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VII. ការសវចខចបរ់ញ្ចប់ «ឃ រិសសស» សសោង «ឃ» និងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅសល់

បញ្ាូនសៅ គ.រ.ប ............................................................................................................. ៥៩ 
១. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប់ «ឃ ពិស  » .............................................................................................. ៦០ 

ក. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប់ «ឃ  ពិស  » ននម្រកុមម្ររឹកាម្រកុង ម្រ ុក ខែឌ  ................................................. ៦០ 
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២. ការសវច្ខចបស់ ោង «ឃ» ននម្រកុមម្ររឹកាណែល គធ.ខប  សម្រមច្ពយួរជាបសណាដ ោះអា នោលទធសលននការស ោះសនោ ត .....៦២ 
៣. ការសវច្ខចបស់ ោង «ឃ » និង «ឃខ» ....................................................................................... ៦៤ 
៤. ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ ល ់............................................................................... ៦៥ 
៥. ការបញ្ជូ នកញ្ច ប់ «ឃ ពិស  » ស ោង «ឃ» និងកញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ លស់ៅ គ.ជ.ប ............. ៦៥ 

VIII. ការស ះសនោ តសាជាងម ី...................................................................................................... ៦៥ 
១. ការបិទការយិាល័យស ោះសនោ តកោុងករែីម្ររធាន កដិ ឬអ្ នត ិុខសាធារែៈ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោ ........... ៦៥ 

ក. ករែីម្ររធាន កដិ ឬអ្ នត ិុខសាធារែៈ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោសកើតស ើងមុននងៃស ោះសនោ ត ............. ៦៦ 
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២. ការស ោះសនោ តសាជាងមី សៅការយិាល័យស ោះសនោ តណែលមិនម្រតូវ នសបើក ឬ/និងណែលម្រតូវ នបិទសៅនងៃស ោះសនោ ត សោយ
សារករែីម្ររធាន កដិ ឬអ្ នត ិុខ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោ ឬ/និងលទធសលននការស ោះសនោ តម្រតូវ នបែិស ធ
សោយ គ.ជ.ប ................................................................................................................... ៦៦ 
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អរសរកាត ់

១. គណៈកម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប 

២. គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គធ.េប 

៣. រេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត េគធ.េប 

៤. ក្កុម្ក្បឹកាឃ ំ សង្កា ត ់ កបឃ.ស 

៥. គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត គ.ក.ប/គ.ក.រ 
៦. គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត គ.ក.ប 

៧. គណៈកម្ាការការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត គ.ក.រ 
៨. ចាបស់ដីពីការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី ក្កុម្ក្បឹការេតត 

ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្កុម្ក្បឹកាក្សុក ក្កុម្ក្បឹកាេណឌ  ច.ប.ក 

៩. ចាប់សដី ពីការរ ោះរនោ តរក្ជើសតំងតំណាងរាស្តសត និងចាប់សដី ពី
វរិោធនកម្ាចាបស់ដីពីការរ ោះរនោ តរក្ជើសតងំតំណាងរាស្តសត ច.ប.ត.រ 

១០. បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី 
ក្កុម្ក្បឹការេតត ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្កុម្ក្បឹកាក្សុក ក្កុម្ក្បឹកាេណឌ  ប.ន.ក 

១១. នាយកដ្ឋា ន ន. 
១២. ទក្ម្ងប់បបបទរេេ ទ. 
១៣. អតតសញ្ជា ណបណ័ណ សញ្ជា តិបេារ អ.េ 

១៤. ឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណបរក្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត ឯ.អ 

 
  



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 1 

 

សោលបាំែង 

កោ ងរោេបំណងឱ្យការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកានានងៃអាទិតយ ទី២៦ បេឧសភា 
នោ ២ំ០១៩ ក្បក្ពឹតតរៅក្បកបរដ្ឋយភាពរេូន ក្តឹម្ក្តូវតម្ចាបស់ដីពីការរ ោះរនោ តរក្ជើស
ររ ើសក្កុម្ក្បឹកា និងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា គ.ជ.ប 
 នររៀបចំចងក្កងរសៀវរៅបណនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.េប បែេម្មន ២បនោក គឺ
បនោកទី១ បណនាំការង្ករ គ.ក.ប/គ.ក.រ និងបនោកទី២ បណនាកំារង្ករ គធ.េប រែើម្បឱី្យម្ស្តនតី
រ ោះរនោ តពាកព់ន័ធនឹងការង្កររនោះអន វតតតួនាទីភារកិចចរបស់េលួន តម្នីតិវធីិឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ 
ទានរ់ពេរវលា និងក្បកបរដ្ឋយោា រតីទទួេេ សក្តូវេពស់។ 

រសៀវរៅបណនារំនោះ ជារសចកដពីនយេ់អំពីបរចចករទស បទបបញ្ាតតិ និងរោេការណ៍
រេើចំណ ចសំខាន់ៗ ននកិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត រាបស់នលឹករនោ ត ការរវចេចប ់និងការបញ្ាូ ន
រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តតម្េំដ្ឋបេំ់រដ្ឋយននការង្ករ។ 

គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.េប ក្តូវយកចិតតទ កដ្ឋកសិ់កា បសែងយេ់តម្េលឹម្ោរនន
រសៀវរៅបណនារំនោះ រែើម្បតីក្ម្ងទិ់សរៅ និងជំរ ញការអន វតតបរចចករទសជាកប់សដងកោ ងកិចច
ក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត ក្ពម្ទាងំការក្តួតពិនិតយបកូសរ បេទធនេននការ
រ ោះរនោ តឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ ម្មនក្បសិទធភាព និងសរក្ម្ច នរជាគជយ័។ 

រសៀវរៅបណនារំនោះកជ៏ាជំនួយែសំ៏ខានស់ក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យ អងគការម្និបម្ន
រដ្ឋា ភ ិេ អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ ត និងភាគីពាកព់ន័ធទាងំអស់ រែើម្បសិីកាបសែងយេ់ 
និងរមួ្សហការអន វតតតម្តួនាទី និងភារកិចចរបស់េលួនរៅកោ ងការសរងាតរម្ើេែំរណើ រការ
រ ោះរនោ ត។ 
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ណនោរទី១ 
គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត នងិរាបស់នលឹរសនោ ត (គ.រ.ប/គ.រ.រ) 

I. គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាបស់នលឹរសនោ ត និងភាោ រ់ងារសនតិសខុស ះសនោ ត 
១. គែៈកមមការការយិាលយ័ស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 

គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត នងិរាបស់នលឹករនោ ត ជាគណៈកម្ាការបែេម្មនភារកិចចចាតប់ចង 
ក្គបក់្គង និងក្តួតពិនិតយនូវរាេ់កិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ តរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត បែេេលួនទទួេេ សក្តូវ។ 

ក.  ា ភាព 
គ.ក.ប ម្មនសម្មសភាពចំននួ ៦របូ បែេរមួ្ម្មន៖ 
 ក្បធាន ១របូ 
 អន ក្បធាន ១របូ 
 រេខាធិការ ១របូ 
 សម្មជិក ៣របូ 

គ.ក.ប នឹងកាល យរៅជាគណៈកម្ាការការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត (គ.ក.រ) រៅរពេរាបស់នលឹករនោ ត។ 
ខ. ភារកចិ្ច នងិការទទលួខ ុម្រតវូ 

សម្មជិក គ.ក.ប/គ.ក.រ ទាងំអស់ក្តូវចូេរមួ្វគគបណដ ោះបណាដ េ រចួម្មច ស់ការ ចាតប់ចងក្គបក់្គង នងិ
ក្តួតពិនិតយរាេ់កិចចក្បតិបតតកិារននការរ ោះរនោ ត នងិរាបស់នលឹករនោ តរៅកោ ងការយិាេ័យបែេេលួនទទួេ
េ សក្តូវ។ ភារកិចច និងការទទួេេ សក្តូវរបស់ គ.ក.ប/គ.ក.រ ម្មនបចងេម្អតិរៅកោ ងសកម្ាភាពជាកប់សដង
ននែំណាកក់ាេនីម្យួៗកោ ងរសៀវរៅបណនារំនោះ។ 

២. ភាោ កង់ារ នត ិខុស ោះសនោ ត 
ក.  ា ភាព 

រៅនងៃរ ោះរនោ ត ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ តចំនួន ៣នាក ់ ក្តូវ នចាតត់ងំឱ្យបំរពញភារកិចច
ការពារសនតិស េរ ោះរនោ ត រៅតម្ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ តនីម្យួៗ 
បែេកោ ងរនាោះ៖ 

 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ១នាក ់ ក្តូវចេ័តការពារជ ំវញិការយិាេ័យ ឬកច៏េ័តការពាររៅ
កោ ងបររិវណខាងរក្ៅននការយិាេ័យ រដ្ឋយក្តូវសថិតរៅកោ ងចម្មៃ យពី ១៥ រៅ ១០០បម្៉ែក្តពី
ការយិាេ័យ នងិម្និចា ំចរ់ក្បើក្ ស់អាវ ធរទ។ 
 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ២នាក ់ ក្តូវចេ័តការពារជ ំវញិបររិវណខាងរក្ៅននការយិាេ័យ 
រដ្ឋយក្តូវសថិតរៅកោ ងចម្មៃ យពី ១០០ រៅ ១៥០បម្៉ែក្ត នងិអាចរក្បើក្ ស់អាវ ធបវង ១រែើម្ បែេ
ម្មនក្ោបយ់ា៉ែ ងរក្ចើន ៣០ក្ោប។់ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ តអាចជានគរ េជាតិ ឬរយាធិនននកងរយាធពេរេម្រភូម្និទ ឬក្បជាការពារភូម្។ិ 
 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ តក្តូវរសលៀកពាកឯ់កសណាា នកងកម្មល ងំឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ និងម្មនពាកក់្បឡងន់ែរបស់ 
គ.ជ.ប រហូតែេ់ចបភ់ារកិចច។ 
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ខ. ភារកចិ្ច 
ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ តម្មនភារកិចចការពារក ំឱ្យម្មនការរខំាន ការអ កឡ ក ការបំភតិបំភយ័ និង

ការគំរាម្កំបហង ឬរហត ការណ៍អសនតិស េរនសងៗ បែេអាចនឹងរកើតម្មន រដ្ឋយហាម្ជនក្គបរ់បូយក
អាវ ធ ជាតិនទ ោះ និងវតថ បែេអាចបងាឱ្យម្មនរក្ោោះថ្នោ ករ់នសងៗចូេកោ ងបររិវណខាងរក្ៅ បររិវណខាងកោ ង 
និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត។ 

II. ការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងការយិាលយ័រាបស់នលឹរសនោ ត 
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ តនីម្យួៗ គជឺាទីតងំរែា េ និងសនតិស េសក្ម្មបក់ារ

រ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តបែេក្តូវ នកំណត ់និងនដេ់ស ពេភាពជាការយិាេ័យរ ោះរនោ តនលូវការរដ្ឋយ គ.ជ.ប 

រហើយ នឹងកាល យជាការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត រៅរពេរាបស់នលឹករនោ ត។ 
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ តក្តូវររៀបចំឱ្យម្មនបររិវណខាងកោ ង និងបររិវណខាងរក្ៅ។ 
១. បរសិវែខាងកោងុ 

បររិវណខាងកោ ង គជឺាតំបនព់ទ័ធជ ំវញិសំណង ់ ឬអោរ បែេការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាប់
សនលឹករនោ តតងំរៅ រហើយបែេេណឌ រដ្ឋយវណ័ឌ ម្ណឌ េម្យួម្មនកាកំ្បបវងយា៉ែ ងតិច ១៥បម្៉ែក្ត។ បររិវណខាង
កោ ងក្តូវររៀបចំឱ្យម្មនក្ចកចូេម្យួ និងក្ចករចញម្យួ។ 
២. បរសិវែខាងសម្រៅ 

បររិវណខាងរក្ៅ គជឺាតំបនព់ទ័ធជ ំវញិការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត បែេេណឌ
រដ្ឋយវណ័ឌ ម្ណឌ េម្យួម្មនកាកំ្បបវង ១០០បម្៉ែក្ត ឬតូចជាង ក្សបតម្ោថ នភាពទតីងំជាកប់សដង ឬម្មន
ទក្ម្ងរ់នសងពីរនោះ ែូចជាបររិវណរបងននោលាររៀន វតតអារាម្ ោេម្រហាក្សព ឬទីោធារណៈជារែើម្។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រៅទីក្បជ ំជន បររិវណខាងរក្ៅក្តូវ នកំណតរ់ដ្ឋយ គធ.េប រដ្ឋយរយាងរេើការវាយតនម្លអំពីោថ នភាព
សនតិស េ និងសណាដ បធ់ាោ បក់ោ ងតំបនរ់នាោះ។ 
 រៅទកី្បជ ំជនណាបែេម្មនបញ្ជា អសនតិស េ និងេែោះសណាដ បធ់ាោ បប់ែេអាចរខំានែេ់ែំរណើ រការរ ោះរនោ ត និង
រាបស់នលឹករនោ ត គ.ក.ប/គ.ក.រ ក្តូវបរងាើតបររិវណសនតិស េរៅបររិវណខាងរក្ៅទាងំម្ូេ ឬបនោកណាម្យួនន
បររិវណខាងរក្ៅរនាោះ។ 
៣. វិធានការការពារ នត ិខុ 

ជនក្គបរ់បូបែេម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត និងរៅ
បររិវណខាងកោ ងននការយិាេ័យទាងំរនាោះ ក្តូវសថិតរៅរក្កាម្អំណាចក្គបក់្គង និងបណនារំបស់ គ.ជ.ប ក្សប
តម្េកខេណឌ នន ច.ប.ក និង ច.ប.ត.រ។ 

ក. វិធានការរួម ម្រាបក់ារយិាលយ័ស ោះសនោ ត នងិការយិាលយ័រាប ់នលកឹសនោ ត 
រែើម្បកីារពារអោករៅខាងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត ក្ពម្ទាងំអោក

រៅកោ ងបររិវណខាងកោ ងននការយិាេ័យទាងំរនាោះ ឱ្យរជៀសន តពីការបងាឱ្យម្មនរបួសោោ ម្ ការរខំាន 
អ កឡ ក ការបំភតិបំភយ័ ឬការគំរាម្កំបហង និងរែើម្បរីកាការពារសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទាងំអស់កោ ង
ការយិាេ័យទាងំរនាោះ គ.ជ.ប គធ.េប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ក្តូវចាតវ់ធិានការចា ំចន់ានា ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ហាម្ជនក្គបរ់បូយកអាវ ធ ជាតិនទ ោះ ឬវតថ ក្បកបរដ្ឋយរក្ោោះថ្នោ ករ់នសងៗ ចូេកោ ងបររិវណខាងរក្ៅ 
បររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត។ 
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 ហាម្នាយ ឬពេននកងរយាធពេរេម្រភូម្និទ និងនគរ េជាតិណាម្មោ កក់ោ ងឯកសណាា នជា
កងកម្មល ងំក្បដ្ឋបអ់ាវ ធ ចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត នងិការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត ឬឈរ
ជិតបររិវណការពារសនតិស េ។ 
 ហាម្ជនក្គបរ់បូចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ឬ/និងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត ម្ នរពេ
ចាបរ់នដើម្ ឬ/និងរក្កាយរពេបិទការរ ោះរនោ ត ឬ/នងិការរាបស់នលឹករនោ ត រដ្ឋយោា នការអន ញ្ជា ត
ជាលាយេកខណ៍អកសរពី គ.ជ.ប។ 

ច្ាំណាាំ៖ ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត ឬ/និងភាោ កង់្ករសរស្តង្កគ ោះ (ក្កុម្ប គគេិករពទយ ឬ/និងក្កុម្ពនលតអ់គគិភយ័...) អាច
ចូេរធែើអនតរាគម្ន៍រៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត នបតកោ ងករណីម្មនសំណូម្ពរ
ចា ំចព់កី្បធាន គ.ជ.ប ក្បធាន គធ.េប ឬក្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
ខ. វិធានការ ម្រាបក់ារយិាលយ័ស ោះសនោ ត 

ក្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងបររិវណខាងកោ ង នូវជនទាងំឡាយ ែូចខាង
រក្កាម្៖ 

 ម្ស្តនតរី ោះរនោ តបែេ នទទួេការបតងតងំពី គ.ជ.ប។ 
 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យបែេម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត និងបែេ នអន ញ្ជា ត 
និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនបណ័ណ សម្មគ េ់នដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គធ.េប។ 
 អោកោរពត័ម៌្មនបែេម្មនបណ័ណ សម្មគ េ់នដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 អោកបែេម្មនសិទធរិ ោះរនោ ត រហើយក្តូវរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 
 ជនបែេអម្ែំរណើ រអោករ ោះរនោ តជាជនបែេម្មនពិការភាព។ 
 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត និងភាោ កង់្ករសរស្តង្កគ ោះ រៅរពេបែេក្បធាន គ.ក.ប រធែើសំណូម្ពរ 
កោ ងករណីចា ំច។់ 

សកម្ាភាពទាងំឡាយែូចខាងរក្កាម្ ក្តូវហាម្ឃាតរ់ៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត បររិវណខាងកោ ង 
និងបររិវណខាងរក្ៅ៖ 

 ការរសលៀកពាក ់ ឬការដ្ឋកប់ង្កា ញអែីម្យួបែេពាកព់ន័ធជាម្យួគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬ
របកខជនណាម្មោ ក។់ 
 ការនសពែនាយ ឬការនិយាយអែី បែេម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យអោករ ោះរនោ ត រ ោះរនោ តឱ្យគណបកស
នរយា យណាម្យួ។ 
 ការបង្កា ញការោកំ្ទ ឬការក្បនងំគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬរបកខជនណាម្មោ ក។់ 

គ. វិធានការ ម្រាបក់ារយិាលយ័រាប ់នលកឹសនោ ត 
ក្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត និងបររិវណខាងកោ ងនូវជនទាងំឡាយ ែូច

ខាងរក្កាម្៖ 
 ម្ស្តនតរីាបស់នលឹករនោ តបែេ នទទួេការបតងតងំពី គ.ជ.ប។ 
 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យបែេម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត និងបែេ នអន ញ្ជា ត 
និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនបណ័ណ សម្មគ េ់នដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គធ.េប។ 
 អោកោរពត័ម៌្មនបែេម្មនបណ័ណ សម្មគ េ់នដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 ភាោ កង់្ករសនតិស េរ ោះរនោ ត និងភាោ កង់្ករសរស្តង្កគ ោះ រៅរពេបែេក្បធាន គ.ក.រ រធែើសំណូម្ពរ 
កោ ងករណីចា ំច។់ 
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សកម្ាភាពទាងំឡាយែូចខាងរក្កាម្ ក្តូវហាម្ឃាតរ់ៅកោ ងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត បររិវណ
ខាងកោ ង នងិបររិវណខាងរក្ៅ៖ 

 ការរសលៀកពាក ់ឬការដ្ឋកប់ង្កា ញអែីម្យួ បែេពាកព់ន័ធជាម្យួគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬ
របកខជនណាម្មោ ក។់ 
 ការនសពែនាយ ឬការនយិាយអែីបែេម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យម្ស្តនតរីាបស់នលឹករនោ តរាបគ់ំនូសរៅរេើ
សនលឹករនោ ត រែើម្បបីំរពញចិតត ឬក្បនងំគណបកសនរយា យណាម្យួ។ 

ច្ាំណាាំ៖ កោ ងករណីចា ំច ់ ក្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ក្តូវហាម្ជនក្គបរ់បូចូេកោ ងបររិវណខាងរក្ៅទាងំម្ូេ ឬម្យួ
បនោក រែើម្បធីានាឱ្យការរ ោះរនោ ត និងការរាបស់នលឹករនោ តក្បក្ពឹតតរៅក្បកបរដ្ឋយស វតថភិាព។ 

III. ការព្តតួរិនិតយវតតានសាសភារ គ.រ.ប សាា រ ឯរសារ និងទតី ាំងការយិាលយ័ស ះសនោ ត 
១. ការម្រតតួពនិតិយវតតាន ា ភាព គ.ក.ប 

រៅក្ពឹកនងៃរៅរ ៍ ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត ក្បធាន គ.ក.ប ក្តវូរកាោះក្បជ សំម្មសភាព គ.ក.ប ទាងំអស់ ឱ្យ
ម្កបង្កា ញេលួនរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រែើម្បកី្តួតពិនិតយវតតម្មន និងទតីងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ក្ពម្ទាងំ
សម្មា រ ឯកោរ និងបរកិាខ របរក្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត។ 

សម្មសភាព គ.ក.ប ទាងំអស់ក្តូវបតម្កបង្កា ញេលួន តម្ការអរញ្ា ើញរបស់ក្បធាន គ.ក.ប និងធានាថ្ន 
ម្មនវតតម្មនកោ ងការបំរពញការង្ករ រៅនងៃរ ោះរនោ តជាចា ំច។់ 

ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវក្តួតពិនិតយវតតម្មនសម្មសភាព គ.ក.ប រែើម្ប៖ី 
 ឱ្យែឹងថ្ន រតើសម្មជិក គ.ក.ប ម្មនវតតម្មនក្គបទ់ាងំ ៦របូឬរទ ឬម្មនសម្មជិកណាម្មោ ក ់ ឬរក្ចើនម្និ
អាចម្កបំរពញការង្កររៅនងៃរ ោះរនោ ត ន។ 
 ចាតត់ងំសម្មជិកម្មោ ក់ៗ  ឱ្យទទួេេ សក្តូវកោ ងការររៀបចំសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត តម្តនួាទីររៀងៗេលួន។ 
 ឱ្យសម្មជិកម្មោ ក់ៗ រឭំករឡើងវញិអំពតីួនាទី ភារកចិចបែេក្តូវបំរពញរៅនងៃរ ោះរនោ ត ែូចម្មនបចងកោ ង
រសៀវរៅបណនារំនោះ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ក្បសិនរបើសម្មសភាពណាម្មោ កន់ន គ.ក.ប ម្និអាចម្កបំរពញការង្ករ នកោ ងនងៃរ ោះរនោ ត ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវជូនែំណឹងរៅ គធ.េប ជាបនាទ ន ់ រែើម្បចីាតវ់ធិានការដ្ឋកអ់ោកងាីជំនួសឱ្យ នទានរ់ពេរវលា រដ្ឋយក្តូវ
អន វតតែូចខាងរក្កាម្៖ 
 ក្បសិនរបើក្បធាន គ.ក.ប ម្ិនអាចម្កបំរពញការង្ករ ន រដ្ឋយោរម្ូេរហត សំខាន់ណាម្ួយរនាោះ 
អន ក្បធានក្តូវចូេកានត់ំបណងក្បធាន រហើយសម្មជិកទ១ី ចូេកានត់ំបណងអន ក្បធាន រឯីអោកបែេរក្ជើសររ ើស
ងាី ក្តូវជំនួសតំបណងសម្មជិកទី១។ 

 ក្បសិនរបើអន ក្បធានម្និអាចម្ករធែើការ នរនាោះ ក្តូវបតងតងំសម្មជិកទី១ ជាអន ក្បធាន រហើយអោកបែេ
រក្ជើសររ ើសងាី ឱ្យកានត់ំបណងជាសម្មជិកទី១។ 

 ក្បសិនរបើរេខាធិការម្និអាចម្ករធែើការ នរនាោះ ក្តូវបតងតងំសម្មជកិទី១ ជារេខាធិការ រហើយអោកបែេ
រក្ជើសររ ើសងាី ឱ្យកានត់ំបណងជាសម្មជកិទី១។ 

 ក្បសិនរបើ គធ.េប ម្និអាចជូនែំណឹងម្កវញិ នទានរ់ពេរវលា រដ្ឋយោរយថ្នរហត ណាម្យួ ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវរក្ជើសររ ើសអោកជំនួសតំបណងសម្មជិកអវតតម្មនរនាោះ និងក្តូវជូនែំណឹងជាបនាទ នរ់ៅ គធ.េប។ 
 សម្មជិកងាីក្តូវបតទទួេការបពំាកប់ំប៉ែន រដ្ឋយសិការមួ្ោោ រឡើងវញិជាម្យួសម្មជិកទាងំអស់នន គ.ក.ប នូវនីតិវធិី
ននការរ ោះរនោ ត រដ្ឋយបនអករេើរសៀវរៅបណនារំបស់ គ.ជ.ប រៅ ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។ 
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២. ការទទលួ នងិការម្រតតួពនិតិយ ាា រ បរកិាា រ នងិឯកសារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 
ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តណែល គ.ក.ប ម្រតវូទទលួព ីគធ.ខប 

បនាទ បព់ីរធែើការក្តួតពិនិតយវតតម្មនសម្មសភាព គ.ក.ប រចួ គ.ក.ប ក្តូវរធែើការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវ
សម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកោររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ តបែេ នទទួេ និងបែេម្មនរាយម្ េរៅកោ ង 
ទ.១១០៧។ 

រាេ់សម្មា រ ឯកោរបែេរវចេចបរ់ដ្ឋយបឡក រមួ្ម្មន៖ 
 បញ្ា ីរ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធចំនួន ២ចាប។់ 
 សនលឹករនោ ត ២កញ្ចបប់ែេក្តូវ នរវចេចបរ់ដ្ឋយបឡកពីោោ  និងអម្រដ្ឋយក្តសម្មៃ ត ់ ២ បែេ
ដ្ឋកក់ោ ងរក្ោម្សំប ក្តបិទជិត។ 
 ហិបរនោ ត ២ បែេម្និទានែ់ំរឡើង និងរវចេចបរ់ដ្ឋយបឡក។ 
 បនទបស់ម្មៃ តស់ក្ម្មបគូ់សសនលឹករនោ តចំនួន ២ បែេម្និទានែ់ំរឡើង និងរវចេចបក់្ចកកោ ងការ ង ឬ
រកសក្កដ្ឋសម្យួរដ្ឋយបឡក និងសា ត ១ែ ំ។ 
 ទឹករមា េ បម្និក្ជោះចំនួន ២ែប។ 

រាេ់សម្មា រ ឯកោរបរក្ម្ើកិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត បែេក្តូវ នដ្ឋកក់ោ ងរកស
ស័ងាសីម្យួ រមួ្ម្មន៖ 

 រេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ តចំនួន ៣ចាប ់ សក្ម្មបប់ទិរៅម្ េការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ១
ចាប ់និងសក្ម្មបប់ិទរៅម្ េហិបរនោ ត ១ចាប់ៗ ។ 
 ោល កសម្មគ េ់ «ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត» រ ោះព ម្ពរេើកំណាត ់ល សទិកចំនួន ១។ 
 បណ័ណ ក្បកាសហាម្រក្បើទូរស័ពទនែ ម្ម៉ែ ស ីន នងិឧបករណ៍ងតរបូចំនួន ២សនលឹក។ 
 ក្តការយិាេ័យរ ោះរនោ តចំននួ ១។ 
 តបំ៉ែ ងពណ៌ក្កហម្ចំនួន ២ក្បអប ់នងិទឹកតបំ៉ែ ងពណ៌ក្កហម្ចំនួន ១ែប។ 
 ប កិម្មនចងបេសសក្ម្មបគូ់សសនលឹករនោ ត និងប កិធម្ាតសក្ម្មប ់ គ.ក.ប សរ បទាងំពីរម្ េចំននួ 
៨រែើម្។ 
 ប កិហែឺតធំេ បម្និក្ជោះចំនួន ១រែើម្។ 
 ប កិហែឺតធំចំនួន ១រែើម្។ 
 បនាទ តជ់រ័ចំនួន ១រែើម្។ 
 ក្បដ្ឋបរ់ចាោះសនលឹករនោ តចំនួន ១។ 
 ជរ័កាវរាវចំនួន ១ែប។ 
 សា តថ្នល ធចំំនួន ១ែ ំ។ 
 រៅស ូកងម្យួចំនួន សក្ម្មបច់ងសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកសនរយា យ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តធំចំនួន ២ ម្ធយម្ចំនួន ១៨ និងតូចចំនួន ៣។ 
 ក្កដ្ឋសរសដើងសក្ម្មបប់ិទពាសសនទោះបិទក្បរឡាោះស កសនលកឹរនោ តចំនួន ១២សនលឹក។ 
 ក្កដ្ឋសរា៉ែម្សក្ម្មបរ់ក្បើក្ ស់ការង្កររនសងៗ ចំនួន ២០សនលកឹ។ 
 ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសសក្ម្មបក់្ទាបគូ់សសនលឹករនោ តចំនួន ២ផ្ទ ងំ។ 
 ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំសក្ម្មបក់តក់្តសំរឡងរនោ តចំនួន ២សនលឹក។ 
 ទ.១១០១ស និង ទ.១១០១េ កោ ងម្យួម្ េចំនួន ៦ចាប ់ សក្ម្មបប់ំរពញកំណតរ់ហត ននការ
រ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
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 ទ.១១០២ស នងិ ទ.១១០២េ កោ ងម្យួម្ េចំនួន ១០ចាប ់សក្ម្មបប់ំរពញកំណតរ់ហត ននការ
រាបស់នលឹករនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ទ.១១០៧ ចំនួន ៦ចាប់ សក្ម្មប់បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ ត។ 
 ទ.១១០៨ស និង ទ.១១០៨េ កោ ងម្យួម្ េចំននួ ៤ចាប ់ សក្ម្មបក់តក់្តសំរឡងរនោ តតម្
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ទ.១១១២ ចំនួន ៤ចាប ់សក្ម្មបប់ំរពញតរាងក្តួតពិនិតយសម្មា រ  ឯកោររ ោះរនោ តរៅម្ ននងៃ
រ ោះរនោ ត បែេ គ.ក.ប  នទទួេ។ 
 ទ.១១១៥ ចំនួន ២ចាប ់ សក្ម្មបក់្សងវ់តតម្មនភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ នងិអោកសរងាត
ការណ៍កោ ងអំឡ ងរពេននការរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ទ.១១២០ ចំនួន ២ចាប់ សក្ម្មប់ក្សង់វតតម្មនអោកសសរងាតការណ៍ កោ ងអំឡ ងរពេននការ
រ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ទ.១២០២ ចនំួន ២កាេ កោ ងម្យួកាេម្មន ២០ចាប ់សក្ម្មបប់ំរពញពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/
និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់។ 
 រសាងសក្ម្មបដ់្ឋកស់នលឹករនោ តបែេម្និទានរ់ក្បើ និងគេ់សនលឹករនោ តបែេរក្បើរហើយចំនួន ២។ 
 រសាងសក្ម្មបដ់្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តម្និ នការចំនួន ២។ 
 កញ្ចប់ស វតថិភាព «កស» និង «កេ» ចំនួន ២ សក្ម្មប់ដ្ឋក់កំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត 
កំណតរ់ហត ននការរាបស់នលកឹរនោ ត នងិសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តននក្កុម្ក្បឹកាពាកព់ន័ធ។ 
 រសាង «េស» និង «េេ» ចំននួ ២ សក្ម្មបដ់្ឋកក់ញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» និងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត។ 
 រោឃល ំជរ័តូចម្មនរេេសក្ម្មបប់ិទគក្ម្បខាងកោ ង និងខាងរក្ៅននហិបរនោ តចំនួន ៦។ 
 រោឃល ំជរ័ម្ធយម្ម្មនរេេសក្ម្មបឃ់ល ំបិទម្មតរ់សាង «េ» ចំនួន ២។ 

ខ. ការម្រតតួពនិតិយ ាា រ បរកិាា រ នងិឯកសារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត 
កោ ងការក្តួតពិនិតយសម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកោររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត បែេ គ.ក.ប ទទួេ

 ន គ.ក.ប ក្តូវ៖ 
 ក្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវរាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត រដ្ឋយបនអករេើតរាង
ក្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត (ទ.១១១២)។ 
 ច ោះហតថរេខារដ្ឋយសម្មជិកនន គ.ក.ប ទាងំអស់រេើតរាងក្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត
រនាោះ និងរកាទ កឱ្យ នហាតច់ត ់ ក្បសិនរបើសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តបែេទទួេ នក្តឹម្ក្តូវ
ក្គបច់ំនួន។ 
 ឱ្យរេខាធិការបំរពញរេើ ទ.១១១២ ក្តង់បនោកសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តណាបែេរៅេែោះ ឬ
 តប់ង ់រហើយរនញើ ទ.១១១២ រនោះចំនួន ១ចាបជ់ាបនាទ នរ់ៅ គធ.េប ក្បសិនរបើសម្មា រ ឯកោរ
ណាម្យួ ឬម្យួចំនួនបែេ នទទួេម្និក្គបត់ម្ចំនួនកំណត។់ 
 ចាតស់ម្មជិក គ.ក.ប ចំនួន ២របូឱ្យរធែើែំរណើ ររៅកានទ់ីោោ កក់ារ គធ.េប រែើម្បទីទេួសម្មា រ 
ឯកោរងាី ជំនួសសម្មា រ ឯកោរបែេេែោះ ឬ ន តប់ងរ់នាោះ ឬកទ៏ាកទ់ងតម្ទូរស័ពទបញ្ាូ ន
ពត័ម៌្មនរសោើស ំរៅ គធ.េប រែើម្បរីដ្ឋោះក្ោយបញ្ជា  ក្បសិនរបើសម្មា របែេម្និ នទទួេរនាោះជា
សម្មា រ ឯកោរសំខានម់្និអាចេែោះ នសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ ត។ 
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 យកចិតតទ កដ្ឋកក់្តួតពិនិតយសម្មា រ ឯកោរសំខាន់ៗ បែេម្និអាចេែោះ ន និងបែេអាចរាងំសទោះ
ែេ់ការរបើកការយិាេ័យរ ោះរនោ ត បែេរមួ្ម្មន៖ 
 បញ្ា ីរ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះចំនួន ២ចាប។់ 
 សនលឹករនោ តម្និទានរ់ក្បើក្ ស់ចំនួន ២កញ្ចប។់ 
 ក្តសម្មៃ តស់ក្ម្មបរ់ ោះរេើេោងសនលឹករនោ តចំនួន ២។ 
 ហិបរនោ តទាងំ ២ បែេហិបរនោ តម្យួម្មនជញ្ជា ំងខាងម្ េបិទពាសរដ្ឋយក្កដ្ឋសស (រេេ
កូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត) រក្បើសក្ម្មបរ់ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត និង
ហិបរនោ តម្យួរទៀត ម្មនបិទពាសរដ្ឋយក្កដ្ឋសពណ៌រេឿង (រេេកូែការយិាេ័យរ ោះ
រនោ ត) រក្បើសក្ម្មបរ់ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងរោឃល ំម្មនរេេ។ 

