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គោលបំណង 
យោងជំពូកទី២ ផ្នែកទី៤ មាត្រា២៨ និងមាត្រា ២៩ថ្មី ននច្បាប់ស្ដីពីការយ ោះយនែ ត

យត្រជើស្យរ ើស្ត្រកមុត្របឹការាជធានី ត្រកមុត្របឹកាយេតត ត្រកមុត្របឹកាត្រកុង ត្រកុមត្របឹកាស្ស្ុក ត្រកមុត្របឹកា 
េណ្ឌ  និងច្បាប់ស្តីពីសយិនកនកមមននច្បាប់យនោះ គ.ជ.ប ត្រតសូយរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត និងនដល់
សុ្ពលភាពយលើបញ្ជ ីយនោះោ៉ាងតិច្ប ១៥នថ្ៃ មុននថ្ៃយ ោះយនែ តស្ត្រមាប់យត្របើត្រ ស់្កែុងការយ ោះ
យនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកមុត្របឹការាជធានី យេតត ត្រកមុត្របឹកាត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ  អាណ្តតទី៣ ផ្ែល 
នឹងត្របត្រពឹតតយៅយៅនថ្ៃអាទិតយទី២៦ ផ្េឧស្ភា នែ ំ២០១៩។ ែំយណ្ើ រការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត 
នឹងត្រតសូយកវើយៅត្រគប់ឃំុ ស្ង្កា ត់ទូទំងត្របយទស្ ចាប់ពីនថ្ៃទី០៤ ែល់នថ្ៃទី២៧ ផ្េមីនា នែ ំ
២០១៩។ បញ្ជ ីយ ោះយនែ តនឹងនដល់សុ្ពលភាពយៅនថ្ៃទី១១ ផ្េឧស្ភា នែ ំ២០១៩ បនាា ប់ពី 
គ.ជ.ប យ ោះស្នយពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា ឬ/និងពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ពាក់ព័នធនឹងការបិទនាយបញ្ជ ី
យ ោះយនែ តែំបូងរចួ្បរាល់។ 

ឯកនរផ្ណ្នំាស្តីពីការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកា អាណ្តតិទី៣ នែ ំ
២០១៩ ជាយស្ច្បកដីពនយល់យ យស្យងេបអំពីបទបបញ្ញតតិ យោលការណ៍្ និងបយច្បេកយទស្យលើ
ចំ្បណុ្ច្បសំ្ខាន់ៗស្ដីពីការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកមុត្របឹកា ស្ត្រមាប់ឱ្យមន្តនតីយ ោះយនែ ត  
ពិយស្ស្ត្រកុមត្របឹកាឃំុ ស្ង្កា ត់ផ្ែលទទួលត្របតិភូកមមអំណាច្បពី គ.ជ.ប សិ្កាផ្ស្វងយល់ និង
អនុសតតឱ្យ នត្រតឹមត្រតូសាមតួនាទី ភារកិច្បេរបស់្េលួន នទន់យពលយសលា និងត្របកបយ យនម រតី
ទទួលេុស្ត្រតូសេពស់្។ 

ឯកនរផ្ណ្នំាយនោះ ជាជំនួយនម រតីែ៏សំ្ខាន់ ស្ត្រមាប់គណ្បកសនយោ យ និង
អែកស្យងាតការណ៍្យ ោះយនែ ត និងនា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់្ផ្ស្វងយល់ និងរមួស្ហការអនុសតត
ាមតួនាទីរបស់្េលួន យែើមបីឱ្យការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកមុត្របឹកា ត្របត្រពឹតតយៅត្រតឹម
ត្រតូសាមច្បាប់ និងត្របកបយ យភាពយស្រ ីត្រតឹមត្រតូស យុតតិកម៌ និងតមាល ភាព។ 

 

+* 
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ការចុះឈ ម្ ះឈ ះឈនោ តឈព្រើសឈរ ើសព្រុម្ព្បឹរារារធានី ព្រុម្ព្បឹរាឈេតត 
ព្រុម្ព្បឹរាព្រុង ព្រុម្ព្បឹរាព្សុរ ព្រុម្ព្បឹរាេែឌ  អាែតតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 

I.  ព្បរ័នធឈ ះឈនោ ត ម្ែឌ លឈ ះឈនោ ត ការរាំែត់ចាំនួនអាសនៈ និងចាំនួនសាររិ 

ព្រុម្ព្បឹរា 

   
១. ប្រព័ន្ធប ោះបនោ ត  

ការយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកា ត្រតូសអនុសតតាមត្របព័នធស្មាមាត្រត យ យ យក 
រាជធានី យេតត ជាមណ្ឌ លយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកសរាជធានី យេតត និងយកត្រកងុ 
ស្ស្ុក េណ្ឌ  ជាមណ្ឌ លយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកាត្រកងុ ស្ស្កុ េណ្ឌ  យហើយការ 
ផ្បងផ្ច្បកអាស្នៈាមមណ្ឌ លនីមួយ  ៗត្រតូសអនុសតតាមរបូមនតមកយមភាគេពស់្បំនុត។ 

អាស្នៈត្រកមុត្របឹការាជធានី យេតត និងអាស្នៈត្រកុមត្របឹកាត្រកងុ ស្ស្កុ េណ្ឌ  
ត្រតូសផ្បងផ្ច្បក យ យផ្នែកយលើចំ្បនួនអាស្នៈាមត្រកុមត្របឹកា និងលទធនលននការ 
យ ោះយនែ តាមមណ្ឌ លយ ោះយនែ តនីមួយៗ។  

យបកេជនជាប់យនែ តជាស្មាជិកត្រកមុត្របឹកាត្រតូសស្ស្ង់យច្ប យ យផ្នែកាមលំ ប់ 
យលេយរៀងននបញ្ជ ីយបកេជនឈរយ ម្ ោះយ ោះយនែ តរបស់្គណ្បកសនយោ យផ្ែល ន 
ជាប់យនែ តយៅកែុងមណ្ឌ លននត្រកមុត្របឹកានីមួយៗ។ 

២. មណ្ឌ លប ោះបនោ ត ន្ិងការកណំ្ត់ចំន្ួន្អាសន្ៈ  
ក. មណ្ឌ លប ោះបនោ ត  

មណ្ឌ លប ោះបនោ ត សម្រាប់ការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្ររុមម្របឹរា អាណ្តតិទី៣ 
នោ ាំ២០១៩ ានចាំនួន ២២៨ មណ្ឌ ល រមួាន ៖ 

 រារធានី បេតត ចាំនួន ២៥ ជាមណ្ឌ លប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើស 
ម្ររុមម្របឹរារារធានី ម្ររមុម្របឹរាបេតត 

 ម្ររុង ស្សុរ េណ្ឌ  ចាំនួន ២០៣ ជាមណ្ឌ លប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើស 
ម្ររុមម្របឹរាម្ររងុ ម្ររុមម្របឹរាស្សរុ ម្ររុមម្របឹរាេណ្ឌ  

ការយិាល័យប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្ររុមម្របឹរា អាណ្តតិទី៣ នោ ាំ២០១៩ 
បៅទូទាំងម្របបទស ានចាំនួន ២០៣ការយិាល័យប ោះបនោ ត។ 

ខ. ការកំណ្ត់ចនំ្ួន្អាសន្ៈ  
អនុបោមតាមាម្រតា ១៨ថ្មីននចាប់សដីពីវបិោធនរមមចាប់សតីពីការម្ររប់ម្ររង 

រដ្ឋ លរារធានី បេតត ម្ររុង ស្សុរ េណ្ឌ  (ច.រ.េ.ស) ចាំនួនសារិរម្ររុមម្របឹរា 
នីមួយៗ ម្រតូវរាំណ្ត់បោយផ្អែរតាមរតាត ម្របជាោស្តសត និងរតាត ភូមិោស្តសត ដូ្ច 
ខាងបម្រកាម៖ 

- ម្ររុមម្របឹរារារធានីភោាំបពញ ានចាំនួនសារិរមិនបលើសពី ២៧របូ។ 
- ម្ររុមម្របឹរាបេតត ានចាំនួនសារិរពី ១៥របូដ្ល់ ២៧របូ។ 
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- ម្ររុមម្របឹរាម្ររងុ ានចាំនួនសារិរពី ១១របូដ្ល់ ២១របូ។ 
- ម្ររុមម្របឹរាស្សរុ េណ្ឌ  ានចាំនួនសារិរពី ១១របូដ្ល់ ២១របូ។ 

