






មាតិកា 

ជំពូកទី  ១ អំពីបទបបញ្ញ ត្តិទូទៅ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..១/៧៦ 
ជំពូកទី  ២  អំពីក្កុមក្បឹកា………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….៣/៧៦ 

   ផ្ផនកទី ១ ក្កុមក្បឹការាជធានី ទេត្ត ក្កុង ក្រុក េណ្ឌ ……………………………………………………………………………...…..៣/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ២ ត្នួាទី ភារកិចច និងរិទធិអំណាចរបរ់ក្កុមក្បឹកា ………………………………………………….…………..៧/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៣ ដីការបរ់ក្កុមក្បឹកា………………………………………………………………………………………………………………………………………..១៦/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៤ អងគក្បជំុ និង បទបញ្ជា ផ្ផទកនុងក្កុមក្បឹកា………………………………………………………………………………..…..១៨/៧៦ 

  ផ្ផនកទី ៥ ទទងវើមនិក្របចាប ់ទោយក្កុមក្បឹកា ឬទោយបុគ្គលិករបរ់  
   ក្កុមក្បឹកា…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….២២/៧៦ 

   ផ្ផនកទី ៦ ការទោោះក្ាយវវិាទទៅមូលោា ន………………………………………………………………………………………………..……..២៥/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៧ បទបបញ្ញ ត្តិពិទរររក្ាបក់្កុមក្បឹកាក្រុក ក្កុមក្បឹកាឃុំ  

   ក្កុមក្បឹការង្កា ត្ផ់្ដលរថិត្កនុងក្រុក………………………………………………………………………………………..២៧/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៨ រាជធានីភនទំពញ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..៣០/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៩ ក្កុងទក្ៅពីរាជធានីភនទំពញ…………………………………………………………………………………………………………………….…..៣០/៧៦ 

ជំពូកទី  ៣  អំពីគ្ណ្ៈកាា ធិការក្កុមក្បឹកា និងគ្ណ្ៈអភបិាល………………………………………………………………………..…....៣១/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ១ គ្ណ្ៈកាា ធិការរបរ់ក្កុមក្បឹកា…………………………………………………………………………………………….………..៣១/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ២ គ្ណ្ៈកាា ធិការរក្មបរក្មួលបទចចកទទរ……………………………………………………………….……..៣៣/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៣ គ្ណ្ៈកាា ធិការពិទក្រោះទោបល់កិចចការស្តរតី និងកុារ……………………………….…………..៣៤/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៤ គ្ណ្ៈកាា ធិការលទធកមា…………………………………………………………………………………………………………………….……..៣៦/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៥ គ្ណ្ៈអភបិាល……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..៣៦/៧៦ 

ជំពូកទី  ៤  អំពីបុគ្គលិក និងអងគភាពរបរ់ក្កុមក្បឹកា……………………………………………………………………………………………………………...៤៦/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ១ បុគ្គលិករបរ់ក្កុមក្បឹកា…………………………………………………………………………………………………………………….………..៤៦/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ២ នាយករដាបាល……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..៤៩/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៣ អងគភាពរបរ់ក្កុមក្បឹកា……………………………………………………………………………………………………………………………..៥០/៧៦ 

ជំពូកទី  ៥  អំពីដំទណ្ើ រការអនុវត្ត………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….៥១/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ១ គ្ណ្ៈកាា ធិការជាតិ្រក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមផ្បបក្បជាធិបទត្យយ 
    ទៅថ្នន កទ់ក្កាមជាតិ្…………………………………………………………………………………………………………………………………………...៥១/៧៦ 



   ផ្ផនកទី ២ មុេង្ករ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..៥៦/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៣ មុេង្ករជាកាត្ពវកិចច…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..៥៩/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៤ មុេង្ករជាជទក្មើរ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..៦០/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៥ ការក្បគ្ល់ និងការទធវើក្បតិ្ភូកមាមុេង្ករ……………………………………………………………………………….……..៦១/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៦ របបហិរញ្ញ វត្ថុរបរ់រាជធានី ទេត្ត ក្កុង ក្រុក េណ្ឌ ……………………………………………..………..៦៤/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៧ ការក្គ្បក់្គ្ងក្ទពយរមបត្តិរបរ់រដាបាលថ្នន កទ់ក្កាមជាតិ្…………………………………………...៦៨/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ៨ បុគ្គលិក…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..៧១/៧៦ 

ជំពូកទី  ៦  អំពីទោរបបញ្ញ ត្តិ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………៧៤/៧៦ 

ជំពូកទី  ៧  អំពីអនតរបបញ្ញ ត្តិ………………...........................................................................................................................................................................................៧៥/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ១ ការទផទររិទធិ និងការទទលួេុរក្តូ្វ…………………………………………………………………………………………………..៧៥/៧៦ 
   ផ្ផនកទី ២ ក្កុមក្បឹកាឃុំ រង្កា ត្…់……………………………………………………………………………………..…………………………………………..៧៦/៧៦ 

ជំពូកទី  ៨  អវានបបញ្ញ ត្តិ 
 

 

3 

 















































































































































































































1/៣2 

ច្បាប់ 

ស្តីព ី

វិសោំនកម្មច្បាបស់្ត ីពីការស ោះសនោ តស្រើស្សរើស្ 

្កុម្្បឹការារធានី ្កុម្្បឹកាសេតត  

្កុម្្បឹកា្កុង ្កុម្្បឹកា្ស្ុក  

្កុម្្បឹកាេណ្ឌ  

 

មា្ាម្ួយ>- 

 ចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរារារធានី ររុមរបឹរាបេតត ររុមរបឹរាររុង 
ររុមរបឹរាស្ស្រុ ររមុរបឹរាេណ្ឌ  ដដលរបកាស្ឱ្យបរបើបោយរពោះរារររមបលេ នស្/ររម/០៥០៨/០១៨ 
ចុោះថ្ងងទី ២៤ ដេ ឧស្ភា នន ាំ២០០៨ និងចាប់ស្តីពីវបិោធនរមមចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្
ររុមរបឹរារារធានី ររមុរបឹរាបេតត ររុមរបឹរាររុង ររមុរបឹរាស្ស្រុ ររុមរបឹរាេណ្ឌ  ដដល
របកាស្ឱ្យបរបើបោយរពោះរារររមបលេ នស្/ររម/១០១៧/០១៣ ចុោះថ្ងងទី ២៥ ដេ តុលា នន ាំ ២០១៧ 
រតូវ នបធវើវបិោធនរមមដូចតបៅ ៖ 
 -រាំពូរទី៣ (អាំពីងវកិា) និងរាំពូរទី៥ (អាំពីអនតរបបញ្ដតតិ) រតូវលុបបោល 
 -រាំពូរទី៤ រតវូ នដរដរបមរជា រាំពូរទី៣ ងមី (អាំពីបោស្បបញ្ដតតិ) 
 -រាំពូរទី៦ រតវូ នដរដរបមរជា រាំពូរទី៤ ងមី (អាំពីអវោនបបញ្ដតតិ) 
 -មារា ១១ មារា ៨៥ មារា ៨៦ មារា ៨៧ និងមារា ៨៨ រតូវលុបបោល 
 -មារា៣ មារា ១០ មារា១២ មារា១៣ មារា១៣(ស្ទួន) មារា១៧ មារា២៩ មារា៣០ 
មារា៤៤ មារា៤៦ មារា៥៥ មារា៥៧ មារា៥៨ និងមារាោាំងឡាយោប់ពីរាំពូរទី៤ ដល់
រាំពូរទី៦ រតូវ នបធវើវបិោធនរមមដូចខាងបរកាម ៖ 
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 រនុងបន្ទោះ ៖ 
  - ក'ត  ៖                                          ។ 