 ទឹករមា េ បម្និក្ជោះសក្ម្មបក់្ជេកក់្ម្មម្នែសម្មគ េ់ថ្ន  នម្ករ ោះរនោ តរហើយ។ 
 នចោបរងាើតរឡើង ឬរដ្ឋោះក្ោយរដ្ឋយេលួនឯងផ្ទ េ់ ចំរពាោះសម្មា រ ឯកោរែនទរទៀត ក្បសិនរបើម្និ
 ននដេ់ឱ្យរដ្ឋយ គធ.េប ឬ តប់ងរ់នាោះ បែេម្មនែូចជា៖ 
 បនទបស់ម្មៃ តស់ក្ម្មបគូ់សសនលឹករនោ ត ក្តូវជំនួសរដ្ឋយករនទេ ឬក្កដ្ឋសកាត ងក្កាស់ ឬ
របស់រនសងរទៀតបែេអាចយកម្កបិទ ងំ ន។ 

 ទក្ម្ងប់បបបទសក្ម្មបប់ំរពញកំណតរ់ហត ជាគំរ ូ ក្តូវជំនួសរដ្ឋយក្កដ្ឋស សក្ម្មបស់ររសរ
កំណតរ់ហត រដ្ឋយនែ។ 

 ប កិសររសរ បនាទ ត ់បេសចង...។េ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ចំរពាោះកញ្ចបស់នលឹករនោ ត ក្តូវពិនិតយឱ្យក្ កែថ្ន ជាកញ្ចបស់នលឹករនោ តសក្ម្មបក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ និង
ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តច់ំនួន និងរេេររៀងបែេកតក់្តរៅរេើកញ្ចបស់នលឹករនោ តបតប៉ែ រណាណ ោះ រដ្ឋយម្និក្តូវរបើកកញ្ចប់
សនលឹករនោ តដ្ឋចខ់ាត។ 
 ចំរពាោះក្តសម្មៃ ត ់ ក្ោនប់តពិនិតយរក្ោម្សំប ក្ត រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន ពិតជាម្មនក្តសម្មៃ តច់ំនួន ២ រៅខាងកោ ង
បតប៉ែ រណាណ ោះ រដ្ឋយម្និក្តូវរបើករក្ោម្សំប ក្តដ្ឋចខ់ាត។ 
 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ក្តូវ នជូនែំណឹង និងអន ញ្ជា តឱ្យចូេរមួ្សរងាតរម្ើេ 
ការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិនូវសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរបស់ គ.ក.ប។ 

គ. សម្រកាយការម្រតតួពនិតិយ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវ 

ចាត់សម្មជិកទី២ ឱ្យបិទនាយបញ្ាី រ ា្ ោះទីតំងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និង
បញ្ាី រ ោះរនោ តនលូ វការ ១ចាបរ់ៅម្ េទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
ចាតស់ម្មជិកទី២ រេើកោល ក និងរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅរេើ ក្ចក
ទាែ រចូេការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
ចាតប់ចងសម្មជិកទាងំអស់ឱ្យហាតែ់រំឡើងហិបរនោ ត និងបនទបស់ម្មៃ ត។់ 
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ឃ. ការរកាការពារ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 

៣. ការពនិតិយទតីាំងការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 
ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវចាតប់ចងររៀបចកំារយិាេ័យរ ោះរនោ ត ឱ្យ នរចួរាេ់ជារក្សចរៅនងៃរៅរ ៍១នងៃម្ ននងៃ

រ ោះរនោ ត រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន ទតីងំការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះអាចរធែើការរ ោះរនោ ត ន នងិអាចររៀបចរំចួ
រក្សចរៅរម្ម៉ែ ង ៦:០០នាទីក្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ ត។ ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវចាតប់ចង៖ 

 រ សសម្មអ តការយិាេ័យ។ 
 ររៀបចកំារយិាេ័យរ ោះរនោ តឯកភាពោោ តម្គំរបូលង ់ែូចម្មនរៅកោ ងរសៀវរៅបណនារំនោះ។ 
 ររៀបចតំ  រៅអឱី្យម្មនចំនួនក្គបក់្ោន ់សក្ម្មបរ់ធែើការរ ោះរនោ ត។ ក្បសិនរបើោា ន ឬម្មនចំនួនម្និក្គប់
ក្ោន ់ក្បធានក្តូវរធែើសំរណើ ស ំេចីពអីាជាញ ធរម្ូេដ្ឋា នជាបនាទ ន។់ 
 ឱ្យសម្មជិក គ.ក.ប ម្មោ ក់ៗ រក្តៀម្នូវសម្មា រ ឯកោររៅតម្កបនលងររៀងៗេលួន។ 
 បិទបងអួច និងចាករ់ោទាែ រ (ក្បសិនរបើម្មន) នងិរសោើស ំកម្មល ងំសនតិស េយាម្កាម្ការពារ។ 
 ណាតស់ម្មជិកទាងំអស់ឱ្យម្កកានន់ទោះ ឬទតីងំស វតថិភាពបែេរកាទ កសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅ
រម្ម៉ែ ង ៥:៣០នាទីក្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ តជាកំហិត រែើម្បែីឹកជញ្ាូ នរាេ់សម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកោររ ោះរនោ ត
រៅកានទ់តីងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 ជក្ម្មបសម្មជិកទាងំអស់ឱ្យរក្តៀម្អាហារសក្ម្មបរ់យៈរពេ ១នងៃសក្ម្មបប់ររិភាគរៅរពេទំរនរ បែេ
ព ំម្មនវតតម្មនអោករ ោះរនោ ត ឬរៅរពេណាម្យួសម្ក្សប។ 

 
បលងក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកា 

ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវ 

 រកាទ កសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅនទោះក្បធាន ឬសម្មជិកណាម្មោ ក ់ ឬរៅទី
តងំណាម្យួបែេ គ.ក.ប ឯកភាពោោ ថ្នម្មនស វតថិភាព រចួជូនែណឹំងែេ់
ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍។ 
ចាតឱ់្យសម្មជិក គ.ក.ប ៣នាក ់គិតទាងំក្បធាន គ.ក.ប នង សក្ម្មករៅនទោះ ឬ
ទីតងំបែេរកាសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត។ 
 រសោើស ំកម្មល ងំសនតិស េការពារបររិវណខាងរក្ៅនទោះ ឬទីតងំបែេរកាទ កសម្មា រ 
ឯកោររ ោះរនោ ត។ 
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៤. ការសម្ររើម្រា ប់ញ្ជ សី ោះសនោ ត 
 
 
 

IV. ឯរសារបញ្ជា រអ់តតសញ្ជា ែនលូវការសព្បើព្ សស់ព្ាបក់ារស ះសនោ ត 
ឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណ គឺឯកោរណាម្យួកោ ងចំរណាម្ឯកោរខាងរក្កាម្៖ 
 អតតសញ្ជា ណបណ័ណ សញ្ជា តបិេារ (អ.េ) បែេរៅម្មនស ពេភាព ឬ 
 េិេិតសម្មគ េ់េលួនជាសម្មជកិ កបឃ.ស រៅកោ ងម្ េតំបណង ឬ 
 ឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណបរក្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត (ឯ.អ)។ 

V. ការព្បព្រឹតតសៅថ្នការស ះសនោ ត 
គ.ក.ប ក្តូវចូេែេ់ទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅរម្ម៉ែ ង ៦:០០នាទីក្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ តជាកំហិត រដ្ឋយនាំ

សម្មា រ បរកិាខ រ និងឯកោររ ោះរនោ តម្កជាម្យួនង។ 
បនាទ បម់្ក ក្បធាន គ.ក.ប ក្តវូ៖ 
 ក្បកាសអរញ្ា ើញភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ ចូេកោ ង
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រដ្ឋយក្តូវក្តួតពិនិតយបណ័ណ សម្មគ េ់ ឬ/និងរសចកដសីរក្ម្ចបតងតងំ និងទទួេ
ោគ េ់ជានលូវការម្មោ កម់្ដងៗ រចួក្ បទ់កីបនលងបែេ នបក្ម្ុងទ កសក្ម្មបព់ួកោត។់ 
 ចាតប់ចងសម្មជិកែនទរទៀត ឱ្យររៀបចំរក្គឿងសង្កា រមិ្ និងដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តតម្តួនាទី ភារកិចច 
និងតម្ទីកបនលងបែេ នររៀបចទំ ក ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។ 
 ចាតប់ចង និងបណនាសំម្មជិកទី២ ឱ្យបំរពញការង្កររបស់េលួនរៅបររិវណខាងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រេខាធិការក្តូវច ោះរ ា្ ោះភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ម្មនវតតម្មនរពេរបើកការរ ោះរនោ ត
កោ ង ទ.១១០១។ 
 ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវជក្ម្មបអោកសរងាតការណ៍ឱ្យច ោះវតតម្មន រដ្ឋយបញ្ជា ករ់ ា្ ោះោម្អីងគការ រពេរម្ម៉ែ ងចូេ 
រម្ម៉ែ ងរចញ នងិច ោះហតថរេខាកោ ង ទ.១១២០។ 
១. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត និងការពនយល់ណែនាំែល់ភាោ ក់ងារគែបកសនសយា យ និងអ្ោក សងេតការែ៍

ស ោះសនោ ត 
ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារតមគាំររូលង ់

 ត ម្យួរៅខាងរវែងនែបនាទ បព់ីនលូវចូេ សក្ម្មបក់្បធាន គ.ក.ប។ 
 
 
 

 ត ម្យួរៅខាងោដ ំនែបនាទ បព់ីនលូវចូេសក្ម្មបរ់េខាធិការ។ 
 
 

 

 ១ចាប ់ បិទរៅម្ េទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅនងៃរៅរ ៍ ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត 
 ១ចាប ់ ទ ករក្បើក្ ស់រៅនងៃរ ោះរនោ ត 

បញ្ាី រ ោះរនោ តសក្ម្មប ់
គ.ក.ប ចំនួន ២ចាប ់

ត ក្បធានម្មន  ទ.១១២០ និង ទ.១២០២ (ពាកយបណដឹ ង)។ 
 ហិបបរកិាខ ររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត បែេម្មនសម្មា រ ឯកោរមិ្នទានរ់ក្បើក្ ស់។ 

ត រេខាធិការម្មន 

 បញ្ាី រ ោះរនោ ត ១ចាប។់ 
 កញ្ចបស់នលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 
 ក្តសម្មៃ ត ់និងតបំ៉ែ ងពណ៌ក្កហម្។ 
 កំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ ត (ទ.១១០១) សក្ម្មបក់្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ។ 
 ទក្ម្ងប់បបបទរនសងៗរទៀត។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 11 

 បនទបស់ម្មៃ តទ់១ី សក្ម្មបក់ារគូសសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កងុ ក្សុក េណឌ  ក្តូវដ្ឋកត់ម្ាេ់រេើត 
ម្យួបកបរជញ្ជា ំងកោ ងចម្មៃ យក្បម្មណ ១,៥០បម្៉ែក្ត រែើម្បរីកាការសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ ត ប៉ែ បនតម្និ
ក្តូវដ្ឋកប់កបរបងអួចរទ។ 

 
 
 

 ត បវងម្យួសថិតរៅចរនាល ោះកណាដ េបប៉ែកខាងម្ េរវាងបនទបស់ម្មៃ តទ់ី១ និងទី២ សក្ម្មបអ់ន ក្បធាន។ 
 
 
 

 
 វាងំនន ឬរ ងំរនសងរទៀតបែេអាចរក ន និងម្មនកម្ពស់ម្យួជំហរបែេម្និអាចឱ្យអោករ ោះរនោ ត
រម្ើេោោ រឃើញ។ 
 បនទបស់ម្មៃ តទ់២ី សក្ម្មបគូ់សសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ក្តូវឃាល តនៃ យពតី អន ក្បធាន
យា៉ែ ងតិច ១បម្៉ែក្ត និងក្តូវររៀបចំ និងបំពាកស់ម្មា រែូចបនទបស់ម្មៃ តទ់១ី បែរ។ 
 ត បវងម្យួសថិតរៅកណាដ េបនទបទ់េ់ម្ េនឹងត ក្បធាន សក្ម្មបស់ម្មជិកទី១។ 

 
 
 
 

 ត  និងរៅអី (ក្បសិនរបើម្មន) សក្ម្មបភ់ាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ក្តូវ
ដ្ឋកប់អបជញ្ជា ំងបប៉ែកខាងរវែងនែននត ក្បធាន នងិខាងរក្កាយត រេខាធិការ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 អន ញ្ជា តឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ នងិអោកសរងាតការណ៍សថិតរៅទីជិតខាងរក្កាយអន ក្បធាន គ.ក.ប 
និងរេខាធិការេាម្បែេអាចរម្ើេរឃើញឯកោរ ន។ 
 ការផ្ល ស់បដូ រទីកបនលងឈរ ឬអងគ យរបស់ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ក្តូវម្មនការ
អន ញ្ជា តពីក្បធាន គ.ក.ប។ 
 សម្មជិកក្ពឹទធសភា សម្មជិករែាសភា របកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា ក្កុម្ក្បឹកាឃ ំ សង្កា ត ់
រម្ភូម្ ិ ជំនួយការរម្ភូម្ ិ និងកម្មល ងំក្បដ្ឋបអ់ាវ ធ ម្និក្តវូ នអន ញ្ជា តឱ្យរធែើជាភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ 
រែើម្បពីិនិតយរម្ើេការរ ោះរនោ តរឡើយ។ 

ខ. ការពនយលណ់ែនាំសោយ សងាបអ្ាំពខីលមឹសារ ាំខាន់ៗ ែលភ់ាោ កង់ារគែបកសនសយា យ នងិអ្ោក សងេតការែ៍ 
រៅរពេររៀបចំសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរចួរាេ់ ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវបណនាំជារមួ្ែេ់ភាោ ក់ង្ករ

គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ រដ្ឋយសរងខបអំពេីលឹម្ោរសំខាន់ៗ  បែេពួកោតក់្តូវរោរព 
និងអន វតត ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ក្តូវរោរព ច.ប.ក ច.ប.ត.រ ប.ន.ក ក្កម្សីេធម្ស៌ក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យ របកខជន និង
ភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ ក្កម្សីេធម្៌សក្ម្មប់អោកសរងាតការណ៍រ ោះរនោ ត និងក្កម្
សីេធម្ស៌ក្ម្មបក់្បពន័ធនសពែនាយពត័ម៌្មនកោ ងែំរណើ រការរ ោះរនោ ត បែេកំណតរ់ដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

បនទបស់ម្មៃ តទី់១ 
ម្មន 

 ប កិចងបេសភាា បក់្ោប។់ 
ផ្ទ ងំក្កដ្ឋស ១សនលឹក បែេក្តូវបិទភាា បរ់ៅនឹងននទត ននបនទបស់ម្មៃ តស់ក្ម្មបក់្ទាប់
គូសសនលឹករនោ ត។ 

ត អន ក្បធាន 
ម្មន 

 ហិបរនោ តបិទពាសក្កដ្ឋសពណ៌រេឿង និងរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត សក្ម្មប់
ការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ ។ 
 កញ្ចបស់នលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
 ក្តសម្មៃ ត។់ 
តបំ៉ែ ងពណ៌ក្កហម្។ 

ត សម្មជិកទី១ 
ម្មន 

 ហិបរនោ តបិទពាសក្កដ្ឋសពណ៌ស និងរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត សក្ម្មប់
ការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
 ទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះចំនួន ២ែប។ 
 កំណាតស់ក្ម្មបជូ់តក្ម្មម្នែអោករ ោះរនោ ត។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 12 

 ក្តូវតម្ដ្ឋនជាក្បចារំាេ់កិចចក្បតិបតតកិារ និងនីតិវធិនីនការរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត បង្កា រ
បក្កងម្មនភាពម្និក្បក្កតកីោ ងការរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ជួយ ពិនិតយ និងតម្ដ្ឋន រែើម្បបីង្កា រ និងទបោ់ា តក់ារបនលនំាយំកសនលឹករនោ តនលូវការរចញពី
ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 ម្និក្តូវបណនា ំឬសដីបរនាទ សអែីែេ់សម្មសភាព គ.ក.ប/គ.ក.រ។ 
 ម្និក្តូវបណនា ំឬោកសួរអែែីេ់អោករ ោះរនោ ត។ 
 ម្និក្តូវរខំាន ឬរក្ជៀតបក្ជករធែើឱ្យរាងំសទោះែេ់កិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ តរឡើយ។ 
 ក្តូវរេើកសំណួរ ឬ/និងសំណូម្ពររនសងៗ ឬ/និងរយាបេ់ជទំាស់រដ្ឋយផ្ទ េ់រៅក្បធាន គ.ក.ប 
ចំរពាោះភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ។ 
 ក្តូវបំរពញវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរ ោះរនោ ត (ទ.១១២០) រដ្ឋយក្តូវបញ្ជា ករ់ ា្ ោះ
ោម្អីងគការ រម្ម៉ែ ងចូេ រម្ម៉ែ ងរចញ និងច ោះហតថរេខា។ 

២. ភារកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពសីា៉ោ ង ៦:០០នទមី្រពកឹែលស់ា៉ោ ង ៦:៣០នទមី្រពកឹនននងៃស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ច្ាំណាាំ៖ 
 ម្និអន ញ្ជា តឱ្យរបើកចំហហិបរនោ ត បែេ នបិទោល កសម្មគ េ់រេេកូែការយិាេ័យ នងិចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ
រចួរហើយដ្ឋចខ់ាត រក្ៅពរីោេបំណងរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ម្និអន ញ្ជា តឱ្យយកហិបរនោ តរចញពកីារយិាេ័យរ ោះរនោ តកោ ងអំឡ ងរពេរ ោះរនោ ត រេើកបេងបត គ.ជ.ប 
សរក្ម្ចឱ្យរាបស់នលឹករនោ តរៅកបនលងរនសង កោ ងករណីក្បធានសកដិ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោ។ 

ក្បធាន 
គ.ក.ប ក្តូវ 

 ពិនិតយហិបរនោ តទាំងពីររឡើងវញិ ម្ដងម្ួយៗ រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន ក្តូវ នែំរឡើង
ក្តឹម្ក្តូវតម្ការបណនា។ំ 
 របើកគក្ម្បរក្ៅ និងគក្ម្បកោ ងននហិបរនោ តនីម្យួៗ បង្កា ញហិបរនោ តទរទ ចំរពាោះ
អោកបែេម្មនវតតម្មន រចួក្តូវបិទគក្ម្បកោ ងវញិ បនាទ បម់្កម្េួភាិតគក្ម្បសនទោះបិទ
ក្បរឡាោះ រហើយខាទ ស់គនលឹោះបិទគក្ម្បកោ ង រចួចាករ់ោឃល ំ និងក្ បរ់េខាធិការឱ្យកត់
ក្តរេេរោឃល ំបែេចាកភ់ាា បនឹ់ងគនលឹោះហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រៅ
រេើ  ទ.១១០១ស និងកតក់្តរេេរោឃល ំបែេចាកភ់ាា បនឹ់ងគនលឹោះហិបរនោ តក្កុម្
ក្បឹការាជធានី រេតត រៅរេើ  ទ.១១០១េ 
ចាតប់ចងយកក្កដ្ឋសរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ តពណ៌រេឿង ១សនលឹក និង
រ ោះក្តការយិាេ័យ រចួបិទភាា បរ់េើជញ្ជា ំងខាងម្ េននហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង 
ក្សុក េណឌ  បនាទ បម់្កយកក្កដ្ឋសរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ តពណ៌ស ១សនលឹក 
និងរ ោះក្តការយិាេ័យ រចួបិទភាា ប់រេើជញ្ជា ំងខាងម្ េននហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹកា
រាជធានី រេតត។ 
 បនាទ ប់ម្ក ក្បកាសក្ ប់អោករ ោះរនោ ត និងអោកម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យ
រ ោះរនោ ត ហាម្រក្បើទូរស័ពទនែ ឬម្ម៉ែ ស ីនងតរបូ ឬ/និងឧបករណ៍រនសងៗបែេអាច
ងតរបូ ន ឬ/និងរធែើសកម្ាភាពររំលាភរេើការសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តកោ ងការយិាេ័យ
រ ោះរនោ ត។ 
 អន ញ្ជា តឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ពិនិតយរម្ើេ និង
កតច់ំណាហិំបរនោ តទាងំ ២ និងរេេរោឃល ំ។ 
ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តរពេរម្ម៉ែ ងននការពិនិតយហិបរនោ តរៅកោ ង ទ.១១០១ស 
និង ទ.១១០១េ។ 
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 កោ ងករណី គ.ក.ប  នអន វតតនីតិវធិីពីរម្ម៉ែ ង ៦:០០នាទីក្ពឹករៅរម្ម៉ែ ង ៦:៣០នាទីក្ពឹករចួរាេ់ម្ នរពេកំណត ់
គ.ក.ប អាចអន វតតនីតិវធិបីែេក្តូវអន វតតពរីម្ម៉ែ ង ៦:៣០នាទីក្ពឹករៅរម្ម៉ែ ង ៧:០០នាទីក្ពឹករទៀត ន រដ្ឋយព ំ
ចា ំចរ់ងច់ារំពេរវលារឡើយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៣. ភារកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប សៅច្សនល ោះពសីា៉ោ ង ៦:៣០នទមី្រពកឹែលស់ា៉ោ ង ៧:០០នទមី្រពកឹនននងៃស ោះសនោ ត 
ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវចាតប់ចងក្តួតពិនិតយ និងរាបច់ំនួនសនលឹករនោ ត បែេ នទទួេជាកប់សដង (សនលឹក

រនោ តពណ៌រេឿងជាសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ឯសនលឹករនោ តពណ៌សជាសនលឹករនោ ត
សក្ម្មបក់្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត) ក្ពម្ទាងំក្តួតពិនិតយ និងបង្កា ញក្តសម្មៃ តន់លូវការរៅចំរពាោះម្ េភាោ កង់្ករ
គណបកសនរយា យ នងិអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

 

ក្បធាន គ.ក.ប បង្កា ញហិបរនោ តទរទែេ់សម្មជិក គ.ក.ប ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ 

ភាោ កង់្ករគណបកស 

ក្បធាន 

សម្មជិកទី១ 

អន ក្បធាន អោកសរងាតការណ៍ 

ភាោ កង់្ករគណបកស 

រេខាធកិារ 

ហិបរនោ តបែេម្មនចាកភ់ាា បរ់ោឃល មំ្មនរេេក្តងគ់នលឹោះគក្ម្បខាងកោ ង 
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ក. ការពនិតិយកញ្ចប ់នលកឹសនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. ការម្រតតួពនិតិយ នងិបងាា ញម្រត ាៃ ត ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ ករណីសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តក្តូវ នក្បគេ់ ទទួេរៅរក្កាយរម្ម៉ែ ង ៦:៣០នាទីក្ពឹក ប៉ែ បនតម្និហួស
រម្ម៉ែ ង ៧:០០នាទីក្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ ត ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវ៖ 
 ពយរួការអន វតតនីតិវធិបីនាទ ប់ៗ សិន រហូតទាេ់បតនីតិវធិកី្តតួពិនិតយ និងបង្កា ញហិបរនោ តក្តូវ នបំរពញ
ចបស់ពែក្គប។់ 
 ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តរពេរម្ម៉ែ ងននការអន វតតនីតិវធិីរ ោះរនោ តនីម្យួៗរៅកោ ង ទ.១១០១ស និង 
ទ.១១០១េ ឱ្យ នចាស់លាស់។ 
 របើកការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅរក្កាយរម្ម៉ែ ង ៧:០០នាទកី្ពឹក ប៉ែ បនតម្និក្តូវឱ្យហួសពីរម្ម៉ែ ង ៨:០០នាទី
ក្ពឹករឡើយ។ 

 

ក្បធាន 
គ.ក.ប ក្តូវ 

- ចាតអ់ន ក្បធានឱ្យ៖ 
ពិនិតយ និងបង្កា ញអោកបែេម្មនវតតម្មនរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរែើម្បឱី្យក្ កែ
ថ្ន កញ្ចបស់នលឹករនោ តមិ្នក្តូវ នរគរ ោះររ ើរឡើយ។ 
ក្តួតពិនិតយរម្ើេកញ្ចបស់នលឹករនោ តទាងំ ២ ម្ដងម្យួកញ្ចប់ៗ  រែើម្បធីានាថ្ន សនលឹក
រនោ តទាងំរនោះជាសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ 
របើកកញ្ចបស់នលឹករនោ ត រចួរាបច់ំនួនសនលឹករនោ តបែេជាធម្ាតកញ្ចបនី់ម្យួៗម្មន
ចំនួនសនលឹករនោ តរេើសពីចំននួអោករ ោះរនោ តបែេម្មនរ ា្ ោះរៅកោ ងបញ្ាី រ ោះ
រនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះកោ ងចរនាល ោះពី ២៥ ែេ់ ៧៤សនលឹក។ 

- ចាតរ់េខាធិការឱ្យ៖ 
កតក់្តចំនួនសនលឹករនោ តបែេ នរាបរ់ឃើញជាកប់សដង (រទាោះចំនួនសនលឹករនោ ត
បែេ នរាបរ់ឃើញជាកប់សដងម្មនចំនួនរេើស ឬេែោះ រធៀបនឹងចំនួនសនលឹករនោ ត
បែេក្តូវក្បគេ់ ទទួេកដី) និងកតក់្តរេេររៀងសនលឹករនោ តែបំូងននកាេទី១ 
និងរេេររៀងសនលឹករនោ តច ងរក្កាយននកាេច ងរក្កាយរៅរេើ ទ.១១០១ស 
និង ទ.១១០១េ។ 
ពិនិតយ និងកតក់្តចំនួនអោករ ោះរនោ ត បែេម្មនរៅកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ តរៅរេើ  
ទ.១១០១ស និង ទ.១១០១េ។ 

ក្បធាន 
គ.ក.ប ក្តូវ 

 ពិនិតយ និងបង្កា ញអោកម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រែើម្បឱី្យែឹងក្ កែ
ថ្ន រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់្តសម្មៃ តមិ់្នក្តូវ នរគរ ោះររ ើរឡើយ។ 
 របើករក្ោម្សំប ក្តបែេម្មនក្តសម្មៃ ត។់ 
 ែកយកក្តសម្មៃ តទ់ាងំពីររ ោះោកេបងរៅរេើ ក្កដ្ឋសធម្ាតពណ៌ស។ 
 រេើកបង្កា ញអោកម្មនវតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ តទាងំអស់ឱ្យ នរឃើញ
ចាស់ និងចំណារំបូសញ្ជា ែូចោោ ននក្តសម្មៃ តនី់ម្យួៗ។ 
 រ ោះក្តសម្មៃ តរ់ៅរេើ ក្ជុងខាងោដ ំបប៉ែកខាងរេើ នន ទ.១១០១ស និង ទ.១១០១េ។ 
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៤. ភារកចិ្ចរប  ់គ.ក.ប សៅសពលស ោះសនោ តចាបព់សីា៉ោ ង ៧:០០នទមី្រពកឹែលស់ា៉ោ ង ៣:០០នទរីស ៀល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវក្បកាសរបើកការយិាេ័យរ ោះរនោ តរៅរម្ម៉ែ ង ៧:០០នាទីក្ពឹកនននងៃរ ោះរនោ ត ឬ

អាចក្បកាសរបើករៅចរនាល ោះរម្ម៉ែ ង ៧:០០នាទីក្ពឹករៅរម្ម៉ែ ង ៨:០០នាទីក្ពឹក កោ ងករណីសម្មា រ ឯកោររ ោះ
រនោ តក្តូវ នទទួេរៅរក្កាយរម្ម៉ែ ង ៦:៣០នាទីក្ពឹក។ 

ក្បធានក្តូវក្តួតពិនិតយកិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ តកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ក្តួតពិនិតយកោ ងបនទប់
សម្មៃ តអ់ំពសីណាដ បធ់ាោ ប ់ នងិប កិសក្ម្មបគូ់សសនលឹករនោ តយា៉ែ ងយូរ ១រម្ម៉ែ ងម្ដងៗ និងក្តូវចាតប់ចងការង្ករ
តម្េំដ្ឋបេំ់រដ្ឋយែូចតរៅ៖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សម្មជិកទី៣ ក្តូវ 

 រៅក្បចាកំារក្តងម់្មតទ់ាែ ររចញចូេការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
ចាតប់ចងសណាដ បធ់ាោ បអ់ោករ ោះរនោ តរៅបររិវណខាងកោ ង រដ្ឋយបណនាអំោករ ោះរនោ ត
ឱ្យឈរជាជួរបនតកនទ យោោ  (រធែើម្ នក្បធានក្បកាសរបើកការយិាេ័យរ ោះរនោ ត)។ 
 ជក្ម្មបអោករ ោះរនោ តបែេកំព ងឈរជាជួរបនតកនទ យោោ រៅកោ ងបររិវណខាងកោ ងអំពី
អោករ ោះរនោ តបែេក្តូវនដេ់អាទិភាពចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 នដេ់អាទិភាពចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ តម្ នរគែេ់អោករ ោះរនោ តម្មនវយ័ចំណាស់ 
ស្តសតីម្មនននទរពាោះ អោកម្មនជងឺំ ជនម្មនពិការភាពបែេមិ្នអាចរ ោះរនោ ត នរដ្ឋយ
េលួ នឯង និងអោកជួយ ជានីតិជនម្មោ កប់ែេោតរ់ក្ជើសររ ើសម្កជាម្យួ បនាទ បម់្កគឺអោក
ឈរម្ េរគកោ ងជួរ។ 
 រឭំកអោករ ោះរនោ តឱ្យរករម្ើេរ ា្ ោះរបស់ោតរ់ៅកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ តបែេបិទរៅ
ម្ េទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 ឱ្យអោករ ោះរនោ តបង្កា ញ អ.េ ឬ ឯ.អ ឬេិេិតសម្មគ េ់េលួ នជាសម្មជិក កបឃ.ស។ 
 ពិនិតយរម្ើេក្ម្មម្នែរបស់ោត ់បក្កងម្មនក្បឡាកោ់ោ ម្ទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះ។ 
 ជក្ម្មបអោករ ោះរនោ តឱ្យរែើរតក្ម្ងរ់ៅត រេខាធិការ។ 
 អន ញ្ជា តឱ្យអោករ ោះរនោ តចូេម្ដងម្មោ ក់ៗ  និងរកាចំនួនអោករ ោះរនោ តមិ្នឱ្យរេើសពី 
៤នាកក់ោ ងរពេបតម្យួកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 

សម្មជិកទី២ ក្តូវ 

ចាតប់ចងសណាដ បធ់ាោ បអ់ោករ ោះរនោ តរៅបររិវណខាងកោ ង។ 
 ជួយ រករ ា្ ោះអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ ត រដ្ឋយក្ បរ់េេររៀង និងរ ា្ ោះរបស់
អោករ ោះរនោ ត។ 
 រចញក្កដ្ឋសរេេររៀងេំដ្ឋបម់្ នរក្កាយ។ 
 បណនាអំោករ ោះរនោ តឱ្យឈរជាជួរបនតកនទ យោោ ។ 
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រេខាធិការក្តូវ 

 ឱ្យអោករ ោះរនោ តបង្កា ញ អ.េ ឬ ឯ.អ ឬេិេិតសម្មគ េ់េលួ នជាសម្មជិក កបឃ.ស 
និងសួរោតពី់រេេររៀង និងរ ា្ ោះរៅកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ ត។ 
 សួរបញ្ជា ករ់ ា្ ោះ និងពិនិតយរនទៀងផ្ទ តឯ់កោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណរបស់ោត់
ជាម្យួនឹងរបូពិត រចួពិនិតយរនទៀងផ្ទ តជ់ាម្យួនឹងរបូងត រ ា្ ោះ និងទិនោនយ័ពាកព់ន័ធ
កោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ ត។ 
 ពិនិតយក្ម្មម្នែរែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន ពិតជាោា នោោ ម្ទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះ។ 
ដ្ឋកប់នាទ តត់ក្ម្ងត់ម្បរណាដ យជួររ ា្ ោះរបស់ោត ់ និងគូសសញ្ជា ធិកបញ្ជា កក់ារ
ម្ករ ោះរនោ តរបស់អោករ ោះរនោ តកោ ងក្បរឡាោះទំរនររៅបប៉ែកខាងរែើម្ ទនទឹម្នឹងរ ា្ ោះ
របស់អោករ ោះរនោ តរនាោះ។ 
 បណនាអំោករ ោះរនោ តឱ្យគូសសញ្ជា ធិករៅច ងរ ា្ ោះរបស់ោត។់ 
 បហកសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ១
សនលឹក រចញពីគេ់បញ្ាីសនលឹករនោ ត រចួរ ោះក្តសម្មៃ តរ់ៅរេើ បនោកខាងេោង បតជ់ា 
៤នោតត់ម្ការបណនា។ំ 
 ក្បគេ់ឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណជូនោត ់ (រេើកបេងបត ឯ.អ ម្មនបិទរបូងត
ោមី្េលួ នរចញរដ្ឋយរម្ឃ ំ រៅសង្កា ត ់ ក្តូវរកាទ កសិន និងក្បគេ់ជូនវញិរក្កាយ
រពេក្បកាសេទធនេនលូ វការ តម្រយៈ គធ.េប និង កបឃ.ស ពាកព់ន័ធ) និង
សនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 
 ជក្ម្មបអោករ ោះរនោ តថ្ន៖ 
 រនោះជាសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ
បែេម្មនពណ៌រេឿង។ 

អរញ្ាើញយកសនលឹករនោ តរនោះចូេរៅកោ ងបនទបស់ម្មៃ តទី់១ រក្បើប កិបែេម្មនរៅទី
រនាោះក្ោប ់ ឬរក្បើប កិផ្ទ េ់េលួ ន (រេើកបេងបតរមា នែ) រចួគូសសញ្ជា ោកំ្ទកោ ងក្បអប់
បនួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួបែេរលាក អោករពញចិតត។ រលាក 
អោកក្តូវគិតពិចារណាឱ្យ នហាតច់ត ់ ម្ ននឹងគូសសញ្ជា ោកំ្ទ រែើម្បបីង្កា រការេូច
សនលឹករនោ តរដ្ឋយោរការផ្ល ស់បដូ រចិតត បនាទ បពី់ នគូសរចួ។ 