៣.  ចំន្ួន្សមាជិកប្កុមប្រកឹា អាណ្តតិទី៣ 

ត្រកុមត្របឹការាជធានី យេតត មានចំ្បនួនស្មាជិក ៥៥៩របូ និងត្រកុមត្របឹកាត្រកងុ 
ស្ស្ុក េណ្ឌ  មានចំ្បនួនស្មាជិក ៣.៥៥៥របូ ផ្ែលត្រតូសយត្រជើស្យរ ើស្យ យការ 
យ ោះយនែ ត អស្កល មិនចំ្បយពាោះ និងាមសកីិយត្រជើស្យរ ើស្យនែ តជាស្មាៃ ត់។ 

ចាំនួនសារិរម្ររុមម្របឹរាបនោះ ានផ្ចងរោុងអនុម្ររឹត បលេ ២២ អនម្ររ.បរ 
ចុ្បោះនថ្ៃទី២៥ ផ្េមករា នែ ំ២០១៩ របស់្រាជរ ា ភិ លកមពុជា ស្តីពីការកំណ្ត់ចំ្បនួន 
ស្មាជិកម្ររុមម្របឹរារារធានីភោាំបពញ ម្ររុមម្របឹរាបេតត ម្ររុមម្របឹរាម្ររងុ ម្ររមុម្របឹរា 
ស្សុរ ម្ររុមម្របឹរសេណ្ឌ  សម្រាប់អាណ្តតិទី៣។ 

 

II. អ្ោរឈ ះឈនោ ត លរខេែឌ ចុះឈ ម្ ះ ការយិាលយ័ចុះឈ ម្ ះឈ ះឈនោ ត    និងការបិទ 
ផ្សាយបញ្ជ ឈី ម្ ះទីត ាំងការយិាលយ័ឈ ះឈនោ ត និងការយិាលយ័រាប់សនលឹរឈនោ ត  

១. អ្ោកប ោះបនោ ត  
ស្មាជិកត្រកុមត្របឹកាឃំុ ស្ង្កា ត់យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងចំ្បនួន ១១.៥៧២របូ គឺជា 

អែកយ ោះយនែ តស្ត្រមាប់ការយ ោះយនែ តអស្កលយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកា អាណ្តតិទី៣ 
នែ ំ២០១៩។ 

២. លកខខណ្ឌ សប្មាបច់ ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត  
អែកផ្ែលត្រតូស នចុ្បោះយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តននការោិល័យយ ោះយនែ ត 

ត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌណាមួយ ត្រតូសបំយព លកេេណ្ឌ ែូច្បខាងយត្រកាម៖ 

 ជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងកែុងត្រកបេណ្ឌ ត្រកុង ស្ស្កុ 
េណ្ឌ ពាក់ព័នធ។ 

 មិនចំា ច់្បបង្កា  េលួន ឬអាច្បយៅបង្កា  េលួនចំ្បយពាោះមុេត្របធាន  កបឃ.ស្ 
យៅការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត យែើមបីទទួលព័ត៌មានឱ្យ ន 
ត្រគប់ត្រោន់អំពីការោិល័យយ ោះយនែ ត និងអំពីតត្រមូសការឯកនរយៅ 
យពលយ ោះយនែ ត។ 

៣.  ការយិាល័យច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត  
ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តចំ្បនួនមួយ ត្រតូស នកំណ្ត់ស្ត្រមាប់ កបឃ.ស្  

នីមួយៗ។ ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត គឺជាការោិល័យស្ាិតយៅមួយកផ្នលង 
ត្រតូសមានទីាំងយៅនលាឃំុ ស្ង្កា ត់ ឬទីាំងណាមួយស្មស្ស្បកែុងឃំុ ស្ង្កា ត់។ 

 

៤. ការផ្សពវផ្ាយបញ្ជ ី ប ម្ ោះទីតំងការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិងការយិាល័យរាប ់សន្លឹកបនោ ត  
កបឃ.ស្ ត្រតូសបិទនាយជានធារណ្ៈនូសបញ្ជ ីយ ម្ ោះទីាំងការោិល័យ 

យ ោះយនែ ត និងការោិល័យរាប់ស្នលឹកយនែ ត យៅមុេទីាំងការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះ 
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យ ោះយនែ ត ោ៉ាងតិច្ប ៧នថ្ៃ មុនយពលចាប់យនដើមការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត (បិទនាយ 
នថ្ៃទី២៥ ផ្េកុមភៈ នែ ំ២០១៩)។  

III.សឈងខបដាំណារ់កាលននការចុះឈ ម្ ះឈ ះឈនោ ត     និងការឈរៀបចាំបញ្ជ ឈី ះឈនោ តផ្សលូវការ 
ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ត្រតូសអនុសតតាមរយបៀបស្ស្ង់យ ម្ ោះអែកមានសិ្ទធិយ ោះយនែ ត 

យៅាមឃំុ ស្ង្កា ត់ បញ្ជូ នាមឋានានុត្រកមមក គ.ជ.ប យែើមបយីរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត។ 
កបឃ.ស្ ត្រតូសបំយព តួនាទីជាតំណាង គ.ជ.ប កែុងការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តាមរយៈ 
ការយកវើត្របតិភូកមមអំណាច្បយ យ គ.ជ.ប។ 

ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ការយរៀបចំ្ប និងការនតល់សុ្ពលភាពបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត 
ស្ត្រមាប់ការយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកា អាណ្តតិទី៣ ត្រតូសអនុសតតាមែំណាក់ 
កាលែូច្បខាងយត្រកាម ៖ 

១. រយៈបពល ន្ិងកាលបរបិចេទនន្ការច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត តមការយិាល័យច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ តន្ីមួយៗ  
ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត រមួនឹងការយរៀបចំ្ប និងការបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក   

កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងយៅកែុងត្រកបេ័ណ្ឌ ត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ នីមួយៗ ាម 
លំ ប់ឋានានុត្រកមមកែល់ គ.ជ.ប  មានរយៈយពល ២០នថ្ៃ យ យមិនគិតបញ្េូ លនថ្ៃ
អាទិតយ និងបុណ្យនលូសការ គឺចាប់ពីនថ្ៃទី៤ ែល់នថ្ៃទី២៧ ផ្េមីនា នែ ំ២០១៩។ 

 ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ាមការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តនីមួយៗ មានរយៈ 
យពល ១៣នថ្ៃ គឺចាប់ពីនថ្ៃទី៤ ែល់នថ្ៃទី១៩ ផ្េមីនា នែ ំ២០១៩។ 

 ការបញ្ជជ ក់ឯកភាពពីអភិ លននគណ្ៈអភិ លត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ  និងអភិ ល 
ននគណ្ៈអភិ លរាជធានី យេតតពាក់ព័នធ រចួ្បបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប មានរយៈយពល ៧ 
នថ្ៃ គឺចាប់ពីនថ្ៃទី២០ ែល់នថ្ៃទី២៧ ផ្េមីនា នែ ំ២០១៩។ 

 កែុងករណី្ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តណាមួយ នចុ្បោះយ ម្ ោះជូនស្មាជិក 
កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងរចួ្បរាល់មុនរយៈយពលកំណ្ត់ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះ 
យ ោះយនែ តយនាោះ អាច្បបនតអនុសតតជំហានបញ្ជជ ក់ឯកភាព និងបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះ 
ស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ាមលំ ប់ឋានានុត្រកមមក គ.ជ.ប 
យ យពំុចំា ច់្បរង់ចំាែល់កាលបរយិច្បេទកំណ្ត់យ ើយ។  

 ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តត្រតូសចាប់យនដើមយកវើយៅត្រគប់នលាឃំុ ស្ង្កា ត់ទូទំងត្របយទស្ 
កែុងនថ្ៃផ្តមួយ គឺនថ្ៃទី៤ ផ្េមីនា នែ ំ២០១៩។ ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត 
ត្រតូសយបើកអនុសតតការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តកែុងអំ ុងយពលយមា៉ាងយកវើការ យៅយរៀងរាល់ 
នថ្ៃយកវើការចាប់ពីនថ្ៃច្បនា ែល់នថ្ៃយៅរ។៍  

 គក.េប និង កបឃ.ស្ ត្រតូសនសពវនាយជានធារណ្ៈអំពីរយៈយពល និងកាល 
បរយិច្បេទននការចុ្បោះយ ម្ ោះ ត្រពមទំងត្របតិទិនស្ត្រមាប់ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត យៅ
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ាមការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តនីមួយៗកែុងរយៈយពលោ៉ាងតិច្ប ៧នថ្ៃ មុន 
យពលចាប់យនដើមការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។ 

២. ការទទួលខ សប្តូវរបស់ កបឃ.ស កោ ងការច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត 

