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ក្នុងគោលបាំណងឱ្យការគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្កុ្ម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ អាណត្តិទី៥    
នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ ្ប្រឹត្តគៅរលូន ្តឹ្ម្ត្ូវតាមច្បាប់សដីរីការគ ោះគឆ្ន ត្
គ្រើសគរ ើស្ក្ុម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ និងបទបញ្ជា  និងនីតិ្វធីិស្ាប់ការគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស
្ក្ុម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ គ.រ.ប  នគរៀបច្បាំច្បង្ក្ង “គសៀវគៅខណនាាំ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ស្ាប់ការ
គ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្ក្មុ្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ អាណត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២” គ ើមបីខណនាាំ ល់មន្តនតី
ពាក់្រ័នធនឹងការង្ករគនោះឱ្យអនុវត្តតួ្នាទី និងភារកិ្ច្បចរបស់ែលួនឱ្យ ន្តឹ្ម្ត្ូវ ទាន់គរលគវលា 
និង្បក្បគោយស្មា រតី្ទទួលែុស្ត្វូែពស់។ 

គសៀវគៅខណនាាំគនោះ ជាគសច្បក្ដីរនយល់អាំរីបគច្បចក្គទសគលើច្បាំណុច្បសាំខាន់ៗថ្នកិ្ច្បច
្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ការគវច្បែចប់ និងការបញ្ាូ នរាល់សាា រ ឯក្ស្មរ
គ ោះគឆ្ន ត្តាមលាំោប់លាំគោយថ្នការង្ករ។ 

គណៈក្មាការការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្(គ.ក្.ប/គ.ក្.រ)្ត្ូវយក្ចិ្បត្ត
ទុក្ោក់្ខសែងយល់តាមែលឹមស្មរថ្នគសៀវគៅខណនាាំគនោះ គ ើមបីអនុវត្តបគច្បចក្គទសជាក់្ខសដង
ក្នុង្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ឱ្យ ន្តឹ្ម្ត្ូវ ាន្បសិទធភារ និងសគ្មច្ប
 នគជាគរ័យ។ គសៀវគៅខណនាាំគនោះ ក៏្ជារាំនួយ ៏សាំខាន់ស្ាប់គណបក្សនគយា យ 
សាគម  អងគការមិនខមនរោា ភិ លជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ អនក្សគងាត្ការណ៍គ ោះគឆ្ន ត្ និងភាគី
ពាក់្រ័នធទាាំងអស់គ ើមបសិីក្ាខសែងយល់ និងរមួសហការអនុវត្តតាមតួ្នាទីរបស់ែលួន គ ើមបី
ឱ្យការគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្ក្ុម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ អាណត្តិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ ្ប្រឹត្តគៅគោយ
គសរ ី្តឹ្ម្ត្ូវ យុត្តិធម៌ និងត្ាល ភារ។ 
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គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត  
 

I. ការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងការយិាលយ័រាប់សនលឹរសនោ ត 
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ជាការយិាល័យគៅមួយក្ខនលង ខ លបគងាើត្គ ើងគៅទីតាាំង

ជាក់្លាក់្មួយ ស្ាប់ត្ាំបន់គ ោះគឆ្ន ត្មួយខ ល នក្ាំណត់្  គហើយខ ល្ត្វូគ្បើ្ ស់
ស្ាប់គោលគៅថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ និងការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គៅ
តាមភូមិមួយច្បាំនួនក្នុងឃុាំ សង្កា ត់្ខ ល្ត្ូវ នក្ាំណត់្ និងផ្ដល់សុរលភារជាការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ផ្លូវការរចួ្បរាល់គហើយគោយ គ.រ.ប នឹងកាល យជាការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅ
គរលរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

ការយិាល័យ្ត្ូវគរៀបច្បាំឱ្យាន្ច្បក្គច្បញ១ ្ច្បក្ចូ្បល១  ានបរគិវណខាងក្នុង បរគិវណ 
ខាងគ្ៅ និងានភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្។ 

១. ការបិទផាយបញ្ជ ីស ម្ ោះទីតាំងការយិាល័យស ោះសនោ ត 
គ.ក្.ប ្ត្វូបិទផ្ាយបញ្ា ីគ ា្ ោះទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល គឃ.សប 

 ន្បគល់ឱ្យគៅតាមទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្នីមួយៗគៅ១ថ្ងៃ មុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្។ 
២. បរសិវែខាងកោ ង 

ជាត្ាំបន់រ័ទធរុាំវញិសាំណង់ ឬអោរខ លការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងការយិាល័យ
រាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្តាាំងគៅ គហើយែណឌ គោយវណ័ឌ មណឌ លមួយានកាាំ្បខវងយា៉ាងតិ្ច្ប ១៥ 
( ប់្ ាំ) ខម៉ា្ត្។ បរគិវណខាងក្នុង្ត្វូគរៀបច្បាំឱ្យាន្ច្បក្គច្បញ១  និង្ច្បក្ចូ្បល១។ 
៣. បរសិវែខាងសម្រៅ 

ជាត្ាំបន់រ័ទធរុាំវញិការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ ល
ែណឌ  គោយវណ័ឌ មណឌ លមួយានកាាំ្បខវង ១០០ (មួយរយ) ខម៉ា្ត្ ឬតូ្ច្បជាង អាស្ស័យ
គោយស្មា នភារទីតាាំងជាក់្ខសដង ឬានទ្មង់គផ្សងរីគនោះ  ូច្បជាបរគិវណរបងថ្នស្មលា
គរៀន វត្តអារាម ស្មលមហាស្សរ ឬទីស្មធារណៈជាគ ើម។ 

គៅទី្បរុាំរន បរគិវណខាងគ្ៅ្ត្ូវ នក្ាំណត់្គោយ គឃ.សប គោយគយាងគលើ
ការវាយត្ថ្មលអាំរីស្មា នភារសនតិសុែ និងសណ្ដដ ប់ធាន ប់ក្នុងត្ាំបន់គនាោះ។ 

៤. ភ្នោ ក់ង្ករសនតិស ខស ោះសនោ ត 
គៅថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ច្បាំនួន ៣ (បី) នាក់្ ខ លការពារគៅ

តាមការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ្ត្ូវគសលៀក្ពាក់្ឯក្សណ្ដា ន
ក្ងក្ាល ាំងឱ្យ ន្តឹ្ម្ត្ូវ និងពាក់្្ប ង់ថ្ សនតិសុែរបស់ គ.រ.ប រហូត្ ល់ច្បប់ភារកិ្ច្បច។ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ានភារកិ្ច្បចការពារកុ្ាំឱ្យានការរ ាំខាន ការអុក្ ុក្ 
ការបាំភិត្បាំភ័យ និងការគាំរាមក្ាំខហង ឬគហតុ្ការណ៍គផ្សងៗខ លនឹងគក្ើត្ាន ការពារ 
និងហាមរន្គប់របូយក្អាវធុ ជាតិ្ផ្្ុោះ និងវត្ាុខ លអាច្បបងាឱ្យានគ្ោោះថ្នន ក់្គផ្សងៗ
ចូ្បលក្នុងបរគិវណខាងគ្ៅ  បរគិវណខាងក្នុង និងក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់
សនលឹក្គឆ្ន ត្ក្នុងគនាោះ៖ 

- ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ ១ (មួយ) នាក់្ ្ត្ូវច្បល័ត្ការពាររុាំវញិការយិាល័យ ឬ
ក៏្ច្បល័ត្ការពារគៅក្នុងបរគិវណខាងគ្ៅថ្នការយិាល័យ គោយ្ត្វូសាិត្គៅក្នុង
ច្បាៃ យរី ១៥ ( ប់្ ាំ) ខម៉ា្ត្ គៅ ១០០ (មួយរយ) ខម៉ា្ត្ រីការយិាល័យ និងមិន
ចាំ ច់្បគ្បើ្ ស់អាវធុគទ។ 

- ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ ២ (រីរ)នាក់្ ្ត្ូវច្បល័ត្ការពាររុាំវញិបរគិវណខាងគ្ៅ
ថ្នការយិាល័យគោយ្ត្វូសាិត្គៅក្នុងច្បាៃ យរី ១០០ (មួយរយ) ខម៉ា្ត្ គៅ ១៥០ 
(មួយរយហាសិប)ខម៉ា្ត្ និងអាច្បគ្បើ្ ស់អាវធុខវង ១ (មួយ)គ ើម ខ លាន
្ោប់យា៉ាងគ្ច្បើន ៣០ (ស្មមសិប)្ោប់។ 

 ាំណាាំ៖ 
 ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ ឬ/និងភាន ក់្ង្ករសគន្តង្កគ ោះ (្ក្ុមបុគគលិក្គរទយ ឬ/និង ្ក្ុមរនលត់្

អគគិភ័យ...) អាច្បចូ្បលគធែើអនតរាគមន៍គៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្
 នខត្ក្នុងក្រណីានសាំណូមររចាំ ច់្បរី្បធាន គ.រ.ប ្បធាន គធ.ែប ្បធាន   
គឃ.សប ឬរី្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ។ 

៥.  វិធានការការពារសនតិស ខ 
គ ើមបកីារពារអនក្គៅខាងក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

្រមទាាំងអនក្ក្នុងបរគិវណខាងក្នុងថ្នការយិាល័យទាាំងគនាោះ ឱ្យគរៀសផុ្ត្រីការបងាឱ្យ
ានរបួសស្មន ម ការរ ាំខាន អុក្ ុក្ ការបាំភិត្បាំភ័យ ឬការគាំរាមក្ាំខហង និងគ ើមបកីារពារ
ឧបក្រណ៍ សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់ក្នុងការយិាល័យទាាំងគនាោះ ្បធាន 
គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ្ត្វូចត់្វធិានការចាំ ច់្បនានា  ូច្បខាងគ្កាម៖ 

- ហាមរន្គប់រូបយក្អាវុធ ជាតិ្ផ្្ុោះ និងវត្ាុ្បក្បគោយគ្ោោះថ្នន ក់្គផ្សងៗចូ្បល
ក្នុងបរគិវណខាងគ្ៅ បរគិវណខាងក្នុង និងក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និង
ការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គលើក្ខលងខត្ក្នុងក្រណីានរនណ្ដបងាការ
អុក្ ុក្ក្នុងបរគិវណខាងគ្ៅ បរគិវណខាងក្នុង និងក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
និងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ ល្បធាន គ.រ.ប ឬ/និង្បធានគណៈក្មាការ 
គរៀបច្បាំការគ ោះគឆ្ន ត្្គប់លាំោប់ថ្នន ក់្ ានភារកិ្ច្បចគសនើសុាំអនតរាគមន៍រីអាជាា ធរាន
សមត្ាកិ្ច្បច 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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- ហាមគសលៀក្ពាក់្ឯក្សណ្ដា នជាក្ងក្ាល ាំង្បោប់អាវធុ ចូ្បលក្នុងការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គលើក្ខលងខត្ក្នុងក្រណីអនក្ទាាំងគនាោះ្ត្ូវ ន
្បគល់ភារកិ្ច្បចជាភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ ឬភាន ក់្ង្ករសគន្តង្កគ ោះ ខ ល្ត្ូវ ន
្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ គសនើសុាំឱ្យគធែើអនតរាគមន៍ 

