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េគលបំណង 
 

េដើមបីឱយករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត   នីតិកលទី៦ នៃថង ទិតយទី២៩ ែខ 
កកក  ឆន ំ២០១៨ ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន្រតឹម្រតូវ មចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំង
តំ ង ្រស្ត និងចបប់ស្ដីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត 
បទបញជ  និងនីតិវធីិស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត គ.ជ.ប បនេរៀបចំចង
្រកងេសៀវេភែណនំ គឃ.សប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ំ
២០១៨ េនះេឡើង េដើមបីឱយសមជិក គឃ.សប ែស្វងយល់ និងអនុវត្តភរកិចចឱយបនល្អកនុង
ដំ ក់កលេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត និងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករ
េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន។ 

េសៀវេភែណនំេនះក៏ជេសចក្ដីពនយល់ដល់ គឃ.សប េដើមបីយល់ដឹងចបស់អំពី៖ 
- លកខខណ្ឌ ៃនករេ្រជើសេរ ើស គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
- ករទទួល និងែបងែចកសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត ស្រមប់កិចច្របតិបត្តិករេបះេឆន ត 

និង ប់សន្លឹកេឆន ត។ 
- ករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ពក់ព័នធនឹងភពមិន

្រប្រកតីេន ១ៃថង មុនៃថងេបះេឆន ត និងេនៃថងេបះេឆន ត។ 
- កិចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករ

េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 
- ករេវចខចប់ និងករបញជូ នកញច ប់ «គ ពិេសស» េសបង «គ» និងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង»    

េទ គធ.ខប។ 
- ករបិទករេបះេឆន តកនុងករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន 

និងករេបះេឆន ត ជថមី។ 
គឃ.សប ្រតូវយកចិត្តទុក ក់សិក ែស្វងយល់ឱយបនចបស់ មខ្លឹម រៃនេសៀវេភ

ែណនំេនះ េដើមបីត្រមង់ទិសេ  និងជំរញុករអនុវត្តបេចចកេទសជក់ែស្ដង ្រសប មតួនទី 
និងភរកិចចែដលខ្លួនទទួលខុស្រតូវឱយបនល្អ មន្របសិទធភព និងសេ្រមចបនេជគជ័យ។ 
េសៀវេភែណនំេនះក៏ជជំនួយដ៏សំខន់ស្រមប់គណបក នេយបយ អងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល អនកសេងកតករណ៍េបះេឆន ត និងភគីពក់ព័នធទំងអស់ េដើមបីសិក ែស្វងយល់ និង
រមួសហករអនុវត្ត មតួនទីរបស់ខ្លួន េដើមបីឱយករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត នីតិកល
ទី៦ ឆន ំ២០១៨ ្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី្រតឹម្រតូវ យុត្តិធម៌ និងតម្ល ភព។ 

 

&*  



គ.ជ.ប េសៀវេភែណន ំគឃ.សប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ២ំ០១៨ 2 

គណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត 
I. រចនសមពន័ធ ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស ់គឃ.សប 

១. រចនសមព័នធរបស់ គឃ.សប 
គឃ.សប ជគណៈកមមករ្រគប់្រគងករេបះេឆន តថន ក់ឃំុ សងក ត់ ែដលែតង ំង

េ យ គ.ជ.ប មសំេណើ របស់ គធ.ខប េដើមបីជួយដល់ គ.ជ.ប កនុងករេធ្វើែផនករ 
េរៀបចំចត់ែចង និង្រតួតពិនិតយដំេណើ រករេបះេឆន ត មករ្របគល់សិទធិ និង្រតួតពិនិតយ
នីតយនុកូលភពេ យ គ.ជ.ប។ គឃ.សប មនសមសភព ៥ ឬ ៧របូ រមួមន្របធន ១
របូ អនុ្របធន ១របូ និងសមជិក ៣ ឬ ៥របូ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- គឃ.សប ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ គធ.ខប។ 
- គឃ.សប ្រតូវទទួលេសចក្តីែណនំពី គ.ជ.ប មរយៈ គធ.ខប។  

២. ណត្តិរបស់ គឃ.សប 
គឃ.សប ្រតូវបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនរហូតដល់បញច ប់ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុ

លទធផលៃនករេបះេឆន តេនថន ក់ឃំុ  សងក ត់របស់ខ្លួន  និង មករកំណត់របស់  
គ.ជ.ប។ 
៣. ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ គឃ.សប 

គឃ.សប ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ និងចត់ែចងករេបះេឆន តេន
ឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន មករ្របគល់សិទធិ និង្រតួតពិនិតយនីតយនុកូលភពេ យ គ.ជ.ប 

មរយៈ គធ.ខប។ 

្របធន ១រូប 
ទទួលបនទុកដឹកនំករងររមួ 
និងបែនថមែផនកហិរញញវតថុ

អនុ្របធន ១របូ 
ទទួលបនទុកបែនថមែផនក 
្របតិបត្តិករេបះេឆន ត 
និងបញជ ីេបះេឆន ត

សមជិក ១ ឬ ៣រូប 
ទទួលបនទុកែផនកបណ្តុ ះ
ប ្ត ល អប់រអំនកេបះេឆន ត 
ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង

ធរណៈ 

សមជិក ១រូប 
ទទួលបនទុកែផនករដ្ឋបល 

និងជេលខធិករ 

សមជិក ១រូប
ទទួលបនទុកែផនកេស កមម
ចបប់  វ ិ ទកមម  និង
សន្តិសុខេបះេឆន ត 
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គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- េគរព និងអនុវត្តចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន ត បទបញជ ៃផទកនុង បទបញជ  និងនីតិវធីិ 
ស្រមប់ករេបះេឆន ត ្រកមសីលធម៌ស្រមប់ម្រន្តីេបះេឆន ត និងេគលករណ៍
ែណនំរបស់ គ.ជ.ប។ 

- េគរព និងអនុវត្តែផនករេម និង្របតិទិនៃនករេបះេឆន ត។ 
- ចត់្រគប់វធិនករចំបច់ េដើមបីធនឱយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី
្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌ មរយៈករេបះេឆន តជសមង ត់។ 

- ចូលរមួវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ែដលេរៀបចំេ យ គធ.ខប។ 
- ចត់វធិនករេដើមបីទប់ ក ត់ និងេ ះ្រ យ ល់ភពមិន្រប្រកតីកនុងដំេណើ រករ
េបះេឆន ត។ 

- ្រគប់្រគងថវកិរបស់ខ្លួន និងែថរក សមភ រ ឯក រស្រមប់ករេបះេឆន ត។ 
- ដឹកនំករ្របជំុជមួយភគីពក់ព័នធអំពីករេបះេឆន ត និងសន្តិសុខេបះេឆន ត
កនុងឃំុ សងក ត់។ 

- សហករជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចច និងចត់វធិនករករពរសន្តិសុខ 
ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ 

- េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករេបះេឆន តដល់អនកេបះេឆន ត។ 
- ែចកចយ ល់ឯក រ និងព័ត៌មនពក់ព័នធេទនឹងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ 
- ផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវេសចក្ដីែណនំ េសចក្ដីជូនដំណឹង និង្របកស
ព័ត៌មនរបស់ គ.ជ.ប និងព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ចត់ែចងករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត។ 
- អនុវត្តករេ្រជើសេរ ើស គ.ក.ប មករែណនំរបស់ គធ.ខប និង គ.ជ.ប។ 
- បណ្ដុ ះប ្ដ ល គ.ក.ប មកមមវធីិ និងករែណនំរបស់ គធ.ខប និង គ.ជ.ប។ 
- ទទួល និងែបងែចកសមភ រ បរកិខ រេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត។ 
- សហករជមួយ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ េលើកេយបល់ជូន គធ.ខប អំពីករែក
ស្រមួលទី ំងករយិល័យេបះេឆន ត។ 

- បិទផ យបញជ ីេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះទី ំងករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន ត។ 

- អនុវត្តករចុះេឈម ះភន ក់ងរគណបក នេយបយ។ ្រគប់្រគង ស្រមបស្រមួល 
និង្រតួតពិនិតយករេឃសនេបះេឆន ត។ 

- ចត់វធិនករ និងស្រមបស្រមួលេដើមបីធនករេ្របើ្របស់អគរ ឬទី ធរណៈ 
កនុងករេឃសនេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយឈរេឈម ះេបះេឆន ត 

មេគលករណ៍េសមើភព និងសមធម៌ និង មលំ ប់មុនេ្រកយ។ 
- បញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ
បេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ និងសហករជមួយេមឃំុ េចសងក ត់ 
កនុងករេចញឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត។ 
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- ្រគប់្រគងនីតិវធីិេបះេឆន តកនុងករយិល័យេបះេឆន ត។ 
- ្រគប់្រគងនីតិវធីិ ប់សន្លឹកេឆន ត និងចត់ែចងករ ប់សន្លឹកេឆន ត។ 
- ចត់ែចងអនុវត្តនីតិវធីិបញចូ ល បញជូ ន ្រតួតពិនិតយ និងផ ព្វផ យលទធផល
េបះេឆន តបឋម។ 

- ចត់ែចងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 
- បិទផ យលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 
- អនុវត្តនីតិវធីិៃនករ ក់ ករទទួល និងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធនឹង
ករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ មសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

- េរៀបចំ និង្របគល់កំណត់េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តជូនេទ គធ.ខប 
ម្របតិទិន។ 

- ្របមូល និងេវចខចប់សមភ រ បរកិខ រ ឯក រេបះេឆន ត បញជូ នេទ គធ.ខប មករ
កំណត់។ 

- យករណ៍ និងផ្ដល់េយបល់ជូន គធ.ខប អំពីសភពករណ៍ និងបរយិកស
កនុងឃំុ សងក ត់ េដើមបីធនឱយករេបះេឆន តបន្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ 
និងយុត្តិធម៌។ 

- អនុវត្តភរកិចចែដលចបប់េបះេឆន ត និងបទបញជ  និងនីតិវធីិស្រមប់ករេបះេឆន ត 
និងលិខិតបទ ្ឋ ននន ែដលបនអនុញញ ត ឬត្រមូវឱយអនុវត្ត។ 

- អនុវត្តភរកិចច និងសិទធិដៃទេទៀតែដល គ.ជ.ប និង គធ.ខប ្របគល់ឱយ។ 

II. ករេ្រជើសេរ ើសសមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ 
គឃ.សប ្រតូវចត់ែចង្រសប ម ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ និងេគលករណ៍ែណនំរបស់   

គ.ជ.ប កនុងករេ្រជើសេរ ើស គ.ក.ប/គ.ក.រ ែដលមនសមសភព ៦របូ គឺ្របធន ១របូ អនុ្របធន 
១របូ េលខធិករ ១របូ និងសមជិក ៣របូ។ 

១. លកខណវិនិចឆ័យកនុងករេ្រជើសេរ ើសសមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ 
សមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសេឡើងកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ឬ/និងម្រន្តី

ជករកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ េលើកែលងែតកងេយធពលេខមរភូមិនទ នគរបលជតិ 
ម្រន្តីតុ ករ បព្វជិត សន អភិបល អភិបលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  សមជិក្រកុម្របឹក
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ េបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន តស្រមប់សមជិក្រកុម្របឹក
ទំងេនះ េមភូមិ ជំនួយករេមភូមិ និងជនែដល្រតូវបនតុ ករផ្ដនទ េទស ក់
ពនធនគរពីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬបទមជឈិម េហើយែដលមិនទន់មននីតិសមបទេឡើងវញិ។ 

២. លកខណសមបត្តិៃនករេ្រជើសេរ ើសសមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ 
េនកនុងករេ្រជើសេរ ើសសមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ ្រតូវកំណត់លកខណសមបត្តិ ដូច

ខងេ្រកម៖ 
- មនសញជ តិែខមរ។ 
- មន យុ ១៨ឆន ំេឡើងេទ គិតដល់ៃថងែតង ំង។ 
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- មនសិទធិេបះេឆន ត។ 
- មនសញញ ប្រត ឬក្រមិតវបបធម៌ សម្រសបនឹងមុខតំែណងែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើស។ 
- មនពិេ ធន៍ករងរពក់ព័នធ។ 
- មិន្រតូវជសហព័ទធ ឬញតិេ ហិត ឬញតិពនធរហូតដល់ថន ក់ទី៣ េនកនុង
គណៈកមមករែតមួយ។ 

៣. នីតិវិធីៃនករេ្រជើសេរ ើសសមសភព គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ករេ្រជើសេរ ើស្រតូវឈរេលើេគលករណ៍េ យេសមើភព េ យ្រតឹម្រតូវ តម្ល ភព 

អពយ្រកឹតភព សមតថភព មិន្របកន់និនន ករនេយបយ និងករងរពក់ព័នធ។ 
គ.ជ.ប េលើកទឹកចិត្ត និងផ្ដល់ ទិភពដល់េបកខភពជនរ ីឬេបកខជន និងេបកខនរ ី

ែដលជជនជតិេដើមភគតិចេនតំបន់ែដលមនជនជតិេដើមភគតិច មចំនួនសម្រសប 
និងចំេពះេបកខជន និងេបកខនរជីជនមនពិករភពែដលមនសមតថភព និងកយ
សមបទសម្រសបេទនឹងករងរពក់ព័នធ។ 

គណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស ្រតូវេធ្វើករ្របកសផ ព្វផ យដំណឹងអំពីករេ្រជើសេរ ើសជ
ធរណៈ និងឱយបនទូលំទូ យកនុងរយៈេពល ១០ៃថងមុនៃថងែចក និងទទួលពកយ 
ម្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន និងបិទផ យេនទី ធរណៈ ឬទី្របជំុជនកនុងឃំុ សងក ត់។ 

ករែចកពកយ និងទទួលពកយមនរយៈេពល ៧ៃថង។ 

ក. លកខខណ្ឌ ចូលបេ្រមើករងរជសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
អនកែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ គឺជេបកខជនែដលបន

ក់ពកយសំុចូលបេ្រមើករងរ  ែដលបនទទួលេជគជ័យកនុងករេធ្វើសមភ សន៍ 
បនចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លេពញេម៉ង និងបនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយ
បេ្រមើករងរកនុង គ.ក.ប/គ.ក.រ (ទ.១០០២) េនេ្រកយេពលវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ
បនបញច ប់។ កនុងករេ្រជើសេរ ើសេនះ្រតូវផ្តល់ ទិភពចំេពះេបកខជនែដលធ្ល ប់មន
ពិេ ធន៍កនុងករងរេបះេឆន តពីមុនមក ឬពិេ ធន៍ករងរពក់ព័នធនឹងមុខតំែណង។ 
ខ. កិចចសនយរបស់សមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 

េដើមបីទទួលបនករេ្រជើសេរ ើស និងបនបេ្រមើករងរកនុងលកខណៈជប់កិចចសនយ
ជសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ េបកខជន ក់ពកយសំុបេ្រមើករងរ្រតូវ៖ 

- ឆ្លងកត់េ យេជគជ័យនូវករេធ្វើសមភ សន៍ ែដល្រគប់្រគងពិនិតយ
េ យគណៈកមមករេ្រជើសេរ ើស។ 

- េគរពរដ្ឋធមមនុញញ និងអនុវត្ត ម ច.គ.ជ.ប ច.ប.ត.រ ្រពមទំង ប.ន.ត.រ របស់ 
គ.ជ.ប។ 

- យល់្រពមេធ្វើសចច ្របណិធនថ ្របកន់ជំហរអពយ្រកឹត និងមិនលេម្អ ង។ 
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- យល់្រពមេលើលកខខណ្ឌ ករងរ និង្របក់កៃ្រម។ 
- បនចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លេពញេម៉ង។ 
- ចុះហតថេលខយល់្រពមេលើកិចចសនយបេ្រមើករងរកនុង គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 

៤. េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែតង ងំសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ក. ករេសនើសុេំសចក្តីសេ្រមចែតង ងំពី គ.ជ.ប 

គឃ.សប ្រតូវ្របគល់បញជ ីេឈម ះអនកែដល្រតូវែតង ំងជសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន េ យភជ ប់មកជមួយនូវកិចចសនយបេ្រមើករងរ
កនុង គ.ក.ប/គ.ក.រ (ទ.១០០២) ែដលបនបំេពញ និងចុះហតថេលខរចួេរៀងៗខ្លួន ១ចបប់ 
ជូនេទ គធ.ខប េដើមបី គធ.ខប បន្តេសនើសំុេសចក្តីសេ្រមចែតង ំងពី គ.ជ.ប។ 

បនទ ប់ពីទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចែតង ំងរបស់ គ.ជ.ប មរយៈ គធ.ខប  
គឃ.សប ្រតូវបំេពញ និងផ្តល់ប័ណ្ណសមគ ល់ខ្លួនជូនសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្រមប់
ពក់េនេពលបំេពញភរកិចចកនុង ណត្តិករងររបស់ខ្លួន។ 