យែើមបីធានារា៉ា ប់រងការអនុសតតសិ្ទធិអំណាច្បផ្ែល គ.ជ.ប  នយកវើត្របតិភូកមម
អំណាច្បឱ្យ កបឃ.ស្ ត្រតូសមានតួនាទី និងភារកិច្បេ ែូច្បខាងយត្រកាម ៖  
 អនុសតតឱ្យ នត្រតឹមត្រតូសាម ច្ប.ប.ក និង ប.ន.ក។ ត្របកាន់ជំហរអពាត្រកឹត  និង 
មិនលយមែៀងកែុងយពលបំយព ការង្ករ និងធានាឱ្យែំយណ្ើ រការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត
ត្របត្រពឹតតយៅយ យយស្រ ីត្រតឹមត្រតូស យុតតិកម៌ និងមានតមាល ភាព។  

 ចាត់សធិានការស្មស្ស្ប យែើមបីធានាថា ែំយណ្ើ រការននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត
 នត្របត្រពឹតតយៅកែុងបរោិកាស្ស្នតិសុ្េ សុ្សតាិភាព ោម នការភ័យខាល ច្ប ោម ន
ការបងេិតបងេំ និងោម នការគំរាមកំផ្ហង។ 

 ធានាឱ្យអែកស្យងាតការណ៍្ផ្ែលមានការបញ្ជជ ក់ទទួលនា ល់យ យ គ.ជ.ប 
និងភាែ ក់ង្ករគណ្បកសនយោ យផ្ែលមានការបញ្ជជ ក់ទទួលនា ល់យ យ 
គក.េប មានលទធភាពស្យងាតការណ៍្កែុងែំយណ្ើ រការននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត 
កែុងការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។  

 ស្ស្ង់យ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងយៅកែុងត្រកបេ័ណ្ឌ
ត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ របស់្េលួនមាែ ក់មតងៗ និងត្រតូសពិនិតយ និងយនាៀងផ្ទា ត់លកេេណ្ឌ
ស្ត្រមាប់ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។ ត្របសិ្នយបើយឃើ ថា ត្រតឹមត្រតូសពិតត្រ កែយហើយ 
ត្រតូសចុ្បោះយ ម្ ោះរបស់្ោត់ចូ្បលយៅកែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេ 
តំផ្ណ្ង។ 

 មិនត្រតូសបញ្េូ លយ ម្ ោះយៅកែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុង 
មុេតំផ្ណ្ង ចំ្បយពាោះអែកផ្ែលមិន នបំយព ត្រគប់ត្រោន់នូសលកេេណ្ឌ ស្ត្រមាប់ 
ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។  

 ជត្រមាបជូនអែកផ្ែលត្រតសូ នចុ្បោះយ ម្ ោះយៅកែុងបញ្ជ ីស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្ 
យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង កែុងករណី្ោត់មកបង្កា  េលួនឱ្យច្បងចំាយលេកូែ និងយ ម្ ោះ 
ទីាំងការោិល័យយ ោះយនែ ត និងឱ្យោត់យកយៅជាមួយនូសអតតស្ញ្ជញ ណ្ប័ណ្ណ 
ស្ញ្ជជ តិផ្េមរ (អ.េ) ផ្ែលយៅមានសុ្ពលភាព ឬលិេិតស្មាា ល់េលួនជាស្មាជិក 
កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ឬ ឯ.អ យែើមបយី ោះយនែ តយៅនថ្ៃយ ោះយនែ ត។ 

 ជូនែំណឹ្ងចំ្បយពាោះអែកផ្ែលត្រតសូ នចុ្បោះយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ី ប៉ាុផ្នតមិន នមកបង្កា  េលួន 
ាមមយកា យផ្ែលមាននូសេលឹមនរ និងព័ត៌មានែូច្បអែកផ្ែល នមកបង្កា  េលួន។  
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 ធានាថា ស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង យៅកែុងត្រកបេ័ណ្ឌ ត្រកងុ 
ស្ស្ុក េណ្ឌ របស់្េលួន  ត្រតូស នបញ្េូ លយៅកែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ 
យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង។ 

 រាយការណ៍្ជូន គ.ជ.ប ាមលំ ប់ឋានានុត្រកម នូសរាល់យហតុការណ៍្ផ្ែល 
 នយកើតមានកែុងែំយណ្ើ រការននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត យែើមបសី្ត្រមបស្ត្រមលួ 
និងយ ោះស្នយបញ្ជា ។ 

 យកវើរ យការណ៍្ស្រុបលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ាមការោិល័យ 
យ ោះយនែ ត យៅយពលផ្ែលការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តត្រតូស នបញ្េ ប់ និងយរៀបចំ្ប 
បញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ាមលំ ប់ 
ឋានានុត្រកម មក គ.ជ.ប យែើមបីយរៀបចំ្បជាបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង។  

 ចូ្បលរមួបំភលឺកែុងរាល់ស្សនាការរបស់្ គក.េប ឬ គ.ជ.ប យ ោះស្នយពាកយបណ្ដឹ ង 
តវ៉ា ឬ/និងពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ពាក់ព័នធនឹងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង  (ត្របសិ្នយបើ 
មានតត្រមូសការជាចំា ច់្ប)។ 

៣. ការច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត ការបរៀបចំ ន្ិងការបញ្ជូ ន្បញ្ជ បី ម្ ោះមក គ.ជ.ប 

បនាា ប់ពី នទទួលស្មាភ រ ឯកនរបយត្រមើការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ត្របធាន 
កបឃ.ស្ ត្រតូសចាត់ផ្ច្បងយបើកការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តាមត្របតិទិនកំណ្ត់ 
និងត្រតូសអនុសតតឱ្យ នរចួ្បរាល់នប់រហ័ស្ ាមផ្ែលអាច្បយកវើយៅ ន យែើមបីយរៀបចំ្ប 
និងបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ាមឋានានុត្រកមមក 
គ.ជ.ប ឱ្យ នទន់យពលយសលា។  
ក- ម ន្បពលចាប់បផ្ដើ មការច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 ចាត់ផ្ច្បងយរៀបចំ្បឱ្យមានបនាប់មួយ ត្រពមទំងតុ និងយៅអីមួយ
ចំ្បនួនស្ត្រមាប់យត្របើត្រ ស់្ជាការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។ 
ការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត អាច្បាំងយៅបនាប់យកវើការ 
របស់្ត្របធាន កបឃ.ស្។  

 បិទនាយជានធារណ្ៈ នូសបញ្ជ ីយ ម្ ោះទីាំងការោិល័យ
យ ោះយនែ ត និងការោិល័យរាប់ស្នលឹកយនែ ត ត្រពមទំងត្របតិទិន 
ននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយៅមុេទីាំងការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះ 
យ ោះយនែ ត ោ៉ាងតិច្ប ៧នថ្ៃ មុននថ្ៃចាប់យនដើមការចុ្បោះយ ម្ ោះ
យ ោះយនែ ត។  

 រកាទុកបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត ទីាំងការោិល័យយ ោះយនែ ត និង 
ការោិល័យរាប់ស្នលឹកយនែ តចំ្បនួន១ច្បាប់ ស្ត្រមាប់យត្របើកែុ ងយពល 
ចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។ 

 

ត្របធាន 
កបឃ.ស្ ត្រតូស៖ 
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ខ- បពលច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ចំណ៖ំ  
 នាមត្រតកូល នាមេលួន និងទិនែន័យពាក់ព័នធរបស់្ស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុង 
មុេតំផ្ណ្ងយៅយលើ អ.េ ឬលិេិតស្មាា ល់េលួនជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុង 
មុេតំផ្ណ្ង ផ្ែលត្រតូសយត្របើត្រ ស់្យៅនថ្ៃយ ោះយនែ ត ត្រតូសផ្តែូច្បោែ ជាមួយនាម 
ត្រតកូល នាមេលួន និងទិនែន័យរបស់្នមីេលួនផ្ែល នចុ្បោះកែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះ 
ស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង។ 

 
 
 

 មានសតតមានយៅការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តកែុ ងអំ ុងយពល 
ននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត។ 

 ស្ស្ង់យ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុ ងមុេតំផ្ណ្ង និង 
ត្រតូសពិនិតយ និងយនាៀងផ្ទា ត់លកេេណ្ឌ ស្ត្រមាប់ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត 
(យទោះ នមកបង្កា  េលួ នកដី ឬមិន នមកកដី)។ ត្របសិ្នយបើ យឃើ ថា 
ត្រតឹមត្រតូសពិតត្រ កែយហើយ ត្រតូសចុ្បោះយ ម្ ោះរបស់្ោត់ចូ្បលយៅកែុ ង 
បញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុ ងមុេតំផ្ណ្ង យ យអាច្ប 
បំយព យ យនែាមទត្រមង់ផ្ែលនតល់ជូនស្នប់យ យ គ.ជ.ប ឬ 
អាច្បយរៀបចំ្បកែុ ងត្របព័នធកំុពយូទ័រ ាមគំរូទត្រមង់ផ្ែលនដល់ជូនយ យ 
គ.ជ.ប។ 