- ហាមរន្គប់របូចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ មុនគរលចប់គផ្ដើមការគ ោះគឆ្ន ត្ 
ឬគ្កាយគរលបិទការគ ោះគឆ្ន ត្ គោយោា នការអនុញ្ជា ត្ជាលាយលក្ខណ៍ 
អក្សររី គ.រ.ប 

- ្ត្ូវ នអនុញ្ជា ត្ឱ្យចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងបរគិវណខាងក្នុងនូវរន
ទាាំងឡាយ ូច្បខាងគ្កាម៖ 
▪ មន្តនតីខ ល នទទួលការខត្ងតាាំងរី គ.រ.ប 
▪ ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យខ លានបញ្ា ីគបក្ខរនឈរគ ា្ ោះ និងខ ល ន
អនុញ្ជា ត្ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ខ លានប័ណណសាគ ល់ផ្ដល់ឱ្យគោយ    គ.រ.ប 

▪ អនក្ស្មររ័ត៌្ានខ លានប័ណណសាគ ល់ផ្ដល់ឱ្យគោយ គ.រ.ប។ ក្នុងក្រណីោា ន
ប័ណណសាគ ល់អនុញ្ជា ត្ អនក្ស្មររ័ត៌្ានអាច្បចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
គ ើមបីគោលបាំណងគ ោះគឆ្ន ត្ខត្ប៉ាុគណ្ដណ ោះ ្បសិនគបើោត់្ានគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្
គៅក្នុងការយិាល័យគនាោះ 

▪ អនក្ខ លានសិទធិគ ោះគឆ្ន ត្ គហើយ្ត្ូវគ ោះគឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគនាោះ 
▪ រនខ លអម ាំគណើ រអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារ ខ លមិនអាច្បគ ោះគឆ្ន ត្
 នគោយែលួនឯង 

▪ ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ និងភាន ក់្ង្ករសគន្តង្កគ ោះគៅគរលខ ល្បធាន  គ.ក្.ប 
គធែើសាំណូមររក្នុងក្រណីចាំ ច់្ប 

- ហាមរន្គប់របូចូ្បលក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ មុនគរលចប់គផ្ដើមការរាប់
សនលឹក្គឆ្ន ត្ ឬគ្កាយការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គោយោា នការអនុញ្ជា ត្ជាលាយ
លក្ខណ៍អក្សររី គ.រ.ប 

- ្ត្ូវ នអនុញ្ជា ត្ឱ្យចូ្បលក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងបរគិវណខាងក្នុងនូវ
រនទាាំងឡាយ ូច្បខាងគ្កាម៖ 
▪ មន្តនតីរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ ល នទទួលការខត្ងតាាំងរី គ.រ.ប 
▪ ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យខ លានបញ្ា ីគបក្ខរនឈរគ ា្ ោះ និងខ ល ន
អនុញ្ជា ត្ អនក្សគងាត្ការណ៍ និងអនក្ស្មររ័ត៌្ានខ លានប័ណណសាគ ល់ផ្ដល់
ឱ្យគោយ គ.រ.ប 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      5 

▪ ភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្ និងភាន ក់្ង្ករសគន្តង្កគ ោះ គៅគរលខ ល្បធាន គ.ក្.រ 
គធែើសាំណូមររក្នុងក្រណីចាំ ច់្ប 

- សក្មាភារទាាំងឡាយ ូច្បខាងគ្កាម ្ត្ូវ នហាមឃាត់្គៅក្នុងការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ បរគិវណខាងក្នុង និងបរគិវណខាងគ្ៅ៖ 
▪ ការគសលៀក្ពាក់្ ឬការោក់្បង្កា ញអែីមួយខ លពាក់្រ័នធជាមួយគណបក្សនគយា យ  
ឬបញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្សនគយា យ ឬគបក្ខរនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួយ 

▪ ការផ្សរែផ្ាយ ឬការនិយាយអែីខ លានឥទធិរលគធែើឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គ ោះគឆ្ន ត្
ឱ្យបញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ 

▪ ការបង្កា ញការោាំ្ទ ឬការ្ បឆ្ាំងគណបក្សនគយា យ ឬបញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្ស
នគយា យ ឬគបក្ខរនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួយ 

- សក្មាភារទាាំងឡាយ ូច្បខាងគ្កាម ្ត្ូវ នហាមឃាត់្គៅក្នុងការយិាល័យរាប់
សនលឹក្គឆ្ន ត្ បរគិវណខាងក្នុង និងបរគិវណខាងគ្ៅ៖ 
▪ ការគសលៀក្ពាក់្ ឬការោក់្បង្កា ញអែីមួយខ លពាក់្រ័នធជាមួយគណបក្សនគយា យ ឬ
បញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្សនគយា យ ឬគបក្ខរនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួយ 

▪ ការផ្សរែផ្ាយ ឬការនិយាយអែីខ លានឥទធិរលគធែើឱ្យមន្តនតីរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ រាប់
គាំនូសគៅគលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ គ ើមបីបាំគរញចិ្បត្ត ឬ្បឆ្ាំងបញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្ស
នគយា យ ឬគបក្ខរនថ្នបញ្ា ីណ្ដមួយ។ 

 ាំណាាំ 
 ក្នុងក្រណីចាំ ច់្ប ្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ្ត្ូវហាមរន្គប់របូចូ្បលក្នុងបរគិវណខាងគ្ៅ

ទាាំងមូល ឬមួយខផ្នក្ គ ើមបីធានាឱ្យការគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ្ប្រឹត្តគៅ្បក្ប
គោយសុវត្ាិភារ 

 រន្គប់របូខ លានវត្តានគៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្  និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងគៅ
បរគិវណខាងក្នុងថ្នការយិាល័យទាាំងគនាោះ ្ត្ូវសាិត្គៅគ្កាមអាំណ្ដច្ប្គប់្គង និងការ
ខណនាាំរបស់្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 

 ច្បាំគពាោះការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ណ្ដ ខ លមិនអាច្បរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្
របស់ែលួន នក្នុងក្រណី្បធានសក្ដិ ឬអសនតិសុែ គ.រ.ប ្ត្វូសគ្មច្បឱ្យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្
ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ គៅក្ខនលងគផ្សងគទៀត្។ គ.រ.ប ្ត្ូវផ្សរែផ្ាយជាបន្ាន់ 
និងជាស្មធារណៈអាំរីគសច្បក្ដីសគ្មច្បគនោះ។ 
៦. វិធានការទប់ស្កា ត់ការឆ្លងរកីរាលដាលននរាំ ងឆឺ្លងកា ស្កហាវ និងម្ររកបសដាយសម្រគ្នោះថ្នោ ក់ធ្ងនធ់្ងរសផេងៗ 

គ ើមបីបង្កា រការពារ និងទប់ស្មា ត់្ការឆ្លងរកី្រាលោលថ្នរាំងឺកាច្បស្មហាវ និង
្បក្បគោយគ្ោោះថ្នន ក់្ធៃន់ធៃរគផ្សងៗគៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងការយិាល័យ



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      6 

រាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ រន្គប់របូខ លគៅបរគិវណខាងក្នុង បរគិវណខាងគ្ៅ និងក្នុង
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ឬការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ្ត្ូវគោររតាមច្បាប់ លិែិត្
បទោា នគតិ្យុត្ត និងគសច្បក្ដីខណនាាំគផ្សងៗសដីរីវធិានការការពារ និងការទប់ស្មា ត់្ការ
ឆ្លងរាលោលថ្នរាំងឺកាច្បស្មហាវ និង្បក្បគោយគ្ោោះថ្នន ក់្គផ្សងៗ ក្នុងក្រណីត្្មូវ
ឱ្យអនុវត្ត។ 

II. គែៈរម្មការការយិាលយ័ស ះសនោ ត និងរាប់សនលឹរសនោ ត (គ.រ.ប/គ.រ.រ) 
១. សាសភ្នព គ.ក.ប/គ.ក.រ 

សាសភារគណៈក្មាការការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ានច្បាំនួន ៦ 
(្ ាំមួយ) របូ គឺ្បធាន ១ (មួយ) របូ អនុ្បធាន ១ (មួយ) របូ គលខាធិការ ១ (មួយ) របូ 
សារិក្ ៣ (បី) របូ។ សារិក្ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ទាាំងអស់្ត្ូវចូ្បលរមួវគគបណដុ ោះបណ្ដដ ល និង
ាច ស់ការអនុវត្តរាលនី់តិ្វធីិថ្ន ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 
២. ការទទួលខ សម្រតូវ នងិភ្នរកិ ចរបស់ គ.ក.ប/គ.ក.រ 

គ.ក្.ប/គ.ក្.រ នីមួយៗានភារកិ្ច្បចចត់្ខច្បង្គប់្គង និង្ត្ួត្រិនិត្យនូវរាល់កិ្ច្បច
្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ខ លានលមអិត្គៅ
ក្នុងសក្មាភារថ្ន ាំណ្ដក់្កាលនីមួយៗ។ 

III. ការព្តួតរិនិតយវតតានសាសភារ គ.រ.ប/គ.រ.រ សាា រ ឯរសារ និងទីត ាំង
ការយិាលយ័ស ះសនោ ត (សៅថ្ងៃសៅរ ៍១ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃស ះសនោ ត) 

គ.រ.ប ្ ត្ូវធានាថ្ន រាល់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ ្ ត្ូវ នបញ្ាូ ន និង្បគល់រូន  គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 
មិនឱ្យគលើសរី ៣៦ (ស្មមសិប្ ាំមួយ) គា៉ាង មុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្។ 

មុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ ២៤ (ថ្មាបួន) គា៉ាង ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវ្បរុាំមន្តនតីទាាំងអស់ គ ើមបីរិនិត្យ
វត្តាន រិនិត្យទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងរិនិត្យសាា រ បរកិាខ របគ្មើឱ្យការគ ោះគឆ្ន ត្។ 
ក្នុងក្រណីគបើានមន្តនតី គ.ក្.ប ណ្ដាន ក់្អវត្តាន មន្តនតីគនាោះ្ត្វូរាំនួសគោយមន្តនតីងាីខ លគ្រើស
តាាំងគ ើង តាមការសគ្មច្បរបស់ គឃ.សប ស្សបតាមបទបបញ្ាត្តិក្នុង ប.ន.ឃ.ស។ 

