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១. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តៃនឃុំ សងក ត់ ែដល គធ.ខប សេ្រមចពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផល .. ៣២ 

២. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តៃនឃុ ំសងក ត់ ែដល គធ.ខប សេ្រមចយល់្រពមទទួលយកលទធផលៃន
ករេបះេឆន ត ................................................................................................................................................ ៣២ 

ក. ករេវចខចប់កញច ប់ «ឃ ពិេសស» ................................................................................ ៣២ 
ខ. ករេវចខចប់េសបង «ឃ» ៃនឃុំ សងក ត់ែដលគម នពកយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ................ ៣៣ 
គ. ករេវចខចប់េសបង «ឃ មនបណ្ដឹ ង» ............................................................................ ៣៤ 
ឃ. ករបញជូ ន និងករ្របគល់ ទទួល ................................................................................. ៣៥ 
ង. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេនសល់បញជូ នេទ គ.ជ.ប ......................................................... ៣៥ 
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iv 

 

អរសរកាត់ 
 

១. គណៈកម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ោះរនោ ត គ.ជ.ប 
២. គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គធ.េប 
៣. រេខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត េគធ.េប 
៤. រេខាធិការដ្ឋា នរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត េធ.េប 
៥. គណៈកម្ាការឃ ំ សង្កា ត់ររៀបចំការរ ោះរនោ ត គឃ.សប 
៦. គណៈកម្ាការការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត គ.ក.ប/គ.ក.រ 
៧. ចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្តសត និងចាប់សដីពី

វរិោធនកម្ាចាប់សដីពីការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំងតំណាងរាស្តសត ច.ប.ត.រ 
៨. បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ តរ្ជើសតំង

តំណាងរាស្តសត ប.ន.ត.រ 
៩. អតតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិខ្េារ អ.េ 
១០. ឯកោរបញ្ជា ក់អតតសញ្ជា ណបរ្ម្ើឱ្យការរ ោះរនោ ត ឯ.អ 
១១. ទ្ម្ង់ខ្បបបទរេេ ទ.



គ.ជ.ប េសៀវេភែណន ំគធ.ខប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ២ំ០១៨ 1 

 
េគលបំណង 

េដើមបីឱយករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ នៃថង ទិតយ ទី២៩ ែខកកក  

ឆន ំ២០១៨ ្រប្រពឹត្តេទបនេ យរលូន មចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត 

និងចបប់ស្ដីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត និងបទបញជ  និង

នីតិវធីិស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត គ.ជ.ប បនេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភ

ែណនំ គធ.ខប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ំ២០១៨ េនះេឡើង 

េដើមបីជជំនួយ និងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងដល់ គធ.ខប អំពីករទទួលខុស្រតូវេលើភរកិចចដ៏

េ្រចើនែដលចបប់េបះេឆន តអនុញញ ត ឬត្រមូវឱយអនុវត្ត ឬែដល គ.ជ.ប បនកំណត់កនុង ប.ន.ត.រ 

ជពិេសសអំពី៖ 

- ករទទួល និងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

- ករ្រតួតពិនិតយលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់ែដលគម នពកយបណ្ដឹ ងេន 

គធ.ខប។ 

- ករ្រតួតពិនិតយលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់ែដលមនពកយបណ្ដឹ ងេន 

គធ.ខប។ 

- ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តបញជូ នមក គ.ជ.ប ករណី គធ.ខប យល់្រពម

ទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់។ 

- ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តបញជូ នមក គ.ជ.ប ករណី គធ.ខប សេ្រមច

ពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់ ឬេន

ករយិល័យ មួយ ឬេ្រចើនកនុងឃំុ សងក ត់។ 

គ.ជ.ប សងឃឹមថ គធ.ខប នឹងយកចិត្តទុក ក់សិក ែស្វងយល់ និងអនុវត្ត មករ

ែណនំកនុងេសៀវេភេនះ េដើមបីសេ្រមចភរកិចចបន្រតឹម្រតូវ ទន់េពលេវ  និងមនតម្ល ភព។ 

 
&*  
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គែៈរម្មការរារធាន ីសខតតសរៀបចាំការស ះសនោ ត (គធ.ខប) 

I. សាសភារ រចនាសម្ព័នធ ភាររិចច និងការទទួលខុសព្តូវរបស ់គធ.ខប 

១.  ា ភាព នងិរចន ម្ព័នធរប ់ គធ.ខប 
គណៈកម្ាការរាជធានី រេតតររៀបចំការរ ោះរនោ ត គឺជាគណៈកម្ាការ្គប់្គងការ

រ ោះរនោ តរៅថាោ ក់រាជធានី រេតតខ្ េ្តូវខ្តងតំងរដ្ឋយ គ.ជ.ប រ ើម្បជីាជំនួយកោ ងការរធែើ
ខ្ផនការ ររៀបចំចាត់ខ្ចង និង្តួតពិនិតយ ំរណើ រការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន។ 

គធ.េប ្តូវម្មនសម្មសភាពចំនួន ៥ ឬ៧របូ ខ្ េរមួ្ម្មន៖ 
 ្ បធាន ១របូ 
 អន ្បធាន ១របូ 
 សម្មជិក ៣ ឬ៥របូ 

ចំនួនជាក់ខ្សដងននសម្មជិក គធ.េប ្តូវកំណត់រដ្ឋយរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប។ 
គធ.េប ម្មនរេខាធិការដ្ឋា ន អន គណៈកម្ាការបរចចករទស អន គណៈកម្ាការ្តួត

ពិនិតយ ស្ម្បស្ម្ួេ និងអន គណៈកម្ាការរផេងៗរទៀតតម្ការចំា ច់ ជាជំនួយការ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក. សលខាធិការដ្ឋា ននន គធ.ខប (លគធ.ខប) 
រេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប ម្មនសម្មសភាព ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ្ បធាន ១របូ 
 អន ្បធាន ១របូ 
 សម្មជិកយា៉ាងរ្ចើន ៥របូ 
រៅកោ ង ំណាក់កាេរ ោះរនោ ត េធ.េប បំរពញភារកិចចជាជំនួយការឱ្យ គធ.េប 

រ ើយខ្ េ្តវូរៅថា រេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប (េគធ.េប)។ 

គធ.ខប 

អន គណៈកម្ាការបរចចករទស រេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប 
(េគធ.េប) 

អន គណៈកម្ាការ្តតួពិនិតយ
ស្ម្បស្ម្ួេ 

ខ្ផោកបណដ ោះបណាដ េ អប់រ ំ
អោករ ោះរនោ ត ព័ត៌ម្មន និង
ទំនាក់ទំនងោធារណៈ 

ខ្ផោករសវាកម្ាចាប់ 
និងវវិាទកម្ា និង

សនតិស េរ ោះរនោ ត 

ខ្ផោក ិរញ្ាវតថ  ខ្ផោករ ា េ ខ្ផោក្បតិបតតិការ 
និងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
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ខ. អនុគែៈកម្មការបសចេកសទ  
អន គណៈកម្ាការបរចចករទសនន គធ.េប ម្មន ៥ខ្ផោក និងម្មនសម្មសភាព  ូច

ខាងរ្កាម្៖ 
 ្ បធាន េគធ.េប ជា្បធាន 
 អន ្បធាន េគធ.េប ជាអន ្បធាន 
 សម្មជិក គធ.េប ជា្បធានខ្ផោកនីមួ្យៗ 
 សម្មជិក េគធ.េប ជាអន ្បធានខ្ផោកនីមួ្យៗ។ 

ខ្ផោកទំាង ៥ ននអន គណៈកម្ាការបរចចករទស គឺ៖ 
 ខ្ផោករ ា េ 
 ខ្ផោក្បតិបតតិការ និងបញ្ា ីរ ោះរនោ ត 
 ខ្ផោក ិរញ្ាវតថ  
 ខ្ផោកបណដ ោះបណាដ េ អប់រអំោករ ោះរនោ ត ព័ត៌ម្មន និងទំនាក់ទំនងោធារណៈ 
 ខ្ផោករសវាកម្ាចាប់ និងវវិាទកម្ា និងសនតិស េរ ោះរនោ ត។ 

សម្មជិក គធ.េប នីមួ្យៗ្តូវ នចាត់តំងជា្បធានខ្ផោកននអន គណៈកម្ាការ
បរចចករទសនីមួ្យៗ។ 
គ.  អនុគែៈកម្មការម្រតួតពនិិតយ  ម្រម្ប ម្រម្ួល 

អន គណៈកម្ាការ្តួតពិនិតយ ស្ម្បស្ម្ួេ ម្មនសម្មសភាព  ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ្ បធាន គធ.េប ជា្បធាន 
 អន ្បធាន គធ.េប ជាអន ្បធាន 
 ្ បធាន និងអន ្បធាន េគធ.េប ជាសម្មជិក 

អន គណៈកម្ាការ្តួតពិនិតយ ស្ម្បស្ម្ួេម្មនខ្ផោកពាក់ព័នធទំាងអស់ជា
ជំនួយការ។ 

 

ឃ. ម្រកុម្ម្រតួតពនិិតយលទធផលននការស ោះសនោ តសៅ គធ.ខប 
គធ.េប ្តវូខ្តងតំង្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេនន គធ.េប មួ្យ្កុម្ ឬរ្ចើន្កមុ្ 

រដ្ឋយរយាងតម្ចំនួនតិច ឬរ្ចើនននឃ ំ សង្កា ត់ កោ ងរាជធានី រេតតនីមួ្យៗ រ ើម្បី
្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តតម្ឃ ំ សង្កា ត់ និងខ្តងតំងមួ្យ្កុម្រផេងរទៀត 
រ ើម្បីបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន។ 

្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេនីមួ្យៗខ្ េ្តូវ នខ្តងតំង អាច្តួតពិនិតយេទធផេ
ននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួនតិចជាង ១០ ឬរ្ចើនជាង ១០ និងអាចខ្បងខ្ចក
ឱ្យទទួេបនទ កឃ ំ សង្កា ត់ កោ ង្កុង ស្រសុក េណឌ មួ្យ ឬរេើសពីមួ្យ។ 
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សមសភពៃន្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល ្រតូវេ្រជើស ំងពីកនុងចំេ មសមសភព
អនុគណៈកមមករបេចចកេទសៃន គធ.ខប និងម្រន្តីៃន លគធ.ខប កនុងេនះ្រតូវយកចិត្ត
ទុក ក់ចំេពះម្រន្តី ែដលេពលេនះ មិនសូវមនករងរមមញឹក ដូចជ្រគូបង្ហ ត់
ជេដើម។ គធ.ខប ចេលើកសំេណើ សំុែតង ំងសមជិកៃន គឃ.សប ែដលសថិតេន
ជិត លគធ.ខប បញចូ លកនុង្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល កនុងករណីពំុមនម្រន្តីបុគគលិក 
្រគប់្រគន់។ 

្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលនីមួយៗ មនសមសភពចំនួន ៤របូ ដូចខងេ្រកម៖ 
 ្របធន ១របូ 

(ែដលជសមជិកអនុគណៈកមមករបេចចកេទសៃន គធ.ខប ឬម្រន្តីៃន លគធ.ខប)  
 អនុ្របធន ១របូ 
 េលខធិករ ១របូ 
 ជំនួយករ ១របូ។ 

្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល មនភរកិចច្រតួតពិនិតយលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង
ឃំុ សងក ត់ មចំនួនឃំុ សងក ត់ ែដល្រកុមទទួលបនទុកបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ង. ្រកុមបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តេន គធ.ខប 
្របធន លគធ.ខប ្រតូវទទួលបនទុកដឹកនំ្រកុមបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន ត

កនុង ជធនី េខត្តេ យផទ ល់។ ្រកុមបូកសរបុលទធផល មនសមសភព ដូចខង
េ្រកម៖ 

 ្របធនែផនករដ្ឋបល ១របូ 
 ្របធនែផនក្របតិបត្តិករ ១របូ 
 ម្រន្តីេចះេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ មួយចំនួន មករចំបច់ 
 ករកំុីពយូទ័រ ឬម្រន្តីែដលមនចំេណះដឹងខងករេ្របើ្របស់អីុែមល ១របូ។ 

ច. ្រកុមស្រមបស្រមួលេន គធ.ខប 
 ្រកុមស្រមបស្រមួលេន គធ.ខប មនសមសភព ដូចខងេ្រកម៖ 
 ្របធន លគធ.ខប     ្របធន 
 សមជិក គធ.ខប ទទួលបនទុកែផនក្របតិបត្តិករ 

 និងបញជ ីេបះេឆន ត     អនុ្របធន 
 សមជិក គធ.ខប ទទួលបនទុកែផនកេស កមមចបប់ និង 
វ ិ ទកមម និងសន្តិសុខេបះេឆន ត     សមជិក 
 ជំនួយករបណ្ដុ ះប ្ដ ល អប់រអំនកេបះេឆន ត ព័ត៌មន និង 
ទំនក់ទំនង ធរណៈ (្រគូបង្ហ ត់)     សមជិក 
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 ម្ន្តនតី្បតិបតតិការ និងភសត ភារ     សម្មជិក 
 រេខាធិការ     សម្មជិក 

សម្មសភាពជាក់ខ្សដង្តូវចាត់តំងតម្រយៈេិេិតបង្កគ ប់ការរបស់ គធ.េប។ 
២. ភារកិចេ នងិការទទលួខ ុម្រតូវរប ់ គធ.ខប 

គធ.េប ្តូវទទួេេ ស្តូវកោ ងការររៀបចំ និងចាត់ខ្ចងការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ 
កោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួនតម្ការ្បគេ់សិទធិអំណាច និង្តួតពិនិតយនីតាន កូេភាព 
រដ្ឋយ គ.ជ.ប។ គធ.េប ្តូវ៖ 