 ជត្រមាបអែក នមកបង្កា  េលួ ន អំពី៖ 
 យលេកូែ និងយ ម្ ោះ ទីាំងការ ិោល័យយ ោះយនែ តយៅ 
ទីត្របជំុជនត្រកុង ស្សុ្ក េណ្ឌ ពាក់ព័នធ  

 តត្រមូសការចំា ច់្បនូស អ.េ ឬលិេិតស្មាា ល់េលួ នជាស្មាជិក 
កបឃ.ស្ ឬ ឯ.អ របស់្នមីេលួ ន យែើមបីយ ោះយនែ តយៅនថ្ៃ 
យ ោះយនែ ត។ 

 ការយត្រតៀមទុកជាមុននូស អ.េ ផ្ែលយៅមានសុ្ពលភាព ឬ 
លិេិតស្មាា ល់េលួនជាស្មាជិក កបឃ.ស្  ឬ ឯ.អ 

 យត្របើត្រ ស់្មយកា យផ្ែលមាន    យែើមបីជត្រមាបជូនស្មាជិក 
កបឃ.ស្  ទំងអស់្យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងផ្ែលត្រតសូ នចុ្បោះយ ម្ ោះ 
កែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ប៉ាុផ្នតមិន 
 នមកបង្កា  េលួន យៅការោិល័យចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តអំពី 
េលឹមនរ និងព័ត៌មាន ែូច្បអែកផ្ែល នមកបង្កា  េលួន។ 

ត្របធាន 
កបឃ.ស្ 
ត្រតូស៖ 
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គ- បប្កាយបពលបញ្ច បក់ារច ោះប ម្ ោះប ោះបនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ពិនិតយ យនាៀងផ្ទា ត់ និងបញ្ជជ ក់ឯកភាពយលើបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក 
កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងននឃំុ ស្ង្កា ត់ នីមួយៗកែុងករណី្ 
ត្រតឹមត្រតូសពិតត្រ កែ។ 

 សំុ្ឱ្យត្របធាន កបឃ.ស្ បកស្នយបំភលឺ ឬ/និងផ្កតត្រមូសកែុងករណី្ 
មានលកេណ្ៈមិនត្រតឹមត្រតូស។ បនាា ប់ពី នផ្កតត្រមូសរចួ្ប ត្រតូសបញ្ជជ ក់ 
ឯកភាពយលើបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះ។ 

 យរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
ផ្ែល នបញ្ជជ ក់ឯកភាពរចួ្បយហើយចំ្បនួន ៣ច្បាប់ និង រ យការណ៍្ 
ទំង២ច្បាប់ យ យ ក់ាមឃំុ ស្ង្កា ត់នីមួយៗ យែើមបីបញ្ជូ នយៅ 
រែា លរាជធានី យេតត និងត្រតូសយកវើែីកាអមបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះ និង 
រ យការណ៍្ននឃំុ ស្ង្កា ត់ទំងអស់្ផ្ែល ស្ាិតកែុ ងត្រកុង ស្ស្ុក 
េណ្ឌ  ជូនអភិ លននគណ្ៈអភិ លរាជធានី យេតតនង។ 

 រកាទុកបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ផ្ែល នបញ្ជជ ក់ឯកភាព 
រចួ្បយហើយ ចំ្បនួន ១ច្បាប់ ជាឯកនរយៅនលាត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ ។  

អភិ លត្រកងុ    
ស្ស្ុក             េណ្ឌ  
ពាក់ព័នធត្រតូស  
នតល់កិច្បេ 
ស្ហការ៖ 
 

 ថ្តច្បមលងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
បន្តងាប់ចំ្បនួន ៥ច្បាប់ រចួ្បចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា 
រែា លឃំុ ស្ង្កា ត់។  

 ចាត់ផ្ច្បងបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះជូន គ.ជ.ប យ យ ក់យស្ែើសំុ្
ការបញ្ជជ ក់ឯកភាព ាមលំ ប់ឋានានុត្រកមពីអភិ លនន   
គណ្ៈអភិ លត្រកងុ ស្ស្កុ េណ្ឌ  និងអភិ លននគណ្ៈអភិ ល 
រាជធានី យេតត ផ្ែលកែុងយនាោះត្រតូស៖ 
 រកាទុកជាឯកនរ ១ច្បាប់ យៅនលាឃំុ ស្ង្កា ត់ 
 យនញើ ៤ច្បាប់ យែើមបីយស្ែើសំុ្ការបញ្ជជ ក់ឯកភាពាមលំ ប់ឋានានុត្រកម។  

 យកវើរ យការណ៍្ស្រុបលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះ យ ោះយនែ ត  
ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ រចួ្បចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រារែា ល
ឃំុ ស្ង្កា ត់ យហើយចាត់ផ្ច្បងយត្របើត្រ ស់្ែូច្បខាងយត្រកាម៖ 
 រកាទុកជាឯកនរ ១ច្បាប់ យៅនលាឃំុ ស្ង្កា ត់ 
 យនញើ ១ច្បាប់ ជូន គក.េប  និង ១ច្បាប់  ជូន គ.ជ.ប ាមរយៈ 
អភិ លននគណ្ៈអភិ លត្រកងុ ស្ស្កុ េណ្ឌ  និងអភិ ល 
ននគណ្ៈអភិ លរាជធានី យេតត។  

 បញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ ទំងអស់្យៅកែុ ងមុេ 
តំផ្ណ្ង និងរ យការណ៍្ស្របុលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត 
ខាងយលើ ជូនអភិ លននគណ្ៈអភិ លត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ  យែើមបី 
ពិនិតយ  យនាៀងផ្ទា ត់  និងបញ្ជជ ក់ឯកភាព។ 

 ត្របធាន 
កបឃ.ស្ 
ត្រតូស៖ 



គ.ជ.ប ឯកសារណែនាំ  សម្រាបក់ារច  ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ តឈម្រជើសឈរ ើសម្ររុមម្ររកឹា អាែតតទិ៣ី នន ាំ២០១៩ 9 

 

ចំណ៖ំ 

 គក.េប ត្រតូសទក់ទងព័ត៌មានជាត្របចំាជាមួយរែា លត្រកងុ ស្ស្កុ េណ្ឌ  យែើមបី 
ឱ្យែឹងត្រ កែថា អភិ លត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ   នពិនិតយបញ្ជជ ក់ឯកភាពយលើបញ្ជ ី 
យ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង និងរ យការណ៍្ស្របុលទធនល 
ននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តពីត្រគប់ឃំុ ស្ង្កា ត់ ផ្ែលស្ាិតកែុងត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ  
ស្ត្រមាប់ការបញ្ជូ នយៅរែា លរាជធានី យេតតរចួ្បរាល់យហើយ  ឬយៅ។ 

 គក.េប ត្រតសូចាត់ផ្ច្បងមន្តនតីឱ្យចុ្បោះយៅទទួលយកបញ្ជ ីយ ម្ ោះ និងរ យការណ៍្ ននឃំុ 
ស្ង្កា ត់ទំងអស់្ផ្ែលស្ាិតកែុងត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ ពាក់ព័នធយ យផ្ទា ល់យែើមបី  ក់ 
ជូនអភិ លននគណ្ៈអភិ លរាជធានី យេតត ឬយស្ែើសំុ្ឱ្យរែា ល ត្រកុង ស្ស្កុ 
េណ្ឌ  បញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះ និងរ យការណ៍្ទំងយនាោះមករែា លរាជធានី យេតត 
ត្របសិ្នយបើរែា លត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ  មានភារកិច្បេត្រតូសយ ើងមកទក់ទងការង្ករ 
ស្ស្បយពលោែ យៅនលារាជធានី យេតត។  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ចំណ៖ំ 

 ត្របធាន គក.េប ត្រតូសទក់ទងព័ត៌មានជាត្របចំាជាមួយរែា លរាជធានី យេតត 
យែើមបីយៅទទួលយកបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
ផ្ែលមានការបញ្ជជ ក់ឯកភាពពីអភិ លរាជធានី យេតត និងរ យការណ៍្ 
ស្រុបលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តាមឃំុ 
ស្ង្កា ត់នីមួយៗផ្ែលស្ាិតកែុងរាជធានី យេតត។  

 
 
 

 ពិនិតយ យនាៀងផ្ទា ត់ និងបញ្ជជ ក់ឯកភាពយលើបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក 
កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងននឃំុ ស្ង្កា ត់នីមួយៗ កែុងករណី្ 
ត្រតឹមត្រតូសពិតត្រ កែ។ 