  - ស'ស  ៖ ាងឱ្យចាំនួនស្នលឹរបនន ត នការស្របុដដល នប ោះឱ្យបញ្ជ ីបបរខរនថ្ន 
រណ្បរសនបោ យោាំងអស់្ដដល នចូលរមួរនុងការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរារារធានី 
ររុមរបឹរាបេតត ររមុរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្ស្រុ ររុមរបឹរាេណ្ឌ  ដរបចញនូវចាំនួនស្នលឹរបនន ត
 នការស្របុប ោះឱ្យបញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យដដលប ោះបង់បោលអាស្នៈ ឬដដល 
រតូវលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យ ឬដដលរតូវរ ាំលាយ ស្ស្បាមចាប់ស្តីពីរណ្បរស 
នបោ យ។ 
  - អ'ប  ៖  ាងឱ្យចាំនួនអាស្នៈរបស់្រណ្បរសដដលប ោះបង់បោលអាស្នៈ ឬដដល 
រតូវលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យ ឬដដលរតូវរ ាំលាយ ស្ស្បាមចាប់ស្តីពីរណ្បរស
នបោ យ។  
 ទី២.ររណី្ដូចមានដចងរនុងរថាេណ្ឌ ទី២ ថ្នមារាបនោះ ការរាំណ្ត់ចាំនួនរូាដដលតរមូវឱ្យ
បញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យមួយទទួល នមួយអាស្នៈ រតូវយរចាំនួនស្នលឹរបនន ត ន
ការស្របុដដល នប ោះឱ្យបញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យោាំងអស់្ ដដល នចូលរមួរនុង
ការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរារារធានី ររុមរបឹរាបេតត ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្ស្រុ 
ររុមរបឹរាេណ្ឌ  ដរបចញចាំនួនស្នលឹរបនន ត នការស្របុរបស់្បញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យ 
ដដលប ោះបង់បោលអាស្នៈ ឬដដលរតវូលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យ ឬដដលរតូវ
រ ាំលាយ ស្ស្បាមចាប់ស្តីពីរណ្បរសនបោ យ និងដរបចញចាំនួនស្នលឹរបនន ត នការស្របុ
របស់្បញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យ ដដល នរបកាស្មិនទទួលយរអាស្នៈ ដដលបៅទាំបនរ 
មរដចរជាមួយនឹងចាំនួនអាស្នៈដដលបៅទាំបនរបន្ទោះ ាមរបូមនតដូចខាងបរកាម ៖ 

  ស្'ស្ 

ក'ត =  

  អ'ប 

 រនុងបន្ទោះ ៖ 
  - ក'ត ៖ ាងឱ្យរូាជាផលដចរដដលរតូវរិតដល់២េទង់បរកាយបរបៀស្។ 

  - ស្'ស្ ៖                                               
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                   ដដលបៅទាំបនរ។ 
  - អ'ប ៖ ាងឱ្យចាំនួនអាស្នៈរបស់្រណ្បរសនបោ យដដលប ោះបង់បោល
អាស្នៈ ឬដដលរតវូលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យ ឬដដលរតូវរ ាំលាយ ស្ស្បាម
ចាប់ស្តីពីរណ្បរសនបោ យ។ 
 រំហានទ២ី ៖                                             
                                                             
                                               ១              
     ៖ 

  ស្ប 

អ'ទ =  

  ក'ត 

 
 រនុងបន្ទោះ ៖ 
  - អ'ទ ៖ ាងឱ្យចាំនួនអាស្នៈដដលបញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យមួយ
 នទទួល។ 
  - ស្ប ៖                                                   
        ។ 
  - ក'ត ៖ ាងឱ្យរូាដដល នរាំណ្ត់រនុងរាំហានទី១។ 
 បន្ទទ ប់ពី នបធវើការរណ្ន្ទរនុងរាំហានទី២ រនុងររណី្ោម នអាស្នៈបៅស្ល់បដើមបីដបងដចរ
បនតបទៀតចាំនួនអាស្នៈស្បរមចរតូវរាំណ្ត់យរដតមតង។ 
 រនុងររណី្រណ្ន្ទរនុងរាំហានទី២ រចួប ើយ ប ុដនតមានអាស្នៈបៅស្ល់ដដលរតូវបនតដបង
ដចរតបៅបទៀត អាស្នៈដដលបៅស្ល់បន្ទោះរតូវដបងដចរាមរបូមនតរនុងរាំហានទី៣។ 
 រំហានទ៣ី   ៖                                              
                       ៖ 
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រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតវូដបងដចរអាស្នៈដដលបៅទាំបនរបនោះាមបទបបញ្ដតតិថ្ន
មារាបនោះ។ 

មា្ា ១៤>- 

 មណ្ឌ លប ោះបនន ត ស្រមាប់បររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរារមួមាន : 
  -រារធានី បេតត ជាមណ្ឌ លប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរារារធានី ររុមរបឹរាបេតត 
  -ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  ជាមណ្ឌ លប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរាររុង ស្ស្រុ េណ្ឌ  ។ 
 ស្មារិរររុមរបឹរា រតូវបររើស្បរ ើស្បចញពីបញ្ជ ីបបរខរនរបស់្រណ្បរសនបោ យដដល
 នជាប់បនន តស្រមាប់របបភទររុមរបឹរារនុងមណ្ឌ លបន្ទោះ។ 

ផ្នោកទី ៣ 

ការច្ប ោះបញ្ជ ីរណ្បកសនសោ យឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត 

និងបញ្ជ ីសបកខរនឈរស ម្ ោះ 

មា្ា ១៥>- 

 របជាពលរដឋដេមរោាំងពីរបភទដដលមានបាំណ្ងឈរប ម្ ោះជាបបរខរនប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្
ររុមរបឹរា រតូវបាំបពញល័រខេ័ណ្ឌ ដូចមានដចងរនុងមារា ២១ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ ល 
រារធានី បេតត ររុង ស្ស្រុ េណ្ឌ  ។ 

