័នធ 

- មានអត្តសញ្ញដ ណប័ណណសញ្ញជ តិ្ដេម រ  ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន
ឬឯកោរបញ្ញជ ក់អត្តសញ្ញដ ណបលរមើឱ្យការល ោះលនន ត្។ 

 

 ប ោះបនន រ 
មិន ន 

 

- មានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ដត្មិនមានអត្តសញ្ញដ ណប័ណណ
សញ្ញជ តិ្ដេមរ  ឬមិនមានលិេិត្សមាគ ល់េលួន ឬមិនមានឯកោរ
បញ្ញជ ក់អត្តសញ្ញដ ណបលរមើឱ្យការល ោះលនន ត្  

- មិនមានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ លទោះមានអត្តសញ្ញដ ណប័ណណ
សញ្ញជ តិ្ដេមរ  ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន  ឬឯកោរបញ្ញជ ក់អត្ត
សញ្ញដ ណបលរមើឱ្យការល ោះលនន ត្ក៏លដ្ឋយ។ 
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- របកាសអលញ្ជ ើញភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ អនកសលងេត្ការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
លដ្ឋយរត្ូវពិនិត្យបណណសមាគ ល់ ឬលសចកឋីសលរមចដត្ងតំង និងទ្ទួ្លោគ ល់ជាផលូវការ
មាន ក់មតង  ៗនិងរ ប់ទី្កដនលង ដដល នបរមុងទុ្កជូន។ 

- ចាត់្ដចងសមាជិក  គ.ក.ប  ឱ្យលរៀបចំលរគឿងសង្ហា រមិ  សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ 
តមតួ្នាទី្ ភារកិចច និងតមទី្កដនលងលរៀងៗេលួនតមគំរបូលង់ដដល នលរៀបចំទុ្ក    
១នងៃមុននងៃល ោះលនន ត្។ 

- ចាត់្ដចង និងដណនំាសមាជិកទី្២ ឱ្យបំលពញការង្ហររបស់េលួនលៅបរលិវណខាងកនុង
ននការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

១. ការសរៀបចាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត នងិការពនយលណ់ែនាំដលភ់ាន ក់ងារគែបកសនសយា យ នងិអ្នក សងេតការែ៍ 
 ក. ការសរៀបចាំ ាា រ ឯកសារតមគាំរូរលង ់

 តុ្១ លៅខាងលឆវងនដ បនាទ ប់ពីរចកចូលបនទប់ សរមាប់របធាន។ 
 

 
 

 
 តុ្ដវង១ ឬេលី២ ដ្ឋក់ជាប់គ្នន លៅខាងោត នំដបនាទ ប់ពីផលូវចូល សរមាប់លលខាធិការ 

និងអនុរបធានអងគុយជាប់គ្នន ។ 
 
 
 
 
 
 

 តុ្ដវង១ ឬេលី២ សរមាប់ដ្ឋក់រទ្បនទប់សមាៃ ត់្២ លដ្ឋយរត្ូវមានចមាៃ យពីគ្នន ោ ង
តិ្ច ១ដម រត្ និងឃាល ត្ពីជញ្ញជ ងំរបដវង ១ដម រត្លៅ ១,៥០ដម រត្   មិនអនុញ្ញដ ត្
ឱ្យដ្ឋក់ដកបរបងាួចលឡើយ។ 

 
 

 
 តុ្ដវង១  សរមាប់សមាជិកទី្១ ដ្ឋក់លៅកណាឋ លបនទប់ទ្ល់មុេតុ្របធាន។ 

 
 

 

កដនលង
របធានមាន 

 

- ទ្.១២០២ (ពាកយបណតឹ ង) 
- ហិបបរកិាា រល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្ ដដលមានសមាភ រ 
ឯកោរមិនទន់លរបើរ ស់ រត្ូវដ្ឋក់លៅដកបរតុ្របធាន។ 

កដនលង
លលខាធិការ

មាន 
 

- បញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ១ចាប់ 
- កំណត់្លហតុ្ននការល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០១) ចំនួន ៣ចាប់ 
- រតការោិល័យល ោះលនន ត្ និងទ្រមង់ដបបបទ្លផសងៗលទ្ៀត្។ 

កដនលង 
អនុរបធានមាន 
 

- កញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់រតសមាៃ ត់្ និងតំប ុងពណ៌រកហម។ 

 
 

បនទប់សមាៃ ត់្ 
នីមួយៗមាន 

 

- ប កិ ១លដើម ចងដេសភាជ ប់ស្ោប់ ់
- រកដ្ឋសរទ្នាប់ ១សនលឹក ពាសលៅលលើតុ្ សរមាប់រទប់គូស
សនលឹកលនន ត្។ 

តុ្សមាជិក 
ទី្១ មាន 

 

- ហិបលនន ត្ដំលឡើងរួច 
- ទឹ្កលមម លុបមិនរជោះចំនួន ២ដប 
- រកណាត់្សរមាប់ជូត្រមាមនដអនកល ោះលនន ត្។ 
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 តុ្ និងលៅអីសរមាប់ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ជាតិ្ និង
អនតរជាតិ្ (លបើមាន) ដ្ឋក់លៅដអបជញ្ញជ ងំដប កខាងលឆវងនដននតុ្របស់របធាន និងលៅ
លរកាយតុ្អនុរបធាន និងលលខាធិការ។ 

      
 គ.ក.ប រត្ូវអនុញ្ញដ ត្ឱ្យភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍សថិត្លៅ  

ទី្ជិត្ខាងលរកាយអនុរបធាន និងលលខាធិការ លមមដដលអាចលមើលលឃើញឯកោរ ន។ 
 ការផ្ទល ស់បតូរទី្កដនលងឈរ ឬអងគុយរបស់ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនក

សលងេត្ការណ៍រត្ូវមានការអនុញ្ញដ ត្ ពីរបធាន គ.ក.ប។ 
 

ខ. ការពនយល់ណែនាំសោយ សងខបអ្ាំពខីលឹមសារ ាំខាន់ៗដល់ភាន ក់ងារគែបកសនសយា យ និងអ្នក សងេតការែ៍ 
ទ្នទឹមនឹងលពលលរៀបចំសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ របធាន គ.ក.ប រត្ូវដណនំាជារមួ

ដល់ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍នានាលដ្ឋយសលងាបអំពីេលឹម
ោរសំខាន់ៗ៖ 

- រត្ូវលគ្នរព ច.ប.ព.ស ច.ប.ត្.រ ប.ន.ព.ស រកមសីលធម៌សរមាប់គណបកស
នលោ យ លបកាជន និងភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យកនុងដំលណើ រការល ោះលនន ត្ 
រកមសីលធម៌សរមាប់អនកសលងេត្ការណ៍ល ោះលនន ត្កនុងដំលណើ រការល ោះលនន ត្ 
និងរកមសីលធម៌សរមាប់របព័នធផសពវផាយព័ត៌្មានកនុងដំលណើ រការល ោះលនន ត្ 
ដដលកំណត់្លដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

- រត្ូវតមដ្ឋនជារបចំាកិចចរបតិ្បត្តិការ និងនីតិ្វធីិននការល ោះលនន ត្ បង្ហេ រដរកង
មានករណីមិនរបរកតី្កនុងការល ោះលនន ត្ និងការរាប់សនលឹកលនន ត្។ 

- ជួយពិនិត្យ និងតមដ្ឋន លដើមបបីង្ហេ រ និងទ្ប់ោេ ត់្ការបនលំនំាយកសនលឹកលនន ត្ផលូវ
ការលចញពីការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

- មិនរត្ូវដណនំា ឬសឋីបលនាទ សអវីដល់សមាសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
- មិនរត្ូវដណនំា ឬោកសួរអវីចំលពាោះអនកល ោះលនន ត្។ 
- មិនរត្ូវរខំាន ឬលរជៀត្ដរជកលធវើឱ្យរាងំសទោះដល់កិចចរបតិ្បត្តិការល ោះលនន ត្ និង  
រាប់សនលឹកលនន ត្លឡើយ។ 

- រត្ូវលលើកសំណួរ សំណូមពរលផសងៗ ឬ/និងលោបល់ជំទស់លដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅ
របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ។ 

- រត្ូវបំលពញវត្តមានអនកសលងេត្ការណ៍ កនុងអំឡុងការល ោះលនន ត្ និងការរាប់សនលឹក
លនន ត្ (ទ្.១១២០) លដ្ឋយរត្ូវបញ្ញជ ក់ល ម្ ោះោមីអងគការ លមា ងចូល លមា ងលចញ 
និងចុោះហត្ថលលខា។ 
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២. ភារកិចចរប ់ គ.ក.ប សៅចសនល ោះពីសា៉ោ ង ៦:០០ នទ្ដីល់សា៉ោ ង ៦:៣០ នទ្មី្រពឹកថ្នថ្ងៃស ោះសនន ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 មិនអនុញ្ញដ ត្ឱ្យយកហិបលនន ត្លចញពីការោិល័យល ោះលនន ត្។ 
 មិនអនុញ្ញដ ត្ឱ្យលបើកហិបលនន ត្ដ្ឋច់ខាត្។ 
 សមាជិកទី្២ លៅខាងលរៅការោិល័យល ោះលនន ត្អាចលរបើរ ស់ទូ្រស័ពទ ន លដើមបី

ទំ្នាក់ទំ្នងការង្ហរ។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

របធាន 
គ.ក.ប 
ររូវ 
 

- របកាសដល់អនកប ោះបនន រ  និងអនកម្ភនវរតម្ភនបៅកនុងការោិល័យប ោះបនន រ 
ហាមបរបើរ ស់ទូរស័ពទដដ ម្ភ៉ា សីុន និងឧបករណ៍ែររបូ (បលើកដលងដរ
អនកយកព័រ៌ម្ភន ដដល នទទួលសាា ល់ និង នការអនុញ្ញា រពី គ.ជ.ប) 
ឬ/និងហាមបធវើសកមមភាពរបំោភបលើការសម្ភា រ់ដនការប ោះបនន រកនុ ង
ការោិល័យប ោះបនន រ។ 

- ពិនិរយបឡើងវញិនូវហិបបនន រ បដើមបឱី្យរ កដថា ររូវ នដំបឡើងររឹមររូវ
តមការដណនំា។ 

- បបើកគរមបបរៅ និងគរមបកនុងដនហិបបនន រ។ 
- បងាា ញហិបបនន រទបទ ចំបពាោះអនកម្ភនវរតម្ភនកនុងការោិល័យប ោះបនន រ 
បនាទ ប់មកបិទគរមបកនុងដនហិបបនន រ រចួបិទភជិរគរមបសនទោះបិទរបប ោះ
សរម្ភប់ស៊កសនលឹកបនន រ ខាទ ស់គនលឹោះគរមបកនុង និងចាក់បសាឃលុ ំម្ភនបលខ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់រតបលខបសាឃលុ ំបៅបលើ ទ.១១០១។ 
- យករកដាសបលខកូដការោិល័យប ោះបនន រចំនួន ២សនលឹក និងប ោះរត
ការោិល័យ។ 

- បិទរកដាសបលខកូដបនាោះភាជ ប់បៅនឹងជញ្ញជ ងំមុខបរកាយដនហិបបនន រ 
- អនុញ្ញា រឱ្យភាន ក់ងារគណបកសនបោ យ អនកសបងេរការណ៍ពិនិរយ
បមើល និងករ់ចំណំាហិបបនន រ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់រតបពលបម្ភ៉ា ងដនការពិនិរយហិបបនន របៅបលើ    
ទ.១១០១។ 

 

  ម្ររធាន គ.ក.ប បងាា ញហិបសនន តទ្សទ្ដល់ ាជិក គ.ក.ប ភាន កង់ារគែបកសនសយា យ និងអ្នក សងេតការែ៍ 

ភាន ក់ងារគណបកស 

របធាន 
សម្ភជិកទី១ 

អនុរបធាន អនកសបងេរការណ៍ 

ភាន ក់ងារគណបកស 

បលខាធិការ 
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៣. ភារកិចចរប ់ គ.ក.ប សៅចសនល ោះពីសា៉ោ ង ៦:៣០ នទ្ដីលស់ា៉ោ ង ៧:០០ នទ្មី្រពឹកថ្នថ្ងៃស ោះសនន ត 
របធាន គ.ក.ប រត្ូវចាត់្ដចងរត្ួត្ពិនិត្យកញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្ លលេលរៀងសនលឹក

លនន ត្ រាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្ ដដល នទ្ទួ្លជាក់ដសឋង និងពិនិត្យរតសមាៃ ត់្ផលូវការលៅ
ចំលពាោះមុេភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ ដដលមានវត្តមានកនុង
ការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

ក. ការម្រតួតពិនតិយកញ្ច ប ់នលឹកសនន ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ខ. ការម្រតួតពិនិតយ និងបងាា ញម្រត ាៃ ត ់
 
 
 
 
 

 
     

 ករណីសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្សរមាប់ការោិល័យល ោះលនន ត្រត្ូវ នទ្ទួ្លលៅ
លរកាយលមា ង ៦:៣០ នាទី្រពឹក ប ុដនតមិនហួសពីលមា ង ៧:០០ នាទី្រពឹកនននងៃ      
ល ោះលនន ត្លទ្។ ករណីលនោះ របធាន គ.ក.ប រត្ូវ ៖ 

របធាន 
គ.ក.ប 
ររូវ  

- ចារ់អនុរបធានឱ្យ៖ 
 ពិនិរយកញ្ច ប់សនលឹកបនន រឱ្យដឹងរ កដថា មិនររូវ នបគរោុះបរ ើបឡើយ។ 
 បបើកកញ្ច ប់សនលឹកបនន រពិនិរយបមើល បដើមបឱី្យដឹងរ កដថា សនលឹក
បនន របនោះជាសនលឹកបនន រសរម្ភប់ការប ោះបនន របរជើសតំងសម្ភជិក
រពឹទធសភា សរម្ភប់ការោិល័យប ោះបនន របនាោះរ កដដមន (បបើមិន
ដមន របធាន គ.ក.ប ររូវរាយការណ៍ជាបនាទ ន់ តមរយៈ     គធ.ខប 
ជូន គ.ជ.ប បដើមបមី្ភនវធិានការបដាោះស្រសាយ)  

 រាប់សនលឹកបនន រដដលជាធមមតម្ភនចំនួនបលើសចំនួនអនកប ោះបនន រ
ដដលម្ភនកនុងបញ្ជ ីប ោះបនន រដនការោិល័យប ោះបនន របនាោះ កនុង
ចបនាល ោះ ពី៥០ ដល់៩៩ សនលឹក។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យ៖ 
 ករ់រតចំនួនសនលឹកបនន រដដល នរាប់បឃើញជាក់ដសែង (បទោះបីសនលឹក
បនន ររាប់បឃើញជាក់ដសែងម្ភនចំនួនបលើស ឬខវោះ បធៀបនឹងចំនួនសនលឹក
បនន រ ដដលររូវរបគល់ឱ្យកែី) និងករ់រតបលខបរៀងបដើមដំបូងបងអស់ និង
បលខបរៀងចុងបញ្ច ប់បៅបលើគល់សនលឹកបនន របៅកនុង ទ.១១០១។ 

 ពិនិរយចំនួនអនកប ោះបនន រដដលម្ភនកនុងបញ្ជ ីប ោះបនន រ និងករ់រត
ចំនួនបនោះបៅកនុង ទ.១១០១។ 

- ពិនិរយ និងបងាា ញអនកម្ភនវរតម្ភនបៅកនុងការោិល័យប ោះបនន រ បដើមបឱី្យ
ដឹងរ កដថា បស្រសាមសំបុររដាក់រតសម្ភា រ់មិនររូវ នបគរោុះបរ ើបឡើយ។ 

- បបើកបស្រសាមសំបុររដដលម្ភនរតសម្ភា រ់សរម្ភប់ប ោះបលើខនងសនលឹកបនន រ។ 
- ដកយករតបនាោះមកប ោះសាកលបងបៅបលើរកដាសធមមតពណ៌ស។ 
- បលើកបងាា ញអនកម្ភនវរតម្ភនកនុងការោិល័យប ោះបនន រទំងអស់ឱ្យ ន
បឃើញចាស់ និងចំណំា នរបូសញ្ញា ដនរតបនាោះ។ 

- ប ោះរតសម្ភា រ់បៅបលើរជុងខាងសាត ដំប៉ាកខាងបលើដន ទ.១១០១។ 

 

របធាន 
គ.ក.ប 
ររូវ 
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o ពយួរការអនុវត្តនីតិ្វធីិបនាទ ប់ននការល ោះលនន ត្ននការោិល័យលនាោះ ជាបលណាត ោះ
អាសននសិន រហូត្ទល់ដត្ការពិនិត្យ និងបង្ហា ញហិបលនន ត្រពមទំងការ
ពិនិត្យសនលឹកលនន ត្ និងរតសមាៃ ត់្រត្ូវ នបំលពញចប់សពវរគប់។ 

o ចាត់្លលខាធិការកត់្រតលពលលមា ងននការពិនិត្យ និងបង្ហា ញហិបលនន ត្ និង
កត់្រតចំនួនសនលឹកលនន ត្ទ្ទួ្លជាក់ដសតង ចំនួនអនកល ោះលនន ត្កនុងបញ្ជ ី
ល ោះលនន ត្លៅកនុង ទ្.១១០១ ឱ្យ នចាស់លាស់។ 

o លបើកការោិល័យល ោះលនន ត្លៅលរកាយលមា ង ៧:០០ នាទី្រពឹក ប ុដនតមិនរត្ូវឱ្យ
ហួសពីលមា ង ៨:០០ នាទី្រពឹកលឡើយ។ 
 

៤. ឯកសារ ម្រាបស់ម្ររើម្រា ់កនុងការស ោះសនន ត គឺ៖ 
 អត្តសញ្ញដ ណប័ណណសញ្ញជ តិ្ដេមរ (អ.េ) ទំង ៣របលភទ្ ឬ 
 លិេិត្សមាគ ល់េលួនជាតំ្ណាងរាស្រសតកនុងតំ្ដណង ឬ 
 លិេិត្សមាគ ល់េលួនជារកមុរបឹកាឃំុ សង្ហេ ត់្កនុងតំ្ដណង ឬ 
 ឯកោរបញ្ញជ ក់អត្តសញ្ញដ ណបលរមើឱ្យការល ោះលនន ត្ (ឯ.អ)។  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

៥. ការស ោះសនន តចាបព់ីសា៉ោ ង ៧:០០ នទ្មី្រពឹកដល់សា៉ោ ង ៣:០០ នទ្ីរស ៀល 
របធាន គ.ក.ប រត្ូវរបកាសលបើកការោិល័យល ោះលនន ត្លៅលមា ង ៧:០០ នាទី្រពឹក

នននងៃល ោះលនន ត្។  
របធាន គ.ក.ប រត្ូវចាត់្ដចង និងរត្ួត្ពិនិត្យកិចចរបតិ្បត្តិការល ោះលនន ត្កនុង

ការោិល័យល ោះលនន ត្។ ោ ងយូរ ១លមា ងមឋង របធានរត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យកនុងបនទប់សមាៃ ត់្អំពី
សុវត្ថិភាព និងសណាឋ ប់ធាន ប់ សមាភ រ ដដលបំពាក់លៅទី្លនាោះ កនុងករណីគ្នម នអនកល ោះលនន ត្
លៅកនុងបនទប់សមាៃ ត់្។ របធាន គ.ក.ប រត្ូវចាត់្ដចងការង្ហរតមលំដ្ឋប់លំលដ្ឋយដូចត្លៅ ៖ 

 

ឬ 

ឬ 

                        .       ៣      
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  ជ  
  ៣      

 ជរមាបអនកល ោះលនន ត្ដដលកំពុងឈរជាជួរបនតកនទុយគ្នន លៅកនុ ងបរលិវណខាង
កនុងអំពីអនកល ោះលនន ត្ដដលរត្ូវផឋល់អាទិ្ភាពចូលកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

 ផឋល់អាទិ្ភាពចូលកនុ ងការោិល័យល ោះលនន ត្មុនលគ ដល់អនកល ោះលនន ត្ជា
ជនចាស់ជរា ស្រសតីមាននផទលពាោះ ស្រសឋីមានកូនតូ្ច អនកមានជំងឺ ជនដដលមានពិការ
ភាពដដលមិនអាចល ោះលនន ត្ នលដ្ឋយេលួ នឯង និងអនកជំនួយអមដំលណើ រជន
ដដលមានពិការភាពលនាោះ បនាទ ប់មកគឺអនកឈរមុេលគកនុងជួរ។ 

 រឭំកអនកល ោះនន ត្ឱ្យរកលមើលល ម្ ោះរបស់គ្នត់្លៅកនុ ងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ដដលបិទ្
លៅមុេទី្តំងការោិល័យល ោះលនន ត្៖ 
 លបើរកលឃើញល ម្ ោះ រត្ូវឱ្យគ្នត់្ចំាលលេលរៀង លដើមបជីរមាបជូនលលខាធិការ។ 
 លបើរកមិនលឃើញល ម្ ោះ រត្ូវជរមាបជូនសមាជិកទី្២ លដើមបជួីយរកល ម្ ោះ។ 

 ឱ្យអនកល ោះលនន ត្បង្ហា ញ អ.េ ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន ឬ ឯ.អ ។ 
 រត្ួត្ពិនិត្យោន មទឹ្កលមម លុបមិនរជោះលៅលលើរមាមនដអនកល ោះលនន ត្។ 
 ជរមាបអនកល ោះលនន ត្ឱ្យលដើរត្រមង់លៅតុ្លលខាធិការ និងអនុរបធាន។ 
 អនុញ្ញដ ត្ឱ្យអនកល ោះលនន ត្ចូលមឋង ១នាក់ និងមានវត្តមានកនុងការោិល័យ  
ល ោះលនន ត្ចំនួន ៤នាក់ កនុងលពលដត្មួយ។ 