 សំុ្ឱ្យត្របធាន កបឃ.ស្ និងអភិ លត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ  បកស្នយ 
បំភលឺ ឬ/និងផ្កតត្រមូស កែុងករណី្មានលកេណ្ៈមិនត្រតឹមត្រតូស។ បនាា ប់ 
ពី នផ្កតត្រមូសរចួ្ប ត្រតូសបញ្ជជ ក់ឯកភាពយលើបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះ។ 

 យរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះ ផ្ែល នបញ្ជជ ក់ឯកភាពរចួ្បយហើយចំ្បនួន 
២ច្បាប់ និងរ យការណ៍្ទំង ២ច្បាប់ យ យ ក់ាមឃំុ 
ស្ង្កា ត់នីមួយៗ យែើមបីបញ្ជូ នមក គ.ជ.ប ាមរយៈ គក.េប។ 

 រកាទុកបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះ ចំ្បនួន ១ច្បាប់ ជាឯកនរយៅរែា ល 
រាជធានី យេតត។  

អភិ ល 
 រាជធានី យេតត 
ត្រតូសនតល់កិច្បេ
ស្ហការ៖ 
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ចំណ៖ំ 

 ត្របធាន គក.េប ត្រតូសបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
និងរ យការណ៍្ស្របុលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយៅត្រគប់ឃំុ ស្ង្កា ត់ 
ទូទំងរាជធានី យេតត ចំ្បនួន ១ច្បាប់ ជូន គ.ជ.ប (ន.គ.ទ.ប) ច្បយនាល ោះពីនថ្ៃទី២០ 
ែល់នថ្ៃទី២៧ ផ្េមីនា នែ ំ២០១៩ ឬមុនកាលបរយិច្បេទយនោះឱ្យនប់រហ័ស្
ាមផ្ែលអាច្បយកវើ ន។ 

៤. ការប្រគល់ ន្ិងការទទួលបញ្ជ ីប ម្ ោះសមាជិក កបឃ.ស បៅកោ ងម ខតំណណ្ងបៅ គ.ជ.ប 

ត្របធាន ន.គ.ទ.ប ត្រតូសចាត់ផ្ច្បងមន្តនតីឱ្យយនាៀងផ្ទា ត់រ យការណ៍្ស្របុលទធនល 
ននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តកែុងឃំុ ស្ង្កា ត់ ចំ្បណុ្ោះត្រកុង ឬស្ស្ុក ឬេណ្ឌ នីមួយៗកែុង 
ត្រកបេណ្ឌ រាជធានី យេតត ជាមួយនឹងបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេ 
តំផ្ណ្ងពាក់ព័នធ និងធានាថា មន្តនតីទទួលឯកនរ  នចុ្បោះហតាយលខាយលើលិេិតត្របគល់ 
ទទួលស្មាភ រ ឯកនរយ ោះយនែ តទំង ២ច្បាប់ រចួ្បត្របគល់ឱ្យមន្តនតីនន លគក.េប 
ផ្ែលទទួលបនាុកបញ្ជូ នសំ្ណំុ្ឯកនរស ិ ១ច្បាប់ និងត្រតូសរកាទុក ១ច្បាប់ ជា 
ឯកនរ។ 

សមាា ល់៖ 
 កែុងែំណាក់កាល គ.ជ.ប យរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង កែុងករណី្មានអែកយ ោះយនែ ត 
ណាមាែ ក់ ឬយត្រច្បើននាក់ ផ្ែល នចុ្បោះយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ម្ ោះជាស្មាជិក កបឃ.ស្ 
យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងរួច្បយហើយ ប៉ាុផ្នតផ្បរជាផ្លងស្ាិតយៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងជា 
ស្មាជិក កបឃ.ស្ តយៅយទៀត និងមានស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេ 
តំផ្ណ្ងថ្មីចូ្បលជំនួស្ជានលូសការ កបឃ.ស្ ត្រតូសយលើកសំ្យណ្ើ សំុ្ផ្កតត្រមូសបញ្ជ ី 

 យត្រតៀមផ្បងផ្ច្បក យសច្បេេប់ និងយត្របើត្រ ស់្បញ្ជ ីយ ម្ ោះ និងរ យការណ៍្ 
ែូច្បខាងយត្រកាម៖  
 បញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងននឃំុ 
ស្ង្កា ត់នីមួយ  ៗចំ្បនួន ១ច្បាប់  និងរ យការណ៍្ស្របុលទធនលនន 
ការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ ត ាមឃំុ ស្ង្កា ត់ចំ្បនួន ១ច្បាប់ យ យ 
យរៀបចំ្បាមត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ  ជូន គ.ជ.ប (ន.គ.ទ.ប)។ 

 រកាទុកបញ្ជ ីយ ម្ ោះយនោះ ចំ្បនួន ១ច្បាប់   និងរ យការណ៍្ស្របុ 
លទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តាមឃំុ ស្ង្កា ត់  ចំ្បនួន  ១ច្បាប់ 
ជាឯកនរយៅ គក.េប។ 

 យកវើរ យការណ៍្ស្របុលទធនលននការចុ្បោះយ ម្ ោះយ ោះយនែ តយៅត្រគប់
ឃំុ ស្ង្កា ត់ទូទំងរាជធានី យេតត ចំ្បនួន ២ច្បាប់ ផ្ែលកែុងយនាោះត្រតសូ 
រកាទុក ១ច្បាប់ជាឯកនរ និងបញ្ជូ ន ១ច្បាប់ ជូន គ.ជ.ប  (ន.គ.ទ.ប)។  

 យត្រតៀមជាយស្ស្ច្បនូសលិេិតបញ្ជជ ក់ការត្របគល់ ទទួល ស្មាភ រ ឯកនរ 
យ ោះយនែ ត (ទ.១១០៧) ចំ្បនួន ២ច្បាប់ ស្ត្រមាប់យត្របើត្រ ស់្កែុងការ 
ត្របគល់ ទទួលបញ្ជ ីយ ម្ ោះ និងរ យការណ៍្។  

ត្របធាន  
គក.េប  
ត្រតូស៖  
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យ ម្ ោះ យ យមានការបញ្ជជ ក់ឯកភាពាមឋានានុត្រកមមក គ.ជ.ប ោ៉ាងតិច្ប 
២នថ្ៃ មុននថ្ៃបិទនាយបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង។ ករណី្យនោះ សំ្យណ្ើ សំុ្ផ្កតត្រមសូ 
របស់្ កបឃ.ស្ ត្រតូសផ្តភាជ ប់មកជាមួយនូសឯកនរជាភស្ដុាងនលូសការ។  

៥. ការបញ្ជូ ន្ ន្ិងការបិទផ្ាយបញ្ជ ីប ោះបនោ តដំបូង 

ន.គ.ទ.ប ត្រតូសរកាទុកច្បាប់យែើមននបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងផ្ែល គ.ជ.ប  ន 
ពិនិតយស្យត្រមច្បរចួ្បយហើយចំ្បនួន ១ច្បាប់ទុកជាឯកនរយៅ គ.ជ.ប និងត្រតូសយសច្បេេប់ាម 
ការោិល័យយ ោះយនែ តនីមួយៗយ យផ្ កពីោែ  នូសបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងច្បាប់យែើម 
១ច្បាប់ និងច្បាប់ច្បមលង ៤ច្បាប់ (កែុងយនាោះ ១ច្បាប់ ត្រតូសយរៀបចំ្បផ្បងផ្ច្បកស្ត្រមាប់ឃំុ 
ស្ង្កា ត់នីមួយៗ យែើមបីបិទនាយយៅនលាឃំុ ស្ង្កា ត់) រចួ្បបញ្ជូ នយៅ គក.េប ឱ្យ 
 នទន់យពលយសលា។   
ក. ការបប្រើប្ាស់បញ្ជ ីប ោះបនោ តដំបូងបៅ គធ.ខប 

 ១ច្បាប់ (ច្បាប់យែើម) រកាទុកជាឯកនរ 
 ៤ច្បាប់យទៀត បិទនាយោ៉ាងតិច្ប ៣៤នថ្ៃ មុននថ្ៃយ ោះយនែ ត។ 
 

 
 
 

 គក.េប ត្រតូសយកវើកំណ្ត់យហតុស្ដីពីការបិទនាយយនោះ ចំ្បនួន ៦ច្បាប់ យ យបញ្ជជ ក់
យពលយសលា កាលបរយិច្បេទ និងទីកផ្នលងបិទនាយ យហើយត្រតូសចុ្បោះហតាយលខា    
កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា គក.េប។ 

 
 

 
 

 
 

 

សមាា ល់៖ 
 គក.េប ត្រតូសបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ោះស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
ាមឃំុ ស្ង្កា ត់នីមួយៗផ្ែល គ.ជ.ប  នយរៀបចំ្ប និងយនញើមកយែើមបចីាត់ផ្ច្បង 
បញ្ជូ នបនតយៅ កបឃ.ស្ បិទនាយត្រពមោែ នឹងការបិទនាយបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត 
ែំបូងយ យ គក.េប។ 