១. ការម្រតួតពិនតិយវតតាន គ.ក.ប/គ.ក.រ 
្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ្ត្ូវ្ត្ួត្រិនិត្យវត្តានសាសភារ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ គ ើមបី៖ 
 ឱ្យ ឹងថ្ន គត្ើសារិក្ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ានវត្តាន្គប់ទាាំង ៦ (្ ាំមួយ) របូ ឬគទ 
ឬានសារិក្ណ្ដាន ក់្ ឬគ្ច្បើនមិនអាច្បមក្បាំគរញការង្ករ នគៅថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ចត់្តាាំងសារិក្ឱ្យទទួលែុស្ត្ូវក្នុងការគរៀបច្បាំសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្តាម តួ្នាទី
គរៀងៗែលួន 

 ឱ្យសារិក្ាន ក់្ រៗ ាំឭក្គ ើងវញិអាំរីតួ្នាទី និងភារកិ្ច្បចខ ល្ត្ូវបាំគរញគៅថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ 
និងខ លានខច្បងគៅក្នុងគសៀវគៅខណនាាំ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      7 

 ាំណាាំ៖ 
 ្បសិនគបើានសាសភារណ្ដាន ក់្ថ្ន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ  មិនអាច្បមក្បាំគរញការង្ករក្នុងថ្ងៃ

គ ោះគឆ្ន ត្ ្ បធាន្ត្ូវខត្រូន ាំណឹង  ល់ គឃ.សប  ជាបន្ាន់គ ើមបោីក់្អនក្រាំនួស៖ 
▪ ្បសិនគបើ្បធាន គ.ក្.ប មិនអាច្បមក្បាំគរញការង្ករ ន គោយស្មរមូលគហតុ្សាំខាន់

ណ្ដមួយគនាោះ អនុ្បធាន ្ត្ូវចូ្បលកាន់ត្ាំខណង្បធាន គ.ក្.ប គហើយសារិក្ទី១ ចូ្បល
កាន់ត្ាំខណងអនុ្បធាន គ.ក្.ប  ច្បាំខណក្អនក្ខ ល្ត្ូវគ្រើសគរ ើសងាីគច្បញរីក្នុងច្បាំគណ្ដម
្បជារលរ ាខ ល នោក់្ពាក្យ្ ប ងចូ្បលកាន់ត្ាំខណងរាំនួសសារិក្ទី១ 

▪ ្បសិនគបើអនុ្បធាន គ.ក្.ប  មិនអាច្បមក្គធែើការ នគនាោះ ្ត្ូវខត្ងតាាំងសារិក្ទី១ ជា
អនុ្បធាន គ.ក្.ប គហើយ អនក្ខ ល្ត្វូគ្រើសគរ ើសងាីនឹងកាន់ត្ាំខណងជាជាសារិក្ទី១ 

▪ ្បសិនគបើគលខាធិការមិនអាច្បមក្គធែើការ ន ្ត្ូវខត្ងតាាំងសារិក្ទី១ ជាគលខាធិការ 
គហើយអនក្ខ ល្ត្ូវគ្រើសគរ ើសងាីនឹងកាន់ត្ាំខណងជាសារិក្ទី១ 

 សារិក្ទាាំងអស់ថ្ន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ រមួទាាំងអនក្ខ លគទើបខត្គ្រើសគរ ើសងាី ្ត្ូវរមួោន
សិក្ាគ ើងវញិនូវនីតិ្វធីិថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ និងគសៀវគៅខណនាាំ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 

 ្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ្ត្ូវរូន ាំណឹងជាបន្ាន់ ល់ គឃ.សប អាំរីអែីខ ល នអនុវត្ត
ពាក់្រ័នធនឹងការោក់្រាំនួសត្ាំខណងណ្ដមួយថ្ន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ។ 

២. ការទទួល និងការម្រតតួពិនតិយសាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត និងរាប់សនលកឹសនោ ត 
ក. សាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត និងរាប់សនលកឹសនោ តណដល គ.ក.ប/គ.ក.រ ម្រតូវទទួល 

 បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ (ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ)  
 សនលឹក្គឆ្ន ត្មិនទាន់គ្បើ ខ ល្ត្វូ នគវច្បែចប់គោយខ ក្  
 ហិបគឆ្ន ត្ មិនទាន់ ាំគ ើង 
 បន្ប់សាៃ ត់្ 
 ្តា គ.ក្.ប ច្បាំនួន១ 
 ្តាសាៃ ត់្ស្ាប់គ ោះគលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ ច្បាំនួន១ 
 ទឹក្គមា លុបមិន្រោះ ច្បាំនួន ២  ប 
 ស្មល ក្សាគ ល់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គ ោះរុមពគលើក្ាំណ្ដត់្ ល ស្ិក្ ច្បាំនួន ១ 
 ប័ណណ្បកាសហាមគ្បើទូរស័រ្ថ្  និងា៉ា សីុនងត្ ច្បាំនួន ២ សនលឹក្ 
 តាាំប៉ាុងរណ៌្ក្ហមច្បាំនួន ១្បអប់ និងទឹក្តាាំប៉ាុង ច្បាំនួន ១  ប 
 ប ិក្ានខែសច្បងស្ាប់គូសសនលឹក្គឆ្ន ត្ និងប ិក្ធមាតាស្ាប់ គ.ក្.ប សរបុទាាំងរីរ
មុែ ច្បាំនួន ៨គ ើម 

 ប ិក្ហែឺត្ធាំលុបមិន្រោះ ច្បាំនួន ១ គ ើម 
 បន្ាត់្រ័រ ច្បាំនួន ១ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      8 

 ្បោប់គចោះសនលឹក្គឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ១ 
 រ័រកាវរាវ ច្បាំនួន ១ 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ធាំ ច្បាំនួន ១  មធយម ច្បាំនួន ៩ និងតូ្ច្ប ច្បាំនួន ២  
 ្ក្ោសគសដើង ស្ាប់បិទពាសសន្ោះបិទ្បគឡាោះស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ច្បាំនួន ៥ សនលឹក្ 
 ្ក្ោសរា៉ាម ស្ាប់សរគសរសាគ ល់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ បិទគលើហិបគឆ្ន ត្ 
និងស្ាប់គ្បើ្ ស់ការង្ករគផ្សងៗ ច្បាំនួន ២០ សនលឹក្ 

 ផ្្ាំង្ក្ោស ស្ាប់្ទាប់គូសសនលឹក្គឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ២ សនលឹក្ 
 ផ្្ាំង្ក្ោសធាំស្ាប់ក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ១ សនលឹក្ 
 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១០១ ច្បាំនួន ៦ ច្បាប់ ស្ាប់បាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការ
គ ោះគឆ្ន ត្ 

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១០២ ច្បាំនួន ៦ច្បាប់ ស្ាប់បាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់
សនលឹក្គឆ្ន ត្  

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១០៧ ច្បាំនួន ៦ ច្បាប់ ស្ាប់បាំគរញលិែិត្បញ្ាូ ន និង
្បគល់ ទទួលសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១០៨ ច្បាំនួន ៣ ច្បាប់ ស្ាប់ក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ 
 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១១២ ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ ស្ាប់បាំគរញតារាង្ត្តួ្រិនិត្យ 
សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល គ.ក្.ប  នទទួល 

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១១៥ ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ ស្ាប់ស្សង់វត្តានភាន ក់្ង្ករ
គណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ក្នុងគរលថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១១២០ ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ ស្ាប់ស្សង់វត្តានអនក្សគងាត្ការណ៍ក្នុង
គរលគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 ទ្មង់ខបបបទគលែ ១២០២ ច្បាំនួន ២ ក្ាល ក្នុងមួយក្ាលាន ២០ ច្បាប់ ស្ាប់
បាំគរញពាក្យបណដឹ ងត្វា៉ា ឬពាក្យបណដឹ ងរាំទាស់ 

 ងង់ ល ស្ិក្ស្ាប់ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លមិនទាន់គ្បើ ច្បាំនួន ១ 
 ងង់ ល ស្ិក្ស្ាប់ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ ច្បាំនួន ១ 
 ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” ស្ាប់ោក់្ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ និងសាា រ 
ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ១ 

 គសាង “ែ” ស្ាប់ោក់្ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” និងសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ១ 
 គស្មឃលុាំរ័រតូ្ច្បានគលែស្ាប់បិទគ្មបខាងក្នុង និងខាងគ្ៅថ្នហិបគឆ្ន ត្ ច្បាំនួន ៣ 
 គស្មឃលុាំរ័រមធយមានគលែស្ាប់ឃលុាំបិទាត់្គសាង “ែ” ច្បាំនួន ១ 
 សាា រ និងបរកិាខ រចាំ ច់្បគផ្សងៗគទៀត្។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      9 

ខ. ការម្រតួតពិនតិយសាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត និងរាប់សនលឹកសនោ ត 
គ.ក្.ប ្ត្វូ្ ត្តួ្រិនិត្យគ ើងវញិនូវសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់ខ ល គ.ក្.ប  ន

ទទួល គហើយខ លានរាយមុែគៅក្នុង ទ.១១០៧ ក្នុងគនាោះ ត្វូ៖ 
 ្ត្ួត្រិនិត្យគ ើងវញិនូវរាល់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គោយគ្បើតារាងរិនិត្យ 
សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅមុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១១២) ្ បសិនគបើសាា រ ឯក្ស្មរ
គ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល នទទួលានច្បាំនួន្គប់្ោន់គហើយ សាសភារទាាំងអស់ថ្ន 
គ.ក្.ប ្ត្ូវចុ្បោះហត្ាគលខាគលើ ទ.១១១២ និងរក្ាទុក្ឱ្យ នម៉ាត់្ច្បត់្ 

 ្បសិនគបើសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ណ្ដមួយ ឬគ្ច្បើនខ ល នទទួលគនាោះមិន
ានច្បាំនួន្គប់្ោន់ គលខាធិការ្ត្ូវបាំគរញ្ត្ង់ខផ្នក្សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្
ខ ល ន ត់្គៅគលើតារាង្តួ្ត្រិនិត្យសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅមុនថ្ងៃ
គ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១១២) គហើយ្ត្ូវគផ្ាើតារាង្ត្ួត្រិនិត្យគនោះ ១ (មួយ) ច្បាប់ជា
បន្ាន់គៅ គឃ.សប។ 

  ្បសិនគបើសាា រ  ឯក្ស្មរខ ល ត់្បង់គៅគនាោះជាសាា រ ឯក្ស្មរសាំខាន់
ស្ាប់ការគ ោះគឆ្ន ត្ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវចត់្សារិក្ ២ (រីរ) រូប គៅកាន់
ស្មន ក់្ការ គឃ.សប  គ ើមបីទទួលសាា រ ឯក្ស្មរងាី រាំនួសឯក្ស្មរខ លែែោះ ឬ
 ត់្បង់គៅ គលើក្ខលងខត្ានវទិយុទាក់្ទង ឬទូរស័រ្ ខ លអាច្បបញ្ាូ នរ័ត៌្ាន 
គសនើសុាំ គឃ.សប គោោះស្ស្មយ។ 