 លៅល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត្មាន ក់មឋងៗ រហូត្ដល់អនកល ោះលនន ត្ចុងលរកាយបងាស់
ឱ្យចូលកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ លដើមបលី ោះលនន ត្តមលំដ្ឋប់លំលដ្ឋយលៅ
លពលការល ោះលនន ត្្នចូលដល់លមា ង  ៣:០០នាទី្រលសៀល។ 

 ចាត់្ដចងសណាត ប់ធាន ប់អនកល ោះលនន ត្លៅបរលិវណខាងកនុង។ 
 ជួយរកល ម្ ោះ និងលលេលរៀងអនកល ោះលនន ត្កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្។ 
      លបើកនុ ងបណណព័ត៌្មានអនកល ោះលនន ត្លឃើញល ម្ ោះនិងទី្តំងការោិល័យ  
ល ោះលនន ត្លផសង ជរមាបគ្នត់្ឱ្យលៅកាន់ការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ លដើមបលី ោះលនន ត្។ 

 អាចផឋល់បណណលលេលរៀងតមលំដ្ឋប់មុនលរកាយ (កនុងករណីចំា ច់)  
 ដណនំាអនកល ោះលនន ត្ឱ្យឈរបនតកនទុយគ្នន ជាជួរ។ 
      លបើការល ោះលនន ត្្នដល់លមា ង ៣:០០   រលសៀលនននងៃល ោះលនន ត្  
លហើយលៅដត្មានអនកល ោះលនន ត្សថិត្កនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ ឬឈរត្រមង់ជួរ 
ឬសថិត្លៅកនុងបរលិវណខាងកនុងននការោិល័យល ោះលនន ត្លទ្ៀត្ អនកទំងលនាោះ
រត្ូវដត្ នអនុញ្ញដ ត្ឱ្យល ោះលនន ត្។ កនុ ងករណីលនោះ សមាជិកទី្២ រត្ូវរបកាស
អលញ្ជ ើញអនកល ោះលនន ត្ដដលមានវត្តមានលៅកនុងបរលិវណខាងកនុងននការោិល័យ
ល ោះលនន ត្ឱ្យចូលកនុ ងជួរ និងរត្ូវរបមូលយក អ.េ ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន ឬ ឯ.អ 
ពីអនកល ោះលនន ត្ដដលលៅកនុ ងជួរ លដ្ឋយចាប់លផតើមពីអនកល ោះលនន ត្ដដលឈរ
លរកាយលគបងាស់ រហូត្ដល់អនកលៅខាងមុេលគបងាស់ រួចរបគល់ឱ្យសមាជិក  
ទី្៣ លៅរត្ង់មាត់្ទវ រ។ 

 

សម្ភជិក
ទី២ ររូវ 
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      លបើពិនិត្យលឃើញថា រមាមនដគ្នត់្របឡាក់ោន មទឹ្កលមម លុបមិនរជោះ ឬរបូងត្ ឬ
ល ម្ ោះ និងទិ្ននន័យមិនដូចគ្នន  រត្ូវជូនគ្នត់្លៅជួបរបធាន និងរាយការណ៍ពីករណីលនោះ។ 

      លបើរកមិនលឃើញមានល ម្ ោះអនកល ោះលនន ត្កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ រត្វូជូនគ្នត់្លៅ
ជួបរបធាន និងរាយការណ៍។ 

 

       
     

 ររួរពិនិរយរម្ភមដដអនកប ោះបនន រ បដើមបបីញ្ញជ ក់ឱ្យរ កដថាគ្នម នសាន ម
ទឹកបមម លុបមិនរជោះ។ 

 ពិនិរយបមើលបលខបរៀងបៅបលើបណណព័រ៌ម្ភនអនកប ោះបនន រ (បបើម្ភន) រចួ
របគល់បណណបនោះជូនគ្នរ់វញិ។ 

 ពិនិរយបផទៀងផ្ទទ រ់ អ.ខ ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួន ឬ ឯ.អ របស់គ្នរ់ជាមួយ
នឹងរបូពិរ រចួពិនិរយបផទៀងផ្ទទ រ់ជាមួយនឹងរបូែរ ប ម្ ោះ និងទិននន័យ
ពាក់ព័នធបៅកនុងបញ្ជ ីប ោះបនន រ។ 

 ដាក់បនាទ រ់ររមង់តមបបណាត យជួរប ម្ ោះរបស់គ្នរ់ និងគូសសញ្ញា    
ធិកបញ្ញជ ក់ការ នមកប ោះបនន ររបស់គ្នរ់ កនុ ងកូនរបអប់ទំបនរបៅ
ដប៉ាកខាងបដើម ទនទឹមនឹងប ម្ ោះអនកប ោះបនន របនាោះ និងឱ្យអនកប ោះបនន រ 
ធិកបៅបលើបញ្ជ ីប ោះបនន រ ររង់ចបនាល ោះទំបនរដនប ម្ ោះអនកប ោះបនន រ។ 

 ហុច អ.ខ ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួន ឬ ឯ.អ របស់គ្នរ់បនតបៅឱ្យអនុរបធាន បបើ
ប ម្ ោះ និងទិននន័យកនុង អ.ខ ឬ ឯ.អ ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួនរបស់អនកប ោះបនន រ 
ដូចគ្នន នឹងប ម្ ោះ និងទិននន័យកនុងបញ្ជ ីប ោះបនន រ។ 

 ជរម្ភបគ្នរ់ឱ្យបៅទទួលយកសនលឹកបនន រពីអនុរបធាន។ 
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 អនុរបធានមិនរត្ូវរបគល់សនលឹកលនន ត្ និងអនុញ្ញដ ត្ឱ្យអនកល ោះលនន ត្បនាទ ប់ចូល

កនុងបនទប់សមាៃ ត់្លទ្ របសិនលបើអនកល ោះលនន ត្មុនមិនទន់លចញផុត្ពីបនទប់សមាៃ ត់្។ 
 ការល ោះរតសមាៃ ត់្លៅដផនកខាងេនងននសនលឹកលនន ត្នីមួយៗ មិនរត្ូវយកលសៀវលៅ

សនលឹកលនន ត្លធវើជារទ្នាប់ និងបត់្សនលឹកលនន ត្លឡើយ       បង្ហេ រការរបឡាក់ទឹ្ករត
លលើសនលឹកលនន ត្លផសងលទ្ៀត្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
            សមាជិកទី្១ រត្ូវ៖ 

 នចនរបឌិត្រកកំប ុង ឬដបជ័រ លដ្ឋយកាត់្ឱ្យេលី ដ្ឋក់ដីេាច់ សរមាប់ដ្ឋក់ទ្ប់ដបទឹ្ក
លមម លុបមិនរជោះ។ 

 

       
     

- ដហកសនលឹកបនន រ ១សនលឹក បចញពីគល់បញ្ជ ីសនលឹកបនន រ។ 
- ប ោះរតសម្ភា រ់បៅដផនកខាងខនងដនសនលឹកបនន រ រចួបរ់សនលឹកបនន រជា ៤ផនរ់។ 
- ជូនសនលឹកបនន របនាោះ និង អ.ខ ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួន ឬ ឯ.អ បៅអនកប ោះបនន រ។ 
- ដណនំាអនកប ោះបនន រថា៖ 
 បនោះគឺជាសនលឹកបនន រ។ 
 អនកររូវបដើរបៅកាន់បនទប់សម្ភា រ់ បរបើប៊កិដដលម្ភនបៅទីបនាោះស្រសាប់ ឬ
ប៊កិផ្ទទ ល់ខលួន (បលើកដលងដរបមម ដដ) គូសសញ្ញា គំ្នរទ បៅកនុងរបអប់បួន
រជុងរទដវងដនគណបកសនបោ យដរ ១គរ់ ដដលអនកបពញចិរត។ 

 ពិចារណាឱ្យហមរ់ចរ់មុននឹងគូសសញ្ញា គំ្នរទ បដើមបីបងាេ រការខូចសនលឹក
បនន រ បដាយសារការផ្ទល ស់បតូ រចិរត។ 

 មុននឹងបចញពីបនទប់សម្ភា រ់អនកររូវបរ់សនលឹកបនន រតមផនរ់បដើម បដើមបី 
ឱ្យសញ្ញា ដដលអនក នគូសបរ់ចូលកនុងផនរ់មិនអាចបមើលបឃើញ និងឱ្យ
របូសញ្ញា ដនរតសម្ភា រ់សថិរបៅខាងបរៅ។ 

 បដើរបៅកាន់រុដាក់ហិបបនន រ បលើកសនលឹកបនន រដដលបរ់រចួបហើយ និង
ម្ភនរតសម្ភា រ់បៅខាងខនងបងាា ញសម្ភជិកទី១ ដដលបៅដកបរបនាោះ រចួ
ស៊កសនលឹកបនន រតមរបប ោះរូចចូលបៅកនុងហិបបនន រ។ 

- ផែល់សនលឹកបនន រ ១សនលឹកែមីបទៀរ ចំបពាោះអនកប ោះបនន រដដល នបធវើឱ្យខូច 
ឬរដហកបដាយអបចរនា ឬររូវផ្ទល ស់បែូ រចិរត តមការអនុញ្ញា រពីរបធាន។ 

 

  ជ   
  ១      

-                                                  
                                               
                              

- ពិនិរយឱ្យរ កដថា ពិរជាសនលឹកបនន រផលូ វការដរ ១សនលឹក ដដលម្ភនរត
សម្ភា រ់ជាផលូ វការ សរម្ភប់ការោិល័យប ោះបនន របនាោះ។ 

- ជូរ និងរជលក់ឱ្យលិចដល់គល់រកចកដនរម្ភមចងអុលដដសាែ  ំឬរម្ភមបផសង
បទៀរ (របសិនបបើរម្ភមចងអុលដដសាែ ំពិការ) របស់អនកប ោះបនន រដដល ន
ប ោះបនន ររចួ ចូលបៅកនុងដបទឹកបមម លុបមិនរជោះ និងឱ្យគ្នរ់រង់ចំាបនតិច 
បដើមបឱី្យទឹកបមម សាួរ មុននឹងបចញពីការោិល័យប ោះបនន រ។ 

- បិទគរមបដបទឹកបមម ឱ្យជិរ បដើមបីការពារកំុឱ្យវាហួរ បបើគ្នម នអនក     
ប ោះបនន រកនុងរយៈបពលយូរ និងរកឡុកវារាល់    ៣០នាទីមែង។ 

- បរមងុទុកទឹកបមម លុបមិនរជោះ ១ដបបទៀរ សរម្ភប់បរបើបៅបពលអស់ទឹក
បមម ដបទី១។ 
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 រាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូនរបធាន គ.ក.ប របសិនលបើចាប់ភសឋុតង នថា មាន
អនកល ោះលនន ត្ណាមាន ក់មានបំណងស កសនលឹកលនន ត្ដកលងកាល យ ឬ/និងវត្ថុលផសង
លទ្ៀត្ ឬ/និងសនលឹកលនន ត្លលើសពី ១សនលឹកលៅកនុងហិបលនន ត្ ឬ/និងលាក់ទុ្ក
សនលឹកលនន ត្ផលូវការ លដើមបនំីាលចញលៅលរៅការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

 បិទ្ភជិត្សនទោះរបលឡាោះស កសនលឹកលនន ត្ជាបលណាត ោះអាសនន របសិនលបើគ្នម នអនកល ោះលនន ត្
មកល ោះលនន ត្ និងរត្ូវលបើកសនទោះវញិលៅលពលមានវត្តមានអនកល ោះលនន ត្។ 

 

៦. ការងាររប ់ម្ររធានកនុងសពលានករែីសផសងៗសកើតស ើងសៅសពលស ោះសនន ត  
ក. ករែីអ្នកស ោះសនន តានម្រាមថ្ដម្ររឡាកស់ាន មទ្ឹកសមៅ លុបមិនម្រជោះ ឬរូបងត ឬទ្ិននន័យមិនដូចោន  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ខ. ករែីសលខាធិការរកស ៅ្ ោះអ្នកស ោះសនន តកនុងបញ្ជ សី ោះសនន តមិនសឃើញ 
 

 
 
 
 
 

គ. ករែីអ្នកស ោះសនន តណាាន ក់ានបាំែង ៊ក នលឹកសនន តណកលងកាល យ ឬ/និងវតថុសផសងសទ្ៀត ឬ/និង នលឹកសនន តសលើ  
ពី ១ នលឹកសៅកនុងហិបសនន ត ឬ/និងលាក់ទ្ុក នលឹកសនន តផលូវការ សដើមបនីាំសចញសៅសម្រៅការយិាល័យស ោះសនន ត 
 ចាំសពាោះអ្នកស ោះសនន តមិនណមនជាសបកខជនឈរស ៅ្ ោះ ម្ររធាន គ.ក.ប ម្រតូវ ៖  

-    រ ប់ភាន ក់ងារគណបកសនបោ យ និងអនកសបងេរការណ៍ដដលម្ភនវរតម្ភនបៅ
កនុងការោិល័យប ោះបនន រមុននឹងម្ភនវធិានការដឆកបឆររកសនលឹកបនន រផលូវការ។ 

- ឃារ់អនកប ោះបនន របនាោះមិនឱ្យប ោះបនន រ 
- ដកហូរសនលឹកបនន រមិនររឹមររូវទំងបនាោះ និងដឆកបឆររកសនលឹកបនន រផលូវការ 

(បបើម្ភន) ដាក់កនុងបស្រសាមសំបុររម្ភនកាខនងស្រសាប់ «សនលឹកបនន រមិនររឹមររូវ
ដដល នដកហូរ» 

     
 . .  
     

- អបញ្ជ ើញភាន ក់ងារគណបកសនបោ យ និងអនកសបងេរការណ៍ឱ្យមក
ករ់សម្ភា ល់បញ្ញា បនោះ។ 

- ឱ្យអនកប ោះបនន របនាោះពនយល់បំភលឺអំពីបញ្ញា បនាោះ។ របសិនបបើការ
បំភលឺបនាោះមិនសមបហរុផល សននិដាា នថា គ្នរ់ម្ភនបំណងប ោះបនន រ
បលើសពី ១ដង ឬម្ភនបចរនាទុចចររិកនុងការប ោះបនន រ ដដលររូវទទួល
បទសតមចាប់។ 

- ដកហូរ អ.ខ ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួន ឬ ឯ.អ ជាបបណាត ោះអាសនន រចួ
បញ្ជូ នបៅ គធ.ខប បដើមបចីារ់វធិានការបនតបទៀរ។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់រតបហរុការណ៍បនោះ បៅកនុងកំណរ់បហរុដន
ការប ោះបនន រ (ទ.១១០១) និងស្រសង់ប ម្ ោះ និងទិននន័យពីកនុង អ.ខ   
ឬលិខិរសម្ភា ល់ខលួន ឬ ឯ.អ សរម្ភប់ការតមដានបដនថមបទៀរ។ 

-      បបើគ្នរ់មិនយល់រពមតមវធិានការខាងបលើ របធាន គ.ក.ប    
ឬ គធ.ខប បសនើសំុអាជាា ធរម្ភនសមរថកិចចឱ្យឃារ់ខលួនជនបនាោះរហូរ
ដល់ការប ោះបនន រររូវ នបញ្ច ប់។ 

- ជរម្ភបគ្នរ់ថា គ្នរ់ពំុអាចប ោះបនន របៅការោិល័យបនោះ នបទ 
បរពាោះគ្នរ់គ្នម នប ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីប ោះបនន រដនការោិល័យបនោះ។ 

- សួររកបណណព័រ៌ម្ភនរបស់គ្នរ់ បដើមបីជរម្ភបគ្នរ់អំពីទីតំង
ការោិល័យប ោះបនន រ។  

- ជរម្ភបគ្នរ់ឱ្យបចញពីការោិល័យប ោះបនន រ។ 

     
 . .  
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- ដកហូត្ អ.េ ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន ឬ ឯ.អ ជាបលណាត ោះអាសនន 
-    ចាត់្ដចងលធវើកំណត់្លហតុ្ និងបំលពញទ្រមង់ដបបបទ្បតឹងលចាទ្របកាន់លៅ គធ.េប។ 

 ចាំសពាោះអ្នកស ោះសនន តជាសបកខជនឈរស ៅ្ ោះស ោះសនន ត  
គធ.េប រត្ូវបតឹងលៅ គ.ជ.ប លទ្ៀត្ លដើមបចីាត់្វធិានការតមចាប់ របសិនលបើ

មានភសឋុតងរគប់រគ្នន់។ 
ឃ. ករែីអ្នកស ោះសនន តជាជនណដលានពិការភាពមិនអាចស ោះសនន តសោយខលួនឯង ន 

អនកល ោះលនន ត្ជាជនដដលមានពិការភាព ដដលមិនអាចល ោះលនន ត្លដ្ឋយេលួនឯង
 ន អាចលរជើសលរ ើសអនកជំនួយជានីតិ្ជនមាន ក់មកជាមួយ ឬអាចលសនើសំុជំនួយពីរបធាន 
គ.ក.ប។ របធាន គ.ក.ប រត្ូវអមដំលណើ រអនកល ោះលនន ត្ជាជនដដលមានពិការភាពលនាោះ ឬ
អាចចាត់្សមាជិក គ.ក.ប ណាមាន ក់ជួយក៏ ន ប ុដនតរត្ូវមានការយល់រពមពីោមីេលួន។ 

- អនកជំនួយជនពិការ រត្ូវសួរអនកល ោះលនន ត្ជាជនដដលមានពិការភាពថា លត្ើ
គ្នត់្ល ោះលនន ត្ឱ្យគណបកសនលោ យមួយណា? 

- អនកជំនួយរត្ូវសួរតិ្ចៗលធវើោ ងណាកំុឱ្យអនកដដលលៅកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្
ឮឱ្យលោោះ។ 

- អនកជំនួយរត្ូវគូសសញ្ញដ កនុងរបអប់បួនរជុងរទ្ដវង ននគណបកសនលោ យ
លៅលលើសនលឹកលនន ត្ តមការលរជើសលរ ើសរបស់អនកល ោះលនន ត្ដដលមានពិការ
ភាព លហើយបត់្សនលឹកលនន ត្លនាោះតមផនត់្លដើម រួចរត្ូវនំាអនកល ោះលនន ត្លៅ
កាន់ហិបលនន ត្ និងជួយស កសនលឹកលនន ត្របស់គ្នត់្លៅកនុងហិបលនន ត្។ 

- អនកជំនួយជនដដលមានពិការភាព រត្ូវរកាការសមាៃ ត់្ននការល ោះលនន ត្របស់គ្នត់្។ 
ង. ករែីអ្នកស ោះសនន តជាជនពិការណភនកទាំង ងខាង សហើយានបាំែងចងស់ ោះសនន តសោយខលួនឯង 

ចំលពាោះអនកល ោះលនន ត្ដដលពិការដភនកទំងសងខាង លហើយមានបំណងចង់  
ល ោះលនន ត្លដ្ឋយេលួនឯង របធាន គ.ក.ប រត្ូវដណនំាអនកល ោះលនន ត្លនាោះឱ្យលរបើរកប
រកដ្ឋសពិលសស ដដលជាសមាភ រជំនួយដល់ការល ោះលនន ត្។ អនុរបធាន គ.ក.ប រត្វូរបគល់
រកបរកដ្ឋសពិលសស ដដលមានដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្ខាងកនុងជូនលៅអនកល ោះលនន ត្ដដល
ជាជនពិការ និងកាន់រមាមនដណាមួយរបស់គ្នត់្ឱ្យមកប ោះ និងោទ បរបលហាងរាងបួន
រជុងរទ្ដវង និងរាងមូលតូ្ចដដលលចាោះលលើរកបរកដ្ឋសពិលសសពីលលើចុោះលរកាម និង
ជរមាបគ្នត់្ថា៖ 

- អនកអាចោទ ប និងរាប់របលហាងរាងបួនរជុងរទ្ដវង និងរាងមូលតូ្ចដដលកំណត់្
លលេលរៀង និងចំនួនគណបកសនលោ យទំងអស់លៅលលើសនលឹកលនន ត្។ របលហាងរាង
បួនរជុងរទ្ដវង គឺជារបអប់សរមាប់គូសសញ្ញដ គំ្នរទ្គណបកសនលោ យឈរ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត្ដដលមានបញ្ជ ីលបកាជនឈរល ម្ ោះកនុងភូមិភាគលនោះ។ ឯរបលហាង
រាងមូលតូ្ច គឺជាកំណត់្សមាគ ល់គណបកសនលោ យដដលពំុ នឈរល ម្ ោះ
កនុងមណឍ លភូមិភាគលនោះ។ 

- អនករតូ្វចងចំាអំពីលលេលរៀងរបស់គណបកសនលោ យ ដដលេលួនលពញចិត្ត។ 
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- អនករតូ្វលរបើប ិកគូសសញ្ញដ គំ្នរទ្កនុងរបលហាងរាងបួនរជុងរទ្ដវង បនាទ ប់ពីអនក
 នោទ ប និងដឹងចាស់អំពីរបអប់លលេលរៀងគណបកសដដលអនកលពញចិត្ត។ 

- អនករតូ្វលដ្ឋោះឃាន ប និងដកសនលឹកលនន ត្លចញពីរកបរកដ្ឋសពិលសស រួចបត់្តម
ផនត់្លដើម លហើយលសនើសំុរបធាន គ.ក.ប ឱ្យជួយជូនលៅស កសនលឹកលនន ត្ចូលកនុង
ហិបលនន ត្។ 

 . ករែីអ្នកានវតតានកនុងការយិាល័យស ោះសនន តប៉ោុនប៉ោងចងស់ឃើញអ្នកស ោះសនន តគូ  ញ្ញា ោាំម្រទ្គែបកស
នសយា យ 

 

 
 
 
 
 

- បនាទ ប់ពី នទ្ទួ្លកំណត់្លហតុ្ខាងលលើ គធ.េប រត្ូវលធវើការលសុើបអលងេត្ជាបនាទ ន់។ 
- របសិនលបើមានភសឋុតងបញ្ញជ ក់ថា  នរលំលាភពិត្រ កដដមន គធ.េប រតូ្វ
បញ្ជូ នករណីលនោះលៅ គ.ជ.ប លដើមបចីាត់្វធិានការតមចាប់។ 

ឆ. ករែី នលឹកសនន តខូច ឬរណហកសោយអ្សចតន ឬណដល នគូ  ញ្ញា សលើ នលឹកសនន តរួចសហើយណត នផ្លល  ់ 
រតូរចិតតវិញ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ជ. ករែីានការជាំទ ់ ឬតវ៉ោ ពីភាន ក់ងារគែបកសនសយា យណាាន ក់កនុងសពលស ោះសនន ត 

 

 
 

- អនុញ្ញដ ត្ឱ្យអនុរបធានផឋល់សនលឹកលនន ត្ជូនអនកល ោះលនន ត្ ១សនលឹកលទ្ៀត្ 
លហើយឱ្យដត្ ១លលើកលនោះគត់្។ 

- រ ប់គ្នត់្ឱ្យបត់្សនលឹកលនន ត្េូច ឬរដហក ឬផ្ទល ស់បតូ រចិត្តតមផនត់្លដើម    
ដ្ឋក់លៅកនុងលស្ោមសំបុរត្ដដលមានកាេនងស្ោប់ «សនលឹកលនន ត្េូច»។ 

- សលរមចមិនរពមផឋល់សនលឹកលនន ត្ ១សនលឹកលផសងលទ្ៀត្តមការលសនើសំុ ន
លឡើយ របសិនលបើអនកល ោះលនន ត្មកសំុបនតបនាទ ប់គ្នន ដដលចាត់្ទុ្កថាជា
ភាពមិនរបរកតី្ លហើយឱ្យលលខាធិការកត់្រតករណីទំងលនាោះចូលកនុង   
ទ្.១១០១។ 

- រឭំកអនុរបធានឱ្យដណនំាអនកល ោះលនន ត្អំពីរលបៀបបង្ហេ រសនលឹកលនន ត្េូច 
- ធានាឱ្យមានសនលឹកលនន ត្រគប់រគ្នន់សរមាប់ការល ោះលនន ត្លៅនងៃល ោះលនន ត្។ 

     
 . .  
     