ខ. រយៈបពលនន្ការបិទផ្ាយបញ្ជ បី ោះបនោ តដំបូង 
បញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងត្រតសូបិទនាយជានធារណ្ៈយៅនថ្ៃទី២១ ផ្េយមន នែ ំ 

២០១៩។ ជនណាក៏យ យ ក៏មានសិ្ទធិបដឹងតវ៉ា ឬ/និងបដឹងជំទស់្ទក់ទងយៅនឹងបញ្ជ ី
យ ោះយនែ តែំបូងយៅ គក.េប កែុងរយៈយពល ៥នថ្ៃ ោ៉ាងយូរ បនាា ប់ពីនថ្ៃបិទនាយ។      

  ១ច្បាប់ បិទនាយយៅ លគក.េប 
 ៣ច្បាប់ បិទនាយយៅ ៣កផ្នលងយនសង 

ោែ កែុងទីត្របជំុជនរាជធានី យេតត។ 
បញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង 
ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ 

  ៤ច្បាប់ បិទយៅផ្កបរបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង 
(១កផ្នលង ១ច្បាប់) 

 ១ច្បាប់ រកាទុកជាឯកនរយៅ គក.េប 
 ១ច្បាប់ យនញើជូន គ.ជ.ប។ 

កំណ្ត់យហតុននការ         
បិទនាយចំ្បនួន ៦ច្បាប់  
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គ. ការបសោើស ំបញ្ជ ីប ោះបនោ តដំបូង 
គណ្បកសនយោ យផ្ែល នចុ្បោះបញ្ជ ីស្ស្បាមច្បាប់ ស្តីពីគណ្បកស 

នយោ យ និងអងាការមិនផ្មនរ ា ភិ លស្យងាតការណ៍្យ ោះយនែ ត មានសិ្ទធិសំុ្
បញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងច្បាប់ច្បមលង នយ យបង់នថ្ល។ គក.េប អាច្បថ្តច្បមលងបញ្ជ ី 
យ ោះយនែ តែំបូងយ យផ្ទា ល់ាមលទធភាពជាក់ផ្ស្ដង យែើមបនីាត់នាង់ាមសំ្យណ្ើ សំុ្។ 

៦. ការដាក់ ការទទួល ន្ិងការបដាោះប្ាយពាកយបណ្ដឹ ងទាក់ទងន្ងឹបញ្ជ បី ោះបនោ តដំបូង 
ក. ការដាក់ ការទទួល ន្ិងការបដាោះប្ាយពាកយបណ្តឹ ងបៅ គធ.ខប 

ក.១-ការដាក់ពាកយបណ្តឹ ងបៅ គធ.ខប 
ជនណាក៏យ យ ឬតំណាងមានសិ្ទធិបដឹងតវ៉ា ឬ/និងបដឹងជំទស់្ជាលាយ

លកេណ៍្អកសរ ាមពាកយបណ្ដឹ ង (ទ.១២០២) ទក់ទងនឹងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងយៅ 
គក.េប កែុងរយៈយពល ៥នថ្ៃោ៉ាងយូរ បនាា ប់ពីនថ្ៃបិទនាយបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ត្រតូសបំយព ពាកយបណ្ដឹ ង(ទ.១២០២) ចំ្បនួន ៣ច្បាប់(ករណី្បតឹងតវ៉ា) 
និងចំ្បនួន ៤ច្បាប់ (ករណី្បដឹងជំទស់្)។  

  អាច្បថ្តច្បមលង ទ.១២០២ ផ្ែលេលួន នបំយព  រចួ្បចុ្បោះហតាយលខា 
ឬនដិតយមនែយលើច្បាប់ច្បមលងទំងយនាោះយ យេលួនឯង យហើយអាច្ប ក់ 
ពាកយបណ្ដឹ ងយ យផ្ទា ល់យៅ គក.េប ឬអាច្បត្របគល់សិ្ទធិជាលាយ 
លកេណ៍្អកសរឱ្យតំណាង ក់ពាកយបណ្ដឹ ងជួស្េលួន ន។  

 

អែកបដឹង  

 

 

ពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា អាច្បយកវើយ ើងអំពីការ ត់យ ម្ ោះរបស់្អែកយ ោះយនែ ត 
ឬសំុ្បតូ រយ ម្ ោះរបស់្អែកយ ោះយនែ ត ឬមានយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត 
ប៉ាុ ផ្នតកត់ត្រាមិនច្បាស់្លាស់្យៅាមករណី្ ែូច្បខាងយត្រកាម៖  

 នមីអែកបដឹងតវ៉ាជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុ ងមុេតំផ្ណ្ង 
ប៉ាុផ្នតផ្បរជាមិនមានយ ម្ ោះរបស់្ោត់យៅកែុ ងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង 
ននការោិល័យយ ោះយនែ តណាមួយយៅត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ  ឬផ្បរជា 
មានយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងយៅត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ យនសង។  

 នមីអែកបដឹងតវ៉ាជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ងមាន 
យ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង ប៉ាុផ្នតយ ម្ ោះរបស់្ោត់ និងទិនែន័យ 
ពាក់ព័នធផ្ែលយគ នបញ្េូ លយៅកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង មានភាព 
មិនច្បាស់្លាស់្ ឬមិនែូច្បោែ នឹងទិនែន័យកែុង អ.េ របស់្ោត់ ឬ 
លិេិតស្មាា ល់េលួនជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង ឬ 
ឯ.អ របស់្ោត់។  

 នមីគណ្បកសនយោ យ  នយស្ែើ សំុ្បតូ រយ ម្ ោះអែកយ ោះយនែ ត 
យ យនរអែកយ ោះយនែ តយនាោះ  ត់បង់មុេតំផ្ណ្ងជាស្មាជិក 
កបឃ.ស្ យៅកែុងត្រកបេណ្ឌ ត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ ។ 

 

កមមសតាុ  
ននពាកយ 
បណ្ដឹ ងតវ៉ា  
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ក.២-ព័ត៌មាន្នន្ពាកយបណ្តឹ ង 
  ពាកយបណ្តឹ ងត្រតសូបញ្ជជ ក់នូសព័ត៌មានចំា ច់្បមួយចំ្បនួនែូច្បខាងយត្រកាម ៖ 

 យ ម្ ោះ និងអាស្យ ា នរបស់្អែកបតឹង ឬតំណាង។ 
 កមមសតាុននពាកយបណ្តឹ ង។ 
 មូលហតុននការបតឹង។ 
 យពលយសលា និងទីកផ្នលងននការបិទនាយបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង។ 
 យបើអាច្បយកវើ នបញ្ជជ ក់អំពីមាត្រាច្បាប់យ ោះយនែ តពាក់ព័នធ ។ 
 អតតស្ញ្ជញ ណ្របស់្ជនផ្ែលពាក់ព័នធនឹងការបតឹងតវ៉ា ឬការបតឹងជំទស់្។ 
 យ ម្ ោះ និងអាស្យ ា នរបស់្នកសី (ត្របសិ្នយបើមាន)។ 
 ភស្តុាងយនសង យៗទៀត (ត្របសិ្នយបើមាន)។ 

ក.៣-ការទទួល ន្ិងពិន្តិយបលើពាកយបណ្តឹ ងបៅ គធ.ខប 
យៅយពលទទួលពាកយបណ្ដឹ ង គក.េប  ត្រតសូពិនិតយជាសំ្ខាន់នូសព័ត៌មាននន 

ពាកយបណ្ដឹ ង កមមសតាុននពាកយបណ្ដឹ ង និងរយៈយពលននការ ក់ពាកយបណ្ដឹ ង រចួ្បត្រតូស
យកវើកំណ្ត់យហតុនកសួ្រព័ត៌មានបផ្នាម។ បនាា ប់ពីទទួល និងពិនិតយពាកយបណ្ដឹ ង
ត្របសិ្នយបើយឃើ ថា៖ 

 កមមសតាុននពាកយបណ្ដឹ ង មិនពាក់ព័នធនឹងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង គក.េប 
ត្រតូសយកវើលិេិតជូនែំណឹ្ងបែិយស្កយលើពាកយបណ្ដឹ ង យ យបញ្ជជ ក់ពី 
មូលយហតុឱ្យ នច្បាស់្លាស់្។ 

 ពាកយបណ្ដឹ ងមិនយោរពរយៈយពលកំណ្ត់ គក.េប ត្រតូសចារបែិយស្កយលើ
ពាកយបណ្ដឹ ង (ទ.១២០២)។ 

 

ពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ អាច្បយកវើយ ើងចំ្បយពាោះបុគាលណាមាែ ក់ផ្ែលមាន 
យ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូង ៖  
  កែុ ងករណី្ផ្ែលជនយនាោះោម នសិ្ទធិយ ោះយនែ ត យ យនរមិនផ្មន 
ជាស្មាជិក កបឃ.ស្ យៅកែុងមុេតំផ្ណ្ង យៅកែុងត្រកបេ័ណ្ឌ  
ត្រកុង ស្ស្ុក េណ្ឌ ។  

  កែុ ងករណី្ផ្ែលជនយនាោះមានយ ម្ ោះកែុ ងបញ្ជ ី យ ោះយនែ តយត្រច្បើន 
ជាងមួយកផ្នលង។  

 

កមមសតាុ  
ននពាកយ 

បណ្ដឹ ងជំទស់្ 



គ.ជ.ប ឯកសារណែនាំ  សម្រាបក់ារច  ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនោ តឈម្រជើសឈរ ើសម្ររុមម្ររកឹា អាែតតទិ៣ី នន ាំ២០១៩ 14 

 

 ពាកយបណ្ដឹ ងពំុមានព័ត៌មានចាំ ច់្បត្រគប់ត្រោន់ គក.េប ត្រតូសផ្ណ្នំា
អែកបដឹងឱ្យបំយព បផ្នាម មិនឱ្យហួស្រយៈយពលកំណ្ត់ននការ ក់
ពាកយបណ្ដឹ ង និងកត់ត្រាបផ្នាមកែុងកំណ្ត់យហតុ។ កែុងករណី្ែល់
យពលកំណ្ត់អែកបដឹងមិន នបំយព បផ្នាម គក.េប ត្រតូសចារបែិយស្ក 
យលើពាកយបណ្ដឹ ង ទ.១២០២ ត្រគប់ច្បាប់។  

 ពាកយបណ្ដឹ ងយោរពរយៈយពលកំណ្ត់ និងមានព័ត៌មានត្រគប់ត្រោន់ 
គក.េប ត្រតូសចាត់ផ្ច្បងយលើពាកយបណ្ដឹ ង យែើមបីយ ោះស្នយ។  

 ពាកយបណ្តឹ ងតវ៉ា 
ទទួល ទ.១២០២ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ យពលយសលា 

និងទីកផ្នលងយបើកស្សនាការ។ ពាកយបណ្តឹ ងតវ៉ា ទ.១២០២ យត្របើត្រ ស់្ 
ែូច្បខាងយត្រកាម៖  

 
 

 ពាកយបណ្តឹ ងជំទាស ់
ទទួល ទ.១២០២ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ យពលយសលា និង        

ទីកផ្នលងយបើកស្សនាការ (ពិចារណាកាលបរយិច្បេទស្មស្ស្បាមច្បាប់
កំណ្ត់ យែើមបជូីនែំណឹ្ងែល់អែកត្រតូសយគបដឹងជំទស់្)។ ពាកយបណ្តឹ ង 
ជំទស់្ ទ.១២០២ យត្របើត្រ ស់្ែូច្បខាងយត្រកាម៖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក.៤-ការបដាោះប្ាយបលើពាកយបណ្តឹ ងបៅ គធ.ខប 
គក.េប ត្រតូសស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្ដឹ ងកែុងរយៈយពល ៣នថ្ៃ ោ៉ាងយូរ បនាា ប់ 

ពីនថ្ៃទទួលពាកយបណ្ដឹ ង (ទ.១២០២) យ យផ្នែកយលើលកេេណ្ឌ ននការចុ្បោះយ ម្ ោះ
យ ោះយនែ ត ឯកនរភស្ដុាង និងការយ្លើយបំភលឺព័ត៌មានបផ្នាមពីត្របធាន កបឃ.ស្។  

ត្របសិ្នយបើ គក.េប យបើកស្សនាការស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា កែុងករណី្ 
ផ្ែល ៖ 

 
- ១ ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ ច្បាប់ បិទនាយយៅ គក.េប 
- ១ ច្បាប់ ទុកយត្របើកែុ ងយពលស្សនាការ 

ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ 

 
- ១ ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ ច្បាប់ ជូនអែកត្រតូសយគបដឹងជំទស់្ 
- ១ ច្បាប់ បិទនាយយៅ គក.េប 
- ១ ច្បាប់ ទុកយត្របើកែុ ងយពលស្សនាការ 

ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ 
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- សបប្មចបដិបសធបលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
ស្ស្ង់យស្ច្បកដីស្យត្រមច្បបែិយស្ក ក់កែុង ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ 

បញ្ជជ ក់មូលយហតុ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា។ 
 

 

 

  

 

 ជូនអែកបដឹងតវ៉ា ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ (ត្របសិ្នយបើោត់យស្ែើសំុ្) 

 ជត្រមាបោត់ថា អាច្បបដឹងយៅ គ.ជ.ប ោ៉ាងយូរ ៥ នថ្ៃ បនាា ប់ពីនថ្ៃ
 នទទួល ទ.១២០៣ យនោះ។ 

- សបប្មចយលប់្ពមបលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា 
ស្ស្ង់យស្ច្បកដីស្យត្រមច្បយល់ត្រពម ក់កែុង ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ 

បញ្ជជ ក់មូលយហតុ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា។ 

 
 

 

សមាា ល់៖   
   គក.េប ត្រតូសយកវើរ យការណ៍្យនញើជូន គ.ជ.ប យ យភាជ ប់ជាមួយស្ត្រមង់ 
យស្ច្បកតីស្យត្រមច្ប(ទ.១២០៣)យែើមបីសំុ្បញ្េូ លយ ម្ ោះ ឬផ្កតត្រមូសយ ម្ ោះ ឬ/និង 
ទិនែន័យកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងននការោិល័យយ ោះយនែ តពាក់ព័នធ។ 

ត្របសិ្នយបើ  គក.េប យបើកស្សនាការស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ 
កែុងករណី្ផ្ែល៖  

 សបប្មចបដិបសធបលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទាស់  
ស្ស្ង់យស្ច្បកដីស្យត្រមច្បបែិយស្ក ក់កែុង ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ 

បញ្ជជ ក់មូលយហតុ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា។ 

 

 

 

  
 

 

 
- ១  ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
- ១  ច្បាប់ ជូន  គ.ជ.ប 
- ១ ច្បាប់ រកាទុកជាឯកនរ 

ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ 
 

 
- ១  ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
- ១  ច្បាប់ ជូន  គ.ជ.ប 
- ១  ច្បាប់ រកាទុកជាឯកនរ 

ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៣ ច្បាប់ 
 

 
- ១ ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ ច្បាប់ ជូនអែកត្រតូសយគបដឹង ឬតំណាង 
- ១ ច្បាប់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ ច្បាប់ រកាទុកជាឯកនរ 

 

ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ 
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 ជូនអែកបដឹង ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៤ ច្បាប់ (ត្របសិ្នយបើោត់យស្ែើសំុ្) 
 ជត្រមាបោត់ថា អាច្បបដឹងយៅ គ.ជ.ប ោ៉ាងយូរ ៥នថ្ៃ បនាា ប់ពីនថ្ៃ ន
ទទួល ទ.១២០៣ យនោះ។ 

 សបប្មចយល់ប្ពមបលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទាស ់
ស្ស្ង់យស្ច្បកដីស្យត្រមច្បយល់ត្រពម ក់កែុង ទ.១២០៣ ចំ្បនួន៤ច្បាប់ 

បញ្ជជ ក់មូលយហតុ ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ជូនអែកត្រតូសយគបដឹងជំទស់្ ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ (ត្របសិ្នយបើោត់ 

យស្ែើសំុ្) 
 ជត្រមាបោត់ថា អាច្បបដឹងយៅ គ.ជ.ប ោ៉ាងយូរ ៥នថ្ៃ បនាា ប់ពីនថ្ៃ ន
ទទួល ទ.១២០៣ យនោះ។ 

សមាា ល់៖  
 គក.េប ត្រតសូជូនែំណឹ្ងែល់អែកផ្ែលត្រតសូយគបដឹងជំទស់្ថា ោត់អាច្បបដឹងតវ៉ា 
យៅ គ.ជ.ប កែុងរយៈយពល ៥នថ្ៃ ោ៉ាងយូរ បនាា ប់ពីនថ្ៃទទួល ន ទ.១២០៣ 
របស់្ គក.េប។ ទនាឹមនឹងយនោះ យកវើរ យការណ៍្ជូន គ.ជ.ប យ យភាជ ប់មកជា 
មួយ ទ.១២០៣។  