ខ. ណត្តិ និង្រ ក់កៃ្រមបេ្រមើករងររបស់សមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ 
សមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ្រតូវសថិតេនកនុងមុខតំែណងរហូតដល់ៃថង្របកសលទធផល 

ៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យរបស់ខ្លួន និងេ្រកយពីបន្របគល់កំណត់េហតុ
ៃនករេបះេឆន ត និងកំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត ្រពមទំងសមភ រ ឯក រ
េបះេឆន តចប់សព្វ្រគប់ជូន គឃ.សប។ 

ែផ្អក មមុខតំែណងរបស់ខ្លួន សមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ មន ក់ៗនឹងទទួលបន
្របក់កៃ្រមជ្របក់េរៀល ស្រមប់ករងររបស់ខ្លួន េ យគិតបញចូ លទំងៃថ្លម្ហូប រ 
និងៃថ្លេធ្វើដំេណើ រផង។ 

- ចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនផ្តល់ជកៃ្រមស្រមប់ករបំេពញករងរៃនសមជិក 
គ.ក.ប/គ.ក.រ កនុងរយៈេពល ៤ៃថង េ យគិតទំងករចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

- កនុងករណីសមជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ែដលត្រមូវឱយសថិតកនុងមុខតំែណងយូរ
ជងរយៈេពល ៤ៃថង ម្រន្តីេនះនឹង្រតូវទទួលបន្របក់កៃ្រមបែនថម ម
េសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប។ 

ចំ ៖ំ 
- េបកខជន ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេហើយ បុ៉ែន្តមិនបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ

ក់ជំនួសេ យេបកខជនប្រមុង។ 
- ្របសិនេបើគម នេបកខជនប្រមុងស្រមប់ ក់ជំនួស គឃ.សប ្រតូវចត់ែចងេសនើសំុ គ.ជ.ប 

មរយៈ គធ.ខប េ្រជើសេរ ើសអនកជំនួសជបនទ ន់។ 
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III. ករេ្របើ្របសប់ញជ េីឈម ះទី ងំករយិលយ័េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត និង
បញជ េីបះេឆន តផ្លូវករ 
គ.ជ.ប នឹងផ្តល់ជូន គឃ.សប នូវបញជ ីេឈម ះទី ំងករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត

នីមួយៗឱយមនចំនួន្រគប់្រគន់ ស្រមប់បិទផ យ ២េលើក ្រពមទំង្របគល់ជូន គ.ក.ប ១ចបប់ 
និងរក ទុក ១ចបប់ ជឯក រេន គឃ.សប។ 

១. ករេ្របើ្រ ស់បញជ ីេឈម ះទី ងំករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 
ក. បិទផ យេលើកទី ១ ចំនួន ១ចបប់េនទី ន ក់ករ គឃ.សប េនៃថងទី២៧ ែខ

មិថុន ឆន ំ២០១៨។ 
ខ. បិទផ យេលើកទី ២ ចំនួន ១ចបប់ េនទី ន ក់ករ គឃ.សប េនៃថងទី២៨ ែខ

កកក  ឆន ំ២០១៨។ 
គ. ្របគល់ឱយ គ.ក.ប ចំនួន ១ចបប់ ស្រមប់បិទផ យេន មទី ំងករយិល័យ

េបះេឆន តនីមួយៗ េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៨។ 
ឃ. រក ទុកជឯក រេន គឃ.សប ១ចបប់។ 

២. ករេ្របើ្រ ស់បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ 
បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ ៤ចបប់ ែដល គ.ជ.ប បនេផញើជូន ្រតូវេ្របើ្របស់ដូចខងេ្រកម៖ 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
IV. ករទទួល និងែបងែចកសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត ស្រមប់កិចច្របតិបត្តិករ

េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 
ហិបបរកិខ រែដល គឃ.សប ្រតូវទទួលស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួ

មនហិបបរកិខ រ គឃ.សប និងហិបបរកិខ រេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត។ 

១. ហិបបរកិខ រស្រមប់ គឃ.សប 
ហិបបរកិខ រស្រមប់ គឃ.សប រមួមន៖ 
- ប័ណ្ណសមគ ល់សមសភព គ.ក.ប ចំនួន ៦សន្លឹក គុណនឹងចំនួនករយិល័យ
េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (្រតូវបញជូ នមុន)។ 

១ចបប់ បិទផ យេនមុខទី ន ក់ករ គឃ.សប េនៃថងទី២៧ ែខ
មិថុន ឆន ំ២០១៨ និងែថរក រហូតដល់ៃថងេបះេឆន ត 

១ចបប់ រក ទុកស្រមប់បញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត
ជូន្របជពលរដ្ឋែដលេសនើសំុ ឯ.អ បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត
ឬេសនើសំុបញជ ក់សុពលភពេលើ ឯ.អ បេ្រមើឱយករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តឆន ំ២០១៧ េដើមបីេ្របើស្រមប់េបះេឆន ត 

គឃ.សប ចំនួន ២ចបប់ 

១ចបប់ បិទផ យេនមុខទី ំងករយិល័យេបះេឆន ត េនៃថងទី
២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៨ 

១ចបប់ ទុកេ្របើ្របស់េនករយិល័យេបះេឆន តកនុងៃថងេបះេឆន ត
គ.ក.ប ចំនួន ២ចបប់ 
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- ប័ណ្ណសមគ ល់ភន ក់ងរគណបក នេយបយចំនួន ២០សន្លឹក គុណនឹងចំនួន
ករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (្រតូវបញជូ នមុន)។ 

- ្ល កសមគ ល់ទី ន ក់ករ គឃ.សប ចំនួន១។ 
- ្រ  គឃ.សប ចំនួន១ (្រតូវបញជូ នមុន)។ 
- ្រ ករយិល័យេបះេឆន ត ចំនួន២ (ប្រមុង)។ 
- ្រ សមង ត់ ចំនួន២ (ប្រមុង)។ 
- ំបុ៉ង្រកហមចំនួន ១្របអប់ និងទឹក ំបុ៉ងពណ៌្រកហមចំនួន ១ដប (្រតូវបញជូ នមុន)។ 
- បញជ ីេឈម ះទី ំងករយិល័យេបះេឆន តទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់ ៣ចបប់ (្រតូវ
បញជូ នមុន)។ 

- បញជ ីេបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន តទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់ ២ចបប់ (្រតូវ
បញជូ នមុន)។ 

- កញច ប់សន្លឹកេឆន ត ១កញច ប់ គុណនឹងចំនួនករយិល័យកនុងឃំុ សងក ត់ (ែបងែចក
បន្តជូន គ.ក.ប) 

- ទ.១១០៣ ស្រមប់បំេពញកំណត់េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ 
សងក ត់ ចំនួន ៥ចបប់។ 

- ទ.១១០៥ ស្រមប់បំេពញលទធផលបឋមៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ចំនួន 
១០ចបប់។ 

- ទ.១១០៦ ស្រមប់កត់្រ ករ្រតួតពិនិតយករែបងែចកសន្លឹកេឆន ត ចំនួន ៣ចបប់។ 
- ទ.១១០៧ ស្រមប់បំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត
ចំនួន ៦ចបប់ គុណនឹងចំនួនករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ទ.១១០៩ ស្រមប់បំេពញ ងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ 
ចំនួន ៥ចបប់។ 

- ទ.១១១៣ ស្រមប់បំេពញករ យតៃម្លសមសភពៃន គ.ក.ប ចំនួន ១២ចបប់ 
គុណនឹងចំនួនករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ទ.១២០២ ស្រមប់បំេពញពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ចំនួន ៥កបល 
កនុងមួយកបលមន ២០ចបប់។ 

- ទ.១២០៣ ស្រមប់បំេពញស្រមង់េសចក្តីសេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយ
បណ្ដឹ ងជំទស់ចំនួន ៥កបល កនុងមួយកបលមន ២០ចបប់។ 

- េ្រ មសំបុ្រតធំ១ មធយម៤ និងបែនថមេ្រ មសំបុ្រតមធយមចំនួនគិតសមម្រត
នឹងេសបង «គ» ែដល្រតូវេ្របើេន គឃ.សប។ 

- ម៉សីុនគិតេលខ ១េ្រគ ង។ 
- ្រក ស ៉ម ចំនួន ៥០សន្លឹក ស្រមប់េ្របើ្របស់ករងរេផ ងៗ។ 
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- បិ៊កេខៀវ ចំនួន ៦េដើម។ 
- បិ៊កហ្វឺតធំលុបមិន្រជះ ចំនួន ២េដើម។ 
- បិ៊កហ្វឺតធំពណ៌េខៀវ ចំនួន ២េដើម។ 
- កញច ប់ «គ ពិេសស» ចំនួន ១។ 
- េសបង «គ» ចំនួនគិតសមម្រតនឹងចំនួនករយិល័យេបះេឆន តតិច ឬេ្រចើនកនុង
ឃំុ សងក ត់។ 

- េ ឃ្លុំជ័រធំមនេលខស្រមប់ឃ្លុំេសបង «គ» ចំនួនេសមើនឹងេសបង «គ»។ 
- បនទប់សមង ត់ចំនួន ១កញច ប់មនចំនួន ២ផទ ំង គុណនឹងចំនួនករយិល័យេបះេឆន ត
កនុងឃំុ សងក ត់ (ែបងែចកបន្តជូន គ.ក.ប)។ 

- ហិបេឆន តចំនួន១ គុណនឹងចំនួនករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (ែបងែចក
បន្តជូន គ.ក.ប)។ 

២. ហិបបរកិខ រេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ស្រមប់្របគល់ជូន គ.ក.ប/គ.ក.រ នីមួយៗ 
ហិបបរកិខ រេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ស្រមប់្របគល់ជូន គ.ក.ប/គ.ក.រ នីមួយៗ 

រមួមន៖ 
- បញជ ីេបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធចំនួន ២ចបប់។ 
- សន្លឹកេឆន ត ១កញច ប់ែដល្រតូវបនេវចខចប់េ យែឡក និងអមេ យ្រ សមង ត់១ 
ស្រមប់េបះេលើខនងសន្លឹកេឆន ត ែដល ក់កនុងេ្រ មសំបុ្រតបិទជិតស្រមប់
ករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធ។ 

- ហិបេឆន តមួយែដលមិនទន់ដំេឡើង និងេវចខចប់េ យែឡក។ 
- បនទប់សមង ត់ស្រមប់គូសសន្លឹកេឆន តចំនួន២ ែដលមិនទន់ដំេឡើង និងេវចខចប់
្រចកកនុងករងុនីឡុង១ េ យែឡក និងអមេ យសកុត ១ដំុផង។ 

- ទឹកេខម លុបមិន្រជះចំនួន ២ដប។ 
- ល់សមភ រ ឯក របេ្រមើករេបះេឆន ត និងករ ប់សន្លឹកេឆន ត្រតូវបន ក់កនុង
េកសស័ងកសីមួយ។ សមភ រ ឯក រទំងេនះ រមួមន៖ 
 ្ល កេលខកូដករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ២ចបប់ ស្រមប់បិទេនខងមុខ
ករយិល័យេបះេឆន ត ១ចបប់ និងស្រមប់បិទេនខងមុខហិបេឆន ត ១ចបប់។ 

 ្ល កសមគ ល់ «ករយិល័យេបះេឆន ត» េបះពុមពេលើ្រក ត់ប្ល សទិក ចំនួន១។ 
 ប័ណ្ណ្របកស មេ្របើ្របស់ទូរស័ពទៃដ ម៉សីុន និងឧបករណ៍ថតរូបកនុង
ករយិល័យេបះេឆន ត ចំនួន ២សន្លឹក។ 

 ្រ ករយិល័យេបះេឆន ត ចំនួន១។ 
 ំបុ៉ងពណ៌្រកហម ចំនួន ១្របអប់ និងទឹក ំបុ៉ង្រកហម ចំនួន ១ដប។ 
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 បិ៊កមនែខ ចងស្រមប់គូសសន្លឹកេឆន ត និងបិ៊កធមម ស្រមប់ គ.ក.ប សរបុ
ទំងពីរមុខ ចំនួន ៨េដើម។ 

 បិ៊កហ្វឺតធំលុបមិន្រជះ ចំនួន ១េដើម។ 
 បិ៊កហ្វឺតធំ ចំនួន ១េដើម។ 
 បនទ ត់ជ័រ ចំនួន ១េដើម។ 
 ្រប ប់េចះសន្លឹកេឆន ត ចំនួន១។ 
 ជ័រកវ វ ចំនួន ១ដប។ 
 សកុតថ្ល ធំចំនួន ១ដំុ។ 
 េកសូ៊កងមួយចំនួន ស្រមប់ចងសន្លឹកេឆន ត មគណបក ។ 
 េ្រ មសំបុ្រតធំ ចំនួន១ មធយម១០ និងតូច២។ 
 ្រក សេស្ដើង ស្រមប់បិទពសសនទះបិទ្របេ ះស៊កសន្លឹកេឆន ត ចំនួន ៦សនឹ្លក។ 
 ្រក ស ៉ម ស្រមប់េ្របើ្របស់ករងរេផ ងៗ ចំនួន ២០សន្លឹក។ 
 ្រកប្រក សពិេសសស្រមប់អនកេបះេឆន តពិករែភនកទំងសងខងេបះេឆន ត
េ យខ្លួនឯងចំនួន១។ 

 ផទ ំង្រក ស ស្រមប់្រទប់គូសសន្លឹកេឆន ត ចំនួន ២ផទ ំង។ 
 ផទ ំង្រក សធំ ស្រមប់កត់្រ សំេឡងេឆន ត ១ផទ ំង។ 
 ទ.១១០១ ចំនួន ៦ចបប់ ស្រមប់បំេពញកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត។ 
 ទ.១១០២ ចំនួន ២៦ចបប់ ស្រមប់បំេពញកំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត។ 
 ទ.១១០៧ ចំនួន ៦ចបប់ ស្រមប់បំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ
ឯក រេបះេឆន ត។ 

 ទ.១១០៨ ចំនួន ៤ចបប់ ស្រមប់កត់្រ សំេឡងេឆន ត។ 
 ទ.១១១២ ចំនួន ៤ចបប់ ស្រមប់បំេពញ ង្រតួតពិនិតយសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត
ែដល គ.ក.ប បនទទួល។ 

 ទ.១១១៥ ចំនួន ២ចបប់ ស្រមប់្រសង់វត្តមនភន ក់ងរគណបក នេយបយ 
និងអនកសេងកតករណ៍កនុងេពល ប់សន្លឹកេឆន ត។ 

 ទ.១១២០ ចំនួន ២ចបប់ ស្រមប់្រសង់វត្តមនអនកសេងកតករណ៍កនុងេពលេបះេឆន ត 
និង ប់សន្លឹកេឆន ត។ 

 ទ.១២០២ ចំនួន ២កបល កនុងមួយកបលមន ២០ចបប់ ស្រមប់បំេពញពកយ
បណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់។ 

 េសបងប្ល សទិកស្រមប់ ក់សន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ និងគល់សន្លឹកេឆន ត
ែដលេ្របើេហើយចំនួន១។ 

 េសបងប្ល សទិកស្រមប់ ក់សន្លឹកេឆន តបនករ និងសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ចំនួន១។ 
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 កញច ប់សុវតថិភព «ក» ស្រមប់ ក់កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងសមភ រ ឯក រ
េបះេឆន ត ចំនួន១។ 

 េសបង «ខ» ស្រមប់ ក់កញច ប់សុវតថិភព «ក» និងសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត 
ចំនួន១។ 

 េ ឃ្លុំជ័រតូចមនេលខស្រមប់ចក់បិទគ្រមបខងកនុង និងខងេ្រកៃនហិបេឆន ត 
ចំនួន៣។ 

 េ ឃ្លុំជ័រមធយមមនេលខស្រមប់ឃ្លុំបិទមត់េសបង «ខ» ចំនួន១។ 

V. ឯក រស្រមប់េ្របើ្របសក់នងុករេបះេឆន ត 
េយង មេសចក្ដីែណនំេលខ ០៤០ គ.ជ.ប ស.ណ.ន របស់ គ.ជ.ប ្របេភទឯក រ

ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន ត រមួមន៖ 
- អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ (អ.ខ) ទំង ៣្របេភទ រមួមន្របេភទទី១ ឬទី២ ឬទី៣។ 
- ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត (ឯ.អ)។ 
- ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន ត (ឯ.អ) ឆន ំ២០១៧ ែដល
មនបញជ ក់ពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ េ យ គឃ.សប។ 