 គ.ក្.ប ្ត្ូវយក្ចិ្បត្តទុក្ោក់្ ្ត្ួត្រិនិត្យ សាា រសាំខាន់ៗខ លអាច្បរាាំងសោ្ះ ល់
ការគបើក្ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ សាា រសាំខាន់ៗទាាំងគនាោះរមួាន៖ 
• សនលឹក្គឆ្ន ត្មិនទាន់គ្បើ 
• ្តាសាៃ ត់្ស្ាប់គ ោះគលើែនងសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
• បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ 
• ហិបគឆ្ន ត្ និងគស្មឃលុាំានគលែ 
• ទឹក្គមា លុបមិន្រោះ ស្ាប់្រលក់្្ាមថ្  

 ច្បាំគពាោះសាា រ ថ្ទគទៀត្ ្ បសិនគបើមិន នផ្ដល់គោយ គឃ.សប គទ គនាោះ គ.ក្.ប ្ ត្វូថ្ច្បន
បគងាើត្គ ើង ឬគោោះស្ស្មយគោយែលួនឯង  ូច្បជា៖ 
▪ ក្គន្ល ឬ្ក្ោសកាតុ្ង្កាស់ ឬរបស់គផ្សងគទៀត្ខ លអាច្បគ្បើរាំនួសបន្ប់
សាៃ ត់្ស្ាប់គូសសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

▪ ្ក្ោសស្ាប់សរគសរក្ាំណត់្គហតុ្គោយថ្  ខ លអាច្បរាំនួសទ្មង់ខបបបទ 
ស្ាប់បាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ជាគាំរ ូ

▪ ប ិក្សរគសរ បន្ាត់្ ក្ថ្ន្តនត ខែសច្បង.....។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      10 

 ាំណាាំ៖ 
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ៖ 
 រិនិត្យក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ឱ្យ្  ក្ ថ្ន ជាក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ស្ាប់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្

ថ្នឃុាំ សង្កា ត់្គនាោះ គហើយ្ោន់ខត្រិនិត្យ គផ្្ៀងផ្្ត់្ច្បាំនួន និងគលែគរៀង ខ លក្ត់្្តាគៅ
គលើក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ប៉ាុគណ្ដណ ោះ គោយមិន្ត្ូវគបើក្ក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ជាោច់្បខាត្។ 

 រិនិត្យគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្្តាសាៃ ត់្គៅខាងក្នុង ប៉ាុខនតមិន្ ត្ូវគបើក្គស្ស្មមសាំបុ្ត្ជាោច់្បខាត្។ 
គ. ការបិទផាយបញ្ជ ីទតីាំងការយិាល័យស ោះសនោ ត និងបញ្ជ ីស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ឃ. ការរកាការពារសាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣. ការពិនិតយទីតាំងការយិាល័យស ោះសនោ ត 

្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវរិនិត្យ និងគរៀបច្បាំទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យ នរចួ្បរាល់គៅថ្ងៃ
គៅរ ៍ ១ថ្ងៃមុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ គ ើមបីគ្ត្ៀមស្ាប់សារិក្ាន ក់្ៗ ថ្ន គ.ក្.ប គរៀបច្បាំសាា រ 
ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ គៅតាមក្ខនលងគរៀងៗែលួនឱ្យរចួ្បគស្សច្បគៅគា៉ាង ៦:០០ នាទី្រឹក្ថ្នថ្ងៃ
គ ោះគឆ្ន ត្។ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវចត់្ខច្បង៖ 
 គ សសាអ ត្ការយិាល័យ 

 ្ ត្ូវចត់្សារិក្ទី២ ឱ្យ 
 បិទផ្ាយបញ្ា ីគ ា្ ោះទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ១ ច្បាប់ គៅ
មុែទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 បិទផ្ាយបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ផ្លូវការ ១ ច្បាប់ គៅមុែទីតាាំងការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ 

 បិទស្មល ក្ និងគលែកូ្ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គៅគលើ្ច្បក្ទាែ រ
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ចត់្ខច្បងសារិក្ឱ្យហាត់្ ាំគ ើងហិបគឆ្ន ត្ និងបនប់្សាៃ ត់្។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 
 

 ្ត្ូវរក្ាទុក្សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅផ្្ោះ្បធាន ឬផ្្ោះសារិក្
ណ្ដាន ក់្ ឬគៅទីតាាំងណ្ដមួយខ ល គ.ក្.ប ឯក្ភារោន ថ្ន ាន
សុវត្ាិភារ និងរូន ាំណឹង ល់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និង
អនក្សគងាត្ការណ៍ 

 ្ត្ូវចត់្សារិក្ គ.ក្.ប ៣ (បី) នាក់្ គិត្ទាាំង្បធាន គ ើមបរីមួ
ច្បាំខណក្ក្នុងការខងរក្ាសុវត្ាិភារ 

 ្ត្ូវគសនើសុាំក្ាល ាំងសនតិសុែ គ ើមបីរមួសហការការពារបរគិវណខាង
គ្ៅផ្្ោះ ឬ  ទីតាាំងខ លទទួលរក្ាទុក្សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      11 

 គរៀបច្បាំការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ តាមគាំរូបលង់ខ លានស្ស្មប់គៅក្នុងគសៀវគៅខណនាាំ       
គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 

 គរៀបច្បាំតុ្ គៅអី និងសាា រ ថ្ទគទៀត្ឱ្យានច្បាំនួន្គប់្ោន់ ស្ាប់ ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្ 
្បសិនគបើោា ន ឬានច្បាំនួនមិន្គប់្ោន់ ្បធាន្ត្ូវគធែើសាំគណើ សុាំែចីរីអាជាា ធរ   
មូលោា នជាបន្ាន់ គ ើមបីរួយស្មួល ល់ការគ ោះគឆ្ន ត្  

 គរៀបច្បាំបន្ប់ឱ្យាន្ច្បក្គច្បញ ១ និង្ច្បក្ចូ្បល ១ 
 បិទបងអួច្បចក់្គស្មទាែ រ (្បសិនគបើាន) និងគសនើសុាំក្ាល ាំងសនតិសុែយាមការពារ 
 ណ្ដត់្សារិក្ទាាំងអស់ឱ្យមក្កាន់ទីក្ខនលងរក្ាទុក្សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅ
គា៉ាង ៥:៣០នាទី្រឹក្ថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ គ ើមបរួីយ ឹក្រញ្ាូ នសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្
គៅកាន់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 រ្ាបសារិក្ទាាំងអស់ឱ្យគ្ត្ៀមអាហារស្ាប់រយៈគរល ១ (មួយ) ថ្ងៃ ស្ាប់ហូប
គៅគរលទាំគនរ ខ លរុាំានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ឬនាគរលណ្ដមួយសមស្សប។ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

៤. ការសម្ររើម្រាស់បញ្ជ ីស ោះសនោ ត 
បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ស្ាប់ គ.ក្.ប  ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ គ្បើ្ ស់ ូច្បខាងគ្កាម៖ 
 ១ (មួយ) ច្បាប់ បិទគៅមុែការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ (គៅថ្ងៃគៅរ ៍១ ថ្ងៃមុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ១ (មួយ) ច្បាប់ ទុក្គ្បើ្ ស់គៅថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្។ 

IV. ការព្បព្រឹតតសៅថ្នការស ះសនោ ត 

សាសភារ គ.ក្.ប ទាាំងអស់ ្ត្ូវចូ្បល ល់ទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គៅគា៉ា ង 
៦:០០នាទី្រឹក្ថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ជាក្ាំហិត្ គោយនាាំសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្មក្ជាមួយផ្ង។
បន្ាប់រី គ.ក្.ប  នចូ្បល ល់ក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ភាល ម ្ បធាន គ.ក្.ប ្ ត្ូវ៖ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      12 

 ្បកាសអគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
គោយ្ត្ូវរិនិត្យប័ណណសាគ ល់ ឬគសច្បក្ដីសគ្មច្បខត្ងតាាំង និងទទួលស្មគ ល់ជាផ្លូវការាន ក់្
មដងៗ និង្ ប់ទីក្ខនលង ខ ល នប្មងុទុក្រូន 

 ចត់្ខច្បងសារិក្ គ.ក្.ប ឱ្យគរៀបច្បាំគ្គឿងសង្កា រមិ សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ តាមតួ្នាទី 
ភារកិ្ច្បច និងតាមទីក្ខនលងគរៀងៗែលួនតាមគាំរបូលង់ខ ល នគរៀបច្បាំទុក្ ១ថ្ងៃមុនថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្  

 ចត់្ខច្បង និងខណនាាំសារិក្ទី២ ឱ្យបាំគរញការង្កររបស់ែលួនគៅបរគិវណខាងក្នុងថ្ន
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ 
 

១. ការសរៀប ាំសាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត និងការពនយល់ណែនាំដល់ភ្នោ ក់ង្ករគែបកេនសយា យ និងអោកសសងាតការែ៍ 
ក. ការសរៀប ាំសាា រតមគាំរូរលង ់
➢ តុ្ ១ គៅខាងគឆ្ែងថ្ បន្ាប់រី្ច្បក្ចូ្បលបន្ប់ស្ាប់្បធាន 

 ក្ខនលង្បធានាន៖ 
 ទ.១២០២ (ពាក្យបណដឹ ង) 
 ហិបបរកិាខ រគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ លានសាា រ ឯក្ស្មរមិនទាន់
គ្បើ្ ស់ ្ត្ូវោក់្ខក្បរតុ្្បធាន។ 

➢ តុ្ខវង១ ឬែលី២ោក់្ជាប់ោន គៅខាងស្មដ ាំថ្ បន្ាប់រីផ្លូវចូ្បល ស្ាប់ គលខាធិការ 
និងអនុ្បធានអងគុយបន្ាប់ោន  (តាមវធិានការការពារកូ្វ ី១៩) 
 ក្ខនលងគលខាធិការាន៖ 

 បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ ១ (មួយ) ច្បាប់ 
 ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១០១)  
 ្តា គ.ក្.ប និងទ្មង់ខបបបទគផ្សងៗគទៀត្។ 

 ក្ខនលងអនុ្បធានាន៖ 
 ក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្្តាសាៃ ត់្ស្ាប់គ ោះគលើែនងសនលឹក្គឆ្ន ត្ និងតាាំប៉ាុង
រណ៌្ក្ហម។ 