     
 . .   
     

- រពម្ភនផ្ទទ ល់ម្ភរ់ ចំបពាោះការប៉ាុនប៉ាងបលើកទី១។ 
- ចារ់ទុកជាការរបំោភបលើភាពសម្ភា រ់ដនការប ោះបនន រ ររូវបបណត ញ
បចញពីការោិល័យប ោះបនន រ និងររូវទទួលបទសតម ច.ប.ព.ស 
ចំបពាោះការប៉ាុនប៉ាងបលើកទី២។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់រតបហរុការណ៍បនោះកនុងកំណរ់បហរុមួយបដាយ
ដឡក បដើមបបីធវើការតមដានបដនថមបទៀរ។ 

- បញ្ជូ នកំណរ់បហរុជូន គធ.ខប កនុងករណីជនរបរពឹរតបលមើសបគ្នល
ការណ៍សម្ភា រ់ដនការប ោះបនន របនាោះជាបបកខជនឈរប ម្ ោះប ោះបនន រ។ 

- ឱ្យភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យលលើកការជំទស់ ឬត្វ លនាោះមកេលួនផ្ទទ ល់។ 
- ឱ្យបង្ហា ញពីមូលលហតុ្ ឬភសឋុតងដដលនំាឱ្យគ្នត់្លជឿថាមានភាពមិន
របរកតី្ ឬមានការរលំលាភលលើ ច.ប.ព.ស ឬ  ប.ន.ព.ស។ 

     
 . .  
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 របសិនលបើជំទស់សមលហតុ្ផល 
  

 
 
 

 របសិនលបើយល់រពមតមការជំទស់ ឬការត្វ លនាោះ របធានរត្ូវដណនំា និង
រឭំកសមាជិក គ.ក.ប និងអនកមានវត្តមានកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្អំពីេលឹម
ោរពាក់ព័នធ និងរត្ូវចាត់្វធិានការលដ្ឋោះស្ោយភាពមិនរបរកតី្លនាោះជាបនាទ ន់។ 

 របសិនលបើបដិលសធការជំទស់ ឬត្វ ៖ 
 ផឋល់លហតុ្ផលពាក់ព័នធនឹងការបដិលសធលនាោះជូនភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ 
 របសិនលបើភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យលៅដត្ជំទស់ ឬត្វ  របធាន    

គ.ក.ប រត្វូកត់្រតករណីជំទស់ ឬត្វ លនោះលៅកនុង ទ្.១១០១ លដ្ឋយឱ្យ
អនកជំទស់ ឬត្វ លនាោះចុោះហត្ថលលខាជាមួយ។ របសិនលបើគ្នត់្មិនយល់
រពមចុោះហត្ថលលខា ករណីននការជំទស់ ឬត្វ លនាោះមិនរត្ូវ នកត់្រត
កនុងកំណត់្លហតុ្លទ្។ 

 ការសលរមចរបស់របធាន គ.ក.ប ជាការសលរមច នការកនុងករមិត្សមត្ថកិចច
របស់េលួន លហើយរបធានរត្ូវរបកាសបនតដំលណើ រការល ោះលនន ត្ត្លៅលទ្ៀត្។ 

 ផឋល់ ទ្.១២០២ ជូនគ្នត់្សរមាប់បតឹងលៅ គធ.េប (     លបើមានការលសនើសំុ)។ 

ឈ. ករែីានអ្នកស ោះសនន តរ ាំខានសធវើឱ្យរ ាំង ទោះដល់កិចចម្ររតិបតតកិារស ោះសនន ត (សទោះបីសៅកនុងការយិាល័យ
ស ោះសនន តកដី ឬកាំពុងឈរជាជួរសៅកនុងបរសិវែខាងកនុងកដី) 

 
 
 
 

ញ. ករែីកិចចម្ររតិបតតកិារស ោះសនន តម្រតូវរ ាំខានដលក់ម្រមិតណដលអ្នកស ោះសនន តមិនអាចសធវើការស ោះសនន ត នត
សៅសទ្ៀត 

របធាន គ.ក.ប  អាចលសនើសំុកមាល ំងសនតិសុេ   ឱ្យលរៀបចំោលឡើងវញិនូវរលបៀបលរៀប
រយលៅខាងកនុង និងខាងលរៅការោិល័យល ោះលនន ត្។ 
សកមមភាពរខំានដល់ករមិត្មិនអាចល ោះលនន ត្ នមាន៖ 
- ការបលញ្ចញសដរមកខាល ំងៗ  ឬការបលញ្ចញពាកយសមឋីគំរាមកំដហង ឬលជររបមាង មាក់ង្ហយ 
- ការលធវើសកមមភាពរារាងំអនកល ោះលនន ត្មិនឱ្យលៅល ោះលនន ត្ 
- ការរញុរចានលដ្ឋយលរបើកមាល ំងធៃន់ 
- ការគប់វត្ថុលផសងៗ សំលៅអនកល ោះលនន ត្ ឬការោិល័យល ោះលនន ត្ 
- ការអុកឡុកននបុគគលណាមាន ក់ ឬលរចើននាក់ដដលលធវើឱ្យរខំានដល់អនកល ោះលនន ត្ 
- ការបលញ្ចញអាកបបកិរោិ និងភាោមិនសមរមយ 

 

     
 . .  
     

- បញ្ឈប់ជាបលណាត ោះអាសនន កិចចរបតិ្បត្តិការល ោះលនន ត្។ 
- ោត ប់ការជំទស់ ឬត្វ លនាោះ។ 
- ពិភាកាជាមួយសមាជិក គ.ក.ប ដនទ្លទ្ៀត្។ 
- សលរមចយល់រពម ឬបដិលសធការជំទស់ ឬត្វ លនាោះ។ 

- បញ្ញជ អនកល ោះលនន ត្លនាោះឱ្យលចញលៅលរៅការោិល័យល ោះលនន ត្ 
និងលចញឱ្យផុត្ពីបរលិវណខាងលរៅននការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

-      លបើគ្នត់្មិនរពមលចញ រត្ូវលសនើកមាល ំងសនតិសុេឱ្យបលណត ញបុគគល
លនាោះលចញ ឬឃាត់្េលួនរហូត្ដល់ការល ោះលនន ត្រត្ូវ នបញ្ច ប់។ 

 

     
 . .  
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- ការបលញ្ចញឱ្យលឃើញនូវអាវធុ លរគឿងផទុោះ ឬោរធាតុ្លផសងៗ របកបលដ្ឋយលរគ្នោះថាន ក់។ 
 

ដ. ករែីការស ោះសនន ត្នដលស់ពលបញ្ច ប់សៅសា៉ោ ង  ៣:០០    រស ៀល  សហើយសៅណតានអ្នកស ោះសនន ត
 ថិតកនុងការយិាល័យស ោះសនន ត ឬឈរតម្រមងជ់ួរ ឬ ថិតសៅកនុងបរសិវែខាងកនុងថ្នការយិាល័យស ោះសនន ត 
អ្នកស ោះសនន តទាំងសនោះម្រតូវណត នអ្នុញ្ញា តឱ្យស ោះសនន ត 

 
 

 
 
 

 

      
 អនកល ោះលនន ត្ណាដដលគ្នម នវត្តមានលៅខាងកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ ឬលៅ

កនុងជួរអនកល ោះលនន ត្ ឬលៅកនុងបរលិវណខាងកនុងននការោិល័យល ោះលនន ត្ លៅ
នាទី្ចុងលរកាយនាលមា ង ៣:០០    រលសៀលនននងៃល ោះលនន ត្លទ្ អនកល ោះលនន ត្
ទំងលនាោះពំុរត្ូវ នអនុញ្ញដ ត្ឱ្យល ោះលនន ត្លឡើយ។ 

         អនកល ោះលនន ត្ដដលមានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ មិនទន់ នល ោះលនន ត្
រគប់គ្នន លទ្ លទោះបីគ្នម នអនកល ោះលនន ត្ឈររង់ចំាល ោះលនន ត្កឋី របធាន គ.ក.ប មិន
អាចបិទ្ការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យរបស់េលួនលៅមុនលមា ង ៣:០០ នាទី្រលសៀលនន
នងៃល ោះលនន ត្ នលឡើយ។ 

         អនកល ោះលនន ត្ទំងអស់ ដដលមានល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ នមក
ល ោះលនន ត្រគប់គ្នន លហើយ របធាន គ.ក.ប អាចរបកាសបញ្ច ប់ការល ោះលនន ត្លៅ
ការោិល័យរបស់េលួន លៅមុនលមា ង ៣:០០ នាទី្រលសៀល ន។ 

III. ការបិទ្ការប ោះបឆ្ន ត 
 

                                                    
                      . .           ជ    ៣                  
                                                                
      . .                                                  
                         ៖ 

 
 
 

- ចាត់្សមាជិកទី្២ ឱ្យលដើររបមូល អ.េ ឬលិេិត្សមាគ ល់េលួន   
ឬ ឯ.អ ពីអនកល ោះលនន ត្ដដលកំពុងឈរកនុងជួរ លដ្ឋយចាប់លផតើ
មរបមូលពីអនកឈរលរកាយលគបងាស់រហូត្ដល់អនកលៅខាង
មុេលគបងាស់ រចួរបគល់ជូនសមាជិកទី្៣។ 

- ចាត់្សមាជិកទី្៣ ឱ្យលៅល ម្ ោះមាន ក់មតងៗរហូត្ដល់អនក
ល ោះលនន ត្ចុងលរកាយបងាស់ឱ្យចូលកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្ 
លដើមបលី ោះលនន ត្។ 

     
 . .  
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១. ការសផទៀងផ្លទ តច់ាំនួនអ្នកស ោះសនន ត ចាំនួន នលឹកសនន តណដល នសម្ររើ ចាំនួន នលឹកសនន តមិន នសម្ររើ និងចាំនួន
 នលឹកសនន តខូច 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- បិទ្ភជិត្សនទោះបិទ្របលឡាោះសរមាប់ស កសនលឹកលនន ត្ទំង២ននហិបលនន ត្។ 
- បិទ្រកដ្ឋសលសតើង ១សនលឹកដដលមានចុោះហត្ថលលខារបស់គ្នត់្ និង
ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាសពីលលើសនទោះបិទ្របលឡាោះសរមាប់
ស កសនលឹកលនន ត្ទំង២ លនាោះ។ 

 

 

     
 . .   
     

 

- បិទ្គរមបខាងលរៅននហិបលនន ត្ និងចាក់លោឃលុ ំមានលលេលៅ
រត្ង់រកវលិសរមាប់ចាក់លោទំង២ ននហិបលនន ត្ និងអនុញ្ញដ ត្ឱ្យ
ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ពិនិត្យលមើល
ហិបលនន ត្ និងលោឃលុ ំមានលលេទំង២ លនាោះ។ 

- ចាត់្លលខាធិការឱ្យកត់្រតបដនថមកនុងកំណត់្លហតុ្ននការល ោះលនន ត្ 
(ទ្.១១០១) អំពីលពលលវលាននការបិទ្ការល ោះលនន ត្ រពមទំង
លកាណៈសមាគ ល់ និងលលេននលោឃលុ ំទំង២។ 

- ចាត់្វធិានការការពារហិបលនន ត្ដដលមានសនលឹកលនន ត្លៅខាងកនុង
ោ ងហមត់្ចត់្។ 
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- ចាត់្លលខាធិការឱ្យរាប់ចំនួនអនកល ោះលនន ត្ដដល នល ោះលនន ត្ លដ្ឋយ
រាប់ចំនួនគំនូសសញ្ញដ ដដល នគូសសមាគ ល់កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ និង
រាយការណ៍ជូនរបធានអំពីចំនួនអនកល ោះលនន ត្ដដល នល ោះលនន ត្។ 

- ឱ្យអនុរបធានកំណត់្សមាគ ល់រវងគល់បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្ ដដល នលរបើ 
និងគល់បញ្ជ ីននសនលឹកលនន ត្មិនទន់ នលរបើ  រចួរាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្
ដដលមិន នលរបើ និងរាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្េូចលដ្ឋយដឡកពីគ្នន ។ 

- ឱ្យលលខាធិការ និងអនុរបធានលធវើការលផទៀងផ្ទទ ត់្គ្នន  របសិនលបើលឃើញ
ថា ចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដល នទ្ទួ្លជាក់ដសឋងដកផលបូកននចំនួន
សនលឹកលនន ត្េូច និងចំនួនសនលឹកលនន ត្មិន នលរបើមានចំនួនលសមើគ្នន
នឹងចំនួនអនកល ោះលនន ត្ដដល នល ោះលនន ត្លនាោះ រត្ូវចាត់្លលខាធិការ
ឱ្យកត់្រតតួ្លលេននចំនួនលសមើគ្នន លនាោះលៅកនុ ង ទ្.១១០១។ 

- របសិនលបើលឃើញថា មានភាពេុសគ្នន ៖ 
 ចាត់្លលខាធិការឱ្យរាប់ចំនួនគំនូសសញ្ញដ សមាគ ល់អនកល ោះលនន ត្
ដដល នមកល ោះលនន ត្ ជាលលើកទី្២។ 
 ឱ្យអនុរបធានលផទៀងផ្ទទ ត់្ និងរាប់លឡើងវញិដដរនូវចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដល
 នលរបើ ចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដលមិន នលរបើ  និងចំនួនសនលឹកលនន ត្
េូចដដលសរបុមក រត្ូវលសមើនឹងចំនួនសនលឹកលនន ត្ទ្ទួ្លជាក់ដសឋង។ 
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២.                                
 

 
 

 

៣. កាំែតស់ហតុថ្នការស ោះសនន ត (ទ្.១១០១) និងការសម្ររើម្រា ់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. ការសវចខចប់កញ្ច ប ់ុវតថភិាព «ក» (មិនទន់បិទ្ភជិតកាវ ុវតថិភាព) 
របធាន គ.ក.ប រត្ូវលរៀបចំលវចេចប់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់

សុវត្ថិភាព «ក» ដដលមាន៖ 

ចំនួនសនលឹកលនន ត្
ដដល នទ្ទួ្ល

ជាក់ដសឋង 

 

ចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដលមិន ន
លរបើ + ចំនួនសនលឹកលនន ត្េូច 

ចំនួនអនកល ោះ
លនន ត្ដដល ន
ល ោះលនន ត្ 

– = 

- ចាត់្លលខាធិការឱ្យ៖ 
 កត់្រតបដនថមនូវលលេលោឃលុ ំដដលនឹងរត្ូវលរបើរ ស់សរមាប់

ចាក់ឃលុ ំមាត់្សាង «េ» លៅកនុង ទ្.១១០១ 
 ល ោះរតសមាៃ ត់្លៅរជុងខាងោត ំដប កខាងលលើនន ទ្.១១០១។ 
 ចុោះហត្ថលលខាលលើ ទ្.១១០១ ទំង ២ចាប់ 

- ពិនិត្យ និងចុោះហត្ថលលខាលលើ ទ្.១១០១ ទំង ២ចាប់ រចួឱ្យ
លលខាធិការល ោះរតការោិល័យល ោះលនន ត្ 

- ដ្ឋក់បង្ហា ញកំណត់្លហតុ្លនោះចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ 
និងអនកសលងេត្ការណ៍ លដើមបពិីនិត្យ 

- អលញ្ជ ើញភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ ឱ្យចូលរមួចុោះហត្ថលលខា 
ជាោកសី។ការមិនរពមចុោះហត្ថលលខាពីភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ
មិនអាចចាត់្ទុ្កកំណត់្លហតុ្លនោះជាលមាឃៈ នលទ្។ 

     
 . .  
     

ទ.១១០១ ចំនួន ២ចាប់ 
- ១ចាប់ ដាក់កនុងបស្រសាមសំបុររប ោះពុមពម្ភនកាខនងថា   

«កំណរ់បហរុដនការប ោះបនន រ បផាើជូន គ.ជ.ប» 
- ១ចាប់ ដាក់កនុងបស្រសាមសំបុររប ោះពុមពម្ភនកាខនងថា   

«កំណរ់បហរុដនការប ោះបនន រ បផាើជូន គធ.ខប» 
 

- របសិនលបើលឃើញថា លៅដត្មានភាពេុសគ្នន លទ្ៀត្៖ 
 ចាត់្លលខាធិការឱ្យកត់្រតតួ្លលេននចំនួនដដលេុសគ្នន លនាោះ លៅ
កនុង ទ្.១១០១។ 
 ភាពេុសគ្នន លនាោះ មិនរត្ូវ នកំណត់្ជាភាពមិនរបរកតី្មួយលនាោះលទ្ 

- ចាត់្សមាជិកទី្២ ឱ្យកាត់្ ឬលចាោះសនលឹកលនន ត្ដដលមិន នលរបើ
ទំងអស់លដ្ឋយកន្នត ឬរបដ្ឋប់លចាោះ លដើមបីលធវើលមាឃភាពសនលឹក
លនន ត្ដដលលៅសល់មិន នលរបើ។ 

 ឱ្យអនុរបធានដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្លមាឃភាព និងគល់បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្
ដដល នលរបើលៅកនុងលសាង ល សទិកដត្១  រចួបិទ្ឱ្យជិត្។ 

 

      
 . .   
     