គឃ.សប មនភរកិចចបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ ចំេពះ
អនកេ្របើ្របស់ ឯ.អ បេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ េដើមបីេ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន ត 
និងសហករជមួយេមឃំុ េចសងក ត់ េដើមបីេចញ ឯ.អ បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត ជូន្របជពលរដ្ឋ
ែដលបនេសនើសំុ យកេទេ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន ត។ 

១. ករេចញឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត (ឯ.អ) 
េយង មម្រ  ១៦៩ ៃន ច.ប.ត.រ ករណី្របជពលរដ្ឋមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត

េហើយ បុ៉ែន្តពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេដើមបីេបះេឆន ត ្របជពលរដ្ឋេនះ ច
េ្របើ្របស់ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណេដើមបីេបះេឆន ត។ នីតិវធីិៃនករេសនើសំុ និងករ
េចញ ឯ.អ ្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. លកខខណ្ឌ េដើមបេីសនើសុំឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត (ឯ.អ) 
្របជពលរដ្ឋែដលេសនើសំុ ឯ.អ បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ដូច

ខងេ្រកម៖ 
 ្រតូវេសនើសំុ ឯ.អ ចប់ពីៃថងទី២៨ ែខមិថុន ដល់ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១៨ 
េ យ្រតូវបង្ហ ញខ្លួនេ យផទ ល់េនចំេពះមុខ គឃ.សប និង ជញ ធរឃំុ សងក ត់ 
ែដល មីខ្លួនកំពុង ន ក់េន និង្រតូវេបះេឆន ត។ 

 ្រតូវមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន ត មួយកនុង
ឃំុ សងក ត់។ 
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 នំមកនូវ ក ី ២របូ មកបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខ គឃ.សប។ 
 យកមកនូវរបូថតរបស់ មីខ្លួន ទំហំ ៣x៤ ចំនួន ៣សន្លឹក ថតចំពីមុខែដល
បង្ហ ញមុខ និង ម  និងែដល ចបញជ ក់អត្តសញញ ណរបស់ មីអនកេសនើសំុ
បន្រតឹម្រតូវ និងចបស់ ស់។ របូថតេនះ ស្រមប់បិទេនែផនកខងេលើ 
ចំេហៀងខង ្ដ ំៃនគល់បញជ ី និងចុងសន្លឹកទំងពីរៃន ឯ.អ។ 

 បំេពញលិខិតេសនើសំុ ឯ.អ េហើយ្រតូវផ្ដិតេមៃដេនចំេពះមុខ គឃ.សប។ 
 ្រតូវបន្តយកលិខិតេសនើសំុ និងចុងទ្រមង់ ឯ.អ ២សន្លឹក ពី គឃ.សប េទជូន
េមឃំុ េចសងក ត់ ពិនិតយេចញ ឯ.អ ជូន។ 

ចំ ៖ំ ក ី្រតូវមនលកខណសមបត្តិ និងបំេពញលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 
 មនសិទធិេបះេឆន ត និងមនលំេន ន ឬទីសំ ក់កនុងឃំុ សងក ត់ជមួយ។ 
 ផ្ដិតេមៃដធនអះ ងេលើលិខិតេសនើសំុ ឯ.អ េនចំេពះមុខ គឃ.សប។ 
 មិនែមនជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ េមឃំុ េចសងក ត់ ជំទប់ េចសងក ត់រង ឬ
េសម នឃំុ សងក ត់។ 

ខ. នីតិវិធីៃនករេចញឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត (ឯ.អ) 
្របធន គឃ.សប និងេមឃំុ េចសងក ត់ មនសមតថកិចចកនុងករេចញ ឯ.អ ជូន

្របជពលរដ្ឋែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន ត មួយ
កនុងឃំុ សងក ត់ របស់ខ្លួន មករេសនើសំុ េ យមិនត្រមូវឱយបង់ៃថ្លេឡើយ។ ្របធន 
គឃ.សប ្រតូវអនុវត្តករបំេពញ ឯ.អ ដូចខងេ្រកម៖ 

 បំេពញករបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េនែផនកគល់បញជ ី
ៃនទ្រមង់ េ យេយង មលិខិតេសនើសំុរបស់ មីខ្លួន និងែផ្អកេលើបញជ ី
េបះេឆន តផ្លូវករ និងឱយ មីខ្លួន និង ក ីទំងពីរផ្ដិតេមៃដ េលើែផនកគល់
បញជ ីៃនទ្រមង់។ 

 បំេពញទ្រមង់ ឯ.អ េនេលើចុងសន្លឹកទំងពីរៃនទ្រមង់។ 
 ចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គឃ.សប េនេលើហតថេលខរបស់
ខ្លួន េបះ្រ េនេលើែផនកក ្ដ លខងេ្រកមៃនរបូថតរបស់អនកេសនើសំុ េន
េលើគល់បញជ ី និងេបះ្រ បែនថមេនចំពក់ក ្ដ លរ ងគល់បញជ ី និងចុង
សន្លឹកទំងពីរៃនទ្រមង់។ 

 ចុះហតថេលខសេងខបេនែផនកខងេលើ ចំេហៀងខង ្ដ ំរបូថត ែដលបិទេន
ចុងសន្លឹកទំងពីរៃនទ្រមង់។ 
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 ែហកផ្ដ ច់ចុងសន្លឹកទំងពីរពីគល់បញជ ីៃនទ្រមង់ រចួ្របគល់ចុងសន្លឹកទំងពីរ
េនះជូនអនកេសនើសំុ និងរក ទុកគល់បញជ ីកនុងេសៀវេភបញជ ីៃនទ្រមង់ជ
ឯក ររបស់ គឃ.សប។ 

 ជ្រមបអនកេសនើសំុឱយយកចុងសន្លឹកទំងពីរៃន ឯ.អ េនះ និងលិខិតេសនើសំុ ឯ.អ 
េទជូនេមឃំុ ឬេចសងក ត់ េដើមបីចុះហតថេលខផ្ដល់សុពលភពស្រមប់
េ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន ត។ 

ចំ ៖ំ 
 កនុងករណីអនកេសនើសំុ ឯ.អ ពំុបនបំេពញលកខខណ្ឌ  ឬ្របសិនេបើអនកេសនើសំុ និង ក ី

ពំុបនផ្ដល់ព័ត៌មន និងករធនអះ ង្រគប់្រគន់ និង្រតឹម្រតូវ ដូចមនែចងកនុង
ចំណុចខងេលើ ្របធន គឃ.សប ្រតូវែណនំអនកេសនើសំុឱយបំេពញលកខខណ្ឌ  និង
ព័ត៌មនឱយបន្រគប់្រគន់ និង្រតឹម្រតូវ េដើមបីេធ្វើករេសនើសំុជថមី។ 

 កនុងករណីបំេពញ ឯ.អ ខុស និងមិន ចេចញឱយេ្របើ្របស់បន ្របធន គឃ.សប 
្រតូវគូសែខ្វងេលើគល់បញជ ី និងចុងសន្លឹកៃនទ្រមង់ និងរក ទុកទំងគល់បញជ ី និង
ចុងសន្លឹកែដលខុសេនះេនកនុងេសៀវេភ។ 

េមឃំុ ឬេចសងក ត់ ្រតូវចត់ែចងេផទ ងផទ ត់ភ្ល ម បនទ ប់ពីទទួលបនចុងសន្លឹក
ទំងពីរ ៃន ឯ.អ និងលិខិតេសនើសំុ ឯ.អ ដូចែចងកនុងចំណុចខងេលើ េ យ្រតូវអនុវត្ត
ភរកិចច ដូចខងេ្រកម៖ 

 េផទ ងផទ ត់ភព្រតឹម្រតូវកនុងបញជ ីេបះេឆន តរ ងេឈម ះ និងទិននន័យកនុង
េសចក្ដីបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះេ យ គឃ.សប ជមួយនឹងេឈម ះ និង
ទិននន័យកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

 ចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេបះ្រ ឃំុ សងក ត់ េលើហតថេលខរបស់ខ្លួន។ 
 េបះ្រ េលើរបូថត។ 
 ្របគល់ចុងសន្លឹកៃន ឯ.អ ១ចបប់ ជូនអនកេសនើសំុ និងរក ទុកចុងសន្លឹក ១
ចបប់ និងលិខិតេសនើសំុ ឯ.អ ជឯក ររបស់ឃំុ សងក ត់។ 

 កនុងករណីទិននន័យខងេលើខុសគន  េមឃំុ ឬេចសងក ត់ ្រតូវឱយ មីខ្លួនេទ
ជួប គឃ.សប វញិ េ យបញជ ក់ពីភពខុសគន ។ 
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គំរលូខិិតេសនើសុឯំក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត 

 

គំរឯូក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត 
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២. ករបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តឆន ២ំ០១៧ 
េ្រកពីករេសនើសំុ ឯ.អ បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត មនីតិវធីិដូចមនែចងកនុង និងេ្រកម

ចំណុច១ ៃនចំណុច V ខងេលើ ្របជពលរដ្ឋែដលបនចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យេ្របើ
្របស់ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ និងមន
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករឆន ំ២០១៧ បុ៉ែន្តមិនទន់មន អ.ខ ចេ្របើ ឯ.អ បេ្រមើឱយ
ករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ ែដលមនបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត
េ យ គឃ.សប េដើមបីេបះេឆន ត។ 

ក. លកខខណ្ឌ េដើមបេីសនើសុំបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ
បេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១៧ 
េដើមបីេសនើសំុបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើ ឯ.អ បេ្រមើឱយករ

ចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ  ដូចខងេ្រកម៖ 
- បនចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧ េ យេ្របើ្របស់ ឯ.អ បេ្រមើឱយករ   

ចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១៧។ 
- មនេឈម ះេបះេឆន តកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករឆន ំ២០១៧។ 
- មិនទន់មនអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ (អ.ខ)។ 
- េទជួប គឃ.សប េ យផទ ល់ េដើមបីេសនើសំុឱយ គឃ.សប បញជ ក់អំពីករ

មនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករឆន ំ២០១៧ ចប់ពីៃថងទី២៨ ែខមិថុន 
ដល់ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១៨។ 

ខ. នីតិវិធីៃនករបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើ
ឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១៧ 
គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់េឈម ះ និងទិននន័យកនុងបញជ ីេបះេឆន ត និងភិនភគ 

មីអនកេសនើសំុឱយបនចបស់ ស់។ 
- ចរបញជ ក់អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ចុះហតថេលខ េបះ្រ  

និងចុះកលបរេិចឆទផ្ដល់សុពលភពឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ។ 

៣. របយករណ៍បូកសរុបស្ដីពីករេចញឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករេបះេឆន ត និងករបញជ ក់
អំពីករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេលើឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណបេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន ត
ឆន ២ំ០១៧ 
គឃ.សប ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍បូកសរបុស្ដីពីករេចញ ឯ.អ (គិតទំងករបញជ ក់អំពី

សុពលភពេលើ ឯ.អ បេ្រមើឱយករចុះេឈម ះេបះេឆន តផងែដរ) មករយិល័យេបះេឆន ត
ពក់ព័នធេ យែឡកពីគន កនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន ចំនួន ២ចបប់ ឱយរចួ ល់េន ១ៃថងមុនៃថង
េបះេឆន ត េ យ្រតូវចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គឃ.សប។ របយករណ៍
បូកសរបុស្ដីពីករេចញ ឯ.អ ្រតូវេ្របើ្របស់ ដូចខងេ្រកម៖ 
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VI. ករបញចូល បញជូ ន និង្រតួតពិនិតយលទធផលេបះេឆន តបឋម 
េន ង ចៃនៃថងេបះេឆន ត បនទ ប់ពីបញច ប់ករ ប់សន្លឹកេឆន ត គឃ.សប ្រតូវ្របមូល

កំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ.១១០២) ទំងអស់ពី្រគប់ គ.ក.រ។ 
េ្រកយពីបនទទួលកំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ.១១០២) ្របធន គឃ.សប 

្រតូវអនុវត្ត មេសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប ស្ដីពីនីតិវធីិៃនករបញចូ ល បញជូ ន និង្រតួតពិនិតយ
លទធផលេបះេឆន តបឋម កនុងេនះ្រតូវ៖ 

- ចរបញជ ក់ពីករបនទទួលេនេលើ ទ.១១០២ ចុះកលបរេិចឆទ និងេពលេវ ៃនករ
ទទួល រចួចុះហតថេលខ និងេបះ្រ  គឃ.សប។ 

- បងគ ប់សមជិក គឃ.សប ែដលេចះេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រឱយែសកន ទ.១១០២ ទំងអស់
បញចូ លកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ េហើយ យបញចូ លទិននន័យពី ទ.១១០២ េទកនុង្របព័នធកមមវធីិ
្រគប់្រគងលទធផលេបះេឆន តបឋម។ 

- ចត់សមជិក គឃ.សប ទំងអស់ឱយេធ្វើករពិនិតយ និងេផទ ងផទ ត់រ ងរបូភព ទ.១១០២ 
និងទិននន័យែដលបន យបញចូ លកនុង្របព័នធកមមវធីិ។ ្របសិនេបើពិនិតយេឃើញថ្រតឹម្រតូវ
េហើយ ្របធន គឃ.សប ្រតូវផ្ដិត្រមមៃដេនេលើម៉សីុនែសកន្រមមៃដ េដើមបីអនុញញ ត 
(Authorize) ឱយេធ្វើករបញជូ ន រចួសមជិកែដលេចះេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ្រតូវបញជូ នរបូភព 
ទ.១១០២ និងទិននន័យែដល្រតូវបន យបញចូ ល េទកន់ម៉សីុនេម (Server) េន គ.ជ.ប 

មរយៈ Virtual Private Network (VPN)។ 

VII. ករ កព់កយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជទំសេ់ន គឃ.សប 
ករប្ដឹងត ៉  ឬ/និងករប្ដឹងជំទស់េន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត និងកនុងៃថងេបះេឆន ត មន

ទិដ្ឋភព ២យ៉ង៖ 

១. ពកយបណ្ដឹ ងសុំែកត្រមូវលទធផលៃនករេបះេឆន តមន ៣្របេភទ គឺែកត្រមូវតួេលខលទធផល ប់សន្លឹក
េឆន តេឡើងវិញ និងេបះេឆន ត ជថមី េន គឃ.សប 
ពកយបណ្ដឹ ងសំុែកត្រមូវលទធផលៃនករេបះេឆន តទំង ៣្របេភទេនះ ជបណ្តឹ ងពក់ព័នធ

នឹងកិចច្របតិបត្តិករេបះេឆន ត ឬ/និង ប់សន្លឹកេឆន តរបស់ គ.ក.ប/គ.ក.រ េហើយនិងភព
មិន្រប្រកតីេផ ងៗេន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត និងកនុងៃថងេបះេឆន ត។ 

១ចបប់ ជូន គ.ក.ប ពក់ព័នធ ស្រមប់បិទផ យេនមុខ
ករយិល័យេបះេឆន ត េនៃថងេបះេឆន ត។ 

១ចបប់ េផញើជូន គធ.ខប េ យភជ ប់មកជមួយនូវេសៀវេភគល់បញជ ី
និងេសៀវេភបញជ ីឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ ែដលេន
សល់ ្រសបេពលជមួយគន នឹងករបញជូ នសមភ រ បរកិខ រ 
និងឯក រេបះេឆន ត េទ គធ.ខប។ 

របយករណ៍បូក
សរបុស្ដីពីករេចញ 
ឯ.អ ចំនួន ២ចបប់ 
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ភន ក់ងរគណបក នេយបយែដលមិនសុខចិត្តនឹងករសេ្រមចរបស់ គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ពក់ព័នធនឹងករត ៉ ឬ/និងករជំទស់ កនុងកិចច្របតិបត្តិករេបះេឆន ត ឬ/និងកនុងកិចច្របតិបត្តិករ
ប់សន្លឹកេឆន ត េហើយនិងេឃើញកររេំ ភ ឬភពមិន្រប្រកតីនំឱយប៉ះពល់ដល់លទធផល

ៃនករេបះេឆន ត ែដលបនេកើតេឡើងកនុងតំបន់េបះេឆន ត មួយ េន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត 
ឬកនុងៃថងេបះេឆន ត ចបំេពញពកយបណ្តឹ ង ទ.១២០២ ស្រមប់ប្ដឹងេន គឃ.សប យ៉ង
យូរបំផុត្រតឹមេម៉ង ១១:៣០នទី្រពឹកៃនៃថងបនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន ត។ 

ក. ្របេភទៃនកររេំ ភ 
អំេពើរេំ ភ ឬករសននិ ្ឋ នអំពីភពមិន្រប្រកតី ្រតូវបនកំណត់ជក់ែស្ដង ម

រយៈកិចចសេងកតករណ៍ ឬករ យករណ៍ ឬករេចទ្របកន់េ យមនភស្តុ ង
្រគប់្រគន់ ែដលរមួមន្របេភទបទរេំ ភមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