ម្ នរចញពីបនទបស់ម្មៃ ត ់ ក្តូវបតស់នលឹករនោ តតម្នោតរ់ែើម្វញិ រែើម្បឱី្យសញ្ជា បែេ
គូសសថិតរៅខាងកោ ងនោត ់និងឱ្យរបូសញ្ជា ក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងរក្ៅ។ 

 រែើររៅកានហិ់បរនោ តបែេសថិតរៅរេើត អន ក្បធាន រេើកសនលឹករនោ តបែេបតរ់ចួ 
ម្មនក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងរក្ៅបង្កា ញអន ក្បធានរចួស កសនលឹករនោ តតម្ក្បរឡាោះ
តូចចូេរៅកោ ងហិបរនោ ត។ 

 ចូេរៅជួបអន ក្បធាន និងរងច់ាទំទួេយកសនលឹករនោ តក្កមុ្ក្បឹការាជធានី រេតត 
ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តអោះអាងថ្ន រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
 ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តអោះអាងថ្ន មិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ រេខាធិការក្តូវនាោំតរ់ៅជួប
ក្បធាន គ.ក.ប រែើម្បបីំរពញពត័ម៌្មនអំពីបញ្ជា រនោះរៅកោ ងក្កដ្ឋសកតក់្តពត័ម៌្មនបែេកំណតរ់ដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
 ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តអោះអាងថ្ន មិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រេខាធិការមិ្នក្តូវ
បហកសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ជូនោតរ់ទ រហើយក្តូវនាោំតឱ់្យរៅជួបអន ក្បធាន គ.ក.ប។ 
 រេខាធិការមិ្នក្តូវក្បគេ់សនលឹករនោ តឱ្យអោករ ោះរនោ តបនាទ បរ់ទ ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តមិ្នទានរ់ចញពីបនទប់
សម្មៃ តទី់១។ 
 ក្បសិនរបើពិនិតយរឃើញថ្ន ក្ម្មម្នែរបស់អោករ ោះរនោ តម្មនក្បឡាកទឹ់ករមា េ បមិ្នក្ជោះ ឬរបូងត ឬរ ា្ ោះ និង
ទិនោនយ័មិ្នែូចោោ  រេខាធិការក្តូវនាោំតរ់ៅជួបក្បធាន គ.ក.ប រែើម្បរីាយការណ៍។ 
 ក្បសិនរបើរកមិ្នរឃើញរ ា្ ោះអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ ត រេខាធិការក្តូវនាោំតរ់ៅជួបក្បធាន គ.ក.ប 
រែើម្បរីាយការណ៍។ 
 សនលឹករនោ តនីម្យួៗក្តូវម្មនរ ោះក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងេោង របើមិ្នម្មនរ ោះក្តរទ ទ កជាសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
 រេខាធិការមិ្នក្តូវយករសៀវរៅសនលឹករនោ តរធែើជាក្ទនាបស់ក្ម្មបរ់ ោះក្តសម្មៃ ត ់និងបតស់នលឹករនោ តរឡើយ (បង្កា រ
ការក្បឡាកទឹ់កក្តរេើសនលឹករនោ តរនសងរទៀត)។ 
 រេខាធិការមិ្នអន ញ្ជា តឱ្យបហកសនលឹករនោ ត និងរ ោះក្តសម្មៃ តទ់ កម្ នរឡើយ។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
 អន ក្បធានម្និក្តូវក្បគេ់សនលឹករនោ តឱ្យអោករ ោះរនោ តបនាទ បរ់ទ ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តម្និទានរ់ចញន តពីបនទប់
សម្មៃ តទ់២ី។ 
 អន ក្បធានម្និក្តូវបហកសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតជូនអោករ ោះរនោ តណាបែេអោះអាងថ្ន ម្និរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបែេក្បធាន គ.ក.ប  នកតក់្តពត័ម៌្មនរនោះរចួរាេ់។ 
 សនលឹករនោ តនីម្យួៗក្តូវបតម្មនរ ោះក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងេោង របើម្និម្មនរ ោះក្តរទ ទ កជាសនលឹករនោ តម្និ នការ។ 
 អន ក្បធានម្និក្តូវយករសៀវរៅសនលឹករនោ តរធែើជាក្ទនាបស់ក្ម្មបរ់ ោះក្តសម្មៃ ត ់និងបតស់នលឹករនោ តរឡើយ (បង្កា រ
ការក្បឡាកទ់ឹកក្តរេើសនលឹករនោ តរនសងរទៀត)។ 
 អន ក្បធានម្និអន ញ្ជា តឱ្យបហកសនលឹករនោ ត និងរ ោះក្តសម្មៃ តទ់ កម្ នរឡើយ។ 
 អន ក្បធានក្តូវម្េួភាតិសនទោះបិទក្បរឡាោះសក្ម្មបស់ កសនលកឹរនោ តជាបរណាដ ោះអាសនោ របើោា នអោករ ោះរនោ តម្ក
រ ោះរនោ ត រហើយក្តូវរបើករឡើងវញិរៅរពេម្មនវតតម្មនអោករ ោះរនោ ត។ 
 ក្បសិនរបើរឃើញអោករ ោះរនោ តណាម្មោ កប់ក្ម្ុងស កសនលឹករនោ តរេើសពមី្យួសនលឹក ឬសនលឹករនោ តបកលងកាល យ ឬវតថ 
រនសងរទៀត ចូេរៅកោ ងហិបរនោ ត សម្មជិកទី១ ក្តូវរាយការណ៍ជាបនាទ នរ់ៅក្បធាន គ.ក.ប។ 

 

អន ក្បធានក្តូវ 

 ពិនិតយឱ្យក្ កែថ្ន សនលឹករនោ តបែេអោករ ោះរនោ តរេើកបង្កា ញរនាោះជាសនលឹករនោ ត
នលូ វការម្មនពណ៌រេឿង និងម្មនក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងរក្ៅពិតបម្ន រហើយម្មនបតម្យួ
សនលឹក បែេក្តូវស កចូេរៅកោ ងហិបរនោ ត។ 
 ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តអោះអាងថ្ន មិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត 
ក្តូវនាោំតរ់ៅជួបក្បធាន គ.ក.ប និងមិ្នក្តូវបហកសនលឹករនោ តឱ្យោតរ់ឡើយ (ករណី
អោករ ោះរនោ តមិ្ន នក្ បរ់េខាធិការជាម្ ន)។ 
 បហកសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ១សនលឹករចញពីគេ់បញ្ាី  រចួរ ោះក្ត
សម្មៃ តរ់េើ បនោកខាងេោង បនាទ បម់្កបតស់នលឹករនោ តរនាោះជា ៤នោតត់ម្ការបណនា។ំ 
 ជូនសនលឹករនោ តបែេ នរ ោះក្តសម្មៃ ត ់និង នបតជ់ា ៤នោតរ់នាោះែេ់អោករ ោះរនោ ត 
រហើយជក្ម្មបោតថ់្ន៖ 
 រនោះជាសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
យកសនលឹករនោ តរនោះចូេរៅកោ ងបនទបស់ម្មៃ តទី់២។ 
 គូសសញ្ជា ោកំ្ទកោ ងក្បអប ់ ៤ក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យបតម្យួគតប់ែេ
រលាកអោករពញចិតត រដ្ឋយប កិបែេម្មនកោ ងបនទបក់្ោប ់ ឬប កិផ្ទ េ់េលួ ន (រេើក
បេងបតរមា នែ)។ ម្ ននឹងគូស ក្តូវពិចារណាឱ្យ នហាតច់ត ់ រែើម្បបីង្កា រក ឱំ្យេូច
សនលឹករនោ ត រដ្ឋយោរការផ្ល ស់បដូ រចិតត។ 

 គូសសញ្ជា រហើយ ក្តូវបតស់នលឹករនោ តតម្នោតរ់ែើម្វញិ រែើម្បឱី្យសញ្ជា បែេគូស
សថិតរៅខាងកោ ងនោត ់និងរបូក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងរក្ៅ។ 

 រែើរតក្ម្ងរ់ៅត ដ្ឋកហិ់បរនោ តទី២ រចួរេើកសនលឹករនោ តបែេបតរ់ចួ ម្មនក្ត
សម្មៃ តរ់ៅខាងេោងបង្កា ញសម្មជិកទី១។ 

ស កសនលឹករនោ តតម្ក្បរឡាោះតូចចូេរៅកោ ងហិបរនោ ត រចួឱ្យសម្មជិកទី១ ក្ជេក់
ក្ម្មម្នែនឹងទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះ។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវក្កឡ កែបទឹករមា េ បម្និក្ជោះឱ្យសពែម្ នរពេរបើករក្បើ។ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវនចោក្បឌិតរកកំប៉ែ ង ឬែបជរ័ (កាតឱ់្យេលី) ដ្ឋកែ់េីាច ់ សក្ម្មបដ់្ឋកទ់បែ់បទឹករមា េ បម្និក្ជោះ 
រែើម្បរីកាេំនឹងរជៀសវាងការែួេកំពប។់ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវរាយការណ៍ជាបនាទ នជូ់នក្បធាន របើពិនិតយរឃើញអោករ ោះរនោ តណាបក្ម្ុងស កសនលឹករនោ តរេើស
ពី ១សនលឹក ឬស កសនលឹករនោ តបកលងកាល យ ឬ/និងវតថ រនសងរទៀត ឬ/និងលាកទ់ កសនលឹករនោ តនលូវការ រែើម្បនីារំចញ
រៅរក្ៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវម្េួភាតិសនទោះបិទក្បរឡាោះសក្ម្មបស់ កសនលឹករនោ តជាបរណាដ ោះអាសនោ របើោា នអោករ ោះរនោ តម្ក
រ ោះរនោ ត រហើយក្តូវរបើករឡើងវញិរៅរពេម្មនវតតម្មនអោករ ោះរនោ ត។បិទគក្ម្បទឹករមា ឱ្យជិត រចួក្កឡ កររៀង
រាេ់ ៣០នាទមី្ដង។ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវបិទគក្ម្បទកឹរមា រែើម្បកីារពារក ឱំ្យហួត របើោា នអោករ ោះរនោ តកោ ងរយៈរពេយូរគួរសម្។ 
 សម្មជិកទី១ ក្តូវបក្ម្ុងទ កទកឹរមា េ បម្និក្ជោះ ១ែបរទៀត សក្ម្មបរ់ក្បើរៅរពេអស់ទឹករមា ែបទី១។ 

សម្មជិកទី១ ក្តូវ 

 ពិនិតយឱ្យក្ កែថ្ន សនលឹករនោ តបែេអោករ ោះរនោ តរេើកបង្កា ញរនាោះជាសនលឹករនោ ត
នលូ វការម្មនពណ៌ស និងម្មនក្តសម្មៃ តរ់ៅខាងេោងពិតបម្ន រហើយម្មនបតម្យួសនលឹក។ 
 ជូតក្ម្មម្ចងអ េនែោដ ំអោករ ោះរនោ តឱ្យោអ តរដ្ឋយកំណាតសំ់ពត។់ កោ ងករណីក្ម្មម្
ចងអ េនែោដ ំពិការ រក្បើក្ម្មម្នែបនតបនាទ ប ់ ឬក្ម្មម្ចងអ េនែរវែង ឬក្ម្មម្នែបនតបនាទ ប ់
ឬបនោកអវយវៈណាម្យួ។ 
កាន ់ និងក្ជេកក់្ម្មម្នែអោករ ោះរនោ ត (រទាោះបីោតមិ់្ន នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្
ក្បឹកាណាម្យួករ៏ដ្ឋយ) រៅកោ ងែបទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះឱ្យេិចែេ់គេ់ក្កចក រចួ
ទ កឱ្យសៃួ តរយៈរពេ ៣០វនិាទី រទើបឱ្យោតរ់ចញពីការយិាេ័យ។ 

រេខាធិការ ឬអន ក្បធានបង្កា ញររបៀបបតស់នលឹក
រនោ តឱ្យ ន ៤នោត ់ម្ ននឹងហ ចឱ្យអោករ ោះរនោ ត 

ររបៀបបតស់នលឹករនោ តឱ្យ ន ៤នោត ់រែើម្បី
ឱ្យរបូសញ្ជា ក្តសម្មៃ តស់ថិតរៅខាងរក្ៅ 

ការក្ជេកក់្ម្មម្ចងអ េនែោដ រំបស់អោករ ោះរនោ តរៅកោ ងែបទឹករមា េ បមិ្នក្ជោះ 
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៥. ការងាររប ម់្ររធាន គ.ក.ប កោងុសពលានករែីសសសងៗសកើតស ើងសៅសពលស ោះសនោ ត 
ក. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តានម្រាមនែម្ររឡាកស់ាោ មទកឹសមម លបុមនិម្រជោះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. ករែីសលខាធកិាររកស ម្ ោះអ្ោកស ោះសនោ តកោងុបញ្ជ សី ោះសនោ តមនិសឃើញ 
 
 
 
 
 

គ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តអ្ោះអាងថា មនិស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាណាមយួ 
 
 
 
 
 
 

ឃ. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តណាាោ កប់ម្រមងុ ក៊ នលកឹសនោ តសលើ ព ី ១ នលកឹ ឬ/នងិ នលកឹសនោ តណកលងកាល យ ឬ/នងិវតថសុសសង
សទៀតច្លូសៅកោងុហបិសនោ ត ឬ/នងិលាកទ់កុ នលកឹសនោ តសលវូការ សែើមបនីាំសច្ញសៅសម្រៅការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 អរញ្ាើញភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ឱ្យម្កកតស់ម្មគ េ់
បញ្ជា រនោះ។ 
 ឱ្យអោករ ោះរនោ តរនាោះពនយេ់បំភលឺ របើការបំភលឺរនាោះមិ្នសម្រហត នេ សនោិដ្ឋា នថ្ន 
ោតម់្មនរចតនារ ោះរនោ តរេើសពីម្យួែង ឬម្មនរចតនាទ ចចរតិកោ ងការរ ោះរនោ ត 
និងក្តូវទទួេរទាសតម្ ច.ប.ក។ 
 ែកហូតឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណជាបរណាដ ោះអាសនោ រចួបញ្ាូ នករណីរនោះរៅ 
គធ.េប រែើម្បចីាតវ់ធិានការបនតរទៀត។ 
ចាត់រេខាធិការឱ្យកត់ក្តរហត ការណ៍រនោះរៅកោ ងកំណត់រហត ននការរ ោះរនោ ត 
(ទ.១១០១ស និង ទ.១១០១េ) និងក្សង់រ ា្ ោះ ទិនោន័យពីកោ ងឯកោរបញ្ជា ក់
អតតសញ្ជា ណសក្ម្មបក់ារតម្ដ្ឋនបបនថម្រទៀត។ 
 របើោតមិ់្នយេ់ក្ពម្តម្វធិានការខាងរេើ ក្បធាន គ.ក.ប ឬ/និង គធ.េប រសោើស ំ
អាជាញ ធរម្មនសម្តថកិចចឱ្យឃាតេ់លួ នជនរនាោះ រហូតែេ់ការរ ោះរនោ តក្តូវ នបញ្ចប។់ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 ជក្ម្មបោតថ់្ន ោតព់ អំាចរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរនោះ នរទ រក្ពាោះោតមិ់្ន ន
បំរពញក្គបេ់កខេណឌ  ឬ 
 ក្បសិនរបើក្ចឡំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ជក្ម្មបោតអ់ំពីទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
បែេោតក់្តូវរៅរ ោះរនោ ត។ 
 ជក្ម្មបោតឱ់្យរចញពីការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនោះ។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 បំរពញព័ត៌ម្មនអំពីបញ្ជា រនោះរៅកោ ងក្កដ្ឋសកតក់្តព័ត៌ម្មន បែេកំណតរ់ដ្ឋយ 
គ.ជ.ប។ 
 រធែើរៅចំរពាោះម្ េភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មន
វតតម្មនរៅកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 ជក្ម្មបរេខាធិការ ឬអន ក្បធានថ្ន មិ្នក្តូវបហកសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក 
េណឌ  ឬសនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ជូនោតរ់ទ។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 ក្បកាសក្ បភ់ាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ បែេម្មនរៅ
កោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
ឃាតអ់ោករ ោះរនោ តមិ្នឱ្យរ ោះរនោ ត។ 
 បវករវរែកហូតសនលឹករនោ តបកលងកាល យ ឬរេើសពី ១សនលឹក ឬ/និងសនលឹករនោ តនលូ វការ 
បែេលាកទ់ ករនាោះដ្ឋកក់ោ ងរក្ោម្សំប ក្តម្មនកាេោងក្ោប ់ «សនលឹករនោ តមិ្នក្តឹម្
ក្តូវបែេ នែកហូត»។ 
 ែកហូតឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណនលូ វការជាបរណាដ ោះអាសនោ។ 
ចាតប់ចងរធែើកំណតរ់ហត  និងបំរពញទក្ម្ងប់បបបទបដឹងរចាទក្បកានជ់នរេាើសរៅ 
គធ.េប។ 
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ង. ករែីអ្ោកស ោះសនោ តានពកិារភាពមនិអាច្ស ោះសនោ តសោយខលនួឯង ន 
អោករ ោះរនោ តម្មនពិការភាពបែេម្និអាចរ ោះរនោ តរដ្ឋយេលួនឯង ន អាចរក្ជើសររ ើសអោក

ជំនួយជានីតិជនម្មោ កម់្កជាម្យួ ឬអាចរសោើស ំជំនួយពកី្បធាន គ.ក.ប។ កោ ងករណីរនោះ អោកជួយ អោក
រ ោះរនោ តម្មនពិការភាព ក្តូវ៖ 

 សួរអោករ ោះរនោ តជាជនម្មនពិការភាពតិចៗកោ ងបនទបស់ម្មៃ តថ់្ន រតើោតរ់ ោះរនោ តឱ្យគណ
បកសនរយា យម្យួណា។ 
 គូសសញ្ជា ម្យួកោ ងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យរៅរេើសនលឹករនោ តតម្ការ
រក្ជើសររ ើសរបស់អោករ ោះរនោ តម្មនពិការភាព រហើយបតស់នលឹករនោ តរនាោះតម្នោតរ់ែើម្ រចួក្តូវ
នាអំោករ ោះរនោ តរៅកានហិ់បរនោ ត និងជួយ ស កសនលឹករនោ តរបស់ោតរ់ៅកោ ងហិបរនោ ត។ 
 រកាការសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តរបស់ោត។់ 

ច្. ករែីអ្ោកានវតតានកោងុការយិាលយ័ស ោះសនោ តប៉ោនុប៉ោងច្ងស់ឃើញអ្ោកស ោះសនោ តគ ូ ញ្ញា គាំម្រទគែបកស
នសយា យ 

 
 
 
 
 

ឆ. ករែី នលកឹសនោ តខចូ្ ឬរណហក ឬណែលគ ូ ញ្ញា រួច្សហើយ ណតរដរូច្តិតវិញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជ. ករែីានការជាំទា ព់ភីាោ កង់ារគែបកសនសយា យណាាោ កក់ោងុសពលស ោះសនោ ត 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 ក្ពម្មនផ្ទ េ់ម្មត ់ចំរពាោះការប៉ែ នប៉ែងរេើកទី១។ 
ចាតទ់ កជាការររំលាភរេើភាពសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ ត ក្តូវបរណដ ញរចញពីការយិា-
េ័យរ ោះរនោ ត និងក្តូវទទួេរទាសតម្ ច.ប.ក ចំរពាោះការប៉ែ នប៉ែងរេើកទី២។ 
ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តរហត ការណ៍រនោះកោ ងកំណតរ់ហត ម្យួរដ្ឋយបឡក រែើម្បី
រធែើការតម្ដ្ឋនបបនថម្រទៀត។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 បង្កគ បរ់េខាធិការ ឬអន ក្បធានឱ្យនដេ់សនលឹករនោ តជូនោតប់តម្យួសនលឹករទៀតប៉ែ រណាណ ោះ 
កោ ងករណីសនលឹករនោ តោតេូ់ច ឬរបហករដ្ឋយអរចតនា ឬគូសសញ្ជា រចួរហើយ បត
 នបដូ រចិតតវញិ។ 
 ក្ បអ់ោករ ោះរនោ តរនាោះឱ្យបតស់នលឹករនោ តេូច ឬរបហក ឬគូសេ សរនាោះតម្នោតរ់ែើម្។ 
ដ្ឋកស់នលឹករនោ តេូច ឬរបហក ឬគូសេ សរនាោះរៅកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបែេម្មនកា
េោងក្ោប ់«សនលឹករនោ តេូច»។ 
សរក្ម្ចមិ្ននដេ់សនលឹករនោ តម្យួសនលឹករនសងរទៀតតម្ការរសោើស ំ នរឡើយ ក្បសិន
របើអោករ ោះរនោ តម្កស ំបនតបនាទ បោ់ោ  រដ្ឋយចាតទ់ កថ្នជាភាពមិ្នក្បក្កតី រហើយឱ្យ
រេខាធិការកតក់្តករណីទាងំរនោះចូេកោ ងកំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ ត។ 
 រឭំករេខាធិការ ឬអន ក្បធានឱ្យបណនាអំោករ ោះរនោ តអំពីររបៀបបង្កា រសនលឹករនោ តេូច។ 
ធានាឱ្យម្មនសនលឹករនោ តក្គបក់្ោនស់ក្ម្មបអ់ោករ ោះរនោ តទាងំអស់ នរ ោះរនោ តក្គប់ៗ
ោោ រៅនងៃរ ោះរនោ ត។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 ឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យរេើកការជទំាស់រនាោះម្កោតផ់្ទ េ់។ 
 ឱ្យបង្កា ញពីម្ូេរហត  ឬ/និងភសត តងបែេរធែើឱ្យោតរ់ជឿថ្ន ម្មនភាពមិ្នក្បក្កតី ឬ
ការររំលាភចាប ់ឬ/និង ប.ន.ក។ 
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 សបើការជាំទា  ់មសហតសុល 
 
 
 
 

o របើយេ់ក្ពម្តម្ការជំទាស់រនាោះ ក្បធានក្តូវរឭំក និងបណនាសំម្មជិក គ.ក.ប និងអោក
ម្មនវតតម្មនកោ ងការយិាេ័យអពំីេលឹម្ោរពាកព់ន័ធបែេម្មនបចងកោ ង ច.ប.ក និង ប.ន.ក 
រែើម្បរីដ្ឋោះក្ោយភាពម្និក្បក្កតរីនាោះ។ 

o របើបែិរសធការជំទាស់ ក្បធានក្តូវ៖ 
 នដេ់រហត នេពាកព់ន័ធនឹងការបែិរសធរនាោះ។ 
 ឱ្យរេខាធិការកតក់្តការជំទាស់រនាោះរៅកោ ង ទ.១១០១ស ឬ/និង ទ.១១០១េ ក្បសិន
របើភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យរនាោះរសោើស ំឱ្យកតក់្ត នងិយេ់ក្ពម្ច ោះហតថរេខា
រៅរេើ ទ.១១០១ស ឬ/និង ទ.១១០១េ។ របើោតម់្និយេ់ក្ពម្ច ោះហតថរេខា ម្និ
ក្តូវកតក់្តរៅកោ ង ទ.១១០១ស ឬ/និង ទ.១១០១េ រឡើយ។ 
 ក្បកាសបនតែំរណើ រការរ ោះរនោ តតរៅរទៀត។ 
 នដេ់ ទ.១២០២ ជូនោតស់ក្ម្មបប់ដឹងរៅ គធ.េប (ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ)។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវបតម្មនក្បសិទធភាព។ 
 អោកជំទាស់ម្និក្តូវរក្ជៀតបក្ជក និងរខំានកិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ តរឡើយ។ 

ឈ. ករែីានអ្ោកស ោះសនោ តរ ាំខានសធវើឱ្យរាាំង ទោះែលក់ចិ្ចម្ររតបិតតកិារស ោះសនោ ត (សទាោះបសីៅកោងុការយិាលយ័ស ោះសនោ តកដ ី
ឬកាំពងុឈរជាជរួសៅកោងុបរសិវែខាងកោងុកដ)ី 

 
 
 

ញ. ករែីកចិ្ចម្ររតបិតតកិារស ោះសនោ តម្រតវូរ ាំខានែលក់ម្រមតិណែលសធវើឱ្យអ្ោកស ោះសនោ តមនិអាច្ស ោះសនោ តបនតសទៀត ន ឬសធវើ
ឱ្យការស ោះសនោ តមនិអាច្ម្ររម្រពតឹតសៅសោយស រ ី
ក្បធាន គ.ក.ប អាចរសោើស ំកម្មល ងំសនតិស េ ឱ្យររៀបចំោរឡើងវញិនូវររបៀបររៀបរយរៅខាងកោ ង នងិ

ខាងរក្ៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
សកម្ាភាពរខំានែេ់កក្ម្តិបែេម្និអាចរ ោះរនោ ត ន រមួ្ម្មន៖ 

 ការបរញ្ចញសបក្ម្កខាល ងំៗ ឬការបរញ្ចញសម្ដគីំរាម្កំបហង ឬរជរក្បម្មងម្មកង់្កយ។ 
 ការរធែើសកម្ាភាពរារាងំអោករ ោះរនោ តម្និឱ្យរៅរ ោះរនោ ត។ 
 ការរ ញក្ចានរដ្ឋយរក្បើកម្មល ងំធៃន។់ 
 ការគបវ់តថ រនសងៗសំរៅអោករ ោះរនោ ត ឬការយិាេ័យរ ោះរនោ ត។ 
 ការអ កឡ ករដ្ឋយប គគេណាម្មោ ក ់ឬរក្ចើននាកប់ែេរធែើឱ្យរខំានែេ់អោករ ោះរនោ ត។ 
 ការបរញ្ចញអាកបបកិរយិា និងភាោម្និសម្រម្យ។ 
 ការបរញ្ចញឱ្យរឃើញអាវ ធ រក្គឿងនទ ោះ ឬោរធាត រនសងៗក្បកបរដ្ឋយរក្ោោះថ្នោ ក។់ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

ផ្អ កកិចចក្បតិបតតិការរ ោះរនោ តជាបរណាដ ោះអាសនោ។ 
ោដ បក់ារជទំាស់រនាោះ។ 
 ពិភាកាជាម្យួសម្មជិក គ.ក.ប ែនទរទៀត។ 
សរក្ម្ចយេ់ក្ពម្ ឬបែិរសធការជទំាស់រនាោះ។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 បណនាោំតឱ់្យរការរបៀបររៀបរយ។ 
 ក្បសិនរបើោតមិ់្នរោរពតម្ការបណនា ំក្តូវរសោើស ំកម្មល ងំសនតិស េឱ្យបរណដ ញប គគេ
រនាោះរចញ ឬឃាតេ់លួ ន រហូតែេ់ការរ ោះរនោ តក្តូវ នបញ្ចប។់ 
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ែ. ករែីការស ោះសនោ ត្នែលស់ពលបញ្ចបស់ៅសា៉ោ ង ៣:០០នទរីស ៀល សហើយសៅណតានអ្ោកស ោះសនោ ត ថតិសៅ
កោងុការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ឬឈរតម្រមងជ់រួ ឬ ថតិសៅកោងុបរសិវែខាងកោងុននការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តបែេម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត ម្និទាន ់នរ ោះរនោ តក្គបោ់ោ រទរនាោះ រទាោះបីោា ន
អោករ ោះរនោ តឈររងច់ារំ ោះរនោ តកដី ក្បធាន គ.ក.ប ម្និអាចបិទការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរបស់
េលួនរៅម្ នរម្ម៉ែ ង ៣:០០នាទីររសៀេ នរឡើយ។ 
 ក្បសិនរបើអោករ ោះរនោ តទាងំអស់បែេម្មនរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត នរ ោះរនោ តក្គបោ់ោ អស់រហើយ ក្បធាន គ.ក.ប 
អាចក្បកាសបញ្ចបក់ាររ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរបស់េលួនរៅម្ នរម្ម៉ែ ង ៣:០០នាទីររសៀេ ន។ 
 អោករ ោះរនោ តណាបែេោា នវតតម្មនរៅខាងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ឬរៅកោ ងជួរអោករ ោះរនោ ត ឬរៅកោ ងបររិវណ
ខាងកោ ងននការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រៅនាទចី ងរក្កាយនារម្ម៉ែ ង ៣:០០នាទីររសៀេនននងៃរ ោះរនោ តរទរនាោះ អោក
រ ោះរនោ តទាងំរនាោះព ំក្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យរ ោះរនោ តរឡើយ។ 

ឋ. ករែីម្ររធាន កដិ ឬអ្ នតិ ុខ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោណែលនាំឱ្យានសម្រគោះថាោ ក់ ឬការគាំរាមកាំណហងែល់
 វុតថភិាពមន្តនតសី ោះសនោ ត នងិអ្ោកស ោះសនោ តសៅកោងុការយិាលយ័ស ោះសនោ ត ឬ/នងិកោងុបរសិវែខាងកោងុនន
ការយិាលយ័ស ោះសនោ តននងៃស ោះសនោ ត 

 
 

 
ឋ-១. ករែីមនិសបើកការយិាលយ័ស ោះសនោ តសៅមនុនងៃស ោះសនោ ត 

 
 

ឋ-២. ករែីការយិាលយ័ស ោះសនោ តមនិ នសបើក ឬម្រតវូ នបទិសៅនងៃស ោះសនោ ត 
ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវ៖ 
 សរក្ម្ចម្និរបើក ឬបិទការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាយការណ៍ជាបនាទ នជូ់ន គធ.េប 
បែេក្តូវរាយការណ៍បនតរៅ គ.ជ.ប (ការយិាេ័យរ ោះរនោ តម្និ នរបើក ឬក្តូវ នបិទ
ក្តូវបតបិទរពញម្យួនងៃ រហូតែេ់ម្មនការសរក្ម្ចជាងាី)។ 
 ចាតប់ចងបញ្ាូ នសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទាងំអស់រៅ គធ.េប (សក្ម្មបក់ារយិាេ័យ
រ ោះរនោ តម្និរបើក)។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

ចាតស់ម្មជិកទី២ ឱ្យក្បកាសក្ បអ់ោករ ោះរនោ តបែេម្មនវតតម្មនកោ ងបររិវណខាង
កោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងក្តូវរែើរក្បម្ូេឯកោរបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណពីអោក
រ ោះរនោ តបែេកំព ងឈរកោ ងជួរ រដ្ឋយចាបរ់នដើម្ពីអោករ ោះរនោ តបែេឈរខាង
រក្កាយរគបងអស់រហូតែេ់អោករៅខាងម្ េរគបងអស់ រចួក្បគេ់ឱ្យសម្មជិកទី៣។ 
ចាតស់ម្មជិកទី៣ ឱ្យរៅរ ា្ ោះអោករ ោះរនោ តម្មោ កម់្ដងៗរហូតែេ់អោករ ោះរនោ ត
ច ងរក្កាយរគបងអស់ឱ្យចូេកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រែើម្បរី ោះរនោ តតម្េំដ្ឋប់
េំរដ្ឋយ និងតម្នីតិវធីិ។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

សរក្ម្ចមិ្នរបើក ឬអាចបិទការយិាេ័យរបស់េលួ ន រដ្ឋយបនអកតម្ការកំណតរ់បស់ 
គ.ជ.ប។ 
 រាយការណ៍ជាបនាទ នជូ់ន គធ.េប រែើម្ប ីគធ.េប រាយការណ៍បនតជូនរៅ គ.ជ.ប។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 រាយការណ៍ជាបនាទ នជូ់ន គធ.េប រែើម្ប ីគធ.េប រាយការណ៍បនតជូន គ.ជ.ប។ 
សរក្ម្ចមិ្នរបើកការយិាេ័យរបស់េលួ ន រដ្ឋយបនអកតម្ការកណំតរ់បស់ គ.ជ.ប។ 
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 ចាតប់ចងរវចេចបហិ់បរនោ តបែេម្មនសនលឹករនោ តរៅខាងកោ ង សនលឹករនោ តម្និទានរ់ក្បើ នងិ
សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរនសងរទៀត (សក្ម្មបក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ ត នបិទ បនាទ បព់ី
ែំរណើ រការម្យួរយៈ)។ 
 បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ទទួេ (ទ.១១០៧) ចនំួន ២ចាប ់ រក្បើរពេក្បគេ់ 
ទទួេ កោ ងរនាោះ គធ.េប រកាទ ក ១ចាប ់និង គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប។់ 
 ចាតប់ចងរធែើកំណតរ់ហត រដ្ឋយបឡកសដីពកីារម្និរបើក ឬការបិទការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
រនាោះ។ 
 បញ្ាូ នកំណតរ់ហត រៅ គធ.េប រមួ្ជាម្យួនឹងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តបែេ នរវចេចប់
រនាោះ។ 
 សនលឹករនោ តបែេ នរ ោះរចួម្មនកោ ងហិបរនោ ត និងសនលឹករនោ តម្និទានរ់ក្បើ ក្តូវទ កជា
រម្មឃៈ។ 

ឋ-៣. ករែីកាលៈសទ ៈានអា នោសកើតស ើងសម្រកាយសពលបទិការស ោះសនោ ត ណត ាា រ ឯកសារម្រតវូខចូ្ខាត 
ករណីកាេៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើងរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រក្កាយរពេបទិការ

រ ោះរនោ ត និងរធែើកំណតរ់ហត រចួ ប៉ែ បនតហិបរនោ តបែេម្មនសនលឹករនោ តខាងកោ ង កណំតរ់ហត ននការ
រ ោះរនោ ត និងឯកោររ ោះរនោ តក្តូវេូចខាត គ.ក.ប ក្តូវរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទាងំរនាោះ
បញ្ាូ នរៅ គធ.េប កោ ងរនាោះ ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវ៖ 

 រធែើរ យការណ៍ពីសភាពការណ៍ជាកប់សដងជូន គធ.េប។ 
 ក្បមូ្េ និងរវចេចប់រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទាំងរនាោះអម្រដ្ឋយរ យការណ៍ជូន 
គធ.េប។ 
 បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចនំួន ២ចាប ់ រក្បើរពេក្បគេ់ 
ទទួេ កោ ងរនាោះ គធ.េប រកាទ ក ១ចាប ់និង គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប។់ 

ឋ-៤. ករែីកាលៈសទ ៈានអា នោសកើតស ើងសម្រកាយសពលបទិការស ោះសនោ ត ណត ាា រ ឯកសារសៅលអ 
ករណីកាេៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើងរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត រក្កាយរពេបិទការ