➢ តុ្ខវង១ ឬែលី២ ស្ាប់ោក់្្ទបន្ប់សាៃ ត់្២ គោយ្ត្វូានច្បាៃ យរីោន យា៉ាងតិ្ច្ប 
១,៥ ខម៉ា្ត្ និងឃាល ត្រីរញ្ជា ាំង្បខវង ១,៥ខម៉ា្ត្ គោយមិនអនុញ្ជា ត្ឱ្យោក់្ខក្បរបងអួច្ប
គ ើយ។ 
 បន្ប់សាៃ ត់្រីរ ក្នុងបនប់្នីមួយៗាន ៖ 

 ប ិក្ ១ គ ើមច្បងខែសភាា ប់ស្ស្មប់ 
 ្ក្ោស្ទនាប់១សនលឹក្ ពាសគៅគលើតុ្ ស្ាប់្ទាប់គូសសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      13 

➢ តុ្ខវង១ ស្ាប់សារិក្ទី១ ោក់្គៅក្ណ្ដដ លបន្ប់ទល់មុែតុ្្បធាន 
 តុ្សារិក្ទី១ 

 ហិបគឆ្ន ត្ ាំគ ើងរចួ្ប 
 ទឹក្គមា លុបមិន្រោះច្បាំនួន ២ ប 
 ក្ាំណ្ដត់្ស្ាប់រូត្្ាមថ្  

 តុ្ និងគៅអីស្ាប់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ជាតិ្ 
និងអនតរជាតិ្ (្ បសិនគបើាន) ោក់្គៅខអបរញ្ជា ាំងខប៉ាក្ខាងគឆ្ែងថ្ ថ្នតុ្របស់
្បធាន និងគៅគ្កាយតុ្អនុ្បធាន និងគលខាធិការ។ 

 ាំណាាំ៖ 
 គ.ក្.ប  ្ត្ូវអនុញ្ជា ត្ឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍សាិត្គៅ

ទីរិត្ខាងគ្កាយអនុ្បធាន និងគលខាធិការ  លាមខ លអាច្បគមើលគឃើញឯក្ស្មរ ន 
 ការផ្ល ស់បដូរទីក្ខនលងឈរ ឬអងគុយរបស់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្

សគងាត្ការណ៍្ត្ូវានការអនុញ្ជា ត្រី្បធាន គ.ក្.ប។ 
ខ. ការពនយល់ណែនាំសដាយសសងេបអាំពីខលឹមស្ករសាំខាន់ៗដល់ភ្នោ កង់្ករគែបកេនសយា យ និងអោកសសងាតការែ៍ 
ទន្ឹមនឹងគរលគរៀបច្បាំសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវខណនាាំជារមួ ល់

ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍នានាអាំរីែលឹមស្មរសាំខាន់ៗ៖ 
 ្ត្ូវគោររ ច្ប.ប.ឃ.ស ប.ន.ឃ.ស ្ក្មសីលធម៌ស្ាប់គណបក្សនគយា យ  
គបក្ខរន និងភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ ក្នុង ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្ ្ក្មសីលធម៌
អនក្សគងាត្ការណ៍គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុង ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្  ខ លក្ាំណត់្គោយ គ.រ.ប 

 ្ត្ូវតាមោនជា្បចាំកិ្ច្បច្ បតិ្បត្តិការ និងនីតិ្វធីិថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ បង្កា រខ្ក្ងាន
ក្រណីមិន្ប្ក្តី្ក្នុងការគ ោះគឆ្ន ត្ និងការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្  

 រួយរិនិត្យ និងតាមោន គ ើមបីបង្កា រ និងទប់ស្មា ត់្ការបនលាំនាាំយក្សនលឹក្គឆ្ន ត្
ខក្លងកាល យចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្  និងការបនលាំនាាំយក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវ
ការគច្បញរីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 មិន្ត្ូវខណនាាំ ឬសដីបគន្ាសអែី ល់សាសភារ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ  
 មិន្ត្ូវខណនាាំ ឬងត្ឯក្ស្មរ ឬស្មក្សួរអែីច្បាំគពាោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 
 មិន្ត្ូវរ ាំខាន ឬគ្រៀត្ខ្រក្គធែើឱ្យរាាំងសោ្ះ ល់កិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ និង
រាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ើយ 

 ្ត្ូវគលើក្សាំណួរ សាំណូមររគផ្សងៗ ឬ/និងគយាបល់រាំទាស់គោយផ្្ល់គៅ្បធាន 
គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ច្បាំគពាោះភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      14 

 ្ត្ូវបាំគរញបញ្ា ីវត្តានអនក្សគងាត្ការណ៍ក្នុងគរលគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 
(ទ.១១២០) គោយ្ត្ូវបញ្ជា ក់្គ ា្ ោះស្មមីសាគម ឬអងគការ គា៉ាងចូ្បល គា៉ាងគច្បញ 
និងចុ្បោះហត្ាគលខា។ 

២. ភ្នរកិ ចរបស់ គ.ក.ប សៅ សនល ោះពីសា៉ោ ង ៦:០០ នទី ដល់សា៉ោ ង ៦:៣០នទីម្រពឹកនននងងស ោះសនោ ត 
្បធាន គ.ក្.ប  ្ ត្ូវ៖ 
- ្បកាស ល់អនក្ានវត្តានក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ហាមគ្បើទូរស័រ្ថ្  ឬ/
និងា៉ា សីុនងត្ ឬ/និងឧបក្រណ៍គផ្សងៗគទៀត្ខ លអាច្បងត្របូ ន និងហាមគធែើ
សក្មាភាររ ាំគលាភគលើការសាៃ ត់្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្គៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

- រ្ាបអនក្ស្មររ័ត៌្ានខ ល នទទួលស្មគ ល់គោយ គ.រ.ប និង នទទួលការ
អនុញ្ជា ត្រី្បធាន គ.ក្.ប ថ្នោត់្អាច្បងត្យក្សក្មាភារគៅការយិាល័យ     
គ ោះគឆ្ន ត្ ន ប៉ាុខនតមិន្ត្ូវរ ាំគលាភគលើការសាៃ ត់្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ 

- រិនិត្យគ ើងវញិនូវហិបគឆ្ន ត្ គ ើមបីឱ្យ្ ក្ ថ្ន ្ត្ូវ ន ាំគ ើង្តឹ្ម្ត្ូវតាម
ការខណនាាំ 

- គបើក្គ្មបគ្ៅ និងគ្មបក្នុងថ្នហិបគឆ្ន ត្ 
- បង្កា ញហិបគឆ្ន ត្ទគទ ច្បាំគពាោះអនក្ខ លានវត្តានក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
បន្ាប់មក្្ត្ូវបិទគ្មបថ្នហិបគឆ្ន ត្គៅវញិ  មួលភាិត្គ្មបសន្ោះ បិទ្បគឡាោះ
ស្ាប់គ ោះគឆ្ន ត្ គហើយខ្ាស់គនលឹោះគ្មបក្នុងរចួ្បចក់្គស្មឃលុាំានគលែ 

- ចត់្ឱ្យគលខាធិការក្ត់្្តាគលែគស្មឃលុាំក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្ ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្    
(ទ.១១០១) 

- យក្្ក្ោសគលែកូ្ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ច្បាំនួន ២សនលឹក្ និងគ ោះ្តា គ.ក្.ប 
- បិទ្ក្ោសគលែកូ្ គនាោះភាា ប់គៅនឹងរញ្ជា ាំងមុែគ្កាយថ្នហិបគឆ្ន ត្ 
- អនុញ្ជា ត្ឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍រិនិត្យគមើល និង
ក្ត់្ច្បាំណ្ដាំហិបគឆ្ន ត្ 

- ចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តា គា៉ាងគរលថ្នការរិនិត្យហិបគឆ្ន ត្គៅគលើ ទ.១១០១។ 
 ាំណាាំ៖ 
 មិនអនុញ្ជា ត្ឱ្យយក្ហិបគឆ្ន ត្គច្បញរីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
 មិនអនុញ្ជា ត្ឱ្យគបើក្ហិបគឆ្ន ត្ោច់្បខាត្ 
 សារិក្ទី២ គៅខាងគ្ៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្អាច្បគ្បើ្ ស់ទូរស័រ្ ន គ ើមបី

ទាំនាក់្ទាំនងការង្ករ។ 
 
 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

៣. ភ្នរកិ ច គ.ក.ប សៅ សនល ោះសា៉ោ ង ៦:៣០ ដល់សា៉ោ ង៧:០០នទីម្រពឹកនននងងស ោះសនោ ត 
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូចត់្ខច្បង្ត្ួត្រិនិត្យក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គលែគរៀងសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

រាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នទទួលជាក់្ខសដង និងរិនិត្យ្តាសាៃ ត់្ផ្លូ វការគៅ
ច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ខ លានវត្តានក្នុង
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ 

 

 

 

ម្ររធាន គ.ក.ប បង្កា ញហបិសនោ តទសទដលស់ារិក គ.ក.ប ភ្នោ ក់ង្ករគែបកេនសយា យ នងិអោកសសងាតការែ៍ 

 

ហិបសនោ តណដលានចាក់ភ្នជ ប់សស្កឃល ាំានសលខម្រតងគ់នលឹោះគម្រមបខាងកោ ង 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      16 

ក. ការពិនិតយកញ្ចប់សនលកឹសនោ ត 
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ៖ 
 ចត់្អនុ្បធាន៖ 
▪ រិនិត្យក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គ ើមបីឱ្យ្ ក្ ថ្ន មិន្ត្ូវ នគគរោុះគរ ើគ ើយ 
▪ រិនិត្យគមើល គ ើមបីឱ្យ្ ក្ ថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្គនោះជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ស្ាប់ការ
គ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស ក្បឃ.ស គនាោះ្ ក្ ខមន 

▪ គបើក្ក្ញ្ច ប់សនលឹក្គឆ្ន ត្  រចួ្បរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លជាធមាតាានច្បាំនួនគលើស
ច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ខ លានក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
គនាោះក្នុងច្បគនាល ោះរី ២៥ (ថ្មា្ ាំ) សនលឹក្  ល់ ៧៤  (ចិ្បត្សិបបួន) សនលឹក្ 

 ចត់្គលខាធិការ៖ 
▪ ក្ត់្្តាច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នរាប់ជាក់្ខសដង (គទាោះបីសនលឹក្គឆ្ន ត្រាប់
គឃើញជាក់្ខសដងានច្បាំនួនគលើស ឬែែោះ គធៀបនឹងច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល្ត្ូវ
្បគល់ឱ្យក្ដី) ្រមទាាំងគលែគរៀងសនលឹក្គឆ្ន ត្ ាំបូងថ្នក្ាលទី១ និងគលែគរៀង
សនលឹក្គឆ្ន ត្ចុ្បងគ្កាយថ្នក្ាលចុ្បងគ្កាយគៅក្នុង ទ.១១០១ 

▪ រិនិត្យច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លានក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ និងក្ត់្្តាច្បាំនួន
គនោះគៅក្នុង ទ.១១០១។ 