 ចាត់្គប់វធិានការចំា ច់ រ ើម្បីធានាឱ្យការរ ោះរនោ ត្ប្ពឹតតរៅរដ្ឋយរសរ ី
្តឹម្្តូវ និងយ តតិធម៌្ តម្រយៈការរ ោះរនោ តជាសម្មៃ ត់។ 
 អន វតតខ្ផនការរម្ ្ គប់្គងងវកិារបស់េលួន ច ោះបញ្ា ី និងខ្ងរកាបញ្ា ីោររពើភ័ណឌ នន
សម្មា រ បរកិាា រស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត និងរគ្មរព្បតិទិនននការរ ោះរនោ ត។ 
 រគ្មរព និងអន វតតចាប់ បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិស្ម្មប់ការរ ោះរនោ ត និងរគ្មេការណ៍
ខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប និង្កម្សីេធម៌្ស្ម្មប់ម្ន្តនតីរ ោះរនោ ត។ 
 ចាត់វធិានការពាក់ព័នធរៅនឹងកិចចការពារសនតិស េ និងសណាដ ប់ធាោ ប់ោធារណៈ
រៅកោ ង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 
 តម្ដ្ឋន ្តួតពិនិតយការង្ករ្គប់្គង និង្បតិបតតិការរបស់ គឃ.សប។ 
 ខ្បងខ្ចកសម្មា រ បរកិាា ររ ោះរនោ តជូន គឃ.សប។ 
 ខ្ចកចាយរាេ់ឯកោរ និងព័ត៌ម្មនខ្ េពាក់ព័នធរៅនឹង ំរណើ រការរ ោះរនោ ត។ 
 រេើកគរ្ម្មង និងអន វតតកម្ាវធីិបណដ ោះបណាដ េសដីពីការរ ោះរនោ តកោ ង្កបេ័ណឌ
រាជធានី រេតត រដ្ឋយរយាងតម្ការខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប។ 
 រេើកកម្ពស់ការយេ់ ឹងរបស់ោធារណជន អំពី ំរណើ រការរ ោះរនោ តរដ្ឋយរធែើ
ការស្ម្បស្ម្ួេការង្ករអប់រអំោករ ោះរនោ តរៅកោ ង្កបេ័ណឌ រាជធានី រេតត រដ្ឋយ
ស ការជាមួ្យនឹងអាជាា ធរម្មនសម្តថកិចច និងអងគការមិ្នខ្ម្នរដ្ឋា ភិ េនានា។ 
 ស្ម្បស្ម្េួ និង្តតួពិនិតយការរោសនារ ោះរនោ តរៅកោ ងរាជធានី រេតត។ 
 ចាត់្គប់វធិានការ រ ើម្បធីានាឱ្យម្មនភាពរសាើគ្មោ កោ ងការរ្បើ្ ស់អគ្មរ ឬទីោធារណៈ
 េ់គណបកេនរយា យឈររ ា្ ោះ កោ ងអំ  ងរពេរោសនារ ោះរនោ ត។ 
  ំរណើ រការកម្ាវធីិផេពែផាយព័ត៌ម្មន។ 
 រេើកសំរណើ ស ំ គ.ជ.ប ខ្តងតំងសម្មសភាព គឃ.សប និង គ.ក.ប កោ ងរាជធានី រេតត 
និងរធែើតរាង្ ក់កន្ម្ស្ម្មប់សម្មជិក និងម្ន្តនតីនន គធ.េប គឃ.សប និង គ.ក.ប 
តម្ការខ្ណនំារបស់ គ.ជ.ប។ 
 ចាត់ខ្ចង និងស្ម្បស្ម្ួេការអន វតតរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប សដីពីនីតិវធីិ
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បញចូ ល បញជូ ន ្រតួតពិនិតយ និងផ ព្វផ យលទធផលេបះេឆន តបឋមេន ម
ជធនី េខត្តេរៀងៗខ្លួន េ យសហករជមួយអនុគណៈកមមករស្រមបស្រមួល

របស់ គ.ជ.ប និង គឃ.សប។ 
 ម នករងរ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបស់ គឃ.សប កនុងករបូកសរបុលទធផល
ៃនករេបះេឆន តពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
 េរៀបចំចត់ែចង្របមូល និង្រតួតពិនិតយលទធផលៃនករេបះេឆន ត មឃំុ សងក ត់ 
កនុង ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន។ 
 េរៀបចំេវចខចប់ និង្របគល់កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងករ ប់សន្លឹកេឆន ត 
កំណត់េហតុៃនករបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន ត មឃំុ សងក ត់ ឬ ជធនី 
េខត្តរបស់ខ្លួន ្រពមទំងសមភ រ បរកិខ រ និងឯក រេបះេឆន តពក់ព័នធជូនេទ គ.ជ.ប។ 
 ទទួលពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ និងដំេណើ រករេ ះ្រ យពកយ
បណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់។ 
 េ ះ្រ យ ល់វ ិ ទកមមេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួនដូចែដលបនែណនំេ យ គ.ជ.ប។ 
 ចត់្រគប់វធិនករេដើមបីទប់ ក ត់ និងេ ះ្រ យ ល់ភពមិន្រប្រកតីកនុងដំេណើ រ
ករេបះេឆន ត។ 
 សហករចត់ែចងករងរសន្តិសុខេបះេឆន តេនកនុង ជធនី េខត្ត។ 
 ជូនេយបល់ដល់ គ.ជ.ប អំពីបរយិកសកនុង ជធនី េខត្ត េដើមបីចត់វធិនករ
នន ធនឱយករេបះេឆន តបន្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី្រតឹម្រតូវ និងមនតម្ល ភព។ 
 យតៃម្លអំពី្របសិទធភពករងររបស់សមជិកទំង យៃន គឃ.សប។ 
 អនុវត្តករងរដៃទេទៀត ែដលចបប់េបះេឆន តអនុញញ ត ឬត្រមូវឱយអនុវត្ត។ 
 អនុវត្តករងរដៃទេទៀត ឬអនុវត្តសិទធិអំ ចដៃទេទៀត ែដល្រតូវបន្របគល់ឱយ
េ យ គ.ជ.ប។ 

ចំ ៖ំ ភរកិចចរបស់្របធន អនុ្របធន សមជិក គធ.ខប និងភរកិចចរបស់្របធន អនុ្របធន 
និងសមជិក លគធ.ខប មនែចងលម្អិតេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប។ 

II. ករ្របមូល និងករបញជូនទិនននយ័លទធផលបឋមៃនករេបះេឆន ត មក គ.ជ.ប 
េន ង ចៃនៃថងេបះេឆន ត ្រកុមស្រមបស្រមួលៃន គធ.ខប ្រតូវ៖ 
 ចត់ែចង និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្តេសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប ស្ដីពីនីតិវធីិៃនករ
បញចូ ល បញជូ ន ្រតួតពិនិតយ និងផ ព្វផ យលទធផលេបះេឆន តបឋម។ 
 ទក់ទង និងសហករជមួយអនុគណៈកមមករស្រមបស្រមួលពក់ព័នធនឹងរូបភព
កំណត់េហតុៃនករ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ.១១០២)។ 
 ទក់ទងជមួយ គឃ.សប ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តនីតិវធីិបញចូ ល និងបញជូ នលទធផល
េបះេឆន តបឋម។ 
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 រធែើការផេពែផាយនូវេទធផេរ ោះរនោ តបឋម្រៅកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន តម្រយៈ 
Facebook Page របស់ េគធ.េប និងវទិយ កោ ងរាជធានី រេតត បនាទ ប់ពីទទួេ នពី
អន គណៈកម្ាការផេពែផាយនន គ.ជ.ប។ ការផេពែផាយរនោះ អាចរធែើរ ើង ំណាេគ្មោ
នឹងការផេពែផាយរបស់ គ.ជ.ប។ 

III. ការបសងកើតម្រឈម្ែឌ លព្តួតរិនិតយ និងបូរសរបុលទធផលននការស ះសនោ តនន 
គធ.ខប 

គធ.េប ្តូវបរងាើតម្ជឈម្ណឌ េមួ្យស្ម្មប់្តតួពិនិតយ និងបូកសរ បេទធផេននការ
រ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតរបស់េលួន រ ើម្បីរផាើជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសរ្ម្ចជាេទធផេរ ោះរនោ ត
ផលូវការ។ 

១. ទីតាំងននម្ជឈម្ែឌ លម្រតតួពនិិតយ និងបកូ រុបលទធផលននការស ោះសនោ តនន គធ.ខប 
ម្ជឈម្ណឌ េ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត 

អាចម្មនទីតំងរៅរេខាធិការដ្ឋា ននន គធ.េប ឬរៅអគ្មរមួ្យរផេង ឬខ្ផោកណាមួ្យ
ខ្ េម្មនទំ ំទូលាយេាម្អាចររៀបចំឱ្យម្មនកខ្នលងប្ម្ុង  ូចខាងរ្កាម្ ៖ 

- កខ្នលងស្ម្មប់ទទួេកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» និងរសាង «គ» ឬរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» 
និងសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់ពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតតពាក់ព័នធ 
ខ្ េ្តវូសថិតរៅខ្កបរផលូវចូេ។ 

- បនទប់មួ្យទូលាយេាម្ខ្ េអាចសត កកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» និងរសាង «គ» ឬ
រសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» ដ្ឋច់រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ រៅតម្ឃ ំ សង្កា ត់ និងម្មនសររសរ
សម្មគ េ់រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗផង។ 

- បនទប់មួ្យរដ្ឋយខ្ កដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រផេងរទៀត ខ្ េ 
គឃ.សប  ន្បគេ់ឱ្យ។ 

- បនទប់ធំទូលាយមួ្យ ឬបនទប់តូចៗរ្ចើន ខ្ េ្តូវម្មនត  និងរៅអី្គប់្គ្មន់ស្ម្មប់
រ្បើកោ ងរពេ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត 
រ ើយខ្ េអាចទទួេ នទំាង្កុម្្តតួពិនិតយេទធផេរបស់ គធ.េប ទំាងតំណាង
គណបកេនរយា យពាក់ព័នធ អោកសរងាតការណ៍ ទំាងអោកបតឹងពាក់ព័នធ ឬតំណាង។ 

- បនទប់ោអ តតូចមួ្យ (របើម្មន) ស្ម្មប់ដ្ឋក់រ្គឿងបរកិាា រ ក ំពយូទ័រមួ្យស្ម្មប់បំពាក់
រដ្ឋយកម្ាវធីិ និងទ្ម្ង់ឯកភាពមួ្យស្ម្មប់បញ្ចូ េទិនោន័យេទធផេននការ
រ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត និងម្មនភាា ប់្បព័នធអ ីនធឺណិត រ ើម្បីបញ្ាូ នេទធផេ
រៅ គ.ជ.ប។ 
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២.  នរិ ខុ នងិ ុវតថិភាពននអគារម្ជឈម្ែឌ លម្រតតួពិនតិយ នងិបកូ រុបលទធផលននការស ោះសនោ ត 
គធ.េប ្តូវធានាអំពីសនតិស េ ស វតថិភាពននអគ្មរម្ជឈម្ណឌ េរបស់ គធ.េប ស្ម្មប់

ការ្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត។ រៅកោ ង ំរណើ រការ្តួតពិនិតយ
េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត  គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចង ូចខាងរ្កាម្៖ 

- ្តូវចាត់ឱ្យម្មនម្ន្តនតីម្មោ ក់ទទួេបនទ កសណាត ប់ធាោ ប់កោ ងម្ជឈម្ណឌ េ និង្តូវម្មន
ម្ន្តនតីម្មោ ក់្បចំាការរៅម្មត់ទាែ ររចញចូេ ខ្ េសថិតរ្កាម្ការ្គប់្គងផ្ទទ េ់របស់
្បធាន គធ.េប។ 

- ្តូវបិទទាែ រ និងបងអួចទំាងអស់ និងចាក់រោយា៉ាង្តឹម្្តូវ រៅរពេផ តរម្ម៉ាងរធែើ
ការង្ករ។ 

- ្តូវរសោើស ំកិចចស ការពីគណៈបញ្ជា ការឯកភាពរ ា េរាជធានី រេតត ្កុង 
ស្រសុក េណឌ  រ ើម្បចីាត់កម្មល ំងការពារបររិវណខាងរ្ៅ។ 

- ្តូវររៀបចំចាត់កម្មល ំងសនតិស េផ្ទទ េ់របស់ គធ.េប រ ើម្បីការពារបររិវណខាងកោ ង។ 
៣. ការម្រគប់ម្រគងម្ជឈម្ែឌ លម្រតតួពនិិតយ នងិបកូ រុបលទធផលននការស ោះសនោ ត 

គធ.េប ្តូវទទួេបនទ ក្គប់្គងការរចញចូេម្ជឈម្ណឌ េនន គធ.េប ស្ម្មប់
្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត និងម្មនសិទធិអំណាចរចញ ចូេ
ម្ជឈម្ណឌ េរនោះ។  

ជន្គប់រូបខ្ េម្មនវតតម្មនរៅកោ ងបររិវណសនតិស េ និងកោ ងម្ជឈម្ណឌ េនន    
គធ.េប ស្ម្មប់្តតួពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត ្តូវសថិតរៅរ្កាម្
អំណាច្គប់្គង និងការខ្ណនំារបស់្បធាន គធ.េប ។ 

ក. ការអនុញ្ញា ត 
្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេកោ ងម្ជឈម្ណឌ េរនោះនូវជនទំាងឡាយ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
- ថាោ ក់ ឹកនំា និងម្ន្តនតីកោ ង្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេនន គធ.េប ខ្ េ នទទួេ
ការខ្តងតំង។ 

- តំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកយកព័ត៌ម្មន និងអោកបតឹង។ 
- ភាោ ក់ង្ករសនតិស េ និងភាោ ក់ង្ករសរន្តង្កគ ោះរៅរពេខ្ េ្បធាន ឬតំណាង 
គធ.េប សំណូម្ពរកោ ងករណីចំា ច់។ 

- ម្ន្តនតីនន គ.ជ.ប ខ្ េកំព ងបំរពញភារកិចចរស ើបអរងាតអំរពើរេាើស ខ្ េរគ ន
រចាទ្បកាន់ចំរពាោះសម្មជិក ឬម្ន្តនតីនន គធ.េប ខ្ េចាត់ឱ្យជួយកោ ង ំរណើ រ
ការ្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត។ 
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ខ. បម្រាម្ 
ហាម្ជន្គប់របូចូេកោ ងម្ជឈម្ណឌ េនន គធ.េប ស្ម្មប់្តតួពិនិតយេទធផេ

ននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត រដ្ឋយគ្មា នការអន ញ្ជា តជាលាយេកាណ៍អកេរពី 
គ.ជ.ប។ សកម្ាភាពទាំងឡាយ ូចខាងរ្កាម្្តូវហាម្ោត់ រៅកោ ងម្ជឈម្ណឌ េនន 
គធ.េប ស្ម្មប់្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត៖ 

- ការរសលៀកពាក់ ឬការដ្ឋក់បង្កា ញអែីមួ្យ ខ្ េពាក់ព័នធជាមួ្យគណបកេនរយា យ 
ឬបញ្ា ីរបកាជនននគណបកេនរយា យ ឬរបកាជនននបញ្ា ីណាមួ្យ។ 

- ការផេពែផាយ ឬការនិយាយអែីខ្ េម្មនឥទធិពេរធែើឱ្យម្ន្តនតី្តួតពិនិតយ និង
បូកសរ បេទធផេនន គធ.េប បំរពញចិតត ឬ្បនំងនឹងគណបកេនរយា យ
ណាមួ្យ ឬរបកាជនណាម្មោ ក់។ 

IV. ការព្បគល ់និងការទទួលរញ្ចប់ «គ រិសសស» សសោង «គ» ឬ/នងិសសោង «គ ាន
បែដឹ ង» និងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តពារ់រ័នធសៅ គធ.ខប 
១. ការម្ររគល់ 

រៅរពេម្ក េ់ម្ជឈម្ណឌ េ្តួតពិនិតយ និងបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តនន 
គធ.េប ភាល ម្ ្បធាន គឃ.សប ្តូវ្បគេ់រៅឱ្យម្ន្តនតីទទួេបនទ កការទទួេសម្មា រ 
ឯកោរនន គធ.េប នូវ៖ 

- កញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រាេ់រសាង «គ» និងរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» និងរាេ់កញ្ច ប់
ខ្ េម្មនរវចេចប់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រផេងរទៀត។ 

- េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) ពាក់ព័នធ។ 
២. ការទទលួ 

រដ្ឋយខ្ផអករេើេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) ខ្ េ្បធាន គឃ.សប 
 ន្បគេ់ឱ្យ ម្ន្តនតីទទួេបនទ កការទទួេសម្មា រ ឯកោរ្តូវ៖ 

- ្តួតពិនិតយ និងរផទៀងផ្ទទ ត់ឱ្យ ន្តឹម្្តូវ នូវកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬ
រសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» ទំាងអស់ និងរសាងសម្មា រ ឯកោររផេងៗរទៀត រដ្ឋយ
ខ្ផអករេើ ទ.១១០៧ ខ្ េម្មនកោ ងកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬរសាង 
«គ ម្មនបណដឹ ង» កោ ងរហារ ៉ាខាងរ្ៅននកញ្ច ប់ ឬរសាងទំាងរនាោះ និងខ្ េ
្បធាន គឃ.សប  ន្បគេ់ជូន។ 

- ច ោះ តថរេខារេើ ទ.១១០៧ ពាក់ព័នធ រដ្ឋយបញ្ជា ក់ថា  នទទួេ្គប់ចំនួន
រ ើយ (្បសិនរបើ្តួតពិនិតយរឃើញថា្តឹម្្តូវរ ើយ)។ 

- អរញ្ា ើញតំណាងគណបកេនរយា យពាក់ព័នធចូេរមួ្ច ោះ តថរេខា ជាោកេីរេើ 
ទ.១១០៧។ ការមិ្ន្ពម្ច ោះ តថរេខាជាោកេីរេើេិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ 
ទទួេខាងរេើពីតំណាងគណបកេនរយា យមិ្នអាចចាត់ទ ក ទ.១១០៧ ពាក់ព័នធ
រនោះជារម្មឃៈ នរ ើយ។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រ នីតិកាលទី៦ នោ ាំ២០១៨ 10 

- កត់្តម្ េសម្មា រខ្ េ នទទួេទំាងអស់ចូេកោ ងបញ្ា ីទទួេសម្មា រ ឯកោរ
របស់េលួន រដ្ឋយ្តវូចារថា «ការ្បគេ់្គប់ចំនួន»។ ្បសិនរបើម្មនរសាង «គ» 
ណាមួ្យ ឬរ្ចើនម្មនសររសរសម្មគ េ់ថា «ម្មនបណដឹ ង» ្តូវចារបខ្នថម្កោ ងបញ្ា ី
ទទួេសម្មា រ ឯកោររបស់េលួនថា «ម្មនបណដឹ ង» និង្តូវ៖ 
 ស្រសង់កត់្តរ ា្ ោះ និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់។ 

 យកកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» និងរសាង «គ» ខ្ េម្មនសររសរសម្មគ េ់ថា «គ 
ម្មនបណដឹ ង» ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រៅរកាទ ករដ្ឋយខ្ ករៅកោ ងបនទប់សដ ក 
រ ើម្បីង្កយស្រសេួរក។ 

- ចាត់ខ្ចងរ្បើ្ ស់ ទ.១១០៧ ខ្ េ នច ោះ តថរេខារចួ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 
 

- ចាត់ខ្ចង និងខ្ណនំាស ការរីបស់េលួនខ្ េទទួេបនទ ករកាសត ក ឱ្យ៖ 
 នំាយកកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» រៅរកា
ទ កកោ ងបនទប់សដ កកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង»។ 

 នំាយកកញ្ច ប់ដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់ រៅរកាទ ករៅកោ ងបនទប់
មួ្យស្ម្មប់រកាទ កសម្មា រ ឯកោររៅសេ់ ខ្ េ នរ្តៀម្ទ កស្រោប់។ 

 ខ្បងខ្ចក និងរកាទ កម្ េសម្មា រ ឯកោររដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ តម្ឃ ំ សង្កា ត់ ្ពម្
ទំាង្តូវសររសររេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗផង។ 

- រាយការណ៍អំពីចំនួនកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» 
និងកញ្ច ប់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់ ខ្ េ នទទួេពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់
កោ ងរាជធានី រេតត រ ើយ្តូវបញ្ជា ក់ឱ្យចាស់នូវរ ា្ ោះ និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់
ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ង ជូន គធ.េប រ ើម្បីកំណត់ខ្បងខ្ចក និងខ្ណនំា្កុម្
្តួតពិនិតយេទធផេឱ្យ្តួតពិនិតយេទធផេរៅតម្ករណីជាក់ខ្សដងនីមួ្យៗ។ 

- យករស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់បញ្ា ីវតតម្មនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងរាប់
សនលឹករនោ ត (ទ.១១២០) តម្ឃ ំ សង្កា ត់ រ ើម្បីបញ្ាូ នឱ្យ្បធាន គធ.េប ចាត់ខ្ចង
បូកសរ បចំនួនអោកសរងាតការណ៍កោ ងរពេរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ តកោ ង
រាជធានី រេតតរបស់េលួន រចួបញ្ាូ នរៅ គ.ជ.ប។ 

- ១ចាប់ ជូន្បធាន គឃ.សប វញិ 
- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់ចូេកោ ងរហារ ៉ារ្ៅកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» ឬ

រសាង «គ» ឬរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង»ពាក់ព័នធ 
ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រ នីតិកាលទី៦ នោ ាំ២០១៨ 11 

អោកបដឹង្តូវ៖ 

- ស ំ ទ.១២០២ ស្ម្មប់បំរពញពាកយបណដឹ ងចំនួន ៣ចាប់ពី គឃ.សប។ 
- បំរពញ និងផដេ់ព័ត៌ម្មនចំា ច់រេើ ទ.១២០២ ្គប់ចាប់ រចួច ោះ
 តថរេខា ឬផដិតរម្ន ។ 

- យក ទ.១២០២ រៅដ្ឋក់រៅ គធ.េប តម្រយៈរពេកំណត់។ 

V. ការដារ់ និងការទទួលពារយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពារយបែដឹ ងរាំទាស់នឹងសសចរដី
សសព្ម្ចរបស់ គឃ.សប សៅ គធ.ខប 

 

១. អោកាន ទិធិរដងឹតវ៉ា  ឬរដឹងជាំទា ់ 
ភាោ ក់ង្ករគណបកេនរយា យឈររ ា្ ោះរ ោះរនោ ត ខ្ េទទួេ នការអន ញ្ជា តឱ្យ

សរងាតរម្ើេការរ ោះរនោ ត រៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ណាមួ្យ ឬតំណាង 
ខ្ េមិ្នរពញចិតតនឹងរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប រេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់ ម្មនសិទធិបដឹងតវា៉ា ឬបដឹងជំទាស់នឹងរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប រៅ គធ.េប។ 
២. ការបាំសពញពាកយបែដឹ ង (ទ.១២០២) 

 

 

 
 

 

ព័ត៌ម្មនចំា ច់មួ្យចំនួនខ្ េ្តូវបំរពញកោ ង ទ.១២០២ រមួ្ម្មន៖ 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកបដឹង ឬតំណាង។ 
 េកាណៈសម្មគ េ់នន គឃ.សប ឬ/និងការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
 រពេរវលាននការរកើតរ ើង និង្បរភទននកំ  ស ឬភាពមិ្ន្ប្កតី។ 
 កម្ាវតថ ននការបដឹងតវា៉ា ឬជំទាស់នឹងរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប។ 
 ្ បសិនរបើអាចរធែើ ន ្តូវបញ្ជា ក់អំពីម្ម្តនន ច.ប.ត.រ ឬ ប.ន.ត.រ ខ្ េ្តូវ
 នររំលាភ។ 
 ម្ន សេខ្ េពាក់ព័នធកោ ងការ្ប្ពឹតតកំ  ស ឬភាពមិ្ន្ប្កតីរនោះ។ 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់ោកេី របើម្មន។ 
 រសចកដីអោះអាងគំ្ម្ទ ឬភសដ តងរផេងរទៀត របើម្មន។ 
 រ ា្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អោកសរងាតការណ៍ ខ្ េម្មនវតតម្មនកោ ងរពេ
រ ត ការណ៍រកើតរ ើង របើម្មន។ 

៣. ការដ្ឋក់ និងការទទលួពាកយបែដឹ ងសៅ គធ.ខប 
អោកបដឹង្តូវយកពាកយបណដឹ ង (ទ.១២០២) ចំនួន ៣ចាប់ខ្ េ នបំរពញរចួរៅដ្ឋក់

រៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ២នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃ នទទួេស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ច 
(ទ.១២០៣) ប ិរសធពាកយបណដឹ ង។ កោ ងរយៈរពេកំណត់រនោះ របើ គធ.េប មិ្ន នទទួេ
ពាកយបណដឹ ងចាត់ទ កថា គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់រ ើយ។ 
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- ចារប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ង្គប់ចាប់ រដ្ឋយបញ្ជា ក់ពី
មូ្េរ ត ។ 

- ច ោះ តថរេខា រ ោះ្ត គធ.េប និងច ោះកាេបររិចេទឱ្យ ន
ចាស់លាស់ រេើ ទ.១២០២ ្គប់ចាប់ និង្តូវរ្បើ្ ស់ ូច
ខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 

- ជ្ម្មបអោកបដឹងថា ពាកយបណដឹ ងរបស់គ្មត់ នដ្ឋក់រៅរ្កាយ
រយៈរពេកំណត់ គធ.េប មិ្នអាចទទួេយកម្ករដ្ឋោះស្រោយ
 នរទ។ 

្បធាន គធ.េប ឬ
សម្មជិកខ្ េ ន
ទទួេសិទធិជាលាយ
េកាណ៍អកេរ្តូវ៖ 

-១ចាប់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
-១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
-១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

- ខ្ណនំាអោកបដឹងឱ្យបំរពញបខ្នថម្នូវចំណ ចេែោះខាត មិ្នឱ្យ ួស
អំ  ងរពេននការដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ង 

- កត់្តកោ ងកំណត់រ ត  
- កោ ងករណី េ់រពេកំណត់ អោកបដឹង ឬតំណាងមិ្ន នបំរពញ
បខ្នថម្នូវចំណ ចេែោះខាតខាងរេើ ្បធាន គធ.េប ្តូវចារ
ប ិរសធរេើពាកយបណដឹ ង្គប់ចាប់ រដ្ឋយបញ្ជា ក់មូ្េរ ត  

- ច ោះ តថរេខា រ ោះ្ត គធ.េប និងច ោះកាេបររិចេទរេើ 
ទ.១២០២ ្គប់ចាប់ និង្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

 

 
- ជ្ម្មបអោកបដឹងថា គ្មត់អាចបដឹងតវា៉ា នឹងការប ិរសធរបស់ 
គធ.េប រៅ គ.ជ.ប កោ ងរយៈរពេយា៉ាងយូរ ២នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃ
 នទទួេការប ិរសធ។ 

្បធាន គធ.េប ឬ
សម្មជិកខ្ េ ន
ទទួេសិទធិជាលាយ
េកាណ៍អកេរ្តូវ៖ 

ក. ពាកយបែដឹ ងម្និានបញ្ញា ក់ពត័៌ានចាំ ច់ម្រគប់ម្រគាន ់
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ. ពាកយបែដឹ ងណែល នទទួលសៅ គធ.ខប សម្រកាយរយៈសពលកាំែត ់
 
 

 

 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

-១ចាប់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
-១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
-១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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គ. ពាកយបែដឹ ងណែល នទទួលសៅ គធ.ខប កោុងរយៈសពលកាំែត់ និងានព័ត៌ានចាំ ច់ម្រគប់ម្រគាន ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចាំណាាំ៖ - គធ.េប ្តូវសរ្ម្ចរេើពាកយបណដឹ ងខ្ េ នទទួេរៅ គធ.េប កោ ងរយៈរពេយា៉ាង
យូរ ៣នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃ នទទួេពាកយបណដឹ ង (ទ.១២០២)។ 

- ្បធាន គធ.េប អាច្បគេ់សិទធិទទួេពាកយបណដឹ ងជូន េ់សម្មជិកណាម្មោ ក់ 
រដ្ឋយ្តូវរធែើេិេិតជាលាយេកាណ៍អកេរឱ្យ ន្តឹម្្តូវ។ 