រ ោះរនោ ត និងរធែើកំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ តរចួរហើយ ហិបរនោ តបែេម្មនសនលឹករនោ តខាងកោ ង 
កំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ ត និងឯកោររ ោះរនោ តរៅរកា នេអ គ.ក.ប ក្តូវរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តទាងំរនាោះបញ្ាូ នរៅ គធ.េប រែើម្បចីាតប់ចងរាបស់នលឹករនោ តរៅរេខាធិការដ្ឋា ន គធ.េប ឬ
រៅទីតងំស វតថិភាព។ កោ ងរនាោះ ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវចាតប់ចងរវចេចប ់និងបញ្ាូ នជាបនាទ នរ់ៅ គធ.េប នូវ៖ 

 ហិបរនោ តទាងំ២ បែេ នបិទភាតិ នងិចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ។ 
 រវចេចបក់ញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» នងិ «កេ» បតម្និចា ំចប់ិទកាវស វតថិភាពរទ ដ្ឋកក់ោ ង
រសាង «េស» និង «េេ» រចួចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ។ 
 រវចេចបស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រដ្ឋយបឡក។ 
 បំរពញេិេិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចនំួន ២ចាប ់ រក្បើរពេក្បគេ់ 
ទទួេ កោ ងរនាោះ គធ.េប រកាទ ក ១ចាប ់និង គ.ក.ប រកាទ ក ១ចាប។់ 
 បញ្ាូ ន និងក្បគេ់ហិបរនោ ត រសាង «េស» និង «េេ» និងរាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត
រៅសេ់រៅ គធ.េប។ កោ ងការបញ្ាូ នក្តូវម្មនការអម្ែំរណើ ររដ្ឋយអន ក្បធាន និងម្ស្តនតី 
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គ.ក.ប ម្យួចំនួន ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ នងិកម្មល ងំសនតិស េ  
២នាកន់ង។ 

ច្ាំណាាំ៖ ករណីក្បធានសកដិ ឬអសនតិស េ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោក្តូវ នកំណតែូ់ចខាងរក្កាម្៖ 
 អសនតិស េោធារណៈ។ 
 ទឹកជំនន ់េយេ់ពយ ោះ ការរញ្ាួ យបននែី ឬរក្ោោះធម្ាជាតរិនសងៗរទៀត។ 
 ការែួេរេំអោរសក្ម្មបប់រក្ម្ើការរ ោះរនោ ត រដ្ឋយយថ្នរហត ណាម្យួ អគគិភយ័ ឬការេូចខាតក្បហាកក់្បបហេ
ោោ បែេនាឱំ្យម្មនរក្ោោះថ្នោ ក។់ 
 ការរាងំសទោះបនោករែា េ បែេម្និអាចឱ្យការរ ោះរនោ តែំរណើ រការ ន។ 

VI. ការបិទការស ះសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ តនាថ្ងៃស ះសនោ ត 
រៅរពេបែេអោករ ោះរនោ តច ងរក្កាយបងអស់ នរ ោះរនោ តរចួ នងិ នរចញន តពីការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 

ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវចាតស់ម្មជិកទី២ ឱ្យចាតវ់ធិានការចា ំចរ់ែើម្បកីារពារក្ចកចូេការយិាេ័យរ ោះរនោ តក ំឱ្យអោក
ោា នភារកិចចរចញចូេ ចាតឱ់្យសម្មជិកទី១ រេើកហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ម្កដ្ឋករ់េើត អន ក្បធាន ទនទមឹ្
នឹងហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ បនាទ បម់្ក ក្តូវក្បកាសបិទការរ ោះរនោ តចំរពាោះម្ េសម្មជិក គ.ក.ប 
ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអន វតតការង្ករជាបនតបនាទ ប ់ែូចតរៅ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការសសទៀងផ្ទទ តច់្ាំនួនអ្ោកស ោះសនោ ត ច្ាំនួន នលឹកសនោ តណែល នសម្ររើ ច្ាំនួន នលឹកសនោ តមិន នសម្ររើ និងច្ាំនួន នលឹកសនោ តខូច្ 
ចំរពាោះការរនទៀងផ្ទ តរ់នោះ គ.ក.ប ក្តូវរធែើការរនទៀងផ្ទ តក់ាររ ោះរនោ តតម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ៖ 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 បិទភាិតសនទោះបិទក្បរឡាោះសក្ម្មបស់ កសនលឹករនោ តទាងំ២ននហិបរនោ ត សក្ម្មបក់ារ
រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងហិបរនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
 ច ោះហតថរេខារេើក្កដ្ឋសរសដើង ២សនលឹក និងឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យច ោះ
ហតថរេខានង (ក្បសិនរបើោតយ់េ់ក្ពម្) រចួបិទពាសពីរេើសនទោះបិទក្បរឡាោះ
សក្ម្មបស់ កសនលឹករនោ តទាងំ២ននហិបរនោ តនីម្យួៗ។ 
 បិទគក្ម្បខាងរក្ៅននហិបរនោ តនីម្យួៗ រចួចាករ់ោឃល ំម្មនរេេរៅក្តងក់្កវេិ
ទាងំ២ននហិបរនោ តទាងំរនាោះ និងអន ញ្ជា តឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ អោក
សរងាតការណ៍ នពិនិតយរម្ើេហិបរនោ ត និងរោឃល ំម្មនរេេទាងំរនាោះ។ 
ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តរពេរវលាននការបិទការរ ោះរនោ ត និងេកខណៈសម្មគ េ់ 
និងរេេននរោឃល ំទាងំរនាោះរៅកោ ងកំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ ត (ទ.១១០១ស និង 
ទ.១១០១េ)។ 
ចាតវ់ធិានការការពារយា៉ែ ងហាតច់តនូ់វហិបរនោ តទាងំរនាោះ រៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
ឬសក្ម្មបក់ារបញ្ាូ នរៅរាបរ់ៅកបនលងរនសង ក្បសិនរបើម្មនការសរក្ម្ចពី គ.ជ.ប។ 
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១. ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ក. ការសសទៀងផ្ទទ តច់្ាំននួអ្ោកស ោះសនោ ត ច្ាំននួ នលកឹសនោ តណែល នសម្ររើ ច្ាំននួ នលកឹសនោ តមនិ នសម្ររើ នងិច្ាំននួ នលកឹ

សនោ តខចូ្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 កោ ងករណីោា នអោករ ោះរនោ តបែេអោះអាងមិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង 
ក្សុក េណឌ  ឱ្យរេខាធិការ និងអន ក្បធានរធែើការរនទៀងផ្ទ តោ់ោ  ក្បសិនរបើរឃើញថ្ន 
ចំនួនសនលឹករនោ តបែេ នទទួេជាកប់សដងែកនេបូកននចំនួនសនលឹករនោ តេូច និង
ចំនួនសនលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើ រសាើោោ នឹងចំនួនគំនូសរេើបញ្ាី រ ោះរនោ តបែេ
បញ្ជា កអ់ោកបែេ នម្ករ ោះរនោ ត ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតរួេេននចំនួនរសាើ
ោោ រនាោះកោ ង ទ.១១០១ស។ 
 កោ ងករណីម្មនអោករ ោះរនោ តបែេ នអោះអាងមិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា
ក្កុង ក្សុក េណឌ  ឱ្យរេខាធិការ និងអន ក្បធានរធែើការរនទៀងផ្ទ តោ់ោ  ក្បសិនរបើ
រឃើញថ្ន ចំននួសនលឹករនោ តបែេ នទទួេជាកប់សដងែកនេបូកននចំនួនសនលឹក
រនោ តេូច និងចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នរក្បើ រសាើោោ នឹងចំនួនគំនូសរេើបញ្ាី រ ោះរនោ ត
បញ្ជា កអ់ោក នម្ករ ោះរនោ ត ែកនឹងចំនួនអោកអោះអាងមិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្
ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  បនាទ បម់្កចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតួរេេននចំនួនរសាើោោ
រនាោះចូេកោ ង ទ.១១០១ស។ 
 ក្បសិនរបើកោ ងការរនទៀងផ្ទ តរ់នោះបង្កា ញថ្ន ម្មនភាពេ សោោ រវាងចំនួនសនលឹករនោ ត
បែេ នរក្បើ (មិ្នគិតសនលឹករនោ តេូច) និងចំនួនអោករ ោះរនោ តបែេ នរ ោះរនោ ត 
ចាតរ់េខាធិការ និងអន ក្បធានឱ្យរនទៀងផ្ទ តជ់ារេើកទី២ រទៀត។ 
 ក្បសិនរបើភាពេ សោោ រៅបតម្មន ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតរួេេននចំនួនបែេ
េ សោោ រនាោះកោ ង ទ.១១០១ស។ 
 បនតចាតប់ចងអន វតតតម្នីតិវធីិជាបនត។ 
ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តនូវចំនួនអោករ ោះរនោ តបែេមិ្ន នរ ោះរនោ តក្កុម្ក្បឹកា
ក្កុង ក្សុក េណឌ  រៅកោ ង ទ.១១០១ស។ 
ចាតស់ម្មជិកទី១ ឱ្យរចាោះ ឬកាតស់នលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើទាងំអស់ រែើម្បរីធែើ
រម្មឃភាព។ 
 ឱ្យអន ក្បធានដ្ឋកស់នលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើ និងក្តូវ នរចាោះ ឬកាតរ់ចួ និង
គេ់បញ្ាីសនលឹករនោ ត បែេ នរក្បើរៅកោ ងរសាង ល សទិកបតម្យួ រចួបិទឱ្យជិត។ 

 រាបច់ំនួនអោករ ោះរនោ តបែេ នរ ោះរនោ ត រដ្ឋយរាប់
ចំនួនគំនូសសញ្ជា បែេ នគូសកោ ងកូនក្បអបទ់ំរនរ
បនោកខាងរែើម្កោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ ត។ 
 រាបច់ំនួនអោកអោះអាងមិ្នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា
ក្កុង ក្សុក េណឌ  (ម្មនរ ា្ ោះកោ ងក្កដ្ឋសពត័ម៌្មន
បែេក្បធាន គ.ក.ប  នកតក់្ត ក្បសិនរបើម្មន) 
 រាយការណ៍ជូនក្បធានអំពីចំននួអោករ ោះរនោ តបែេ ន
រ ោះរនោ ត និងចំនួនអោករ ោះរនោ តបែេមិ្ន នរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 

ចាតរ់េខាធិការឱ្យ 

 បំបបកគេ់បញ្ាីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ រចញពីគេ់
បញ្ាីសនលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើ។ 
 រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើ  និងចំនួន
សនលឹករនោ តេូចរដ្ឋយបឡកពីោោ ។ 

ចាតអ់ន ក្បធានឱ្យ 
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ខ. រូបមនតននការសសទៀងផ្ទទ តច់្ាំននួអ្ោកស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
រោេបំណងននការរនទៀងផ្ទ ត ់គចឺងប់ញ្ជា ករ់វាងចំនួនអោករ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក 

េណឌ  នងិចំនួនសនលឹករនោ តរៅកោ ងហិបរនោ ត។ 
តង៖ 
ក ចំនួនសនលឹករនោ តបែេ នទទួេជាកប់សដង (សនលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ) 
េ ចំនួនសនលឹករនោ តេូច 
គ ចំនួនសនលឹករនោ តបែេម្និ នរក្បើ 
ឃ ចំនួនអោករ ោះរនោ តបែេ នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  
ច ចំនួនគំនូសរេើបញ្ា ីរ ោះរនោ តបែេបញ្ជា កអ់ោក នម្ករ ោះរនោ ត 
វ ចំនួនអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  

េ.១ ករណីោា នអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បកឹាក្កងុ ក្សុក េណឌ  (វ=០) 
របូម្នតម្មនែូចខាងរក្កាម្៖ 

 
 

េ.២ ករណីម្មនអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បកឹាក្កងុ ក្សុក េណឌ  (វ១) 
របូម្នតម្មនែូចខាងរក្កាម្៖ 

 
 

គ. កាំែតស់ហតនុនការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  (ទ.១១០១ ) នងិការសម្ររើម្រា  ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឃ = ក – (េ  គ) = ច 

ឃ = ក – (េ  គ) = ច – វ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តជាម្ ននូវរេេរោឃល ំបែេនឹងក្តូវរក្បើសក្ម្មបច់ាកឃ់ល ំម្មត់
រសាង «េស» រៅកោ ង ទ.១១០១ស និងរ ោះក្តសម្មៃ តរ់ៅក្ជុងខាងោដ ំបប៉ែកខាង
រេើ ននកំណតរ់ហត រនោះ។ 
 ឱ្យរេខាធិការបំរពញ និងច ោះហតថរេខារេើ ទ.១១០១ស ទាងំ ២ចាប។់ 
 ពិនិតយ រចួច ោះហតថរេខារេើ ទ.១១០១ស ទាងំ ២ចាប ់ រចួឱ្យរេខាធិការរ ោះក្ត
ការយិាេ័យ។ 
 ក្តូវដ្ឋកប់ង្កា ញកំណតរ់ហត រនោះឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាត
ការណ៍រែើម្បពិីនិតយ។ 
ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យអាចចូេរមួ្ច ោះហតថរេខាជាោកសរីេើកំណតរ់ហត 
រនោះ។ 
ការមិ្នចូេរមួ្ច ោះហតថរេខាជាោកសពីីភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យមិ្នអាចចាត់
ទ កជារម្មឃៈនូវកំណតរ់ហត រនោះ នរទ។ 

 ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងរក្ោម្សំប ក្តរ ោះព ម្ពម្មនកាេោងថ្ន «កំណតរ់ហត ននការរ ោះ
រនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រនញើជូន គ.ជ.ប»។ 

 ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងរក្ោម្សំប ក្តរ ោះព ម្ពម្មនកាេោងថ្ន «កំណតរ់ហត ននការរ ោះ
រនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រនញើជូន គធ.េប»។ 

ទ.១១០១ស 
ចំនួន ២ចាប ់
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ឃ. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់វុតថភិាព «ក » ននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ក្បធាន គ.ក.ប ក្តូវររៀបចំរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តពាកព់័នធដ្ឋកក់ោ ងកញ្ច បស់ វតថិភាព 

«កស» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  បែេម្មន៖ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស រនញើជូន គ.ជ.ប។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកប់ញ្ា ីរ ោះរនោ តបែេ នរក្បើកោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងក្កដ្ឋសពត័ម៌្មននន
អោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់«សនលឹករនោ តេូច» ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើននក្កុម្
ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រនទៀងផ្ទ តរ់ឡើងវញិឱ្យក្ កែថ្ន សម្មា រ ឯកោរខាងរេើក្តូវ នដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននក្កុម្ក្បឹកា
ក្កុង ក្សុក េណឌ  ក្គបស់ពែរហើយ។ 
 ក ំទានប់ិទភាិតកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រដ្ឋយកាវស វតថិភាពរៅរពេរនោះ រក្ពាោះក្តូវរងច់ាដំ្ឋក ់ទ.១១០២ស និង 
ទ.១១០៨ស ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ សនលឹករនោ តម្និ នការ 
ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំកតក់្តសំរឡងរនោ តននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  នងិរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ ម្និបម្នជាសនលឹករនោ ត 
(ក្បសិនរបើម្មន) ចូេកោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» បបនថម្រទៀត រៅរពេែំរណើ រការរាបស់នលឹករនោ តក្តូវ នបញ្ចប។់ 
 សររសររេេកូែការយិាេ័យរេើកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  បនោកខាងរក្ៅរដ្ឋយ
ប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះ។ 
 រកាទ កកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» យា៉ែ ងហាតច់ត ់និងម្មនស វតថិភាពម្ ន និងកោ ងរពេរាបស់នលឹករនោ ត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(មិនទាន់បទិកាវ ុវតថិភាព) 
 

រញ្ចប់សវុតថិភារ «រស» 
 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស រនញើជូន គ.ជ.ប 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកប់ញ្ា ីរ ោះរនោ តបែេ នរក្បើកោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងក្កដ្ឋស
ពត័ម៌្មនននអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ (ក្បសិនរបើម្មន) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់«សនលឹករនោ តេូច» ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  (ក្បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ
ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ  

- រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក 
េណឌ  

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន) 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
-  
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២. ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹារាជធាន ីសខតត 
បនាទ បព់ីការអន វតតការរនទៀងផ្ទ តច់ំនួនអោករ ោះរនោ ត ចំនួនសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ ចំនួនសនលឹករនោ តម្និ

 នរក្បើ ចំនួនសនលឹករនោ តេូចននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  រចួរាេ់ ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវចាតប់ចងការរនទៀងផ្ទ តត់ួរេេែូចោោ រនោះ សក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ជាបនត
រទៀត រដ្ឋយក្តូវអន វតតតម្េំនានំីតិវធិនីនការរនទៀងផ្ទ តស់ក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក 
េណឌ  ែូចម្មនបញ្ជា ករ់ក្កាម្ចំណ ច ១ ននរេេ VI។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ចាតប់ចងឱ្យរក្បើក្ ស់សម្មា រ ឯកោរ រក្ោម្សំប ក្ត រសាង ឬកញ្ចប ់ និងទក្ម្ងប់បបបទរនសងៗ សក្ម្មបក់ារ
រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបតប៉ែ រណាណ ោះ។ 
 កញ្ចបស់ វតថិភាព «កេ» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបែេព ទំានប់ិទកាវស វតថិភាពរនាោះ
ម្មនបត៖ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ការរាបស់នលរឹសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ ត 

ការរាបស់នលឹករនោ តក្តូវរធែើរឡើងរដ្ឋយផ្ទ េ់រៅតម្ការយិាេ័យរ ោះរនោ តនីម្យួៗ រេើកបេងបតម្មនរសចកដី
សរក្ម្ចរនសងពរីនោះរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ ក្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ក្តូវចាតប់ចងក្បម្ូេទ កដ្ឋក ់និងរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោរ
បែេ នរក្បើរៅរពេរ ោះរនោ តឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ និងម្មនស វតថិភាព។ 

ការរាបស់នលឹករនោ តក្តូវរធែើបនាទ បព់កីារបិទការរ ោះរនោ ត និងការរធែើកំណតរ់ហត ននការរ ោះរនោ តរចួរាេ់នាលាៃ ច
នងៃអាទិតយទី២៦ បេឧសភា នោ ២ំ០១៩។ 

ការរនទៀងផ្ទ ត ់ និងការរាបស់នលឹករនោ តក្តូវរធែើរៅបតម្យួកបនលងឱ្យចបច់ ងចបរ់ែើម្ រដ្ឋយម្និគិតពរីពេរវលា
រឡើយ រហើយរធែើចំរពាោះម្ េភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍។ ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ 
និងអោកសរងាតការណ៍ក្តូវច ោះរ ា្ ោះកោ ងបញ្ា ីវតតម្មន ទ.១១១៥ រៅម្ នរពេចាបរ់នដើម្រាបស់នលឹករនោ ត រហើយម្មន
សិទធចូិេរមួ្សរងាតការណ៍ នបតម្មោ កក់ោ ង ១គណបកស នងិកោ ង ១អងគការ រហើយអាចផ្ល ស់បដូរអោកបក្ម្ុងរបស់េលួន 
(ក្បសិនរបើម្មន) ឱ្យបំរពញភារកិចចជំនួស និងក្តូវចូេរមួ្ឱ្យចបច់ ងចបរ់ែើម្។ 

រដ្ឋយបឡក អោកសរងាតការណ៍កក៏្តូវច ោះរ ា្ ោះ និងរពេរម្ម៉ែ ងចូេ រចញកោ ងបញ្ា ីវតតម្មន (ទ.១១២០)។ 
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវររៀបចំចាតប់ចង និងម្មនវធិានការការពារសនតិស េកោ ងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 

(មិនទាន់បទិកាវ ុវតថិភាព) 
 

រញ្ចប់សវុតថិភារ «រខ» 
 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១េ រនញើជូន គ.ជ.ប 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់«សនលឹករនោ តេូច» ននក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត (ក្បសិនរបើម្មន) 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ
ននក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត 

- រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
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១. ការចាតណ់ច្ងសរៀបច្ាំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គរំបូលងក់ារយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត 
 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

ចាតប់ចងររៀបចតំម្គំរបូលងក់ារយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត។ 
ចាតប់ចងររៀបចតំ ធំម្យួ ឬត តូចរក្ចើននគ ោំោ  និងរៅអី៤ សក្ម្មបស់ម្មជិក គ.ក.រ 
ដ្ឋកច់កំណាដ េបនទបរ់ែើម្បឱី្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍
អាចរែើរច ោះរឡើងជ វំញិត  រែើម្បងី្កយក្សួេែេ់ពួកោតរ់ម្ើេរឃើញសកម្ាភាពនន
ការរាបស់នលឹករនោ ត 
ដ្ឋកផ់្ទ ងំក្កដ្ឋសធំម្យួសនលឹករេើជញ្ជា ងំ ឬរេើកាដ ររេៀន សក្ម្មបក់តក់្តសំរឡង
រនោ ត 
ដ្ឋកហិ់បរនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតចំ
កណាដ េត  និងដ្ឋកក់ញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» និង «កេ» រាេ់សម្មា រ ឯកោរ និង
ទក្ម្ងប់បបបទរាបស់នលឹករនោ តរេើត ពីម្ េោត ់
 រក្តៀម្រភលើងសក្ម្មបប់ំភលឺ កោ ងករណីការរាបរ់ាបស់នលឹករនោ តក្តូវអូសបនាល យែេ់រពេ
យប ់
 អងគ យច ងត ម្មខ ងទេ់ម្ េរេខាធិការ។ ឱ្យអន ក្បធាន និងសម្មជិកទី១ អងគ យអម្
សងខាងទេ់ម្ េោោ  
ចាតស់ម្មជិកទី២ និងសម្មជិកទី៣ ឱ្យការពារម្មតទ់ាែ រ និងបងអួ ចបែេរបើកចំហ ក ំ
ឱ្យអោកែនទរចញចូេ រក្ៅពីអោករធែើការ ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោក
សរងាតការណ៍បែេក្តូវ នអន ញ្ជា ត។ រម្ើេបងរកាស វតថិភាពសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ ត បែេមិ្នក្តូវរក្បើក្ ស់កោ ងការរាបស់នលឹករនោ ត និងរម្ើេបងរកាសណាដ បធ់ាោ ប់
កោ ងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត 
 រកាហិបរនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបែេនឹងក្តូវរាបជ់ាបនាទ បឱ់្យ នក្តឹម្ក្តូវ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 31 

២. វិធានការច្ាំសពាោះករែីអ្ោកសធវើ កមមភាពមនិម្ររម្រកត ី សែើមបចី្ងែឹ់ងអ្ោកស ោះសនោ ត នស ោះសនោ តឱ្យគែបកសនសយា យ
ណាមយួកោងុសពលកាំពងុរាប ់នលកឹសនោ ត 
រែើម្បរីកាការសម្មៃ តន់នការរ ោះរនោ តកោ ងរពេកំព ងរាបស់នលកឹរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ហាម្ជន

ក្គបរ់បូរធែើសកម្ាភាព រទាោះតម្របូភាពណាករ៏ដ្ឋយ កោ ងរោេបំណងកតស់ម្មគ េ់រែើម្បឱី្យែឹងថ្ន រតើអោករ ោះរនោ ត
ណាម្មោ ក ់ឬរក្ចើននាក ់នរ ោះរនោ តឱ្យគណបកសនរយា យណាម្យួ។ 

 
 
 
 
 
 

រៅរពេទទួេ នកំណតរ់ហត រនោះ គធ.េប ក្តូវរធែើការរស ើបអរងាតជាបនាទ ន។់ របើម្មនភសត តងបញ្ជា ក់
ថ្ន ម្មនអំរពើររំលាភពិតក្ កែបម្ន គធ.េប ក្តូវចាតវ់ធិានការតម្នលូវចាប។់ 
៣.  នលកឹសនោ ត នការ នងិ នលកឹសនោ តមនិ នការ 

រែើម្បអីន វតតកិចចក្បតិបតតកិាររាបស់នលឹករនោ ត នេអក្តឹម្ក្តូវ សម្មសភាពទាងំអស់នន គ.ក.រ ជាពិរសស
ក្បធាន និងអន ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវយេ់ែឹងឱ្យ នចាស់លាស់អំពីេកខណៈននសនលឹករនោ ត នការ និង
សនលឹករនោ តម្និ នការ។ 

ក.  នលកឹសនោ ត នការ 
សនលឹករនោ ត នការជា៖ 
 សនលឹករនោ តនលូវការបែេ ននដេ់ជូនរដ្ឋយ គ.ជ.ប សក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកា
ក្កុង ក្សុក េណឌ ម្មនពណ៌រេឿង និងសនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកា
រាជធានី រេតតម្មនពណ៌ស។ 
 សនលឹករនោ តបែេម្មនរ ោះក្តសម្មៃ តន់នការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធរៅបនោកខាងេោង។ 
 សនលឹករនោ តបែេម្មនគូសសញ្ជា ោកំ្ទកោ ងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួ។ 

ខ.  នលកឹសនោ តមនិ នការ 
សនលឹករនោ តម្និ នការក្តូវចាតទ់ កជារម្មឃៈ ម្មន ៥ក្បរភទ ែូចខាងរក្កាម្៖ 
ខ.១.  នលកឹសនោ តមនិសលវូការ 

 សនលឹករនោ តម្មនខាោ តតូច ឬធំជាងសនលឹករនោ តនលូវការរបស់ គ.ជ.ប។ 
 សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពរេើក្កដ្ឋសរនសង (ក្កាស់ ឬរសដើងជាង) េ សោោ ពីសនលឹករនោ តនលូវការ
របស់ គ.ជ.ប។ 
 សនលឹករនោ តបែេម្មនពណ៌រនសង េ សពីសនលឹករនោ តនលូវការរបស់ គ.ជ.ប។ 
 សនលឹករនោ តបែេោា នរ ា្ ោះគណបកសនរយា យម្ួយ ឬរក្ចើន បែេ នឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាតម្ក្បរភទនីម្យួៗ។ 
 សនលឹករនោ តម្មនរ ា្ ោះគណបកសនរយា យរេើសពីចំនួនគណបកសនរយា យបែេឈរ
រ ា្ ោះរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកាតម្ក្បរភទនីម្យួៗ។ 

ក្បធាន គ.ក.ប 
ក្តូវ 

 ក្ពម្មនផ្ទ េ់ម្មតច់ំរពាោះការរធែើសកម្ាភាពរេើកទី១ 
 បរណដ ញរចញពីការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត និងក្តូវទទេួរទាសតម្ ច.ប.ក 
ចំរពាោះការរធែើសកម្ាភាពែបែេជារេើកទី២ 
ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តរហត ការណ៍រនោះកោ ងកំណតរ់ហត រដ្ឋយបឡក រែើម្បរីធែើការ
តម្ដ្ឋនបបនថម្រទៀត 
 បញ្ាូ នកំណតរ់ហត រនោះជូន គធ.េប ជាបនាទ ន។់ 
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 សនលឹករនោ តរ ោះព ម្ពម្មនេ សរ ា្ ោះ ឬ/និងេ សេំដ្ឋបរ់េេររៀងននគណបកសនរយា យ
ឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា តម្ក្បរភទនីម្យួៗ។ 
 សនលឹករនោ តបកលងបនលំ ឬបកលងកាល យបែេម្មនេលឹម្ោរម្និក្គបក់្ោន ់ម្និក្តឹម្ក្តូវ ឬ/និងម្មន
េលឹម្ោររនសងម្និែូចសនលឹករនោ តបែេ គ.ជ.ប  នរ ោះព ម្ពជានលូវការ និងបែេម្និ ន
នដេ់ឱ្យ គ.ក.ប ពាកព់ន័ធ។ 

ខ.២.  នលកឹសនោ តគម នគាំន ូ ឬានគាំន ូណែរ ណត គ.ក.រ ពុាំអាច្ នោោិា នថា ស ោះគាំម្រទគែបកសនសយា យណាមយួ 
 សនលឹករនោ តោា នគំនូសសញ្ជា អែីទាងំអស់ (សនលឹករនោ តទំរនរ)។ 
 សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា កោ ងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យរេើសពមី្យួ
គណបកស។ 
 សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា កោ ងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យម្យួ រដ្ឋយ
គូសហួសចូេរៅកោ ងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យម្យួរទៀត។ 
 សនលឹករនោ តម្មនគំនូសសញ្ជា ម្ួយ ឬរក្ចើនរៅរក្ៅក្បអប់បួនក្ជុងក្ទបវងននគណបកស
នរយា យណាម្យួ រទាោះបជីាសនលឹករនោ តរនាោះម្មន ឬោា នគំនូសសញ្ជា ោកំ្ទកោ ងក្បអប់
បនួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួករ៏ដ្ឋយ។ 

ខ.៣.  នលកឹសនោ តានគាំន ូ ញ្ញា  ឬរូបភាពសសសងៗណែលនាំឱ្យសគសាា លអ់្តត ញ្ញា ែអ្ោកស ោះសនោ ត 
 សនលឹករនោ តម្មនសររសរពាកយរពចន ៍ ពាកយអធិបាយ ឬឃាល ក្បរយាគរនសងៗ រទាោះរៅកោ ង
ក្បអប ់ ឬរក្ៅក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬ/និងរៅរេើបនោក
ខាងម្ េ ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
 សនលឹករនោ តម្មននដិតោោ ម្ក្ម្មម្នែ រទាោះរៅកោ ង ឬរក្ៅក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកស
នរយា យណាម្យួ ឬ/និងរៅរេើបនោកខាងម្ េ ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
 សនលឹករនោ តម្មនបិទបតម្ ឬក្កដ្ឋសក្ ក ់ ឬក្កដ្ឋសបកបិទ ឬក្កដ្ឋសម្មនសំរណរ ឬរបូ
សញ្ជា រនសងៗភាា បន់ឹងក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬរៅរេើបនោក
ខាងម្ េ ឬខាងេោងននសនលឹករនោ ត។ 
 សនលឹករនោ តម្មនឯកោររនសងៗបិទ ឬខាទ ស់ជាបជ់ាម្យួ។ 
 សនលឹករនោ តម្មនសររសររ ា្ ោះ ឬហតថរេខា ឬសញ្ជា បែេនាឱំ្យរគោគ េ់អតតសញ្ជា ណ
អោករ ោះរនោ ត។ 

ខ.៤.  នលកឹសនោ តរណហក ឬម្ររឡាកខ់ចូ្មនិអាច្យកជាការ ន 
 សនលឹករនោ តរបហកដ្ឋច ់តរ់េេររៀង ឬក្បអបប់នួក្ជុងក្ទបវងននគណបកសនរយា យណាម្យួ។ 
 សនលឹករនោ តរបហកដ្ឋចរ់ចញពីោោ ទាងំក្សុង។ 
 សនលឹករនោ តបែេម្មនក្បឡាកព់ណ៌រៅរេើបនោកខាងម្ េ ឬ/និងរៅបនោកខាងេោងបែេម្និ
អាចរម្ើេរឃើញនូវរបូសញ្ជា  និងអកសរបែេក្តូវ នរ ោះព ម្ពរៅរេើសនលឹករនោ ត ឬ/និង
គំនូសសញ្ជា បែេរ ោះោកំ្ទគណបកសនរយា យណាម្យួ។ 

ខ.៥.  នលកឹសនោ តគម នស ោះម្រត ាៃ តស់លវូការននការយិាលយ័ស ោះសនោ តពាកព់ន័ធ 
 សនលឹករនោ តោា នរ ោះក្តសម្មៃ តន់លូវការននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ 
 សនលឹករនោ តម្មនរ ោះក្ត ប៉ែ បនតព ំបម្នជាក្តសម្មៃ តន់លូវការននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ 
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ច្ាំណាាំ៖ កោ ងកិចចក្បតិបតតកិារននការរាបស់នលឹករនោ ត គ.ក.រ ក្តូវរធែើការកំណតស់នលឹករនោ ត នការ ឬម្និ នការ 
រដ្ឋយបនអកតម្េកខណៈននសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តម្និ នការ ែូច នបញ្ជា កខ់ាងរេើរនោះ។ 

៤. កចិ្ចម្ររតបិតតកិាររាប ់នលកឹសនោ តម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  នងិការសវច្ខចប ់
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវក្បកាសចាបរ់នដើម្កិចចក្បតិបតតកិាររាបស់នលឹករនោ តចំរពាោះម្ េភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ 

និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មន និងចាតប់ចងការង្ករតម្ក្បរភទននក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ ែូចខាងរក្កាម្៖ 
ក. ការសរៀបច្ាំ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក.១. ការពនិតិយហបិសនោ ត ម្រាបក់ារស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  ច្ាំសពាោះមខុភាោ កង់ារគែបកស
នសយា យ នងិអ្ោក សងេតការែ៍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវដ្ឋកប់កបរេលួ ន

ោត ់

 កញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 
 ទ.១១១៥ និង ទ.១១២០។ 
 ទ.១២០២ សក្ម្មបជូ់នភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ (ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ)។ 
 រសាង ល សទិកសក្ម្មបដ់្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ និងរក្ោម្សំប ក្តសក្ម្មបដ់្ឋក់
សនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
 រៅស ូកង។ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវឱ្យអន ក្បធាន 

តរាងកតក់្តសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨ស) ចនំួន ១ចាប។់ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវឱ្យរេខាធិការ 

 ទ.១១០២ស ចំនួន ៤ចាប ់សក្ម្មបប់ំរពញកំណតរ់ហត ននការរាបស់នលឹករនោ ត។ 
តរាងកតក់្តសំរឡងរនោ ត ទ.១១០៨ស ចនំួន ១ចាប។់ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស បែេែកយកពីកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននក្កុម្
ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងក្ បោ់តឱ់្យបំរពញកំណតរ់ហត ននការរាបស់នលឹករនោ ត 
(ទ.១១០២ស) រដ្ឋយចម្លងតួរេេននចំនួនសនលឹករនោ តបែេ នទទួេជាកប់សដង 
ចំនួនសនលឹករនោ តបែេមិ្ន នរក្បើ ចំននួសនលឹករនោ តេូច ចំនួនអោករ ោះរនោ ត ន
រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងតួរេេពាកព់ន័ធរនសងរទៀត
បែេម្មនរៅកោ ង ទ.១១០១ស។ 

ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវ
ឱ្យសម្មជិកទី១ 

ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំ ១ផ្ទ ងំ បែេក្តូវបិទភាា បនឹ់ងជញ្ជា ំង ឬកាដ ររេៀន និងប កិហែឺតធំ ១
រែើម្ សក្ម្មបក់តក់្តសំរឡងរនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ ។ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់ោឃល មំ្មនរេេទាងំ ២ បែេចាកជ់ាបគ់ក្ម្បខាងរក្ៅននហិប
រនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ  ឱ្យក្ កែថ្ន ម្មនសភាពរៅែបែេែូចរែើម្។ 
កាតផ់្ដ ចរ់ោឃល ំទាងំ ២ រដ្ឋយកនស្តនត ឬកាបិំត រចួរបើកគក្ម្បខាងរក្ៅរចញ។ 
 រនទៀងផ្ទ តរ់ោឃល ំម្មនរេេបែេចាកជ់ាបគ់នលឹោះខាទ ស់បិទគក្ម្បខាងកោ ងននហិបរនោ ត 
និងក្កដ្ឋសរសដើងបែេបិទពាសរេើសនទោះបិទភាិតក្បរឡាោះស កសនលឹករនោ តឱ្យក្ កែ
ថ្ន ោា នការរ ោះររ ើ។ 
កាតផ់្ដ ចរ់ោឃល ំរនោះរចញ បហកក្កដ្ឋសបិទពាសរនោះរចាេ។ 
 របើកគក្ម្បខាងកោ ងននហិបរនោ ត។ 
ចាកស់នលឹករនោ តរចញឱ្យអស់ពីហិបរនោ តដ្ឋករ់ៅរេើត ក្តងច់រនាល ោះអន ក្បធាន និង
សម្មជិកទី១។ 
ដ្ឋកហិ់បរនោ តទរទរៅបកបរេលួ នោត។់ 
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ការចាកស់នលឹករនោ តរចញពីហិបរនោ ត 
ក.២. ការរាបច់្ាំននួ នលកឹសនោ តម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  ណែល នចាកស់ច្ញពហីបិសនោ ត 

ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក.៣. ការសសទៀងផ្ទទ តច់្ាំននួ នលកឹសនោ តណែល នចាកស់ច្ញពហីបិសនោ ត 
អន វតតតម្របូម្នត៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

សម្មជិកទី១  ររ ើសយកវតថ មិ្នបម្នជាសនលឹករនោ ត និងបែេមិ្នសថិតរៅជាបនឹ់ងសនលឹករនោ តរចញ
ពីគំនរសនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) រចួដ្ឋកក់ោ ងរក្ោម្សំប ក្តម្យួបក្ម្ុងក្ោប។់ 

រេខាធិការ  កតក់្តករណីម្មនវតថ បែេមិ្នបម្នជាសនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) ចូេកោ ង ទ.១១០២ស។ 

អន ក្បធាន និង
សម្មជិកទី១ 

លា និងតរក្ម្ៀបសនលឹករនោ តបែេម្មនក្តសម្មៃ តន់លូ វការរៅខាងេោង រដ្ឋយដ្ឋក់
ផ្ា បជ់ា ច់ៗ  (១ ច ់ម្មន ២៥សនលឹក) ដ្ឋករ់ៅពំនូកទី១។ 
ដ្ឋកស់នលឹករនោ តោា នក្តសម្មៃ តន់លូ វការរៅខាងេោង រៅពំនូកទី២ (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រាបច់ំនួនសនលឹករនោ តទាងំ ២ពំនូករនោះឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ។ 
 រាយការណ៍ជូនក្បធាន គ.ក.រ នូវចំនួនសនលឹករនោ តសរ បបែេ នរាបរ់ឃើញ។ 
 ជូនសនលឹករនោ តទាងំ ២ពំនូករៅក្បធាន បែេោតក់្តូវដ្ឋកព់ំនូកទី១ រៅខាងរវែង
នែ និងពំនូកទី២ រៅខាងោដ ំនែ (ជូនក្បធានរក្កាយពី នរនទៀងផ្ទ តរ់ចួ)។ 

ចំនួនសនលឹករនោ តចាករ់ចញ
ពីហិបរនោ ត និង នរាប់

រឃើញសរ ប 

ចំនួនអោករ ោះរនោ តបែេ ន
រ ោះរនោ ត = 

ឬ 

ចំនួនសនលឹករនោ តបែេ ន
ទទួេជាកប់សដង 

ចំនួនសនលឹករនោ តេូច + ចំនួន
សនលឹករនោ តម្និ នរក្បើ =                                           - 

ចំនួនសនលឹករនោ តចាករ់ចញ
ពីហិបរនោ ត និង នរាប់

រឃើញសរ ប 
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របើរសាើោោ  រេខាធិការក្តូវកតក់្តតួរេេននចំនួនរនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២ស។ 
របើេ សោោ  ក្បធានក្តូវរនទៀងផ្ទ ត ់និងរាបរ់ឡើងវញិយា៉ែ ងហាតច់តជ់ារេើកទី២។ 
របើរៅបតេ សោោ រនាោះ៖ 

 
 
 
 

ក.៤. ការកាំែត ់ពុលភាព នងិការម្ររកា  នលកឹសនោ តននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ណែលស ោះគាំម្រទគែបកសនសយា យនមីយួៗ 
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវយកសនលកឹរនោ តម្មនក្តសម្មៃ តន់លូវការរៅខាងេោង ១សនលឹកម្ដងៗ រហូត

ែេ់អស់សនលឹករនោ តពីពំនូកទី១ រែើម្បពីិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ ពេភាពននសនលឹករនោ ត រចួកំណតជ់ា
សនលឹករនោ ត នការ ឬសនលឹករនោ តម្និ នការ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការកណំតស់ ពេភាពសនលឹករនោ ត 
សន្លឹកឆ្នោ តបាន្ការ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតួរេេននចំនួនេ សោោ រនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២ស។ 
 ក្បកាសក្ បភ់ាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អំពីេទធនេនន
ការរនទៀងផ្ទ តស់នលឹករនោ តរនាោះ រែើម្បឱី្យអោកទាងំរនាោះ នែឹង និងង្កយក្សួេកោ ង
ការពិនិតយតម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លេទធនេ។ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

 ក្បកាសឱ្យឮៗនូវរ ា្ ោះគណបកសនរយា យបែេសនលឹករនោ តរនាោះក្តូវ នអោក
រ ោះរនោ តគូសសញ្ជា ោកំ្ទ។ 
កានរ់េើកបង្កា ញយឺតៗបនោកខាងម្ េ ខាងេោងឱ្យភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ អោក
សរងាតការណ៍ នរឃើញចាស់ បតមិ្នអន ញ្ជា តឱ្យប៉ែោះពាេ់ ឬកានស់នលឹករនោ តរនាោះ
រឡើយ។ 
ដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការរនាោះរៅតម្ពំនូករដ្ឋយបឡកសក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យ
ពាកព់ន័ធនីម្យួៗ។ 
ចាតអ់ន ក្បធាន និងរេខាធិការឱ្យគូសពិនទ ១ រៅកោ ងតរាងកតក់្តសំរឡងរនោ ត 
(ទ.១១០៨ស)។ 
ចាតស់ម្មជិកទី១ ឱ្យគូសពិនទ ១ រៅរេើផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំរដ្ឋយប កិហែឺត។ 
 ក្បសិនរបើម្មនការជទំាស់ពីភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យកោ ងការកំណតស់ ពេភាព 
ដ្ឋកស់នលឹករនោ តជទំាស់រនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការរៅខាងោដ ំនែ
សិន បែេនឹងក្តូវយកម្កពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់និងកំណតម់្ដងរទៀតជាច ងរក្កាយ។ 
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សនលកឹរនោ តម្និ នការ 
 
 
 
 
 

ក.៥. ការពនិតិយសសទៀងផ្ទទ ត ់ពុលភាព នងិកាំែតម់ដងសទៀតជាច្ងុសម្រកាយនវូរាល ់នលកឹសនោ តកោងុពាំនកូ នលកឹសនោ ត
មនិ នការ 
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវបនតយកសនលឹករនោ តម្ដង ១សនលឹកៗពពីំនូកសនលឹករនោ តម្និ នការម្កពិនិតយ

រនទៀងផ្ទ តស់ ពេភាព និងកំណតជ់ាច ងរក្កាយ។ ក្បសិនរបើក្បធាន គ.ក.រ សម្មគ េ់រឃើញថ្ន 
សនលឹករនោ តណាម្យួជាសនលឹករនោ តម្និចាស់លាស់ ក្បធានក្តូវពិភាកាជាម្យួសម្មជិកទាងំអស់
នន គ.ក.រ រែើម្បកីំណតជ់ាច ងរក្កាយថ្ន ជាសនលឹករនោ ត នការ ឬសនលឹករនោ តម្និ នការ។ ក្បសិន
របើក្បធាន គ.ក.រ សរក្ម្ចថ្នជាសនលឹករនោ ត នការវញិ ក្តូវអន វតតែូចចំណ ច ក.៤. ក្តង ់ «សនលកឹ
រនោ ត នការ» ខាងរេើ។ ក្បសិនរបើក្បធាន គ.ក.រ សរក្ម្ចថ្នជាសនលឹករនោ តម្និ នការ ោតក់្តូវ
ដ្ឋកស់នលឹករនោ តរនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តម្និ នការែបែេ។ 

ក្បសិនរបើភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យណាម្មោ ក ់ ម្និឯកភាពចំរពាោះរសចកដសីរក្ម្ចរបស់
ក្បធាន គ.ក.រ កោ ងការកំណតស់នលឹករនោ ត នការ និងម្និ នការខាងរេើរនាោះ៖ 

 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យរនាោះម្មនសិទធជិំទាស់ និងរសោើស ំឱ្យកតក់្តេលឹម្ោរ នងិ
រហត នេននការជំទាស់រនាោះចូេកោ ង ទ.១១០២ស។ 

 េលឹម្ោរ និងរហត នេននការជំទាស់រនោះ ម្និក្តូវ នកតក់្តរឡើយ កោ ងករណីភាោ កង់្ករ
គណបកសនរយា យម្និយេ់ក្ពម្ច ោះហតថរេខាកោ ង ទ.១១០២ស។ 

 រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវបតម្មនក្បសិទធភាពកោ ងកក្ម្តិសម្តថកិចចរបស់េលួន 
រហើយក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវក្បកាសបនតែំរណើ រការរាបស់នលឹករនោ តតរៅរទៀត។ 

 ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវជូន ទ.១២០២ ចំននួ ៣ចាប ់ែេ់ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យរនាោះ 
(ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ) រែើម្បបីដឹងរៅ គធ.េប។ 

ក.៦. ការបកូ រុបលទធសល ការសសទៀងផ្ទទ ត ់ នងិការម្ររកា លទធសលននការរាប ់នលកឹសនោ តននការស ោះសនោ តសម្រជើ 
សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
 ការបូក រុបលទធសល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

 ក្បកាសឱ្យឮៗបញ្ជា កពី់រហត នេសក្ម្មបស់នលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ។ 
កាន់រេើកបង្កា ញយឺតៗបនោកខាងម្ េ ខាងេោងឱ្យភាោ ក់ង្ករគណបកសនរយា យ 
អោកសរងាតការណ៍រធែើការក្តួតពិនិតយសនលឹករនោ តមិ្ន នការរនាោះ បតមិ្នអន ញ្ជា តឱ្យ
ប៉ែោះពាេ់ ឬកានស់នលឹករនោ តរនាោះរឡើយ។ 
ដ្ឋកស់នលឹករនោ តរនាោះរៅកោ ងពំនូកសនលឹករនោ តមិ្ន នការរៅខាងោដ ំនែ។ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

 រាបច់ំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកសនរយា យនីម្យួៗ។ 
 រាបច់ំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការទាងំអស់។ 
 បូកសរ បចំនួនសនលឹករនោ ត នការក្គបគ់ណបកសនរយា យទាងំអស់។ 
 បូកសរ បបញ្ចូ េោោ ចំនួនសនលឹករនោ ត នការ និងសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
 រនទៀងផ្ទ តត់ួរេេខាងរេើជាម្យួតួរេេរបស់អន ក្បធាន រេខាធិការ និងសម្មជិក
ទី១។ 

ក្បធាន 
គ.ក.រ ក្តូវ 

 ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការសរ ប។ 
 ចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកស
នរយា យនីម្យួៗ។ 
 ចំនួនសនលឹករនោ ត នការសរ ប។ 
 រនទៀងផ្ទ តត់ួរេេោោ ។ 

 ឱ្យអន ក្បធាន និងរេខាធិការបូក
សរ បរេើ  ទ.១១០៨ស ររៀងៗេលួ ន 
 ឱ្យសម្មជិកទី១ បកូសរ បរេើផ្ទ ងំ
ក្កដ្ឋសធ ំ
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 រូបមនតននការសសទៀងផ្ទទ ត ់នលឹកសនោ តននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកាម្រកុង ម្រ កុ ខែឌ  
 
 
 

 ក្បសិនរបើរឃើញរសាើោោ  ក្បធាន គ.ក.រ ក្តវូ៖ 
 ច ោះហតថរេខារមួ្ជាម្យួរេខាធិការ និងរ ោះក្តរេើ ទ.១១០៨ស ទាងំ ២ចាប ់ នងិ
រេើផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំកតក់្តសំរឡងរនោ ត។ 

 ក្បកាសជាចំហនូវេទធនេននការរាបស់នលឹករនោ ត។ 
 ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតួរេេចំនួនសនលឹករនោ ត នការតម្គណបកសនរយា យ
នីម្ួយៗ និងចំនួនសនលឹករនោ តម្ិន នការទាំងអស់ចូេកោ ងកំណត់រហត ននការរាប់
សនលឹករនោ ត (ទ.១១០២ស)។ 

 ក្បសិនរបើរឃើញម្និរសាើោោ  ក្បធាន គ.ក.រ ក្តវូ៖ 
 រាបស់នលឹករនោ ត នការតម្ពំនូកនីម្យួៗរឡើងវញិ និងរាបស់នលឹករនោ តម្និ នការ រចួ
រធែើក្បម្មណវធិរីឡើងវញិ។ របើរៅបតេ សោោ ែបែេ រហើយោា នសនលឹករនោ តបែេក្តូវ ន
រគរករឃើញរៅកោ ងការយិាេ័យរាបស់នលឹករនោ ត រដ្ឋយការធាល កក់្ជុោះ ឬ/និងោា នក្ពឹតតិការណ៍
ណាម្យួរខំានែេ់ការរាបស់នលឹករនោ តរទរនាោះ សនាតថ្ន ភាពេ សោោ រនោះ នរកើតរឡើង
ម្ នជាយថ្នរហត ។ 

 ចាតរ់េខាធិការឱ្យកតក់្តតួរេេទាងំរនោះចូេកោ ង ទ.១១០២ស។ 
 រក្កាយការរនទៀងផ្ទ ត ់ក្បធាន គ.ក.រ ក្តវូចាតប់ចង៖ 

 ចងនឹងរៅស ូកង នូវសនលឹករនោ ត នការបែេ នរ ោះោកំ្ទគណបកសនរយា យ
នីម្យួៗរដ្ឋយបឡកពោីោ ។ 

 ចងនឹងរៅស ូកង និងដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការទាងំអស់កោ ងរក្ោម្សំប ក្តបែេ
ម្មនកាេោងថ្ន «សនលឹករនោ តម្និ នការ»។ 

ក.៧. ការសម្ររើម្រា  ់ទ.១១០២  នងិ ទ.១១០៨  
 ការសម្ររើម្រា ក់ាំែតស់ហតនុនការរាប ់នលឹកសនោ ត (ទ.១១០២ ) 
កំណតរ់ហត ននការរាបស់នលឹករនោ ត (ទ.១១០២ស) ចនំនួក្គបក់្ោន ់ បែេច ោះហតថរេខា

រដ្ឋយក្បធាន និងរេខាធិការ ក្ពម្ទាងំរ ោះក្តការយិាេ័យរ ោះរនោ តនងរនាោះ ក្តូវ នរក្បើក្ ស់ 
ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 

ចំនួនសនលឹករនោ តបែេ ន
ចាករ់ចញពីហិបរនោ ត 

ចំនួនសនលឹក នការសរ ប + 
ចំនួនសនលឹករនោ តម្និ នការសរ ប = 

- ១ចាប ់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបត ១ បែេម្មន ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប ់រហើយក្តូវដ្ឋក់
កោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រនញើជូន គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប ់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបត ១ បែេម្មន ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប ់រែើម្បរីក្តៀម្
ទ កដ្ឋកក់ោ ងរសាង «េស» រនញើជូន គធ.េប។ 

- ១ចាប ់ ឱ្យសម្មជិកទី២ បិទនាយរៅម្ េទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
- ម្យួចំនួន បចកជូនភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យបែេម្មនវតតម្មន។ 

ទ.១១០២ស 
ចំនួនក្គបក់្ោន ់
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 ការសម្ររើម្រា ត់រាងកតម់្រត ាំស ងសនោ ត (ទ.១១០៨ ) 
តរាងកតក់្តសំរឡងរនោ ត (ទ.១១០៨ស) ចនំួន ២ចាប ់ ច ោះហតថរេខារដ្ឋយក្បធាន និង

រេខាធិការ ក្ពម្ទាងំរ ោះក្តការយិាេ័យរ ោះរនោ តនង ក្តវូ នរក្បើក្ ស់ ែូចខាងរក្កាម្៖ 
 
 
 
 
 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវដ្ឋកប់ង្កា ញ ទ.១១០២ស នងិ ទ.១១០៨ស ចំរពាោះភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោក
សរងាតការណ៍ រែើម្បពីិនិតយ ក្ពម្ទាងំអរញ្ា ើញភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យចូេរមួ្ច ោះហតថរេខាជាោកស។ី ការ
ម្និក្ពម្ច ោះហតថរេខាជាោកសពីភីាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ ម្និអាចចាតទ់ កឯកោរទាងំរនោះជារម្មឃៈ
 នរឡើយ។ 
 សម្មជិកទី២ ក្តូវបញ្ាូ នជាបនាទ ននូ់វ ទ.១១០២ ចំននួ ១ចាប់ៗ តម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗរៅ គធ.េប 
រដ្ឋយផ្ទ េ់ ឬតម្រយៈក្គូក្បចាកំ្កុង ក្សុក េណឌ  សក្ម្មបប់ញ្ចូ េទិនោនយ័ជាេទធនេបឋម្។ ទ.១១២០ ក្តូវ
បញ្ាូ នក្សបរពេជាម្យួោោ រនោះបែរ។ 

ខ. ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  សៅច្ាំសពាោះមខុភាោ កង់ារគែបកស
នសយា យ នងិអ្ោក សងេតការែ៍ 
ខ.១. ការសវច្ខចបស់ ោងាល  ទកិោក ់នលកឹសនោ ត នការ នងិ នលកឹសនោ តមនិ នការ 

គ.ក.រ ក្តូវដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោរកោ ងរសាង ល សទិកសក្ម្មបរ់ក្តៀម្បញ្ាូ នរៅ គធ.េប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ.២. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់វុតថភិាព «ក » ននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវធានាថ្ន  នដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» នូវ៖ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០២ស ចំនួន ១ចាប ់នងិ ទ.១១០៨ស 
ចំនួន ១ចាប ់រនញើជូន គ.ជ.ប។ 

 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកប់ញ្ា ីរ ោះរនោ ត បែេ នរក្បើកោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងក្កដ្ឋសពត័ម៌្មន
ននអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

 រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត។់ 

- ១ចាប់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបត ១ ម្មនកាេោងក្ោប់ បែេម្មន ទ.១១០១ស 
ទ.១១០២ស រហើយក្តូវដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ទ ករនញើជូន គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប ់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបត ១ ម្មនកាេោងក្ោប់ បែេម្មន ទ.១១០១ស 
ទ.១១០២ស រក្តៀម្ទ កដ្ឋកក់ោ ងរសាង «េស» រនញើជូន គធ.េប។ 

ទ.១១០៨ស 
ចំនួន ២ចាប ់

រសាង ល សទិក
ដ្ឋកស់នលឹករនោ ត
ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង 
ក្សុក េណឌ  ម្មន 

សនលឹករនោ ត នការបែេ នចងនឹងរៅស ូតម្គណបកសនរយា យនីម្យួៗ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំកតក់្តសំរឡងរនោ តបែេច ោះហតថរេខារដ្ឋយក្បធាន និងរេខាធិការ 
និងរ ោះក្តការយិាេ័យ ក្ពម្ទាងំអាចម្មនការច ោះហតថរេខាពីភាោ កង់្ករគណបកស
នរយា យ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ បែេមិ្នបម្នជាសនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

ក្បធាន គ.ក.រ 
ក្តូវ 

 ចងភាិតម្មតរ់សាង ល សទិក។ 
សររសររេេកូែការយិាេ័យរដ្ឋយប កិហែឺតរៅបនោកខាងរក្ៅននរសាង ល សទិក។ 
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 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់«សនលឹករនោ តេូច» (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការ ផ្ទ ងំ
ក្កដ្ឋសធកំតក់្តសំរឡងរនោ ត និងរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ ម្និបម្នជាសនលឹករនោ ត (ក្បសិន
របើម្មន)។ 

ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវរនទៀងផ្ទ ត់ បិទភាតិរដ្ឋយកាវស វតថិភាព បំរពញរេេកូែការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តរដ្ឋយប កិហែឺតធេំ បម្និក្ជោះ។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ.៣. ការសវច្ខចបស់ ោង «ខ » ននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ការបាំសពញលិខិតបញ្ជូ ន និងម្ររគល់ ទទលួ (ទ.១១០៧) 
រេខាធិការក្តូវបំរពញេម្អតិម្ េសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តបែេម្មនកោ ងរសាង «េស» រៅ

កោ ង ទ.១១០៧ ចនំួន ៣ចាប ់ច ោះហតថរេខារដ្ឋយរេខាធិការ និងក្បធាន។ 
 
 
 
 

គ.ក.រ ក្តូវដ្ឋកក់ោ ងរសាង «េស» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  នូវ៖ 
 កញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននក្កមុ្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០២ស ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០៨ស 
ចំនួន ១ចាប ់និង ទ.១១១៥ រនញើជូន គធ.េប។ 

- ១ចាប ់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្ត រចួដ្ឋកក់ោ ងរសាង «េស»។ 
- ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងរហារ ៉ែ រក្ៅរសាង «េស»។ 
- ១ចាប ់ រក្បើកោ ងការក្បគេ់ ទទួេ រៅ គធ.េប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប ់

 
 

រញ្ចប់សវុតថិភារ «រស» 
 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០២ស ចំនួន ១ចាប ់នងិ 
ទ.១១០៨ស ចំនួន ១ចាប ់រនញើជូន គ.ជ.ប។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកប់ញ្ា ីរ ោះរនោ ត បែេ នរក្បើកោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងក្កដ្ឋស
ពត័ម៌្មនននអោកអោះអាងម្និរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

- រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត។់ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់«សនលឹករនោ តេូច» (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ និងគេ់បញ្ា ីសនលកឹរនោ តបែេ នរក្បើ។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ ន
ការ ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំកតក់្តសំរឡងរនោ ត នងិរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ ម្និបម្នជា
សនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
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សសោង «ខស» 

 
រញ្ចបស់វុតថភិារ «រស» 

 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ស ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២ស 

ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១០៨ស ចំនួន ១ចាប់ រនញើជូន 
គ.ជ.ប។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកប់ញ្ា ីរ ោះរនោ ត បែេ នរក្បើកោ ងរពេ
រ ោះរនោ ត នងិក្កដ្ឋសព័តម៌្មនននអោកអោះអាងម្និរ ោះ
រនោ តក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

- រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត់។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់ «សនលឹករនោ តេូច» (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋក់សនលកឹរនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ី

សនលកឹរនោ តបែេ នរក្បើ។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត 

(ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលកឹរនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែក

ហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្សំប ក្ត

ដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការ ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធកំតក់្ត
សំរឡងរនោ ត និងរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់វតថ ម្និបម្នជាសនលឹក
រនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកេិ់េិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ចំននួ ១ចាប។់ 
 រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋក់ក្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត (ដ្ឋក់រក្កាយរពេ នរ ោះក្តរេើ 
ទ.១១០៧ រចួរាេ់រហើយ)។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍អាចសរងាតរម្ើេការរវចេចបរ់នោះ។ 
 ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់ចងភាតិ ចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ និងសររសររេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ឱ្យ នក្តឹម្ក្តូវ រដ្ឋយរក្បើប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

   

 
 

៥. កចិ្ចម្ររតបិតតកិាររាប ់នលកឹសនោ តម្រកមុម្ររកឹារាជធាន ីសខតត ការសវច្ខចប ់នងិការបញ្ជូ នសៅ គធ.ខប 
បនាទ បព់ី នអន វតតកិចចក្បតិបតតិការរាបស់នលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  និងការរវចេចបក់្តូវ ន

បញ្ចបរ់ចួរាេ់រហើយ គ.ក.រ ក្តូវបនតអន វតតការរាបស់នលឹករនោ ត និងការរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោរននការរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតជាបនាទ នប់នតរទៀត។ 

 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១ស ចំននួ ១ចាប ់
ទ.១១០២ស ចំននួ ១ចាប ់ ទ.១១០៨ស 
ចំននួ ១ចាប ់និង ទ.១១១៥ រនញើជូន គធ.េប។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកេិ់េិតបញ្ាូ ន និងក្បគេ់ 
ទទេួ (ទ.១១០៧) ចំននួ ១ចាប។់ 

- រក្ោម្សំប ក្តតូចដ្ឋកក់្តការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
(ដ្ឋករ់ក្កាយរពេ នរ ោះក្តរេើ ទ.១១០៧ 
រចួរាេ់រហើយ)។ 
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ច្ាំណាាំ៖ 
 ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវចាតប់ចងអន វតតការរាបស់នលឹករនោ តក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត តម្េំនានំីតិវធិនីនការរាបស់នលឹក
រនោ តក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សកុ េណឌ  ែូចម្មនបញ្ជា កក់ោ ងចំណ ចទ៤ី រេេ VII ខាងរេើ។ 
 ចាតប់ចងឱ្យរក្បើក្ ស់សម្មា រ ឯកោរ រក្ោម្សំប ក្ត រសាង ឬកញ្ចប ់ និងទក្ម្ងប់បបបទសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបតប៉ែ រណាណ ោះ។ 
 កោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កេ» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតម្មន៖ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១េ ចំននួ ១ចាប ់ទ.១១០២េ ចំននួ ១ចាប ់ទ.១១០៨េ ចំននួ ១ចាប ់ រនញើ
ជូន គ.ជ.ប។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត។់ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តេូច (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ។ 
 រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការ ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំកតក់្ត
សំរឡងរនោ ត នងិរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ ម្និបម្នជាសនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
៦. ការសវច្ខចបស់ ោង «ខខ» ននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹារាជធាន ីសខតត 

 កញ្ចបស់ វតថិភាព «កេ» ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត។ 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០១េ ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០២េ ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០៨េ ចនំួន ១ចាប ់
រនញើជូន គធ.េប។ 

 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 
 
 

 
រញ្ចប់សវុតថិភារ «រខ» 

 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់ ទ.១១០១េ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១០២េ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០៨េ ចំននួ ១ចាប ់រនញើជូន គ.ជ.ប។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត។់ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តេូច (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ នងិគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការ 
ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធកំតក់្តសំរឡងរនោ ត និងរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកវ់តថ ម្និបម្នជាសនលឹករនោ ត 
(ក្បសិនរបើម្មន)។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
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៧. ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ ល ់
ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវចាតប់ចងររៀបចំ៖ 
 បតហិ់បរនោ តតម្េំនារំែើម្ ក្ចកចូេកោ ងរក្ោម្រកសក្កដ្ឋស។ 
 បតប់នទបស់ម្មៃ តត់ម្នោតរ់ែើម្ ក្ចកចូេការ ងនីឡ ង។ 
 ដ្ឋកក់ោ ងរកសស័ងាសីនូវោល កការយិាេ័យ នងិសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រនសងរទៀត។ 
 រវចេចបែ់បទឹករមា េ បម្និក្ជោះដ្ឋករ់ដ្ឋយបឡក (ម្និដ្ឋកក់ោ ងរកសស័ងាសីរទ)។ 
 បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាបប់ែេម្មនេម្អតិម្ េសម្មា រ ឯកោររៅសេ់ទាងំរនាោះ សក្ម្មបរ់ក្បើ
កោ ងរពេក្បគេ់ ទទួេរៅ គធ.េប។ 

៨. ការបញ្ចូ នស ោង «ខ» ននម្ររសេទម្រកមុម្ររកឹានមីយួៗ នងិស ោងោក ់ាា រ ឯកសារសៅ លស់ៅ គធ.ខប 
ការបញ្ាូ នរសាង «េ» ននក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ និងរសាងដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់រៅ គធ.េប 

ក្តូវរធែើរៅរពេលាៃ ច ឬយបន់ននងៃរ ោះរនោ ត។ ក្បធាន គ.ក.រ ក្តូវអរញ្ា ើញភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ នងិ
អោកសរងាតការណ៍ ចូេរមួ្អម្ែំរណើ រការបញ្ាូ នសម្មា រទាងំរនាោះ រដ្ឋយជក្ម្មបពរីពេរវលារចញែំរណើ រ និង
រោេរៅនង។ 

សម្មសភាពកោ ងការបញ្ាូ ន រមួ្ម្មន៖ 
 ក្បធាន អន ក្បធាន និងសម្មជិក គ.ក.រ ម្យួចំនួន តម្ការចា ំច។់ 
 ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ (ក្បសិនរបើចូេរមួ្)។ 
 កម្មល ងំសនតិស េ ២នាក ់(ក្បសិនរបើចា ំច)់។  

សសោង «ខខ» 

- កញ្ចបស់ វតថិភាព «កេ» ននការរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ ទ.១១០១េ ចំននួ 
១ចាប់ ទ.១១០២េ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០៨េ ចំននួ ១ចាប ់រនញើជូន គធ.េប 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១
ចាប។់ 

 
 
 

រញ្ចប់សវុតថភិារ «រខ» 
 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់ ទ.១១០១េ ចំនួន ១ចាប់ 
ទ.១១០២េ ចំនួន ១ចាប ់ទ.១១០៨េ ចំនួន ១ចាប់ 
រនញើជូន គ.ជ.ប។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់្តសម្មៃ ត។់ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តេូច (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ

 នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នរក្បើ និងគេ់

បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នរក្បើ។ 
- រសាង ល សទិកដ្ឋកស់នលឹករនោ ត នការ រក្ោម្

សំប ក្តដ្ឋកស់នលឹករនោ តម្និ នការ ផ្ទ ងំក្កដ្ឋសធំ
កតក់្តសំរឡងរនោ ត និងរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក់វតថ ម្និ
បម្នជាសនលឹករនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកឯ់កោរភសត តងបែេ ន
ែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន)។ 

-  
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ណនោរទី២ 
គែៈរម្មការរារធានី សខតតសរៀបចាំការស ះសនោ ត (គធ.ខប) 

I. គែៈរម្មការរារធានី សខតតសរៀបចាំការស ះសនោ ត 
គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចកំាររ ោះរនោ ត ជាគណៈកម្ាការក្គបក់្គងការរ ោះរនោ តរៅថ្នោ ករ់ាជធានី រេតត

បែេក្តូវបតងតងំរដ្ឋយ គ.ជ.ប រែើម្បជីាជំនួយកោ ងការរធែើបននការ ររៀបចំ ចាតប់ចង ក្តួតពិនិតយែំរណើ រការររៀបចំការ
រ ោះរនោ ត។ គធ.េប ម្មនរេខាធិការដ្ឋា នម្យួ ម្មនអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និងអន គណៈកម្ាការក្តួតពនិិតយ 
និងសក្ម្បសក្ម្ួេ ជាជនំួយការ។ 

១.  ា ភាព គធ.ខប 
 

 
 
 

 
 

២.  ា ភាពសលខាធកិារោា ន គធ.ខប 
 

 
 
 

េគធ.េប ជាជំនួយការឱ្យ គធ.េប និងបំរពញភារកិចចកោ ងអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និងអន គណៈ- 
កម្ាការក្តួតពិនិតយ និងសក្ម្បសក្មួ្េ និងបំរពញភារកិចចរនសងរទៀត ែូចម្មនបចងកោ ងបទបញ្ជា ននទកោ ងរបស់ 
គ.ជ.ប និងរសចកតីសរក្ម្ចសតីពីការររៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតរៅនន េគធ.េប កោ ងែំណាកក់ាេរ ោះរនោ ត។ 
៣. អ្នគុែៈកមមការបសច្ចកសទ  

អន គណៈកម្ាការបរចចករទសម្មន ៥បនោក និងម្មនសម្មសភាព ែូចខាងរក្កាម្៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស ម្មនភារកិចចអន វតត ច.ប.ក ប.ន.ក និងបំរពញភារកិចចរនសងរទៀត ែូចម្មន

បចងកោ ងបទបញ្ជា ននទកោ ងរបស់ គ.ជ.ប និងរសចកតីសរក្ម្ចសតីពីការររៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតរៅនន េគធ.េប កោ ង
ែំណាកក់ាេរ ោះរនោ ត។ 

សម្មសភាព 
គធ.េប ម្មន ៥របូ 

 ១របូ ជាក្បធាន 
 ១របូ ជាអន ក្បធាន 
 ១របូ ជាសម្មជិកទទួេបនទ ករែា េ 
 ១របូ ជាសម្មជិកទទួេបនទ កហិរញ្ា វតថ  
 ១របូ ជាសម្មជិកទទួេបនទ កបណត ោះបណាត េ អបរ់អំោករ ោះរនោ ត ពត័ម៌្មន និង 

ទំនាកទ់ំនងោធារណៈ ។ 

រេខាធិការដ្ឋា ន 
គធ.េប 

 ១របូ ជាក្បធាន 
 ១របូ ជាអន ក្បធាន 
 ១របូ ជាសម្មជិកទទួេបនទ កបនោករសវាកម្ាចាប ់និងវវិាទកម្ា និងសនតិស េរ ោះរនោ ត 
 ១របូ ជាសម្មជិកទទួេបនទ កបនោកក្បតិបតតិការ និងបញ្ាី រ ោះរនោ ត។ 

អន គណៈកម្ាការ 
បរចចករទស 

 ក្បធាន េគធ.េប ជាក្បធាន 
 អន ក្បធាន េគធ.េប ជាអន ក្បធាន 
សម្មជិក គធ.េប ១របូ ជាក្បធានបនោករែា េ 
សម្មជិក គធ.េប ១របូ ជាក្បធានបនោកហិរញ្ា វតថ  
សម្មជិក គធ.េប ១របូ ជាក្បធានបនោកបណត ោះបណាត េ អបរ់អំោករ ោះរនោ ត ពត័ម៌្មន 