មា្ា ១៦>- 

 រនររប់រូបដដលមានបាំណ្ងឈរប ម្ ោះជាបបរខរនប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរារតូវ
បញ្ចូ លប ម្ ោះរបស់្េលួនបៅរនុងបញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យណាមួយ ។ 
 បញ្ជ ីបបរខរននីមួយៗរតូវបរៀបចាំបោយរណ្បរសនបោ យដដល នចុោះបញ្ជ ីរតឹមរតូវាម
ល័រខេ័ណ្ឌ ដូចមានដចងរនុងចាប់ស្តីពីរណ្បរសនបោ យ ។ 
 បញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យនីមួយ រៗតូវមានប ម្ ោះបបរខរនាមលាំោប់បលេបរៀង និង
រតូវធាន្ទឱ្យមានបបរខរនស្តស្តីចូលរួម និងមានប ម្ ោះបៅលាំោប់បលេបរៀងស្មស្ស្ប រនុងបញ្ជ ី
បបរខរនបន្ទោះ ។ 

មា្ា ១៧>-ថ្មី 
 ោម នសិ្ទធិឈរប ម្ ោះជាបបរខរនប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរា ៖ 

- ស្មារិររដឋស្ភា រពឹទធស្ភា ររុមរបឹរាធមមនុញ្ដ រាររោឋ ភិ ល និងបៅររម 
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- ស្មារិរឧតតមររុមរបឹរាថ្នអងគបៅររម 
- អភិ ល អភិ លរង រារធានី បេតត ររុង ស្ស្រុ េណ្ឌ  
- ស្មារិរររុមរបឹរាឃុាំ ស្ង្កក ត់ 
- ស្មារិររណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រណ្ៈរមមការបរៀបចាំការប ោះបនន ត 

និងមន្តនតី បុរគលិរបបរមើការង្ករបរៀបចាំការប ោះបនន តររប់លាំោប់ថាន រ់ 
- មន្តនតីរារការសីុ្វលិ មន្តនតីតុលាការ រងបោធពលបេមរភូមិនទ នររ លជាតិរនុង

មុេតាំដណ្ង 
- មន្តនតីបុរគលិររបស់្ររុមរបឹរាររប់លាំោប់ថាន រ់ 
- រនដដលរតូវ នតុលាការស្បរមចផតន្ទទ បោស្ោរ់ពនធន្ទោរពីបទឧររិដឋ ឬ បទមរឈិម 

ណាមួយ ប ើយដដលមិនោន់មាននីតិស្មបោប ើងវញិ 
- រនវរិលចរតិ ឬ រនដដលស្ថិតបៅបរកាមអាណាពា លទូបៅ ដដលមានលិេិត

បញ្ញជ រ់ពីររសួ្ង ោថ ប័នមានស្មតថរិចច 
- រនដដលរតូវ នដរ ូតជាបបណាត ោះអាស្នននូវសិ្ទធិប ោះបនន ត ឬ រនដដលរតូវ

 នលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ីប ោះបនន ត បោយរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត 
- រពោះស្ងឃ ឬ បពវរិតោស្ន្ទ ។ 

មា្ា ១៨>- 

 មន្តនតីរារការសីុ្វលិ មន្តនតីតុលាការ នររ លជាតិ រងបោធពលបេមរភូមិនទ មន្តនតីបុរគលិរ 
របស់្ររុមរបឹរាររប់លាំោប់ថាន រ់ដដលមានបាំណ្ងឈរប ម្ ោះជាបបរខរនប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្
ររុមរបឹរា រតូវោរ់ រយសុ្ាំចាប់ឈប់ពិបស្ស្ោ ងតិចរ ាំពីរ(០៧)ថ្ងង មុនថ្ងងបបើរការបោស្ន្ទ
ប ោះបនន ត រ ូតដល់ថ្ងងរបកាស្លទធផលថ្នការប ោះបនន តជាផលូវការ ។ 
 របសិ្នបបើោមីេលួនជាប់បនន ត ប ើយមានបាំណ្ងចង់បបរមើការង្ករជាស្មារិរររុមរបឹរាបន្ទោះ 
ោមីេលួនរតូវបធវើ រយសុ្ាំាមឋាន្ទនុររមបៅររសួ្ង ឬ ោថ ប័នោមី បដើមបីបៅបបរមើការង្ករ បរៅ
ររបេ័ណ្ឌ បដើមរនុងរយៈបពលថ្នអាណ្តតិរបស់្ររមុរបឹរា ។ រនុងរយៈបពលបនោះ ោមីេលួនមានសិ្ទធិ
ប ើងថាន រ់ ឬ ឋាននតរស្រតិ និងររាអតីតភាពការង្ករស្រមាប់ទទួលបោធននិវតតន៍ ។ 
 បៅបពលចប់អាណ្តតិជាស្មារិរររុមរបឹរា ោមីេលួនអាចសុ្ាំរត ប់មរបបរមើការង្ករបៅ
ររសួ្ង ឬ ោថ ប័នបដើមវញិ ប ុដនតមុេង្ករ និងតាំដណ្ងអាស្ស័្យបោយររសួ្ង ឬ ោថ ប័នជាអនរស្បរមច ។ 
មា្ា ១៩>- 

 រណ្បរសនបោ យដដល នចុោះបញ្ជ ីស្ស្បាមចាប់ស្តីពីរណ្បរសនបោ យ ប ើយ
មានបាំណ្ងចូលរមួរបរួតរបដរងបៅរនុងការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា រតូវោប់បផតើមចុោះបញ្ជ ី
រណ្បរសនបោ យឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត ាមនីតិវធីិដដលបរៀបចាំបោយរណ្ៈរមាម ធិការជាតិ
បរៀបចាំការប ោះបនន ត ោ ងតិចដប តសិ្ប(៨០)ថ្ងងមុនកាលបរបិចឆទថ្នការប ោះបនន ត ។ 
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 រនុងររណី្បនោះ រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការ
ប ោះបនន តរតូវ : 
  -បាំបពញដបបបទថ្នការបដិបស្ធបបរខភាព ឬ បញ្ជ ីរាយន្ទមបបរខរន បោយបញ្ញជ រ់ពី
មូលប តុ និងកាលបរបិចឆទថ្នការបដិបស្ធ 
  -ផតល់បស្ចរតីចមលងថ្នបស្ចរតីបដិបស្ធមួយចាប់បៅោមីេលួន និងោមីរណ្បរស
នបោ យ និងររាទុរជាឯរោរមួយចាប់ 
  -របរល់ដបបបទបតឹងតវា ដល់ោមីេលួន និងោមីរណ្បរសនបោ យបដើមបីបតឹងតវា  ។ 
 បបរខភាព ឬ បញ្ជ ីបបរខរនរបស់្រណ្បរសនបោ យណា ដដលរតវូ នបដិបស្ធបោយ
រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន តោមីេលួន ឬ
ោមីរណ្បរសនបោ យបន្ទោះមានសិ្ទធិបតឹងតវា បៅរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រនុង 
រយៈបពលោ ងយូររ ាំ(០៥)ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីថ្ងង នទទួលដបបបទបដិបស្ធ ។ 
 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវបបើរស្វន្ទការជាោធារណ្ៈ រនុងរយៈបពល
ោ ងយូរ(០៥)ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីទទួល ន រយបណ្តឹ ងតវា  ។ 
 រនុងររណី្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តយល់រពមាម រយបណ្តឹ ងតវា  
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវ : 
  -បាំបពញដបបបទយល់រពមចុោះ តថបលខា និងកាលបរបិចឆទ 
  -ផតល់ដបបបទយល់រពមដល់រណ្បរសនបោ យោមី ឬ តាំណាងមួយចាប់ 
រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត រ់ព័នធ
មួយចាប់ និងររាទុរឯរោរមួយចាប់ ។ 
 រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតវូផតល់ 
ការយល់រពមបលើ រយសុ្ាំចុោះបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យឈរប ម្ ោះប ោះបនន តបន្ទោះ ប ើយបចញលិេិត 
បញ្ញជ រ់ការសុ្ាំចុោះបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យឈរប ម្ ោះប ោះបនន តរូនរណ្បរសនបោ យោមី ។ 
 រនុងររណី្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត បដិបស្ធបលើ រយបណ្តឹ ងតវា  
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវ : 
  -                                       
  -                                               
                                                                 