ខ. ការពិនិតយ និងបង្កា ញម្រតសាង ត់ 
 ្បធាន គ.ក្.ប ្ ត្ូវ៖ 

 រិនិត្យ និងបង្កា ញអនក្ានវត្តានគៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គ ើមបីឱ្យ ឹង
្ ក្ ថ្ន គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្្តាសាៃ ត់្មិន្ត្ូវ នគគរោុះគរ ើគ ើយ 

 គបើក្គស្ស្មមសាំបុ្ត្ខ លាន្តាសាៃ ត់្ស្ាប់គ ោះគលើែនងសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
  ក្យក្្តាគនាោះមក្គ ោះស្មក្លបងគៅគលើ្ក្ោសធមាតារណ៌ស 
 គលើក្បង្កា ញអនក្ានវត្តានក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់ឱ្យ ន 
គឃើញច្បាស់ និងច្បាំណ្ដាំនូវរបូសញ្ជា ថ្ន្តាគនាោះ។ 

 ាំណាាំ៖ 
 ក្រណីសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ស្ាប់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ្ត្វូ នទទួលគៅ

គ្កាយគា៉ាង ៦:៣០ នាទី្រឹក្ ប៉ាុខនតមិនហួសរីគា៉ាង៧:០០ នាទី ថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្គទ 
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ៖ 
• រយួរការអនុវត្តនីតិ្វធីិបន្ាប់ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ ជា

បគណ្ដដ ោះអាសននសិន រហូត្ទាល់ខត្ការរិនិត្យ និងបង្កា ញហិបគឆ្ន ត្ ្រមទាាំងការ
រិនិត្យសនលឹក្គឆ្ន ត្ និង្តាសាៃ ត់្្ត្ូវ នបាំគរញច្បប់សរែ្គប់ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      17 

• ចត់្គលខាធិការក្ត់្្តាគា៉ាងគរលថ្នការរិនិត្យ និងបង្កាា ញហិបគឆ្ន ត្ និងក្ត់្
្តាច្បាំនួន និងគលែគរៀងសនលឹក្គឆ្ន ត្ ច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្គៅ
ក្នុង ទ.១១០១ ឱ្យ នច្បាស់លាស់ 

• គបើក្ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គៅគ្កាយគា៉ាង ៧:០០ នាទី្រឹក្ ប៉ាុខនតមិន្ត្ូវ
ឱ្យហួសរីគា៉ាង ៨:០០ នាទី្រឹក្គ ើយ។ 

៤. ការស ោះសនោ ត និង ឯកស្ករសម្រាប់សម្ររើម្រាស់កោ ងការស ោះសនោ ត 
 គ ើមបីគ ោះគឆ្ន ត្ ន ្ បជារលរ ាខែារទាាំងរីរគភទ្ត្ូវ៖ 

 ានគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ានអត្តសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិ្ខែារ ឬឯក្ស្មរបញ្ជា ក់្អត្តសញ្ជា ណបគ្មើ

ឱ្យការគ ោះគឆ្ន ត្។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អតតសញ្ញា ែប័ែណសញ្ញជ តិណខមរណដលានស ពលភ្នព 

  

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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      ឯកស្ករបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ែបសម្រមើឱ្យការស ោះសនោ ត (ឯ.អ)            
 

 
 

 
៥. រយៈសពលស ោះសនោ ត  ចាប់ពីសា៉ោ ង ៧:០០ នទីម្រពកឹដល់សា៉ោ ង ៣:០០ នទីរសសៀល 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      19 

 ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវ្ បកាសគបើក្ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គៅគា៉ាង ៧:០០នាទី្រឹក្
ថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ រចួ្បអគញ្ា ើញសាសភារ គ.ក្.ប ឱ្យគ ោះគឆ្ន ត្មុនគគបងអស់ បន្ាប់មក្
ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍ និងអនក្យក្រ័ត៌្ាន ្បសិនគបើអនក្ទាាំង
គនាោះានគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ។ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវ
ចត់្ខច្បង និង្ត្ួត្រិនិត្យកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ យា៉ាងយូរ 
១ (មួយ) គា៉ាងមដង ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវចូ្បលក្នុងបន្ប់សាៃ ត់្ គ ើមបីគធែើអនាម័យសាល ប់         
គមគរាគ និង្ត្ួត្រិនិត្យសុវត្ាិភារ និងសណ្ដដ ប់ធាន ប់ សាា រ ខ លបាំពាក់្គៅទីគនាោះ ក្នុង
ក្រណីោា នអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គៅក្នុងបនប់្សាៃ ត់្។  
 ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវតាមោនរិនិត្យគមើលគ ើមបីឱ្យ្  ក្ ថ្ន គៅគរលគច្បញរីបន្ប់
សាៃ ត់្ អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ នបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ តាមផ្នត់្ ូច្បគ ើម ូច្បការខណនាាំ និងចត់្ខច្បង
ការង្ករតាមលាំោប់លាំគោយ ូច្បត្គៅ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ្បសិនគបើការគ ោះគឆ្ន ត្្ន ល់គា៉ាង ៣:០០ នាទីរគសៀលថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ 
គហើយគៅខត្ានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្សាិត្គៅក្នុងបរគិវណខាងក្នុងថ្នការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្គទៀត្ អនក្ទាាំងគនាោះ្ត្ូវ នអនុញ្ជា ត្ឱ្យគ ោះគឆ្ន ត្។ ក្នុងក្រណីគនោះ
សារិក្ទី២ ្ត្វូ្បកាសអគញ្ា ើញអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លានវត្តានគៅក្នុង
បរគិវណខាងក្នុងថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យចូ្បលក្នុងរួរ និង្ត្ូវ្បមូល
យក្ អ.ែ ឬ ឯ.អ រីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ខ លគៅក្នុងរួរគោយចប់គផ្ដើមរីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 
ខ លឈរគៅគ្កាយគគបងអស់ រចួ្ប្បគល់ឱ្យសារិក្ទី៣គៅ្ត្ង់ាត់្ទាែ រ។ 

 

សារិក្ទី២ ៖ 

សារិក្ទី២ ៖ 
 

 ្ត្ូវចត់្ខច្បងសណ្ដដ ប់ធាន ប់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្គៅបរគិវណខាងក្នុង 
 ្ត្ូវរួយរក្គ ា្ ោះ និងគលែគរៀងអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ្បសិនគបើក្នុងប័ណណរ័ត៌្ានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គឃើញគៅទីតាាំងការយិាល័យគផ្សង 
្ត្វូរ្ាបោត់្ឱ្យគៅកាន់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះគ ើមបីគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវខណនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យឈរបនតោន ជារួរ 
 ្ត្ូវយក្ អ.ែ ឬ ឯ.អ រីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ខ លគៅក្នុងរួរគោយចប់គផ្ដើមរីអនក្
គ ោះគឆ្ន ត្ ខ លឈរគៅគ្កាយគគបងអស់ រចួ្ប្បគល់ឱ្យសារិក្ទី៣គៅ
្ត្ង់ាត់្ទាែ រ 

 អាច្បផ្ដល់ប័ណណគលែគរៀងតាមលាំោប់មុនគ្កាយ ក្នុងក្រណីចាំ ច់្ប។ 
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 ្ត្ូវរ្ាបអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លក្ាំរុងឈរជារួរបនតោន គៅក្នុងបរគិវណខាងក្នុង
អាំរីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល្ត្វូផ្ដល់អាទិភារចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និង
្ត្ូវរក្ាគាល ត្សុវត្ាិភារបុគគល 
 ្ត្ូវផ្ដល់អាទិភារចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្មុនគគ ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជា
្រោះសងឃ រនចស់ររា ស្តសតីានថ្ផ្គ្ពាោះ ស្តសតីានកូ្នតូ្ច្ប អនក្ានរាំងឺ រនាន
រិការភារខ លមិនអាច្បគ ោះគឆ្ន ត្ នគោយែលួនឯង និងអនក្រាំនួយអម
 ាំគណើ ររនានរិការភារគនាោះ បន្ាប់មក្អនក្ខ លឈរមុែគគក្នុងរួរ 
 ្ត្ូវរ ាំឭក្អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យរក្គមើលគ ា្ ោះរបស់ោត់្គៅក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្
ខ លបិទគៅមុែទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្៖ 

• គបើរក្គឃើញគ ា្ ោះ្ត្វូឱ្យោត់្ចាំគលែគរៀងគ ើមបីរ្ាបរូនគលខាធិការ 
• គបើរក្មិនគឃើញគ ា្ ោះ ្ ត្វូរ្ាបរូនសារិក្ទី២ គ ើមបរួីយរក្គ ា្ ោះ 

 ្ត្ូវឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្បង្កា ញ អ.ែ ឬ ឯ.អ 
 ្ត្ូវ្ត្តួ្រិនិត្យស្មន មទឹក្គមា លុបមិន្រោះគៅគលើ្ាមថ្ អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 
 ្ត្ូវរ្ាបអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យគ ើរត្្មង់គៅតុ្គលខាធិការ និងអនុ្បធាន 
 ្ត្ូវអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ចូ្បលមដង ១ នាក់្ និងានវត្តានក្នុងការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ច្បាំនួន ៤ នាក់្ ក្នុងគរលខត្មួយ 
 ្ត្ូវគៅគ ា្ ោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មដងាន ក់្ៗរហូត្ ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ចុ្បង
គ្កាយបងអស់ឱ្យចូ្បលក្នុងការយិាល័យ គ ើមបីគ ោះគឆ្ន ត្តាមលាំោប់លាំគោយ 
គៅគរលការគ ោះគឆ្ន ត្្នចូ្បល ល់គា៉ាង ៣:០០ នាទីរគសៀល។ 

 
 

សារិក្ទី៣៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ាំណាាំ៖ 
 ្បសិនគបើរិនិត្យគឃើញថ្ន ្ាមថ្ ោត់្្បឡាក់្ស្មន មទឹក្គមា លុបមិន្រោះ ឬរបូងត្ ឬគ ា្ ោះ 
និងទិននន័យមិន ូច្បោន  ្ ត្វូរូនោត់្គៅរួប្បធាន និងរាយការណ៍រីក្រណីគនោះ 

 ្បសិនគបើរក្មិនគឃើញានគ ា្ ោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ ្ត្ូវរូនោត់្គៅរួប
្បធាន និងរាយការណ៍។ 
 

 ្ត្ូវ្ត្តួ្រិនិត្យ្ ាមថ្ អនក្គ ោះគឆ្ន ត្គ ើមបបីញ្ជា ក់្ឱ្យ្  ក្ ថ្នោា នស្មន មទឹក្គមា
លុបមិន្រោះ 