- ករេ្របើកម្ល ំងដកហូតឯក រស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន តពីអនក
េបះេឆន ត។ 

- ករេ្របើកម្ល ំង ឬអំេពើហិង  េដើមបី ងំអនកេបះេឆន តមិនឱយេទេបះេឆន ត។ 
- ករគបសងកត់ ឬគំ មកំែហង ឬបងខំអនកេបះេឆន តឱយសបថថនឹងេបះេឆន ត
គំ្រទគណបក នេយបយ មួយ។ 

- ករេធ្វើឱយខូចរេបៀបេរៀបរយ ឬករអុកឡុករខំនកិចច្របតិបត្តិករៃនករ
េបះេឆន ត និងករ ប់សន្លឹកេឆន តមិនឱយដំេណើ រករបន។ 

- ករញុះញង់អនកគំ្រទ ឬអនកេបះេឆន តឱយ្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ ភបំពន អំេពើ
គំ មកំែហង ឬអំេពើហិង េទេលើេបកខជនៃនគណបក នេយបយ មួយ។ 

- ករេ្របើកម្ល ំង ឬអំេពើហិង  ឬករបំភិតបំភ័យ ែដលបងកឱយមនករភ័យខ្ល ច 
ករភន់្រចឡំ ភព្រចបូក្រចបល់ និងករបត់ទំនុកចិត្តេលើករសមង ត់ៃនករ
េបះេឆន ត។ 

- ករេបកបេញឆ ត ឬករលួងេ មេដើមបីទិញទឹកចិត្តអនកេបះេឆន ត េ យ
ករផ្ដល់អំេ យជសមភ រ ឬ្របក់កស។ 

ខ. រូបភពៃនករបំភិតបំភ័យ និងករគបសងកត់ 
របូភពៃនករបំភិតបំភ័យ ករគបសងកត់ ករគំ មកំែហង ករេ្របើកម្ល ំង ឬ

អំេពើហិង  កររេំ ភបំពន ឬករគំ មកំែហងេ យហិង  ្រតូវបនកំណត់ ម
រយៈករែស្ដងេឡើងេ យពកយសម្ដី ជ យលកខណ៍អក រ ឬេ យកយវកិរ ដូច
ខងេ្រកម៖ 
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- ករនិយយេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ឬេ យករសរេសរជ យ
លកខណ៍អក រ ែដលមនន័យគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិ របូ ងកយ ឬករ
បុ៉នប៉ងបំផ្លិចបំផ្ល ញ និងេធ្វើឱយខូចខត្រទពយសមបត្តិ។ 

- ករនិយយេ យផទ ល់មត់ ឬេ យ្របេយល ឬករសរេសរជ យ

លកខណ៍អក រកនុងន័យថនឹងេធ្វើទរណុកមម។ 
- ករ យតប់បន្តិចបន្តួច ឬធងន់ធងរេលើបុគគល មន ក់។ 
- កររេំ ភេ យពកយសម្ដីថ នឹងេធ្វើទុកខេទសដល់ ងកយ។ 
- ករបង្ហ ញ ឬករេ្របើ្របស់នូវេ្រគ ងសព្វ វធុ េដើមបីបំភិតបំភ័យ។ 
- ករេលើកេឡើងេ យផទ ល់មត់ ឬជ យលកខណ៍អក រ េ យេយងេទ

េលើ្រពឹត្តិករណ៍ពីអតីតកលដូចជឃតកមម ករ យដំ កររេំ ភ ឬករ

បំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់ជន មន ក់។ 
- ករបញ់េ យកំេភ្លើងបេង្ហើរេលើកបលបុគគល មន ក់ ឬេលើដំបូលផទះ ឬេលើ

យនជំនិះ ឬេនទីកែន្លងជំុវញិខ្លួនបុគគលេនះ។ 
- ករយក កសពសត្វធតុ ឬសញញ េផ ងៗ ឬឧបករណ៍ទំង យ េទ

ក់មុខផទះជន មន ក់ ែដល ចេធ្វើឱយជនេនះមនករភ័យខ្ល ចដល់

យុជីវតិរបស់ខ្លួន ឬដល់បងប្អូន្រគួ ររបស់ខ្លួន។ 
- ករបេណ្ដើ រ ឬបងខ ំងជន មន ក់េ យបងខំ ែដលផទុយនឹងឆនទៈរបស់ជនេនះ

ែដលេធ្វើឱយ រមមណ៍គត់មនករភ័យខ្ល ច ឬេធ្វើឱយគត់ខ្ល ចចំេពះសុវតថិភព

ផទ ល់ខ្លួន ឬសុវតថិភព្រគួ រគត់។ 
- ករគំ មកំែហងខងែផនកហិរញញវតថុ ដូចជករបញឈប់ពីករងរ ឬដកហូតមុខ

តំែណង ករដកហូតដីធ្លី ផទះសែមបង ឬផល្របេយជន៍ហិរញញវតថុេផ ងេទៀត។ 

គ. កលបរេិចឆទៃនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ង 
ករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់្រតូវេធ្វើេឡើងជបនទ ន់្រសបេពល

នឹងករបញជូ នកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងកំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត 
្រពមទំងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តេផ ងេទៀត េន គឃ.សប េនេពល ង ចៃនៃថង
េបះេឆន ត ឬយ៉ងយូរបំផុត្រតឹមេម៉ង ១១:៣០ នទី្រពឹកៃនៃថងបនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន ត។ 
្របសិនេបើផុតរយៈេពលកំណត់ខងេលើេនះ គឃ.សប មិនបនទទួលពកយបណ្ដឹ ង
ត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ មួយ ្របករេនះ្រតូវបនចត់ទុកថគម នករប្ដឹងត ៉ 
ឬ/និងករប្ដឹងជំទស់ពក់ព័នធនឹងករេបះេឆន ត និងករ ប់សន្លឹកេឆន តេឡើយ។ 
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ឃ. ព័ត៌មនចបំច់ៃនករប្ដឹង 
ភន ក់ងរគណបក នេយបយែដលមនបំណងប្ដឹង្រតូវបំេពញ និងចុះហតថេលខ 

ឬផ្តិតេមៃដេលើ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចបប់ ែដលកនុងេនះ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនចំបច់មួយ
ចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

- េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកប្ដឹង។ 
- លកខណៈសមគ ល់ៃនករយិល័យេបះេឆន ត។ 
- េពលេវ ៃនករេកើតេឡើងនូវភពមិន្រប្រកតី។ 
- ្របេភទៃនភពមិន្រប្រកតី ឬកំហុសឆគង ែដលជកមមវតថុៃនពកយបណ្ដឹ ង។ 
- មនុស ែដលពក់ព័នធកនុងពកយបណ្ដឹ ងេនះ។ 
- េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់ ក ី េបើមន។ 
- េសចក្ដីអះ ងគំ្រទ ឬភស្ដុ ងេផ ងៗេទៀត េបើមន។ 
- េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកសេងកតករណ៍ ែដលមនវត្តមនកនុងេពល
េហតុករណ៍េកើតេឡើង េបើមន។ 

ង. ករ ក់ និងករទទួលពកយបណ្ដឹ ង 
 ករណីពកយបណ្ដឹ ងែដលបនទទួលេ្រកយរយៈេពលកំណត់ 

ចំេពះពកយបណ្ដឹ ងែដលបនទទួលេ្រកយរយៈេពលកំណត់ ្របធន គឃ.សប 
ឬសមជិកែដលបនទទួលសិទធិជ យលកខណ៍អក រ្រតូវ៖ 

- ចរបដិេសធេលើ ទ.១២០២ ្រគប់ចបប់េ យបញជ ក់ពីមូលេហតុ។ 
- ចុះហតថេលខ េបះ្រ  គឃ.សប និងចុះកលបរេិចឆទ។ 
- ្របគល់ឱយអនកប្ដឹងវញិ ១ចបប់ និងជ្រមបគត់ថ ពកយបណ្ដឹ ងរបស់គត់
ែដលបន ក់េនេ្រកយរយៈេពលកំណត់ គឃ.សប មិន ចទទួលយក
មកេ ះ្រ យបនេទ។ 

- េផញើជូន គធ.ខប ពក់ព័នធ ១ចបប់។ 
- រក ទុកជឯក រ ១ចបប់។ 

 ករណីពកយបណ្ដឹ ងមិនមនបញជ ក់ព័ត៌មនចបំច់្រគប់្រគន់ 

ចំេពះពកយបណ្ដឹ ងមិនមនបញជ ក់ព័ត៌មនចំបច់្រគប់្រគន់ គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- ែណនំអនកប្ដឹង ឬតំ ង ឱយបំេពញបែនថមនូវចំណុចខ្វះខតមិនឱយហួស
អំឡុងេពលកំណត់ៃនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ង។ 

- កត់្រ កនុងកំណត់េហតុ។ 
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កនុងករណីែដលដល់េពលកំណត់ អនកប្ដឹង ឬតំ ងមិនបនបំេពញបែនថមនូវ
ចំណុចខ្វះខត ្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- ចរបដិេសធេលើពកយបណ្ដឹ ង្រគប់ចបប់ េ យបញជ ក់ពីមូលេហតុ។ 
- ចុះហតថេលខ េបះ្រ  គឃ.សប និងចុះកលបរេិចឆទ រចួ្របគល់ឱយអនកប្ដឹង
វញិ ១ចបប់ រក ទុកជឯក រ ១ចបប់ និងេផញើជូន គធ.ខប ១ចបប់។ 

 ករណីពកយបណ្ដឹ ងែដលបនទទួលកនុងរយៈេពលកំណត់ 

ចំេពះពកយបណ្ដឹ ងែដលបនទទួលកនុងរយៈេពលកំណត់ និងមន
បញជ ក់ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ និងវ ិ ទកមម ឬ
សមជិកែដលបនទទួលសិទធិជ យលកខណ៍អក រ ្រតូវ៖ 

- េធ្វើកំណត់េហតុ កសួរបែនថមពីអនកប្ដឹង ឬតំ ង េ យ្រតូវកត់្រ ឱយ
បនចបស់ ស់ រចួឱយអនកប្ដឹង ឬតំ ងេនះចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដ
េលើកំណត់េហតុ។ 

- បនទ ប់មក ្រតូវចុះកលបរេិចឆទ េពលេវ  េហើយចុះហតថេលខ និងេបះ
្រ  គឃ.សប េលើ ទ.១២០២ ្រគប់ចបប់ រចួ្របគល់ឱយអនកប្ដឹងវញិ ១ចបប់ 
បិទផ យជ ធរណៈេន គឃ.សប ១ចបប់ និងរក ទុក ១ចបប់
ស្រមប់ គឃ.សប េ្របើកនុងេពល្របជំុសេ្រមច។ 

- ជ្រមបអនកប្ដឹងថ គឃ.សប នឹងេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ ្រពមទំង្របជំុ
សេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធេនកនុងអំឡុងេពល្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុ
លទធផល ៃនករេបះេឆន ត មករយិល័យេបះេឆន តននកនុងឃំុ សងក ត់។ 

ចំ ៖ំ កនុងករណីអនកប្ដឹង ឬតំ ងមិន្រពមចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដ សមជិក
ទទួលបនទុកេស កមមចបប់ ឬសមជិកែដលបនទទួលសិទធិ ្រតូវចុះនិេទទស
បញជ ក់ពីករមិន្រពមចុះហតថេលខ ឬផ្ដិតេមៃដេលើកំណត់េហតុេនះ។ 

ច. ករ្របជំុេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ង 
កនុងករណីចំបច់ គឃ.សប ចេបើកករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវបែនថម េលើ

ពកយបណ្ដឹ ង មុននឹងសេ្រមច េធ្វើករេ ះ្រ យ។ 

 ករណីរកមិនេឃើញភស្ដុ ងបញជ ក់អំពីភពមិន្រប្រកតី 
្របសិនេបើកនុងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ គឃ.សប រកមិនេឃើញមនភស្ដុ ង

បញជ ក់អំពីភពមិន្រប្រកតី មួយ េនករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធេទេនះ 
គឃ.សប ្រតូវ្របជំុសេ្រមចបដិេសធេលើពកយបណ្ដឹ ង េ យ្របធន គឃ.សប ្រតូវ ៖ 
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- ចត់សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ឱយបំេពញស្រមង់េសចក្តីសេ្រមច

(ទ.១២០៣) បដិេសធេលើពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ 

ចំនួន ៣ចបប់ និងចុះហតថេលខផង។ 

- ចុះហតថេលខ េបះ្រ  និងចុះកលបរេិចឆទេលើ ទ.១២០៣ ែដលសមជិក

ទទួលបនទុកេស កមមចបប់បនបំេពញ រចួ្របគល់ឱយអនកប្ដឹង ឬតំ ង ១

ចបប់ េផញើជូន គធ.ខប ១ចបប់ និងរក ទុកជឯក រ ១ចបប់។ 

- ជ្រមបអនកប្ដឹងថ គត់ ចប្ដឹងត ៉េទនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប 

េទ គធ.ខប កនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរបនទ ប់ពីៃថងបនទទួល ទ.១២០៣។ 

- ្របគល់ជូនអនកប្ដឹង ឬតំ ងនូវ ទ.១២០២ ស្រមប់បំេពញពកយបណ្ដឹ ង

ត ៉ចំនួន ៣ចបប់ (េបើគត់េសនើសំុ)។ 

 ករណីរកេឃើញភស្ដុ ងបញជ ក់អំពីភពមិន្រប្រកតី 
 កំហុសឆគងកនុងករគណនេលខ 

្របសិនេបើកនុងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ គឃ.សប បនរកេឃើញភស្ដុ ង

បញជ ក់ថ មនកំហុសឆគងកនុងករគណនេលខ មួយកនុង្របតិបត្តិករ

េបះេឆន ត ឬ/និង ប់សន្លឹកេឆន ត េនករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធេនះ 

គឃ.សប ្រតូវ្របជំុសេ្រមចយល់្រពម មពកយបណ្ដឹ ងេនះ េ យ្របធន 

គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- ចត់សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ឱយបំេពញស្រមង់េសចក្តីសេ្រមច   

(ទ.១២០៣)យល់្រពមែកត្រមូវតួេលខលទធផល មពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង

ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ចំនួន ៣ចបប់ និងចុះហតថេលខផង។ 

- ចុះហតថេលខ េបះ្រ  និងចុះកលបរេិចឆទេលើ ទ.១២០៣ ែដល

សមជិកេស កមមចបប់េទើបបនបំេពញ រចួ្របគល់ឱយអនកប្ដឹង ឬតំ ង 

១ចបប់ េផញើជូន គធ.ខប ១ចបប់ និងរក ទុកជឯក រ ១ចបប់។ 

 ភពមិន្រប្រកតីែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ឬេបះេឆន ត ជថមី  
 

កនុងករេ ះ្រ យេលើពកយបណ្តឹ ង ្របសិនេបើ គឃ.សប ពិនិតយ

េឃើញថពកយបណ្តឹ ងមនភស្តុ ងបញជ ក់ពីភពមិន្រប្រកតី (ពកយបណ្ដឹ ង

សំុ ប់សន្លឹកេឆន តេឡើងវញិ ឬសំុេបះេឆន ត ជថមី) ែដលនំឱយប៉ះពល់
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ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យ មួយ ្រតូវចត់ែចង

្រតួតពិនិតយ  និងបូកសរបុលទធផលេនករយិល័យែដលមនបណ្តឹ ង េ យ

េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក»  េដើមបី្រតួតពិនិតយ េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត 

និងសន្លឹកេឆន ត។ កនុងករ្រតួតពិនិតយ ្របសិនេបើ គឃ.សប រកេឃើញថ មន

ភពមិន្រប្រកតីធងន់ធងរ ែដលនំឱយប៉ះពល់ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន ត 

្រតូវេធ្វើករ្របជំុសេ្រមចយល់្រពមេលើពកយបណ្តឹ ង េ យេចញ ទ.១២០៣  

និងេធ្វើរបយករណ៍េលើកេយបល់អំពីករណីេនះ េ យភជ ប់ជមួយកំណត់ 

េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និងទ.១២០៣ ជូន 

គធ.ខប  ពិនិតយសេ្រមច។ 

២. ពកយបណ្ដឹ ងចំេពះ្រគប់អំេពើបំពនេលើបទបបញញត្តិៃនជំពូកទី១០  ៃន  ច.ប.ត.រ េន ១ៃថង មុនៃថងេបះេឆន ត  
និងេនៃថងេបះេឆន តេន គឃ.សប 
ជន ក៏េ យ ឬតំ ងមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹង្រគប់អំេពើបំពន