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាបក់ារស ោះសនន តសម្រជើ តាំង ាជិកម្រពឹទ្ធ ភា នីតិកាលទី្៤ នន ាំ២០១៨                                                 23 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ លផញើជូន គ.ជ.ប 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់បញ្ជ ីល ោះលនន ត្ដដល នលរបើកនុងការល ោះលនន ត្ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្េូច» (លបើមាន) 
- លសាង ល សទិកដ្ឋក់«សនលឹកលនន ត្មិន នលរបើ  និងគល់បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្ដដល នលរបើ» 
- លស្ោមសំបុរត្តូ្ចដ្ឋក់រតសមាៃ ត់្ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្មិនរតឹ្មរត្ូវដដល នដកហូត្» (លបើមាន) 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ឯកោរភសឋុតងដដល នដកហូត្ (លបើមាន)  

               . .  រត្វូ ៖ 
 ចាត់្ដចងរត្ួត្ពិនិត្យឱ្យ នហមត់្ចត់្ថា សមាភ រ ឯកោរខាងលលើរត្ូវ នដ្ឋក់កនុង

កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» រគប់សពវលហើយ។ 
 កំុទន់បិទ្កាវសុវត្ថិភាពកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លរពាោះរត្ូវរង់ចំាដ្ឋក់ ទ្.១១០២    

ទ្.១១០៨ និងលសាង ល សទិកដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្ នការ សនលឹកលនន ត្មិន នការ 
ផ្ទទ ំងរកដ្ឋសធំកត់្រតសំលឡងលនន ត្ និងលស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់វត្ថុមិនដមនជាសនលឹក
លនន ត្ (លបើមាន) ចូលកនុងកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» បដនថមលទ្ៀត្។ 

 សរលសរលលេកូដការោិល័យល ោះលនន ត្លលើកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ដផនកខាងលរៅ 
លដ្ឋយប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ។ 

 ចាត់្ដចងរកាទុ្កកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ោ ងហមត់្ចត់្ និងមានសុវត្ថិភាពកនុង
លពលកំពុងដំលណើ រការរាប់សនលឹកលនន ត្។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ការសរៀបចាំទ្ុកោក់ ាា រ ឯកសារសៅ ល់ 
របធាន គ.ក.ប រត្វូចាត់្ដចងសមាជិកឱ្យ៖ 
 លរៀបចំទុ្កដ្ឋក់សមាភ រ ឯកោរដដលលៅសល់កនុងលកសស័ងេសី។ 
 លវចេចប់ដបទឹ្កលមម លុបមិនរជោះលដ្ឋយដឡក។ 
 រោុះលរ ើបនទប់សមាៃ ត់្ទំង២ រចួរចកលៅកនុងការងុនីឡុងដដល នលរបើលពលទ្ទួ្ល។ 

(មិនទន់បិទកាវសុវរថិភាព) 
 

   ប          « » 
 

       ភូមិភាគ  រជធានី សខតត      ការយិាល័យស ោះសនន ត 
-   លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ លផញើជូន គ.ជ.ប 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់បញ្ជ ីល ោះលនន ត្ដដល នលរបើកនុងការល ោះលនន ត្ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្េូច»(លបើមាន) 
- លសាង ល សទិកដ្ឋក់«សនលឹកលនន ត្មិន នលរបើ និងគល់បញ្ជ ីសនលឹក
លនន ត្ដដល នលរបើ» 

- លស្ោមសំបុរត្តូ្ចដ្ឋក់រតសមាៃ ត់្ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្មិនរតឹ្មរត្ូវដដល នដកហូត្ (លបើមាន) 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ឯកោរភសឋុតងដដល នដកហូត្(លបើមាន)។ 
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 លរៀបចំទុ្កដ្ឋក់សមាភ រ ឯកោរខាងលលើលនាោះឱ្យមានសុវត្ថិភាពលៅកនុងការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

IV. ការរាប់សនលឹកបឆ្ន តបៅការយិាលយ័ប ោះបឆ្ន ត 
ការរាប់សនលឹកលនន ត្រត្ូវលធវើលៅតមការោិល័យល ោះលនន ត្នីមួយៗ ដដលមាន   

ទី្តំងលៅទី្របជំុជនរាជធានី លេត្ត លលើកដលងដត្ការោិល័យល ោះលនន ត្ណាដដលមាន
លសចកឋីសលរមចលផសងពីលនោះ លដ្ឋយ  គ.ជ.ប។ គ.ក.ប កាល យជា គ.ក.រ លៅលពលរាប់សនលឹក
លនន ត្។ 

ការរាប់សនលឹកលនន ត្រត្ូវលធវើបនាទ ប់ពីការបិទ្ការល ោះលនន ត្ និងការលធវើកំណត់្លហតុ្
ននការល ោះលនន ត្ចប់រចួរាល់នាលាៃ ចនងៃអាទិ្ត្យ ទី្២៥ ដេកុមភៈ នន ំ២០១៨។ 

ការលផទៀងផ្ទទ ត់្ និងការរាប់សនលឹកលនន ត្រត្ូវលធវើលៅដត្ ១កដនលងសរមាប់ការោិល័យ
ល ោះលនន ត្១ លៅចំលពាោះមុេភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ លហើយ
រត្ូវលធវើឱ្យចប់ចុងចប់លដើម លដ្ឋយមិនរត្ូវឈប់សរមាកលឡើយ។ ភាន ក់ង្ហរគណបកស
នលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍រត្ូវចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីវត្តមាន ទ្.១១១៥។ លៅ
ចំលពាោះមុេមុនលពល ចាប់លផតើមរាប់សនលឹកលនន ត្ លហើយអាចផ្ទល ស់បតូរភាន ក់ង្ហរបរមុងរបស់
េលួន(លបើមាន)ឱ្យបំលពញភារកិចចជំនួស  និងរត្ូវចូលរមួឱ្យចប់ចុងចប់លដើម។ របធាន គ.ក.រ 
រត្ូវចាត់្ដចងលរៀបចំតមគំរបូលង់សរមាប់ការរាប់សនលឹកលនន ត្ និងមានវធិានការការពារ
សនតិសុេកនុងការោិល័យរាប់សនលឹកលនន ត្។ 
១. ការចាត់ណចងសរៀបចាំបនទបរ់ប ់នលឹកសនន ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- លរត្ៀមលភលើងសរមាប់បំភលឺកនុ ងករណីការរាប់សនលឹកលនន ត្រត្ូវអូសបនាល យដល់លពលយប់។ 
- អងគុយចុងតុ្មាា ងទ្ល់មុេលលខាធិការ។ អនុរបធាន និងសមាជិកទី្១ អងគុយអម
សងខាងទ្ល់មុេគ្នន ។ 

- ចាត់្សមាជិកទី្២ និងសមាជិកទី្៣ ឱ្យសហការគ្នន ការពារមាត់្ទវ រ និងបងាួច
ដដលលបើកចំហ កំុឱ្យមានអនកលចញ ចូល លមើលដងរកាសុវត្ថិភាពសមាភ រ ឯក
ោរល ោះលនន ត្ដដលមិនរត្ូវ នលរបើរ ស់កនុងការរាប់សនលឹកលនន ត្ និងលមើល
ដងរកាសណាត ប់ធាន ប់កនុងការោិល័យរាប់សនលឹកលនន ត្។ 

- ចាត់្ដចងលរៀបចំតមបលង់ការោិល័យរាប់សនលឹកលនន ត្ និងទុ្កដ្ឋក់សមាភ រ ឯក
ោរដដល នលរបើលៅលពលល ោះលនន ត្ឱ្យ នហមត់្ចត់្ និងមានសុវត្ថិភាព។ 

- លរៀបតុ្ធំ១ ឬតុ្តូ្ចលរចើនផគុ ំគ្នន  និងលៅអីចំនួន៤ សរមាប់សមាជិក គ.ក.រ ដ្ឋក់ 
ចំកណាត លបនទប់ដដលអាចឱ្យភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្
ការណ៍លដើរចុោះលឡើងជំុវញិតុ្ លដើមបីសលងេត្លមើលសកមមភាពទំងឡាយនន    
ការរាប់សនលឹកលនន ត្។ 

- បិទ្ផ្ទទ ំងរកដ្ឋសធំ ១សនលឹកភាជ ប់នឹងជញ្ញជ ងំ ឬលលើកាត រលេៀនសរមាប់កត់្រត
សំលឡងលនន ត្។ 

- លលើកហិបលនន ត្ដ្ឋក់ចំកណាត លតុ្ និងដ្ឋក់កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព « ក » រាល់សមាភ រ  
ឯកោរ និងទ្រមង់ដបបបទ្ចំា ច់លរត្ៀមសរមាប់លរបើកនុ ងកិចចរបតិ្បត្តិការ   
រាប់សនលឹកលនន ត្លៅលលើតុ្រត្ង់កដនលងេលួនអងគុយ។ 

 

     
 . .  
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២. វិធានការចាំសពាោះករែីអ្នកសធវើ កមៅភាពមិនម្ររម្រកតី សដើមបចីងដឹ់ងថា អ្នកស ោះសនន ត នស ោះសនន តឱ្យគែបកស
នសយា យណាមួយ កនុងសពលកាំពុងរប ់នលឹកសនន ត 

 
 
 
 
 

 លៅលពលទ្ទួ្ល នកំណត់្លហតុ្លនោះ គធ.េប រត្ូវលធវើការលសុើបអលងេត្ជាបនាទ ន់។ 
 របសិនលបើមានភសឋុតងបញ្ញជ ក់ថា  នរលំលាភពិត្រ កដដមន គធ.េប រត្ូវបញ្ជូ ន

ករណីលនោះលៅ គ.ជ.ប លដើមបី គ.ជ.ប ចាត់្វធិានការតមផលូវចាប់។ 
៣.  នលឹកសនន ត នការ និង នលឹកសនន តមិន នការ 

លដើមបអីនុវត្តកិចចរបតិ្បត្តិការរាប់សនលឹកលនន ត្ នលារតឹ្មរត្ូវ សមាសភាពទំង
អស់នន គ.ក.រ ជាពិលសស របធាន គ.ក.ប អនុរបធាន គ.ក.រ រត្ូវយល់ដឹងោ ងចាស់
លាស់អំពីលកាណៈននសនលឹកលនន ត្ នការ និងសនលឹកលនន ត្មិន នការ។ 
ក.  នលឹកសនន ត នការ 

  សនលឹកលនន ត្ផលូវការដដល នផតល់ជូនលដ្ឋយ គ.ជ.ប  
  សនលឹកលនន ត្មានល ោះរតសមាៃ ត់្ននការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធលៅដផនក
ខាងេនង 

  សនលឹកលនន ត្មានគូសសញ្ញដ គំ្នរទ្កនុងរបអប់បួនរជុងរទ្ដវង ឬចំលលេលរៀងស្សប
នឹងគណបកសនលោ យណាមួយ។ 

ខ.  នលឹកសនន តមិន នការ 
សនលឹកលនន ត្មិន នការ គឺជាសនលឹកលនន ត្ដដលរត្ូវ នចាត់្ទុ្កជាលមាឃៈដដល

កនុងលនាោះរមួមាន ៥របលភទ្ ។ 
ខ.១  នលឹកសនន តមិនផលូវការ៖ 

 សនលឹកលនន ត្មានខាន ត្តូ្ច ឬធំជាងសនលឹកលនន ត្ផលូវការរបស់ គ.ជ.ប 
 សនលឹកលនន ត្ល ោះពុមពលលើរកដ្ឋសលផសង (រកាស់ ឬលសតើងជាង) េុសគ្នន ពី

សនលឹកលនន ត្ផលូវការរបស់ គ.ជ.ប 
 សនលឹកលនន ត្មានពណ៌លផសងេុសពីសនលឹកលនន ត្ផលូវការរបស់ គ.ជ.ប 
 សនលឹកលនន ត្ដដលគ្នម នល ម្ ោះគណបកសនលោ យមួយ ឬលរចើនដដល នឈរ
ល ម្ ោះល ោះលនន ត្លរជើសតំងសមាជិករពឹទ្ធសភាលៅតមមណឍ លភូមិភាគពាក់ព័នធ 
សនលឹកលនន ត្មានល ម្ ោះគណបកសនលោ យលលើសពីចំនួនគណបកស
នលោ យឈរល ម្ ោះល ោះលនន ត្លរជើសតំងសមាជិករពឹទ្ធសភាលៅតម
មណឍ លភូមិភាគនីមួយ  ៗ

- រពម្ភនផ្ទទ ល់ម្ភរ់ចំបពាោះការបធវើសកមមភាពបលើកទី១។ 
- បបណត ញបចញពីការោិល័យរាប់សនលឹកបនន រ និងររូវទទួលបទស
តម ច.ប.ព.ស ចំបពាោះការបធវើសកមមភាពបលើកទី២។ 

- ចារ់បលខាធិការឱ្យករ់រតបហរុការណ៍បនាោះកនុ ងកំណរ់បហរុមួយ
បដាយដឡក បដើមបបីធវើការតមដានបដនថមបទៀរ។ 

- បញ្ជូ នកំណរ់បហរុបនោះជូន គធ.ខប ជាបនាទ ន់។ 

របធាន 
គ.ក.រ រត្ូវ 
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 សនលឹកលនន ត្ល ោះពុមពមានេុសល ម្ ោះ ឬ/និងេុសលំដ្ឋប់លលេលរៀងននគណបកស
នលោ យឈរល ម្ ោះល ោះលនន ត្លរជើសតំងសមាជិករពឹទ្ធសភាសរមាប់
មណឍ លភូមិភាគនីមួយ  ៗ

 សនលឹកលនន ត្ដកលងបនលំ ឬដកលងកាល យដដលមានេលឹមោរមិនរគប់រគ្នន់ មិនរតឹ្មរត្ូវ 
ឬ/និងមានេលឹមោរលផសងមិនដូចសនលឹកលនន ត្ដដល គ.ជ.ប  នល ោះពុមពផលូវការ 
និងដដលមិន នផឋល់ឱ្យលដ្ឋយ គ.ក.ប ពាក់ព័នធ។ 

ខ.២  នលឹកសនន តោៅ នគាំនូ  ឬានគាំនូ ណដលពុាំអាច ននិោា នថា ស ោះសនន តោាំម្រទ្គែបកស
នសយា យណាមួយ៖ 
 សនលឹកលនន ត្គ្នម នគំនូសសញ្ញដ អវីទំងអស់ (សនលឹកលនន ត្ទំ្លនរ) 
 សនលឹកលនន ត្មានគូសសញ្ញដ កនុងរបអប់បួនរជុងរទ្ដវង ឬចំលលេលរៀងទ្នទឹម 
នឹងគណបកសនលោ យលលើសពីមួយគណបកស 

 សនលឹកលនន ត្មានគំនូសសញ្ញដ មួយ ឬលរចើនលៅលរៅរបអប់គណបកសនលោ យ 
ឬមិនចំលលេលរៀងននគណបកសនលោ យណាមួយ លទោះបីជាមានគំនូសសញ្ញដ
កនុងរបអប់បួនរជុងរទ្ដវង  ឬចំលលេលរៀងគណបកសនលោ យណាមួយក៏លដ្ឋយ។ 

ខ.៣  នលឹកសនន តានគាំនូ  ញ្ញា  ឬរូបភាពសផសងៗ ណដលនាំឱ្យសគសាា ល់អ្នកស ោះសនន ត៖ 
 សនលឹកលនន ត្មានសរលសរពាកយលពចន៍ ពាកយអធិបាយ ឬឃាល របលោគលផសង  ៗ

លទោះលៅកនុងរបអប់ ឬលរៅរបអប់ននគណបកសនលោ យណាមួយ ឬ/និង
លៅលលើដផនកខាងមុេ ឬខាងេនងននសនលឹកលនន ត្ 

 សនលឹកលនន ត្មានផតិត្ោន មរមាមនដ លទោះលៅកនុងរបអប់ ឬលរៅរបអប់ននគណបកស
នលោ យណាមួយ ឬ/និងលៅលលើដផនកខាងមុេ ឬខាងេនងននសនលឹកលនន ត្ 

 សនលឹកលនន ត្មានបិទ្ដត្មរបិ៍ ឬរកដ្ឋសរ ក់ ឬរកដ្ឋសបកបិទ្ ឬរកដ្ឋសមាន   
សំលណរ ឬរបូសញ្ញដ លផសងៗភាជ ប់លៅរត្ង់របអប់គណបកសនលោ យ ឬលៅ
លលើដផនកខាងមុេ  ឬខាងេនងននសនលឹកលនន ត្ 

 សនលឹកលនន ត្មានឯកោរលផសងៗបិទ្ ឬខាទ ស់ជាប់ជាមួយ 
 សនលឹកលនន ត្មានសរលសរល ម្ ោះ ឬហត្ថលលខា ឬសញ្ញដ ដដលនំាឱ្យលគ

ោគ ល់អនកល ោះលនន ត្។ 
ខ.៤  នលឹកសនន តរណហក ឬម្ររឡាក់ខចូ៖ 

 សនលឹកលនន ត្រដហក ដ្ឋច់ ត់្លលេលរៀង ឬរបអប់ននគណបកសនលោ យណាមួយ 
 សនលឹកលនន ត្រដហកដ្ឋច់លចញពីគ្នន ទំងស្សុង 
 សនលឹកលនន ត្ដដលមានរបឡាក់ពណ៌លៅលលើដផនកខាងមុេ ឬ/និងខាងេនង

ដដលមិនអាចលមើលយល់នូវរបូសញ្ញដ  និងអកសរ ឬ/និងគំនូសសញ្ញដ ដដល
ល ោះគំ្នរទ្គណបកសនលោ យណាមួយ។ 

ខ.៥  នលឹកសនន តោៅ នស ោះម្រត ាៃ ត់ជាផលូវការ៖ 
 សនលឹកលនន ត្គ្នម នល ោះរតសមាៃ ត់្ជាផលូវការននការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ 
 សនលឹកលនន ត្មានល ោះរតសមាៃ ត់្ ប ុ ដនតពំុដមនជារតសមាៃ ត់្ផលូ វការនន

ការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ។ 
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ឧទហរែ៍ 
ក. គាំរូ នលឹកសនន តណដល គ.ជ.ប  នស ោះពុមព 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

េ. គាំរូ នលឹកសនន តមិន នការម្រតូវ នចាត់ទ្ុកជាសាឃៈ 
ខ.១  នលឹកសនន តណដលពុាំណមនជា នលកឹសនន តផលូវការ 

សនលឹកលនន ត្ទំងឡាយណាដដលមិន នផឋល់ឱ្យជាផលូវការលដ្ឋយម្នតីការោិល័យ
ល ោះលនន ត្ ឬមានេលឹមោរមិនរគប់រគ្នន់ មិនរតឹ្មរត្ូវ ដកលងបនលំ មិនដូចសនលឹកលនន ត្ដដល 
គ.ជ.ប  នល ោះពុមពជាផលូវការ រមួមាន៖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

១.  នលឹកសនន តានខាន តតូចជាង នលឹកសនន ត 
ផលូវការរប ់ គ.ជ.ប។ 

២.  នលឹកសនន តានខាន តធាំជាង នលឹកសនន តផលូវការរប ់   
គ.ជ.ប។ 
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៥. នលឹកសនន តណដលោៅ នស ៅ្ ោះគែបកសនសយា យមួយ 
ឬសម្រចើនណដល នឈរស ៅ្ ោះស ោះសនន តសម្រជើ  តាំង
 ាជិកម្រពទឹ្ធ ភាសៅតមមែឌ លភូមិភាគពាកព់័នធ។ 

៦  នលឹកសនន តានស ៅ្ ោះគែបកសនសយា យសលើ ពី
ចាំនួនគែបកសនសយា យឈរស ៅ្ ោះស ោះសនន តសម្រជើ 
តាំង ាជិកម្រពឹទ្ធ ភាសៅតមមែឌ លភូមិភាគនីមួយៗ។ 

៣.  នលឹកសនន តស ោះពុមពសលើម្រកោ សផសង (ម្រកា ់ជាង  
ឬស តើងជាង) ខុ ោន ព ីនលឹកសនន តផលូវការរប ់ គ.ជ.ប។ 

៤.  នលឹកសនន តានពែ៌សផសងខុ ព ីនលឹកសនន តផលូវការ 
រប ់ គ.ជ.ប។ 
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ខ.២  នលឹកសនន តណដលោៅ នគាំនូ  ឬានគាំនូ  ណដលពុាំអាច ននោិា នថា ស ោះោាំម្រទ្គែបកសនសយា យណាមួយ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៧.  នលកឹសនន តស ោះពុមពានខុ ស ៅ្ ោះ ឬ/នងិខុ លាំោបស់លខ
សរៀងថ្នគែបកសនសយា យឈរស ៅ្ ោះស ោះសនន តសម្រជើ  
តាំង ាជិកម្រពឹទ្ធ ភា ម្រាប់មែឌ លភូមិភាគនីមយួៗ 

 

១.  នលឹកសនន តោៅ នគាំនូ  ញ្ញា អ្វីទាំងអ្  ់
( នលឹកសនន តទ្ាំសនរ)។ 

២.   នលកឹសនន តានគូ  ញ្ញា កនុងម្ររអ្ប់បួនម្រជុងម្រទ្ណវង  
ឬចាំសលខសរៀងទ្នទឹមនឹងគែបកសនសយា យសលើ   
ពីមួយគែបកស។ 

៨.  នឹលកសនន តណកលងបនលាំ  ឬណកលងកាល យណដលានខលឹមសារ 
មិនម្រគប់ម្រោន់ មិនម្រតឹមម្រតូវ ឬ/និងានខលឹមសារសផសង 

 មិនដូច នលឹកសនន តណដល គ.ជ.ប ស ោះពុមពជាផលូវការ 
  និងណដលមិន នផដលឱ់្យសោយ គ.ក.ប ពាកព់័នធ 
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ខ.៣  នលឹកសនន តានគាំនូ  ញ្ញា  ឬរូបភាពសផសងៗ ណដលនាំឱ្យសគសាា ល់អ្នកស ោះសនន ត 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.  នលឹកសនន តានផដិ តសាន មម្រាមថ្ដ សទោះសៅកនុងម្ររអ្ប ់
ឬសម្រៅម្ររអ្បថ់្នគែបកសនសយា យណាមួយ ឬ/
និងសៅសលើណផនកខាងមុខ ឬខាងខនង។ 

១. នលឹកសនន តាន រស រពាកយសពចន៍ ពាកយអ្ធិរោយ ឬ 
ឃ្លល ម្ររសយាគសផសង  ៗសទោះសៅកនុងម្ររអ្ប់ ឬសម្រៅម្ររអ្ប ់

 ថ្នគែបកសនសយា យណាមួយ ឬ/និងសៅសលើណផនក 
ខាងមុខ ឬខាងខនង។ 

៣.  នលកឹសនន តានគាំន ូ ញ្ញា មួយ ឬសម្រចើនសៅសម្រៅម្ររអ្បគ់ែបកសនសយា យ  
ឬមិនចាំសលខសរៀងថ្នគែបកសនសយា យណាមួយ សទោះបីជាានគាំនូ  
 ញ្ញា កនុងម្ររអ្បប់ួនម្រជុងម្រទ្ណវង ឬចាំសលខសរៀងគែបកសនសយា យណា 
មួយកស៏ោយ។ 
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៤.  នលឹកសនន តានឯកសារសផសងៗបិទ្  
ឬខាទ  ជ់ាប់ជាមួយ។ 