VI. ព្បតិបតតិការរបស ់ គធ.ខប រោងុការព្តតួរនិិតយសផទៀងផ្ទទ ត់លទធផលននការស ះសនោ ត
តម្ឃុាំ សង្កក ត់  និងការបូរសរបុលទធផលននការស ះសនោ តរោងុរារធានី សខតត 
បនាទ ប់ពី នទទួេកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬ/និងរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» នន

ឃ ំ សង្កា ត់មួ្យចំនួនរ ើយ គធ.េប ្តូវចាត់វធិានការជាបរណដើ រៗ  ូចខាងរ្កាម្៖ 
១. ការណែនាំម្រកុម្ម្រតតួពិនតិយលទធផល 

 ឱ្យ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តតម្ឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េេលួនទទួេ
បនទ ក តម្ករណីនីមួ្យៗ រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ  ទំាងឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ង ទំាង
ឃ ំ សង្កា ត់ម្មនពាកយបណដឹ ង។ 

- ច ោះកាេបររិចេទ រពេរវលា រួចច ោះ តថរេខា និងរ ោះ្ត 
គធ.េប រេើ ទ.១២០២ ទំាង ៣ចាប់ និង្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាង
រ្កាម្៖ 
 
 
 

- ជ្ម្មបអោកបដឹង ឬតំណាងថា គធ.េប នឹងសរ្ម្ចរេើពាកយ
បណដឹ ងរបស់គ្មត់ បនាទ ប់ពី្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេ នបញ្ច ប់
ការ្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ
នឹងបណដឹ ងរនាោះ 

- រាយការណ៍អំពីករណីបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ខាង
រេើរនោះជាបនាទ ន់ជូន្បធាន គធ.េប រ ើម្បកំីណត់ខ្បងខ្ចក 
និងខ្ណនំា្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេឱ្យ្តួតពិនិតយេទធផេ 
ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងរនាោះ 
រៅចំរពាោះម្ េតំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ 
និងអោកបដឹង ឬតំណាងពាក់ព័នធ។ 

- ១ចាប់ ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
- ១ចាប់ បិទផាយជាោធារណៈរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ ទ ករ្បើកោ ងការសរ្ម្ចរេើពាកយបណដឹ ង 

ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

្បធាន គធ.េប ឬ
សម្មជិកខ្ េ ន
ទទួេសិទធិជាលាយ
េកាណ៍អកេរ្តូវ៖ 
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 ការ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តតម្ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់កោ ង
រាជធានី រេតត្តវូរធែើឱ្យ នរចួរាេ់នប់រ ័ស និងមិ្នឱ្យ ួសរយៈរពេ ៥នងៃ
រ ើយ (គិតទំាងការបូកសរ បរបស់្កុម្បូកសរ បេទធផេ) រដ្ឋយចាប់រាប់ពីនងៃ
 នទទួេកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រសាង «គ» ឬ/និងរសាង «គ ម្មនបណដឹ ង»។ 

 ្បសិនរបើចាប់រផដើម្្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់
ណាមួ្យរ ើយ ្តូវរធែើឱ្យចប់ច ងចប់រ ើម្ រដ្ឋយព ំ្តូវឈប់ស្ម្មករ ើយ ជា
ពិរសសចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងទាក់ទងនឹងភាពមិ្ន្ប្កតី
ធៃន់ធៃរខ្ េត្ម្ូវឱ្យ្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» មួ្យ ឬ
រ្ចើន  រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

 ្កុម្្តតួពិនិតយេទធផេនន គធ.េបចំនួន ២ ឬរ្ចើន្កុម្អាច្តួតពិនិតយេទធផេ
ជ ំគ្មោ រៅកោ ងបនទប់ខ្តមួ្យ ខ្តរៅតម្ត រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ  រៅតម្េទធភាពជាក់ខ្សដង
របស់រាជធានី រេតត។ 

២. ការកាំែត់ និងការសរៀបចាំតាំណាងគែបកសនសោ យ និងអោក សងេតការែ៍ 
តំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកោរព័ត៌ម្មន និងអោកបដឹង ឬ

តំណាង ្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យចូេរួម្សរងាតរម្ើេរាេ់ ំរណើ រការ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់
េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតត តម្ការកំណត់ និងររៀបចំ  ូច
ខាងរ្កាម្៖ 

 

 តំណាងគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ និងអោកសរងាតការណ៍ននអងគការនីមួ្យៗ
្បចំាការតម្ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់កោ ងរាជធានី រេតត ្តូវរ្ជើសតំងឱ្យម្មនតំណាង
រពញសិទធិ និងតំណាងប្ម្ុងតម្ចំនួនខ្ េ គធ.េប  នកំណត់ ខ្ េអាចចូេ
រមួ្្គប់្គ្មន់េាម្ កោ ងការសរងាតរម្ើេកិចច្បតិបតតិការរបស់្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេ
នន គធ.េប។ 

 តំណាងគណបកេនរយា យ ឬអោកសរងាតការណ៍អាចផ្ទល ស់បដូរតំណាងប្ម្ុងឱ្យ
បំរពញភារកិចចជំនួសេលួន។ 

 តំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ និងអោកបដឹង ឬតំណាង ្តូវ នររៀបចំ
ឱ្យសថិតរៅជិត េាម្ខ្ េអាចសរងាតរម្ើេរឃើញនូវសកម្ាភាពទំាងឡាយននការ
្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់កោ ងរាជធានី រេតត។ 
 

ចាំណាាំ៖ តំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ អោកបដឹង ឬតំណាង អាចងតយក
រូបភាពននការ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត
 ន ប៉ា ខ្នតមិ្ន្តូវរខំាន ឬរ្ជៀតខ្្ជក ឬរធែើឱ្យរាងំសទោះ េ់ ំរណើ រការរនោះរ ើយ។ 
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៣. ការកាំែត់ និងការសរៀបចាំបនទប ់ម្រាប់ម្រកមុ្ម្រតួតពិនតិយលទធផល 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VII. ការព្តួតរិនិតយលទធផលននការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កក ត់ ណែលោម នពារយបែដឹ ង
តវ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំទាស ់
កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាគ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តវូ នដ្ឋក់

រៅ គឃ.សប និងរៅ គធ.េប ្កុម្្តតួពិនិតយេទធផេនន គធ.េប ្តវូអន វតត ូចខាងរ្កាម្៖ 

គធ.េប ្តូវ៖ 

- កំណត់ចំនួនបនទប់ រ ើម្បីត្ ម្ូវឱ្យ្ កុម្តួតពិនិតយេទធផេបំរពញការង្ករ។ 
- ររៀបចំត  រៅអីឱ្យម្មនចំនួន្គប់្គ្មន់ស្ម្មប់្កមុ្នីមួ្យៗ និង
រៅអីស្ម្មប់តំណាងគណបកេនរយា យ អោកសរងាតការណ៍ 
និងអោកបដឹង ឬតំណាង (របើម្មន)។ 

- ខ្ណនំា្កុម្្តួតពិនិតយឱ្យររៀបចំគំរូបលង់ ( ូចគ្មោ នឹងគំរូបលង់
ការយិាេ័យរាប់សនលឹករនោ ត)។ 

- ឱ្យម្មនសម្មា រ ឯកោរ្គប់្គ្មន់ស្ម្មប់្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេ
នីមួ្យៗ។ 

 
ព្បធានព្រុម្ 

-ទ.១២០២  
-ទ. រផេងរទៀត 

-ម្ម៉ាស ីនគិតរេេ 

ត ុ
អនុព្បធានព្រុម្ 

- ទ.១១១៦តព 
 

រាំនួយការ 

សលខាធិការ 
- ទ.១១១៦តព 
  

្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធផេនន 
គធ.េប 

- មិ្ន្តូវរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» ណាមួ្យរ ើយ។ 
- ្គ្មន់ខ្តរធែើការ្ តួតពិនិតយ និងគណនារផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការ
រ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រដ្ឋយខ្ផអករេើកំណត់រ ត បូក
សរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១០៣)    
និងតរាងបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់           
(ទ.១១០៩) ខ្តប៉ា រណាណ ោះ។ 
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១. ែាំ សែើ រការម្រតួតពនិិតយលទធផលននការស ោះសនោ ត 
គធ.េប ្តូវធានាថា ការ្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ

គ្មា នពាកយបណដឹ ងទំាងអស់កោ ងរាជធានី រេតត ្តូវ នអន វតតម្ដងមួ្យឃ ំ  សង្កា ត់ៗ ជា
បនតបនាទ ប់រ ូត េ់អស់ឃ ំ  សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ង និងតម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយ នន
នីតិវធីិ  ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

្បធាន្កុម្្តវូ៖ 

- បង្កគ ប់ជំនួយការឱ្យយកកញ្ច ប់ គ ពិរសស» ននឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា ន
ពាកយបណដឹ ងម្ដងមួ្យៗពីកខ្នលងរកាសត កម្កដ្ឋក់រេើត ចំពីម្ េគ្មត់។ 

- របើកកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រចួ កយករស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ 
និង ទ.១១០៩ ខ្ េម្មនកាេោងថា «រផាើជូន គធ.េប» ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 

-  កយករាេ់រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ខ្ េ
ម្មនកាេោងថា «រផាើជូន គធ.េប» ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 

-  កយករស្រោម្សំប ្ត ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ខ្ េម្មនកា
េោងថា «រផាើជូន គ.ជ.ប» ជូន្បធាន េគធ.េប រ ើម្បី្បមូ្េដ្ឋក់
កោ ងកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស»។ 

- ដ្ឋក់កញ្ច ប់ «គ ពិរសស» ទរទរៅខ្កបរេលួន។ 
- ចាត់ខ្ចងសម្មជិកឱ្យ្តតួពិនិតយ និងគណនារផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេ 
រដ្ឋយខ្ផអករេើ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩។ 

- ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់បខ្នថម្រទៀតជាមួ្យ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ 
ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ (របើម្មនភាពមិ្នចាស់លាស់)។ 

- ធានាថា ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់ ខ្ េអន ្បធាន និង
រេខាធិការ នបំរពញ ្តូវ នរផទៀងផ្ទទ ត់្តឹម្្តូវជាមួ្យគ្មោ  
និងម្មនបញ្ជា ក់ចាស់នូវ៖ 
 រ ា្ ោះ និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 
 េលឹម្ោរ ូចខាងរ្កាម្ ្បសិនរបើរករឃើញថា៖ 
 តួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ ន
្តួតពិនិតយ និងរផទៀងផ្ទទ ត់ម្មនភាព្តឹម្្តូវ។ 

 គឃ.សប ម្មនកំ  សកោ ងការរផទៀងផ្ទទ ត់ និងគណនាេទធផេ
ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រ ើយកំ  សរនាោះ្តូវ
 នខ្កត្ម្ូវរដ្ឋយ្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេ។ 

- ធានាថា ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់ ្តូវ នច ោះ តថរេខា
រដ្ឋយសម្មសភាពទំាងអស់នន្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេ។ 

- ដ្ឋក់ ទ.១១១៦តព + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩ កោ ងរស្រោម្សំប ្ត
 ខ្ េ ជូន្បធាន គធ.េប ពិនិតយសរ្ម្ច តម្រយៈ្បធាន
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រ នីតិកាលទី៦ នោ ាំ២០១៨ 17 

ចាំណាាំ៖ របើ គឃ.សប ម្មនកំ  សកោ ងការគណនាបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ណាមួ្យ ្បធាន្កមុ្្តួតពិនិតយ្តូវ៖ 
 បង្កា ញកំ  សរនាោះ និងការខ្កត្ម្ូវ ្ពម្ទំាងរ ត ផេននការខ្កត្ម្ូវរនាោះរៅ
ចំរពាោះម្ េតំណាងគណបកេនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ខ្ េម្មនវតតម្មន។ 

 ឆូតរេើតួរេេខ្ េេ ស ខ្តមិ្ន្តូវរធែើឱ្យ ត់េកាណៈសម្មគ េ់ននតួរេេរ ើម្រទ 
រួចសររសរតួរេេងាីខ្ េ្តឹម្្តូវរៅខ្កបររនាោះ រដ្ឋយម្មនច ោះ តថរេខារបស់
្បធាន្កុម្ផង។ 

២. ការពិនិតយ សម្រម្ចរប ់ គធ.ខប សៅសលើតរាងម្រតួតពិនិតយលទធផលននការស ោះសនោ តកោុងឃុាំ   ង្កេ ត់ 
(ទ.១១១៦តព) និងការសម្ររើម្រា ់ 
្បសិនរបើ គធ.េប ពិនិតយរេើឯកោរខ្ េ្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេ ន្បគេ់ជូន

រនាោះរឃើញថា ម្មនភាព្តឹម្្តូវរ ើយ ្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 
 ចារយេ់្ពម្ ច ោះ តថរេខា រ ោះត និងច ោះកាេបររិចេទរេើ ទ.១១១៦តព ទំាង ២ចាប់។ 
 ដ្ឋក់បង្កា ញ ទ.១១១៦តព ចំរពាោះម្ េតំណាងគណបកេនរយា យពាក់ព័នធ និង
អោកសរងាតការណ៍។ 

 ទ.១១១៦តព ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 

 
៣. ការសរៀបចាំ ាា រ ឯកសារស ើងវិញ 

្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថា៖ 
 រាេ់រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ រផាើជូន គ.ជ.ប ខ្ េ្បធាន្កុម្
្តួតពិនិតយេទធផេ ន កយកពីកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» នីមួ្យៗ និង ន្បគេ់
ជូន គធ.េប ្តូវ្បមូ្េដ្ឋក់ឱ្យអស់រៅកោ ងកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» ខ្ េរ្តៀម្
ប្ម្ុងជារស្រសចទ ករផាើជូន គ.ជ.ប។ 

 ទ.១១១៦តព (១ចាប់) ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ននឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ្តូវ ន
្ចកចូេកោ ងរស្រោម្សំប ្តរ ើម្ រ ើយ្បមូ្េដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់ «គ ពិរសស» រចួ
យករៅរកាទ ករៅកខ្នលងសត កវញិ ខ្ េ្តូវរកាទ កជាឯកោររបស់ គធ.េប។ 

 ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ននការយិាេ័យរ ោះរនោ តទំាងអស់កោ ងឃ ំ សង្កា ត់
ពាក់ព័នធ្តូវ ន្ចកចូេកោ ងរស្រោម្សំប ្តរ ើម្ រ ើយ្បមូ្េដ្ឋក់ចូេកោ ង
កញ្ច ប់ «គ ពិរសស» និងរកាទ កជាឯកោររៅ គធ.េប។ 

១ចាប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩ ្ចកចូេកោ ងរស្រោម្
សំប ្ត ូចរ ើម្      រ ើយជូន្កុម្្តតួពិនិតយ  
េទធផេរ ើម្បរីកាទ ក 

១ចាប់ ដ្ឋក់កញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» រផាើជូន គ.ជ.ប 

ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ចាប់ 
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VIII. ការព្តួតរិនិតយលទធផលននការស ះសនោ តរោងុឃុាំ សង្កក ត់ ណែលានពារយ
បែដឹ ងតវ៉ា  ឬ/និងពារយបែដឹ ងរាំទាសដ់ារ់សៅ គឃ.សប និងសៅ គធ.ខប 
កោ ងករណីឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់្តូវ នដ្ឋក់

រៅ គឃ.សប រ ើយពាកយបណដឹ ងរនាោះ្តូវ នដ្ឋក់បដឹងបនតរៅ គធ.េប ្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធផេនន គធ.េប ្តវូអន វតត  ូចខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. ករែីគាម នកាំហុ កោងុកចិេម្ររតិបតរិការស ោះសនោ ត នងិរាប់ នលឹកសនោ ត ឬពុាំានភាពម្និម្ររម្រកតីធងន់ធងរណែលសធវើឱ្យ
ប៉ាោះពាល់ែលល់ទធផលននការស ោះសនោ ត 
កោ ងករណីរនោះ គធ.េប មិ្នចំា ច់ត្ម្ូវឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្តួតពិនិតយ

រផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ តរ ើយ។ ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេ
្តូវអន វតតតម្នីតិវធីិទំាងស្រសុង  ូចករណីឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយ
បណដឹ ងជំទាស់ (សូម្រម្ើេ និងអន វតតទំាងស្រសងុតម្ចំណ ច VII)។ 

២. ករែីានកាំហុ កោុងកិចេម្ររតបិតរិការស ោះសនោ ត នងិរាប់ នលឹកសនោ ត ឬានភាពម្និម្ររម្រកតធីងន់ធងរណែលនាំឱ្យ
ប៉ាោះពាល់លទធផលននការស ោះសនោ ត 
កោ ងករណីរនោះ គធ.េប ្តូវអន ញ្ជា តឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្ តួតពិនិតយ

រផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត។ 

ក. នីតវិិធីននការសបើកកញ្េ ប់ ុវតថភិាព «ក» 
 
 
 
 

្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធផេ្តូវ៖ 

- ្តួតពិនិតយជាម្ ននូវរសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប រេើពាកយ
បណដឹ ងពាក់ព័នធ។ 

- ពិនិតយរ យការណ៍របស់ គឃ.សប សដីពីការរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្តួតពិនិតយ រផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (របើម្មន)។ 

- ពិនិតយរេើពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធខ្ េ
្តូវ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប។ 

- រេើករយាបេ់រសោើរៅ គធ.េប រ ើម្បីសរ្ម្ចអន ញ្ជា តឱ្យរបើក ឬ
មិ្នអន ញ្ជា តឱ្យរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» ននការយិាេ័យ
រ ោះរនោ តពាក់ព័នធ។ 

ជា ំបូង 
្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធផេ ្តូវ៖ 

្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ រដ្ឋយ
អន វតត ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ/និងពាកយបណដឹ ង
ជំទាស់ (សូម្រម្ើេ និងអន វតតតម្ចំណ ច១ រ្កាម្ចំណ ច VII)។ 
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បនាទ ប់ម្ក  
្កុម្្តតួពិនិតយ
េទធផេ្តូវ 
អន វតតបខ្នថម្ 
រដ្ឋយ៖ 

- បង្កគ ប់ជំនួយការឱ្យយករសាង « គ ម្មនបណដឹ ង»  ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធពី
បនទប់រកាសត ក ម្កដ្ឋក់រេើត ចំពីម្ េេលួន។ 

- កាត់រោឃល ំរបើករសាង « គ ម្មនបណដឹ ង »  រនាោះ  កយករសាង « េ »  
ពាក់ព័នធរចញម្ករ្ៅ។ 

- របើករសាង « េ »   កយកកញ្ច ប់ស វតថិភាព « ក »  ម្កដ្ឋក់រេើត ។ 
- រ្បើកនន្តនតកាត់របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព « ក»   កយករាេ់រស្រោម្សំប ្ត និង
រសាង ល សទិកដ្ឋក់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តទំាងអស់ខ្ េម្មនកោ ង  
កញ្ច ប់ស វតថិភាព « ក »  ម្កដ្ឋក់រដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ រៅរេើត ខាងម្ េគ្មត់។ 

- ្បគេ់ ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ រៅឱ្យរេខាធិការស្ម្មប់
តម្ដ្ឋនពិនិតយ រដ្ឋយរ្បៀបរធៀបរៅនឹងេទធផេននការរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព « ក» រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និង
សនលឹករនោ ត។ 

- របើករស្រោម្សំប ្ត ឬរសាង ល សទិកម្ដងមួ្យៗ រ ើម្បីយកសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តម្ក្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់រ ើងវញិ។ 

- រៅរពេម្មន ទ.១១០១ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ ្ពម្ទំាងសម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ តននការយិាេ័យរ ោះរនោ តពាក់ព័នធ្គប់្គ្មន់រ ើយ ្បធាន្កមុ្
្តួតពិនិតយេទធផេ្តូវចាត់ខ្ចង្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោរ
រ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត រដ្ឋយ្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់ចំរពាោះបញ្ជា
ពាក់ព័នធរៅនឹងកម្ាវតថ ននពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និង
បញ្ជា ជារមួ្ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់រេេកូ ការយិាេ័យរ ោះរនោ ត និងរាប់សនលឹករនោ ត។ 
 ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់្តសម្មៃ ត់ស្ម្មប់រ ោះរេើេោងសនលឹករនោ តនន
ការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ។ 

 ពិនិតយ និងរាប់ចំនួនអោករ ោះរនោ តកោ ងបញ្ា ីរ ោះរនោ តខ្ េ នម្ក
រ ោះរនោ ត។ 

 ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់ចំនួនសនលឹករនោ ត និងរេេររៀងគេ់បញ្ា ីសនលឹករនោ ត
ខ្ េ្បគេ់ឱ្យការយិាេ័យរ ោះរនោ តរនាោះ ជាមួ្យរេេររៀងគេ់
បញ្ា ីសនលឹករនោ តខ្ េទទួេពីការយិាេ័យរ ោះរនោ តម្កវញិ។ 

 រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តេូច (របើម្មន)។ 
 រាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នរ្បើ។ 
 ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ តមិ្ន នការ។ 
 ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់ និងរាប់ចំនួនសនលឹករនោ ត នការខ្ េ នរ ោះ
គំ្ម្ទគណបកេនរយា យនីមួ្យៗ។ 

 ពិនិតយរម្ើេថា រតើកោ ង ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ម្មនច ោះអំពីភាពមិ្ន
្ប្កតីខ្ េអាចរធែើឱ្យប៉ាោះពាេ់ េ់េទធផេននការរ ោះរនោ តខ្ រឬរទ? 

 ពិនិតយរម្ើេថា រតើកោ ង ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ម្មនភាោ ក់ង្ករ
គណបកេនរយា យច ោះ តថរេខាជាោកេីខ្ រ ឬរទ? 
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ចំ ៖ំ - កនុងករណីចំបច់ គធ.ខប ចេធ្វើករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវេលើពកយបណ្ដឹ ង មុន
នឹងសេ្រមចឱយេបើក ឬមិនេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក»។ 

 - េបើ គធ.ខប សេ្រមចឱយេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» ៃនករយិល័យេបះេឆន តេលើស
ពីមួយ េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត ្រកុម
្រតួតពិនិតយលទធផល្រតូវអនុវត្តករងរេនះ មលំនំនីតិវធីិដែដល ស្រមប់កញច ប់
សុវតថិភព «ក» នីមួយៗ រហូតទល់ែតអស់កញច ប់សុវតថិភព «ក» ែដល្រតូវេបើក។ 

ខ. របយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមប្ីរតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត 
និងសន្លឹកេឆន ត 
បនទ ប់ពីេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» ៃនករយិល័យេបះេឆន ត មួយ េដើមបី

្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តរួច ្របធន្រកុម
្រតួតពិនិតយលទធផល្រតូវចត់ែចង៖ 

 េធ្វើរបយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តចំនួន ២ចបប់ ែដល្រតូវ៖ 
 ចុះហតថេលខ េ យសមសភពទំងអស់ៃន្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល។ 
 េលើកេយបល់េសនើសំុ គធ.ខប ពិនិតយសេ្រមច មរយៈ្របធនអនុគណៈ-
កមមករបេចចកេទស ៖ 
 យល់្រពមទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត 
ពក់ព័នធ ឬ/និងលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធ ឬ 

 យល់្រពមែកត្រមូវតួេលខលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ ករណី
រកេឃើញកំហុសឆគងកនុងករគណនេលខ ឬ 

 ពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់
ពក់ព័នធ (សំុ ប់សន្លឹកេឆន តេឡើងវញិ ឬសំុេបះេឆន ត ជថមី)។ 

 ចរេលើរបយករណ៍របស់ គឃ.សប ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី
្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត េ យបញជ ក់
ខ្លឹម រ្រសបេទនឹងរបយករណ៍របស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល។ 

គ. ឯក រែដល្រតូវ ក់ជូន គធ.ខប េដើមបសីេ្រមច 
្របធន្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល្រតូវ ក់ជូន  គធ .ខប  មរយៈ្របធន

អនុគណៈកមមករបេចចកេទស នូវ៖ 
 របយករណ៍របស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលទំង ២ចបប់។ 
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 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប េលើពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ + របយករណ៍
របស់ គឃ.សប ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» (េបើមន)។ 
 ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ ចបប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩។ 

ឃ. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តេឡើងវិញ 
 ក់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តទំងអស់េទកនុងេសបងប្ល សទិក និងេ្រ មសំបុ្រត
ពក់ព័នធនន រចួេវចខចប់ ក់កនុងកញច ប់សុវតថិភព «ក» មលំនំេដើមវញិ។ 
 ក់កញច ប់សុវតថិភព «ក» េទកនុងេសបង «ខ» រចួចងភជិត។ 
 ក់េសបង «ខ» ចូលេទកនុងេសបង «គ មនបណ្ដឹ ង» មលំនំេដើម និងចក់
េ ឃ្លុំមនេលខ រចួនំយកេទរក ទុកេនកែន្លងេដើម េ្រត មស្រមប់ករេវចខចប់ 
និងបញជូ នេទ គ.ជ.ប។ 

៣. ករ្របជំុសេ្រមចរបស់ គធ.ខប េលើពកយបណ្ដឹ ងត ៉  ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ 
គធ.ខប ្រតូវ្របជំុសេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ង បនទ ប់ពី្រកុម្រតួតពិនិតយបន្រតួតពិនិតយ

លទធផលៃនឃំុ សងក ត់មនពកយបណ្ដឹ ងរចួ ល់េហើយ េ យែផ្អកេលើ៖ 
 របយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តទំង ២ចបប់របស់្រកុម្រតួតពិនិតយ
លទធផល។ 

 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប េលើពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ (េបើមន)។ 
 របយករណ៍របស់ គឃ.សប ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី្រតួតពិនិតយ
េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន ត (េបើមន)។ 

 ទ.១១១៦តព ចំនួន ២ចបប់ + ទ.១១០៣ + ទ.១១០៩។ 
 ពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ែដល គធ.ខប បនទទួល។ 

ក. ្របសិនេបើ គធ.ខប សេ្រមចយល់្រពមទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ ឬេន
ករយិល័យេបះេឆន ត មួយកនុងឃុំ សងក ត់ 
្របធន គធ.ខប ្រតូវ៖ 

 ចរយល់្រពមេលើ ទ.១១១៦តព ទំង ២ចបប់របស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល។ 
 ចរយល់្រពមេលើរបយករណ៍ទំង ២ចបប់ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» 
េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តរបស់
្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលៃន គធ.ខប។ 
 ចរយល់្រពមេលើស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ែដលបនបដិេសធ
ពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ និងទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន ត ឬចរបដិេសធ



គ.ជ.ប េសៀវេភែណន ំគធ.ខប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ២ំ០១៨ 22 

 ១ចបប់ ្របគល់ជូនអនកប្ដឹង ឬតំ ង 
 ១ចបប់ ជូនតំ ងគណបក នេយបយឈរេឈម ះនីមួយៗ 
 ១ចបប់ េផញើជូន គ.ជ.ប 
 ១ចបប់ េផញើជូន គឃ.សប ពក់ព័នធ 
 ១ចបប់ រក ទុកជឯក រេន គធ.ខប 

ទ.១២០៣ ចំនួន
្រគប់្រគន់ 

េលើស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ែដលបនយល់្រពម មពកយ
បណ្ដឹ ងពក់ព័នធ េ យេធ្វើករែកត្រមូវលទធផលៃនករេបះេឆន ត ឬបដិេសធ
លទធផលៃនករេបះេឆន ត។ 
 ចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គធ.ខប េលើឯក រខងេលើ។ 
 ចត់សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ឱយបំេពញ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប 
យល់្រពមទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់ ឬេនករយិល័យ
េបះេឆន ត មួយកនុងឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធ ែដល្រតូវបដិេសធពកយបណ្ដឹ ង
ត ៉  ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ ែដល ក់េន គធ.ខប េ យបញជ ក់ចបស់ពី
មូលេហតុ។ 
 ចុះហតថេលខេលើ ទ.១២០៣ េ យសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ និង
ខ្លួនគត់ ចុះកលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គធ.ខប។ ទ.១២០៣ ្រតូវេ្របើ្របស់ដូច
ខងេ្រកម៖ 