 ្ត្ូវរិនិត្យគមើលគលែគរៀងគៅគលើប័ណណរ័ត៌្ានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ (្ បសិនគបើាន) រចួ្ប
្បគល់ប័ណណគនាោះរូនោត់្វញិ 

 ្ត្ូវសួរបញ្ជា ក់្គ ា្ ោះ រិនិត្យគផ្្ៀងផ្្ត់្ អ.ែ ខ លានសុរលភារ ឬ ឯ.អ របស់ោត់្
ជាមួយនឹងរបូរិត្ ជាមួយនឹងរបូងត្ រចួ្បរិនិត្យគផ្្ៀងផ្្ត់្ជាមួយនឹងរបូងត្ គ ា្ ោះ 
និងទិននន័យពាក់្រ័នធគៅក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្  រចួ្បគូសសាគ ល់ថ្ន  នមក្គ ោះគឆ្ន ត្
ក្នុង្បអប់បួន្រុងទន្ឹមនឹងគ ា្ ោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះគលើបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវោក់្បន្ាត់្ត្្មង់តាមបគណ្ដដ យរួរគ ា្ ោះរបស់ោត់្ ក្នុងកូ្ន្បអប់ទាំគនរគៅ
ខប៉ាក្ខាងគ ើមទន្ឹមនឹងគ ា្ ោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ 

 ្ត្ូវហុច្ប អ.ែ ឬ ឯ.អ របស់ោត់្បនតគៅឱ្យអនុ្បធាន គបើគ ា្ ោះ និងទិននន័យ
ក្នុង អ.ែ ឬ ឯ.អ របស់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្  ូច្បោន នឹងគ ា្ ោះ និងទិននន័យក្នុងបញ្ា ី
គ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវរ្ាបោត់្ឱ្យគៅទទួលសនលឹក្គឆ្ន ត្រីអនុ្បធាន។ 
 

គលខាធិការ៖ 
 

 

សលខាធ្ិការពិនិតយរកសមើលស្កោ មទឹកសមម ល បមិនម្ររោះសៅសលើម្រាមនដ
អោកស ោះសនោ ត 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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 ាំណាាំ៖ 

 អនុ្បធានមិន្ត្ូវ្ បគល់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្បន្ាប់ចូ្បលក្នុងបនប់្
សាៃ ត់្គទ  ្ បសិនគបើអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មុន  មិនទាន់គច្បញផុ្ត្រីបន្ប់សាៃ ត់្ 

 ការគ ោះ្តាសាៃ ត់្គៅខផ្នក្ខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្នីមួយៗ មិន្ត្ូវយក្គសៀវគៅសនលឹក្
គឆ្ន ត្គធែើជា្ទនាប់ និងបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ើយ គ ើមបីបង្កា រការ្បឡាក់្ទឹក្្តាគលើសនលឹក្
គឆ្ន ត្គផ្សងគទៀត្។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ្ត្ូវខហក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ ១ សនលឹក្ គច្បញរីគល់បញ្ា ីសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
 ្ត្ូវគ ោះ្តាសាៃ ត់្គៅខផ្នក្ខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្រចួ្បបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្
ជា៤ (បួន) ផ្នត់្ 

 ្ត្ូវរូនសនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះ និង អ.ែ ឬ ឯ.អ គៅអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 
 ្ត្ូវខណនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ថ្ន៖ 
▪ គនោះគឺជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
▪ អនក្្ត្ូវគ ើរគៅកាន់បន្ប់សាៃ ត់្ គ្បើប ិក្ខ លានគៅទីគនាោះស្ស្មប់ គូស
សញ្ជា ោាំ្ទមួយគៅក្នុង្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យ
ខត្មួយគត់្ ខ លអនក្គរញចិ្បត្ត 

▪ មុននឹងគច្បញរីបនប់្សាៃ ត់្ អនក្្ត្ូវបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្តាមផ្នត់្គ ើមគ ើមបឱី្យ
សញ្ជា ខ លអនក្ នគូសសាិត្គៅក្នុងផ្នត់្មិនអាច្បគមើលគឃើញ និងឱ្យរបូ
សញ្ជា ថ្ន្តាសាៃ ត់្សាិត្គៅខាងគ្ៅ 

▪ គ ើរគៅកាន់តុ្ោក់្ហិបគឆ្ន ត្ គលើក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លបត់្រចួ្បគហើយ និង
ាន្តាសាៃ ត់្គៅខាងែនងបង្កា ញសារិក្ទី១ ខ លគៅខក្បរគនាោះ រចួ្ប
ស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្តាម្បគឡាោះតូ្ច្បចូ្បលគៅក្នុងហិបគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវផ្ដល់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ១ សនលឹក្ងាីគទៀត្ តាមការអនុញ្ជា ត្រី្បធាន ច្បាំគពាោះអនក្
គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល នគធែើឱ្យែូច្ប ឬរខហក្គោយអគច្បត្នា ឬ្ត្ូវផ្ល ស់បដូរចិ្បត្ត។ 

 

អនុ្បធាន៖ 
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 ្ត្ូវឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្បង្កា ញសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នបត់្រចួ្បគនាោះ គោយោក់្ខបរ
ខផ្នក្ខាងែនងខ លានគ ោះ្តាសាៃ ត់្គៅរក្ោត់្ គហើយស ក្វាគោយែលួនឯង
តាម្បគឡាោះតូ្ច្បចូ្បលគៅក្នុងហិបគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវរិនិត្យឱ្យ្  ក្ ថ្ន រិត្ជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការខត្១សនលឹក្ ខ លាន្តា
សាៃ ត់្ជាផ្លូវការ ស្ាប់ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ 

 ្ត្ូវរូត្ និង្រលក់្ឱ្យលិច្ប ល់គល់្ក្ច្បក្ថ្ន្ាមច្បងអុលថ្ ស្មដ ាំ ឬ្ាមគផ្សងគទៀត្ 
(្ បសិនគបើ្ាមច្បងអុលថ្ ស្មដ ាំរិការ) របស់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល នគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្ប  
ចូ្បលគៅក្នុង បទឹក្គមា លុបមិន្រោះ និងឱ្យោត់្រង់ចាំលាមទឹក្គមា សៃួត្មុននឹង
គច្បញរីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវបិទគ្មប បទឹក្គមា ឱ្យរិត្ គ ើមបីការពារកុ្ាំឱ្យវាហួត្ គបើោា នអនក្
គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងរយៈគរលយូរ  

 ្ត្ូវប្មងុទុក្ទឹក្គមា លុបមិន្រោះ ១  បគទៀត្ ស្ាប់គ្បើគៅគរលអស់ទឹក្
គមា  បទី១។ 

 

សារិក្ទី១៖ 
 

 

ការម្ររលក់ម្រាមនដ ងអ លនដស្កដ ាំរបស់អោកស ោះសនោ តសៅកោ ងដបទកឹសមម ល បមនិម្ររោះ 
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 ាំណាាំ៖ 
សារិក្ទី១ ្ត្ូវ៖ 
 ថ្ច្បន្បឌិត្រក្ក្ាំប៉ាុង ឬ បរ័រ គោយកាត់្ឱ្យែលី ោក់្ ីែាច់្ប ស្ាប់ោក់្ បទឹក្គមា លុបមិន្រោះ 
 រាយការណ៍ជាបន្ាន់រូន្បធាន គ.ក្.ប ្បសិនគបើចប់ភសតុតាង នថ្ន ានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្

ណ្ដាន ក់្ានបាំណងស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខក្លងកាល យ ឬ/និងវត្ាុគផ្សងគទៀត្ ឬ/និងសនលឹក្គឆ្ន ត្
គលើសរី ១ សនលឹក្គៅក្នុងហិបគឆ្ន ត្ ឬ/និងលាក់្ទុក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ គ ើមបីនាាំគច្បញគៅ
គ្ៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

 បិទភាិត្សន្ោះ បគឡាោះស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ជាបគណ្ដដ ោះអាសនន ្បសិនគបើោា នអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មក្
គ ោះគឆ្ន ត្ និង្ត្វូគបើក្សន្ោះវញិគៅគរលានវត្តានអនក្គ ោះគឆ្ន ត្។ 
 

៦. ការង្កររបស់ម្ររធាន គ.ក.ប កោ ងសពលានករែីសផេងៗសកើតស ើងសៅសពលស ោះសនោ ត 
ក. ករែីអោកស ោះសនោ តានម្រាមនដម្ររឡាក់ស្កោ មទកឹសមម ល បមនិម្ររោះ ឬរូបងត ឬទនិោន័យមិនដ ូគ្នោ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ខ. ករែីសលខាធ្ិការរកស ម្ ោះអោកស ោះសនោ តកោ ងបញ្ជ ីស ោះសនោ តមនិសឃើញ 
 
  

 
 
 
 

 ្ត្ូវរ្ាបោត់្ថ្ន ោត់្រុាំអាច្បគ ោះគឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគនោះ នគទ 
គ្ពាោះោត់្ោា នគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ថ្នការយិាល័យគនោះ 

 ្ត្ូវសួររក្ប័ណណរ័ត៌្ានរបស់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ គ ើមបីរ្ាបោត់្
អាំរីទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្  

 ្ត្វូរ្ាបោត់្ឱ្យគច្បញរីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ 
 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

 អគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍ឱ្យមក្ក្ត់្សាគ ល់
បញ្ជា គនោះ 

 ឱ្យអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះរនយល់បាំភលឺអាំរីបញ្ជា គនាោះ ្បសិនគបើការបាំភលឺគនាោះ 
មិនសមគហតុ្ផ្ល សននិោា នថ្នោត់្ានបាំណងគ ោះគឆ្ន ត្គលើសរី១ ង 
ឬានគច្បត្នាទុច្បចរតិ្ក្នុងការគ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល្ត្វូទទួលគទាសតាមច្បាប់ 

  ក្ហូត្ អ.ែ ឬ ឯ.អ ជាបគណ្ដដ ោះអាសនន រចួ្បបញ្ាូ នគៅ គឃ.សប គ ើមបី
ចត់្វធិានការបនតគទៀត្ 

 ចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាគហតុ្ការណ៍គនោះគៅក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការ
គ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១០១) និងស្សង់គ ា្ ោះ និងទិននន័យរីក្នុង អ.ែ ឬ ឯ.អ 
ស្ាប់ការតាមោនបខនាមគទៀត្ 

 ្បសិនគបើោត់្មិនយល់្រមតាមវធិានការខាងគលើ ្បធាន គ.ក្.ប 
ឬ គឃ.សប គសនើសុាំអាជាា ធរានសមត្ាកិ្ច្បចឱ្យឃាត់្ែលួនរនគនាោះរហូត្
 ល់ការគ ោះគឆ្ន ត្្ត្ូវ នបញ្ច ប់។ 

 