ខ. ការដាក់ ការទទួល ន្ិងការបដាោះប្ាយបលើពាកយបណ្ដឹ ងបៅ គ.ជ.ប 

ខ.១-ការដាក់ពាកយបណ្ដឹ ងបៅ គ.ជ.ប 

អែកបដឹង ឬតំណាងផ្ែលមិនសុ្េចិ្បតតនឹងយស្ច្បកតីស្យត្រមច្បរបស់្ គក.េប 
មានសិ្ទធិ ក់ពាកយបណ្តឹ ង ទ.១២០២ ចំ្បនួន ៣ច្បាប់ (ករណី្បណ្តឹ ងតវ៉ា) 
ឬចំ្បនួន ៤ច្បាប់ (ករណី្បណ្តឹ ងជំទស់្) យៅ គ.ជ.ប កែុងរយៈយពលោ៉ាងយូរ ៥នថ្ៃ 
យត្រកាយពី នទទួល ទ.១២០៣ ពី គក.េប។ 

ខ.២-ការទទួល ន្ិងពិន្តិយបលើពាកយបណ្ដឹ ងបៅ គ.ជ.ប 
 

ផ្បបបទ និងនីតិសកីិននការទទួល ពិនិតយយលើពាកយបណ្តឹ ងយៅ គ.ជ.ប 
ត្រតូសអនុសតតាមលំនំាែូច្បោែ នឹងនីតិសកីិយៅថាែ ក់ គក.េប ផ្ែរ។ 

 

 
- ១ច្បាប់ ជូនអែកបដឹង ឬតំណាង 
-  ១ច្បាប់ ជូនអែកត្រតូសយគបដឹង ឬតំណាង 
- ១ច្បាប់ ជូន គ.ជ.ប 
- ១ច្បាប់ រកាទុកជាឯកនរ 

 

ទ.១២០៣ ចំ្បនួន ៤ច្បាប់ 
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ខ.៣-ការបដាោះប្ាយបលើពាកយបណ្ដឹ ងបៅ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ត្រតូសស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្តឹ ងកែុងរយៈយពល ៥នថ្ៃោ៉ាងយូរ បនាា ប់ 
ពីនថ្ៃទទួល ន ទ.១២០២។ 

បនាា ប់ពី គ.ជ.ប យបើកស្សនាការស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ាកែុងករណី្ 
ផ្ែល ៖ 

- បែិយស្កយលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា ៖ គ.ជ.ប ជត្រមាបអែកបដឹងថា យស្ច្បកដី 
ស្យត្រមច្បរបស់្ គ.ជ.ប ជាយស្ច្បកដីស្យត្រមច្បចុ្បងយត្រកាយបិទនលូសតវ៉ា។ 

- យល់ត្រពមយលើពាកយបណ្ដឹ ងតវ៉ា៖ គ.ជ.ប ចាត់ផ្ច្បងឱ្យនាយក ា នត្រគប់ត្រគង 
ទិនែន័យអែកយ ោះយនែ ត និងបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត បញ្េូ លយ ម្ ោះ ឬផ្កតត្រមូស 
យ ម្ ោះ ឬ/និងទិនែន័យកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តននការោិល័យយ ោះយនែ ត 
ពាក់ព័នធជាបនាា ន់។ 
 

បនាា ប់ពី គ.ជ.ប យបើកស្សនាការស្យត្រមច្បយលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ កែុង 
ករណី្ផ្ែល ៖ 

- បែិយស្កយលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្ ៖ គ.ជ.ប ជត្រមាបអែកបដឹងថា យស្ច្បកដី 
ស្យត្រមច្បរបស់្ គ.ជ.ប ជាយស្ច្បកដីស្យត្រមច្បចុ្បងយត្រកាយបិទនលូសតវ៉ា ។ 

- យល់ត្រពមយលើពាកយបណ្ដឹ ងជំទស់្៖ គ.ជ.ប ជត្រមាបអែកត្រតសូយគបដឹងជំទស់្ 
ថា យស្ច្បកដីស្យត្រមច្បរបស់្ គ.ជ.ប ជាយស្ច្បកដីស្យត្រមច្បចុ្បងយត្រកាយបិទនលូស 
តវ៉ា។ គ.ជ.ប ចាត់ផ្ច្បងឱ្យ ន.គ.ទ.ប លុបយ ម្ ោះអែកផ្ែលត្រតូសយគបតឹងជំទស់្ 
យច្ប ពីបញ្ជ ីយ ោះយនែ តននការោិល័យយ ោះយនែ តពាក់ព័នធជាបនាា ន់។ 
 

៧.  ការណកតប្មូវបញ្ជ ីប ោះបនោ ត ការបរៀបចំ ការប ោះព មព បដើ មប ីដាក់ជូន្ គ.ជ.ប ផ្តល់ស ពលភាព 
បនាា ប់ពីពាកយបណ្តឹ ងតវ៉ា ឬពាកយបណ្តឹ ងជំទស់្ទក់ទងនឹងបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត 

ែំបូង នយ ោះស្នយរួច្បរាល់ នាយក ា នត្រគប់ត្រគង ទិនែន័យអែកយ ោះយនែ ត និង 
បញ្ជ ីយ ោះយនែ ត ត្រតូសយកវើការផ្កតត្រមូសបញ្ជ ីយ ោះយនែ តែំបូងាមយស្ច្បកតីស្យត្រមច្បនា ពរ 
របស់្ គក.េប ឬ/និង គ.ជ.ប រួច្បយរៀបចំ្បបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត ក់ជូន គ.ជ.ប ពិនិតយ 
ស្យត្រមច្បជាបញ្ជ ីយ ោះយនែ តនលូសការ។ 

គ.ជ.ប ត្រតូសនដល់សុ្ពលភាពបញ្ជ ី យ ោះយនែ តននការោិល័យយ ោះយនែ ត 
ទំងអស់្ជានលូ សការស្ត្រមាប់ការយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ត្រកុមត្របឹកាកែុងរយៈយពល 
ោ៉ាងតិច្ប ១៥នថ្ៃ មុននថ្ៃយ ោះយនែ ត(នថ្ៃទី១១ ផ្េឧស្ភា នែ ំ២០១៩)។  

បញ្ជ ី យ ោះយនែ តនលូ សការមានទិនែន័យែូច្បខាងយត្រកាម ៖ 
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 យលេកូែ និងយ ម្ ោះរាជធានី យេតត 
 យលេកូែ និងយ ម្ ោះត្រកងុ ស្ស្ុក េណ្ឌ  
 យលេកូែ និងយ ម្ ោះទីាំងការោិល័យយ ោះយនែ ត 
 ត្របអប់តូច្បស្ត្រមាប់គូស្ស្មាា ល់យពលមកយ ោះយនែ ត 
 យលេយរៀងននយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ ត 
 អតតយលេ (បញ្ជ ីយ ោះយនែ តស្កល) 
 របូថ្ត 
 នាមត្រតកូល និងនាមេលួន ផ្ែលយរៀបចំ្បាមលំ ប់អកេរត្រកមផ្េមរ 
 យលេ អ.េ ឬ ឯ.អ (បញ្ជ ីយ ោះយនែ តស្កល) 
 យភទ 
 នថ្ៃផ្េនែ ំកំយណ្ើ ត 
 ឋានៈកែុងមុេតំផ្ណ្ង 
 លំយៅឋាន ឬទីសំ្ណាក់ននអែកយ ោះយនែ ត 
 ការបញ្ជជ ក់ចំ្បនួនអែកយ ោះយនែ តស្របុកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តននការោិល័យ
យ ោះយនែ តនីមួយៗ 

 ការបញ្ជជ ក់ថា ជាបញ្ជ ីយ ោះយនែ តនលូសការស្ត្រមាប់ការយ ោះយនែ តយត្រជើស្យរ ើស្ 
ត្រកុមត្របឹកា 

 ច្បយនាល ោះបត្រមងុទុកស្ត្រមាប់ចុ្បោះហតាយលខា កាលបរយិច្បេទ និងយ ោះត្រា 
គ.ជ.ប យៅយលើទំព័រចុ្បងយត្រកាយ។ 

គ.ជ.ប ត្រតូសបិទនាយបញ្ជ ីយ ោះយនែ តនលូសការ កែុងរយៈយពលោ៉ាងតិច្ប ១៥នថ្ៃ 
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 ន គ.ជ.ប នតល់សុ្ពលភាពរចួ្បយហើយ មិនអាច្បផ្កផ្ត្រប នយទ យលើកផ្លង 
មានអែកយ ោះយនែ តណាមាែ ក់ ផ្ែលមានយ ម្ ោះកែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តយនាោះ  ន 
ទទួលមរណ្ភាព។ កែុងករណី្យនោះ ត្រកសួ្ងមហាននាត្រតូសបំយព ផ្បបបទផ្ទល ស់្ 
បតូរស្មាជិក កបឃ.ស្ យនាោះ កែុងរយៈយពល ៧នថ្ៃោ៉ាងតិច្ប មុននថ្ៃយ ោះយនែ ត 
យែើមបីឱ្យ គ.ជ.ប  ក់ជំនួស្កែុងបញ្ជ ីយ ោះយនែ តនលូសការ។   
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