៥.  នលឹកសនន តាន រស រស ៅ្ ោះ ឬហតថសលខា  
ឬ ញ្ញា ណដលនាំឱ្យសគសាា ល់អ្នកស ោះសនន ត។ 

៣.  នលឹកសនន តណដលានបិទ្ណតមម្ររិ៍ ឬម្រកោ ម្រាក់ ឬម្រកោ បក
បិទ្ ឬម្រកោ ាន ាំសែរ ឬរូប ញ្ញា សផសងៗភាជ ប់នឹងម្ររអ្បថ់្ន
គែបកសនសយា យ ឬសៅសលើណផនកខាងមុខ ឬខាងខនង។ 
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ខ.៤  នលឹកសនន តណដលានរណហក ឬម្ររឡាក់ខូច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២.  នលឹកសនន តរណហកោច់សចញពោីន ទាំងម្រ ុង។ 

៣.  នលឹកសនន តណដលានម្ររឡាក់ពែ៌សៅសលើណផនកខាងមុខ ឬ/
និងខាងខនង ណដលមិនអាចសមើលយល់នូវរូប ញ្ញា  និងអ្កសរ 
ឬ/និងគាំនូ  ញ្ញា ណដលស ោះោាំម្រទ្គែបកសនសយា យ។ 

១.  នលឹកសនន តរណហក ោច ់ត់សលខសរៀង ឬម្ររអ្ប ់
ថ្នគែបកសនសយា យណាមយួ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាបក់ារស ោះសនន តសម្រជើ តាំង ាជិកម្រពឹទ្ធ ភា នីតិកាលទី្៤ នន ាំ២០១៨                                                 33 

 ខ.៥  នលឹកសនន តណដលោៅ នស ោះម្រត ាៃ តជ់ាផលូវការ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៤. កចិចម្ររតបិតតកិាររប ់នលកឹសនន ត 

របធាន គ.ក.រ របកាសចាប់លផតើមកិចចរបតិ្បត្តិការរាប់សនលឹកលនន ត្ចំលពាោះ
មុេភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ដដលមានវត្តមាន និងរត្ូវ
ចាត់្ដចងការង្ហរ ដូចខាងលរកាម៖ 
ក. ការសរៀបចាំ ាា រ ឯកសារ 

      . .      ៖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ដ្ឋក់ដកបរេលួន 

- កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» 
- ទ្.១១១៥  សរមាប់ស្សង់វត្តមានភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ 
និងអនកសលងេត្ការណ៍ 

- ទ្.១២០២ សរមាប់ជូនភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ       
លបើមានការលសនើសំុ) 

- លសាង ល សទិកថាល សរមាប់ដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្ នការ និងលស្ោម
សំបុរត្ដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្មិន នការ 

- លៅស ូកង។ 

២.  នលឹកសនន តានស ោះម្រត ាៃ ត់ ប៉ោុណនតពុាំណមនជាម្រត
 ាៃ តផ់លូវការថ្នការយិាល័យស ោះសនន តពាក់ព័នធ។ 

១. នលឹកសនន តោៅ នស ោះម្រត ាៃ តជ់ាផលូវការថ្ន
ការយិាល័យស ោះសនន តពាក់ព័នធ។ 
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ខ. ការពនិតិយហបិសនន ត   ចាំសពាោះមខុភាន កង់ារគែបកសនសយា យ នងិអ្នក សងេតការែ៍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

តរាងកត់្រតសំលឡងលនន ត្ (ទ្.១១០៨) ចំនួន ១ចាប់។ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

- ទ្.១១០២ ចំនួនរគប់រគ្នន់ សរមាប់បំលពញកំណត់្លហតុ្ននការ
រាប់សនលឹកលនន ត្ 

- តរាងកត់្រតសំលឡងលនន ត្ (ទ្.១១០៨) ចំនួន ១ចាប់ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ ដដលរត្ូវដកយកពីកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព 
“ក” និងរ ប់គ្នត់្ឱ្យបំលពញកំណត់្លហតុ្ននការរាប់សនលឹកលនន ត្ 
(ទ្.១១០២) លដ្ឋយចមលងនូវតួ្លលេននចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដល
 នទ្ទួ្លជាក់ដសឋង ចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដលមិន នលរបើ ចំនួន
សនលឹកលនន ត្េូច និងចំនួនអនកល ោះលនន ត្ដដល នល ោះលនន ត្
ដដលមានកត់្រតលៅកនុង ទ្.១១០១។ 

    ជ  
  ១ 

ផ្ទទ ំងរកដ្ឋសធំ ១ផ្ទទ ំង និងប កិហវឺត្ ១លដើម សរមាប់កត់្រត
សំលឡងលនន ត្។  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 . .       

- ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្ឱ្យចាស់ថា លោឃលុ ំទំង២ ដដលចាក់ជាប់គរមប
ខាងលរៅននហិបលនន ត្សថិត្កនុងោថ នភាពលដើម។ 

- កាត់្ផ្ទត ច់លោឃលុ ំទំង២ លនោះលដ្ឋយកន្នត ឬកូនកំាបិត្ លបើក
គរមបខាងលរៅលចញ។ 

- រត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្លលេលោឃលុ ំដដលចាក់ជាប់នឹងគនលឹោះខាទ ស់
បិទ្គរមបខាងកនុ ងននហិបលនន ត្ និងរកដ្ឋសលសតើងដដលបិទ្
ពាសពីលលើសនទោះបិទ្ភជិត្របលឡាោះសរមាប់ស កសនលឹកលនន ត្ 
លដើមបបីញ្ញជ ក់ថា គ្នម នការរោុះលរ ើ។ 

- កាត់្ផ្ទត ច់លោឃលុ ំ និងដហករកដ្ឋសបិទ្ពាសលនោះលចាល។ 
- លបើកគរមបខាងកនុងននហិបលនន ត្។ 
- ចាក់សនលឹកលនន ត្ឱ្យអស់ពីហិបលនន ត្ដ្ឋក់លៅលលើតុ្ រត្ង់ចលនាល ោះ
អនុរបធាន និងសមាជិកទី្១។ 

- ដ្ឋក់ហិបលនន ត្ទ្លទ្លៅដកបរេលួន។ 
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    ជ    ១ 
                                             
               )                                 
      ១            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
គ. ការរបច់ាំននួ នលកឹសនន តណដល នចាកស់ចញពហីបិសនន ត 

របធាន គ.ក.រ រត្ូវ៖ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                             )         
 .១១០២  
 
 
 
 

 

          
     ជ    ១ 

-                                          
                           

-                                       
         ១      ២៥               ១  

-                                        
          )          ២  

-                      ២                   
-       ជ                                 
         

-                    ២                     
          ) ជ                            
            

-                    ១                 ១    ២៥      
ជ                                         

ការចាក់ នលឹកសនន តសចញពីហិបសនន ត 
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ឃ. ការសផទៀងផ្លទ តច់ាំនួន នលឹកសនន តណដល នចាក់សចញពហីិបសនន ត 
- អ្នវុតតតមរូបមនត៖ 

 

 
  
 
 

 
 

- របសិនលបើលសមើគ្នន  លលខាធិការរត្ូវកត់្រតតួ្លលេននចំនួនលនាោះចូលកនុង ទ្.១១០២។ 
- របសិនលបើេុសគ្នន  របធានរត្ូវលផទៀងផ្ទទ ត់្ និងរាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្លឡើងវញិជា
លលើកទី្២ ោ ងហមត់្ចត់្។ 

- របសិនលបើលៅដត្េុសគ្នន ដដដល        . .      ៖ 
                                           .១១០២  
                                             
                                                  
                                

 . ការកាំែត់ ុពលភាព និងការម្ររកា  នលឹកសនន តណដលស ោះោាំម្រទ្គែបកសនសយា យនីមយួៗ 
      . .                 មឋង ១សនលឹកពីពំនូកទី្១ មកពិនិត្យ

លផទៀងផ្ទទ ត់្សុពលភាព និងកំណត់្ជាសនលឹកលនន ត្ នការ ឬមិន នការ រពម
ទំងរត្ូវលលើកបង្ហា ញសនលឹកលនន ត្ដដល នកំណត់្លហើយលនាោះ លដើមបឱី្យភាន ក់ង្ហរ
គណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍លមើលលឃើញចាស់។ 
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-               
 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

-  នលឹកសនន តមិន នការ 
    
 
 

 
ច. ការកាំែត់ ុពលភាពចុងសម្រកាយនូវរល ់នលឹកសនន តមិន នការ 

លៅលពលលផទៀងផ្ទទ ត់្សុពលភាព និងរាប់អស់សនលឹកលនន ត្ពីពំនូកទី្១ របធាន    
គ.ក.រ រត្ូវបនតយកសនលឹកលនន ត្មតង ១សនលឹកៗពីពំនូកសនលឹកលនន ត្មិន នការមក
ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សុពលភាព និងកំណត់្មតងលទ្ៀត្ជាចុងលរកាយ លដើមបីឱ្យរ កដថា 
ជាសនលឹកលនន ត្មិន នការ ឬជាសនលឹកលនន ត្ នការ។ 

      
 ការកំណត់្សុពលភាពសនលឹកលនន ត្ នការ និងសនលឹកលនន ត្មិន នការ របធាន

រត្ូវអនុវត្តដូចចំណុច «ង» ខាងលលើលនោះ។ 
 របសិនលបើ ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យណាមាន ក់មិនសុេចិត្តនឹងលសចកឋីសលរមច

របស់របធាន គ.ក.រ កនុងការកំណត់្សនលឹកលនន ត្ នការ  ឬសនលឹកលនន ត្មិន នការ
លនាោះ៖ 
 

 ភាន ក់ង្ហរលនាោះមានសិទ្ធិលលើកការជំទស់ និងលសនើសំុឱ្យកត់្រតេលឹមោរ និង
លហតុ្ផលននការជំទស់លនាោះចូលកនុង ទ្.១១០២។ 
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និង                                              
                  

-                                            
                    

-          ន                      ១               ១        
                                               
  .១១០៨)  

-      ជ    ១         ១           ក                      
          ជ                  

-             ជ                                            
ជ                                         
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                          = 

 

                   
                

 េលឹមោរ និងលហតុ្ផលននការជំទស់លនាោះ មិនរត្ូវ នកត់្រតលឡើយ កនុង
ករណីភាន ក់ង្ហរលនាោះ មិនរពមចុោះហត្ថលលខាលលើ ទ្.១១០២។ 

 ការសលរមចរបស់របធាន គ.ក.រ រត្ូវដត្មានរបសិទ្ធភាពកនុងករមិត្សមត្ថកិចច
របស់េលួន លហើយរបធាន គ.ក.រ រត្ូវរបកាសបនតដំលណើ រការរាប់សនលឹកលនន ត្
ត្លៅលទ្ៀត្។ 

 របធាន គ.ក.រ រត្ូវផតល់ ទ្.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ ដល់ភាន ក់ង្ហរគណបកស
នលោ យ(របសិនលបើមានការលសនើសំុ) លដើមបបីតឹងលៅ គធ.េប។ 
 

៥. ការបូក រុបលទ្ធផល ការសផទៀងផ្លទ ត់ និងការម្ររកា លទ្ធផលថ្នការរប ់នលឹកសនន ត 
ក. ការបូក រុបលទ្ធផល 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ខ. រូបមនតថ្នការសផទៀងផ្លទ ត ់
 

 
 

- ម្ររ ិនសបើសឃើញស ៅើោន ៖ 
 របធាន និងលលខាធិការចុោះហត្ថលលខា ល ោះរតលលើ ទ្.១១០៨ ទំង ២ចាប់។ 
 របធានរបកាសជាចំហនូវលទ្ធផលននការរាប់សនលឹកលនន ត្។ 
 លលខាធិការកត់្រតតួ្លលេចំនួនសនលឹកលនន ត្ នការតមគណបកសនលោ យ

នីមួយៗ និងសនលឹកលនន ត្មិន នការទំងអស់ចូលកនុងកំណត់្លហតុ្ននការ
រាប់សនលឹកលនន ត្ (ទ្.១១០២)។ 

- ម្ររ ិនសបើសឃើញមិនស ៅើោន ៖ 
ករណីផលបូកននចំនួនសនលឹកលនន ត្ទំងលនោះមានចំនួនតិ្ចជាង ឬលរចើនជាង

ចំនួនសនលឹកលនន ត្ដដល នចាក់លចញពីហិបលនន ត្ និងដដល នរាប់លឃើញ៖ 
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-     ជ    ១       
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៦.  រសម្ររើម្រា ់ ទ្.១១០២ ទ្.១១០៨ នងិការសវចខចប ់ាា រ ឯកសារោក់កនុងស ោងាល  ទិក 

ក. ការសម្ររើម្រា ់ ទ្.១១០២ និង ទ្.១១០៨ 
 ការសម្ររើម្រា ់កាំែត់សហតុថ្នការរប ់នលឹកសនន ត (ទ្.១១០២)  

របធាន គ.ក.រ រត្ូវធានាថា កំណត់្លហតុ្ននការរាប់សនលឹកលនន ត្ (ទ្.១១០២) 
ចំនួន ៥ចាប់ រត្ូវ នចុោះហត្ថលលខាលដ្ឋយលលខាធិការ និងេលួនគ្នត់្ផ្ទទ ល់រពម
ទំងល ោះរតការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

របធាន គ.ក.រ រត្ូវដ្ឋក់បង្ហា ញ ទ្.១១០២ ចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ 
និងអនកសលងេត្ការណ៍ លដើមបពិីនិត្យ រពមទំងអលញ្ជ ើញភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ
ឱ្យចូលរមួចុោះហត្ថលលខាជាោកសី។ ការមិនរពមចុោះហត្ថលលខាលលើ  ទ្.១១០២ ពី
ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ មិនអាចចាត់្ទុ្កកំណត់្លហតុ្លនោះជាលមាឃៈ នលទ្។     
ទ្.១១០២ រត្ូវលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
       . .             ជ    . .        .១១០២         

ជ                                              ជ  

-                    លដ្ឋយដឡកសរមាប់គណបកសនលោ យ
                                      មតងលទ្ៀត្       
   បនាទ ប់ពីរបធាន គ.ក.រ  នរាប់លឡើងវញិ និងលធវើរបមាណវធីិបូក 
លឃើញផលបូកននចំនួនសនលឹកលនន ត្ទំងលនោះ លៅដត្មាន          
                                                  
    /                                              
                                ជ                
                                  

-                                               .១១០២  
- ធានាថា សនលឹកលនន ត្ នការដដលល ោះគំ្នរទ្គណបកសនលោ យនីមួយ  ៗ
រត្ូវ នចងនឹងលៅស ូកងឱ្យជាប់លដ្ឋយដឡកពីគ្នន ។ 

- ធានាថា សនលឹកលនន ត្មិន នការទំងអស់ រត្វូ នចងនឹងលៅស ូកង និង
ដ្ឋក់បញ្ចូ លលៅកនុងលស្ោមសំបុរត្ល ោះពុមពស្ោប់ ដដលមានកាេនងថា         
«សនលឹកលនន ត្មិន នការ»។ 

     
 . .  
     

 .១១០២  

ចំនួន ៥     

- ១                         ១        .១១០១ 
      ១                                  
              « »         ជ    .ជ. ។ 

- ១                          ជ    .ជ.  (នាយយកដ្ឋឌ ន 
របតិ្បត្តិការ)  

- ២                        ១        .១១០១ 
     ១                                  
       លសាង « »     ជ   គធ.េប។ 

- ១         ជ    ២                      
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  ២     .១១០២       ១                                    
         លពល                          .១១២០) ជ    ធ.េ         
                   
 ការសម្ររើម្រា ់តរងកតម់្រត ាំស ងសនន ត (ទ្.១១០៨)  

តរាងកត់្រតសំលឡងលនន ត្ (ទ្.១១០៨) ចំនួន ២ចាប់ ដដលចុោះហត្ថលលខា
លដ្ឋយលលខាធិការ និងរបធាន គ.ក.រ និងល ោះរត រពមទំងអាចមានការចុោះហត្ថលលខា
ពីភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យផងលនាោះ  រត្ូវលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម ៖ 

 
 

 
 
 

 

 

ខ. ការសវចខចប់ស ោងាល  ទិក 
   គ.ក.រ រត្ូវដ្ឋក់សមាភ រ  ឯកោរកនុងលសាង ល សទិកសរមាប់លរត្ៀមបញ្ជូ នលៅ គធ.េប។ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

V. ការបរៀបចាំ និងការបវចខចប់កញ្ចប់សវុតថិភាព “ក” ដាក់កាំណត់បេតុននការប ោះបឆ្ន ត 
កាំណតប់េតុននការរាប់សនលឹកបឆ្ន ត និងសមាា រ ឯកសារប ោះបឆ្ន តពាក់ព័នធ 

ការង្ហរលនោះរត្ូវលធវើបនាទ ប់ពីការរាប់សនលឹកលនន ត្ និងការបំលពញកំណត់្លហតុ្ននការ
រាប់សនលឹកលនន ត្រចួរាល់។ 

 

 
 

 
 

 .១១០៨ ចំនួន ២     

- ១                        ១        .១១០១ 
      ១          .១១០២       ១           
                                    « » 
        ជ    .ជ.   

- ១                        ១        .១១០១ 
      ១          .១១០២       ២          
          លសាង « »     ជ    ធ.េ   

-                      
-                                ក               
                                      «          
                                           ........»  

     
 . .       

     
 . .       

-                                          
                                                     
                    លសាង « »  

-         ជ                           

         
           
  សទិ    

-                                           
        

-                                
-                                                
                                         
                                         

-                                            )  
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១. ការសវចខចប់កញ្ច ប ់ុវតថភិាព «ក» 
គ.ក.រ រត្វូ៖ 
 ដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» នូវ៖ 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ្.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ និង 

ទ្.១១០៨ ចំនួន ១ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់បញ្ជ ីល ោះលនន ត្ ដដល នលរបើកនុងការល ោះលនន ត្ 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្េូច»(លបើមាន) 
 លសាង ល សទិកដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្មិន នលរបើ និងគល់បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្ដដល

 នលរបើ» 
 លស្ោមសំបុរត្តូ្ចដ្ឋក់រតសមាៃ ត់្ 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ «សនលឹកលនន ត្មិនរតឹ្មរត្ូវដដល នដកហូត្» (លបើមាន) 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ឯកោរភសឋុតងដដល នដកហូត្ (លបើមាន) 
 លសាង ល សទិកដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្ នការ សនលឹកលនន ត្មិន នការ ផ្ទទ ំងរកដ្ឋសធំ

កត់្រតសំលឡងលនន ត្ និងលស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់វត្ថុមិនដមនជាសនលឹកលនន ត្ (លបើមាន)។ 
 លផទៀងផ្ទទ ត់្ បិទ្ភជិត្លដ្ឋយកាវសុវត្ថិភាព បំលពញលលេកូដការោិល័យល ោះលនន ត្
លដ្ឋយប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

២. ការសវចខចប់ស ោង «ខ» 
របធាន គ.ក.រ រត្ូវធានាកនុងការលវចេចប់លសាង«េ»លដើមបីបញ្ជូ នលៅ លគធ.េប 

នូវសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ ដូចខាងលរកាម៖ 
 កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក»  

 
 

 

   ប          « » 
 
          ភូមិភាគ      រជធានី សខតត     ការយិាល័យស ោះសនន ត 
-                .១១០១       ១      .១១០២       ១          .១១០៨ 
      ១         ជ    .ជ. ។ 

-                                               ។ 
-               «            »(លបើមាន)។ 
-              «                                               »។ 
-                        ។ 
-               «                              »       )។ 
-                                         )។ 
-                                                          
                                                       )  
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 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០២ លផញើជូន គ.ជ.ប (នាយកដ្ឋឌ នរបតិ្បត្តិការ) 
 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ ចំនួន ១ចាប់ ទ្.១១០២ ចំនួន ២ចាប់ ទ្.១១០៨ 
ចំនួន ១ចាប់ និង ទ្.១១១៥ ចំនួន ១ចាប់ លផញើជូន គធ.េប 

 លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់លិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្ល សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្
(ទ្.១១០៧)       ១ចាប់ 

 លស្ោមសំបុរត្តូ្ចមួយដ្ឋក់រត គ.ក.ប (ដ្ឋក់លរកាយលពល នល ោះរតលលើ      
ទ្.១១០៧ រចួ)។ 

ចាំណាាំ 
 របធាន គ.ក.រ រត្ូវអនុញ្ញដ ត្ឱ្យភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍

ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្  នសលងេត្លមើលកនុងរាល់ដំលណើ រការននការលរៀបចំ និងលវចេចប់
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្សរមាប់ការបញ្ជូ នលៅ លគធ.េប និង នកត់្រតលលេ
លោឃលុំ ដដល នចាក់លៅរត្ង់មាត់្លសាង «េ»។ របធាន គ.ក.រ រត្ូវ ៖ 
 ធានាថា លិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០៧) 
ចំនួន ៣ចាប់ រត្ូវ នបំលពញលមាិត្មុេសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្។ 
 

 
 
 
 

 
 ចងភជិត្មាត់្លសាង«េ» និងចាក់លោឃលុំមានលលេ។ 
 សរលសរលលេកូដការោិល័យល ោះលនន ត្ឱ្យ នរតឹ្មរត្ូវលដ្ឋយប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .១១០៧ 
ចំនួន៣     