េលើបទបបញញត្តិៃនជំពូកទី១០  ៃន ច.ប.ត.រ ែដល ចនំឱយមនករផកពិន័យ និងែដល
បនេកើតមនេឡើងេនកនុងតំបន់េបះេឆន ត មួយេន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត និងកនុងៃថង
េបះេឆន តេន គឃ.សប។ ករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងេនះ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈ ទ.១២០២ 
ចំនួន ៤ចបប់ កនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីៃថងេកើតេហតុ។ 

ករបំេពញពកយបណ្ដឹ ង ករ ក់ ករទទួល និងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ
នឹង្រគប់អំេពើបំពនេលើបទបបញញត្តិៃនជំពូកទី១០ ៃន ច.ប.ត.រ ែដលនំឱយមនករផ្តនទ េទស
ជនជម្រន្តីេបះេឆន ត ឬមិនែមនជម្រន្តីេបះេឆន ត ឬគណបក នេយបយ ្រតូវអនុវត្ត

មលំនំពកយបណ្ដឹ ងេនដំ ក់កលេឃសនេបះេឆន ត។ 

VIII. កិចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផល
ៃនករេបះេឆន តកនងុឃុ ំសងក ត ់
១. ករចត់វិធនករចបំច់នន េដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ 

បនទ ប់ពីបនទទួលេសបង «ខ» ក់កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត កំណត់េហតុៃន
ករ ប់សន្លឹកេឆន ត និងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តពក់ព័នធពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន ត 
និង ប់សន្លឹកេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ គឃ.សប ្រតូវចត់វធិនករចំបច់នន េដើមបី
្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន ត មករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន តននកនុងឃំុ សងក ត់ បញចូ លគន ឱយរចួ ល់ឆប់រហ័ស មែដល ចេធ្វើបន 
និងមិន្រតូវឱយហួសរយៈេពល ២ៃថងបនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន តេឡើយ។ 
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ក. ករអនុញញ តឱយភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ចូលរួម្រតួតពិនិតយ 
ភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ពក់ព័នធ្រតូវបនអនុញញ ត

ឱយចូលរមួសេងកតេមើលកិចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូក
សរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយនីមួយៗ ឬអនកសេងកតករណ៍ៃនអងគករនីមួយៗ
្របចំករយិល័យេបះេឆន តទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់ ្រតូវេ្រជើស ំងឱយមន
តំ ងរបស់ខ្លួនមន ក់ និងតំ ងប្រមុងមន ក់ស្រមប់ចូលរមួសេងកតេមើល
កិចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃន
ករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយ ឬអនកសេងកតករណ៍ ែដល្រតូវចូលរមួសេងកត
េមើលដំេណើ រករៃនករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង
ឃំុ សងក ត់ខងេលើ ចផ្ល ស់ប្ដូរតំ ងប្រមុងឱយបំេពញភរកិចចជំនួសខ្លួនបន។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍្រតូវបនេរៀបចំឱយសថិត
េនទីជិត លមមែដល ចសេងកតេមើលេឃើញនូវសកមមភពទំង យៃនករ
្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ ចថតយករបូភពៃន
ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់បន 
បុ៉ែន្តមិន្រតូវរខំន ឬេ្រជ តែ្រជកេធ្វើឱយ ងំសទះដល់ដំេណើ រករេនះេឡើយ។ 

ខ. លកខណៈៃនដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន ត 
កិចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃន

ករេបះេឆន តចំេពះករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត មួយកនុង
ឃំុ សងក ត់ ្របសិនេបើចប់ដំេណើ រករេហើយ ្រតូវេធ្វើឱយចប់ចុងចប់េដើម េ យពំុ្រតូវ
ឈប់ស្រមកេឡើយ។ 

គ. ករេរៀបចំទីកែន្លងស្រមប់កិចច្របតិបត្តិករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តេន គឃ.សប 
គឃ.សប ្រតូវេបើកកិចច្របតិបត្តិករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃន

ករេបះេឆន ត មករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តេនកនុងឃំុ សងក ត់ 
េនទី ន ក់កររបស់ខ្លួន ឬេនអគរ មួយ ែដលត្រមូវឱយមនបរេិវណសន្តិសុខ 
ធនបនសុវតថិភពល្អ េហើយ្រតូវេរៀបចំបនទប់ មលំនំគំរបូ្លង់បនទប់ ប់សន្លឹកេឆន ត។ 

- កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលខងេលើេនះ ្របធន្រតូវអងគុយេន
ចុងតុមខ ង និងសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបលអងគុយេនចុងតុមខ ងេទៀតទល់
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មុខគត់ េហើយឱយអនុ្របធន និងសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់អងគុយ
េនអមសងខងតុទល់មុខគន ។ ចំែណកសមជិកទទួលបនទុកបណ្តុ ះប ្ត ល
្រតូវទទួលបនទុកករពរមត់ទ្វ រ រក ស ្ត ប់ធន ប់កនុងបនទប់្រតួតពិនិតយ និង
បូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន ត ្រពមទំងអនុវត្តភរកិចចេផ ងេទៀត ម
ករែណនំរបស់្របធន។ 

គំរូប្លងកិ់ចច្របតិបត្តិកររបស់ គឃ.សប កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន ត 
និងសមភ រ ឯក រេផ ងៗែដល្រតូវេ្របើ្រ ស់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- េ្រត មេនេលើតុខងមុខគត់នូវ ទ.១២០២ ស្រមប់បំេពញពកយបណ្ដឹ ង 
ែដល្រតូវ្របគល់ជូនភន ក់ងរគណបក នេយបយ មករេសនើសំុ ម៉សីុន
គិតេលខ ១ េ្រគ ង និងសមភ រ ឯក រចំបច់េផ ងេទៀត។ 

- ្របគល់ឱយអនុ្របធននូវ ទ.១១០៩ ស្រមប់បំេពញ ងបូកសរបុលទធផល 
ៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និងទ្រមង់ែបបបទចំបច់េផ ងេទៀត
ស្រមប់េ្របើកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលេនះ។ 

- ្របគល់ឱយសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបលនូវ ទ.១១០៣ ស្រមប់បំេពញ
កំណត់េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ទ.១១០៩ 

អនុ្របធន 
- ទ.១១០៩ 
- ទ្រមង់ែបបបទចំបច់េផ ងេទៀត

សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់
- ទ.១១០៩  
- ទ្រមង់ែបបបទចំបច់េផ ងេទៀត

សមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបល
- ទ.១១០៣ 
- ទ.១១០៩ 
- ទ្រមង់ែបបបទចំបច់េផ ងេទៀត

សមជិកទទួលបនទុកបណ្ដុ ះប ្ដ ល
- ករពរមត់ទ្វ រ 
- រក ស ្ត ប់ធន ប់កនុងបនទប់្រតួតពិនិតយ 

និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន ត 
- អនុវត្តភរកិចចេផ ងេទៀត មករែណនំ

របស់្របធន

្របធន
- ទ.១២០២ 
- ម៉សីុនគិតេលខ ១េ្រគ ង 
- សមភ រ ឯក រចំបច់េផ ងេទៀត
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ស្រមប់បំេពញ ងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និង
ទ្រមង់ែបបបទចំបច់េផ ងេទៀត ស្រមប់េ្របើកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូក
សរបុលទធផលេនះ។ 

- ្របគល់ឱយសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់នូវ ទ.១១០៩ ស្រមប់បំេពញ
ងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និងទ្រមង់ែបបបទ

ចំបច់េផ ងេទៀត ស្រមប់េ្របើកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលេនះ។ 

២. ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ 
គឃ.សប ្រតូវ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តពី្រគប់ករយិល័យ 

េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ បញចូ លគន ជលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ េ យរមួ
បញចូ លទំងលទធផលៃនករេបះេឆន តរបស់ករយិល័យ ែដល្រតូវបន ប់េនទី ន ក់ករ 
គឃ.សប ឬទី ំងសុវតថិភព មួយ ទំងករយិល័យែដល្រតូវបន គឃ.សប េបើក
កញច ប់សុវតថិភព “ក” េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត 
េ យែផ្អកេលើពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ (េបើមន)។ 

៣. ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តបញចូលគន ពី្រគប់ករយិល័យរបសឃ់ុំ សងក ត់
ែដលគម នពកយបណ្ដឹ ង និងែដលមនពកយបណ្ដឹ ង បុ៉ែន្តគម នករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» 
កនុងករណីឃំុ សងក ត់ គម នពកយបណ្ដឹ ងត ៉ និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ឬមនពកយ

បណ្ដឹ ងត ៉ និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ែដលបន ក់េ្រកយរយៈេពលកំណត់ ឬមនពកយ
បណ្ដឹ ងត ៉ និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ែដលគម នភស្ដុ ងបញជ ក់ពីភពមិន្រប្រកតីនំឱយប៉ះ
ពល់ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន ត េនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត
មួយេទេនះ គឃ.សប មិន ចេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តេទ។ កនុងករណីេនះ គឃ.សប ្រតូវចត់ែចង
្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន តទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់បញចូ លគន ជលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 

កនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ 
ចំេពះករណីដូចែចងខងេលើេនះ គឃ.សប ្រគន់ែតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និងគណន េ យ
ែផ្អកេលើទិននន័យកនុង ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

្របធន គឃ.សប ្រតូវចត់ែចង៖ 
- បងគ ប់សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ឱយយកេសបង«ខ» ែដល ក់ ទ.១១០១ 
និង ទ.១១០២ ៃនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តម្តងមួយៗ ពីកែន្លង
រក ទុកមក ក់េនេលើតុចំមុខ្របធន។ 
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- េបើកេសបង «ខ» រួចដកយកេ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង 
ទ.១១០៨ េផញើជូន គឃ.សប មក ក់េនេលើតុ។ 

- ដកយកបញជ ីវត្តមនអនកសេងកតករណ៍កនុងេពលេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 
ទ.១១២០ ក់េ យែឡក េ្រត មេផញើជូន គធ.ខប។ 

- ដកយកេ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ េផញើជូន គធ.ខប ពីកនុង
េសបង «ខ» ក់េទកនុងកញច ប់ «គ ពិេសស» ែដលេ្រត មប្រមុងជេ្រសច។ 
បនទ ប់មក ក់េសបង “ខ” ែដលមនែតកញច ប់សុវតថិភព «ក» និងេ្រ មសំបុ្រត

ក់្រ ករយិល័យេបះេឆន តេនខងកនុង េនែកបរខ្លួនគត់។ 
- ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និងបូកសរបុតួេលខែដលមនកត់្រ កនុង ទ.១១០១ និង 
ទ.១១០៨ ៃនករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ រចួេធ្វើករេ្រប បេធៀបលទធផល
ជមួយនឹងតួេលខពក់ព័នធែដលមនកត់្រ កនុង ទ.១១០២ េនករយិល័យ
េបះេឆន តពក់ព័នធ េដើមបីឱយដឹង្របកដថ លទធផលែដលបនកត់្រ កនុង ទ.១១០២ 
ពិតជ្រតឹម្រតូវែមន ឬមនកំហុសកនុងករគណនេលខ មួយ។ 

- សេ្រមចែកត្រមូវតួេលខលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន តេនះ 
េនចំេពះមុខភន ក់ងរៃនគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ែដលមន
វត្តមន ្របសិនេបើបនរកេឃើញថ គ.ក.ប/គ.ក.រ មនកំហុសកនុងករគណនេលខ។ 
កនុងករែកត្រមូវកំហុសេនះ ្របធន គឃ.សប ្រតូវគូសឆូតលុបតួេលខែដលខុស 
រចួសរេសរតួេលខថមីែកបរេនះ េ យមនចុះហតថេលខរបស់្របធន គឃ.សប 
ផង។ កនុងករណីេនះ ្រតូវឱយសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបលកត់្រ អំពីបញ្ហ េនះ 
េនកនុង ទ.១១០៣ ផង។ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ្របកសជចំហដល់ភន ក់ងរ
គណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ែដលមនវត្តមន អំពីករែកត្រមូវេនះ។ 

- េធ្វើកំណត់េហតុអំពីករែកត្រមូវេនះ េ យបញជ ក់ពីមូលេហតុ ្រពមទំងចុះ
ហតថេលខ េបះ្រ  គឃ.សប និងែចកជូនភន ក់ងរគណបក នេយបយែដល
មនវត្តមន។ 

- ្រសង់ និងេ តួេលខសន្លឹកេឆន តបនករែដលគំ្រទគណបក នេយបយនីមួយ  ៗ
សន្លឹកេឆន តមិនបនករ ទិននន័យ និងតួេលខពក់ព័នធេផ ងេទៀតែដលបនពិនិតយ
្រតឹម្រតូវេហើយពី ទ.១១០២ ៃនករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធ េហើយែណនំ
អនុ្របធន សមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបល និងសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ 
ឱយកត់្រ តួេលខទំងេនះេទកនុង ទ.១១០៩។ 

- ធនថ ទ.១១០៩ ទំង ៣ចបប់ ្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ និងគណនសរបុេ យេ្របើ
្របមណវធីិេ យៃដផង និងម៉សីុនគិតេលខផង។ 
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- ឱយសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបលបំេពញ ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចបប់ឱយបន្រតឹម្រតូវ
េ យ្រសង់តួេលខលទធផល និងទិននន័យពក់ព័នធពី ទ.១១០៩ ែដលបន
គណនសរបុរចួេហើយ។ ទ.១១០៣ ្រតូវចុះហតថេលខ េ យសមជិកទទួល
បនទុករដ្ឋបល និង្របធន រចួ្រតូវ ក់បង្ហ ញភន ក់ងរគណបក នេយបយ និង
អនកសេងកតករណ៍េដើមបីពិនិតយ និងអេញជ ើញភន ក់ងរគណបក នេយបយ        
ចុះហតថេលខជ ក ី។ ករមិន្រពមចុះហតថេលខពីភន ក់ងរគណបក នេយ
បយមិន ចចត់ទុក ទ.១១០៣ ជេមឃៈបនេទ។ 

- ក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ៃនករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗេទកនុងេ្រ ម
សំបុ្រតដែដលវញិ េដើមបីចង្រកងទុកឯក រេន គឃ.សប។ 

- ដកយកេ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ េផញើជូន គធ.ខប ពីកនុង
កញច ប់ «គ ពិេសស» រចួ ក់ ទ.១១០៨ ែដល គឃ.សប បនេ្របើ្របស់កនុងករ
្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តរចួ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រតេនះ។ 

- េវចខចប់េសបង «ខ» េឡើងវញិែដលមនែតកញច ប់សុវតថិភព «ក» និងេ្រ ម
សំបុ្រត ក់្រ ករយិល័យេបះេឆន ត បនទ ប់មកនំយកេទរក ទុកេនកែន្លង
េដើម េ្រត មស្រមប់ករេវចខចប់ និងបញជូ នេទ គធ.ខប។ 

ឧទហរណ៍ស្ដពីីករបំេពញ ងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ (ទ.១១០៩) 
េនកនុងឃំុមួយមនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តចំនួន៥ េហើយមន

គណបក នេយបយឈរេឈម ះចំនួន៤ ៃនមណ្ឌ លេខត្ត១។ ែផ្អកេលើ ទ.១១០២ េន
ករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តទំង៥ េយើងទទួលបនតួេលខលទធផល និង
ទិននន័យដូចខងេ្រកម៖ 

 ករយិល័យេលខ ០០០១៖ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលបនទទួលជក់ែស្តង ៨០០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច ២ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ ៤៨ សន្លឹក 
- ចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនេបះេឆន ត ៧៥០ នក់ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមនកនុងហិបេឆន ត ៧៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ២ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករសរបុ ៧៤៨ សន្លឹក 

កនុងេនះ៖ 
 គណបក េលខេរៀងទី ១ ទទួលបន ៤៤៨ សំេឡង 
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 គណបក េលខេរៀងទី ២ ទទួលបន ១២០ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៣ ទទួលបន ៧៧ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៤ ទទួលបន ១០៣ សំេឡង 

 ករយិល័យេលខ ០០០២៖ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលបនទទួលជក់ែស្តង ៧០០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច ២ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ ៤៨ សន្លឹក 
- ចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនេបះេឆន ត ៦៥០ នក់ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមនកនុងហិបេឆន ត ៦៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករសរបុ ៦៥០ សន្លឹក 

កនុងេនះ៖ 
 គណបក េលខេរៀងទី ១ ទទួលបន ៣៩៥ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ២ ទទួលបន ៩៩ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៣ ទទួលបន ៨២ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៤ ទទួលបន ៧៤ សំេឡង 

 ករយិល័យេលខ ០០០៣៖ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលបនទទួលជក់ែស្តង ៦៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច ០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ ៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនេបះេឆន ត ៦០០ នក់ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមនកនុងហិបេឆន ត ៦០០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ១ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករសរបុ ៥៩៩ សន្លឹក 

កនុងេនះ៖ 
 គណបក េលខេរៀងទី ១ ទទួលបន ៣៣៦ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ២ ទទួលបន ១៣៣ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៣ ទទួលបន ៩៣ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៤ ទទួលបន ៣៧ សំេឡង 

 ករយិល័យេលខ ០០០៤៖ 
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- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលបនទទួលជក់ែស្តង ៦០០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច ៣ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ ៤៧ សន្លឹក 
- ចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនេបះេឆន ត ៥៥០ នក់ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមនកនុងហិបេឆន ត ៥៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ២ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករសរបុ ៥៤៨ សន្លឹក 

កនុងេនះ៖ 
 គណបក េលខេរៀងទី ១ ទទួលបន ៣៥០ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ២ ទទួលបន ២២ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៣ ទទួលបន ៨៦ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៤ ទទួលបន ៩០ សំេឡង 

 ករយិល័យេលខ ០០០៥៖ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលបនទទួលជក់ែស្តង ៧០០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច ២ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របើ ៤៨ សន្លឹក 
- ចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនេបះេឆន ត ៦៥០ នក់ 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលមនកនុងហិបេឆន ត ៦៥០ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ ១ សន្លឹក 
- ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករសរបុ ៦៤៩ សន្លឹក 

កនុងេនះ៖ 
 គណបក េលខេរៀងទី ១ ទទួលបន ៤៤៧ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ២ ទទួលបន ៩៨ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៣ ទទួលបន ៨៦ សំេឡង 
 គណបក េលខេរៀងទី ៤ ទទួលបន ១៨ សំេឡង 

ែផ្អកេលើសមមតិកមមដូចបនបញជ ក់កនុងឧទហរណ៍ខងេលើ េតើករបូកសរបុលទធផល
ៃនករេបះេឆន តែដលេធ្វើេន គឃ.សប ្រប្រពឹត្តេទេ យរេបៀប ? 