 
 
 
 
 ជ្រមបអនកប្ដឹង ឬតំ ងថ គត់មនសិទធិប្ដឹងេទ គ.ជ.ប កនុងរយៈេពលយ៉ង
យូរ ២ៃថង បនទ ប់ពីៃថងបនទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប។ 
 ជូន ទ.១២០២ ចំនួន ៣ចបប់ ជូនអនកប្ដឹង ឬតំ ង េបើគត់េសនើសំុ។ 
 ្របគល់ជូន្រកុមបូកសរបុលទធផលៃន គធ.ខប េដើមបីបន្តអនុវត្តភរកិចចរបស់
ខ្លួននូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចបប់ + របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» 
របស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ចំនួន 
១ចបប់ (េបើមន) + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់។ 
 េ្រត មនូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចបប់ + របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» 
របស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ចំនួន 
១ចបប់ (េបើមន) + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ ក់
កនុងកញច ប់ «ឃ ពិេសស» ស្រមប់េផញើជូន គ.ជ.ប។ 

ខ. ្របសិនេបើ គធ.ខប សេ្រមចយល់្រពមែកត្រមូវលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត មួយ ឬ
លទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃុំ សងក ត់ មួយ កនុងករណីរកេឃើញកំហសុឆគងកនុងករគណនតួេលខ 
្របធន គធ.ខប ្រតូវ៖ 

 ចរយល់្រពមេលើ ទ.១១១៦តព ទំង ២ចបប់របស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល។ 
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 ១ចបប់ ្របគល់ជូនអនកប្ដឹង ឬតំ ង 
 ១ចបប់ ជូនតំ ងគណបក នេយបយឈរេឈម ះនីមួយៗ 
 ១ចបប់ េផញើជូន គ.ជ.ប 
 ១ចបប់ េផញើជូន គឃ.សប ពក់ព័នធ 
 ១ចបប់ រក ទុកជឯក រេន គធ.ខប 

ទ.១២០៣ ចំនួន
្រគប់្រគន់ 

 ចរយល់្រពមេលើរបយករណ៍ទំង២ចបប់ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» 
េដើមបី្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តរបស់
្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលៃន គធ.ខប។ 
 ចរបដិេសធេលើស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ែដលបនបដិេសធ
ពកយបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ ែដលបនទទួលយកលទធផលៃនករេបះេឆន ត។ 
 ចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គធ.ខប េលើឯក រខងេលើ។ 
 ចត់សមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ឱយបំេពញ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប 
យល់្រពមែកត្រមូវលទធផលៃនករេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត
មួយកនុងឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធ ែដល្រតូវយល់្រពម មពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយ
បណ្ដឹ ងជំទស់ែដល ក់េន គធ.ខប េ យបញជ ក់ចបស់ពីមូលេហតុ។ 
 ចុះហតថេលខេលើ ទ.១២០៣ េ យសមជិកទទួលបនទុកេស កមមចបប់ និង
ខ្លួនគត់ ចុះកលបរេិចឆទ និងេបះ្រ  គធ.ខប និង្រតូវេ្របើ្របស់ ដូចខង
េ្រកម៖ 

 
 
 
 
 ្របគល់ជូន្រកុមបូកសរបុលទធផលៃន គធ.ខប េដើមបីបន្តអនុវត្តភរកិចចរបស់
ខ្លួននូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចបប់ + របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព 
“ក” របស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប 
ចំនួន ១ចបប់ (េបើមន)+ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់។ 
 េ្រត មនូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចបប់ + របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព 
“ក” របស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប 
ចំនួន ១ចបប់ (េបើមន) + ស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ 

ក់កនុងកញច ប់ «ឃ ពិេសស» ស្រមប់េផញើជូន គ.ជ.ប។ 

គ. ្របសិនេបើ គធ.ខប សេ្រមចពយរួជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ មួយ 
េ យេហតុថ គធ.ខប ពំុមនសិទធិសេ្រមចឱយ ប់សន្លឹកេឆន តេឡើងវញិ ឬឱយ

េបះេឆន ត ជថមី ្របធន គធ.ខប ្រតូវ៖ 

 ចរពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់ (សំុ ប់
សន្លឹកេឆន តេឡើងវញិ ឬសំុេបះេឆន ត ជថមី) េលើ ទ.១១១៦តព ទំង ២ចបប់។ 
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 ចារយេ់្ពម្រេើរ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» ទំាង ២ចាប់ 
របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេនន គធ.េប។ 
 ចារយេ់្ពម្រេើស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប ខ្ េ ន
ប ិរសធេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ ឬចារប ិរសធ
រេើស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប ខ្ េ នទទួេយកេទធផេ 
ននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 
 ច ោះ តថរេខា កាេបររិចេទ និងរ ោះ្ត គធ.េប រេើឯកោរខាងរេើ។ 
 ចាត់សម្មជិកទទួេបនទ ករសវាកម្ាចាប់ឱ្យបំរពញ ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប 
ប ិរសធេទធផេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ រដ្ឋយ្តូវយេ់្ពម្តម្ពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬ
ពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ខ្ េ នដ្ឋក់រៅ គធ.េប រដ្ឋយបញ្ជា ក់ចាស់ពីមូ្េរ ត ។ 
 ច ោះ តថរេខារេើ ទ.១២០៣ រដ្ឋយសម្មជិកទទួេបនទ ករសវាកម្ាចាប់ និង
េលួនគ្មត់ ច ោះកាេបររិចេទ និងរ ោះ្ត គធ.េប។ ទ.១២០៣ ្ តូវរ្បើ្ ស់  ូច
ខាងរ្កាម្៖ 

 
 
 
 

 ្ បកាសថា េទធផេននការរ ោះរនោ តរៅឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ ត
ណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់រនាោះ្តូវ នប ិរសធរដ្ឋយ គធ.េប រ ើយរសចកដី
សរ្ម្ចរនោះសថិតរ្កាម្ការ្តួតពិនិតយរ ើងវញិរបស់ គ.ជ.ប។ 
 ចាត់សម្មជិកទទួេបនទ ករសវាកម្ាចាប់ឱ្យដ្ឋក់កោ ងរស្រោម្សំប ្តរដ្ឋយខ្ ក
ពីគ្មោ  ទ ករផាើជូន គ.ជ.ប នូវ៖ 
 ទ.១២០៣ របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ ប ិរសធេទធផេននការរ ោះរនោ ត
កោ ងឃ ំ សង្កា ត់ ឬរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តណាមួ្យកោ ងឃ ំ សង្កា ត់។ 

 រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» របស់្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធផេនន គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ ខ្ េ្តូវ
 នចារពយួរជាបរណាដ ោះអាសនោ។ 

 រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» របស់ គឃ.សប ចំនួន ១ចាប់ 
(របើម្មន)។ 

 ្ បគេ់ជូន្កុម្បូកសរ បេទធផេនន គធ.េប រ ើម្បីបនតអន វតតភារកិចចរបស់េលួន
នូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ + រ យការណ៍របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» 
របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គឃ.សប ចំនួន 
១ចាប់ (របើម្មន) + ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់។ 

១ចាប់ ្បគេ់ជូនអោកបដឹង ឬតំណាង 
១ចាប់ ជូនតំណាងគណបកេនរយា យឈររ ា្ ោះនីមួ្យៗ 
១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
១ចាប់ រផាើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ 
១ចាប់ រកាទ កជាឯកោររៅ គធ.េប 

ទ.១២០៣ 
ចំនួន្គប់្គ្មន់ 
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 រ្តៀម្នូវ ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចាប់ + រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព «ក» របស់ គធ.េប ចំនួន ១ចាប់ + ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ 
គឃ.សប ចំនួន ១ចាប់ (របើម្មន) + ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គធ.េប 
ចំនួន ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រោម្សំប ្តធំមួ្យ ខ្ េ្តូវបញ្ាូ នអម្ជាមួ្យ
រសាង « ឃ ពយួរេទធផេ »  ស្ម្មប់រផាើជូន គ.ជ.ប។ 

ចាំណាាំ៖ - ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ  
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសត តង្គប់្គ្មន់ ប៉ា ខ្នតដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេ
ខ្ េ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេ នរធែើការ្តតួពិនិតយរចួអស់រ ើយ គធ.េប ្តវូ
សរ្ម្ចរដ្ឋយខ្ផអករេើេទធផេននការ្តួតពិនិតយរចួរ ើយរនាោះ។ 

- ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ  
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តង្គប់្គ្មន់ ប៉ា ខ្នតដ្ឋក់រៅរ្កាយរពេ
ខ្ េ្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេរធែើការ្តួតពិនិតយរចួអស់រ ើយរៅឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េ
ម្មនពាកយបណដឹ ងពាក់ព័នធរនាោះ រ ើយ គធ.េប  នអន វតតតម្នីតិវធីិ្តួតពិនិតយ
រផទៀងផ្ទទ ត់ ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ម្ ននឹង
សរ្ម្ច គធ.េប ្តូវចាត់្កមុ្្តួតពិនិតយេទធផេឱ្យបនតអន វតតនីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់
ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹក
រនោ ត (សូម្រម្ើេ និងអន វតតតម្ចំណ ច២ រេេ VIII)។ 

- ចំរពាោះឃ ំ សង្កា ត់ណាខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ដ្ឋក់រៅ  
គធ.េប កោ ងរយៈរពេកំណត់ ម្មនភសដ តង្គប់្គ្មន់ រ ើយ្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធផេមិ្នទាន់ ន្តតួពិនិតយេទធផេននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធនឹងពាកយបណដឹ ង
រនាោះរៅរ ើយ ម្ ននឹងសរ្ម្ច គធ.េប ្តូវខ្ណនំា្កុម្ពិនិតយេទធផេឱ្យ៖ 
 ្តួតពិនិតយ ូចឃ ំ សង្កា ត់គ្មា នពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ (សូម្
រម្ើេ និងអន វតតតម្ចំណ ច១ រេេ VII)។ 

 បនតអន វតតនីតិវធីិរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្តតួពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ 
ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹករនោ ត (សូម្រម្ើេ និងអន វតតតម្ចំណ ច២ រេេ 
VIII)។ 
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៤. ករបញជូ ន និងករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តកនុងឃុំ សងក ត់ែដល គធ.ខប សេ្រមចពយួរជបេ ្ដ ះ
សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន ត 

ក. ករបញជូ ន 
កនុងករណី គធ.ខប  សេ្រមចពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន ត

កនុងឃំុ សងក ត់ មួយ ្របធន គធ.ខប ្រតូវបញជូ នស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចបដិេសធ
លទធផលៃនករេបះេឆន តរបស់ គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ របយករណ៍ស្ដីពីករេបើក
កញច ប់សុវតថិភព «ក» របស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលៃន គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ និង 
ទ.១១១៦តព ចំនួន ១ចបប់ និងស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គឃ.សប ចំនួន ១
ចបប់ និងរបយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» របស់ គឃ.សប ចំនួន ១
ចបប់ (េបើមន) ( ក់កនុងេ្រ មសំបុ្រតធំមួយ) និងេសបង «ឃ ពយួរលទធផល» ្រពម
ទំងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តពក់ព័នធជូន គ.ជ.ប មិនឱយេលើសពី ២៤េម៉ង គិតចប់
ពីេពលេចញស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចពយួរលទធផល។ 

ខ. ករេវចខចប់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត 
្របធន គធ.ខប ្រតូវធនថ សមភ រ ឯក រេបះេឆន តៃនឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធ

ែដល្រតូវបនពយួរលទធផល ្រតូវបនេវចខចប់ ដូចខងេ្រកម៖ 

 េ្រ មសំបុ្រតធំ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក់កនុងេ្រ ម
សំបុ្រតធំមួយនូវ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប បដិេសធលទធផល
ៃនករេបះេឆន ត ចំនួន ១ចបប់។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់៖ 
 របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» របស់្រកុម្រតួតពិនិតយ
លទធផលៃន គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់។ 

 ង្រតួតពិនិតយលទធល (ទ.១១១៦តព ) ចំនួន ១ចបប់។ 
 របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» របស់ គឃ.សប 

(េបើមន)។ 
 ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ែដលមនចំ ររបស់ គធ.ខប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ ៃនឃំុ សងក ត់
ពក់ព័នធ េផញើជូន គ.ជ.ប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន១ចបប់។ 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់ 



គ.ជ.ប េសៀវេភែណន ំគធ.ខប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ២ំ០១៨ 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំ ៖ំ សរេសរសមគ ល់ពីេលើេ្រ មសំបុ្រតធំថ៖ 

 េសចក្ដីសេ្រមចពយួរជបេ ្ដ ះ សនននូវលទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃំុ សងក ត់ 

 េលខកូដ ជធនី េខត្ត............... 

 េលខកូដឃំុ សងក ត់…................... 