 

- ១                                     
លសាង « » 

- ១                      លសាង « » 
- ១                            ល ធ.េ ។ 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០២  
លផញើជូន     គ.ជ.ប    (នាយកដ្ឋឌ ន 
របតិ្បត្តិការ) 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់   ទ្.១១០១   
ទ្.១១០២  ទ្.១១០៨ និង ទ្.១១១៥  
លផញើជូន គធ.េប 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០៧       ១
ចាប់ 

- លស្ោមសំបុរត្តូ្ចដ្ឋក់រត
ការោិល័យ        

បសោង «ខ» 

 

 .១១០៧ ចំនួន១ចាប់ 

 
   ប          « » 

 
           ភូមិភាគ រជធានី សខតត     ការយិាល័យ 
                .១១០១       ១      .១១០២       ១         

 .១១០៨       ១         ជ    .ជ.  
                                                
                               លបើមាន) 
                                                      

         ” 
                         
                                              ”       ) 
                                         ) 
                                                

                                                             មា )  

ភូមិភាគ រជធានី សខតត  ការយិាល័យ 
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៣. ការសវចខចប់ ាា រ ឯកសារសៅ ល់ បញ្ជូ នសៅ លគធ.ខប អ្មជាមួយស ោង «ខ» 
ក.   សរៀបចាំសវចខចប់កញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារសៅ ល់ 
 

 
 
 
 

ខ.   បាំសពញលិខិតបញ្ជូ ន និងម្ររគល់ ទ្ទ្ួល (ទ្.១១០៧) ចុោះហតថសលខាសោយម្ររធាន គ.ក.រ 
 
 

VI.   ប                                          ប           
                              លគធ.ខប 
១. ការបញ្ជូ នស ោង «ខ» និងកញ្ច បោ់ក់ ាា រសៅ ល់សៅ លគធ.ខប កនុងសវលាលាៃ ច ឬយបថ់្នថ្ងៃស ោះសនន ត 

របធាន គ.ក.រ រត្ូវរបកាសអលញ្ជ ើញភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្
ការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ដដលមានវត្តមានឱ្យចូលរមួជាោកសីកនុងការបញ្ជូ ន និងការរបគល់ 
ទ្ទួ្លលសាង «េ» រពមទំងសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លៅសល់លផសងលទ្ៀត្ លហើយរត្ូវជូន
ដំណឹងអំពីលពលលវលាលចញដំលណើ រ រពមទំងលគ្នលលៅ និងលពលលវលាននការរបគល់ ទ្ទួ្ល
លសាង «េ» និងសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ទំងលនាោះលៅ លគធ.េប។ 

 ា ភាពអ្នកបញ្ជូ ន៖ 
- របធាន អនុរបធាន និងសមាជិក គ.ក.រ តមការចំា ច់ 
- កមាល ំងសនតិសុេ ២នាក់ (លបើចំា ច់)។ 

២. ការម្ររគល់ ទ្ទ្ួលសៅ លគធ.ខប 
លៅលពលរបគល់ ទ្ទួ្លលសាង «េ» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់ ម្នតី       

លគធ.េប រត្ូវពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្ និងចាត់្ដចងអនុវត្ត ៖ 
ក. សពលម្រតួតពនិិតយ 

- លបើកលសាង «េ» ឬ/និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់ 
- មិនអនុញ្ញដ ត្ឱ្យរោុះលរ ើកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លឡើយ 
- ដកយក ទ្.១១០៧ ពីលសាង «េ» ចំនួន ១ចាប់ ពីកនុងលហាល  លរៅលសាង    

«េ» ចំនួន ១ចាប់ និងទ្.១១០៧ ពីអនករបគល់ 
- ដកយក ទ្.១១០៧ ពីកនុងកញ្ច ប់ ឬ         ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់ ចំនួន ១ចាប់ 

និង  ទ្.១១០៧ ពីអនករបគល់ 
- ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្រាល់សមាភ រ ឯកោរកនុងលសាង «េ» ឬ/និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រ

លៅសល់ លដ្ឋយដផាកលលើ ទ្.១១០៧ 
- ចុោះហត្ថលលខាលលើ ទ្.១១០៧ ទំង ៣ចាប់សរមាប់ការរបគល់ ទ្ទួ្លលសាង 

«េ» និង ២ចាប់លទ្ៀត្សរមាប់ការរបគល់ ទ្ទួ្លកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់ 

     
 . .      
         

-                                             
-                                       
                       

-                       ជ         
-                                              

 .១១០៧ ចំនួន២     - ១                      ឬកញ្ច ប់ 
- ១                            ល ធ.េ  
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និងអលញ្ជ ើញភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យចុោះហត្ថលលខាជាោកសីផង។ ការ
មិនរពមចុោះហត្ថលលខាពីភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ មិនអាចចាត់្ទុ្ក      
ទ្.១១០៧ ជាលមាឃៈលទ្។ 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. សម្រកាយសពលម្រតួតពិនតិយ 
- កត់្ចំណំារាល់លសាង «េ» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់ លដ្ឋយរត្វូរកាទុ្ក

លៅកដនលងមានសុវត្ថិភាព និងដ្ឋក់តមលំដ្ឋប់លំលដ្ឋយននការោិល័យ   
ល ោះលនន ត្ និងរាប់សនលឹកលនន ត្នីមួយៗ 

- ចាត់្ដចងឱ្យមានកមាល ំងសនតិសុេោមការពារ អគ្នរដដលរត្ូវរកាទុ្កលសាង 
«េ» និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់។ 

VII. ការដាក់ពាកយបណតឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជាំទាសព់ាក់ព័នធនឹងការប ោះបឆ្ន ត 
និងការរាប់សនលឹកបឆ្ន តបៅ គធ.ខប 
១. ការោក់ពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/និងពាកយបែតឹ ងជាំទ ់ពាក់ពន័ធនឹងការស ោះសនន ត និងការរប ់នលឹកសនន ត 

ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យដដលមិនសុេចិត្តនឹងការសលរមចរបស់ គ.ក.ប/ 
គ.ក.រ ពាក់ព័នធនឹងការជំទស់ ឬការសននិដ្ឋឌ នអំពីភាពមិនរបរកតី្ណាមួយលៅកនុងកិចច
របតិ្បត្តិការល ោះលនន ត្ ឬ/និងកនុងកិចចរបតិ្បត្តិការរាប់សនលឹកលនន ត្ អាចដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ង
លៅ គធ.េប ជាបនាទ ន់ស្សបលពលនឹងការបញ្ជូ នកំណត់្លហតុ្ននការល ោះលនន ត្ និងកំណត់្ 
លហតុ្ននការរាប់សនលឹកលនន ត្ រពមទំងសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លផសងលទ្ៀត្លៅ គធ.េប 
លៅលពលលាៃ ចនននងៃល ោះលនន ត្ ឬោ ងយូរបំផុត្រតឹ្មលមា ង ១១:៣០នាទី្រពឹកនននងៃបនាទ ប់
ពីនងៃល ោះលនន ត្។ 
ក. រយៈសពលកាំែត់ថ្នការោក់ពាកយបែតឹ ង 
 

 
 

 

 

 .១១០៧ ចំនួន៣     
(សរមាប់លសាង «េ») 
 

- ១                 លសាង  « »  
- ១     ជូនរបធាន គ.ក.រ 
- ១     ទុ្កជាឯកោរលៅ ល ធ.េ  

 
 

ភាន ក់ង្ហរគណបកស
នលោ យដដល
មានបំណងបតឹងរត្ូវ 

- បំលពញ ទ្.១២០២ ចំនួន ៣ចាប់ 
- ដ្ឋក់លៅលាៃ ចនងៃទី្២៥ ដេកុមភៈនន ំ 
២០១៨ រហូត្ោ ងយូរបំផុត្រតឹ្ម 
លមា ង  ១១:៣០នាទី្រពឹក នងៃទី្២៦  
ដេកុមភៈ នន ំ២០១៨ 

 

 

ដ្ឋក់លៅ      
គធ.េប 

 .១១០៧ ចំនួន ២     
(សរមាប់កញ្ច ប់ដ្ឋក់
សមាភ រលៅសល់) 

 

- ១            កញ្ច ប់ដ្ឋក់សមាភ រលៅសល់  
 
-១     ជូនរបធាន គ.ក.រ។ 
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 កនុងរយៈលពលកំណត់្ខាងលលើលនោះ លបើ គធ.េប មិន នទ្ទួ្លពាកយបណតឹ ងត្វ  

ឬពាកយបណតឹ ងជំទស់ណាមួយលទ្ គធ.េប រត្ូវចាត់្ទុ្កថា គ្នម នការបតឹងត្វ  ឬ
បតឹងជំទស់ពាក់ព័នធនឹងការល ោះលនន ត្ និងការរាប់សនលឹកលនន ត្លឡើយ។ 
 

 ខ. ព័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំននួកនុងពាកយបែតឹ ង 
- ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបតឹង ឬតំ្ណាង។ 

- កមមវត្ថុននបណតឹ ង។ 

- របលភទ្ននអំលពើលលមើស។ 

- លពលលវលា និងទី្កដនលងននការរបរពឹត្តអំលពើលលមើស ឬភាពមិនរបរកតី្លកើត្លឡើង 
និងលកាណៈសមាគ ល់ននការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

- លបើអាចលធវើ ន រត្ូវបញ្ញជ ក់អំពីមារតនន ច.ប.ព.ស ឬ ប.ន.ព.ស ដដលរត្ូវ នរលំលាភ។ 

- អត្តសញ្ញដ ណរបស់ជនដដលពាក់ព័នធនឹងការបតឹងត្វ  ឬការបតឹងជំទស់ ឬភាព
មិនរបរកតី្។ 

- ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់ោកសី (លបើមាន)។ 

- លសចកតីអោះអាងគំ្នរទ្ ឬភសតុតងលផសងៗលទ្ៀត្ (លបើមាន)។ 

- ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកសលងេត្ការណ៍ ដដលមានវត្តមានកនុងលពល
លហតុ្ការណ៍លកើត្លឡើង (លបើមាន)។ 

 

គ. ពាកយបែតឹ ងណដល នោក់សម្រកាយរយៈសពលកាំែត ់
 

 

 

 

 

 

 
 

របធាន     
គធ.េប 

ឬសមាជិក    
ដដល ន
ទ្ទួ្លសិទ្ធិ

រត្ូវ 

 

 .១២០២ ចំនួន៣     
 
 

- ១     ជូនអនកបតឹងវញិ 
- ១     លផញើជូន គ.ជ.ប 
- ១     ទុ្កជាឯកោរ  

លគធ.េប។ 

- ចារបដិលសធលលើពាកយបណតឹ ងរគប់ចាប់ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពី
មូលលហតុ្ឱ្យ នចាស់លាស់  

- ចុោះលពលលវលា និងកាលបរលិចេទ្ ចុោះហត្ថលលខា  សរលសរ
ល ម្ ោះ និងល ោះរត គធ.េប លលើពាកយបណតឹ ងទំង ៣ចាប់ 
 
 
 
 

- រ ប់អនកបតឹងថា ពាកយបណតឹ ងរបស់គ្នត់្ដដល នដ្ឋក់
លៅលរកាយរយៈលពលកំណត់្ គធ.េប មិនអាចទ្ទួ្ល
យកមកលដ្ឋោះស្ោយ នលទ្។ 
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ឃ. ពាកយបែតឹ ងមនិានបញ្ញជ ក់ពត័៌ានចាាំ ច់ម្រគប់ម្រោន ់
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ង. ពាកយបែតឹ ងណដល នោក់កនងុរយៈសពលកាំែត់ និងានបញ្ញជ ក់ព័ត៌ានចាាំ ច់ម្រគប់ម្រោន ់

 
 
 
 
 
 
 

 
ច. ពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/និងពាកយបែតឹ ងជាំទ ់ណដល គធ.ខប អាចសបើកកញ្ច ប់ ុវតថិភាព «ក» សដើមប ី      
ម្រតួតពិនតិយ សផទៀងផ្លទ ត់ ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត និង នលឹកសនន ត 

កនុងករណីពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទស់ដដលរត្ូវ នដ្ឋក់កនុង
រយៈលពលកំណត់្ មានបញ្ញជ ក់ព័ត៌្មានចាំ ច់រគប់រគ្នន់ និងមានភសតុតងបញ្ញជ ក់
ថា មានភាពមិនរបរកតី្ធៃន់ធៃរណាមួយអាចនំាឱ្យប ោះពាល់ដល់លទ្ធផលននការ
ល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្ណាមួយ ឬលរចើន គធ.េប អាចលបើកកញ្ច ប់

របធាន 
គធ.េប 

ឬសមាជិក    
ដដល ន
ទ្ទួ្លសិទ្ធិ

រត្ូវ 
 

- ដណនំាអនកបតឹង ឬតំ្ណាងឱ្យបំលពញបដនថមនូវចំណុចេវោះ
ខាត្មិនឱ្យហួសអំឡុងលពលកំណត់្ននការដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ង 
លហើយកត់្រតកនុ ងកំណត់្លហតុ្ 

- ចារបដិលសធលលើពាកយបណតឹ ងរគប់ចាប់ កនុ ងករណីដល់
លពលកំណត់្ អនកបតឹងមិន នបំលពញបដនថមនូវចំណុចេវោះខាត្
ទំងលនាោះ 

- ចុោះហត្ថលលខា ចុោះកាលបរលិចេទ្  សរលសរល ម្ ោះ និង   
ល ោះរត គធ.េប លលើពាកយបណតឹ ងទំង ៣ចាប់ 

 
 

 
 

 

 

 .១២០២  
ចំនួន៣     
 
 

- ១     ជូនអនកបតឹង ឬតំ្ណាងវញិ 
- ១     លផញើជូន គ.ជ.ប  
- ១     ទុ្កជាឯកោរ លគធ.េប។ 

របធាន 
គធ.េប 

ឬសមាជិក    
ដដល ន
ទ្ទួ្លសិទ្ធិ

រត្ូវ 

- លធវើ កំណត់្លហតុ្ោកសួរយកព័ត៌្មានបដនថមពីអនកបតឹង ឬ 
តំ្ណាង លដ្ឋយរត្ូវកត់្រត រួចឱ្យអនកបតឹង ឬតំ្ណាងលនាោះ
ផតិត្លមនដលលើកំណត់្លហតុ្។  

- ចុោះនិលទ្ទសបញ្ញជ ក់ពីការមិនរពមផតិត្លមនដលលើកំណត់្លហតុ្លនោះ 
កនុ ងករណីអនកបតឹង ឬតំ្ណាងមិនរពមផតិត្លមនដ  

- ចុោះលពលលវលា  កាលបរលិចេទ្  ចុោះហត្ថលលខា  សរលសរល ម្ ោះ
និងល ោះរត គធ.េប លលើពាកយបណតឹ ងទំង ៣ចាប់ 
 
 
 
 

 
 

- ជរមាបអនកបតឹងថា  គធ.េប នឹងលធវើការរត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិ 
រពមទំងរបជំុសលរមចលលើពាកយបណតឹ ងពាក់ព័នធកនុ ងអំឡុង
លពលននការរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការ 
ល ោះលនន ត្តមការោិល័យល ោះលនន ត្នានាកនុងរាជធានី លេត្ត។ 

 

 .១២០២ 
ចំនួន ៣     

 
 

- ១     របគល់ជូនអនកបតឹងវញិ 
- ១     បិទ្ផាយជាោធារណៈលៅ 

លគធ.េប 
- ១     ទុ្កសរមាប់ គធ.េប លរបើ កនុ ង

លពលរបជំុសលរមច។ 
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សុវត្ថិភាព  «ក» ននការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្។ កនុងករណីលនោះ របធានរកុមរត្ូវ
ចាត់្ដចងអនុវត្តតមលំដ្ឋប់លំលដ្ឋយដូចខាងលរកាម៖ 
 លៅចំលពាោះមុេលដើមបណតឹ ង តំ្ណាងគណបកសនលោ យឈរល ម្ ោះល ោះលនន ត្

កនុងមណឍ លភូមិភាគពាក់ព័នធ និងអនកសលងេត្ការណ៍ របធានរកុមរត្ូវ ៖ 
- បង្ហគ ប់ជំនួយការឱ្យលៅនំាយកលសាង « េ » មានបណឋឹ ងននការោិល័យ

ល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ មកដ្ឋក់លៅលលើតុ្ចំពីមុេរបធានរកមុ។ 

- ស្ោយមាត់្លសាង «េ» លនាោះ ដកយកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក » មកដ្ឋក់លៅលលើតុ្។ 

- លបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» រចួដកយករាល់លស្ោមសំបុរត្ និងលសាង ល សទិក
ដ្ឋក់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ទំងអស់ ដដលមានលៅខាងកនុងមកដ្ឋក់
លដ្ឋយដឡកពីគ្នន លៅលលើតុ្មុេគ្នត់្។ 

- របគល់កំណត់្លហតុ្ននការល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០១) កំណត់្លហតុ្ននការរាប់
សនលឹកលនន ត្ (ទ្.១១០២) និងតរាងកត់្រតសំលឡងលនន ត្ (ទ្.១១០៨) ឱ្យ
លៅលលខាធិការសរមាប់តមដ្ឋនពិនិត្យ និងលរបៀបលធៀបលៅនឹងលទ្ធផល
ននការរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្។ 

- លបើកលស្ោមសំបុរត្   ឬលសាង ល សទិកដ្ឋក់សមាភ រ  ឯកោរល ោះលនន ត្មតង   
មួយៗ លដើមបីពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្។ 

 យកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ចំលពាោះបញ្ញា ពាក់ព័នធលៅនឹងកមមវត្ថុននពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬពាកយ   
បណតឹ ងជំទស់ និងបញ្ញា ជារមួ ដូចខាងលរកាម៖ 
- ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្លលេកូដការោិល័យល ោះលនន ត្។ 

- ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្រតសមាៃ ត់្ ដដលលរបើសរមាប់ល ោះលលើេនងសនលឹកលនន ត្នន
ការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ។ 

- ពិនិត្យ និងរាប់ចំនួនអនកល ោះលនន ត្កនុងបញ្ជ ីល ោះលនន ត្ដដល នមកល ោះលនន ត្។ 

- ពិនិត្យលផទៀងផ្ទទ ត់្ចំនួនសនលឹកលនន ត្ និងលលេលរៀងគល់បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្
ដដល នរបគល់ឱ្យការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ ជាមួយលលេលរៀងគល់
បញ្ជ ីសនលឹកលនន ត្ដដលទ្ទួ្លពីការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះវញិ។ 

- រាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្េូច (លបើមាន)។ 

- រាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្មិន នលរបើ។ 

- ពិនិត្យ និងរាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្មិន នការ។ 

- ពិនិត្យ និងរាប់ចំនួនសនលឹកលនន ត្ នការដដល នល ោះគំ្នរទ្គណបកស
នលោ យនីមួយៗ។ 

- លធវើ រ យការណ៍សឋីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ចំនួន      
២ចាប់ លដ្ឋយលលើកលោបល់លសនើសំុ គធ.េប  ពិនិត្យសលរមច ៖ 

o យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្
ពាក់ព័នធ ឬ 

o លសនើសំុ គ.ជ.ប ពយួរជាបលណាឋ ោះអាសនននូវលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្
លៅការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ។ រ យការណ៍ទំង ២ចាប់ ដដលរត្វូ
ចុោះហត្ថលលខា លដ្ឋយសមាសភាពទំងអស់ននរកមុរត្តួ្ពិនិត្យលទ្ធផល។ 
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- រ យការណ៍សឋីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ចំនួន ១ចាប់ ភាជ ប់
លៅនឹងតរាងរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផល និងសំណំុឯកោរពាក់ព័នធដដលរកុមរត្ួត្
ពិនិត្យលទ្ធផលរត្ូវដ្ឋក់ជូន គធ.េប តមរយៈរបធានអនុគណៈកមមការបលចចកលទ្ស 
លដើមបីពិនិត្យសលរមច។ 

 
 

 

 
 

 

- ចាត់្ដចងលវចេចប់ដ្ឋក់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លៅកនុងលសាង ល សទិក និងលស្ោម
សំបុរត្ពាក់ព័នធនានា រចួលវចេចប់កនុងកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» វញិតមលំនំាលដើម និង
ចងភជិត្កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លៅចំលពាោះមុេភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និង
អនកសលងេត្ការណ៍ដដលមានវត្តមាន។ 

- ដ្ឋក់កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លៅកនុងលសាង «េ» រចួចងភជិត្ និងចាក់លោឃលុំមានលលេ 
រចួដ្ឋក់លសាង «េ» កដនលងលដើម លរត្ៀមលវចេចប់ដ្ឋក់កនុងលសាង «ឃ»។ 

២. ការសោោះម្រសាយរប ់ គធ.ខប សលើពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/និងពាកយបែតឹ ងជាំទ ់ពាក់ពន័ធនឹងការស ោះសនន ត និង
រប ់នលឹកសនន ត 

- ដផាកលលើរ យកាណ៍សតីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ 
លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្របស់រកុមរត្តួ្ពិនិត្យលទ្ធផល  

- ដផាកលលើពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទស់ដដល គធ.េប  នទ្ទួ្ល 