- ែផ្អកេលើតួេលខលទធផល និងទិននន័យរបស់ករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន តទំង៥ ខងេលើ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 
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 ្រសង់ និងេ តួេលខលទធផល និងទិននន័យពក់ព័នធពីកនុង ទ.១១០២ ៃន
ករយិល័យទំង៥ ម្តងមួយៗ ឱយអនុ្របធន សមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបល 
និងសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់កត់្រ ចូលកនុង ទ.១១០៩ រចួេហើយឱយ
ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ជមួយគន េឡើងវញិ និងចុះហតថេលខេ យសមជិកទទួល
បនទុករដ្ឋបល និង្របធន។ 

 ឱយសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបលបំេពញ ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចបប់ ឱយបន្រតឹម
្រតូវ េ យ្រសង់តួេលខលទធផល និងទិននន័យពក់ព័នធពី ទ.១១០៩ ែដលបន
គណនសរបុរចួេហើយ។ ទ.១១០៣ ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យសមជិក
ទទួលបនទុករដ្ឋបល និង្របធន រចួ្រតូវ ក់បង្ហ ញភន ក់ងរគណបក នេយ
បយ និងអនកសេងកតករណ៍េដើមបីពិនិតយ។ ភន ក់ងរគណបក នេយបយ ច
ចូលរមួចុះហតថេលខជ ក ី។ ករមិន្រពមចុះហតថេលខពីភន ក់ងរគណ
បក នេយបយមិន ចចត់ទុកកំណត់េហតុេនះជេមឃៈបនេទ។ 
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ទ.១១០៣ ចំនួន ៤ចបប់ 

១ចបប់  បិទផ យេនទី ន ក់ករ គឃ.សប 
១ចបប់  េផញើជូន គធ.ខប 
១ចបប់ េផញើជូន គ.ជ.ប 
១ចបប់ រក ទុកជឯក រ 

ទ.១១០៩ ចំនួន ៣ចបប់
១ចបប់  េផញើជូន គធ.ខប 
១ចបប់  េផញើជូន គ.ជ.ប 
១ចបប់   រក ទុកជឯក រ 

ក. ករេ្របើ្រ ស ់ទ.១១០៩ និង ទ.១១០៣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ចំ ៖ំ 
- គឃ.សប ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុៃនករបិទផ យ ទ.១១០៣ េ យបញជ ក់ចបស់ពីេពល
េវ  និងកលបរេិចឆទៃនករបិទផ យ។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយ ចចូលរមួចុះហតថេលខ េលើកំណត់េហតុៃនករបិទ
ផ យេនះ។ ករមិន្រពមចុះហតថេលខពីភន ក់ងរគណបក នេយបយមិន ចចត់
ទុកកំណត់េហតុេនះជេមឃៈបនេឡើយ។ 

- ភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍្រតូវកត់ចម្លងឱយបន្រតឹម្រតូវនូវ
តួេលខលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធពី ទ.១១០៣ ែដលបនបិទផ យ។ 

ខ. ករេ្រត មកញច ប់ “គ ពិេសស” 
្របធន គឃ.សប ្រតូវេ្រត មកញច ប់ «គ ពិេសស» ១ ែដល្រតូវ ក់ ល់

េ្រ មសំបុ្រត ក់ឯក រេបះេឆន ត ស្រមប់េផញើជូន គធ.ខប និងេផញើជូន គ.ជ.ប 
មរយៈ គធ.ខប។ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ្របមូល និងចងជបច់េទ មមុខឯក រ 

និងេគលេ ែដល្រតូវទទួល េហើយេរៀបចំ ក់េទកនុងកញច ប់ «គ ពិេសស» នូវ៖ 
- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ េផញើជូន គធ.ខប ែដល
ដកយកពីកនុងេសបង «ខ» េនេរៀង ល់េពលៃនកិចច្របតិបត្តិករ្រតួតពិនិតយ និង
បូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន តនីមួយៗ។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ និងកំណត់េហតុៃនករបិទផ យ ទ.១១០៣ និង 
ទ.១១០៩ ែដលមនកខនងថ «កំណត់េហតុបូកសរុបលទធផលៃនករ
េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ េផញើជូន គធ.ខប»។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ែដលមនកខនងថ «កំណត់
េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ េផញើជូន គ.ជ.ប»។ 
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- េ្រ មសំបុ្រតែត១ ក់ ល់ឯក រពក់ព័នធនឹងពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង
ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ែដល្រតូវេផញើជូន គធ.ខប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់របយករណ៍ពក់ព័នធនឹងលទធផល ៃនករ្រតួតពិនិតយ 
េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត កនុងករណីឃំុ សងក ត់

មនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ែដលត្រមូវឱយមនករ
េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េនករយិល័យេបះេឆន ត មួយ ឬេ្រចើន។ 
េ្រ មសំបុ្រតេនះ្រតូវកខនងថ «របយករណ៍ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត េផញើជូន គធ.ខប» េហើយ្រតូវកិបភជ ប់
េទនឹងេ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ និងកំណត់េហតុស្តីពីករបិទ
ផ យ ទ.១១០៣ េផញើជូន គធ.ខប។ 

៤. ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងករណីឃុំ សងក ត់ មនពកយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬ/
និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ែដល ចប៉ះពល់ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន ត េនករយិល័យេបះេឆន ត

មួយ ឬេ្រចើន 
កនុងករណីឃំុ សងក ត់ មនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់្រតូវបន

ក់ប្ដឹងកនុងអំឡុង ង ចៃនៃថងេបះេឆន ត ឬយ៉ងយូរបំផុត្រតឹមេម៉ង ១១:៣០ នទី្រពឹកៃន
ៃថងបនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន ត េហើយពកយបណ្ដឹ ងេនះគម នភស្ដុ ងបញជ ក់ពីកំហុសេនកនុង
កិចច្របតិបត្តិករេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ឬភពមិន្រប្រកតី មួយែដលនំឱយប៉ះ
ពល់ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត
មួយ ឬេ្រចើនកនុងឃំុ សងក ត់េនះេទ គឃ.សប ្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផល
ៃនករេបះេឆន តរបស់ករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តទំងអស់កនុងឃំុ សងក ត់ 
បញចូ លគន ជលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ េ យអនុវត្តដូចឃំុ សងក ត់គម ន
ពកយបណ្ដឹ ងែដរ។ 

ចំេពះករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តែដលមនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង
ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ែដលមនភស្តុ ងបញជ ក់ពីភពមិន្រប្រកតីធងន់ធងរែដលនំឱយប៉ះពល់
លទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត មួយ ឬេ្រចើន គឃ.សប ច
េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» ៃនករយិល័យពក់ព័នធ េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត។ កនុងករណីេនះ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- ដកយកកញច ប់សុវតថិភព «ក» ពីកនុងេសបង «ខ» មក ក់េលើតុ។ 
- េ្របើកៃ្រន្តកត់េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» រចួដកយក ល់េ្រ មសំបុ្រត និង
េសបងប្ល សទិក ក់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តទំងអស់ ែដលមនេនខងកនុង 
មក ក់េ យែឡកពីគន េនេលើតុខងមុខគត់។ 
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- ្របគល់េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ឱយេទសមជិក
ទទួលបនទុករដ្ឋបល ស្រមប់ ម នពិនិតយេ យេ្រប បេធៀបនឹងលទធផលៃន
ករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត។ 

- េបើកេ្រ មសំបុ្រត ឬេសបងប្ល សទិក ក់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តម្តងមួយៗ 
េដើមបី្រតួតពិនិតយ េផទ ងផទ ត់ ដូចែចងេ្រកមចំណុច ៥ ខងេ្រកម។ 

៥. ដំេណើ រករអនុវត្តករងរ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត 
េនេពលទទួលបន ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ្រពមទំងសមភ រ ឯក រ

េបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តពក់ព័នធ្រគប់្រគន់េហើយ 
្របធន គឃ.សប ្រតូវចត់ែចងឱយ្រតួតពិនិតយ េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និង
សន្លឹកេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន តេនះ (ែតមិន្រតូវផ្ដល់សុពលភពជសន្លឹកេឆន ត
បនករ ឬសន្លឹកេឆន តមិនបនករេឡើងវញិេទ) េ យ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ចំេពះបញ្ហ
ពក់ព័នធេទនឹងកមមវតថុៃនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ និងបញ្ហ ជរមួ ដូច
ខងេ្រកម៖ 

- ពិនិតយេផទ ងផទ ត់េលខកូដករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត។ 
- ពិនិតយេផទ ងផទ ត់្រ សមង ត់ ែដលេ្របើស្រមប់េបះេលើខនងសន្លឹកេឆន តៃន
ករយិល័យេបះេឆន តេនះ។ 

- ពិនិតយ និង ប់ចំនួនអនកេបះេឆន តកនុងបញជ ីេបះេឆន តែដលបនមកេបះេឆន ត។ 
- ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ចំនួនសន្លឹកេឆន ត និងេលខេរៀងគល់បញជ ីសន្លឹកេឆន តែដលបន
្របគល់ឱយករយិល័យេបះេឆន តេនះ ជមួយេលខេរៀងគល់បញជ ីសន្លឹកេឆន ត
ែដលទទួលពីករយិល័យេបះេឆន តេនះវញិ។ 

- ប់ចំនួនសន្លឹកេឆន តខូច (េបើមន)។ 
- ប់ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនេ្របើ។ 
- ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និង ប់ចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ។ 
- ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និង ប់ចំនួនសន្លឹកេឆន តបនករែដលបនេបះគំ្រទ
គណបក នេយបយនីមួយៗ។ 

- ពិនិតយេមើលថ េតើេនកនុង ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ មនចុះអំពីភពមិន្រប្រកតី ែដល
ចេធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់លទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ែដរ ឬេទ។ 

- ពិនិតយេមើលថ េតើេនកនុង ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ភន ក់ងរគណបក នេយបយ
បនចុះហតថេលខជ ក ីែដរ ឬេទ។ 
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របយករណ៍ 
ចំនួន ២ចបប់ 

១ចបប់ ក់េទកនុងេ្រ មសំបុ្រត រចួកខនងថ
  «របយករណ៍ស្តីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព«ក» 

េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រ
េបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត េផញើជូន គធ.ខប»
េ យ្រតូវកិបភជ ប់េទនឹងេ្រ មសំបុ្រត ក់ 
ទ.១១០៣ រចួ ក់កនុងកញច ប់ “គ ពិេសស”។ 

១ចបប់ រក ទុកជឯក រ។ 

បនទ ប់ពីករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ខងេលើរចួ ល់េហើយ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- េធ្វើរបយករណ៍ និងេលើកេយបល់ពក់ព័នធនឹងលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តខងេលើ េ យេសនើសំុ គធ.ខប ពិនិតយ
សេ្រមចពយួរលទធផលេបះេឆន តជបេ ្ដ ះ សនន ឬយល់្រពមទទួលយកលទធផល
េបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន តេនះ ឬទំងេនះ។ របយករណ៍េនះ្រតូវេធ្វើ
ជ ២ចបប់ និងចុះហតថេលខេ យសមជិកទទួលបនទុករដ្ឋបល និង្របធន 
គឃ.សប។ 

 
 
 
 
 
 

- ក់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត ែដលបនពិនិតយេផទ ងផទ ត់ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រត និង
េសបងប្ល សទិកនន រចួេវចខចប់កនុងកញច ប់សុវតថិភព «ក» េឡើងវញិ មលំនំេដើម។ 

- េវចខចប់ ក់កនុងេសបង «ខ» េឡើងវញិ ែដលមនែតកញច ប់សុវតថិភព «ក» និង
េ្រ មសំបុ្រត ក់្រ ករយិល័យេបះេឆន ត រចួចក់េ ឃ្លុំមនេលខ និងនំ
យកេទរក ទុកេនកែន្លងេដើម េ្រត មស្រមប់ករេវចខចប់ និងបញជូ នេទ គធ.ខប។ 

េនេពលបញច ប់ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យ 
េបះេឆន តែដលមនពកយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់រួច ល់េហើយ ្របធន 
គឃ.សប ្រតូវ្របជំុសេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ង េ យអនុវត្ត មចំណុច ច េ្រកមចំណុច ១ 
ៃនចំណុច VII ខងេលើ។ 
៦. ករេវចខចប់កញច ប់ «គ ពិេសស» េសបង «គ» េសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» និងករបញជូ នេទ គធ.ខប 

បនទ ប់ពីបនអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ 
សងក ត់ ែដលមនពកយបណ្ដឹ ង និងគម នពកយបណ្ដឹ ងរចួេហើយ គឃ.សប ្រតូវធនថ 
កំណត់េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និង ល់សមភ រ ឯក រ
េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តពីករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តទំងអស់កនុង
ឃំុ សងក ត់ ្រតូវែតបនេវចខចប់កនុងកញច ប់ «គ ពិេសស» និងេសបង «គ» និងេសបង «គ មន
បណ្ដឹ ង» រួច្របគល់ជូន គធ.ខប កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៣ៃថងបនទ ប់ពីបនទទួល 
ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ្រពមទំងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន ត 
និង ប់សន្លឹកេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់។ 
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កនុងករណីឃំុ សងក ត់ មនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ែដលមនករ
េបើក ឬមិនេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េនករយិល័យមួយ ឬេ្រចើន ្របធន គឃ.សប ្រតូវ
ធនថ ល់េសបង «ខ» ក់កញច ប់សុវតថិភព «ក» ែដលបនេបើក្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តេនះ ្រតូវែតបនេវចខចប់ ក់កនុងេសបង «គ 
មនបណ្ដឹ ង»។ 

ក. ករេវចខចប់កញច ប់ «គ ពិេសស» េផញើ ជូន គធ.ខប 
្របធន គឃ.សប ្រតូវធន ក់េទកនុងកញច ប់ «គ ពិេសស» ឱយបន្រគប់្រគន់ 

និង្រតឹម្រតូវ េនមុនេពលបិទភជិត នូវ ល់េ្រ មសំបុ្រតផទុកកំណត់េហតុ របយករណ៍ 
និងឯក រេបះេឆន ត ែដល្រតូវេផញើជូន គធ.ខប និង គ.ជ.ប ដូចខងេ្រកម៖ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់  ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចបប់ និង
កំណត់េហតុៃនករបិទផ យ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់ េផញើជូន គធ.ខប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់របយករណ៍របស់ គឃ.សប ស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយ
េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត (េបើមន)។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់ ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចបប់ េផញើជូន 
គ.ជ.ប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចបប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចបប់ និង 
ទ.១១០៨ ចំនួន ១ចបប់ មករយិល័យនីមួយៗ េផញើជូន គធ.ខប ែដល្រតូវ
ដកេចញពីេសបង «ខ»។ 

- េ្រ មសំបុ្រតែត១ ក់ ល់ឯក រពក់ព័នធនឹងពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង
ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ េផញើជូន គធ.ខប (េបើមន)។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់។ 

្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- ចត់ែចងឱយបំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត 

(ទ.១១០៧) ចំនួន ៣ចបប់ េ យមនសរេសរ យមុខសមភ រ ឯក រែដល
បន ក់កនុងកញច ប់ «គ ពិេសស»។ 

 
 