                              ។ 
                                                                ។ 







20/៣2 

មា្ា ៣៦>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវបបងកើតនិងបរៀបចាំការោិល័យប ោះបនន តមួយ 
ឬ បរចើនស្រមាប់ការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា ាមរបបភទររុមរបឹរានីមួយៗ ។ 
 ការោិល័យប ោះបនន តនីមួយៗរតូវទទួលេុស្រតូវតាំបន់មួយដដល នរាំណ្ត់ ។ 
 ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  រឺជាការោិល័យប ោះបនន ត ។ 
 ការោិល័យប ោះបនន តមួយ អាចរមួបញ្ចូ លឃុាំ ស្ង្កក ត់បរចើនជាងមួយ ។ 
 មា្ា ៣៧>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តអាចបររើស្បរ ើស្អោរ ឬ រដនលងដតមួយស្រមាប់
បរបើរ ស់្ជាការោិល័យប ោះបនន តមួយ ឬ បរចើន របសិ្នបបើការបរៀបចាំបន្ទោះមិនមានការប ោះ ល់
ដល់សុ្ចរតិភាពថ្នការប ោះបនន ត ។ 
 ការោិល័យប ោះបនន តពីរ ឬ បរចើនបៅរនុងអោរ ឬ រដនលងដតមួយ រតូវោត់ដចងឱ្យមានការ
ររប់ររងបោយដ រពីោន  ។ 
មា្ា ៣៨>- 

 បញ្ជ ីប ម្ ោះទីាាំងថ្នការោិល័យប ោះបនន តស្រមាប់ការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា 
រតូវបិទផាយបៅាមោលាឃុាំ ស្ង្កក ត់ និងបៅទីរដនលងោធារណ្ៈណាមួយបៅរនុងមណ្ឌ ល
ប ោះបនន ត រនុងរយៈបពលោ ងតិចោមសិ្ប(៣០)ថ្ងង មុនថ្ងងប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៣៩>- 

 រណ្បរសនបោ យដដល នអនុញ្ញដ តឱ្យចុោះបញ្ជ ី បដើមបចូីលរមួរបរួតរបដរងបៅរនុងការ
ប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា មានសិ្ទធិ បស្នើសុ្ាំ និងទទួល ននូវបញ្ជ ីប ម្ ោះទីាាំងរបស់្
ការោិល័យប ោះបនន ត បោយបង់ថ្ងលរតឹមតថ្មលបដើមស្រមាប់ផលិតឯរោរបនោះ ។ 
មា្ា ៤០>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវបផញើចាប់ចមលងបញ្ជ ីប ម្ ោះ ទីាាំងការោិល័យ
ប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរានីមួយៗ មួយចាប់រូនររសួ្ងមហាថ្ផទ ។ 
មា្ា ៤១>- 

 ដផែរាមចាប់បនោះ និងបទបបញ្ដតតិ ដូចមានដចងរនុងចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្ាាំង
តាំណាងរាស្តស្ត រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវរាំណ្ត់ជារ់ដស្តងអាំពីការបរៀបចាំ         
ការររប់ររងនិងការរបរពឹតតបៅថ្នការោិល័យប ោះបនន ត បៅរនុងបទបញ្ញជ និងនីតិវធីិរបស់្េលួន
បដនថមបទៀត ។ 
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ផ្នោកទី ៦ 

ការសោស្នាស ោះសនោ ត 

 
មា្ា ៤២>- 

 បបរខរន និងរណ្បរសនបោ យដដល នអនុញ្ញដ តឱ្យចុោះបញ្ជ ីរណ្បរសនបោ យឈរ
ប ម្ ោះប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរា មានសិ្ទធិបធវើការបោស្ន្ទប ោះបនន តស្រមាប់ការប ោះបនន ត 
បររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរា ។ 
មា្ា ៤៣>- 

 ការបោស្ន្ទប ោះបនន ត មានបោលបាំណ្ងបងកលរខណ្ៈឱ្យបបរខរន និងរណ្បរសនបោ យ 
ដដលចូលរួមរបរួតរបដរងបៅរនុងការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរាបធវើការផសពវផាយនូវ
បោលនបោ យនិងរមមវធីិនបោ យរបស់្េលួនដល់អនរប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៤៤>-ថ្មី 
 ការបោស្ន្ទប ោះបនន ត រតូវបធវើប ើងបៅាមមណ្ឌ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  នីមួយ  ៗ។  
 យុទធន្ទការបោស្ន្ទប ោះបនន ត មានរយៈបពលរ ាំបី(០៨)ថ្ងង ប ើយររប់ស្រមមភាពបោស្ន្ទ
ប ោះបនន តរតូវបញ្ច ប់ថ្មៃបួន (២៤)បមា ង មុនថ្ងងប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៤៥>- 