និងទំនាកទ់ំនងោធារណៈ 
សម្មជិក េគធ.េប ១របូ ជាជនំួយការ ទទួេបនទ កបនោករសវាកម្ាចាប ់ និងវវិាទកម្ា 

និងសនតិស េរ ោះរនោ ត 
សម្មជិក េគធ.េប ១របូ ជាជនំួយការ ទទួេបនទ កបនោកក្បតិបតតិការ និងបញ្ាី រ ោះរនោ ត។ 
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៤. អ្នគុែៈកមមការម្រតតួពនិតិយ នងិ ម្រមប ម្រមលួ  
អន គណៈកម្ាការក្តួតពិនិតយ និងសក្ម្បសក្ម្ួេ ម្មនសម្មសភាព ែូចខាងរក្កាម្៖ 
 
 

 
អន គណៈកម្ាការក្តួតពិនិតយ និងសក្ម្បសក្ម្ួេ ម្មនបនោកពាកព់ន័ធទាងំអស់ជាជំនួយការ។ 

៥. ភារកចិ្ច នងិការទទលួខ ុម្រតវូរប  ់គធ.ខប 
 ចាតក់្គបវ់ធិានការចា ំច ់ រែើម្បធីានាឱ្យការរ ោះរនោ តក្បក្ពតឹតរៅរដ្ឋយរសរ ី ក្តឹម្ក្តូវ នងិយ តតិធម្ ៌តម្   
រយៈការរ ោះរនោ តជាសម្មៃ ត ់
 អន វតតបននការរម្ ក្គបក់្គងងវកិារបស់េលួន ច ោះបញ្ា ី និងបងរកាបញ្ា ីោររពើភណ័ឌ ននសម្មា រ បរកិាខ រសក្ម្មប់
បរក្ម្ើការរ ោះរនោ ត និងរោរពតម្ក្បតិទនិននការរ ោះរនោ ត 
 រោរព និងអន វតត ច.ប.ក ប.ន.ក រោេការណ៍បណនារំបស់ គ.ជ.ប និងក្កម្សីេធម្ស៌ក្ម្មបម់្ស្តនតីរ ោះរនោ ត 
 ចាតវ់ធិានការពាកព់ន័ធរៅនឹងកិចចការពារសនតិស េ និងសណាដ បធ់ាោ បោ់ធារណៈ រៅកោ ងែំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
 តម្ដ្ឋន ក្តួតពិនតិយការង្ករក្គបក់្គង និងក្បតិបតតកិាររបស់ គ.ក.ប 
 បបងបចកសម្មា រ បរកិាខ រសក្ម្មប់ការច ោះរ ា្ ោះរ ោះរនោ តជូន កបឃ.ស និងសម្មា រ បរកិាខ រសក្ម្មប់ការ
រ ោះរនោ តរៅ គ.ក.ប 
 បចកចាយរាេ់ឯកោរ នងិពត័ម៌្មនបែេពាកព់ន័ធរៅនឹងែំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
 រេើកគរក្ម្មង នងិអន វតតកម្ាវធិីបណដ ោះបណាដ េសដីពីការរ ោះរនោ តកោ ងក្កបេណ័ឌ រាជធានី រេតត តម្ការ
បណនារំបស់ គ.ជ.ប 
 រេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងរបស់ោធារណជនអំពកីាររ ោះរនោ ត រដ្ឋយរធែើការសហការ និងសក្ម្បសក្ម្ួេ
ការង្ករអបរ់អំោករ ោះរនោ តកោ ងក្កបេណ័ឌ រាជធានី រេតត ជាម្យួអាជាញ ធរម្មនសម្តថកិចច និងអងគការម្និបម្ន
រដ្ឋា ភ ិេ 
 ច ោះបញ្ា ីគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះ នងិបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា 
រាជធានី ក្កុម្ក្បឹការេតត ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្កុម្ក្បកឹាក្សុក ក្កមុ្ក្បឹកាេណឌ  
 សក្ម្បសក្ម្ួេ និងក្តួតពិនិតយយ ទធនាការរឃាសនារ ោះរនោ តរៅតម្រាជធានី រេតត និងក្កងុ ក្សុក េណឌ  
 ចាតក់្គបវ់ធិានការ រែើម្បធីានាឱ្យម្មនភាពរសាើោោ កោ ងការរក្បើក្ ស់អោរ ឬទីោធារណៈែេ់គណបកស
នរយា យ បែេម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះទាងំអស់កោ ងអំឡ ងរពេននការរឃាសនារ ោះរនោ ត 
 ែំរណើ រការកម្ាវធិីនសពែនាយពត័ម៌្មន 
 រេើកសំរណើ ស ំបតងតងំសម្មជិក គ.ក.ប កោ ងរាជធានី រេតត និងរធែើតរាងក្ កក់នក្ម្សក្ម្មបស់ម្មជកិ 
និងម្ស្តនតីនន គធ.េប នងិ គ.ក.ប តម្ការបណនារំបស់ គ.ជ.ប 
 ររៀបចំ ចាតប់ចងក្បម្ូេេទធនេននការរ ោះរនោ តតម្ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត ក្តួតពិនតិយបញ្ជា ក ់ និង
បូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត បិទនាយេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត និងក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  កំណតច់ំននួអាសនៈសក្ម្មបប់ញ្ា ី
របកខជនននគណបកសនរយា យ 
 ររៀបចំរវចេចប ់និងក្បគេ់កណំតរ់ហត ននការរ ោះរនោ ត កណំតរ់ហត ននការរាបស់នលកឹរនោ ត កំណតរ់ហត  
ក្តួតពិនតិយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តតម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកា កោ ងរាជធានី រេតត
របស់េលួន ក្ពម្ទាងំសម្មា រ បិរកាខ រ និងឯកោររ ោះរនោ តពាកព់ន័ធជូនរៅ គ.ជ.ប 

អន គណៈកម្ាការ 
ក្តួតពិនិតយ និង
សក្ម្បសក្ម្ួេ 

 ក្បធាន គធ.េប ជាក្បធាន 
 អន ក្បធាន គធ.េប ជាអន ក្បធាន 
 ក្បធាន េគធ.េប និងអន ក្បធាន េគធ.េប ជាសម្មជិក។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 45 

 ទទួេពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និងរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់កោ ងបែនសម្តថកិចចរបស់េលួន 
 រដ្ឋោះក្ោយរាេ់វវិាទកម្ារក្កាម្សម្តថកចិចរបស់េលួន ែូច នកំណតក់ោ ង ច.ប.ក និង ប.ន.ក 
 ចាតក់្គបវ់ធិានការរែើម្បទីបោ់ា ត ់នងិរដ្ឋោះក្ោយរាេ់ភាពម្និក្បក្កតកីោ ងែំរណើ រការរ ោះរនោ ត 
 សហការចាតប់ចងការង្ករសនតិស េរ ោះរនោ តរៅកោ ងរាជធាន ីរេតតរបស់េលួន 
 រាយការណ៍ជូន គ.ជ.ប អពំីោថ នភាពទូរៅកោ ងរាជធានី រេតត រែើម្បចីាតវ់ធិានការនានាធានាឱ្យការ   
រ ោះរនោ ត នក្បក្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ ីក្តឹម្ក្តូវ និងម្មនតម្មល ភាព 
 ទទួេពាកយស ំ និងពនិិតយសរក្ម្ច ក្ពម្ទាងំរចញបណ័ណ សម្មគ េ់ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ 
 នដេ់បណ័ណ សម្មគ េ់ជូនអោកសរងាតការណ៍ជាត ិ
 វាយតនម្លអំពីក្បសិទធភាពការង្កររបស់សម្មជិកទាងំឡាយនន គ.ក.ប 
 អន វតតការង្ករែនទរទៀតបែេ ច.ប.ក អន ញ្ជា ត ឬតក្ម្ូវឱ្យអន វតត 
 អន វតតការង្ករ ឬសិទធិអំណាចែនទរទៀតបែេក្តូវ នក្បគេ់ឱ្យរដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 

II. ការព្បម្លូ នងិការបញ្ាូនទិនោនយ័លទធនលបឋម្ថ្នការស ះសនោ ត ស ើម្បបីញ្ាូនសៅ គ.រ.ប 
រៅលាៃ ចនននងៃរ ោះរនោ ត គធ.េប ក្តូវរងច់ាទំទួេកំណតរ់ហត ននការរាបស់នលឹករនោ ត (ទ.១១០២) តម្ក្បរភទ

ក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗពីក្គបក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ ត បែេសម្មជិកទី២ នន គ.ក.ប  នក្បគេ់ជូន រែើម្បបីញ្ចូ េទិនោនយ័
ជាេទធនេបឋម្ននការរ ោះរនោ តតម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ និងចាតប់ចងបញ្ាូ នេទធនេរនោះតម្កម្ាវធិកីំណត់
រដ្ឋយ គ.ជ.ប។ 
III. ការដារព់ារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំទាសព់ារ់រ័នធនឹងការស ះសនោ ត និងការ

រាបស់នលឹរសនោ ត ឬ/និងលទធនលបសណាដ ះអាសនោថ្នការស ះសនោ តសព្រើសសរ ើសព្រុម្ព្បឹរា
សៅ គធ.ខប 
១. នតីវិិធនីនការោក ់ការទទលួ នងិការសោោះម្រសាយពាកយបែដឹ ង ុាំឱ្យសដនទ សទា ច្ាំសពាោះជនម្ររម្រពតឹតអ្ាំសពើសលមើ  

នីតិវធិនីនការដ្ឋក ់ ការទទួេ និងការរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ងបែេរកើតម្មនរឡើងកោ ងែំណាកក់ាេ
រឃាសនារ ោះរនោ ត និងចំរពាោះក្គបអ់ំរពើរេាើសរ ោះរនោ ត បែេរកើតរឡើងកោ ងក្គបែ់ំណាកក់ាេននការរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា រមួ្ទាងំរៅ ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត នងិនងៃរ ោះរនោ ត បែេអាចនាឱំ្យម្មនការនតនាទ រទាស
ចំរពាោះជនក្បក្ពឹតតអំរពើរេាើស ក្តូវអន វតតតម្រសៀវរៅបណនាសំដីពីនីតិវធិនីនការដ្ឋក ់ការទទួេ និងការរដ្ឋោះក្ោយ
ពាកយបណដឹ ងសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា។ 
២. នតីវិិធនីនការោក ់ការទទលួ នងិការសោោះម្រសាយពាកយបែដឹ ងតវ៉ោ  ឬ/នងិពាកយបែដឹ ងជាំទា ន់ងឹការស ោះសនោ ត ឬ/នងិការ

រាប ់នលកឹសនោ ត ឬ/នងិលទធសលបសណាដ ោះអា នោននការស ោះសនោ ត 
ជនបែេម្មនសិទធរិ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត ក្កងុ ក្សុក េណឌ  ឬភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យបែេ

ម្មនបញ្ា ីរបកខជនឈររ ា្ ោះបែេម្ិនស េចិតតនឹងការសរក្ម្ចរបស់ក្បធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ពាក់ព័នធនឹងការ
សនោិដ្ឋា នអំពីភាពម្ិនក្បក្កតីណាម្ួយកោ ងកិចចក្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត ឬ/និងេទធនេ
បរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ក្កុង ក្សុក េណឌ  អាចដ្ឋកព់ាកយបណដឹ ង
រៅ គធ.េប  ន។ 

ពាកយបណដឹ ងក្បរភទរនោះអាចម្មនកម្ាវតថ ចំនួន ៣ រនសងោោ គឺ៖ 
- ការរសោើស ំបកតក្ម្ូវតរួេេននេទធនេននការរ ោះរនោ ត 
- ការរសោើស ំរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិ 
- ការរសោើស ំឱ្យម្មនការរ ោះរនោ តោជាងាី។ 
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ក. ការោកព់ាកយបែដឹ ង 
 
 
 

 
ពត័ម៌្មនចា ំចម់្យួចំនួនកោ ងពាកយបណដឹ ង រមួ្ម្មន៖ 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកបដឹង ឬអោកតំណាង 
 េកខណៈសម្មគ េ់ននការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
 រពេរវលា និងទីកបនលងននការក្បក្ពឹតតអំរពើរេាើស ឬភាពម្និក្បក្កតរីកើតរឡើង 
 ក្បរភទននភាពម្និក្បក្កតី ឬកំហ សវគង បែេជាកម្ាវតថ ននពាកយបណដឹ ង 
 ជនបែេពាកព់ន័ធនឹងការបដឹងតវា៉ែ  ឬការបដឹងជំទាស់ 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់ោកស ីក្បសិនរបើម្មន 
 រសចកដអីោះអាងោកំ្ទ ឬភសត តងរនសងៗរទៀត ក្បសិនរបើម្មន 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មនកោ ងរពេរហត ការណ៍រកើតរឡើង 
ក្បសិនរបើម្មន។ 

ខ. ការទទលួពាកយបែដឹ ង 
ខ.១. ពាកយបែដឹ ងោកស់ម្រកាយរយៈសពលកាំែត ់

 
 
 
 
 
 

 
ខ.២. ពាកយបែដឹ ងមនិានពត័ា៌នចាាំ ច្ម់្រគបម់្រគន ់

 
 
 
 
 
 
 
 
 

អោកបដឹង 

 បំរពញ ទ.១២០២ ចនំួន ៣ចាប ់
 នដិតរម្នែរេើ  ទ.១២០២ ទាងំ ៣ចាប ់
 ក្តូវបដឹងកោ ងរយៈរពេយា៉ែ ងយូរ ២នងៃបនាទ បពី់នងៃសរក្ម្ចរបស់ គ.ក.ប ឬនងៃបិទនាយ
េទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ 

ក្បធាន គធ.េប 
ឬម្ស្តនតីទទួេសិទធិ 

ចារបែិរសធរេើ  ទ.១២០២ ក្គបច់ាប ់រដ្ឋយបញ្ជា កពី់ម្ូេរហត  
 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ និងរ ោះក្តរេើ  ទ.១២០២ ក្គបច់ាប ់
 
 
 
 ជក្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថ្ន ពាកយបណដឹ ងរបស់ោតដ់្ឋករ់ក្កាយរយៈរពេកំណត ់
គធ.េប មិ្នអាចទទួេយកម្ករដ្ឋោះក្ោយ នរទ។ 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាងវញិ 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប ់

ក្បធាន គធ.េប 
ឬម្ស្តនតីទទួេសិទធិ 

 បណនាអំោកបដឹង ឬតំណាងឱ្យបំរពញបបនថម្នូវចំណ ចេែោះខាត មិ្នឱ្យហួសអំឡ ង
រពេកំណតន់នការដ្ឋកព់ាកយបណដឹ ង 
 កតក់្តកោ ងកំណតរ់ហត ោកសួរ 
ចារបែិរសធរេើ  ទ.១២០២ ក្គបច់ាប ់ រដ្ឋយបញ្ជា កពី់ម្ូេរហត  ច ោះហតថរេខា 
កាេបររិចេទ និងរ ោះក្ត គធ.េប កោ ងករណីបែេែេ់រយៈរពេកំណត ់ អោកបដឹង
មិ្ន នបំរពញបបនថម្ចំណ ចេែោះខាតរនាោះ 

 
 
 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាងវញិ 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប ់
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ខ.៣. ពាកយបែដឹ ងោកក់ោងុរយៈសពលកាំែត ់នងិានពត័ា៌នចាាំ ច្ម់្រគបម់្រគន ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ. ការសោោះម្រសាយពាកយបែដឹ ងណែលោកក់ោងុរយៈសពលកាំែត ់នងិានពត័ា៌នចាាំ ច្ម់្រគបម់្រគន ់
គ.១. ករែីគម នេ តតុងបញ្ញជ កព់ភីាពមនិម្ររម្រកតធីៃនធ់ៃរណាមយួសទ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គ.២. ករែីានេ ដតុងបញ្ញជ កណ់ែលអាច្សជឿថា ានកាំហ ុឆាងកោងុម្ររតបិតតកិារស ោះសនោ ត នងិរាប ់នលកឹសនោ ត ឬ/

នងិពាកព់ន័ធនងឹលទធសលបសណាដ ោះអា នោននការស ោះសនោ តសៅការយិាលយ័ស ោះសនោ តណាមយួ 
រៅចំរពាោះម្ េរែើម្បណដឹ ង ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យបែេឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត និងអោក

សរងាតការណ៍ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្កុម្ក្តួតពនិិតយអន វតតតម្េំដ្ឋបេំ់រដ្ឋយែូចខាងរក្កាម្៖ 
 ចាតប់ចងក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់នងិបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
បែេម្មនពាកយបណដឹ ង 

 របើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ឬ «កេ» រែើម្បរីធែើការក្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត 
និងរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិ រដ្ឋយក្តូវអន វតតតម្នីតិវធិបីែេម្មនបចងកោ ង ប.ន.ក រដ្ឋយ
យកចិតតទ កដ្ឋកន់ឹងបញ្ជា ពាកព់ន័ធនឹងកម្ាវតថ ននពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជទំាស់ 
និងបញ្ជា ជារមួ្ ែូចជា៖ 

ក្បធាន គធ.េប 
ឬម្ស្តនតីទទួេសិទធិ 

 រធែើកំណតរ់ហត ោកសួរបបនថម្ពីអោកបដឹង ឬតំណាង រដ្ឋយកតក់្តឱ្យ នចាស់លាស់ 
 ឱ្យអោកបដឹង ឬតំណាងច ោះហតថរេខា ឬនដិតរម្នែ។ ករណីោតមិ់្នក្ពម្ ក្តូវច ោះនិរទទស
បញ្ជា កពី់ការមិ្នក្ពម្ច ោះហតថរេខា ឬនដិតរម្នែ 
 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ និងរ ោះក្ត គធ.េប រេើក្គប ់ទ.១២០២ 
 
 
 
 ជក្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថ្ន គធ.េប នឹងរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ងរនោះកោ ងរយៈរពេ
យា៉ែ ងយូរ ៣នងៃ បនាទ បពី់នងៃទទួេ នពាកយបណដឹ ង។ 

 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាងវញិ 
- ១ចាប ់ បិទនាយជាោធារណៈរៅ គធ.េប 
- ១ចាប ់ សក្ម្មបរ់ក្បើកោ ងការរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ង 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប ់

ក្បធាន គធ.េប 

សរក្ម្ចមិ្នចា ំចឱ់្យរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» រទ 
ចាតម់្ស្តនតីទទួេពាកយបណដឹ ងបំរពញ ទ.១២០៣ បែិរសធពាកយបណដឹ ងចំនួន ៣ចាប ់
និងច ោះហតថរេខា 
 ច ោះហតថរេខា និងកាេបររិចេទរេើ  ទ.១២០៣ ក្គបច់ាប ់ បែេម្ស្តនតីទទួេពាកយ
បណដឹ ង នបំរពញ 

 
 
 
 ជក្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថ្ន ោតអ់ាចបដឹងតវា៉ែ រៅនឹងរសចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប 
កោ ងរយៈរពេយា៉ែ ងយូរ ៣នងៃ បនាទ បពី់ នទទួេសក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចបែិរសធ 
 ក្បគេ់ជូនរៅអោកបដឹង ឬតំណាងនូវ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប ់ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ 
ចាតប់ចងក្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តក្គបក់ារយិាេ័យទាងំ
អស់កោ ងរាជធានី រេតត ជាធម្ាត តម្ការកំណតរ់បស់ គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន ៣ចាប ់
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 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់េេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត 
 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តក់្តសម្មៃ តស់ក្ម្មបរ់ ោះរេើេោងសនលកឹរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
 ពិនិតយ និងរាបច់ំនួនអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត បែេ នម្ករ ោះរនោ ត (របើពាកយ
បណដឹ ងពាកព់ន័ធនឹងការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត រៅការយិាេ័យ
ណាម្យួ ក្តូវែកយកបញ្ា ីរ ោះរនោ តពកីញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ននការយិាេ័យក្កុង ក្សុក 
េណឌ ពាកព់ន័ធ) 

 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តច់នំួនអោកបែេម្និ នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ រៅកោ ង 
ក្កដ្ឋសពត័ម៌្មន (ក្បសិនរបើម្មន) 

 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តច់ំនួនសនលកឹរនោ ត និងរេេររៀងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តបែេ នក្បគេ់ឱ្យ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តជាម្យួនឹងរេេររៀងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ តពាកព់ន័ធរពេទទួេម្កវញិ 

 រាបច់ំនួនសនលកឹរនោ តេូចរពេរ ោះរនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រាបច់ំនួនសនលកឹរនោ តម្និ នរក្បើ 
 ពិនិតយសនលឹករនោ តម្និក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន) 
 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់និងរាបច់នំួនសនលឹករនោ តម្និ នការ 
 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់ នងិរាបច់ំនួនសនលឹករនោ ត នការបែេ នរ ោះោកំ្ទគណបកសនរយា យ
នីម្យួៗ 

 ពិនិតយរម្ើេ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ម្មនច ោះអំពីភាពម្និក្បក្កតីបែេអាចរធែើឱ្យប៉ែោះ ពាេ់
ែេ់េទធនេននការរ ោះរនោ តឬរទ និងការច ោះហតថរេខាជាោកសរីបស់ភាោ កង់្ករគណបកស
នរយា យ 

 អន វតតការរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិននការយិាេ័យម្មនពាកយបណដឹ ងរនាោះតម្ ប.ន.ក 
 រធែើរ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» ចំននួ ២ចាប ់ រដ្ឋយរេើករយាបេ់ 
យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេ ឬបកតក្ម្ូវតួរេេ ឬពយរួជាបរណាត ោះអាសនោនូវេទធនេននការ 
រ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យពាកព់ន័ធ (ច ោះហតថរេខារដ្ឋយសម្មសភាពក្កមុ្ក្តតួពិនតិយ)។ 

 ាា ល៖់ 
- កោ ងករណីចា ំច ់គធ.េប អាចរបើកការរស ើបអរងាតក្ោវក្ជាវរេើពាកយបណតឹ ងតវា៉ែ  ឬពាកយបណតឹ ងជទំាស់ រែើម្បី
ម្មនម្ូេដ្ឋា នកោ ងសរក្ម្ចឱ្យរបើក ឬមិ្នរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក»។ 

- អន ញ្ជា តឱ្យអោកបតឹង ភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ចូេរមួ្សរងាតរម្ើេែរំណើ រការក្តតួ
ពិនិតយបញ្ជា ក ់និងការរាបស់នលឹករនោ តរនោះ។ 

 

គ.២.១. ករែី គធ.ខប  សម្រមច្បែិស ធសលើពាកយបែដឹ ង 
ក្បសិនរបើកោ ងការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិរហើយ គធ.េប រៅបតម្និរឃើញម្មនកំហ សវគង ឬភាព

ម្និក្បក្កតណីាម្យួបែេអាចរធែើឱ្យប៉ែោះពាេ់ែេ់េទធនេននការរ ោះរនោ ត ក្បធាន គធ.េប ក្តូវ៖ 
 ចាតរ់េខាធិការអងគក្បជ សំរក្ម្ច ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ ចំនួន ៣ចាប ់ បែិរសធរេើ
ពាកយបណដឹ ង រដ្ឋយបញ្ជា កម់្ូេរហត ននការបែិរសធ រហើយច ោះហតថរេខា 

 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ នងិរ ោះក្តរេើ ទ.១២០៣ ក្គបច់ាប ់
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 ជក្ម្មបអោកបដឹងថ្ន ោតអ់ាចបដងឹតវា៉ែ រៅនឹងរសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គធ.េប រៅ គ.ជ.ប 
កោ ងរយៈរពេយា៉ែ ងយូរ ៣នងៃបនាទ បព់ីនងៃ នទទួេ ទ.១២០៣ រនោះ 

 ក្បគេ់ជូនអោកបដឹងនូវ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប ់ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ។ 
គ.២.២. ករែី គធ.ខប  សម្រមច្យលម់្រពមសលើពាកយបែដឹ ង 

ក្បសិនរបើកោ ងការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិ គធ.េប រករឃើញភសត តងបញ្ជា កថ់្នម្មនកំហ ស
វគងកោ ងកិចចក្បតិបតតកិាររ ោះរនោ ត ឬ/និងរាបស់នលឹករនោ ត ឬម្មនភាពម្និក្បក្កតធីៃនធ់ៃរ បែេរធែើឱ្យ
ប៉ែោះពាេ់ែេ់េទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាម្យួ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវ៖ 

 ចាតរ់េខាធិការអងគក្បជ សំរក្ម្ច ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ ចនំួន ៣ចាប ់យេ់ក្ពម្រេើ
ពាកយបណដឹ ង រហើយច ោះហតថរេខា 

 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ នងិរ ោះក្តរេើ ទ.១២០៣ 
 
 
 

 ជក្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គធ.េប យេ់ក្ពម្បកតក្ម្ូវតួរេេេទធនេននការរ ោះរនោ ត ឬពយរួ
ជាបរណាដ ោះអាសនោនូវេទធនេរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ កោ ងករណី គធ.េប 
សរក្ម្ចពយរួេទធនេ ក្តូវ៖ 
 រធែើរ យការណ៍រេើករយាបេ់អំពកីរណីរនោះជូន គ.ជ.ប 
 ក្បកាសថ្ន រសចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេពយរួរជាបរណាដ ោះអាសនោននេទធនេ 

សថិតរក្កាម្ការក្តួតពិនិតយសរក្ម្ចរឡើងវញិរដ្ឋយ គ.ជ.ប 
 រធែើការរវចេចបឯ់កោរពាកព់ន័ធរដ្ឋយបឡករនញើជូន គ.ជ.ប កោ ងរយៈរពេយា៉ែ ងយូរ 

២៤រម្ម៉ែ ង គិតចាបព់ីរពេរចញសក្ម្ងរ់សចកតីសរក្ម្ចពយរួេទធនេ។ 
IV. ការបសងកើតម្រឈម្ែឌ លព្តួតរនិិតយបញ្ជា រ់ និងបូរសរបុលទធនលសៅ គធ.ខប 

គធ.េប ក្តូវបរងាើតម្ជឈម្ណឌ េម្យួសក្ម្មបក់្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់និងបូកសរ បេទធនេបរណាត ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត
រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  នងិក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត រែើម្បរីនញើជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសរក្ម្ចជាេទធនេ
នលូវការ។ ការក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់និងបកូសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បកឹាក្កងុ ក្សុក េណឌ  នងិក្កមុ្ក្បឹកា
រាជធានី រេតត ក្តូវទទួេបនទ ករដ្ឋយអន គណៈកម្ាការបរចចករទស រក្កាម្ការក្តួតពិនិតយនីតាន កូេភាពពី គធ.េប ។ 

១. ទតីាំងននមជឈមែឌ លម្រតតួពនិតិយបញ្ញជ ក ់នងិបកូ រុបលទធសលននការស ោះសនោ ត 
ម្ជឈម្ណឌ េរនោះ ក្តូវម្មនទីតងំរៅ េគធ.េប រហើយក្តូវររៀបចំឱ្យម្មនកបនលងបក្ម្ុងែូចខាងរក្កាម្៖ 
- កបនលងសក្ម្មបទ់ទួេ និងរកាទ ករសាង «េ» និងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរនសងរទៀត 
- បនទបធ់ទូំលាយម្យួបែេម្មនត  និងរៅអីក្គបក់្ោនស់ក្ម្មបរ់ក្បើក្ ស់កោ ងការក្តួតពិនតិយបញ្ជា ក ់ និង
បូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ ត 

- បនទបតូ់ចម្យួ សក្ម្មបដ់្ឋករ់ក្គឿងបរកិាខ រ ក ំពយទូរ័ បំពាកក់ម្ាវធិី នងិទក្ម្ងឯ់កភាពម្យួសក្ម្មបប់ញ្ាូ ន
ទិនោនយ័េទធនេបរណាត ោះអាសនោ និងម្មនភាា បអ់ ីនធឺណិត រែើម្បបីញ្ាូ នម្ក គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន ៣ចាប ់

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ។ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន ៣ចាប ់
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២. វិធានការ នត ិខុ  វុតថភិាពសៅមជឈមែឌ លម្រតតួពនិតិយបញ្ញជ ក ់នងិបកូ រុបលទធសលននការស ោះសនោ តនន គធ.ខប 
គធ.េប ក្តូវធានាអំពីសនតិស េ ស វតថិភាពននអោរម្ជឈម្ណឌ េរបស់ គធ.េប និងក្តូវររៀបចំឱ្យម្មនបររិវណ 

សនតិស េ រដ្ឋយបររិវណខាងរក្ៅក្តូវរសោើស ំកិចចសហការពីគណៈបញ្ជា ការឯកភាពរែា េរាជធានី រេតត ក្កងុ 
ក្សុក េណឌ  រែើម្បចីាត់កម្មល ងំការពារ និងរៅបររិវណខាងកោ ងក្តូវររៀបចំចាត់បចងកម្មល ងំសនតិស េផ្ទ េ់របស់
គធ.េប រែើម្បកីារពារ។ 

ហាម្ជនក្គបរ់បូចូេកោ ងម្ជឈម្ណឌ េនន គធ.េប រដ្ឋយោា នការអន ញ្ជា តពី គធ.េប ឬ គ.ជ.ប រេើកបេងបត៖ 
- ថ្នោ កែ់ឹកនា ំនងិម្ស្តនតី គធ.េប បែេក្តូវ នចាតត់ងំជាក្កុម្ក្តួតពិនតិយេទធនេ 
- តំណាងគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកោរពត័ម៌្មន និងអោកបតងឹ 
- ភាោ កង់្ករសនតិស េ និងភាោ កង់្ករសរស្តង្កគ ោះរៅរពេបែេក្បធាន គធ.េប ម្មនសំណូម្ពរ។ 

សកម្ាភាពបែេក្តូវហាម្ឃាតរ់ៅម្ជឈម្ណឌ េនន គធ.េប រមួ្ម្មន៖ 
- ការរសលៀកពាក ់ ឬការដ្ឋកប់ង្កា ញអែីម្យួបែេពាកព់ន័ធជាម្យួគណបកសនរយា យ ឬបញ្ា ីរបកខជននន
គណបកសនរយា យណាម្យួ 

- ការនសពែនាយ ឬការនយិាយអែីបែេបែេម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យម្ស្តនតីននក្កុម្ក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ នងិបូក 
សរ បេទធនេ បំរពញចតិត ឬក្បនងំនឹងគណបកសនរយា យណាម្យួ ឬរបកខជនណាម្មោ ក។់ 

៣.  ា ភាពម្រកមុម្រតតួពនិតិយ នងិម្រកមុកាំែតណ់បងណច្កអា នៈ 
គធ.េប ក្តូវបតងតងំក្កុម្ក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់និងបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ ត ម្យួក្កុម្ ឬរក្ចើនក្កុម្ 

ឱ្យទទួេបនទ កតម្ក្បរភទក្កមុ្ក្បឹកានីម្យួៗ និងបតងតងំក្កុម្ម្យួរនសងរទៀតឱ្យទទេួបនទ កកណំតប់បងបចក 
អាសនៈ នងិក្សងរ់បកខជនជាបរ់នោ ត។ 

សម្មសភាពក្កុម្ក្តតួពនិិតយ នងិក្កុម្កណំតប់បងបចកអាសនៈនន គធ.េប ក្តូវរក្ជើសររ ើសរឡើងពីកោ ងចំរណាម្ 
សម្មសភាពអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និងម្ស្តនតី េគធ.េប ែូចខាងរក្កាម្៖ 

- សម្មសភាពក្កុម្ក្តតួពិនតិយេទធនេនីម្យួៗម្មន ៤របូ ែឹកនារំដ្ឋយក្បធាន ១របូ ជាសម្មសភាព 
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស អន ក្បធាន ១របូ រេខាធិការ ១របូ និងជំនួយការ ១របូ បែេជាម្ស្តនតី 
េគធ.េប 

- សម្មសភាពក្កុម្កណំតប់បងបចកអាសនៈ រមួ្ម្មនក្បធានបនោករែា េជាក្បធានក្កមុ្ និងម្មន
សម្មជិក េគធ.េប ទទួេបនទ កបនោកក្បតបិតតិការ បនោករសវាកម្ាចាប ់ នងិម្ស្តនត ី េគធ.េប ម្យួ
ចំនួនរទៀតតម្ការចា ំច ់ ជាសម្មជិក នងិរេខាធិការ។ កោ ងចំរណាម្សម្មជកិក្កុម្ ក្តូវបតម្មន 
អោករចោះរក្បើក្ ស់ក ំពយទូរ័ និងអ ីបម្េ។ 

៤. ការម្ររគល ់ទទលួ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ គធ.ខប 
រៅរពេក្បគេ់ ទទួេរសាង «េ» ននក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានមី្យួៗ និងកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់   

គធ.េប ក្តូវពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់សាង «េ» ននក្កុម្ក្បឹកាទាងំ ២ក្បរភទ នងិកញ្ចបស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ 
បែេក្បធាន គ.ក.ប  នក្បគេ់ជូន រដ្ឋយក្តួតពិនិតយរសាង «េ» ននក្កុម្ក្បឹកាក្បរភទណាម្យួចបស់ពែ
ក្គបរ់ហើយ រទើបយករសាង «េ» ននក្កុម្ក្បឹកាក្បរភទម្យួរទៀតម្កក្តួតពិនិតយបនតរទៀត រែើម្បបីង្កា រការក្ចឡំោោ ។ 

ក. សពលម្រតតួពនិតិយ 
 ម្និអន ញ្ជា តឱ្យរ ោះររ ើកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» រឡើយ 
 របើករសាង «េ» ឬ/និងកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ 
 ែកយក ទ.១១០៧ ពរីសាង «េស» ឬ «េេ» ១ចាប ់ពីកោ ងរហារ ៉ែ រក្ៅរសាង «េស» ឬ «េេ»        
១ចាប ់នងិពអីោកក្បគេ់ ទទេួ ១ចាប ់
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 ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់ាេ់សម្មា រ ឯកោរកោ ងរសាង «េស» ឬ «េេ» ឬ/និងកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោរ
រៅសេ់រដ្ឋយបនអករេើ ទ.១១០៧ 

 ច ោះហតថរេខារេើ ទ.១១០៧ ទាងំ ៣ចាប ់ននរសាង «េស» ឬ «េេ» និង ទ.១១០៧ ទាងំ ២ចាបន់ន
កញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ រចួអរញ្ា ើញភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យច ោះហតថរេខាជាោកស ី
នង (ការម្និចូេរមួ្ច ោះហតថរេខាពីភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យម្និអាចចាតទ់ ក ទ.១១០៧ ជា
រម្មឃៈរឡើយ)។ 
 