 

- បិទភជិតកញច ប់ «គ ពិេសស» រចួេហើយ្រតូវសរេសរសមគ ល់េលខកូដឃំុ សងក ត់
របស់ខ្លួន េនេលើែផនកខងេ្រកៃនកញច ប់ “គ ពិេសស” េ យេ្របើបិ៊កហ្វឺត
លុបមិន្រជះ រចួេ្រត មទុកស្រមប់បញជូ នេទ គធ.ខប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចបប់ 

១ចបប់
១ចបប់ 
១ចបប់
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ខ. ករេវចខចប់េសបង «គ» គម នពកយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬ/និងពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ 

្របធន គឃ.សប ្រតូវចត់ែចងឱយេវចខចប់ ល់េសបង “ខ” ៃនករយិល័យ
េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ែដលគម នពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង
ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ក់េទកនុងេសបង «គ» មចំនួនចំបច់េដើមបី ក់ឱយអស់
េសបង «ខ» ទំងេនះ។ កនុងករេវចខចប់ គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- ក់េសបង «ខ» មលំ ប់េលខេរៀងៃនេលខកូដករយិល័យេបះេឆន ត 
និង ប់សន្លឹកេឆន ត េទកនុងេសបង «គ» នីមួយៗ។ 

- ធនថ លិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត (ទ.១១០៧) 
្រតូវបនបំេពញ េ យមនសរេសរ យមុខសមភ រ ឯក រ ែដលបន ក់
កនុងេសបង «គ» នីមួយៗ។ 

 
 
 
 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចបប់ 

១ចបប់ ក់កនុងេសបង «គ»
១ចបប់ ក់កនុងេ េប៉ខងេ្រកៃនេសបង «គ»
១ចបប់ េ្របើកនុងករ្របគល់ ទទួលេន គធ.ខប

កញចប់ «គ ពិេសស» 
 
 
 
- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់  ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចបប់ និងកំណត់
េហតុៃនករបិទផ យ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់ េផញើជូន គធ.ខប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់របយករណ៍របស់ គឃ.សប ស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត (េបើមន)។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់ ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចបប់ េផញើជូន គ.ជ.ប។ 
- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០១ ចំនួន ១ចបប់ ទ.១១០២ ចំនួន ១ចបប់ និង ទ.១១០៨ 
ចំនួន ១ចបប់ មករយិល័យនីមួយៗ េផញើជូន គធ.ខប ែដល្រតូវដកេចញពី
េសបង «ខ»។ 

- េ្រ មសំបុ្រតែត១ ក់ ល់ឯក រពក់ព័នធនឹងពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និងពកយ
បណ្ដឹ ងជំទស់ េផញើជូន គធ.ខប (េបើមន)។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់។  

 
ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់
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- ចងភជិតេសបង «គ» នីមួយៗ និងចក់េ ឃ្លុំមនេលខ រចួសរេសរសមគ ល់ពី
េ្រកេសបង «គ» នីមួយៗ េ យេ្របើបិ៊កហ្វឺតលុបមិន្រជះនូវេលខកូដ
ករយិល័យពក់ព័នធ ពីេលខបុ៉នម ន ដល់េលខបុ៉នម ន និងពកយ «ពិនិតយរចួ»។ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គ. ករេវចខចប់េសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» 

្របធន គឃ.សប ្រតូវចត់ែចងឱយេវចខចប់ ល់េសបង “ខ” ៃនករយិល័យ
េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ែដលមនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬ/និង
ពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ និងែដលមនករេបើក ឬមិនេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី
្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត េ យ ក់េទកនុង
េសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» មចំនួនចំបច់ េដើមបី ក់ឱយអស់េសបង «ខ» ទំង
េនះ។ កនុងករេវចខចប់េនះ គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- ក់េសបង «ខ» ៃនករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តែដលមន
ពកយបណ្ដឹ ង និងមនករេបើក ឬមិនេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េទកនុង
េសបង «គ មនបណ្ដឹ ង»។ 

- ធនថ លិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត (ទ.១១០៧) 
ចំនួន ៣ចបប់ ្រតូវបនបំេពញ េ យមន យមុខសមភ រ ឯក រែដលបន

ក់កនុងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» ពក់ព័នធ។ 
 
 ទ.១១០៧ 

ចំនួន ៣ចបប់ 

១ចបប់ ក់កនុងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» 
១ចបប់ ក់កនុងេ េប៉ខងេ្រកៃនេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង»
១ចបប់ េ្របើកនុងករ្របគល់ ទទួលេន គធ.ខប 

េសបង «ខ»

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ១ចបប់

េសបង «គ» ពិនិតយ

េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន១ចបប់ 
េលខកូដករយិល័យេបះេឆន ត 

ពីេលខ............ ដល់េលខ............
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- ចងភជិតេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» និងចក់េ ឃ្លុំមនេលខ។ 
- សរេសរសមគ ល់ពីេ្រកេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» េ យេ្របើបិ៊កហ្វឺតលុបមិន
្រជះនូវេលខកូដករយិល័យពក់ព័នធ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ចំ ៖ំ កនុងករណីេសបង «គ» ពិនិតយរចួ និងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» មនចំនួនសរបុេលើសពី១ 

្របធន គឃ.សប ្រតូវសរេសរសមគ ល់បែនថមេនេលើែផនកខងេ្រកៃនេសបង «គ» 
ទំងេនះ នូវេលខេរៀងៃនេសបង «គ» នីមួយៗ។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើេសបង «គ» 
សរបុមនចំនួន៣ ្រតូវសរេសរសមគ ល់េលខេរៀង ១/៣ ២/៣ និង ៣/៣។ 
ឃ. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តេនសល់ និងករបញជូ នេទ គធ.ខប 

្របធន គឃ.សប ្រតូវធនថ ល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តេនសល់េផ ងេទៀត 
ដូចជហិបេឆន ត បនទប់សមង ត់ េកសស័ងកសី ្រ  គឃ.សប ម៉សីុនគិតេលខ េ្រគ ង
បរកិខ រ វទិយុទក់ទង ទឹកេខម លុបមិន្រជះ៘ ែដលបនទទួលពីករយិល័យ
េបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ឬ/និងមនេនទី ន ក់ករ គឃ.សប ្រតូវែតបនេវចខចប់ 
និងបញជូ នទនទឹមគន នឹងករបញជូ នកញច ប់ «គ ពិេសស» េសបង «គ» ពិនិតយរួច 
និងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» េទ គធ.ខប។ ដបទឹកេខម លុបមិន្រជះ្រតូវេវចខចប់
េ យែឡក មិន្រតូវ ក់កនុងេកសស័ងកសីេទ។ 

គឃ.សប ្រតូវបំេពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចបប់ េ យ យមុខសមភ រ ឯក រ
េនសល់ែដល្រតូវេវចខចប់បញជូ នេទ គធ.ខប។ 

េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន១ចបប់ 
េលខកូដករយិល័យេបះេឆន ត 

ពីេលខ............ ដល់េលខ............ 

េសបង «ខ» 

េសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ១ចបប់
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ចំ ៖ំ ្របធន គឃ.សប ្រតូវ៖ 
- ្របកសអេញជ ើញភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ
ឱយចូលរមួជ ក ីកនុងករបញជូ ន និងករ្របគល់ ទទួលកញច ប់ «គ ពិេសស» ល់
េសបង «គ» ពិនិតយរចួ ឬេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» និងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តេផ ង
េទៀត េហើយ្រតូវជូនដំណឹងអំពីេពលេវ ៃនករេចញដំេណើ រករបញជូ ន ្រពមទំង
េគលេ  និងេពលេវ ៃនករ្របគល់ ទទួលេន លគធ.ខប។ 

- ្របគល់ជូន គធ.ខប នូវេ្រ មសំបុ្រត ក់បញជ ីវត្តមនអនកសេងកតករណ៍កនុងេពល
េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ.១១២០) ពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ 
្រសបេពលជូនលិខិត្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត (ទ.១១០៧)។ 

IX. ករបិទករយិល័យេបះេឆន តកនុងករណី្របធនសក្ដិ  ឬអសន្តិសុខ  ឬ
កលៈេទសៈមន សនន 
១. សិទធិសេ្រមចមនិេបើក ឬបិទករយិល័យេបះេឆន ត ្របសិនេបើករយិល័យេបះេឆន តេនះសថិតកនុងករណី

្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន 
មុនៃថងេបះេឆន ត ឬេនៃថងេបះេឆន ត ្របសិនេបើករយិល័យេបះេឆន ត មួយ ឬ

មួយចំនួនសថិតកនុងករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សននែដលនំឱយ
មនេ្រគះថន ក់ ឬករគំ មកំែហងដល់សុវតថិភពម្រន្តីេបះេឆន ត និងអនកេបះេឆន តេន
បរេិវណខងកនុង និងកនុងករយិល័យេបះេឆន ត គ.ជ.ប មនសិទធិសេ្រមចមិនេបើក ឬបិទ
ករយិល័យេបះេឆន តេនះ ឬទំងេនះបន។ 

ក. ករណីែដល ចកំណត់បនថជករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន   
ចកំណត់បនថ ជករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន

សនន គឺករណី មួយកនុងចំេ មករណីដូចខងេ្រកម៖ 
- បតុភូតធមមជតិែដលរមួមនកររញជួ យែផនដីក្រមិតចប់ពី ៤រចិទ័រេឡើងេទ 
ទឹកជំនន់ ភព ងំសងួត អគគិភ័យ ឬម អគគិភ័យ ភពេក្ដ ខ្ល ំង ខយល់ពយុះ ជំងឺ
តតបតេនែផនក មួយ ឬេនទូទំង្របេទស ែដល ងំ្របជពលរដ្ឋមិន

ឱយេទេបះេឆន តបនេ យេសរ ី ឬមិន ចឱយគណបក នេយបយេធ្វើករ
េឃសនេបះេឆន តបនេ យេសរ។ី 

- ស្រងគ មរ ងកងទ័ពៃនភគីមនជេម្ល ះកនុង្របេទស ឬករ យ្របយុទធគន
្របឆំងកងទ័ពបរេទស ែដល ងំ្របជពលរដ្ឋមិនឱយេទេបះេឆន តបន
េ យេសរ ី ឬមិន ចឱយគណបក នេយបយេធ្វើករេឃសនេបះេឆន ត
បនេ យេសរ។ី 
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- ស្រងគ មសីុវលិ ែដល្របជជនេ្របើ វធុេដើមបី្របយុទធត ំងនឹង ជរ ្ឋ ភិបល 
ឬេដើមបីដេណ្ដើ មអំ ច ែដល ងំ្របជពលរដ្ឋមិនឱយេទេបះេឆន តបន
េ យេសរ ី ឬមិន ចឱយគណបក នេយបយេធ្វើករេឃសនេបះេឆន ត
បនេ យេសរ។ី 

- ករបះេបរ ែដលេកើតេឡើងេ យចលនឧទទ ម្របឆំងទល់នឹង ជរ ្ឋ ភិបល
េលើបញ្ហ មួយ ឬបញ្ហ េ្រចើន ែដល ចមនអំេពើហិង  ឬេ យសន្តិវធីិេន

ម ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ឬេនកនុង្របេទសទំងមូល 
ែដល ងំ្របជពលរដ្ឋមិនឱយេទេបះេឆន តបនេ យេសរ ី ឬមិន ចឱយ
គណបក នេយបយេធ្វើករេឃសនេបះេឆន តបនេ យេសរ។ី 

- ករដួលរលំអគរស្រមប់បេ្រមើករេបះេឆន តេ យយថេហតុ មួយ ឬ
ករខូចខត្រប ក់្របែហលគន ែដលនំឱយមនេ្រគះថន ក់។ 

- ករ ងំសទះែផនករដ្ឋបលែដលមិន ចឱយករេបះេឆន តដំេណើ រករបន។ 
ខ. សិទធិសេ្រមចមនិេបើក ឬបិទករយិល័យេបះេឆន ត និងករ យករណ៍ពីថន ក់ គ.ក.ប ដល ់គ.ជ.ប 

េនមុនៃថងេបះេឆន ត ្របសិនេបើេកើតមនករណី មួយៃនករណី្របធនសក្ដិ 
ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន បនទ ប់ពីទទួលបនរបយករណ៍ពី គ.ក.ប 
គឃ.សប ្រតូវ យតៃម្លពីសភពករណ៍ជក់ែស្តង និងពិនិតយលទធភពែដល ច
េបើកករយិល័យេបះេឆន តបន ឬមិនបន េដើមបី យករណ៍បនទ ន់ និងសំុេសចក្ដី
សេ្រមចពី គ.ជ.ប មរយៈ គធ.ខប។ េ្រកយករសេ្រមចេបើក ឬមិនេបើកករយិល័យ
េបះេឆន ត គ.ជ.ប ្រតូវជូនដំណឹងបនទ ន់េទ គធ.ខប មទូរស័ពទ ទូរ រ វទិយុទក់ទង 
ឬអីុែមល េដើមបី គធ.ខប ចត់ែចងបន្ត។ 

េនកនុងៃថងេបះេឆន ត េនមុនេពល ឬកនុងេពលដំេណើ រករេបះេឆន ត ្របសិនេបើ
មនករណី មួយៃនករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន 
្របធន គ.ក.ប មនសិទធិសេ្រមចមិនេបើក ឬបិទករយិល័យេបះេឆន តេនះ។ កនុង
ករណីេនះ ្របធន គ.ក.ប ្រតូវ យករណ៍បនទ ន់អំពីករមិនេបើក ឬករបិទ
ករយិល័យេបះេឆន តជូន គឃ.សប េដើមបី គឃ.សប យករណ៍បន្តេទ គធ.ខប 
និងេដើមបី គធ.ខប យករណ៍បនទ ន់ជូន គ.ជ.ប។ 

ករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬែដល្រតូវបិទេនៃថងេបះេឆន ត
េ យករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន ្រតូវែតបិទេពញ
មួយៃថងរហូតដល់មនករសេ្រមចជថមី។ 

២. ករែណនសំ្តីពីករមិនេបើក ឬករបិទករយិល័យេបះេឆន ត 
កនុងករណីមនករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបិទ េ យ

មន គ.ក.ប ជជំនួយ គឃ.សប ពក់ព័នធ្រតូវ៖ 
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- ជូនដំណឹងដល់អនកេបះេឆន តពក់ព័នធអំពីករមិនេបើក ឬករបិទករយិល័យ
េបះេឆន តេនះ ឬទំងេនះ េ យបញជ ក់ពីមូលេហតុឱយបនចបស់ ស់។ 

- ្របមូលសមភ រ និងឯក រពក់ព័នធេផ ងេទៀតស្រមប់បេ្រមើករេបះេឆន តមករក
ទុកេន គឃ.សប (ករណីមិនេបើក)។ 

- ្របមូលហិបេឆន តែដលមនសន្លឹកេឆន តែដលេបះរចួេហើយ និងសន្លឹកេឆន តមិនទន់
េ្របើ េនករយិល័យេបះេឆន តែដល្រតូវបនបិទកនុងអំឡុងេពលៃនករេបះេឆន ត ប់
ចំនួន និងកត់្រ ទុកកនុងកំណត់េហតុ រចួ ក់កនុងេសបងមួយេ យែឡក (ករណី
បិទបនទ ប់ពីករេបះេឆន តបនមួយរយៈេពល)។ សន្លឹកេឆន តទំងេនះ ្រតូវទុកជេមឃៈ 
គឺមិន្រតូវ ប់បញចូ លកនុងលទធផលៃនករេបះេឆន តេឡើយ។ 

- េធ្វើកំណត់េហតុស្តីពីករមិនេបើក ឬករបិទករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ 
និង យករណ៍ជូន គធ.ខប េដើមបី គធ.ខប យករណ៍ជូន គ.ជ.ប។ 

ក. ករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តសិុខ ឬកលៈេទសៈមន សននេកើតេឡើងេនករយិល័យេបះេឆន ត 
េ្រកយេពលបិទករេបះេឆន ត និងបនេធ្វើកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន តរចួេហើយ បុ៉ែន្តហិបេឆន ត
ែដលមនសន្លកឹេឆន តខងកនុង កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងឯក រេបះេឆន តេនរក បនល្អ 
គ.ក.ប ្រតូវេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តទំងអស់បញជូ នេន គឃ.សប 

េដើមបីចត់ែចង ប់សន្លឹកេឆន តេនទី ន ក់ករ គឃ.សប។ សមភ រ ឯក រែដល្រតូវ
បញជូ នជបនទ ន់េន គឃ.សប រមួមន៖  