 រនុងបពលបោស្ន្ទប ោះបនន ត និងបពលប ោះបនន ត រណ្បរសនបោ យោាំងអស់្បបរខរន 
ោាំងអស់្ អនរប ោះបនន តោាំងអស់្ ស្មារិរថ្នរណ្បរសនបោ យោាំងអស់្ អនរោាំរទោាំងអស់្ 
រតូវបោរពាមវធិាន បទបបញ្ដតតិនិងបោលការណ៍្ដដលដចងរនុងចាប់បនោះ ចាប់ស្តីពីការប ោះបនន ត 
បររើស្ាាំងតាំណាងរាស្តស្ត និងររមសី្លធម៌ បទបញ្ញជ និងនីតិវធីិរបស់្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំ
ការប ោះបនន ត បោរពាមបោលការណ៍្សិ្ទធិមនុស្ស និងលទធិរបជាធិបបតយយ ដូចមានដចងរនុង
រដឋធមមនុញ្ដថ្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា ។ 
 របបៀប ដបបបទបតឹងរាំោស់្ ឬ តវា រនុងបពលបោស្ន្ទប ោះបនន ត និងការបោោះស្ោយ រយ
បណ្តឹ ង រតូវរាំណ្ត់បោយបទបញ្ញជ និងនីតិវធីិរបស់្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៤៦>-ថ្ម ី
 បទបបញ្ដតតិដូចមានដចងរនុង មារា៦៨ មារា៦៩ មារា៧០ មារា៧១ រថាេ័ណ្ឌ ទី២ 
ថ្នមារា៧២ មារា៧៣ មារា៧៤ មារា៧៥ មារា៧៦ មារា៧៧ មារា៧៨ មារា៧៩ 
មារា៨០ មារា៨១ មារា៨២ មារា៨៣ មារា៨៤ មារា៨៥ មារា៨៦ មារា៨៧ 
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មារា៨៨ មារា៨៩ មារា៩០ និងមារា៩១ ថ្នចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្ាាំងតាំណាង
រាស្តស្ត រតូវយរមរអនុវតតរនុងការបោស្ន្ទប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា ។ 
 បោយដ រ ចាំប ោះការបរៀបចាំរបួនពយុ ោរា ឬ របួនដាំបណ្ើ របោយររមុបងមើរបរើង ឬបោយ 
ោនរាំនិោះររប់របបភទ បៅរនុងមណ្ឌ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ នីមួយៗ រតូវរាំណ្ត់ោ ង
បរចើនពីរ(០២)ដងរនុងអាំ ុងបពលបោស្ន្ទប ោះបនន ត ។ 

ផ្នោកទី ៧ 

ការស ោះសនោ ត 

មា្ា ៤៧>- 

 ស្មារិរររុមរបឹរាឃុាំ ស្ង្កក ត់ដដលោម នប ម្ ោះបៅរនុងបញ្ជ ីប ោះបនន តមិនមានសិ្ទធិប ោះបនន ត 
 នប ើយ ។ 
មា្ា ៤៨>- 

 អនរប ោះបនន តរតូវបៅបង្កា ញេលួន និងរតូវប ោះបនន តបោយេលួនឯងផ្លទ ល់ បៅការោិល័យ
ប ោះបនន តដដលេលួនមានប ម្ ោះរនុងបញ្ជ ី ប ោះបនន តផលូ វការ ប ើយរតូវបង្កា ញឯរោរបញ្ញជ រ់          
អតតស្ញ្ញដ ណ្របស់្េលួនដល់មន្តនតីការោិល័យប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៤៩>- 

 ការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា រតូវបធវើប ើងបៅរនុងការោិល័យប ោះបនន តមួយ ឬបរចើន 
បៅថ្ងងប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៥០>- 

 ការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា រតូវោប់បផតើមពីបមា ង ៧:០០រពឹរ រ ូតដល់បមា ង 
១៥:០០ របស្ៀល ។ 
 អនរប ោះបនន តដដលមានសិ្ទធិប ោះបនន ត ប ើយមានវតតមានបៅរនុងការោិល័យប ោះបនន ត ឬ 
បរបិវណ្ខាងរនុង បៅបមា ង ១៥:០០                   ១៥:០០  ន ។ 
មា្ា ៥១>- 

 អនរប ោះបនន តដដលមានបាំណ្ងប ោះបនន ត មិនរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យចូលរនុងបរបិវណ្ខាងរនុងថ្ន 
ការោិល័យប ោះបនន តបរកាយបមា ង ១៥:០០  នប ើយ ។ 
 របធានរណ្ៈរមមការការោិល័យប ោះបនន ត រតូវរបកាស្បិទការប ោះបនន តបៅបមា ង 
១៥:០០ ។ 
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មា្ា ៥៧>-ថ្មី 
 បទបបញ្ដតតិដូចមានដចងបៅរនុង មារា៩៦ មារា៩៧ មារា៩៨ មារា៩៩ មារា១០០ 
មារា១០៤ មារា១០៦ មារា១០៧ មារា១០៨ មារា១១១ មារា១១២ និងមារា១១៤ ថ្ន
ចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្ាាំងតាំណាងរាស្តស្ត រតូវ នយរមរអនុវតតចាំប ោះរិចចដាំបណ្ើ រការថ្ន
ការោិល័យប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរា ។ 

ផ្នោកទី ៨ 

ការរាប់ស្នលឹកសនោ ត និងលទះនលននការស ោះសនោ ត 

មា្ា ៥៨>-ថ្ម ី
 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវរាំណ្ត់រនុងបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិអាំពីការបរៀបចាំ
និងការររប់ររងការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត និងការរាប់ស្នលឹរបនន តឱ្យស្ស្បបៅាមចាប់បនោះ 
និងស្ស្បបៅាមបទបបញ្ដតតិដូចមានដចងរនុង មារា១១៥ មារា១១៦ មារា១១៧ មារា១១៨ 
មារា១១៩ មារា១២០ មារា១២១ មារា១២២ មារា១២៤ មារា១២៥ និងមារា១៣៧  ថ្ន
ចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្ាាំងតាំណាងរាស្តស្ត ។ 
មា្ា ៥៩>- 

 ការោិល័យប ោះបនន តកាល យជាការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត បៅបពលរាប់ស្នលឹរបនន ត ។ 
 រណ្ៈរមមការការោិល័យប ោះបនន ត កាល យជារណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត 
បៅបពលរាប់ស្នលឹរបនន ត ។ 
មា្ា ៦០>- 

 បន្ទទ ប់ពីរណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត នបញ្ច ប់ការរាប់ស្នលឹរបនន តភាល ម 
រណ្ៈរមមការបនោះ រតូវបិទផាយលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការរាប់ស្នលឹរបនន តាមរបបភទររុម
របឹរានីមួយៗ ។ 
 រណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត រតវូបធវើរាំណ្ត់ប តុអាំពីការរាប់ស្នលឹរបនន តបនោះ
ជាបី(០៣) ចាប់ មួយចាប់បផញើរូនរណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬរណ្ៈរមមការបេតត 
បរៀបចាំការប ោះបនន ត បោយភាជ ប់ជាមួយនូវបញ្ជ ីប ោះបនន ត ស្នលឹរបនន ត នការ ស្នលឹរបនន តមិន
 នការ ស្នលឹរបនន តដដលពុាំ នបរបើរ ស់្ បណ្តឹ ងរាំោស់្ ឬ តវា  របសិ្នបបើមាន និងឯរោរ
បផសងៗបទៀតមួយចាប់បផញើរូនរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត និងមួយចាប់បិទបៅ
ការោិល័យប ោះបនន ត ។ 
 រាំណ្ត់ប តុថ្នការរាប់ស្នលឹរបនន តបនោះ រតូវចុោះ តថបលខាបោយរបធាន និងស្មារិរ
រណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត ។ តាំណាងរណ្បរសនបោ យអាចចុោះ តថបលខាជា
ោរសីបលើរាំណ្ត់ប តុបនោះ ន ។ 
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មា្ា ៦១>- 

 រណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន តរតូវបញ្ជូ នឯរោរលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការ
ប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរាបៅរណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬរណ្ៈរមមការ 
បេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត ាមបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិដដល នរាំណ្ត់បោយរណ្ៈរមាម ធិការជាតិ
បរៀបចាំការប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៦២>- 

 រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬរណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវ
រតួតពិនិតយបញ្ញជ រ់និងបូរស្របុលទធផលបបណាត ោះអាស្ននាមមណ្ឌ លប ោះបនន តនីមួយៗ រនុងដដន
ស្មតថរិចចរបស់្េលួន រនុងរយៈបពលោ ងយូររ ាំ (០៥) ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីថ្ងងប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៦៣>- 

 រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវ
បធវើរាំណ្ត់ប តុថ្នការរតួតពិនិតយបញ្ញជ រ់ និងបូរស្រុបលទធផលបនោះជាបី(០៣) ចាប់ មួយចាប់ 
បផញើរូនរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត មួយចាប់បិទផាយបៅរណ្ៈរមមការរារធានី
បរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន តនិងមួយចាប់ររាទុរជាឯរោរ ។ 
មា្ា ៦៤>- 

 បន្ទទ ប់ពី នរតួតពិនិតយបញ្ញជ រ់ និងបូរស្របុលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តាម 
មណ្ឌ លប ោះបនន តនីមួយៗ និងបោោះស្ោយបណ្តឹ ងបៅថាន រ់របស់្េលួនចប់ស្ពវររប់រណ្ៈរមមការ
រារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវបធវើការរាំណ្ត់ចាំនួន
អាស្នៈដដលបញ្ជ ីបបរខរនថ្នរណ្បរសនបោ យនីមួយៗ នទទួល និងស្ស្ង់ប ម្ ោះបបរខរន
ជាប់បនន តជាស្មារិរររមុរបឹរាាមរបបភទនីមួយៗ ស្ស្បាមបញ្ដតតិចាប់បនោះ និងចាប់ស្តីពី
ការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររងុ ស្ស្ុរ េណ្ឌ  ។ 
មា្ា ៦៥>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវរតួតពិនិតយ និងបញ្ញជ រ់បលើលទធផលបបណាត ោះ
អាស្ននថ្នការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរាាមរបបភទនីមួយៗ ដផែរាមដបបបទ និងទរមង់
ដដលរាំណ្ត់បោយបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិរបស់្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ។ 
មា្ា ៦៦>- 

 រនុងររណី្មានការតវា រនុងបពលប ោះបនន ត និង/ឬ រនុងបពលរាប់ស្នលឹរបនន ត ប ើយអនរបតឹង
តវា មិនបពញចិតតនឹងការស្បរមចរបស់្របធានការោិល័យប ោះបនន ត ឬ ការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត 
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អនរបតឹងតវា បន្ទោះអាចបតឹងតវា បៅរណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតត 
បរៀបចាំការប ោះបនន ត រយៈបពលពីរ(០២) ថ្ងង ោ ងយូរបន្ទទ ប់ពីថ្ងងប ោះបនន ត និង/ឬ រាប់ស្នលឹរបនន ត ។ 
 រនដដលមានសិ្ទធិប ោះបនន តរនុងរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  ឬ តាំណាងរណ្បរស 
នបោ យ ដដលមានបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះ មានសិ្ទធិបតឹងតវា បៅរណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំ
ការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត អាំពីលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន ត 
បររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរាាមរបបភទនីមួយៗ រនុងរយៈបពលោ ងយូរពីរ(០២)ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីបិទផាយ
លទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តបៅការោិល័យប ោះបនន ត ។ 
 រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវ
បោោះស្ោយបណ្តឹ ងតវា  រនុងរយៈបពលោ ងយូរបី (០៣) ថ្ងង បន្ទទ ប់ពី នទទួល រយបណ្តឹ ងតវា  ។ 
 រនុងររណី្រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត 
បដិបស្ធបណ្តឹ ងតវា  រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការ
ប ោះបនន តរតូវ : 
  -បាំបពញដបបបទថ្នការបដិបស្ធ បោយបញ្ញជ រ់ពីមូលប តុថ្នការបដិបស្ធចុោះ តថបលខា 
និងកាលបរបិចឆទ 
  -បផញើបស្ចរតីបដិបស្ធរូនរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តមួយចាប់រូន
ោមីបដើមបណ្តឹ ងមួយចាប់ និងររាទុរមួយចាប់ជាឯរោរ ។ 
 រនុងររណី្រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត 
យល់រពមចាំប ោះបណ្តឹ ងតវា  រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតត
បរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវបដិបស្ធលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តថ្នការោិល័យប ោះបនន ត 
បោយ : 
  -របកាស្ពយួរលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តបៅការោិល័យប ោះបនន ត
បន្ទោះ ឬ ោាំងបន្ទោះរតូវ នបដិបស្ធ 
  -បាំបពញដបបបទថ្នការយល់រពមាមបណ្តឹ ង បោយបញ្ញជ រ់ពីមូលប តុថ្នការ
បដិបស្ធ រចួប ើយចុោះ តថបលខា និងកាលបរបិចឆទ 
  -របកាស្ថា បស្ចរតីស្បរមចរបស់្រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ 
រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន តស្ថិតបរកាមការរតួតពិនិតយប ើងវញិបោយរណ្ៈរមាម ធិការ
ជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត 
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  -បផញើបស្ចរតីស្បរមច និងរាំណ្ត់ប តុថ្នការរតតួពិនិតយរូនរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀប
ចាំការប ោះបនន តមួយចាប់ រនុងរយៈបពលោ ងយូរថ្មៃបួន (២៤) បមា ង បដើមបីឱ្យរណ្ៈរមាម ធិការ
ជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតួតពិនិតយប ើងវញិ 
  -របរល់ដបបបទថ្នការបដិបស្ធលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តរូនអនរ
បតឹងតវា មួយចាប់ និងររាទុរជាឯរោរមួយចាប់ ។ 
មា្ា ៦៧>- 