 េសបង “ឃ ពយរួលទធផល” 
 
 
 
 

គ. លិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) 
្របធន គធ.ខប ចត់ែចងឱយបំេពញលិខិតបញជូ ន និង្របគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) 

ចំនួន ៣ចបប់ េ យ យមុខសមភ រ ឯក រែដលមនកនុងេ្រ មសំបុ្រតធំ និងកនុង

េសបង «ឃ ពយួរលទធផល»។ ទ.១១០៧ ្រតូវេ្របើ្របស់ដូចខងេ្រកម៖ 

- ក់េសបង «ខ» ៃនឃំុ សងក ត់ពក់ព័នធេទកនុងេសបង «គ» 
- ក់ ល់េសបង «គ» េទកនុងេសបង «ឃ» មចំនួនែដល ច

ក់ឱយអស់េសបង «គ» ៃនឃំុ សងក ត់េនះ 
- ចងភជិតេសបង «ឃ» និងចក់េ ឃ្លុំ 
- សរេសរពីេ្រកេសបង «ឃ» ថ «ពយួរលទធផលឃំុ សងក ត់េលខ…»

េសចក្ដសីេ្រមចពយរួជបេ ្ដ ះ សនននូវ
លទធផលៃនករេបះេឆន តេនឃុ ំសងក ត់ េលខ 

 
 
 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប បដិេសធ
លទធផលៃនករេបះេឆន តចំនួន ១ចបប់ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់៖ 
 របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» របស់
្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផលៃន គធ.ខប ចំនួន ១ចបប់ 

 ង្រតួតពិនិតយលទធផល (ទ.១១១៦តព) ចំនួន ១ចបប់ 
 របយករណ៍េបើកកញច ប់សុវតថិភព « ក » របស់ គឃ.សប 

(េបើមន) 
 ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ែដលមនចំ ររបស់ 
គធ.ខប។ 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៣ ទ.១១០៩ ៃនឃំុសងក ត់
ពក់ព័នធ េផញើជូន គ.ជ.ប 

- េ្រ មសំបុ្រត ក់ ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់។ 

េ្រ មសបំុ្រតធំ 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចបប់ 

េសបង «ឃ ពយរួលទធផល» 

ចងភជិតរចួចក់េ ឃ្លុំ 

ឃំុ សងក ត់េលខ........
              េសបង «គ» 

មនបណ្ដឹ ង”/េបើកកញចប់ 

សវុតថិភព «ក»



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រ នីតិកាលទី៦ នោ ាំ២០១៨ 28 

 
 
 
 

IX. ការបូរសរបុ និងការបាំសរញលទធផលននការស ះសនោ តរោងុរារធានី សខតត 
បនាទ ប់ពីទទួេ នសំណ ំ ឯកោររបស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេនន គធ.េប ្បធាន

្កុម្បូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត ្តូវចាត់ខ្ចងសម្មជិក្កុម្របស់េលួន 
ឱ្យគណនាសរ បបញ្ចូ េគ្មោ នូវេទធផេននការរ ោះរនោ តពី្គប់ឃ ំ  សង្កា ត់ទំាងអស់កោ ង
រាជធានី រេតត រដ្ឋយរធែើការគណនារដ្ឋយន  ឬ/និងរដ្ឋយម្ម៉ាស ីនគិតរេេ និងឱ្យបញ្ចូ េ
ទិនោន័យេទធផេននការរ ោះរនោ តពី្គប់ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់ រៅកោ ងតរាងបូកសរ បេទធផេ
ននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១០) ខ្ េម្មនស្រោប់កោ ងក ំពយូទ័រ រ ើយខ្ េ
គណនារដ្ឋយសែ័យ្បវតតិនូវេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត។ ខ្ផអករេើេទធផេនន
ការគណនាខាងរេើ របើសិនជា្តឹម្្តវូ ូចគ្មោ  ្បធាន្កុម្បូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ ត 
្តូវចាត់ខ្ចងសម្មជិក្កមុ្របស់េលួនឱ្យស្រសង់តួរេេេទធផេសរ បពី ទ.១១១០ បញ្ចូ េរៅកោ ង
កំណត់រ ត បូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១១) និង្កដ្ឋស
េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១៤) រ ើម្បដី្ឋក់ជូន្បធានអន គណៈកម្ាការ
បរចចករទសនន គធ.េប និង្បធាន គធ.េប ច ោះ តថរេខាជាឯកោរផលូវការ។ 

១. ការសរៀបចាំ នងិការទកុដ្ឋក់កម្មវិធីបូក រុបលទធផលននការស ោះសនោ តកោងុរាជធានី សខតរ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរស្រោម្សំប ្តធំ 
- ១ចាប់ កិបភាា ប់ខ្ផោកខាងរ្ៅននរស្រោម្សំប ្តធំ 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

្បធាន គធ.េប 
្តូវ៖ 

- ធានាថា ម្មនក ំពយូទ័រ ១រ្គឿងភាា ប់បរកិាា ររ្បើ្ ស់្គប់្គ្មន់ ្ពម្
ទំាងម្មន ទ.១១១០ ខ្ េម្មនចងរបូម្នតរធែើ្បម្មណវធីិរចួជារស្រសច 
និងបណាដ ញរ្បើ្ ស់អ ីខ្ម្េ ខ្ េអាច ំរណើ រការេអ និង្តឹម្្តវូ។ 

- ខ្ងរកាទ កកម្ាវធីិបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត 
(ទ.១១១០) ខ្ េម្មនចងរបូម្នតរធែើ្បម្មណវធីិស្រោប់កោ ងក ំពយូទ័រឱ្យ
 នេអ។ 

- តម្ដ្ឋន្តួតពិនិតយជា្បចាំរាេ់ការអន វតតការង្កររបស់្កុម្បូក
សរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត។ 



គ.ជ.ប ស ៀវសៅណែនាំ គធ.ខប  ម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្រជើ តាំងតាំណាងរាស្ត រ នីតិកាលទី៦ នោ ាំ២០១៨ 29 

២. ការសផទៀងផ្ទទ ត់ស ើងវិញ នងិការបូក រុបលទធផលននការស ោះសនោ តកោងុរាជធានី សខតរ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ចាំណាាំ៖ ្បសិនរបើតួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតខ្ េ នរផទៀងផ្ទទ ត់ម្មន
ភាពេ សគ្មោ  ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស ្តូវចាត់ខ្ចងសម្មជិក្កមុ្ឱ្យ្តួតពិនិតយ
រផទៀងផ្ទទ ត់ការរធែើ្បម្មណវធីិរដ្ឋយន  និងការបញ្ចូ េទិនោន័យកោ ងក ំពយូទ័ររ ើងវញិ។ 

៣. ការបាំសពញ និងការសម្ររើម្រា ់ទម្រម្ងណ់បបបទសៅ គធ.ខប 
ក. តរាងបកូ រុបលទធផលននការស ោះសនោ តកោុងរាជធានី សខតរ (ទ.១១១០) 

 
 

 

 

 

 
 

្បធាន 
អន គណៈកម្ាការ
បរចចករទស ្តូវ៖ 

- ្តួតពិនិតយស ពេភាពរាេ់សំណ ំ ឯកោររបស់្កុម្្តួតពិនិតយ
េទធផេខ្ េម្មនចំណារសរ្ម្ចរបស់្បធាន គធ.េប។ 

- ររៀបចំសំណ ំ ឯកោរទំាងរនាោះរដ្ឋយខ្ កតម្េំដ្ឋប់េំរដ្ឋយនន
រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់។ 

- ចាត់ខ្ចងរធែើការរផទៀងផ្ទទ ត់តួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ រដ្ឋយការរធែើ្បម្មណវធីិរដ្ឋយន  ឬ/និងរដ្ឋយ
ម្ម៉ាស ីនគិតរេេ រួចស្រសង់តួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ង
ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងអស់ ម្កបូកបញ្ចូ េគ្មោ ជាេទធផេននការរ ោះរនោ ត
កោ ងរាជធានី រេតត។ 

- ស្រសង់តួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ ពី 
ទ.១១១៦តព ខ្ េម្មនចំណាររបស់្បធាន គធ.េប បញ្ចូ េរៅ
កោ ង ទ.១១១០ រៅកោ ងក ំពយូទ័រ។ 

- រផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតខ្ េ្កុម្េលួន
 នគណនារឃើញ រ ើយរាយការណ៍ជូន្បធាន គធ.េប។ 

- ្បសិនរបើតួរេេេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតតម្មន
េកាណៈ្តឹម្្តូវរ ើយ ្តូវចាត់ខ្ចងឱ្យរ ោះព ម្ព ទ.១១១០ បំរពញ 
និងររៀបចំ ទ.១១១១ និង ទ.១១១៤ រ ើម្បដី្ឋក់ជូន គធ.េប ពិនិតយ
សរ្ម្ចជាឯកោរផលូ វការរ្តៀម្បញ្ាូ នរៅ គ.ជ.ប។ 

- ធានាថា ទ.១១១០ ខ្ េ នរ ោះព ម្ព  ២ចាប់ ្តូវ នច ោះ
 តថរេខារដ្ឋយ្បធានអន គណៈកម្ាការបរចចករទស និងេលួនគ្មត់។  

- ធានាថា ទ.១១១០ កោ ងក ំពយូទ័រខ្ េម្មនទិនោន័យ ូចគ្មោ នឹង ទ.១១១០ 
ខ្ េ នច ោះ តថរេខាជាផលូ វការរចួរ ើយ ្តូវ នបញ្ាូ នតម្អ ីខ្ម្េ 
ឬតម្ម្រធា យរផេងរទៀតជាបនាទ ន់រៅ គ.ជ.ប។ 

- ទ.១១១០ ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 

្បធាន គធ.េប 
្តូវ៖ 

-១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
-១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ

រៅ គធ.េប 

ទ.១១១០ 
ចំនួន ២ចាប់ 
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ខ. កាំែត់សហតុបកូ រុបលទធផលននការស ោះសនោ តកោុងរាជធានី សខតរ (ទ.១១១១) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

គ. ម្រកដ្ឋ លទធផលននការស ោះសនោ តកោុងរាជធានី សខតរ (ទ.១១១៤) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចាំណាាំ៖ ្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថា រាេ់សំណ ំ ឯកោររបស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេនន  

គធ.េប ខ្ េ្តូវ នចាររដ្ឋយ្បធាន គធ.េប និងខ្ េ្តូវ ន្បគេ់ជូន្កុម្បូក
សរ បេទធផេនន គធ.េប ្តូវខ្ត នររៀបចំ ឬងតចម្លងបខ្នថម្ស្ម្មប់ខ្បងខ្ចក និង
្បគេ់តម្រគ្មេរៅ ូចខាងរ្កាម្៖ 

្បធាន គធ.េប 
្តូវ៖ 

- ធានាថា ទ.១១១១ ទំាង ៣ចាប់ ្តូវ នស្រសង់តួរេេេទធផេ
សរ បពី ទ.១១១០។ 

- ធានាថា កំណត់រ ត ទំាងរនោះ្តវូ នច ោះ តថរេខារដ្ឋយ្បធាន
អន គណៈកម្ាការបរចចករទស និងេលួនគ្មត់។ 

- ធានាថា កំណត់រ ត ទំាងរនោះ្តូវ នដ្ឋក់បង្កា ញជូនតំណាង
គណបកេនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍ ្ពម្ទំាងអរញ្ា ើញ
តំណាងគណបកេនរយា យចូេរមួ្ច ោះ តថរេខាជាោកេី។ 

- ទ.១១១១ ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 

- ងតចម្លង និងខ្ចកជូនតំណាងគណបកេនរយា យឈររ ា្ ោះ
រ ោះរនោ តកោ ងម្ណឌ េរាជធានី រេតត ១ចាប់ៗ។ 

្បធាន គធ.េប 
្តូវ៖ 

- ធានាថា ទ.១១១៤ ្តូ វ នស្រសង់តួ រេេេទធផេសរ បពី 
ទ.១១១១។ 

- ធានាថា ទ.១១១៤ ្តូវ នច ោះ តថរេខារដ្ឋយ្បធានអន គណៈ-
កម្ាការបរចចករទស និងេលួនគ្មត់។ 

- ធានាថា ទ.១១១៤ ទំាងរនោះ្តូវ នដ្ឋក់បង្កា ញជូនតំណាង
គណបកេនរយា យ និងអោកសរងាតការណ៍។ 

- ទ.១១១៤ ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
- ១ចាប់ បិទផាយរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ 
- ខ្ចកជូនតំណាងគណបកេនរយា យឈរ
រ ា្ ោះរ ោះរនោ តកោ ងម្ណឌ េរាជធានី រេតត និង
អោកសរងាតការណ៍្បចំារាជធានី រេតត ១ចាប់ៗ 

ទ.១១១៤ 
ចំនួន្គប់្គ្មន់ 

- ១ចាប់ បិទផាយរៅ េគធ.េប 
- ១ចាប់ រផាើជូន គ.ជ.ប 
- ១ចាប់ រកាទ កជាឯកោរ 

ទ.១១១១ 
ចំនួន ៣ចាប់ 



គ.ជ.ប េសៀវេភែណន ំគធ.ខប ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ឆន ២ំ០១៨ 31 

- ទ.១១១៦តព ចបប់េដើម ១ចបប់ របយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី
្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តរបស់ គឃ.សប 
(េបើមន) ១ចបប់ របយករណ៍ស្ដីពីករេបើកកញច ប់សុវតថិភព «ក» េដើមបី្រតួតពិនិតយ
េផទ ងផទ ត់សមភ រ ឯក រេបះេឆន ត និងសន្លឹកេឆន តរបស់្រកុម្រតួតពិនិតយលទធផល
ៃន គធ.ខប (េបើមន) ១ចបប់ និងស្រមង់េសចក្ដីសេ្រមចរបស់ គធ.ខប ចបប់េដើម 
១ចបប់ េផញើជូន គ.ជ.ប ែដលនឹង្រតូវ ក់កនុងកញច ប់ «ឃ ពិេសស» ឬ ក់កនុងេ្រ ម
សំបុ្រតធំ។ 

- រក ទុក ល់ឯក រដូចខងេលើ និង ល់ពកយបណ្ដឹ ងមួយមុខ ១ចបប់ ជឯក រ
របស់ គធ.ខប។ 

- ្រចកេទកនុងេ្រ មសំបុ្រតវញិនូវ ទ.១១០៣ ចំនួន ១ចបប់ និង ទ.១១០៩ ចំនួន ១ចបប់ 
ែដល្រតូវរក ទុកជឯក ររបស់ គធ.ខប។ 

- ល់សំណំុឯក រ្រតួតពិនិតយលទធផលៃនករេបះេឆន តចបប់េដើម និងចបប់ថតចម្លង
បែនថមទំងអស់ខងេលើ ្រតូវបនេរៀបចំបំែបក ឬ/និង ក់ភជ ប់ មករែណនំ រចួ
្របគល់ជូនម្រន្តីទទួលបនទុកស្ដុកឯក រ េដើមបីេ្រត មស្រមប់ករេវចខចប់បញជូ នេទ  
គ.ជ.ប កនុងអំឡុងេពលយ៉ងយូរ ២៤េម៉ង កនុងករណីពយួរលទធផល ឬករេវចខចប់បញជូ ន