- គធ.េប រត្ូវរបជំុសលរមចលលើពាកយបណតឹ ងពាក់ព័នធលនាោះ  លដ្ឋយលធវើកំណត់្លហតុ្ផង។  
កនុងករណី គធ.េប សលរមច ៖ 

o បដិលសធលលើពាកយបណតឹ ង គធ.េប រត្ូវចារយល់រពមលលើរ យកាណ៍សតីពី
លទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្
សមាភ រ  ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្របស់រកុមរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផល ឬ 

o យល់រពមតមពាកយបណតឹ ង គធ.េប រត្ូវចារពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផល
ននការល ោះលនន ត្ លលើរ យកាណ៍សតីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព   
«ក» លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្
របស់រកមុរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផល និងលលើកសំលណើ លៅ គ.ជ.ប សំុពយួរជាបលណាឋ ោះ
អាសនននូវលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ។ 

ក. ករែី គធ.ខប  សម្រមចបដិស ធពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/និងពាកយបែតឹ ងជាំទ  ់
- ចារយល់រពមលលើរ យកាណ៍សតីពីការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព«ក»លដើមបរីត្តួ្ពិនិត្យ 
លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្របស់រកុមរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផល 
រចួចុោះហត្ថលលខា កាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត គធ.េប រពមទំងដ្ឋក់បង្ហា ញចំលពាោះ
អនកបតឹង ភាន ក់ង្ហរគណបកសនយ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ដដលមានវត្តមាន។ 

- ចាត់្ម្នតី លគធ.េប ឱ្យបំលពញ ទ្.១២០៣ យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការ
ល ោះលនន ត្ លៅការោិល័យល ោះលនន ត្ណាមួយកនុងរាជធានី លេត្តពាក់ព័នធ និងរត្ូវ
បដិលសធពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬពាកយបណតឹ ងជំទស់ដដល នដ្ឋក់លៅ គធ.េប លដ្ឋយ

រ យការណ៍សឋីពីលទ្ធផល
ននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព  
«ក» ចំនួន ២ចាប់  
 

- ១     គធ.េប លរបើកនុងការលដ្ឋោះស្ោយ 
 ពាកយបណតឹ ង និងទុ្កជាឯកោរ  
- ១     លផញើជូន គ.ជ.ប 
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បញ្ញជ ក់ចាស់ពីមូលលហតុ្ លហើយរត្ូវចុោះហត្ថលលខាលដ្ឋយម្នតី លគធ.េប និង
របធាន គធ.េប ចុោះកាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត គធ.េប។ 

 
 
 
 
 
 

 

- ជរមាបអនកបតឹងថា គ្នត់្មានសិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ងត្វ លៅនឹងលសចកតីសលរមចរបស់    
គធ.េប លៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ២នងៃ ោ ងយូរបនាទ ប់ពីនងៃ នទ្ទួ្ល ទ្.១២០៣ ។ 

- របគល់ ទ្.១២០២  ចំនួន ៣ចាប់ ជូនអនកបតឹង (របសិនលបើមានការលសនើសំុ)។ 

- របគល់រ យកាណ៍សតីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ដដល នចារ
លហើយចំនួន ១ចាប់ និង ទ្.១២០៣  ចំនួន ១ចាប់ ឱ្យលៅរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូក
សរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ទុ្កជាឯកោរលៅ លគធ.េប។ 

ខ. ករែី គធ.ខប  សម្រមចយល់ម្រពមតមពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/នងិពាកយបែតឹ ងជាំទ  ់
- ចារពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ លលើរ យកាណ៍សតីពីលទ្ធ
ផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព«ក» លដើមបីរត្តួ្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរ
ល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្របស់រកុមរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផលដដល នដ្ឋក់ជូន គធ.េប 
ពិនិត្យសលរមច រចួចុោះហត្ថលលខា កាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត គធ.េប រពមទំងដ្ឋក់
បង្ហា ញចំលពាោះអនកបតឹង ភាន ក់ង្ហរគណបកសនយ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ដដលមាន
វត្តមាន។ 

- ចាត់្ម្នតី លគធ.េប ឱ្យបំលពញ ទ្.១២០៣ យល់រពមតមពាកយបណឋឹ ងត្វ  ឬពាកយ
បណឋឹ ងជំទស់ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ចាស់ពីមូលលហតុ្ លហើយដដលរត្ូវចុោះហត្ថលលខា
លដ្ឋយម្នតី លគធ.េប និងរបធាន គធ.េប ចុោះកាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត គធ.េប។ 

 
 
 
 

- ជរមាបអនកបឋឹងថា គធ.េប នឹងលលើកសំលណើ ពាក់ព័នធនឹងករណីសំុពយួរជាបលណាឋ ោះ 
អាសនននូវលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្លនោះ រពមទំងលវចេចប់
សមាភ រ  ឯកោរល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធលដ្ឋយដឡក និងបញ្ជូ នលៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល 
២៤លមា ងោ ងយូរ បនាទ ប់ពី គធ.េប សលរមចយល់រពមតមពាកយបណឋឹ ង លដើមប ី   
គ.ជ.ប ពិនិត្យសលរមច។ 

- របគល់រ យកាណ៍សតីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ដដល នចារ
លហើយចំនួន ១ចាប់ និង ទ្.១២០៣  ចំនួន ១ចាប់ ឱ្យលៅរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូក
សរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ទុ្កជាឯកោរលៅ លគធ.េប។ 

 

ទ្.១២០៣ ចំនួន ៣ចាប់  
 

- ១     ជូនអនកបតឹង 
- ១     លផញើជូន គ.ជ.ប 
- ១     ទុ្កជាឯកោរលៅ លគធ.េប។ 

ទ្.១២០៣ ចំនួន ៣ចាប់  
 

- ១     ជូនអនកបតឹង 
- ១     លផញើជូន គ.ជ.ប 
- ១     ទុ្កជាឯកោរលៅ លគធ.េប។ 
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VIII. កិចចព្បតិបតតិការព្តួតពនិិតយ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការប ោះបឆ្ន តកនងុរាជធានី បខតត  
គណៈកមមការរាជធានី លេត្តលរៀបចំការល ោះលនន ត្ (គធ.េប) រត្ូវ៖  

- លធវើបនាទ ប់ពី នទ្ទួ្លលសាង «េ» ដ្ឋក់កំណត់្លហតុ្ននការល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០១) 
និងកំណត់្លហតុ្ននការរាប់សនលឹកលនន ត្ (ទ្.១១០២) និងសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្
ពាក់ព័នធពីរគប់ការោិល័យល ោះលនន ត្ចំណុោះរាជធានី លេត្ត។ 

- លធវើលៅ លគធ.េប  និងរត្ូវឱ្យមានបរលិវណសនតិសុេដដលមានសុវត្ថិភាពលា។ 
- របសិនលបើចាប់ដំលណើ រការលហើយ រត្វូលធវើឱ្យចប់ចុងចប់លដើមលដ្ឋយមិនរត្ូវឈប់សរមាកលឡើយ។  
- ឱ្យមានភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ   ១នាក់ កនុងគណបកសនលោ យនីមួយៗ និង
អនកសលងេត្ការណ៍ ១នាក់កនុងអងគការនីមួយៗ។ 

- ធានាថា ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ ឬអនកសលងេត្ការណ៍ដដលរត្ូវចូលរមួសលងេត្
លមើលដំលណើ រការននការរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុងរាជធានី 
លេត្ត អាចផ្ទល ស់បតូរភាន ក់ង្ហរបរមុងឱ្យបំលពញភារកិចចជំនួសេលួន ន។ 

១.  ា ភាពថ្នម្រកុមម្រតួតពនិិតយ និងបូក រុបលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 
- សមាសភាពននរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្រត្ូវចាត់្តំង
ពីកនុងចំលណាមសមាជិក គធ.េប និងម្នតី លគធ.េប កនុងលនាោះរត្ូវយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ 
ចំលពាោះម្នតីណាដដលលពលលនាោះមិនសូវមានការង្ហរមមាញឹក។ 

- សមាសភាពរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្លៅ គធ.េប រត្ូវ
មាន ៤របូ ដឹកនំាលដ្ឋយរបធាន ១របូ ដដលជាសមាជិក គធ.េប ឬម្នតី លគធ.េប និង
មានអនុរបធាន ១រូប លលខាធិការ ១រូប និងជំនួយការ ១រូប។ 

- រកុមលនោះរត្ូវរាយការណ៍ជារបចំាជូន គធ.េប តមរយៈរបធានអនុគណៈកមមការ    
បលចចកលទ្ស។ 

២. បនទប់ ម្រាប់ម្រតួតពនិិតយ និងបកូ រុបលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 
រកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រតូ្វលរៀបចំបនទប់តម

លំនំាគំរូបលង់បនទប់ការោិល័យរាប់សនលឹកលនន ត្ និងរត្ូវមានសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ 
និងទ្រមង់ដបបបទ្រគប់រគ្នន់សរមាប់បំលពញការង្ហរ។ 

៣. កិចចម្ររតបិតតិការម្រតួតពិនតិយ និងបូក រុបលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 
គធ.េប រត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្តម

ការោិល័យល ោះលនន ត្ទំងអស់កនុងរាជធានី លេត្តបញ្ចូ លគ្នន  ឱ្យរួចរាល់នប់រហ័ស 
តមដដលអាចលធវើ ន ទំងការោិល័យគ្នម នពាកយបណតឹ ង ទំងការោិល័យមានពាកយ
បណតឹ ងត្វ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទស់ (លទោះបី គធ.េប លបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» ក៏លដ្ឋយ ឬ
 នសលរមចយល់រពមតមពាកយបណតឹ ងពាក់ព័នធនឹងការោិល័យល ោះលនន ត្ណាមួយ 
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និងលលើកសំលណើ សំុ គ.ជ.ប ពិនិត្យសលរមចពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផលននការ
ល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះក៏លដ្ឋយ)។ 
ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត និងទ្ម្រមងណ់បបបទ្ ម្រាប់ម្រកុមម្រតតួពិនតិយ 

របធានរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រត្ូវលរៀបចំ 
និងចាត់្ដចងឱ្យមានសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងទ្រមង់ដបបបទ្រគប់រគ្នន់សរមាប់
របគល់ជូនរកុមរតួ្ត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្   មានដូចខាង
លរកាម ៖ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ខ.ការម្រតួតពនិិតយ និងបកូ រុបលទ្ធផល កនុងករែីោៅ នពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  នងិពាកយបែតឹ ងជាំទ ់ ឬាន
ពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  និងពាកយបែតឹ ងជាំទ ់ណដល នោក់សម្រកាយរយៈសពលកាំែត់ ឬានពាកយបែតឹ ង
តវ៉ោ  និងពាកយបែតឹ ងជាំទ  ់ ណដលោៅ នភ តុតងបញ្ញជ កព់ីភាពមនិម្ររម្រកតធីៃនធ់ៃរនាំឱ្យប៉ោោះពាល់ដល់   
លទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តសៅការយិាល័យស ោះសនន តសនោះសទ្ 

កនុងករណីលនោះ គធ.េប រត្វូចាត់្ដចងរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលនន
ការល ោះលនន ត្ ឱ្យរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ននការោិល័យ 
ល ោះលនន ត្ទំងអស់ចំណុោះរាជធានី លេត្ត បញ្ចូ លគ្នន  ដូចខាងលរកាម៖ 
- មិនអាចលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបរីត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ  ឯកោរ
ល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្ នលឡើយ។ 

ជូន
លលខាធិការ  

- កំណត់្លហតុ្បូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុង រាជធានី 
លេត្ត (ទ្.១១១១) ចំនួន ១ចាប់ ។ 

- ទ្រមង់ដបបបទ្ចំា ច់លផសងលទ្ៀត្ សរមាប់លរបើកនុងការរត្តួ្    
ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្។ 
 

 ជូន 
ជំនួយការ 

តរាងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុ ងរាជធានី 
លេត្ត(ទ្.១១១០) ចំនួន ១ចាប់។ 

ជូន 
អនុរបធាន  

តរាងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុ ងរាជធានី 
លេត្ត  (ទ្.១១១០) ចំនួន ១ចាប់។ 

 
 
 

 

ទុ្កលលើតុ្ 
មុេគ្នត់្  

- ទ្.១២០២ សរមាប់របគល់ជូនភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ 
(របសិនលបើមានការលសនើសំុ)។ 

- សមាភ រ ឯកោរលផសងលទ្ៀត្។ 
- មា សីុនគិត្លលេ ១លរគឿង សរមាប់លរបើកនុ ងកិចចរបតិ្បត្តិការ
រត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផល។ 
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- រគ្នន់ដត្រត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្ និងគណនាលដ្ឋយដផាកលលើកំណត់្លហតុ្ននការ
ល ោះលនន ត្(ទ្.១១០១) កំណត់្លហតុ្ននការរាប់សនលឹកលនន ត្ (ទ្.១១០២) និង
តរាងកត់្រតសំលឡងលនន ត្(ទ្.១១០៨) ប ុលណាណ ោះ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 សពលម្រតួតពនិិតយ សផទៀងផ្លទ ត ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របធាន   
រកុមរត្ូវ  

- បង្ហគ ប់ជំនួយការឱ្យនំាយកលសាង«េ» ដដលដ្ឋក់ ទ្.១១០១ 
និងទ្.១១០២ មតងមួយៗពីកដនលងរកាទុ្ក មកដ្ឋក់លៅលលើ
តុ្ចំមុេគ្នត់្ 

- ស្ោយមាត់្លសាង«េ» រចួដកយកលស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០១ 
ទ្.១១០២ និង ទ្.១១០៨ លផញើជូន គធ.េប ដ្ឋក់លៅលលើតុ្ 

- បនាទ ប់មកដកយក ទ្.១១០២ ចំនួន ១ចាប់ កនុងចំលណាម 
២ចាប់ ដដលមានកនុងលស្ោមសំបុរត្លនាោះ និងរបគល់ឱ្យ
ជំនួយការ យកលៅបិទ្ផាយលៅខាងមុេ លគធ.េប។ 

- ដកយកលស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០២ លផញើជូន គ.ជ.ប (នាយក
ដ្ឋឌ នរបតិ្បត្តិការ) ពីកនុងលសាង «េ» ដ្ឋក់លៅកនុងកញ្ច ប់      
«ឃ ពិលសស» ដដលលរត្ៀមបរមងុជាលស្សចលៅដកបរេលួន 

- រកាទុ្កលសាង «េ» លៅដកបរេលួនគ្នត់្។ 

របធាន   
រកុមរត្ូវ  

- រត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្ និងបូកសរបុតួ្លលេដដលមានកត់្
រតលៅកនុង ទ្.១១០១ និង ទ្.១១០៨ ននការោិល័យ
ល ោះលនន ត្នីមួយៗ 

- លរបៀបលធៀបលទ្ធផលជាមួយនឹងតួ្លលេកនុ ង ទ្.១១០២ 
ពាក់ព័នធ លដើមបីឱ្យដឹងរ កដថា លទ្ធផលដដល នកត់្
រតកនុង ទ្.១១០២ ពិត្ជារតឹ្មរត្ូវដមន ឬ គ.ក.រ មាន
កំហុសកនុងការគណនាលលេណាមួយ។ 

- ដកត្រមូវតួ្លលេលនាោះលដ្ឋយគូសឆូត្លលើតួ្លលេដដលេុស 
ដត្មិនរត្ូវលធវើឱ្យ ត់្លកាណៈសមាគ ល់ននតួ្លលេលដើមលនាោះ
លទ្ រួចសរលសរតួ្លលេងមី ដកបរលនាោះ លដ្ឋយមានចុោះហត្ថ
លលខារបស់េលួនផង កនុងករណី គ.ក.រ មានកំហុសកនុងការ
គណនាលលេ។  

- ចាត់្ឱ្យលលខាធិការកត់្រតបញ្ញា លនោះ លៅកនុងទ្.១១១១។  
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  សពលបូក រុបលទ្ធផល 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  សម្រកាយសពលម្រតួតពិនិតយ សផទៀងផ្លទ ត់ និងបកូ រុបលទ្ធផល 

 

 

 

 
 

គ. ការម្រតួតពិនតិយ និងបូក រុបលទ្ធផល កនងុករែី គធ.ខប  សម្រមចយល់ម្រពមតមពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ
ពាកយបែតឹ ងជាំទ ព់ាក់ពន័ធនងឹការយិាល័យណាមួយ និងសលើក ាំសែើ សៅ គ.ជ.ប  ុាំពយួរជាបសណាដ ោះ
អា នននូវលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តសៅការយិាល័យស ោះសនន តសនោះ 

កនុងករណីលនោះ រកមុរត្តួ្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ ក៏រត្ូវ
លធវើការរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យ   

របធាន   
រកុមរត្ូវ  

- ដត្ នដ្ឋក់លៅកនុងលស្ោមសំបុរត្ដដដលវញិ នូវ ទ្.១១០១ 
ទ្.១១០២ ទ្.១១០៨ និងទុ្កជាឯកោររបស់ គធ.េប។ 

- ចាត់្ដចងជំនួយការឱ្យលវចេចប់លសាង “េ” លឡើងវញិ ដដល
មានដត្កញ្ច ប់សុវត្ថិភាព “ក” និងលស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់រត  
គ.ក.ប លដ្ឋយចងភជិត្ និងចាក់លោឃលុ ំមានលលេ លៅចំលពាោះ
ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យ និងអនកសលងេត្ការណ៍ 
បនាទ ប់មកឱ្យនំាយកលៅរកាទុ្កលៅកដនលងលដើម លរត្ៀម
សរមាប់ការលវចេចប់ និងបញ្ជូ នលៅ គ.ជ.ប។ 

របធាន   
រកុមរត្ូវ  

- ស្សង់ និងលៅតួ្លលេសនលឹកលនន ត្ នការដដលគំ្នរទ្គណ
បកសនលោ យនីមួយ  ៗ សនលឹកលនន ត្មិន នការ ទិ្ននន័យ 
និងតួ្លលេពាក់ព័នធលផសងលទ្ៀត្ ដដល នពិនិត្យរតឹ្មរត្ូវ
លហើយ ពីកនុង ទ្.១១០២ ននការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធ  

- ដណនំាអនុរបធានរកុមឱ្យកត់្រតតួ្លលេទំងលនោះ លៅកនុង 
ទ្.១១១០ រចួឱ្យគណនាសរបុតួ្លលេដដល នកត់្រត
កនុងទ្.១១១០ (លធវើរបមាណវធីិលដ្ឋយនដ និងលរបើមា សីុន
គិត្លលេផង) លហើយលផទៀងផ្ទទ ត់្គ្នន ។ 

- ដណនំាលលខាធិការឱ្យស្សង់ ឬ/និងបូកសរបុ រចួកត់្រតតួ្
លលេ ឬ/និងទិ្ននន័យពាក់ព័នធ ដដលកនុងលនាោះ រមួមានទំង
ចំនួនសរុបននសនលឹកលនន ត្ នការដដលគំ្នរទ្គណបកស
នលោ យនីមួយៗ និងចំនួនសនលឹកលនន ត្មិន នការ
ដដល នគណនា និងពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្រតឹ្មរត្ូវលហើយពី 
ទ្.១១០១ ទ្.១១០២   និង ទ្.១១១០   បញ្ចូ លលៅកនុង  ទ្.១១១១ 
រចួលហើយចមលងតួ្លលេលទ្ធផលពី ទ្.១១១១ បញ្ចូ លលៅកនុង    
ទ្.១១១៤ និងលផទៀងផ្ទទ ត់្តួ្លលេលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ 
កនុងរាជធានី លេត្ត រវង ទ្.១១១៤ និង ទ្.១១១០ កនុង
របព័នធកំុពយូទ័្រ។  
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ល ោះលនន ត្លនាោះលៅកនុងកំណត់្លហតុ្ននការបូកសរុបលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្
កនុងរាជធានី លេត្ត (ទ្.១១១១)  ផងដដរ។ 

រកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រត្ូវអនុវត្តតម
ករណីគ្នម នពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬពាកយបណតឹ ងជំទស់ រត្វូ នដ្ឋក់លៅ គធ.េប ឬ
មានពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬពាកយបណតឹ ងជំទស់ដដរ ប ុដនតពាកយបណតឹ ងលនាោះគ្នម ន        
ភសតុតងបញ្ញជ ក់ពីភាពមិនរបរកតី្ធៃន់ធៃរណាមួយ ដដលនំាឱ្យប ោះពាល់ដល់
លទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ (អនុវត្តតមចំណុច េ ខាងលលើ)។ 

ឃ. ការសម្ររើម្រា ់ ទ្.១១១០  ទ្.១១១១ នងិម្រកោ លទ្ធផល (ទ្.១១១៤) 
 តរងបកូ រុបលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត  (ទ្.១១១០) 

 ទ្.១១១០ ដដលបំលពញលដ្ឋយនដចំនួន ២ចាប់ រត្ូវ នចុោះហត្ថលលខាលដ្ឋយ
សមាសភាពទំងអស់ននរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ 
និង ទ្.១១១០ ពីកនុងកំុពយូទ័្រចំនួន ៣ចាប់ ដដល នល ោះពុមព និងពិនិត្យរតឹ្មរត្វូ
រចួលហើយ រត្ូវ នចុោះហត្ថលលខាសលងាបលដ្ឋយសមាជិកទំងអស់ននរកមុរត្តួ្ពិនិត្យ 
និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រត្ួវចុោះហត្ថលលខា ការបរលិចេទ្ និងល ោះរត   
គធ.េប លដ្ឋយអនុគណៈកមមការបលចចកលទ្ស និងរបធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់
បង្ហា ញចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាក់ព័នធ និងអនកសលងេត្ការណ៍។ 
របធាន គធ.េប រត្ូវចាត់្ដចងលរបើរ ស់ ទ្.១១១០ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
ធានាថា ទ្.១១១០ កនុងរបព័នធកំុពយូទ័្ររត្ូវ នបញ្ជូ នតមរយៈអីុដមលជា