- ហិបេឆន តែដលបនបិទភជិត និងចក់េ ឃ្លុំមនេលខ។ 
- កញច ប់សុវតថិភព “ក” ែដលមិនទន់បិទកវសុវតថិភព ក់កនុងេសបង “ខ” រចួ
ចងភជិត និងចក់េ ឃ្លុំមនេលខ។ 
ល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តេនសល់េ យែឡក។ ម្រន្តីករយិល័យ

េបះេឆន តពក់ព័នធ (េបើអវត្តមន ្រតូវ ក់ជំនួសេ យម្រន្តី ៃនករយិល័យ
េបះេឆន តេផ ង ឬម្រន្តីៃន គឃ.សប) ្រតូវមកកន់ទី ន ក់ករ គឃ.សប េដើមបីចត់ែចង
ទទួលពិនិតយហិបេឆន ត េសបង “ខ” និង ប់សន្លឹកេឆន ត មករកំណត់។ 

កនុងកិចច្របតិបត្តិករ ប់សន្លឹកេឆន ត ម្រន្តីករយិល័យ ប់សន្លឹកេឆន ត្រតូវ
អនុវត្តនីតិវធីិ ប់សន្លឹកេឆន ត ដូចគន នឹងនីតិវធីិ ប់សន្លឹកេឆន តេនករយិល័យ ប់
សន្លឹកេឆន តែដរ។ 

ចំ ៖ំ 
- ល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត្រតូវបនេវចខចប់កនុងេសបងប្ល សទិក ឬេ្រ មសំបុ្រត និង
្រតូវ ក់េនកនុងកញច ប់សុវតថិភព «ក» រចួបិទភជិត េ យកវសុវតថិភពប្រមុង្រ ប់។ 

- េសបង «ខ» ្រតូវបនេវចខចប់ជថមី រចួចងមត់កញច ប់េឡើងវញិ េហើយ្រតូវ្របគល់ជូន គឃ.សប 
េ យផទ ល់កនុងបនទប់ ប់សន្លឹកេឆន តេនះ េនចំេពះមុខភន ក់ងរគណបក នេយបយ 
និងអនកសេងកតករណ៍។ 
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- ហិបេឆន តទេទ្រតូវ្របគល់ជូន គឃ.សប។ 
- បំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួល ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចបប់ ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុង
ករ្របគល់ ទទួល ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យ គ.ក.រ និង គឃ.សប រចួ្របគល់ជូន គ.ក.រ ១
ចបប់ និងរក ទុកជឯក រ គឃ.សប ១ចបប់។ 

- កំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ.១១០២) ចំនួន ១ចបប់ ្រតូវយកេទបិទផ យេន
ខងមុខទី ំងករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តពក់ព័នធ និង ១ចបប់េទៀត
បិទផ យេនទី ន ក់ករ គឃ.សប ្រពមទំងែបងែចកជូនភន ក់ងរគណបក
នេយបយែដលមនវត្តមន។ 

ខ. ករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តសិុខ ឬកលៈេទសៈមន សននេកើតេឡើងេនករយិល័យេបះេឆន ត 
េ្រកយេពលបិទករេបះេឆន ត និងបនេធ្វើកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន តរចួេហើយ បុ៉ែន្តហិបេឆន ត
ែដលមនសន្លកឹេឆន តខងកនុង កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងឯក រេបះេឆន ត្រតូវខូចខត 
គ.ក.ប ្រតូវេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តទំងអស់បញជូ នេន គឃ.សប 

េដើមបីបន្ត យករណ៍ជូន គធ.ខប និង គ.ជ.ប សំុឱយមនករេបះេឆន ត ជថមីេន
ករយិល័យពក់ព័នធ។ ្របធន គ.ក.ប េនះ្រតូវ៖ 

- េធ្វើរបយករណ៍ពីសភពករណ៍ជក់ែស្តងជូន គឃ.សប។ 
- ្របមូល និងេវចខចប់ ល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត ែដលេនេសសសល់អម
េ យរបយករណ៍ខងេលើជូន គឃ.សប។ 

- បំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ២ចបប់ ជូន គឃ.សប 
១ចបប់ និង ១ចបប់ េទៀតរក ទុកជឯក រេនករយិល័យេបះេឆន ត។ 

េនេពលទទួលបនរបយករណ៍ពីករយិល័យេបះេឆន តែដលមនករណី
្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន គឃ.សប ្រតូវេលើកេយបល់
េសនើជបនទ ន់េទ គធ.ខប និង គ.ជ.ប សំុឱយមនករេបះេឆន ត ជថមីេនករយិល័យ
េបះេឆន តពក់ព័នធ។ 

៣. សមសភព គ.ក.ប ៃនករយិល័យេបះេឆន ត ែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបិទ 
សមសភព គ.ក.ប ៃនករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបិទ 

្រតូវរ ំ យ និងទទួលបន្របក់កៃ្រម្រសប មកិចចសនយ។ 

៤. ករែថរក សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត េនករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបនបិទ 
គ.ក.ប ៃនករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ែដលមិន្រតូវបនបិទ ្រតូវអនុវត្ត

ដំេណើ រករេបះេឆន ត ករបិទករេបះេឆន ត ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ករេវចខចប់ និងករ
្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន តធមម ម ប.ន.ត.រ េហើយ គឃ.សប ្រតូវ៖ 

- រក ទុក និងករពរឱយបនហមត់ចត់នូវសន្លឹកេឆន តែដលបនេ្របើ្របស់េហើយ 
និងែដលមិនទន់បនេ្របើ្របស់ លទធផលៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត និងឯក រ
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េបះេឆន តពក់ព័នធៃនករយិល័យែដលមិន្រតូវបនបិទេនទី ន ក់ករ គឃ.សប 
ឬេនកែន្លងសុវតថិភព មួយែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យ គ.ជ.ប រហូតដល់
េពលបញច ប់ករេបះេឆន ត ជថមី េនករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបន
េបើក ឬ្រតូវបនបិទ។ 

- ្របមូល និង្របគល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តៃនករយិល័យេបះេឆន តែដលមិន
្រតូវបនបិទ េទឱយ គធ.ខប ឬរក ទុកសិនេន គឃ.សប េទ មសភពជក់
ែស្តងែដលសេ្រមចេ យ គធ.ខប។ 

៥. ករែថរក សមភ រ ឯក រេបះេឆន តរបសក់រយិល័យេបះេឆន តែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបទិ 
គឃ.សប ្រតូវរក ទុកនូវ ល់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តរបស់ករយិល័យេបះេឆន ត 

ែដលមិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបិទ ស្រមប់េ្របើ្របស់េនេពលេបះេឆន ត ជថមី ម
ករសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប។ 

X. ករេបះេឆន ត ជថមី 
១. ករេរៀបចំករេបះេឆន ត ជថមី  កនុងករណីករយិល័យេបះេឆន តមិន្រតូវបនេបើក ឬបនបិទ េ យ

ករណី្របធនសក្ដិ ឬអសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន 
កនុងករណីករយិល័យេបះេឆន ត មួយ្រតូវបនបិទ េ យករណី្របធនសក្ដិ ឬ

អសន្តិសុខ ឬកលៈេទសៈមន សនន ករេបះេឆន តេនករយិល័យេនះ្រតូវេធ្វើ ជថមី 
កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៨ៃថង េ្រកយ គ.ជ.ប បន្របកសថ ករយិល័យេបះេឆន តេនះ
មិន្រតូវបនេបើក ឬ្រតូវបនបិទ។ ករេបះេឆន ត ជថមី្រតូវ្រប្រពឹត្តេធ្វើេនទីកែន្លង
សម្រសបែដលកំណត់េ យ គ.ជ.ប។ 

ក. ករចត់ែចងរបស់ គ.ជ.ប 
- កំណត់កលបរេិចឆទ និងទី ំងៃនករេបះេឆន ត ជថមី។ 
- ែណនំ គឃ.សប ឱយផ ព្វផ យ និងបិទផ យេន គឃ.សប និងេនទី ំង
ករយិល័យែដល្រតូវេបះេឆន ត ជថមីេនះយ៉ងតិច ៣ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត

ជថមី។ 
- ែណនំេ យែឡកចំេពះ គធ.ខប និង គឃ.សប ពក់ព័នធអំពីករងរជក់
ែស្ដងទក់ទងនឹងករេបះេឆន ត ជថមី។ 

- រក សមសភព គធ.ខប និងម្រន្តីបេ្រមើករងរេន គធ.ខប មួយចំនួន ម
ត្រមូវករៃនករងរ។ 

- រក សមសភព គឃ.សប ពក់ព័នធ។ 
- រក សមសភព គ.ក.ប ែដលធ្ល ប់បេ្រមើករងរេនករយិល័យែដល្រតូវ
បនបិទេនះ ឬទំងេនះ ឬែតង ំង គ.ក.ប ែដលធ្ល ប់បេ្រមើករងរេន
ករយិល័យេបះេឆន តេផ ងេទៀត េដើមបីងយ្រសួល និងពំុចំបច់េធ្វើករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លជថមី។ 
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ខ. ណត្តិរបស់ គធ.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ 
ណត្តិរបស់ គធ.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្រមប់ករេបះេឆន ត

ជថមី្រតូវបញច ប់ មករកំណត់របស់ គ.ជ.ប។ 
គ. សិទធិអំ ច និងភរកិចចរបស់ គធ.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ 

សិទធិអំ ច និងភរកិចចរបស់ គធ.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ្រតូវ
អនុេ ម ម ច.គ.ជ.ប ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ េទ មត្រមូវករជក់ែស្តងៃនករ
េបះេឆន ត ជថមីែដលកំណត់េ យ គ.ជ.ប។ 
ឃ. អនកមនសិទធិែដល្រតូវបនអនុញញ តឱយេបះេឆន ត ជថមី  

អនកេបះេឆន តទំងអស់ែដលមនសិទធិេបះេឆន តេនករយិល័យេនះ ឬទំងេនះ 
ែដល្រតូវេបះេឆន ត ជថមី គឺអនកេបះេឆន តែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តៃន
ករយិល័យេនះ ឬទំងេនះ េទះបីជបនេបះេឆន តេហើយក្តី ឬមិនទន់បន
េបះេឆន តក្តី។ 
ង. លកខខណ្ឌ  និងឯក រេ្របើស្រមប់ករេបះេឆន ត ជថមី  

េដើមបីេបះេឆន ត ជថមីបន ពលរដ្ឋ្រតូវ៖ 
- មនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករៃនករយិល័យេនះ។ 
- មន អ.ខ ឬ ឯ.អ។ 

ចំ ៖ំ គឃ.សប ្រតូវសហករជមួយេមឃំុ េចសងក ត់ េចញ ឯ.អ ជូនអនកេបះេឆន តែដល្រតូវ
េបះេឆន ត ជថមី មសំេណើ សំុរបស់ មីខ្លួន រហូតដល់េម៉ង ៥:៣០ នទី ង ច 
េន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត ជថមី កនុងករណី អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គត់្រតូវបត់ ឬខូច។ 
ច. ករេ្របើ្រ ស់បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ 

បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករៃនករយិល័យេបះេឆន តពក់ព័នធ ្រតូវបនេ្របើ្របស់
ស្រមប់ករេបះេឆន ត ជថមី។ បញជ ីេបះេឆន តេនះ្រតូវបិទផ យេន គឃ.សប 
និងេនករយិល័យេបះេឆន ត ជថមី េន ១ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត។ 
ឆ. កររក ទុកសមសភពភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ 

សមសភពភន ក់ងរគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ែដល្រតូវ
សេងកតេមើលករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន តេនះ ្រតូវរក ទុកដែដលស្រមប់
ករេបះេឆន ត ជថមី។ 

ជ. ករេបះពុមពសន្លឹកេឆន ត 
គ.ជ.ប ្រតូវេបះពុមពសន្លឹកេឆន តស្រមប់ករេបះេឆន ត ជថមី មគំរសូន្លឹកេឆន ត

េលើកមុនេនេលើ្រក សពណ៌េផ ងពីសន្លឹកេឆន តេលើកមុន និង្រតូវឱយមនចំនួន
្រគប់្រគន់ មត្រមូវករេ្របើ្របស់។ 
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ឈ. ករផគត់ផគងស់មភ រ ឯក រេបះេឆន ត 
គ.ជ.ប ្រតូវផគត់ផគង់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តឱយបន្រគប់្រគន់ និងទន់េពល

េវ ដល់ គធ.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ស្រមប់ករេបះេឆន ត ជថមី។ 

ញ. ករេឃសនេបះេឆន ត 
កនុងករេបះេឆន ត ជថមី ករេឃសនេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយ

កនុងមណ្ឌ លេបះេឆន ត ជធនី េខត្តពក់ព័នធ ្រតូវបន មឃត់។ 

ដ. នីតិវិធីៃនករេបះេឆន ត ជថមី  
ករេបះេឆន ត ជថមី ្រតូវអនុវត្តដូចនីតិវធីិៃនករេបះេឆន ត ែដលបនែចង

កនុងជំពូកទី៨ ៃន ប.ន.ត.រ េ យែឡកកនុងេពល្រជលក់ទឹកេខម លុបមិន្រជះ អនកេបះេឆន ត

្រតូវេ្របើ្រមមចង្អុលៃដេឆ្វងរបស់ខ្លួន។ 

េនេពលបញច ប់ករេបះេឆន ត ជថមី គ.ក.ប/គ.ក.រ ្រតូវអនុវត្តករបិទករ

េបះេឆន ត ករបំេពញកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ករ្របមូល 

្របគល់ និងទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត ដូចគន នឹងករេបះេឆន តសកល ែដល

មនែចងកនុង ប.ន.ត.រ។ 

ឋ. ករ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ និងករបិទផ យលទធផលេន 
គឃ.សប 
េ្រកយបញច ប់ករេបះេឆន ត ជថមី គឃ.សប ្រតូវ្រតួតពិនិតយ និងបូកសរបុ

លទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ្រសប ម ប.ន.ត.រ។ កនុងករបូកសរុប

លទធផល គឃ.សប ្រតូវបូកសរុបលទធផលទូទំងឃំុ សងក ត់ គឺទំងលទធផលៃន

ករ ប់សន្លឹកេឆន តេនករយិល័យែដលមិន្រតូវបនបិទ ទំងលទធផលៃនករ ប់

សន្លឹកេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត ជថមី រួចបញជូ នកំណត់េហតុបូកសរុប

លទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ និងសមភ រ ឯក រពក់ព័នធេទ គធ.ខប។ 

ឌ. ករប្ដឹងត ៉  ករប្ដឹងជំទស់ និងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ង 
កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត ជថមី ចប់េផ្តើមពីករេរៀបចំដំបូង រហូតដល់ករ

្របកសលទធផលផ្លូវករ ករប្ដឹងត ៉ ឬ/និងករប្ដឹងជំទស់ ករ្របជំុសេ្រមច ឬ/និង

សវនករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ង ្រតូវអនុវត្ត មនីតិវធីិដូចគន នឹងករេបះេឆន ត

សកល ែដលមនែចងកនុង ប.ន.ត.រ។ 
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២. ករេរៀបចំករេបះេឆន ត ជថមី  កនុងករណីបដិេសធលទធផលៃនករេបះេឆន ត 
ចំេពះករយិល័យេបះេឆន តែដល្រតូវបន គ.ជ.ប សេ្រមចបដិេសធលទធផលៃន

ករេបះេឆន ត គ.ជ.ប ្រតូវេរៀបចំករេបះេឆន ត ជថមីកនុងរយៈេពលមិនេលើសពី ៨ៃថង 
បនទ ប់ពីៃថងេចញស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចបដិេសធលទធផលៃនករេបះេឆន តេនះ េនទី ំង
ដែដល ឬទី ំង មួយមិនឆង យពីទី ំងចស់េនកនុងឃំុ សងក ត់ ែដលមនសន្តិសុខ 
និងសុវតថិភពល្អ។ 

 

&*  
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ទ្រមង់ែបបបទស្រមប់េ្របើ្របសេ់ន គឃ.សប 

១. កិចចសនយបេ្រមើករងរកនុងគណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត    
(ទ.១០០២) 

២. ង្របក់កៃ្រមរបស់សមសភពគណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់
សន្លឹកេឆន ត (ទ.១០០៤) 

៣. កំណត់េហតុបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (ទ.១១០៣) 
៤. ្រក សលទធផលបឋមៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (ទ.១១០៥) 
៥. ង្រតួតពិនិតយករែបងែចក និងបញជូ នសន្លឹកេឆន ត (ទ.១១០៦) 
៦. លិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួលសមភ រ ឯក រេបះេឆន ត (ទ.១១០៧) 
៧. ងបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (ទ.១១០៩) 
៨. កំណត់េហតុ យតៃម្លសមជិកគណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 

(ទ.១១១៣) 
៩. ពកយបណ្ដឹ ង (ទ.១២០២) 
១០. ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមច (ទ.១២០៣)  
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