មករកំណត់ធមម េទ គ.ជ.ប ឬ/និងស្រមប់រក ទុកជឯក ររបស់ គធ.ខប។ 

X. ករេវចខចប់ និងករបញជូនលទធផលៃនករេបះេឆន តកនងុ ជធនី េខត្ត នងិ ល់
សមភ រ ឯក រេបះេឆន តពកព់័នធេទ គ.ជ.ប 
បនទ ប់ពីបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់លទធផលៃនករេបះេឆន ត មឃំុ សងក ត់ និង

ករបូកសរបុលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង ជធនី េខត្ត ករ្របជំុសេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ងត ៉ 
ឬពកយបណ្ដឹ ងជំទស់ និងករបំេពញទ្រមង់ែបបបទទក់ទងនឹងលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង
ជធនី េខត្តរួចមក គធ.ខប ្រតូវធនថ ទ.១១១០ ទ.១១១១ និង ទ.១១១៤ ្រពមទំង ល់

េសបង «គ» ក់សមភ រ ឯក រេបះេឆន តៃនឃំុ សងក ត់ទំងអស់កនុង ជធនី េខត្ត ្រតូវែតបន
េវចខចប់ ក់កនុងកញច ប់ «ឃ ពិេសស» និងេសបង «ឃ» បញជូ ន និង្របគល់ជូន គ.ជ.ប យ៉ង
្រតឹម្រតូវកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៥ៃថង េ្រកយេពលទទួលកំណត់េហតុបូកសរុបលទធផលៃន
ករេបះេឆន តកនុងឃំុ សងក ត់កនុង ជធនី េខត្ត។ កនុងករណីមនពកយបណ្ដឹ ងត ៉ ឬពកយបណ្ដឹ ង
ជំទស់ពក់ព័នធនឹងឃំុ សងក ត់មួយ ឬេ្រចើន ្រតូវបន ក់េន គធ.ខប ្របធន គធ.ខប ច
ចត់ែចងេវចខចប់ ល់្រក សលទធផល និងសមភ រ ឯក រេបះេឆន តទំង យ េដើមបីបញជូ ន 
និង្របគល់ជូន គ.ជ.ប េនេ្រកយេពលែដល គធ.ខប បនេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងចប់
សព្វ្រគប់។ 
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១. ការសវចខេប់ ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តននឃុាំ  ង្កេ ត់ណាណែល គធ.ខប  សម្រម្ចពយួរជាបសណាដ ោះអា នោនូវលទធផល 
ននការស ោះសនោ ត  (សូម្រម្ើេ និងអន វតតតម្ចំណ ច ៤ រ្កាម្ចំណ ច VIII)។ 

២. ការសវចខេប ់ាា រ ឯកសារស ោះសនោ តននឃុាំ  ង្កេ ត់ណាណែល គធ.ខប  សម្រម្ចយល់ម្រពម្ទទលួយកលទធផល
ននការស ោះសនោ ត 
ក. ការសវចខេប់កញ្េ ប់ «ឃ ពិស  » 

្បធាន គធ.េប ្តវូរ្តៀម្កញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» មួ្យស្ម្មប់ដ្ឋក់រាេ់រស្រោម្
សំប ្តដ្ឋក់ឯកោររ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងឡាយណាខ្ េ គធ.េប សរ្ម្ច
យេ់្ពម្ទទួេយកេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ។ 

ចំរពាោះរាេ់រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ឯកោររ ោះរនោ តននឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ គធ.េប 
្តូវធានាថា ន៖ 

- ្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់ឱ្យ ន ាត់ចត់រ ើងវញិ 
- ររៀបចំចងជា ច់ៗរដ្ឋយខ្ កពីគ្មោ តម្្បរភទឯកោរ ខ្ េម្មនកោ ង
រស្រោម្សំប ្ត។ 

 
 

   រញ្ចប ់«ឃ រិសសស» 

 
- រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១០៣ និង ទ.១១០៩ រផាើជូន គ.ជ.ប 
- រាេ់រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់ ទ.១១១០ ទ.១១១១ និង ទ.១១១៤ 
- រាេ់ ទ.១១១៦តព រ យការណ៍សដីពីការរបើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព      
«ក» របស់្កុម្្តួតពិនិតយេទធផេរបស់ គធ.េប ឬ/និង
របស់ គឃ.សប (របើម្មន) 

- រាេ់ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ចរបស់ គធ.េប ពាក់ព័នធនឹងពាកយ
បណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ខ្ េ្តវូ្បមូ្េដ្ឋក់កោ ង
រស្រោម្សំប ្តមួ្យ និងកាេោងរផាើជូន គ.ជ.ប។ 

- រស្រោម្សំប ្តដ្ឋក់េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ   
ឯកោររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) ចំនួន ១ចាប់។ 
 

 

 ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
   

- បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ ខ្ េ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងកញ្ច ប់  «ឃ ពិរសស» 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរហារ ៉ារ្ៅកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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- បិទភាិតកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» 
- សររសរសម្មគ េ់រេេកូ រាជធានី រេតតរបស់េលួនរៅរេើខ្ផោកខាងរ្ៅនន
កញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» រដ្ឋយប ិក ែឺតេ បមិ្ន្ជោះ។ 

ខ. ការសវចខេប់ស ោង «ឃ» ននឃុាំ  ង្កេ ត់ណែលគាម នពាកយបែដឹ ងតវ៉ា  ឬពាកយបែដឹ ងជាំទា  ់
្បធាន គធ.េប ្តូវចាត់ខ្ចងរវចេចប់រាេ់រសាង «គ» ននឃ ំ សង្កា ត់ខ្ េគ្មា នពាកយ

បណដឹ ងតវា៉ា  ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ ខ្ េ្តូវ ន្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់េទធផេរួច
រ ើយ ដ្ឋក់រៅកោ ងរសាង «ឃ» តម្ចំនួនចំា ច់ រ ើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអស់រសាង «គ» នន
ឃ ំ សង្កា ត់ទំាងរនាោះ។ កោ ងការរវចេចប់រនោះ គធ.េប ្តូវ៖ 

- ដ្ឋក់រសាង «គ»  តម្េំដ្ឋប់រេេររៀងននរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ ្ បសិនរបើអាច 
រៅកោ ងរសាង «ឃ»  នីមួ្យៗ។ 

- បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ ខ្ េ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 

- ចងម្មត់រសាង « ឃ »  នីមួ្យៗ និងចាក់រោឃល ំម្មនរេេ។ 
- សររសរសម្មគ េ់ពីរ្ៅរសាង « ឃ »  នីមួ្យៗ រដ្ឋយប ិក ែឺតេ បមិ្ន្ជោះនូវ
រេេកូ រាជធានី រេតត និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

- សររសរសម្មគ េ់ថា «ពិនិតយរចួ»។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សសោង «ឃ» រិនិតយរចួ 

 

ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 

-រាេ់រសាង «គ» ននឃ ំ សង្កា ត់គ្មា ន
ពាកយបណដឹ ង (តម្រេេររៀងរេេកូ ) 

- េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ        
(ទ.១១០៧) ចំនួន ១ចាប់ 

- រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់...... 
 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរសាង «ឃ» 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរហារ ៉ារ្ៅរសាង «ឃ» 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 
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គ. ការសវចខេប់ស ោង «ឃ ានបែដឹ ង» 
្បធាន គធ.េប ្តវូចាត់ខ្ចងរវចេចប់រាេ់រសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» ននឃ ំ សង្កា ត់ 

ខ្ េម្មនពាកយបណដឹ ងតវា៉ា ឬពាកយបណដឹ ងជំទាស់ និងខ្ េម្មន ឬគ្មា នការរបើក
កញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» រ ើម្បី្តួតពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត និងសនលឹក
រនោ តរៅការយិាេ័យរ ោះរនោ តមួ្យ ឬរ្ចើន ដ្ឋក់រៅកោ ងរសាង «ឃ ម្មនបណដឹ ង»។ 
កោ ងការរវចេចប់រនោះ គធ.េប ្តូវ៖ 

- ដ្ឋក់រាេ់រសាង «គ ម្មនបណដឹ ង» ននឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធខ្ េម្មន ឬគ្មា នការ
របើកកញ្ច ប់ស វតថិភាព «ក» រៅកោ ងរសាង «ឃ»។ 

- បំរពញ ទ.១១០៧ ចំនួន ៣ចាប់ ខ្ េ្តូវរ្បើ្ ស់ ូចខាងរ្កាម្៖ 
 
 
 

- ចងភាិតរសាង « ឃ »  និងចាក់រោឃល ំម្មនរេេ។ 
- សររសរសម្មគ េ់ពីរ្ៅរសាង « ឃ »  រដ្ឋយប ិក ែឺតេ បមិ្ន្ជោះ នូវរេេកូ 
រាជធានី រេតត និងរេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ។ 

- សររសរសម្មគ េ់ថា “ម្មនបណដឹ ង”។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរសាង «ឃ» 
- ១ចាប់ ដ្ឋក់កោ ងរហារ ៉ារ្ៅរសាង «ឃ» 
- ១ចាប់ ស្ម្មប់រ្បើកោ ងការ្បគេ់ ទទួេរៅ គ.ជ.ប 

ទ.១១០៧ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

សសោង «ឃ ានបែដឹ ង» 

-រាេ់រសាង «គ ម្មនបណដឹ ង»  (តម្រេេររៀង
រេេកូ ) 

- េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) 
ចំនួន ១ចាប់ 

- រេេកូ ឃ ំ សង្កា ត់…… 
ទ.១១០៧ ចំនួន ១ចាប់ 
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ចាំណាាំ៖ - កនុងករណីស្បោង «ឃ ពិនិត្យរចួ» ឬស្បោង «ឃ មានបណដឹ ង» មានចំនួនស្ ើបពី១ 
ប្បធាន គធ.ខប ប្ត្ូវបរស្បរបមាា  ់បន្នែមស្ៅស្ ើន្ននកខាងស្ប្ៅននស្បោង «ឃ» 
ទំងស្ ោះនូវស្ ខស្រៀងននស្បោង «ឃ» នីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ ស្បើស្បោង «ឃ» មាន
ចំនួន៣ ប្ត្ូវបរស្បរបមាា  ់ស្ ខស្រៀង ១/៣ ២/៣ និង ៣/៣។ 

 - ្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថា រាេ់កញ្ច ប់សនលឹករនោ តប្ម្ុងស្ម្មប់រាជធានី រេតត
នីមួ្យៗ (របើម្មន) ខ្ េមិ្ន្តូវ នរ្បើ្ ស់ ្តូវខ្ត នរវចេចប់រដ្ឋយខ្ ក និង
មិ្ន្តូវដ្ឋក់កោ ងរសាង «ឃ» រ ើយ្តូវបញ្ាូ ន និង្បគេ់ជូន គ.ជ.ប ស្រសបរពេ
ជាមួ្យនឹងការបញ្ាូ នកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» និងរសាង «ឃ»។ រៅកោ ងការរវចេចប់ 
និង្បគេ់ ទទួេសនលឹករនោ តប្ម្ុង ទ.១១០៧ ្តូវខ្ត នបំរពញ និងរ្បើ្ ស់
តម្ការកំណត់។ 

ឃ. ការបញ្ាូ ន និងការម្ររគល់ ទទលួ 
កោ ងការបញ្ាូ ន និងការ្បគេ់ ទទួេកញ្ច ប់ «ឃ ពិរសស» និងរាេ់រសាង «ឃ» 

ឬរសាង «ឃ ម្មនបណដឹ ង» និងកញ្ច ប់សនលឹករនោ តប្ម្ុងខ្ េមិ្ន នរ្បើ្ ស់ 
្បធាន គធ.េប ្តូវ៖ 

- ្បកាសអរញ្ា ើញតំណាងគណបកេនរយា យ ្ពម្ទំាងអោកសរងាតការណ៍
ជាតិ អនតរជាតិ និងអោកោរព័ត៌ម្មនឱ្យចូេរមួ្ជាោកេី។ 

- ជូន ំណឹងអំពីរពេរវលារចញ ំរណើ រ រគ្មេរៅ និងរពេរវលាននការ
្បគេ់ ទទួេរៅទីសដីការ គ.ជ.ប។ 

ង. ការសវចខេប់ ាា រ ឯកសារសៅ ល់បញ្ាូ នសៅ គ.ជ.ប 
្បធាន គធ.េប ្តូវធានាថា រាេ់សម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ តរៅសេ់រផេងរទៀត

ខ្ េ នទទួេពី គឃ.សប កោ ងរាជធានី រេតត ឬ/និងម្មនរៅ េគធ.េប ្តូវខ្ត
 នរវចេចប់ និងបញ្ាូ នរដ្ឋយខ្ ករៅ គ.ជ.ប រៅរពេរ្កាយ។ 

កោ ងការរវចេចប់បញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេរនោះ ្បធាន គធ.េប ្តូវខ្តបំរពញ និង
រ្បើ្ ស់េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេ (ទ.១១០៧) តម្រគ្មេការណ៍ននការ
្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត៕ 

 

 
   &*  
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ទព្ម្ង់ណបបបទសព្ាប់សព្បើព្ សស់ៅ គធ.ខប 
 

១. តរាង្តួតពិនិតយការខ្បងខ្ចក និងបញ្ាូ នសនលឹករនោ ត (ទ.១១០៦) 

២. េិេិតបញ្ាូ ន និង្បគេ់ ទទួេសម្មា រ ឯកោររ ោះរនោ ត (ទ.១១០៧) 

៣. តរាងបូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១០) 

៤. កំណត់រ ត បូកសរ បេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១១) 

៥. ្កដ្ឋសេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងរាជធានី រេតត (ទ.១១១៤) 

៦. តរាង្តួតពិនិតយេទធផេននការរ ោះរនោ តកោ ងឃ ំ សង្កា ត់ (ទ.១១១៦តព) 

៧. ពាកយបណដឹ ង (ទ.១២០២) 

៨. ស្ម្ង់រសចកដីសរ្ម្ច (ទ.១២០៣) 
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ផលតិសដាយ គ.រ.ប 
នោ ាំ២០១៨ 