បនាទ ន់មក គ.ជ.ប តមអាសយដ្ឋឌ នអីុដមលដត្មួយគត់្ដដល នកំណត់្។ 
 

 កាំែត់សហតុថ្នការបកូ រុបលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត (ទ្.១១១១) 
ទ្.១១១១ ចំនួន ៣ចាប់ ដដល នល ោះពុមព និងពិនិត្យរតឹ្មរត្ូវរចួលហើយ 

រត្ូវ នចុោះហត្ថលលខាសលងាបលដ្ឋយសមាជិកទំងអស់ននរកមុរត្តួ្ពិនិត្យ និង
បូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រត្វួចុោះហត្ថលលខា កាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត       
គធ.េប លដ្ឋយអនុគណៈកមមការបលចចកលទ្ស និងរបធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់
បង្ហា ញចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាក់ព័នធ និងអនកសលងេត្ការណ៍ 
លដើមបីពិនិត្យ។ របធាន គធ.េប រត្ូវចាត់្ដចងលរបើរ ស់ ទ្.១១១១ ដូចខាង
លរកាម៖ 

 
 
 

 

 

-១     បិទ្ផាយលៅ លគធ.េប លៅលពលលាៃ ច
នននងៃបនាទ ប់ពីនងៃល ោះលនន ត្ លដ្ឋយរតូ្វលធវើ
កំណត់្លហតុ្សឋីពីការបិទ្ផាយលនោះផង។ 

-១ចាប់ ដ្ឋក់កនុ ងលស្ោមសំបុរត្លផញើ ជូន គ.ជ.ប 
លដ្ឋយភាជ ប់លៅជាមួយនូវកំណត់្លហតុ្សឋីពី
ការបិទ្ផាយ ១ចាប់ផង។ 

-១ចាប់ និងកំណត់្លហតុ្សឋីពីការបិទ្ផាយ ១ចាប់ 
ទុ្កជាឯកោរ លគធ.េប។ 

 

ទ្.១១១១ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

 

- ២     ដ្ឋក់កនុ ងលស្ោមសំបុរត្លផញើជូន គ.ជ.ប។ 
- ១     រកាទុ្កជាឯកោរ លគធ.េប។ 

 

      

ទ្.១១១០ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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 ម្រកោ លទ្ធផលថ្នការស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត  (ទ្.១១១៤)  
ទ្.១១១៤ ចំនួន ៣ចាប់ ដដល នល ោះពុមព និងពិនិត្យរតឹ្មរត្ូវរចួ

លហើយ និង នចុោះហត្ថលលខាសលងាបលដ្ឋយសមាជិកទំងអស់ននរកមុរត្ួត្ពិនិត្យ 
និងបូកសរបុលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ រត្វូចុោះហត្ថលលខា កាលបរលិចេទ្ និង
ល ោះរត គធ.េប លដ្ឋយរបធានអនុគណៈកមមការបលចចកលទ្ស និងរបធាន     
គធ.េប រចួដ្ឋក់បង្ហា ញចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាក់ព័នធ និងអនក
សលងេត្ការណ៍ លដើមបីពិនិត្យ។ របធាន គធ.េប រត្ូវចាត់្ដចង និងលរបើរ ស់    
ទ្.១១១៤ ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 

 

ចាំណាាំ  
 របធាន គធ.េប រត្វូធានាថា ទ្.១១១០ ទ្.១១១១ និង ទ្.១១១៤ រត្ូវចុោះហត្ថលលខា 

កាលបរលិចេទ្ និងល ោះរត គធ.េប លដ្ឋយរបធានអនុគណៈកមមការបលចចកលទ្ស 
និងរបធាន គធ.េប រចួដ្ឋក់បង្ហា ញចំលពាោះភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាក់ព័នធ 
និងអនកសលងេត្ការណ៍ លដើមបីពិនិត្យ។  

 ភាន ក់ង្ហរគណបកសនលោ យពាក់ព័នធ អាចលសនើសំុងត្ចមលងតរាងបូកសរុប   
លទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុងរាជធានី លេត្ត (ទ្.១១១១) និងរកដ្ឋសលទ្ធផល
ននការល ោះលនន ត្កនុងរាជធានី លេត្ត (ទ្.១១១៤)។ 

 របធាន គធ.េប រត្ូវធានាថា ទ្.១១១០ ទ្.១១១១ និង ទ្.១១១៤ រត្ូវ នដ្ឋក់កនុង
លស្ោមសំបុរត្ធំដត្មួយ លរត្ៀមសរមាប់លផញើជូន គ.ជ.ប។ 

IX. ការបវចខចប់ និងបញ្ជូ នលទ្ធផលននការប ោះបឆ្ន តកនុងរាជធានី បខតត និង       
រាលស់មាា រ ឯកសារប ោះបឆ្ន ត បៅ គ.ជ.ប  

បនាទ ប់ពី នអនុវត្តចប់សពវរគប់នូវរាល់នីតិ្វធីិកនុងការរត្តួ្ពិនិត្យ និងបូកសរបុ
លទ្ធផលននការល ោះលនន ត្កនុងរាជធានី លេត្ត រចួរាល់លហើយ គធ.េប រត្ូវលធវើការលវចេចប់
លសាង «េ» ដ្ឋក់រាល់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធននការោិល័យល ោះលនន ត្កនុង 
រាជធានី លេត្ត លៅកនុងកញ្ច ប់ «ឃ ពិលសស» លសាង «ឃ» បញ្ជូ ន និងរបគល់ជូន គ.ជ.ប 
ឱ្យទន់លពលលវលា លៅនងៃទី្ពីរបនាទ ប់ពីនងៃល ោះលនន ត្ ដូចខាងលរកាម ៖  
១. ការសវចខចប់កញ្ច ប់ «ឃ ពិស  »  
ក.  ាា រ ឯកសារោក់កនុងកញ្ច ប់ «ឃ ពិស  » ាន ៖ 

-១      បិទ្ផាយលៅ លគធ.េប លៅលពល 
លាៃ ចនននងៃបនាទ ប់ពីនងៃល ោះលនន ត្។ 

-១ចាប់ ដ្ឋក់កនុ ងលស្ោមសំបុរត្លផញើជូន គ.ជ.ប។ 
-១ចាប់  រកាទុ្កជាឯកោរលៅ លគធ.េប។ 

 

    ទ្.១១១៤ ចំនួន ៣ចាប់ 
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- រាល់លស្ោមសំបុរត្ដត្មួយដដលដ្ឋក់ ទ្.១១១០ ចំនួន ១ចាប់ ទ្.១១១១ ចំនួន
១ចាប់ និង ទ្.១១១៤ ចំនួន ១ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប។ 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០២ ដដលដកលចញពីលសាង «េ» លផញើជូន គ.ជ.ប 
(នាយកដ្ឋឌ នរបតិ្បត្តិការ) 

- រាល់រ យការណ៍សតីពីការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្ដដលមានការលសនើសំុ គ.ជ.ប យល់
រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ននការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ 
(លបើមាន)។ 

- រាល់សរមង់លសចកតីសលរមច (ទ្.១២០៣) របស់ គធ.េប ពាក់ព័នធនឹងពាកយប
ណតឹ ងត្វ  ឬពាកយបណតឹ ងជំទស់ ដដលរតូ្វរបមូលដ្ឋក់កនុងលស្ោមសំបុរត្មួយ 
និង   កាេនងលផញើជូន គ.ជ.ប។ 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់លិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្  
(ទ្.១១០៧) ១ចាប់។ 

ខ. ការបាំសពញ ទ្.១១០៧ 
របធាន គធ.េប រត្ូវចាត់្ដចងឱ្យបំលពញលិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ 

ឯកោរល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ លដ្ឋយមានសរលសររាយមុេសមាភ រ 
ឯកោរដដល នដ្ឋក់កនុងកញ្ច ប់«ឃ ពិលសស» និងលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 
 

 
 
 

គ. ការសផទៀងផ្លទ ត់ ការបិទ្ភជិតកញ្ច ប់ «ឃ ពិស  » និង រស រ ាា ល់ 
របធាន គធ.េប រត្ូវ៖ 

-  លផទៀងផ្ទទ ត់្លឡើងវញិឱ្យ នរតឹ្មរតូ្វ 
-  បិទ្ភជិត្កញ្ច ប់ «ឃ ពិលសស»  
-  សរលសរសមាគ ល់លលេកូដរាជធានី លេត្តរបស់េលួនលៅលលើដផនកខាងលរៅននកញ្ច ប់ 

«ឃ ពិលសស» លដ្ឋយលរបើប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ។ 
 
 
 
 

 

- ១      រចកកនុ ងលស្ោមសំបុរត្ រួចដ្ឋក់កនុ ង   
កញ្ច ប់ «ឃ ពិលសស» 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់លៅកនុ ង លហាល  ខាងលរៅនន
កញ្ច ប់ «ឃ ពិលសស» 

- ១ចាប់  លរបើកនុ ងការរបគល់ ទ្ទួ្ល លៅ គ.ជ.ប។ 

 

    ទ្.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
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កញ្ចប់ «ឃ ពិបសស» 
ោក់កាំែត់សហតបុូក រុបលទ្ធផលថ្នស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 

                 រជធានី សខតត................   ចាំែុោះមែឌ លភូមិភាគទ្.ី...............     

- រាល់លស្ោមសំបុរត្ដត្មួយដដលដ្ឋក់ ទ្.១១១០ ចំនួន ១ចាប់ ទ្.១១១១ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ្.១១១៤ 
 ចំនួន ១ចាប់ លផញើជូន គ.ជ.ប 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់ ទ្.១១០២ ដដលដកលចញពីលសាង «េ» លផញើជូន គ.ជ.ប (នាយកដ្ឋឌ នរបតិ្បត្តិការ) 
- រាល់រ យការណ៍សតីពីការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ 
និងសនលឹកលនន ត្ដដលមានការលសនើសំុ គ.ជ.ប យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្នន
ការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ (លបើមាន) 

- រាល់សរមង់លសចកតីសលរមច (ទ្.១២០៣) របស់ គធ.េប ពាក់ព័នធនឹងពាកយបណតឹ ងត្វ  ឬពាកយ
បណតឹ ងជំទស់ដដលរត្ូវរបមូលដ្ឋក់កនុងលស្ោមសំបុរត្មួយ និងកាេនងលផញើជូន គ.ជ.ប 

- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់លិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០៧) ១ចាប់។ 

 

 ទ្.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
   

២. ការសវចខចប់ស ោង «ឃ» ពយួរលទ្ធផលជាបសណាត ោះអា នន  
ចំលពាោះរាជធានី លេត្ត ដដលមានការោិល័យលលើសពីមួយ លហើយ គធ.េប នន

រាជធានី លេត្តលនាោះ  នលលើកសំលណើ ពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ 
លៅការោិល័យល ោះលនន ត្ណាមួយ ឬលរចើន របធាន គធ.េប លនាោះ រត្ូវលវចេចប់សមាភ រ 
ឯកោរននការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ ឬទំងលនាោះ លដ្ឋយដឡកដ្ឋក់កនុងលសាង «ឃ» 
សំុពយួរលទ្ធផល។ 
  ាា រ ឯកសារោក់កនុងសម្រសាម ាំបុម្រតធាំមយួាន ៖ 

- រ យការណ៍សតីពីលទ្ធផលននការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» លដើមបីពិនិត្យ លផទៀងផ្ទទ ត់្ 
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ និងសនលឹកលនន ត្របស់រកុមរត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធផល។ 

- សរមង់លសចកតីសលរមច (ទ្.១២០៣) យល់រពមតមពាកយបណតឹ ង ដដលរត្ូវ
លលើកលសនើ គ.ជ.ប ពិនិត្យសលរមចពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផលននការ 
ល ោះលនន ត្លៅការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ ឬទំងលនាោះ។  

 ការសវចខចប់ ាា រ ឯកសារោកក់នុងស ោង «ឃ» ពយួរលទ្ធផលជាបសណាត ោះអា ននាន ៖ 
- ដ្ឋក់លសាង «េ» ននការោិល័យល ោះលនន ត្នីមួយ  ៗដដលលទ្ធផលននការោិល័យ
ល ោះលនន ត្លនាោះ ឬទំងលនាោះ រត្វូ នលលើកសំលណើ ពយួរជាបលណាត ោះអាសនន។ 

- លស្ោមសំបុរត្ធំ ដ្ឋក់ឯកោរល ោះលនន ត្ (លស្ោមសំបុរត្ធំកនុងចំណុច «ក» ខាងលលើ)។ 
- លស្ោមសំបុរត្ដ្ឋក់លិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្  

(ទ្.១១០៧) ១ចាប់។ 
 ការបាំសពញលិខិតបញ្ជូ ន នងិម្ររគល់ ទ្ទ្ួល ាា រ ឯកសារស ោះសនន ត (ទ្.១១០៧) 

របធាន គធ.េប រត្ូវចាត់្ដចងឱ្យបំលពញលិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្ល
សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ លដ្ឋយមានសរលសររាយ
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មុេសមាភ រ ឯកោរដដល នដ្ឋក់កនុងលសាង «ឃ» សំុពយួរលទ្ធផល  និងលរបើរ ស់
ដូចខាងលរកាម៖ 

 

 

 
 ការសផទៀងផ្លទ ត់ ចងភជិតស ោង «ឃ» និង រស រ ាា ល់ 

របធាន គធ.េប រត្ូវ៖ 
- លផទៀងផ្ទទ ត់្លឡើងវញិឱ្យ នរតឹ្មរត្ូវ 
- ចងភជិត្លសាង «ឃ» សំុពយួរលទ្ធផល និងចាក់លោឃលុំមានលលេ 
- សរលសរសមាគ ល់ខាងលរៅននលសាង «ឃ» សំុពយួរលទ្ធផល លដ្ឋយលរបើ

ប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ នូវលលេកូដរាជធានី លេត្តពាក់ព័នធ លលេកូដ 
ការោិល័យល ោះលនន ត្លនាោះ ឬទំងលនាោះ។ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

- ១      រចកកនុ ងលស្ោមសំបុរត្ រួចដ្ឋក់កនុ ង   
លសាង «ឃ» សំុពយួរលទ្ធផល។ 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់លៅកនុ ង លហាល  ខាងលរៅនន
លសាង«ឃ» សំុពយួរលទ្ធផល។ 

- ១ចាប់   លរបើកនុ ងការរបគល់ទ្ទួ្ល លៅ គ.ជ.ប។ 

 

    ទ្.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
 

ទ្.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 

 

បសោង «ឃ»  
ពយរួលទ្ធផលជាបប ត្ ោះអាសនន 
ោក់ ាា រ ឯកសារស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 

រជធានី សខតត............  ចាំែុោះមែឌ លភូមិភាគទ្.ី......... 
- លស្ោមសំបុរត្ធំដ្ឋក់៖ 
 រ យការណ៍សតីពីការលបើកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព«ក»។ 
 សរមង់លសចកតីសលរមច (ទ្.១២០៣)  
យល់រពមតមពាកយបណតឹ ង 

- ទ្.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
ភូមិភាគ  រជធានី សខតត    ការយិាល័យ 

បសោង «ខ» 
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 ការបញ្ជូ នស ោង «ឃ»  ុាំពយួរលទ្ធផលជាបសណាត ោះអា នន 
គធ.េប រត្ូវបញ្ជូ នលសាង «ឃ» សំុពយួរលទ្ធផលជាបលណាត ោះអាសននលៅ  

គ.ជ.ប កនុងរយៈលពល ២៤លមា ងោ ងយូរបនាទ ប់ពី គធ.េប  នលចញសរមង់លសចកតី
សលរមច (ទ្.១២០៣) យល់រពមតមពាកយបណឋឹ ង លដ្ឋយលលើកលសនើ គ.ជ.ប ពិនិត្យ
សលរមចពយួរជាបលណាត ោះអាសនននូវលទ្ធផល  ននការល ោះលនន ត្លៅការោិល័យ
ល ោះលនន ត្លនាោះ ឬទំងលនាោះ។ 

៣. ការសវចខចប់ស ោង «ឃ» យល់ម្រពមទ្ទ្ួលយកលទ្ធផលថ្នការស ោះសនន ត 
 ចំលពាោះការោិល័យលផសងលទ្ៀត្កនុងរាជធានី លេត្តដដលលទោះបីមាន ឬគ្នម នពាកយ  

បណតឹ ងក៏លដ្ឋយ ក៏ប ុដនតរត្ូវ ន គធ.េប យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្
លៅការោិល័យលនាោះ ឬទំងលនាោះ របធាន គធ.េប រត្វូ ៖ 

- ចាត់្ដចងលវចេចប់លសាង «េ» ផទុកកញ្ច ប់សុវត្ថិភាព «ក» និងរាល់លស្ោមសំបុរត្
ដ្ឋក់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ននការោិល័យល ោះលនន ត្ពាក់ព័នធលៅកនុង
លសាង «ឃ»។ 

- ចាត់្ដចងឱ្យបំលពញលិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្
(ទ្.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ លដ្ឋយមានសរលសររាយមុេសមាភ រ ឯកោរដដល
 នដ្ឋក់កនុងលសាង «ឃ» និងលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖  
 

 
 

 

 ការសផទៀងផ្លទ ត់ ចងភជិតស ោង «ឃ» និងការ រស រ ាា ល់ 
របធាន គធ.េប រត្ូវ៖ 

- លផទៀងផ្ទទ ត់្លឡើងវញិឱ្យ នរតឹ្មរតូ្វ 
- ចងភជិត្លសាង «ឃ» យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផលននការល ោះលនន ត្ និង
ចាក់លោឃលុំមានលលេ 

- សរលសរសមាគ ល់ខាងលរៅននលសាង «ឃ» យល់រពមទ្ទួ្លយកលទ្ធផល 
ននការល ោះលនន ត្ លដ្ឋយលរបើប ិកហវឺត្លុបមិនរជោះ នូវលលេកូដរាជធានី លេត្ត 
ពាក់ព័នធ 

- លបើលសាង «ឃ» លលើសពីមួយ ឧទហរណ៍ «ឃ» សរបុមានចំនួន ៣ រត្ូវ
សរលសរសមាគ ល់លលេលរៀងថា  ១/៣ ២/៣ និង ៣/៣។ 

 

- ១      រចកកនុងលស្ោមសំបុរត្   រួចដ្ឋក់កនុងលសាង «ឃ»  
- ១ចាប់ ដ្ឋក់លៅកនុងលហាល  ខាងលរៅននលសាង«ឃ»  
- ១ចាប់ លរបើកនុងការរបគល់ ទ្ទួ្ល លៅ គ.ជ.ប។ 

 

    ទ្.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
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៤. ការសវចខចប់កញ្ច ប់ នលកឹសនន តបម្រមុងសោយណ ក  

សនលឹកលនន ត្បរមងុលៅ គធ.េប ដដលលៅសល់រត្ូវដត្ នលវចេចប់លដ្ឋយដឡក និង
បញ្ជូ នមក គ.ជ.ប លដ្ឋយបំលពញលិេិត្បញ្ជូ ន និងរបគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះ
លនន ត្ (ទ្.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ និងលរបើរ ស់ដូចខាងលរកាម៖  

 
 

 

៥. ការសវចខចប់រល់ ាា រ ឯកសារស ោះសនន តសៅ ល់ 
របធាន គធ.េប រត្ូវធានាថា រាល់សមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្លៅសល់លផសងលទ្ៀត្ 

ដដល នទ្ទួ្លពី គ.ក.ប ចំណុោះរាជធានី លេត្ត ឬ/និងមានលៅ លគធ.េប រត្ូវដត្ នលវច
េចប់ និងបញ្ជូ នលដ្ឋយដឡកលៅ គ.ជ.ប លៅលពលលរកាយ លដ្ឋយបំលពញលិេិត្បញ្ជូ ន និង
របគល់ ទ្ទួ្លសមាភ រ ឯកោរល ោះលនន ត្ (ទ្.១១០៧) ចំនួន ៣ចាប់ និងលរបើរ ស់ដូច
ខាងលរកាម៖  

 
៦. ការបញ្ជូ នសៅ គ.ជ.ប 

ការបញ្ជូ ន និងការរបគល់ ទ្ទួ្លកញ្ច ប់ «ឃ ពិលសស» និងរាល់លសាង «ឃ» 
និងកញ្ច ប់ដ្ឋក់សនលឹកលនន ត្បរមុង រត្ូវលធវើលៅលពលដត្មួយរពមគ្នន  គឺលៅនងៃទី្២ បនាទ ប់ពី
នងៃល ោះលនន ត្។ 

 

&*

- ២       ដ្ឋក់កនុ ងលកស ឬកញ្ច ប់។      
- ១ចាប់   លរបើកនុងការរបគល់ ទ្ទួ្ល លៅ គ.ជ.ប។ 

 

    ទ្.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
 

-២          ដ្ឋក់កនុ ងកញ្ច ប់សនលឹកលនន ត្បរមុង 
 

- ១ចាប់     លរបើកនុងការរបគល់ ទ្ទួ្ល លៅ គ.ជ.ប។ 
 

    ទ្.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 
 

ភូមិភាគ  រជធានី សខតត ការយិាល័យ 

ទ្.១១០៧ ចាំនួន ១ចោប ់

 

បសោង «ឃ»  
ពិនិតយរចួ 

     ោក់ ាា រ ឯកសារស ោះសនន តកនុងរជធានី សខតត 
រជធានី សខតត.........  ចាំែុោះមែឌ លភូមិភាគទ្ី.......... 

- ទ្.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
បសោង «ខ» 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               គ. .ប 
       ២០ ៨ 