 រនុងររណី្អនរបតឹងតវា  មិនបពញចិតតនឹងបស្ចរតីស្បរមចរបស់្រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការ
ប ោះបនន ត ឬ រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត អនរបតឹងតវា  ឬ តាំណាងអាចបតឹងបៅ
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រនុងរយៈបពលោ ងយូរបី (០៣) ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីថ្ងងទទួល
 នដបបបទបដិបស្ធ ។ រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវបធវើការរតួតពិនិតយ និងស្បរមច 
ទទួលយរលទធផលថ្នការប ោះបនន តបន្ទោះជា នការ ឬ ឱ្យប ោះបនន តោជាងមី ។ 
 រនដដលមានសិ្ទធិប ោះបនន តរនុងរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  ឬ តាំណាងរណ្បរស
នបោ យដដលមានបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះមានសិ្ទធិបតឹងតវា បៅរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការ 
ប ោះបនន តអាំពីលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរាាមរបបភទនីមួយៗ 
រនុងរយៈបពលោ ងយូរបី (០៣) ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីថ្ងងដដលរណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត ឬ 
រណ្ៈរមមការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន តបិទផាយលទធផលបបណាត ោះអាស្ននថ្នការប ោះបនន តាម 
របបភទររុមរបឹរានីមួយៗ ។ 
មា្ា ៦៨>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវស្បរមចបលើ រយបណ្តឹ ងតវា រនុងរយៈបពលបី 
(០៣) ថ្ងងោ ងយូរ បន្ទទ ប់ពីថ្ងង នទទួល រយបណ្តឹ ង ។ 
 របសិ្នបបើរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តស្បរមចថា បណ្តឹ ងតវា មិនអាចទទួល
យរ ន រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវ : 
  -បាំបពញដបបបទថ្នការបដិបស្ធ បោយបញ្ញជ រ់ពីមូលប តុនិងកាលបរបិចឆទថ្នការ
បដិបស្ធ 
  -ផតល់បស្ចរតីចមលងថ្នបស្ចរតីបដិបស្ធមួយចាប់បៅអនរបតឹងតវា  និង/ឬ បៅរណ្បរស
នបោ យ 
  -ររាទុរបស្ចរតីបដិបស្ធមួយចាប់ជាឯរោរ ។ 
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មា្ា ៧១>- 

 ដផែរាមលទធផលជាផលូវការថ្នការប ោះបនន ត រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវ
រតួតពិនិតយ និងរបកាស្ចាំនួនអាស្នៈ និងបបរខរនជាប់បនន តបៅរនុងររុមរបឹរាាមរបបភទនីមួយ  ៗ។ 

ផ្នោកទី ៩ 

ការស ោះសនោ តោជាថ្មី 

មា្ា ៧២>- 

 ការប ោះបនន តោជាងមី រតូវបធវើប ើងបន្ទទ ប់ពីកាលៈបទស្ៈមានអាស្នន ។ 
 កាលៈបទស្ៈមានអាស្ននអាចមានររណី្ណាមួយ រនុងចាំបណាមររណី្ដូចខាងបរកាម :  
  -អស្នតិសុ្េជាោធារណ្ៈ 
  -ទឹររាំនន់ េយល់ពយុោះ រញ្ជួ យដផនដី ឬ បរោោះធមមជាតិបផសងៗបទៀត 
  -ការដួលរលាំអោរស្រមាប់បបរមើការប ោះបនន តបោយយថាប តុណាមួយ អរគិភ័យ 
ឬ ការេូចខាតរបហារ់របដ លោន ដដលន្ទាំឱ្យ មានបរោោះថាន រ់ 
  -ការរាាំងស្ទោះដផនររដឋ លដដលមិនអាចឱ្យការប ោះបនន តដាំបណ្ើ រការ ន ។ 
មា្ា ៧៣>- 

 រនុងររណី្ដដលកាលៈបទស្ៈមានអាស្ននដូច នដចងរនុងមារា ៧២ ថ្នចាប់បនោះ 
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវរាយការណ៍្ភាល មរូនន្ទយររដឋមន្តនតី ។ 
មា្ា ៧៤>- 

 រនុងររណី្ដដលការោិល័យប ោះបនន តណាមួយមានអាស្ននដូចមានដចងរនុងមារា ៧២ ឬ 
ររណី្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត បដិបស្ធលទធផលថ្នការប ោះបនន តបៅការោិល័យ 
ប ោះបនន តណាមួយដូចមានដចងរនុងមារា ៦៩ ថ្នចាប់បនោះ ការប ោះបនន តបៅការោិល័យបន្ទោះរតូវ 
បធវើោជាងមី រនុងរយៈបពលោ ងយូររ ាំបី (០៨) ថ្ងងបរកាយ បៅទីរដនលងស្មស្ស្បដដលរាំណ្ត់បោយ 
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ។ 
 អនរប ោះបនន តោាំងអស់្ដដលមានសិ្ទធិប ោះបនន តបៅការោិល័យប ោះបនន តបន្ទោះរតូវអនុញ្ញដ ត 
ឱ្យប ោះបនន ត បោោះបីជាអនរោាំងបន្ទោះ នប ោះបនន តប ើយរតី ឬ មិនោន់ នប ោះបនន តរតី ។ 
 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវធាន្ទឱ្យមានស្នលឹរបនន តររប់ចាំនួនដដលប ោះពុមព 
បលើររោស្ពណ៌្បផសងពីបលើរមុន ។ 
 ដបបបទនីតិវធីិថ្នការប ោះបនន តោជាងមី  រតូវរាំណ្ត់បោយបទបញ្ញជ និងនីតិវធីិរបស់្ 
រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ។ 
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ផ្នោកទី ១០ 

ការដាក់រំនួស្ស្មារិក្កុម្្បឹកា 

មា្ា ៧៥>- 

 រនុងររណី្ស្មារិរររុមរបឹរាណាមាន រ់ ន ត់បង់ស្មារិរភាពដូចមានដចងរនុងមារា 
២២ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររងុ ស្ស្រុ េណ្ឌ  រតូវបររើស្បរ ើស្បបរខរន 
ដដលមានប ម្ ោះរនុងបលេបរៀងលាំោប់បន្ទទ ប់រនុងបញ្ជ ីបបរខរនជាមួយមររាំនួស្ស្ស្បាមមារា ២៣ 
ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  បោយមិន ច់បធវើការ
ប ោះបនន តប ើងវញិប ើយ ។ 

ផ្នោកទី ១១ 

ស្ម្តថកិច្បចសដាោះ្ោយវិវាទកោុងការស ោះសនោ ត 

មា្ា ៧៦>- 

 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវស្បរមចបលើវវិាទោាំងអស់្ដដល រ់ព័នធបៅ
នឹងការប ោះបនន តបររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរា ។ 
 បស្ចរតីស្បរមចរបស់្រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ជាបស្ចរតីស្បរមចចុងបរកាយ ។ 
មា្ា ៧៧>- 