 
 
 
 

 
ខ. សម្រកាយសពលម្រតតួពនិតិយ 
 កតច់ំណារំាេ់រសាង «េស» ឬ «េេ» និងកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ រកាទ ករៅកបនលង
ម្មនស វតថិភាព និងដ្ឋកត់ម្េំដ្ឋបេំ់រដ្ឋយននរេេកូែការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត
នីម្យួៗ 

 ចាតប់ចងឱ្យម្មនកម្មល ងំសនតិស េយាម្ការពារបររិវណរេខាធិការដ្ឋា ន គធ.េប ឬអោរបែេក្តូវរកា
ទ ករសាង «េ» ទាងំ ២ក្បរភទ និងកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ 

 ចាតប់ចងឱ្យម្មនរភលើងបំភលរឺៅរេខាធិការដ្ឋា ន គធ.េប ឬអោរបែេក្តូវរកាទ ករសាង «េ» ននក្កុម្
ក្បឹកាទាងំ ២ក្បរភទ នងិកញ្ចបស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់។ 

 

V. រិចចព្បតិបតតកិាររបស ់គធ.ខប រោងុការព្តួតរិនតិយបញ្ជា រ់ នងិបូរសរបុលទធនលបសណាដ ះ
អាសនោថ្នការស ះសនោ តសព្រើសសរ ើសព្រុម្ព្បឹរារារធានី សខតត ព្រងុ ព្សុរ ខែឌ  
បនាទ បព់ីទទួេ នរសាង «េ» ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តនីម្យួៗ គធ.េប ក្តូវចាតវ់ធិានការចា ំចន់ានា 

រែើម្បកី្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ នងិបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តតម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗពីក្គបក់ារយិាេ័យ
រ ោះរនោ ត បែេកោ ងរនាោះរមួ្ទាងំការយិាេ័យបែេក្តូវរាបស់នលឹករនោ តរៅកបនលងរនសង នងិរមួ្ទាងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
បែេម្មនពាកយបណតឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទាស់  (រទាោះបី គធ.េប  នសរក្ម្ចរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» ក៏
រដ្ឋយ ឬ/និង នសរក្ម្ចពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោនូវេទធនេននការរ ោះរនោ តករ៏ដ្ឋយ) ឱ្យរចួរាេ់កោ ងរយៈរពេ   
យា៉ែ ងយូរ ៥នងៃ បនាទ បព់ីនងៃរ ោះរនោ ត រដ្ឋយក្តូវចាបរ់នតើម្ពីក្កុម្ក្បកឹាក្កុង ក្សុក េណឌ ម្ ន។ កោ ងែំរណើ រការរនោះ 
ក្បធាន គធ.េប ក្តូវ ៖ 

- បណនាកំ្កុម្ក្តួតពនិិតយបញ្ជា ក ់និងបូកសរ បេទធនេ ឱ្យអន វតតតម្ ប.ន.ក នងិការបណនារំបស់ គ.ជ.ប 
- ជូនែណឹំងជាោធារណៈែេ់តំណាងគណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងភាគីពាកព់ន័ធ អំព ី
ែំរណើ រការក្តតួពិនតិយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន។ តំណាងគណបកស 
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ក្តូវររៀបចំឱ្យសថិតរៅទីជិត េាម្អាចសរងាតរម្ើេរឃើញនូវសកម្ាភាព 
ទាងំឡាយននការអន វតត  

- នតេ់ទក្ម្ងប់បបបទ នងិសម្មា រ ឯកោររនសងៗែេ់ក្កមុ្ក្តួតពិនិតយ សក្ម្មបរ់ក្បើក្ ស់កោ ងែំរណើ រការរនោះ។ 
 ាា ល៖់ គណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ អាចងតយករបូភាពននែរំណើ រការអន វតតការង្កររបស់ក្កុម្
ក្តួតពិនិតយ ប៉ែ បនតមិ្នក្តូវរខំាន ឬរក្ជៀតបក្ជករធែើឱ្យរាងំសទោះែេ់ែរំណើ រការរនោះរឡើយ។ 

- ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងរហារ ៉ែ រសាង «េស» ឬ «េេ» 
- ១ចាប ់ ជូនក្បធាន គ.ក.រ វញិ 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោររបស់ គធ.េប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប ់

- ១ចាប ់ ជូនក្បធាន គ.ក.រ វញិ 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោររបស់ គធ.េប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ២ចាប ់
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១. កចិ្ចម្ររតបិតតកិារម្រតតួពនិតិយបញ្ញជ កល់ទធសលបសណាដ ោះអា នោននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត ម្រាបស់ម្ររើម្រា  ់

ក្បធានក្កុម្ក្តួតពនិិតយ ក្តូវ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ខ. ការម្រតតួពនិតិយបញ្ញជ កល់ទធសលបសណាដ ោះអា នោកោងុករែីការយិាលយ័ណាគម នពាកយបែដឹ ងតវ៉ោ  ឬ/នងិពាកយបែដឹ ង
ជាំទា ម់្រតវូ នោកស់ៅ គធ.ខប ឬានពាកយបែតឹ ង ប៉ោណុនតមនិសបើកកញ្ច ប ់វុតថភិាព «ក» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 សពលម្រតតួពនិតិយសសទៀងផ្ទទ ត ់
 
 
 
 
 
 
 

ទ ករេើត ខាងម្ េ
េលួ ន 

 ទ.១២០២ សក្ម្មបជូ់នតំណាងគណបកសនរយា យ (ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ) 
សម្មា រ ឯកោរចា ំចរ់នសងរទៀត។ 

ជូនអន ក្បធាន  ទ.១១១៦តពស សក្ម្មបប់ំរពញតរាងក្តួតពិនិតយបញ្ជា កេ់ទធនេបរណាដ ោះអាសនោ
ននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ២ចាប។់ 

ជូនរេខាធិការ  ទ.១១១១ស សក្ម្មបប់ំរពញកំណតរ់ហត ក្តួតពិនិតយបញ្ជា កេ់ទធនេបរណាដ ោះ
អាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ៣ចាប។់ 

ជូនជនំួយការ ម្ម៉ែ ស ីនគិតរេេ ១រក្គឿង សក្ម្មបរ់ក្បើកោ ងកិចចក្បតិបតតិការរនោះ។ 

ក្កុម្ក្តួតពិនិតយ 

 មិ្នចា ំចរ់បើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ណាម្យួរឡើយ 
 ក្ោនប់តពិនិតយបញ្ជា កេ់ទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា 
ក្កុង ក្សុក េណឌ  រដ្ឋយបនអករេើ  ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស នន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធបតប៉ែ រណាណ ោះ។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

 បង្កគ បជ់នំួយការឱ្យយករសាង «េស» ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ម្តងម្យួៗពី
កបនលងរកាទ កម្កដ្ឋករ់េើត ចំពីម្ េោត ់
 របើករសាង «េស» ែកយក ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស ពីកោ ង
រសាង «េស» បែេរនញើជូន គធ.េប ម្កដ្ឋករ់េើត  
 រកាទ ករសាង «េស» រៅបកបរេលួ ន។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 
ចាតប់ចង 

 រនទៀងផ្ទ ត ់និងបូកសរ បតួរេេកោ ង ទ.១១០១ស និង ទ.១១០៨ស ននការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តនីម្យួៗ 
 រក្បៀបរធៀបេទធនេជាម្យួនឹងតរួេេពាកព់ន័ធកោ ង ទ.១១០២ស រែើម្បឱី្យែឹងថ្ន 
ពិតជាក្តឹម្ក្តូវបម្ន ឬ គ.ក.រ ម្មនកំហ សកោ ងការគណនាតរួេេណាម្យួ 
 ករណី គ.ក.រ ម្មនកំហ សកោ ងការគណនារេេ ក្តូវបង្កា ញកំហ ស និងបកតក្ម្ូវ
កំហ សរនាោះរៅចំរពាោះម្ េតណំាងគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ 
រដ្ឋយបញ្ជា កពី់រហត នេននការបកតក្ម្ូវ 
 ១០២ស រហើយ ច ោះហតថរេខារដ្ឋយសម្មសភាពទាងំអស់ននក្កុម្ក្តួតពិនិតយេទធ
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 ាា ល៖់  
- គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្បធានក្កមុ្ក្តួតពិនិតយ ឱ្យងតចម្លង ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស រក្តៀម្
សក្ម្មបរ់នញើជូន គ.ជ.ប 

- តំណាងគណបកសនរយា យម្មនសិទធិដ្ឋកព់ាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជទំាស់រៅ គ.ជ.ប កោ ង
ករណីមិ្នរពញចិតតកោ ងការបកតក្ម្ូវរបស់ គធ.េប។ 

 

 សម្រកាយសពលម្រតតួពនិតិយសសទៀងផ្ទទ ត ់
 
 
 

 
គ. ការម្រតួតពិនិតយបញ្ញជ ក់លទធសលបសណាដ ោះអា នោសៅការយិាល័យស ោះសនោ តណែលានពាកយបែតឹ ងតវ៉ោ  ឬ/និង

ពាកយបែតឹ ងជាំទា  ់សហើយម្រតវូ ន គធ.ខប  សម្រមច្ឱ្យសបើកកញ្ច ប ់វុតថភិាព «ក» 
កោ ងករណីការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាម្យួបែេម្មនពាកយបណតឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ងជំទាស់ ក្តូវ

 នដ្ឋករ់ៅ គធ.េប រហើយពាកយបណតឹ ងរនាោះតក្ម្វូឱ្យ គធ.េប របើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រែើម្បកី្តួតពនិិតយ 
រនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្បធានក្កុម្ 
ក្តួតពិនតិយ ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

ចាតប់ចងឱ្យក្ចកចូេកោ ងរក្ោម្សំប ក្តែបែេវញិនូវ ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស 
ទ.១១០៨ស និងរកាទ កជាឯកោររបស់ គធ.េប 
ចាតប់ចងរវចេចបរ់សាង «េស» រឡើងវញិ បែេម្មនបតកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» និង
រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់្ត គ.ក.ប រហើយរកាទ ករៅកបនលងរែើម្រក្តៀម្រវចេចបជូ់ន គ.ជ.ប។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

- បង្កគ បជ់នំួយការឱ្យយករសាង «េស» ននក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ពាកព់ន័ធ 
ម្កដ្ឋករ់េើត ចំពីម្ េោត ់

- របើករសាង «េស» ែកយកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» និងរក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់            
ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស រនញើជូន គធ.េប ដ្ឋកប់កបរេលួ នោត ់

- របើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ែកយករាេ់រក្ោម្សំប ក្ត និងរសាង ល សទិកដ្ឋក ់
សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត ម្កដ្ឋករ់ដ្ឋយបឡកពីោោ រៅរេើត ម្ េោត ់

- រកាទ ករសាង «េស» រៅបកបរេលួ ន។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 
ចាតប់ចង 

 គូសវូតរេើតួរេេបែេេ ស រចួសររសរតរួេេងាីបកបររនាោះ រហើយច ោះហតថរេខា
រដ្ឋយក្បធានក្កុម្ 
ចាតអ់ន ក្បធានក្កុម្ បំរពញ ទ.១១១៦តពស រដ្ឋយបនអករេើ  ទ.១១០២ស រហើយ 
ច ោះហតថរេខារដ្ឋយសម្មសភាពទាងំអស់ននក្កុម្ក្តួតពិនិតយេទធនេ 
ចាតរ់េខាធិការ បំរពញ ទ.១១១១ស ចំនួន ៣ចាប ់រដ្ឋយបនអករេើ  ទ.១១០១ស 
និង ទ.១១០២ស រហើយច ោះហតថរេខាសរងខបរដ្ឋយសម្មសភាពក្កមុ្ក្តួតពិនិតយ 
 ររៀបចំ ទ.១១១៦តពស និង ទ.១១១១ស ភាា បជ់ាម្យួ ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស 
និង ទ.១១០៨ស រក្តៀម្ដ្ឋកជូ់ន គធ.េប ពិនិតយ និងសរក្ម្ច តម្រយៈក្បធាន
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 
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 នតីវិិធនីនការសបើកកញ្ចប ់វុតថភិាព «ក » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ការសធវើរ យការែ៍ តពីកីារសបើកកញ្ច ប ់វុតថភិាព «ក» 
បនាទ បព់ី នអន វតតការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រែើម្បកី្តួតពិនតិយរនទៀងផ្ទ ត ់ និងរាបស់នលឹករនោ ត

រឡើងវញិ ក្បធានក្កុម្ក្តតួពិនតិយក្តូវចាតប់ចងរធែើរ យការណ៍ចំននួ ២ចាប ់បែេក្តូវច ោះហតថរេខារដ្ឋយ 
សម្មសភាពទាងំអស់ននក្កុម្ក្តួតពិនតិយ។ កោ ងរ យការណ៍រនោះ ក្តូវបតម្មនការរេើករយាបេ់រសោើស ំ គធ.េប 
ពិនិតយ និងសរក្ម្ច ៖ 

- យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ ឬ 
- បកតក្ម្ូវតួរេេេទធនេ កោ ងករណីម្មនកំហ សកោ ងការគណនា ឬ 
- ពយរួជាបរណាត ោះអាសនោនូវេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យពាកព់ន័ធ។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

ចាតប់ចងការក្តតួពិនិតយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តជាធម្ាតែូច
ករណីការយិាេ័យរ ោះរនោ តោា នពាកយបណតឹ ង និងអន វតតបបនថម្នីតិវធីរាបស់នលឹករនោ ត 
រឡើងវញិ រដ្ឋយក្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់ចំរពាោះបញ្ជា ពាក់ព័នធរៅនឹងកម្ាវតថ ននពាកយ      
បណតឹ ង និងបញ្ជា រមួ្ ែូចខាងរក្កាម្ ៖ 

- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់េេកូែការយិាកេ័យរ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ ត 
- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តក់្តសម្មៃ តស់ក្ម្មបរ់ ោះរេើេោងសនលឹករនោ តននការយិាេ័យរ ោះ រនោ ត 
- ពិនិតយ និងរាបច់ំននួអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ាី រ ោះរនោ តបែេ នម្ករ ោះរនោ ត 
(ក្បសិនរបើពាកយបណតឹ ងពាកព់ន័ធនឹងការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី 
រេតត បញ្ាី រ ោះរនោ តក្តូវែករចញពីកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ) 

- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តច់នំួនអោកបែេមិ្ន នរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាណាម្យួ 
រៅកោ ងក្កដ្ឋសពត័ម៌្មន ក្បសិនរបើម្មន 

- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ តច់នំួនសនលឹករនោ ត និងរេេររៀងគេ់បញ្ាីសនលឹករនោ តបែេ ន 
ក្បគេ់ឱ្យការយិាេ័យជាម្យួរេេររៀងគេ់បញ្ាីសនលឹករនោ តពាកព់ន័ធបែេទទួេ 
ពីការយិាេ័យរនាោះវញិ 

- រាបច់ំនួនសនលឹករនោ តេូចរពេរ ោះរនោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) 
- រាបច់ំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នរក្បើ 
- ពិនិតយសនលឹករនោ តមិ្នក្តឹម្ក្តូវបែេ នែកហូត (ក្បសិនរបើម្មន) 
- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់និងរាបច់នំួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ 
- ពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់ និងរាបច់ំនួនសនលឹករនោ ត នការបែេរ ោះោកំ្ទគណបកស 
នរយា យនីម្យួៗ 

- ពិនិតយរម្ើេថ្នរតើ ទ.១១០១ស និង ទ.១១០២ស ម្មនច ោះអំពីភាពមិ្នក្បក្កតី 
បែេអាចរធែើឱ្យប៉ែោះពាេ់ែេ់េទធនេននការរ ោះរនោ ត និងការច ោះហតថរេខាជា 
ោកសពីីភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យឬរទ 

- អន វតតការរាបស់នលឹករនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ ត បែេម្មនពាកយបណតឹ ងរនាោះ 
តម្ ប.ន.ក និងការបណនាពីំ គធ.េប 

- រធែើការរក្បៀបរធៀបេទធនេបែេ នក្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត ់ និង នរាបរ់ឃើញ
ជាម្យួនឹងទិនោនយ័ និងតួរេេបែេ នកតក់្តកោ ង ទ.១១០១ស និង               
ទ.១១០២ស។ 
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ក្បធានក្កុម្ក្តួតពិនិតយ ក្តូវដ្ឋក់រ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «កស» ជាម្ួយ 
ទ.១១១៦តពស និងសំណ ំ ឯកោរពាកព់ន័ធជូន គធ.េប ពិនិតយ នងិសរក្ម្ចតម្រយៈក្បធានអន គណៈ-
កម្ាការបរចចករទស។ 

 ាា ល៖់  គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្បធានក្កុម្ក្តួតពិនិតយ ឱ្យងតចម្លង ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស 
រក្តៀម្សក្ម្មបរ់នញើជូន គ.ជ.ប។ 
 ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តស ើងវិញ 

ក្បធានក្កុម្ក្តួតពនិិតយ ក្តូវចាតប់ចងរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅកោ ងរសាង ល សទិក ឬ
រក្ោម្សំប ក្តពាកព់ន័ធនានា រចួដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រហើយដ្ឋកក់ញ្ចបស់ វតថភិាព «កស» និង
រាេ់រោម្សំប ក្តរៅកោ ងរសាង «េស» តម្េំនារំែើម្ រចួនាយំករៅរកាទ ករៅកបនលងរែើម្វញិ។  
ឃ. ការម្ររជុាំ សម្រមច្រប  ់គធ.ខប សលើពាកយបែតឹ ង 

គធ.េប ក្តវូក្បជ ំសរក្ម្ចរេើពាកយបណតឹ ង បនាទ បព់ីក្កមុ្ក្តតួពិនិតយ នបញ្ចបក់ារក្តួតពនិិតយបញ្ជា ក ់
និងបូកសរ បេទធនេននការរ ោះរនោ តតម្ការយិាេ័យរ ោះរនោ តម្មនពាកយបណតឹ ង រដ្ឋយបនអករេើ
រ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ទ.១១១៦តពស និងសំណ ំ ឯកោរ បែេក្បធានក្កុម្
ក្តួតពិនតិយ  នដ្ឋកជូ់នតម្រយៈក្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 
 ករែី គធ.ខប បែិស ធពាកយបែតឹ ង សោយយលម់្រពមទទលួយកលទធសលននការស ោះសនោ ត 

ក្បសិនរបើកោ ងការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិរហើយ គធ.េប រៅបតម្និរឃើញម្មនកំហ សវគង ឬភាពម្និក្បក្កតី
ណាម្យួបែេអាចរធែើឱ្យប៉ែោះពាេ់ែេ់េទធនេននការរ ោះរនោ ត ក្បធាន គធ.េប ក្តូវ៖ 

 ចារយេ់ក្ពម្រេើ ទ.១១១៦តពស ទាំង ២ចាប់ និងរ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព «កស» រចួច ោះហតថរេខា រ ោះក្ត និងដ្ឋក់បង្កា ញែេ់តំណាងគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មន 

 ចាតរ់េខាធិការអងគក្បជ សំរក្ម្ច ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ ចំនួន ៣ចាប ់ បែរិសធរេើពាកយ
បណដឹ ង រដ្ឋយបញ្ជា កម់្ូេរហត ននការបែិរសធ ក្ពម្ទាងំច ោះហតថរេខានង 

 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ នងិរ ោះក្តរេើ ទ.១២០៣ ក្គបច់ាប ់
 
 
 

 ជក្ម្មបអោកបដឹងថ្ន ោតអ់ាចបដងឹតវា៉ែ រៅនឹងរសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គធ.េប រៅ គ.ជ.ប កោ ងរយៈ
រពេយា៉ែ ងយូរ ៣នងៃបនាទ បព់ីនងៃ នទទួេ ទ.១២០៣ រនោះ 

 ក្បគេ់ជូនអោកបដឹងនូវ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចាប ់ក្បសិនរបើោតរ់សោើស ំ។ 
 ករែី គធ.ខប យលម់្រពមសលើពាកយបែតឹ ង សោយ ម្រមច្ណកតម្រមវូតសួលខ ឬពយរួលទធសលជាបសណាត ោះអា នោ 

ក្បសិនរបើកោ ងការក្តួតពិនិតយរឡើងវញិ គធ.េប រករឃើញភសត តងបញ្ជា កថ់្នម្មនកំហ សវគងកោ ងកិចច
ក្បតិបតតិការរ ោះរនោ ត ឬ/និងរាបស់នលឹករនោ ត ឬម្មនភាពម្និក្បក្កតីធៃនធ់ៃរ បែេរធែើឱ្យប៉ែោះពាេ់ែេ់េទធនេ 
ននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាម្យួ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវ៖ 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន ៣ចាប ់



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកុមម្ររឹកា អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 56 

 ចារយេ់ក្ពម្ (ករណីបកតក្ម្ូវតួរេេេទធនេ) ឬចារពយរួរេើ ទ.១១១៦តពស ទាងំ ២ចាប ់
និងរ យការណ៍សតីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» រចួច ោះហតថរេខា រ ោះក្ត និងដ្ឋក់
បង្កា ញែេ់តំណាងគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មន 

 ចាត់រេខាធិការអងគក្បជ ំសរក្ម្ចឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ ចំនួន ៣ចាប់ យេ់ក្ពម្បកតក្ម្ូវ
តួរេេេទធនេ ឬពយរួជាបរណាត ោះអាសនោនូវេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ពាកព់ន័ធ និងយេ់ក្ពម្រេើពាកយបណដឹ ង ក្ពម្ទាងំច ោះហតថរេខានង 

 ច ោះហតថរេខា កាេបររិចេទ នងិរ ោះក្តរេើ ទ.១២០៣ 
 
 
 

 ជក្ម្មបអោកបដឹងថ្ន គធ.េប យេ់ក្ពម្បកតក្ម្ូវតួរេេេទធនេននការរ ោះរនោ ត ឬពយរួជា
បរណាដ ោះអាសនោនូវេទធនេរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ។ កោ ងករណី គធ.េប សរក្ម្ចពយរួ
េទធនេ ក្តូវ៖ 

 រធែើរ យការណ៍រេើករយាបេ់អំពកីរណីរនោះជូន គ.ជ.ប 
 ក្បកាសថ្ន រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេពយរួេទធនេ សថិតរក្កាម្ការក្តួតពិនិតយ

សរក្ម្ចរឡើងវញិរដ្ឋយ គ.ជ.ប 
 រធែើការរវចេចបឯ់កោរពាកព់ន័ធរដ្ឋយបឡករនញើជូន គ.ជ.ប (ម្មនបចងកោ ងចណំ ច ២ នន

ចំណ ច VII ននរសៀវរៅបណនារំនោះ) កោ ងរយៈរពេយា៉ែ ងយូរ ២៤រម្ម៉ែ ង គិតចាបព់ីរពេ
រចញសក្ម្ងរ់សចកតីសរក្ម្ចពយរួេទធនេ។ 

២. កចិ្ចម្ររតបិតតកិារម្រតតួពនិតិយបញ្ញជ ក ់នងិបកូ រុបលទធសលបសណាដ ោះអា នោននការស ោះសនោ តសម្រជើ សរ ើ ម្រកមុម្ររកឹារាជធាន ីសខតត 
ក.  ាា រ ឯកសារស ោះសនោ ត ម្រាបស់ម្ររើម្រា  ់
ទក្ម្ងប់បបបទសក្ម្មបរ់ក្បើក្ ស់រមួ្ម្មន ទ.១១១៦តពេ ទ.១១១០េ ទ.១១១១េ ទ.១២០២។ 
ខ. នតីវិិធនីនការម្រតតួពនិតិយ 
បនាទ បព់ី នអន វតតកិចចក្បតិបតតិការក្តួតពិនិតយបញ្ជា កេ់ទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើស

ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ ពីក្គបក់ារយិាេ័យរ ោះរនោ តទាងំអស់ចំណ ោះរាជធានី រេតតរចួរាេ់សពែក្គបរ់ហើយ 
គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្កុម្ក្តួតពិនិតយឱ្យបនតអន វតតក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ នងិបូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោនន
ការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតជាបនតរទៀត រដ្ឋយក្តូវអន វតតតម្េំនានំីតិវធិីននការក្តួតពិនិតយ
បញ្ជា កេ់ទធនេននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កមុ្ក្បឹកាក្កងុ ក្សុក េណឌ  ែូចម្មនបចងកោ ងចំណ ច ១ ននចណំ ច 
V ខាងរេើរនោះ រេើកបេងបតការបំរពញទក្ម្ងប់បបបទសក្ម្មបក់ារក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេនន
ការរ ោះរនោ ត ក្តូវអន វតតនីតិវធិីរដ្ឋយបឡក កោ ងរនាោះក្បធានក្កុម្ ក្តូវ ៖ 

- ធានាថ្ន តរាងបូកសរ បេទធនេបរណាត ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត 
(ទ.១១១០េ) ក្តូវ នបំរពញក្តឹម្ក្តូវរដ្ឋយបនអករេើតួរេេកោ ង ទ.១១០២េ តម្ការយិាេ័យរ ោះ 
រនោ តនីម្យួៗ។ ទនទមឹ្រនោះចាតប់ចងសម្មជកិក្កុម្គណនាសរ បតួរេេេទធនេបែេ នក្សងដ់្ឋក ់
កោ ង ទ.១១១០េ រដ្ឋយរធែើក្បម្មណវធិីរដ្ឋយនែនង នងិរក្បើម្ម៉ែ ស ីនគិតរេេនង បនាទ បម់្ករនទៀង
ផ្ទ តេ់ទធនេោោ  នងិកតក់្តទិនោនយ័ នងិតួរេេទាងំរនោះរៅកោ ង ទ.១១១៦តពេ 

- ១ចាប ់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន ៣ចាប ់
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- បណនាសំម្មជិកក្កុម្ឱ្យបំរពញ ទ.១១១១េ ចំននួ ៣ចាប ់ រដ្ឋយបនអករេើ ទ.១១១០េ នងិ             
ទ.១១១៦តពេ 

- ធានាថ្ន ទ.១១១៦តពេ ទ.១១១០េ នងិ ទ.១១១១េ ក្តូវ នដ្ឋកភ់ាា បជ់ាម្យួនឹង ទ.១១០១េ    
ទ.១១០២េ នងិ ទ.១១០៨េ រក្តៀម្ដ្ឋកជូ់ន គធ.េប ពនិិតយ និងសរក្ម្ច តម្រយៈក្បធាន             
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 

 ាា ល៖់  គធ.េប ក្តូវបណនាកំ្បធានក្កុម្ក្តួតពិនិតយ ឱ្យងតចម្លង ទ.១១០១េ ទ.១១០២េ និង ទ.១១០៨េ រក្តៀម្ 
សក្ម្មបរ់នញើជូន គ.ជ.ប។ 

៣. ការពនិតិយ នងិ សម្រមច្សលើ ទ.១១១៦តព ទ.១១១១ តមម្ររសេទម្រកមុម្ររកឹានមីយួៗ នងិ ទ.១១១០ខ សោយ គធ.ខប 
ក្បធាន គធ.េប ក្តូវពិនតិយសរក្ម្ចរេើ ទ.១១១៦តព ទ.១១១១ តម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកានីម្យួៗ នងិ        

ទ.១១១០េ បែេក្កុម្ក្តួតពនិិតយ នដ្ឋកជូ់ន រហើយក្បសិនរបើពិនតិយរឃើញថ្នក្តឹម្ក្តូវរហើយ ក្បធាន គធ.េប 
ក្តូវនតេ់ការយេ់ក្ពម្ រចួច ោះហតថរេខា រ ោះក្ត ច ោះកាេបររិចេទ នងិដ្ឋកប់ង្កា ញចំរពាោះតំណាងគណបកស
នរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍។ 

តំណាងគណបកសនរយា យ អាចចូេរមួ្ច ោះហតថរេខាជាោកសរីេើ ទ.១១១១ស និង ទ.១១១១េ។ 
ការម្និក្ពម្ច ោះហតថរេខារេើកំណតរ់ហត រនោះ ម្និអាចចាតទ់ កកណំតរ់ហត រនោះជារម្មឃៈ នរទ។ 
៤. ការសម្ររើម្រា  ់ទ.១១១៦តព ទ.១១១១ តមម្ររសេទម្រកមុម្ររកឹានមីយួៗ នងិ ទ.១១១០ខ 

គធ.េប ក្តូវចាត់បចងរក្បើក្ ស់ ែូចខាងរក្កាម្ ៖ 
- តរាងបូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត   

(ទ.១១១០េ) ចំននួ ២ចាប។់ 

 
 

- តរាងក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្
ក្បឹការាជធានី រេតត និងក្កមុ្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  (ទ.១១១៦តពេ និង ទ.១១១៦តពស) ចំននួ 
២ចាប។់ 
 
 
 

- កំណតរ់ហត ក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់ និងបូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើស
ក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត និងក្កុម្ក្បឹកាក្កងុ ក្សុក េណឌ  (ទ.១១១១េ នងិ ទ.១១១១ស) ចំនួន      
៣ចាប។់ 
 
 
 
 
 

 ាា ល៖់ ក្បធាន គធ.េប អាចងតចម្លង ទ.១១១១េ និង ទ.១១១១ស សក្ម្មបប់ចកជូនតំណាងគណបកស
នរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត ១ចាប់ៗ  តម្ការរសោើស ំ។ 

- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ ទ កជាឯកោររៅ គធ.េប ។ 

ទ.១១១០េ 
ចំនួន ២ចាប ់

- ១ចាប ់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ ទ កជាឯកោរ គធ.េប និងរក្បើសក្ម្មបក់ំណតច់ំនួនអាសនៈ។ 

ទ.១១១៦តពេ និង 
ទ.១១១៦តពស 
ចំនួន ២ចាប ់

- ១ចាប ់ បិទនាយរៅរេខាធិការដ្ឋា ន គធ.េប អម្ជាម្យួកំណតរ់ហត សដីពី
ការបិទនាយ 

- ១ចាប ់ ទ កជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ ទ កជាឯកោររៅ គធ.េប នងិរក្បើសក្ម្មបក់ំណតច់ំនួនអាសនៈ។ 

ទ.១១១១េ និង 
ទ.១១១១ស 
ចំនួន ៣ចាប ់
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VI. ការរាំែតច់ាំនួនអាសនៈព្រុម្ព្បឹរា សព្ាបគ់ែបរសនសយា យឈរស ម្ ះស ះសនោ ត
រោងុម្ែឌ លស ះសនោ តរារធានី សខតត និងព្រុង ព្សុរ ខែឌ  
១. ការកាំែតច់្ាំននួអា នៈម្រកមុម្ររកឹា ម្រាបគ់ែបកសនសយា យឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តកោងុមែឌ លស ោះសនោ តរាជធាន ី សខតត 

នងិម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  
បនាទ បព់ី នអន វតតកិចចែំរណើ រការក្តួតពិនិតយបញ្ជា ក ់និងបូកសរ បេទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ ត

រក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកាតម្ក្បរភទនីម្យួៗ  នរធែើរ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថភិាព «ក» (ក្បសិនរបើ
ម្មន) និង នរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ងរៅថ្នោ ករ់បស់េលួនរចួរាេ់សពែក្គប ់ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចង
កំណតច់ំនួនអាសនៈក្កុម្ក្បឹកា សក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តកោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ ត
ក្កុង ក្សុក េណឌ  និងក្សងរ់ ា្ ោះរបកខជនជាបរ់នោ តជាសម្មជិកក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  ឱ្យរហើយរចួរាេ់ 
បនាទ បម់្កក្តូវអន វតតកំណតច់ំនួនអាសនៈក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត សក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត និងក្សង់រ ា្ ោះរបកខជនជាប់រនោ តជាសម្មជិកក្កុម្ក្បឹកា
រាជធានី រេតតជាបនតរទៀត ែូចខាងរក្កាម្៖ 

- កោ ងការគណនា និងកំណតច់ំននួអាសនៈ កោ ងម្ណឌ េរ ោះរនោ តក្កុង ក្សុក េណឌ  ឬម្ណឌ េរ ោះរនោ ត
រាជធានី រេតត ក្បធានក្កុម្កណំតច់នំួនអាសនៈ ក្តូវ៖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- បនអកតម្េទធនេននការគណនាកំណចនំួនអាសនៈខាងរេើ ក្បធានក្កមុ្ ក្តូវ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

ចាតស់ម្មជិកក្កុម្ និងរេខាធិការឱ្យសហការោោ បញ្ចូ េយា៉ែ ងក្តឹម្ក្តូវនូវទិនោនយ័នន
ចំនួនសំរឡងរនោ តោកំ្ទគណបកសនរយា យបែេឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត កោ ងម្ណឌ េ
ពាកព់ន័ធ រៅកោ ងកម្ាវធីិក្បតិបតតិការបបងបចកអាសនៈកោ ងក ំពយូទរ័ រដ្ឋយបនអករេើតួរេេ
េទធនេរៅកោ ង ទ.១១១១ស ឬ ទ.១១១១េ  
ធានាថ្នបនាទ បពី់ នញ្ចូ េទិនោនយ័ក្តឹម្ក្តូវ និង នគណនារកេទធនេននការ
កំណតច់ំនួនអាសនៈសក្ម្មបគ់ណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ តតម្កម្ា
វធីិក ំពយូទរ័រចួម្ក រេខាធិការក្តូវរ ោះព ម្ពេទធនេទាងរនោះ ១ចាប ់
ចាតស់ម្មជិកែនទរធែើក្បម្មណវធីិរដ្ឋយនែ ឬ/និងម្ម៉ែ ស ីនគិតរេេ តម្របូម្នតននការ
បបងបចកអាសនៈ ែូច នកណំតក់ោ ង ប.ន.ក 
ចាតស់ម្មជិកក្កុម្ឱ្យសហការោោ រនទៀងផ្ទ ត ់ និងគណនារឡើងវញិតម្របូម្នតននការបបង
បចកអាសនៈ ក្បសិនរបើេទធនេននការគណនាតម្របូម្នតទាងំ ២ ខាងរេើេ សោោ  
ធានាថ្ន ក្កដ្ឋសេទធនេកណំតច់ំនួនអាសនៈបែេ នគណនាតម្របូម្នតទាងំ 
២ ខាងរេើ  បែេ នរនទៀងផ្ទ តក់្តឹម្ក្តូវែូចោោ រហើយ ក្តូវ នច ោះហតថរេខារដ្ឋយ
សម្មសភាពទាងំអស់ននក្កុម្កំណតច់ំនួនអាសនៈ។ 

ក្បធានក្កុម្ ក្តូវ 

- ចាតប់ចងសម្មជិកក្កុម្ឱ្យបំរពញេទធនេបរណាត ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើស
ក្កុម្ក្បឹកាពាកព់ន័ធ (ទ.១១១៤ស ឬ ទ.១១១៤េ) ចំនួន ៣ចាប ់រដ្ឋយបញ្ជា កនូ់វ៖ 
 រ ា្ ោះគណបកសនរយា យឈររ ា្ ោះកោ ងរាជធានី រេតត ឬក្កុង ក្សុក េណឌ  

ចំនួនសំរឡងរនោ តោកំ្ទសរ ប និងចំននួអាសនៈបែេគណបកសនរយា យ 
ទទួេ នរដ្ឋយគិតតម្េំដ្ឋបពី់េពស់ម្កទាប 

 រ ា្ ោះរបកខជនបែេក្តូវជាបរ់នោ តជាសម្មជិកក្កមុ្ក្បឹកា កោ ងរនាោះក្តូវបញ្ជា ក ់
ចំរពាោះរបកខជនបែេក្តូវជាបជ់ាក្បធានក្កុម្ក្បឹកាតម្ក្បរភទនីម្យួៗ 

- ធានាថ្ន ទ.១១១៤ស ឬ ទ.១១១៤េ ទាងំ ៣ចាប ់ ក្តូវច ោះហតថរេខាសរងខប
រដ្ឋយសម្មសភាពក្កុម្បបងបចកអាសនៈ ក្ពម្ទាងំររៀបចដំ្ឋកជូ់នក្បធាន គធ.េប 
ពិនិតយ និងសរក្ម្ច តម្រយៈក្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 
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កំណតរ់ហត  
ចំនួន ២ចាប ់

- ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចប ់«ឃស ពិរសស» ឬ «ឃេ ពិរសស» រនញើជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ គធ.េប។ 

២. ការចាបស់នោ តសែើមបកីាំែតប់ញ្ជ សីបកាជនននគែបកសនសយា យណែលម្រតវូទទលួ នអា នៈ ឬ/នងិជាម្ររធានម្រកមុម្ររកឹា 
ក. ការចាបស់នោ តសែើមបកីាំែតប់ញ្ជ សីបកាជនននគែបកសនសយា យម្រតវូទទលួ នអា នៈ 

ក្បសិនរបើការរ ោះរនោ តរៅម្ណឌ េរ ោះរនោ តរាជធានី រេតត ឬក្កុង ក្សុក េណឌ ណាម្ួយ ម្មន
េទធនេម្ធយម្ភាគេពស់បំន តរសាើោោ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកសនរយា យពីរ ឬរក្ចើន រហើយអាសនៈ
បែេរៅសេ់ម្មនចំនួនតិចជាង ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងអន វតតការចាបរ់នោ ត រដ្ឋយបនអកតម្
េកខេណឌ  និងនីតិវធិសីដីពីការចាបរ់នោ ត ែូចម្មនបចងកោ ងជំពូកទី២ បនោកទី២ នន ប.ន.ក។ កោ ងការចាប់
រនោ តរនោះ ក្បធាន គធ.េប ក្តវូរធែើកំណតរ់ហត សដីពីេទធនេននការចាបរ់នោ តចំនួន ២ចាប។់ 

 
 
 

ខ. ការចាបស់នោ តសែើមបកីាំែតប់ញ្ជ សីបកាជនននគែបកសនសយា យម្រតវូទទលួ នជាម្ររធានម្រកមុម្ររកឹា 
ក្បសិនរបើការរ ោះរនោ តរៅម្ណឌ េរ ោះរនោ តរាជធានី រេតត ឬក្កុង ក្សុក េណឌ ណាម្ួយ ម្មន

េទធនេសំរឡងរនោ តរសាើោោ  និងចំនួនអាសនៈរសាើោោ រវាងបញ្ា ីរបកខជនននគណបកសនរយា យពីរ ឬ
រក្ចើន ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាត់បចងអន វតតការចាប់រនោ ត រែើម្បកីំណត់បញ្ា ី របកខជនននគណបកស
នរយា យបែេក្តូវទទួេ នជាក្បធានក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ឬក្កុង ក្សុក េណឌ  រដ្ឋយបនអកតម្
នីតិវធិែូីចម្មនបចងកោ ងជំពូកទ២ី បនោកទី២ នន ប.ន.ក។ កោ ងការចាបរ់នោ តរនោះ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវរធែើ
កំណតរ់ហត សដីពីេទធនេននការចាបរ់នោ តចំនួន ២ចាប។់ 

 
 
 

៣. ការពនិតិយ សម្រមច្ នងិសម្ររើម្រា  ់ទ.១១១៤ សោយ គធ.ខប 
ក្បធាន គធ.េប ពិនតិយសរក្ម្ចរេើ ទ.១១១៤ស ឬ ទ.១១១៤េ រចួច ោះហតថរេខា រ ោះក្ត គធ.េប 

ក្ពម្ទាងំដ្ឋកប់ង្កា ញចំរពាោះម្ េតំណាងគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍បែេម្មនវតតម្មន។ ក្បធាន  
គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងរក្បើក្ ស់ ែូចខាងរក្កាម្៖ 
 
 

 
 
 

VII. ការសវចខចបរ់ញ្ចប់ «ឃ រិសសស» សសោង «ឃ» និងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅសល់
បញ្ាូនសៅ គ.រ.ប 
ការរវចេចបក់ញ្ចប ់ «ឃ ពិរសស» រសាង «ឃ» និងកញ្ចបស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ ក្តូវរធែើចំរពាោះម្ េតំណាង

គណបកសនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិបែេម្មនវតតម្មន រែើម្បពីួកោតចូ់េរមួ្សរងាតពិនិតយ
រម្ើេ និងកតក់្តរេេរោឃល ំបែេចងរសាង «ឃ»។ 

ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងឱ្យ៖ 

- ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចប ់«ឃស ពិរសស» ឬ «ឃេ ពិរសស» រនញើជូន គ.ជ.ប។ 
- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ គធ.េប។ 

កំណតរ់ហត  
ចំនួន ២ចាប ់

- ២ចាប ់ ក្ចកកោ ងរក្ោម្សំប ក្តបែេម្មនកាេោងថ្ន «េទធនេបរណាដ ោះអាសនោនន
ការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត ឬក្កុង ក្សុក េណឌ  
រេេកូែ... រនញើជូន គ.ជ.ប 

- ១ចាប ់ រកាទ កជាឯកោរ គធ.េប។ 

ទ.១១១៤ស ឬ 
ទ.១១១៤េ 
ចំនួន ៣ចាប ់
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 បាំសពញ ទ.១១០៧ ច្ាំននួ ៣ច្ោប ់ច្ោុះហតថសលខា ម្រាបក់ារសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់«ឃ ពសិ  » នងិស ោង «ឃ» នមីយួៗ 
 
 
 
 
 បាំសពញ ទ.១១០៧ ច្ាំននួ ២ច្ោប ់ច្ោុះហតថសលខា ម្រាបក់ារសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ ល។់ 
 
 
 

១. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់«ឃ ពសិ  » 
ក. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់«ឃ  ពសិ  » ននម្រកមុម្ររកឹាម្រកងុ ម្រ កុ ខែឌ  

ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងរវចេចបរ់ាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរដ្ឋយបឡកៗ 
តម្េំដ្ឋបរ់េេកូែក្កុង ក្សកុ េណឌ កោ ងរាជធានី រេតត។ 

កោ ងកញ្ចប ់«ឃស ពិរសស» ម្មន៖ 
 រាេ់រក្ោម្សំប ក្តសក្ម្មប់ក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  បែេរក្ោម្សំប ក្តនីម្ួយៗដ្ឋក់ 
ទ.១១១៦តពស ចនំួន ១ចាប ់ទ.១១១១ស ចនំួន ១ចាប ់និង ទ.១១១៤ស ចំនួន ២ចាប ់
 រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកច់ម្លងងតចម្លង ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស និង ទ.១១០៨ស រនញើជូន      
គ.ជ.ប (ន.ក្បតបិតតកិារ) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋករ់ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថភិាព «កស» រែើម្បកី្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត់
សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរឡើងវញិ និងរសចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប 
យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យពាកព់ន័ធ (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួ ដ្ឋករ់ាេ់សក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេ នបែិរសធរេើ
ពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់ំណតរ់ហត សដីពេីទធនេននការចាបរ់នោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រនទៀងផ្ទ តរ់ឡើងវញិ រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន កញ្ចប ់«ឃស ពិរសស» ក្តូវ នរវចេចបក់្តឹម្ក្តូវរហើយ 
 បិទភាតិកញ្ចប ់«ឃស ពិរសស» រដ្ឋយកាវស វតថិភាព 
 សររសរសម្មគ េ់រ ា្ ោះ និងរេេកូែរាជធានី ឬរេតត នងិក្កុង ឬក្សុក ឬេណឌ  រៅបនោកខាងរក្ៅននកញ្ចប ់«ឃស 
ពិរសស» រដ្ឋយប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះ។ 

 
 
 
 
 

- ១ចាប ់ ក្ចកចូេកោ ងរក្ោម្សំប ក្ត រចួដ្ឋកក់ោ ងកញ្ចប ់«ឃ ពិរសស» ឬរសាង «ឃ» 
- ១ចាប ់ ដ្ឋកក់ោ ងរហារ ៉ែ កញ្ចប ់«ឃ ពិរសស» ឬរសាង «ឃ» 
- ១ចាប ់ ទ ករក្បើរពេក្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប ់

- ១ចាប ់ ក្ចកចូេកោ ងកញ្ចបស់ម្មា រ ឯកោររៅសេ់ 
- ១ចាប ់ ទ ករក្បើរពេក្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប។ 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ២ចាប ់
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 រញ្ចប់ “ឃស រិសសស” 

 
- រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ ទ.១១១៦តពស ចំនួន ១ចាប ់ ទ.១១១១ស ចំននួ 
១ចាប ់និង ទ.១១១៤ស ចំននួ ២ចាប ់

- រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកច់ាបង់តចម្លង ទ.១១០១ស ទ.១១០២ស នងិ           
ទ.១១០៨ស រនញើជូន គ.ជ.ប (ន. ក្បតិបតតកិារ) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋករ់ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថភិាព «កស» រែើម្ប ី
ក្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត នងិរាបស់នលកឹរនោ តរឡើងវញិ នងិ
រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គធ.េប យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅ
ការយិាេ័យពាកព់ន័ធ (ក្បសិនរបើម្មន) 

- រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួ ដ្ឋករ់ាេ់សក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេ
 នបែិរសធរេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់ំណតរ់ហត សដីពេីទធនេននការចាបរ់នោ ត (ក្បសិនរបើ
ម្មន) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 
 

 

 ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប ់
  

 

ខ. ការសវច្ខចបក់ញ្ច ប ់«ឃខ ពសិ  » ននម្រកមុម្ររកឹារាជធាន ីសខតត 
ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងអន វតតការរវចេចបក់ញ្ចប ់ «ឃេ ពិរសស» ននក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត 

បែេដ្ឋករ់ាេ់សម្មា រ ឯកោរែូចខាងរក្កាម្ ៖ 
 រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួដ្ឋក ់ ទ.១១១០េ ចំនួន ១ចាប់ ទ.១១១៦តពេ ចំនួន ១ចាប់            
ទ.១១១១េ ចំនួន ១ចាប់ និង ទ.១១១៤េ ចនំួន ២ចាប ់
 រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកច់ាបង់តចម្លង ទ.១១០១េ ទ.១១០២េ និង ទ.១១០៨េ រនញើជូន គ.ជ.ប 
(ន.ក្បតិបតតិការ) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋករ់ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថភិាព «កេ» រែើម្បកី្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត់
សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តរឡើងវញិ និងរសចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប 
យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យពាកព់ន័ធ (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួ ដ្ឋករ់ាេ់សក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេ នបែិរសធរេើ
ពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់ំណតរ់ហត សដីពេីទធនេននការចាបរ់នោ ត (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 បិទភាតិកញ្ចប ់«ឃេ ពិរសស» រដ្ឋយកាវស វតថិភាព 
 សររសរសម្មគ េ់រ ា្ ោះ និងរេេកូែរាជធានី ឬរេតត រៅខាងរក្ៅកញ្ចប ់«ឃេ ពិរសស» រដ្ឋយប កិហែឺត

េ បម្និក្ជោះ។ 
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 រញ្ចប់ “ឃខ រិសសស” 

 
- រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១១០េ ចំននួ ១ចាប ់ទ.១១១៦តពេ ចនំួន ១
ចាប ់ទ.១១១១េ ចំនួន ១ចាប ់និង ទ.១១១៤េ ចំននួ ២ចាប ់

- រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកច់ាបង់តចម្លង  ទ.១១០១េ ទ.១១០២េ នងិ             
ទ.១១០៨េ រនញើជូន គ.ជ.ប (ន.ក្បតិបតតកិារ) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋករ់ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថភិាព «កេ» រែើម្ប ី
ក្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត នងិរាបស់នលកឹរនោ តរឡើងវញិ នងិ
រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គធ.េប យេ់ក្ពម្ទទួេយកេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅ
ការយិាេ័យពាកព់ន័ធ (ក្បសិនរបើម្មន) 

- រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួ ដ្ឋករ់ាេ់សក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចរបស់ គធ.េប បែេ
 នបែិរសធរេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (ទ.១២០៣) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកក់ំណតរ់ហត សដីពេីទធនេននការចាបរ់នោ ត (ក្បសិនរបើ
ម្មន) 

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 
 

 

 ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប ់
  

២. ការសវច្ខចបស់ ោង «ឃ» ននម្រកមុម្ររកឹាណែល គធ.ខប  សម្រមច្ពយួរជាបសណាដ ោះអា នោលទធសលននការស ោះសនោ ត 
កោ ងករណី គធ.េប សរក្ម្ចពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោេទធនេននការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការៅ

ការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាម្យួ ឬរក្ចើន ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងរវចេចបស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត រដ្ឋយ
បឡកតម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកាននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធរនាោះ ឬទាងំរនាោះរៅកោ ងរក្ោម្សំប ក្តធំ និង
រសាង «ឃ» ម្យួរដ្ឋយបឡក៖ 

ក. ោកក់ោងុសម្រសាម ាំបមុ្រតធាំមយួនវូ៖ 
 រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ឬ «កេ» រែើម្បពីិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ ត និងរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ ឬទាងំរនាោះចំនួន ១ចាប ់
 សក្ម្ងរ់សចកដីសរក្ម្ចយេ់ក្ពម្រេើពាកយបណដឹ ងបែេក្តូវពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោេទធនេរ ោះរនោ ត 
(ទ.១២០៣) ចំននួ ១ចាប ់
 រក្ោម្សំប ក្តបតម្យួបែេម្មនដ្ឋក៖់ 
 ទ.១១១៦តពស ឬ ទ.១១១៦តពេ ចំនួន ១ចាប ់
 ទ.១១១១ស ឬ ទ.១១១១េ ចំនួន ១ចាប ់
 ទ.១១១៤ស ឬ ទ.១១១៤េ ចំនួន ២ចាប ់
 ទ.១១១០េ ចំននួ ១ចាប ់(ក្បសិនពាកព់ន័ធក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតត) 

 កំណតរ់ហត សដីពីេទធនេននការចាបរ់នោ ត ែូចម្មនបចងកោ ងចណំ ច ២ ននចណំ ច VI កោ ង
រសៀវរៅបណនារំនោះ (ក្បសិនរបើម្មន) 
 រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 
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ខ. ោកក់ោងុស ោង «ឃ » ឬ «ឃ» សោយណ កណែលាន៖ 
 រសាង «េស» ឬ «េេ» នទ កកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ឬ «កេ» បែេក្តូវ នរបើក និងក្តូវ ន គធ.េប 
សរក្ម្ចពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោ 
 រាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តបែេក្តូវ ន គធ.េប 
សរក្ម្ចពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោ។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 រនទៀងផ្ទ តរ់ឡើងវញិ រចួចងភាតិរសាង «ឃ» ពាកព់ន័ធ រចួចាករ់ោឃល ំ និងសររសរសម្មគ េ់ខាងរក្ៅរសាង «ឃ» 
រនាោះ រដ្ឋយរក្បើប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះនូវ៖ 
 រេេកូែ និងរ ា្ ោះទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
 រ ា្ ោះរាជធានី រេតត និងរេេកូែម្ណឌ េរ ោះរនោ តរាជធានី រេតត ឬ/និងក្កុង ក្សុក េណឌ ពាកព់ន័ធ 
 ពាកយថ្ន «ពយរួេទធនេ»។ 

 ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប ់ក្តូវម្មនបញ្ជា ករ់ាេ់សម្មា រ ឯកោររៅកោ ងរក្ោម្សំប ក្តធំ និងកោ ងរសាង «ឃ» និង
ក្តូវរក្បើក្ ស់ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 
 
 

គ. ការបញ្ជូ នសម្រសាម ាំបមុ្រតធាំ នងិស ោង «ឃ » ឬ «ឃខ» ពយរួលទធសលជាបសណាដ ោះអា នោ 
គធ.េប ក្តូវបញ្ាូ នរក្ោម្សំប ក្តធំ និងរសាង «ឃស» ឬ «ឃេ» ពយរួេទធនេជាបរណាដ ោះអាសនោ 

និងក្បគេ់ជូន គ.ជ.ប យា៉ែ ងយូរ ២៤រម្ម៉ែ ង គឺចាបព់ីរពេបែេ គធ.េប  នរចញសក្ម្ងរ់សចកដី
សរក្ម្ចយេ់ក្ពម្រេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ បែេក្តូវពយរួជាបរណាដ ោះអាសនោនូវេទធនេ
ននការរ ោះរនោ ត។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ១ចាប ់ ក្ចកចូេកោ ងរក្ោម្សំប ក្តធំ ឬរសាង «ឃ» 
- ១ចាប ់ កិបជាបន់ឹងបនោកខាងរក្ៅននរក្ោម្សំប ក្តធំ ឬរសាង «ឃ» 
- ១ចាប ់ ទ ករក្បើរពេក្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប ់

សសចរដីសសព្ម្ចរយរួជាបសណាដ ះអាសនោនូវ 

លទធនលថ្នការស ះសនោ តសៅការយិាលយ័សលខ 
 
 
 
 
 

- រ យការណ៍របើកកញ្ចបស់ វតថិភាព “កស” ឬ “កេ” រែើម្បី
ក្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅ
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ ឬទាងំរនាោះ ចំនួន ១ចាប ់

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប បែិរសធ
េទធនេបរណាដ ោះអាសនោននការរ ោះរនោ តចំនួន ១ចាប ់

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក៖់ 
 ទ.១១១៦តពស ឬ ទ.១១១៦តពេ ចំនួន ១ចាប ់

 ទ.១១១១ស ឬ ទ.១១១១េ ចំនួន ១ចាប ់

 ទ.១១១៤ស ឬ ទ.១១១៤េ ចំនួន ២ចាប ់

 ទ.១១១០េ ចំនួន ១ចាប ់

- រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋក ់ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប។់ 

ទ.១១០៧ ចំននួ ១ចាប ់ 

សព្សាម្សាំបុព្តធាំ 

ចងភ្ជិតរចួចាក់សោឃ្ល ុំ 

សសោង “ឃ រយរួលទធនល” 

ការយិាេ័យរេេ...... 
ម្ណឌ េរាជធាន ីរេតតរេេ...... 
ឬម្ណឌ េក្កុង ក្សុក េណឌ
រេេ......  

រសាង «េ» 

 
ទ.១១០៧ 

ចំនួន ១ចាប ់ 
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៣. ការសវច្ខចបស់ ោង «ឃ » នងិ «ឃខ» 
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តទាងំឡាយណាកោ ងរាជធានី រេតត បែេោា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណដឹ ង

ជំទាស់ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងរវចេចបរ់ាេ់រសាង «េស» ឬ «េេ» នទ កកញ្ចបស់ វតថិភាព «កស» ឬ «កេ» 
និងរាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធទាងំរនាោះ ដ្ឋកក់ោ ង
រសាង «ឃស» និង «ឃេ» តម្ក្បរភទក្កុម្ក្បឹកា រចួពិនិតយរនទៀងផ្ទ ត់រឡើងវញិ រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន កោ ង
រសាង «ឃស» និង «ឃេ» រនាោះ នរវចេចបក់្តឹម្ក្តូវរហើយ រទើបចងភាតិចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ និងសររសរខាង
រក្ៅរសាង «ឃស» និង «ឃេ» រដ្ឋយប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះនូវរេេររៀងរសាង «ឃស» នងិ «ឃេ» នូវរេេកូែ
រាជធានី រេតត ក្ពម្ទាងំពាកយ «ពិនិតយរចួ»។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំរពាោះការយិាេ័យរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតណាម្យួ ម្មនពាកយបណតឹ ងតវា៉ែ  ឬ/និងពាកយបណតឹ ង
ជំទាស់ បែេម្មន ឬោា នការរបើកកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» រែើម្បកី្តួតពិនិតយរនទៀងផ្ទ តស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត 
និងរាបស់នលឹករនោ តរឡើងវញិ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងរវចេចបរ់ាេ់រសាង «េ» នទ កកញ្ចបស់ វតថិភាព «ក» 
និងរាេ់រក្ោម្សំប ក្តដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធទាងំរនាោះ តម្ក្បរភទ
ក្កុម្ក្បឹកាពាកព់ន័ធ ដ្ឋកក់ោ ងរសាង «ឃ» ពាកព់ន័ធ រចួពិនិតយរនទៀងផ្ទ តរ់ឡើងវញិ រែើម្បឱី្យក្ កែថ្ន កោ ងរសាង «ឃ» 
រនាោះ នរវចេចបក់្តឹម្ក្តូវរហើយ រទើបចងភាតិចាករ់ោឃល ំម្មនរេេ និងសររសរខាងរក្ៅរសាង «ឃ» រដ្ឋយ
ប កិហែឺតេ បម្និក្ជោះនូវរេេររៀងរសាង «ឃ» នូវរេេកូែរាជធានី រេតត ក្ពម្ទាងំពាកយ «ម្មនបណតឹ ង» ។ 

 
 
 

សសោង “ឃស” ឬ “ឃខ” រិនិតយរចួ 

 

ទ.១១០៧ ចុំនួន ១ចាប់ 

រេេររៀងទី…..... 
ដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី 

រេតត ឬក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  
 

- រាេ់រសាង «េស» ឬ «េេ» ពាកព់ន័ធ 
- ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប ់
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ច្ាំណាាំ៖ ក្បសិនរបើរសាង «ឃ» ម្មនចំនួនរេើសពមី្យួ ក្បធាន គធ.េប ក្តូវចាតប់ចងសររសរសម្មគ េ់រេេររៀងរៅ
រេើរសាង «ឃ» ទាងំរនាោះ។ ឧទាហរណ៍ ក្បសិនរបើរសាង «ឃ» ម្មនចំនួន ៣ ក្តូវសររសរថ្ន ១/៣ ២/៣ និង ៣/៣។ 

៤. ការសវច្ខចប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ ល ់
រាេ់កញ្ចបស់នលឹករនោ តរក្តៀម្បក្ម្ុង នងិរកស ឬរសាង ឬកញ្ចបដ់្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់ 

ក្តូវបត នបំរពញកោ ង ទ.១១០៧ ចំនួន ២ចាប។់ 
 រាេ់កញ្ចបស់នលឹករនោ តរក្តៀម្បក្ម្ុងសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹការាជធានី រេតតបែេម្និ
ក្តូវ នរក្បើក្ ស់ ក្តូវបត នរវចេចបរ់ដ្ឋយបឡករែើម្បបីញ្ាូ នម្ក គ.ជ.ប។ 
 រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រនសងរទៀតបែេ នទទួេពី គ.ជ.ប ក្តូវបត នរវចេចបរ់ដ្ឋយ
ដ្ឋកក់ោ ងរកស ឬរសាង ឬកញ្ចបរ់ៅតម្សភាពជាកប់សដង។ 

៥. ការបញ្ជូ នកញ្ចប ់«ឃ ពសិ  » ស ោង «ឃ» នងិកញ្ច ប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តសៅ លស់ៅ គ.ជ.ប 
ការបញ្ាូ នកញ្ចប ់«ឃ ពិរសស» រសាង «ឃ» និងកញ្ចបន់ទ កសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់ គធ.េប 

ក្តូវបញ្ាូ នក្ពម្រពេជាម្យួោោ រៅ គ.ជ.ប រៅនងៃទី៥ បនាទ បព់ីនងៃរ ោះរនោ ត។ 
VIII. ការស ះសនោ តសាជាងម ី

១. ការបទិការយិាលយ័ស ោះសនោ តកោងុករែីម្ររធាន កដ ិឬអ្ នត ិខុសាធារែៈ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោ 
ម្ ននងៃរ ោះរនោ ត ឬរៅនងៃរ ោះរនោ ត ក្បសិនរបើការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាម្យួ ឬម្យួចំនួនសថិតកោ ង

ករណីក្បធានសកដិ ឬអសនតសិ េោធារណៈ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោ បែេនាឱំ្យម្មនរក្ោោះថ្នោ ក ់ ឬគំរាម្
កំបហងែេ់ស វតថិភាពម្ស្តនតីរ ោះរនោ ត និងអោករ ោះរនោ តរៅបររិវណខាងកោ ង និងកោ ងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
គ.ជ.ប ម្មនសិទធិសរក្ម្ចម្និរបើក ឬបិទការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ ន។ 

ករណីក្បធានសកដិ ឬអសនតិស េ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោ ក្តូវ នកំណតែូ់ចជាករណីម្យួកោ ង
ចំរណាម្ករណីខាងរក្កាម្៖ 

សសោង “ឃស” ឬ “ឃខ” ានបែតឹ ង 

 

ទ.១១០៧ ចុំនួន ១ចាប់ 

រេេររៀងទី…..... 
ដ្ឋកស់ម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា

រាជធានី រេតត ឬក្កុម្ក្បឹកាក្កុង ក្សុក េណឌ  
 

- រាេ់រសាង «េស» ឬ «េេ» ពាកព់ន័ធ 
- ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប ់
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 ទឹកជំនន ់េយេ់ពយ ោះ រញ្ាួ យបននែី ឬរក្ោោះធម្ាជាតរិនសងៗ 
 អសនតិស េជាោធារណៈ 
 ការែួេរេំអោរ សក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរដ្ឋយយថ្នរហត ណាម្យួ ឬអគគិភយ័ ឬការេូចខាតក្បហាក់
ក្បបហេោោ បែេនាឱំ្យម្មនរក្ោោះថ្នោ ក ់
 ការរាងំសទោះបនោករែា េបែេម្និអាចឱ្យការរ ោះរនោ តែំរណើ រការ ន។ 
ក. ករែីម្ររធាន កដ ិឬអ្ នត ិខុសាធារែៈ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោសកើតស ើងមនុនងៃស ោះសនោ ត 

រក្កាយទទួេ នរសចកដរីាយការណ៍ពី គ.ក.ប គធ.េប ក្តូវ៖ 
 ពិនិតយ និងវាយតនម្លសភាពការណ៍ឱ្យ នចាស់លាស់ 
 នដេ់រយាបេ់ នងិរាយការណ៍ជាបនាទ នជូ់ន គ.ជ.ប រែើម្ប ីគ.ជ.ប សរក្ម្ចអំពកីាររបើក ឬម្និរបើក
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 

រក្កាយទទួេ នការសរក្ម្ចពី គ.ជ.ប គធ.េប ក្តូវជូនែំណឹងជាបនាទ នរ់ៅ គ.ក.ប រែើម្បអីន វតត
រសចកដសីរក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប។ 
ខ. ករែីម្ររធាន កដ ិឬអ្ នត ិខុសាធារែៈ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោសកើតស ើងសៅនងៃស ោះសនោ ត 

កោ ងករណីក្បធានសកដិ ឬអសនតិស េោធារណៈ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោរកើតរឡើងរៅនងៃរ ោះរនោ ត 
បនាទ បព់ីទទួេ នរ យការណ៍អំពីការសរក្ម្ចបិទការយិាេ័យរ ោះរនោ តពីក្បធាន គ.ក.ប គធ.េប ក្តូវ៖ 

 រាយការណ៍ជាបនាទ នអ់ំពកីរណីរនោះរៅ គ.ជ.ប 
 ររៀបចចំាតប់ចងអន វតតការង្កររៅតម្នីតិវធិបីែេម្មនបចងកោ ង ប.ន.ក។ 

ច្ាំណាាំ៖ 
 ការរាយការណ៍ ឬការជូនែំណឹងជាបនាទ ន ់ក្តូវរធែើរឡើងតម្រយៈទូរស័ពទ ទូរោរ វទិយ ទាកទ់ង ឬអ ីបម្េ។ 
 ការយិាេ័យរ ោះរនោ តបែេម្និ នរបើក ឬសរក្ម្ចបិទរៅនងៃរ ោះរនោ តរដ្ឋយ គ.ជ.ប ឬ គ.ក.ប បែេ ន
ក្បគេ់សិទធកិ្តូវបតបិទរហូតរពញម្យួនងៃ។ 
 សម្មសភាព គ.ក.ប បែេម្និក្តូវ នរបើក ឬ/និងបែេក្តូវ នបិទ នឹងក្តូវរោំយ ក្សបតម្កិចចសនា បនាទ ប់
ពី នក្បគេ់ឯកោររ ោះរនោ តជូន គធ.េប។ 
២. ការស ោះសនោ តសាជាងមី សៅការយិាលយ័ស ោះសនោ តណែលមនិម្រតវូ នសបើក ឬ/នងិណែលម្រតវូ នបទិសៅនងៃស ោះសនោ ត សោយសារ

ករែីម្ររធាន កដ ិឬអ្ នត ិខុ ឬកាលៈសទ ៈានអា នោ ឬ/នងិលទធសលននការស ោះសនោ តម្រតវូ នបែិស ធសោយ គ.ជ.ប 
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តបែេម្និក្តូវ នរបើក ឬបែេក្តូវ នបិទ ឬបែេេទធនេននការរ ោះរនោ តក្តូវ

 នបែិរសធរដ្ឋយ គ.ជ.ប នឹងក្តូវររៀបចំការរ ោះរនោ តោជាងាីកោ ងរយៈរពេម្និរេើសពី ៨នងៃ បនាទ បព់ីនងៃ
រកើតម្មនករណីក្បធានសកដិ ឬអសនតិស េ ឬកាេៈរទសៈម្មនអាសនោ ឬបែេ គ.ជ.ប ក្បកាសចាតទ់ កជា
រម្មឃៈនូវែំរណើ រការរ ោះរនោ ត ឬេទធនេននការរ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ ឬទាងំរនាោះរៅទតីងំ
ែបែេ ឬទតីងំណាម្យួរៅទីក្បជ ំជនរាជធានី រេតត បែេ គ.ជ.ប យេ់ថ្នម្មនសនតិស េ និងស វតថិភាពេអ។ 

រម្ឃ ំ រៅសង្កា តក់្តូវរចញ ឯ.អ ជូនអោករ ោះរនោ តបែេក្តូវរ ោះរនោ តោជាងាី តម្សំរណើ ស ំរបស់ោម្ី
េលួនរហូតែេ់នងៃរ ោះរនោ ត កោ ងករណីបែេ អ.េ ឬេិេិតសម្មគ េ់ជាសម្មជិក កបឃ.ស របស់ោត ់ត ់ឬេូច។ 

បញ្ា ីរ ោះរនោ តនលូវការននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាកព់ន័ធ បែេក្តូវរក្បើក្ ស់កោ ងការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើស
ក្កុម្ក្បឹកា ក្តូវយកម្ករក្បើក្ ស់កោ ងការរ ោះរនោ តោជាងាី។ គធ.េប នងិ គ.ក.ប ពាកព់ន័ធ ក្តូវបិទនាយបញ្ា ី
រ ោះរនោ តរនោះរៅ ១នងៃម្ ននងៃរ ោះរនោ ត។ 
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សម្មសភាពភាោ កង់្ករគណបកសនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ បែេក្តូវចូេរមួ្សរងាតរម្ើេែំរណើ រការ

រ ោះរនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ រៅកោ ងការរ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា ក្តូវរកាទ កែបែេ 
សក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តោជាងា។ី 

សនលឹករនោ តសក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តោជាងាី គ.ជ.ប ក្តូវរ ោះព ម្ពតម្គំរសូនលឹករនោ តរេើកម្ ន សក្ម្មប់
ម្ណឌ េពាកព់ន័ធ និងរៅរេើក្កដ្ឋសពណ៌រនសងពីសនលឹករនោ តរេើកម្ ន និងម្មនចំនួនក្គបក់្ោនស់ក្ម្មបរ់ក្បើក្ ស់។ 

កោ ងការរ ោះរនោ តោជាងាី ការរឃាសនារ ោះរនោ តក្តូវហាម្ឃាត។់ 
នីតិវធិនីនការរ ោះរនោ តោជាងាី ក្តូវអន វតតនីតិវធិនីនការរ ោះរនោ តបែេ នបញ្ាតតកោ ង ប.ន.ក រដ្ឋយបឡក

បតការក្ជេកទ់ឹករមា េ បម្និក្ជោះបែេក្តូវរធែើរេើក្ម្មម្នែរវែង។ 
កោ ងចរនាល ោះរពេពែីំរណើ រការននការរ ោះរនោ តោជាងារីហូតែេ់ការក្បកាសេទធនេនលូវការ ការបដឹងតវា៉ែ  

ឬ/និងការបដឹងជំទាស់ និងការរដ្ឋោះក្ោយពាកយបណដឹ ងទាកទ់ងនឹងការរ ោះរនោ តោជាងា ី ក្តូវអន វតតែូចោោ នឹង
ការកំណតស់ក្ម្មបក់ាររ ោះរនោ តរក្ជើសររ ើសក្កុម្ក្បឹកា ែូចម្មនបចងកោ ង ប.ន.ក៕ 
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- ១ចាប ់ បិទនាយរៅរេខាធិការដ្ឋា ន គធ.េប 
- ១ចាប ់ បិទនាយរៅទីកបនលងណាម្យួកោ ងទីក្បជ ំជនរាជធានី រេតត 
- ១ចាប ់ បិទនាយរៅទីតងំការយិាេ័យរ ោះរនោ ត 
- ១ចាប ់ សក្ម្មបរ់ក្បើរៅរពេរ ោះរនោ ត។ 

បញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
ចំនួន ៤ចាប ់
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