 រណ្ៈរមមការការោិល័យប ោះបនន ត រណ្ៈរមមការការោិល័យរាប់ស្នលឹរបនន ត រណ្ៈរមម
ការររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ បរៀបចាំការប ោះបនន ត រណ្ៈរមមការរារធានីបរៀបចាំការប ោះបនន ត រណ្ៈរមម
ការបេតតបរៀបចាំការប ោះបនន ត និងរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន តរតូវបោោះស្ោយការ
បតឹងតវា  ឬ បតឹងរាំោស់្បៅរនុងដដនស្មតថរិចចរបស់្េលួន ។ 
 រណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត រតូវបរៀបចាំនីតិវធីិោរ់ទងបៅនឹងការបតឹងតវា  និង
ការបតឹងរាំោស់្បនោះ ។ 

ផ្នោកទី ១២ 

ការស ោះសនោ តស ើងវិញ 

មា្ា ៧៨>- 

 ការបរៀបចាំបធវើការប ោះបនន តប ើងវញិ រតវូបធវើប ើងបៅរនុងររណី្ណាមួយដូចខាងបរកាម : 
  -បេតត ររុង ស្ស្រុ េណ្ឌ  ដដលបបងកើតងមីាមល័រខេ័ណ្ឌ ដដលមានដចងរនុងមារា ៦ 
និង មារា ៧ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  
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  -ររុមរបឹរារារធានី ឬ បេតត ឬ ររុង ឬ ស្ស្ុរ ឬ េណ្ឌ  ដដលរតូវរ ាំោយាម
ល័រខេ័ណ្ឌ ដូចមានដចងរនុងមារា ២៤ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្រុ 
េណ្ឌ  ។ 
 ការប ោះបនន តប ើងវញិស្រមាប់បររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរាបេតត ររងុ ស្ស្រុ េណ្ឌ  ដដលបបងកើតងមី 
រតូវបធវើប ើងរនុងរយៈបពលោ ងយូរពីររយដស្សិ្ប(២៤០)ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីការបបងកើតបេតត ររុង ស្ស្រុ 
េណ្ឌ បន្ទោះ ។ 
 ការប ោះបនន តប ើងវញិស្រមាប់បររើស្បរ ើស្ររុមរបឹរារារធានី បេតត ររុង ស្ស្ុរ េណ្ឌ  ដដល
រតូវរ ាំោយាមល័រខេ័ណ្ឌ ដដលមានដចងរនុងមារា ២៤ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី 
បេតត ររងុ ស្ស្រុ េណ្ឌ  រតូវបធវើប ើងរនុងរយៈបពលោ ងយូរមួយរយថ្មៃ(១២០)ថ្ងង បន្ទទ ប់ពីរតវូ ន
រ ាំោយ ។ 
 កាលបរបិចឆទស្រមាប់ការប ោះបនន តប ើងវញិ រតូវរាំណ្ត់បោយន្ទយររដឋមន្តនតីាមស្ាំបណ្ើ
របស់្រដឋមន្តនតីររសួ្ងមហាថ្ផទ ។ 
មា្ា ៧៩>- 

 ការប ោះបនន តប ើងវញិរតូវរបរពឹតតបៅបរកាមការររប់ររង និងការោត់ដចងរបស់្រណ្ៈរមាម ធិ 
ការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត អនុបលាមបៅាមបទបបញ្ដតតិថ្នចាប់បនោះ ។ 
មា្ា ៨០>- 

 ររុមរបឹរាដដលបរើតប ើងបោយការប ោះបនន តប ើងវញិខាងបលើបនោះ មានអាណ្តតិបស្មើនឹង
អាណ្តតិដដលបៅស្ល់របស់្ររមុរបឹរាបន្ទោះដតប ុបណាណ ោះ ។ 
មា្ា ៨១>- 

 ការប ោះបនន តប ើងវញិមិនរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យបធវើប ើយរបសិ្នបបើអាណ្តតិដដលបៅស្ល់របស់្
ររុមរបឹរាមានរយៈបពលមិនបលើស្ពីមួយរយដប តសិ្ប (១៨០)ថ្ងង ។ 
 រនុងរយៈបពលបនោះ រដឋមន្តនតីររសួ្ងមហាថ្ផទរតូវអនុវតតាមបទបបញ្ដតតិដូចមានដចងរនុងមារា 
២៧ ថ្នចាប់ស្តីពីការររប់ររងរដឋ លរារធានី បេតត ររុង ស្ស្រុ េណ្ឌ  ។ 

រំពូកទី៣ ថ្មី 

អំពីសោស្បបញ្ញតត ិ

មា្ា ៨២>-ថ្មី 

បទបបញ្ដតតិដូចមានដចងរនុងរាំពូរទី១០ បលើរដលងដតមារា១៥៥ មារា១៥៦ និងមារា
១៦៤ ថ្នចាប់ស្តីពីការប ោះបនន តបររើស្ាាំងតាំណាងរាស្តស្ត រតូវយរមរអនុវតតចាំប ោះការប ោះបនន ត 
បររើស្បរ ើស្ររមុរបឹរា ។ 
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មា្ា ៨៣>-ថ្មី 

រតូវរពមានជាលាយលរខណ៍្អរសរបោយរណ្ៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនន ត ចាំប ោះ
រនណាដដលរបរពឹតតបលមើស្នឹងរថាេ័ណ្ឌ ទី២ ថ្នមារា៤៤ងមី និងមារា៤៦ងមី ថ្នចាប់បនោះ រនុង
ការដ របួនបោស្ន្ទប ោះបនន ត ។ 

រនុងររណី្បៅដតមិនបោរពាមការរពមានខាងបលើ រតូវផ្លរពិន័យជារ រ់ពីរ ាំលាន
(៥.០០០.០០០)បរៀល ដល់ដប់លាន (១០.០០០.០០០)បរៀល និង/ឬ រតវូលុបប ម្ ោះបចញពីបញ្ជ ី
ប ោះបនន តស្រមាប់រយៈបពលរ ាំ(០៥)នន ាំ ឬលុបបបរខភាពរបស់្ោមីេលួន របសិ្នបបើរនដដលរបរពឹតត 
អាំបពើបលមើស្ជាបបរខរនឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត ។ 

រំពូកទី៤ ថ្មី 

អវោនបបញ្ញតតិ 

មា្ា ៨៤>-ថ្មី (មា្ា ៩១ ចាស្់) 

បទបបញ្ដតតិោាំងឡាយណាដដលផទុយនឹងចាប់បនោះរតូវទុរជានិរាររណ៍្ ។ 
មា្ា ៨៥>-ថ្មី (មា្ា ៩២ ចាស្់) 

ចាប់បនោះ រតូវ នរបកាស្ជាការរបញាប់ ។ 
 

  