្បធាន គ.ក្.ប
៖ 
 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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គ. ករែីអោកស ោះសនោ តណាាោ កា់នបាំែងស៊កសនលឹកសនោ តណកលងកាល យ ឬ/នងិវតថ សផេងៗសទៀត ឬ/នងិសនលឹកសនោ ត 
សលើសពី ១ សនលកឹសៅកោ ងហបិសនោ ត ឬ/និងលាក់ទ កសនលកឹសនោ តផលូវការ សដើមបនីាំស ញពីការយិាលយ័ស ោះសនោ ត 

 ច្បាំគពាោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មិនខមនជាគបក្ខរនឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ច្បាំគពាោះអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជាគបក្ខរនឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្ានភសតុតាង្គប់្ោន់    

គឃ.សប ្ត្ូវបដឹងបនតគៅ គធ.ែប គ ើមបចីត់្វធិានការតាមច្បាប់។ 
ឃ. ករែីអោកស ោះសនោ តជារនានពិការភ្នពមនិអា ស ោះសនោ តសដាយខលួនឯង ន 

អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារខ លមិនអាច្បគ ោះគឆ្ន ត្គោយែលួនឯង ន អាច្ប
គ្រើសគរ ើសអនក្រាំនួយជានីតិ្រនាន ក់្មក្ជាមួយ ឬអាច្បគសនើសុាំរាំនួយរី្បធាន គ.ក្.ប។ 

្បធាន គ.ក្.ប ្ ត្វូអម ាំគណើ រអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារគនាោះ ឬអាច្បចត់្សារិក្ 
គ.ក្.ប ណ្ដាន ក់្រួយក៏្ ន ប៉ាុខនត្ ត្ូវានការយល់្រមរីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារ។ 

 អនក្រាំនួយរនានរិការភារ ្ត្ូវសួរអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារថ្ន គត្ើ
ោត់្គ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យគណបក្សមួយណ្ដ? 

 អនក្រាំនួយ្ត្ូវសួរតិ្ច្បៗគធែើយា៉ាងណ្ដកុ្ាំឱ្យអនក្ខ លគៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្
ឮឱ្យគស្មោះ 

 អនក្រាំនួយ ្ត្ូវគូសសញ្ជា ក្នុង្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យគៅ
គលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ តាមការគ្រើសគរ ើសរបស់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនានរិការភារ 
គហើយបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះតាមផ្នត់្គ ើម រចួ្ប្ត្ូវនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គៅកាន់ហិប
គឆ្ន ត្ និងរួយស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្របស់ោត់្គៅក្នុងហិបគឆ្ន ត្ 

 អនក្រាំនួយរនានរិការភារ្ត្ូវរក្ាការសាៃ ត់្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្របស់ោត់្។ 
ង. ករែីអោកស ោះសនោ តជារនពិការណនោកទាំងសងខាង ណដលានបាំែង ងស់ ោះសនោ តសដាយខលនួឯង 

គ.រ.ប  នគរៀបច្បាំ្ក្ោសរិគសស ានទ្មង់ជារីរសនលឹក្១ជាប់ោន  ខ លាន្ក្ប
មុែ និង្ក្បខាងែនង ានទាំហាំប៉ាុនោន នឹងសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការថ្នឃុាំ សង្កា ត់្នីមួយៗ គហើយ

 ្ត្ូវ្ ប់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ខ លាន
វត្តានគៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ មុននឹងានវធិានការខឆ្ក្គឆ្ររក្
សនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ (្បសិនគបើាន) ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ានកាែនង
ស្ស្មប់ “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន្តឹ្ម្ត្ូវខ ល ន ក្ហូត្”  

 ្ត្ូវឃាត់្អនក្គ ោះគឆ្ន ត្មិនឱ្យគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ្ត្ូវ ក្ហូត្ អ.ែ ឬ ឯ.អ ជាបគណ្ដដ ោះអាសនន 
 ្ត្ូវចត់្ខច្បងគធែើក្ាំណត់្គហតុ្ និងបាំគរញទ្មង់ខបបបទបដឹងគចទ្បកាន់

គៅ គឃ.សប។ 
 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      27 

្ក្ប្ក្ោសរិគសសគនោះានគចោះ្បគហាងរាងបួន្រុង្ទខវងានទាំហាំប៉ាុនោន  គៅច្បាំ្បអប់
ស្ាប់គូសសញ្ជា ោាំ្ទគណបក្សនគយា យ ខ លានគៅគលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ។ 

 ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវខណនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ខ លជារនរិការខភនក្ទាាំងសងខាងគនាោះ ឱ្យ
គ្បើ្ក្ប្ក្ោសរិគសស ខ លជាសាា ររាំនួយ ល់ការគ ោះគឆ្ន ត្ និងខណនាាំោត់្ឱ្យ
គៅរួបគលខាធិការ គ ើមបីបនតនីតិ្វធីិថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ គោយអនុវត្ត ូច្បក្រណីអនក្
គ ោះគឆ្ន ត្ធមាតា។ គៅគរលអនុវត្តនីតិ្វធីិថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្បរាល់ គលខាធិការ្ ត្ូវ
ហុច្បឯក្ស្មរពាក់្រ័នធរូនអនុ្បធាន គ.ក្.ប និង្ ប់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លជារនានរិការ
ភារគនាោះឱ្យគៅទទួលយក្សនលឹក្គឆ្ន ត្រីអនុ្បធាន។ 

 អនុ្បធាន គ.ក្.ប ្ ត្វូខហក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ ១ សនលឹក្គច្បញរីគល់បញ្ា ី រចួ្បគ ោះ តាសាៃ ត់្គៅ
គលើខផ្នក្ខាងែនង បត់្ជាបួនផ្នត់្តាមការក្ាំណត់្ និង្ត្វូខណនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លជា
រនរិការខភនក្ទាាំងសងខាងគនាោះឱ្យស្្មបសនលឹក្គឆ្ន ត្ និងបត់្តាមស្មន មបត់្ រួច្ប
លាសនលឹក្គឆ្ន ត្ឱ្យគសាើគ ើងវញិគហើយោក់្គៅក្នុង្ក្ប្ក្ោសរិគសសគោយឱ្យ
ខផ្នក្ខាងមុែថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្គលច្បគច្បញ្បអប់ស្ាប់គូសសញ្ជា ោាំ្ទគណបក្សតាម
្បគហាងស្ាប់គូស និងគ្បើឃាន បោបសនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះភាា ប់នឹង្ក្ប្ក្ោស
រិគសស គ ើមបីបង្កា រកុ្ាំឱ្យ្ បអប់គលែគរៀងស្ាប់គូសសញ្ជា ោាំ្ទគណបក្សនគយា យ
ង្កក្ ឬគលអៀងគច្បញរី្បគហាងថ្ន្ក្ប្ក្ោសរិគសស 

 អនុ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ្ បគល់្ក្ប្ក្ោសរិគសស ខ លានោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខាងក្នុង 
រូនគៅអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លជារនរិការខភនក្គនាោះ និងកាន់្ាមថ្ ណ្ដមួយរបស់
ោត់្ឱ្យប៉ាោះ និងស្្មប្បគហាងរាងបួន្រងុ្ទខវងខ លគចោះគលើ្ក្ប្ក្ោសរិគសសរី
គលើចុ្បោះគ្កាម និងរ្ាបោត់្ថ្ន៖ 
▪ អនក្អាច្បស្្មប និងរាប់្បគហាងរាងបួន្រុង្ទខវង ខ លក្ាំណត់្គលែគរៀង និងច្បាំនួន
គណបក្សនគយា យទាាំងអស់គៅគលើសនលឹក្គឆ្ន ត្។ ្បគហាងរាងបួន្រងុ្ទខវង គឺ
ជា្បអប់ស្ាប់គូសសញ្ជា ោាំ្ទគណបក្សនគយា យខ លានបញ្ា ីគបក្ខរនឈរគ ា្ ោះ
គ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងឃុាំ សង្កា ត់្គនោះ 

▪ អនក្្ត្ូវច្បងចាំអាំរីគលែគរៀងគណបក្សនគយា យ ខ លអនក្គរញចិ្បត្ត 
▪ អនក្្តូ្វគ្បើប ិក្គូសសញ្ជា ោាំ្ទក្នុង្បគហាងរាងបួន្រុង្ទខវងបន្ាប់រីអនក្
 នស្្មប និង ន ឹងច្បាស់អាំរី្បអប់គលែគរៀងគណបក្សនគយា យខ ល
អនក្គរញចិ្បត្ត 

▪ អនក្្ត្វូគោោះឃាន ប និង ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្គច្បញរី្ក្ប្ក្ោសរិគសស រចួ្បបត់្តាមផ្នត់្គ ើម 
គហើយគសនើសុាំ្បធាន គ.ក្.ប ឱ្យរួយរូនគៅស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ចូ្បលក្នុងហិបគឆ្ន ត្ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      28 

 បន្ាប់រីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លជារនរិការខភនក្ទាាំងសងខាង  នទទួល្ក្ប្ក្ោស
រិគសស ខ លានសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការគៅខាងក្នុងរចួ្បគហើយ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវអនុវត្ត
ភារកិ្ច្បច ូច្បខាងគ្កាម៖ 
▪ រួយរូនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ជារនរិការខភនក្ទាាំងសងខាងគនាោះគៅកាន់បនប់្សាៃ ត់្ 
និងរួយរក្ប ិក្ស្ាប់គូសសញ្ជា ោាំ្ទគណបក្សនគយា យ 

▪ រួយគរៀបច្បាំ្ក្ប្ក្ោសរិគសស ឱ្យានភារ្តឹ្ម្ត្ូវ ្ បសិនគបើរិនិត្យគឃើញថ្ន ្ ក្ប
្ក្ោសរិគសសគនាោះានភារមិន្ប្ក្តី្ ឬោក់្មិនទាំនង 

▪ គច្បញរីបន្ប់សាៃ ត់្ និងរង់ចាំរួយបខនាមគទៀត្ ្បសិនគបើានសាំណូមរររីអនក្
គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ 

 រាល់ការអនុវត្តនីតិ្វធីិខាងគលើគនោះ្តូ្វគធែើគ ើងច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ ខ លានវត្តានគៅក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្។ 

 . ករែីអោកានវតតានកោ ងការយិាល័យស ោះសនោ តប៉ោ នប៉ោង ងស់ឃើញអោកស ោះសនោ តគូសសញ្ញា គ្នាំម្រទគែបកេ
នសយា យ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 បន្ាប់រី នទទួលក្ាំណត់្គហតុ្ខាងគលើ គឃ.សប ្ ត្ូវគធែើការគសុើបអគងាត្ជាបន្ាន់ 
 ្បសិនគបើានភសតុតាងបញ្ជា ក់្ថ្ន  នរ ាំគលាភរិត្្ ក្ ខមន គឃ.សប ្ត្ូវបញ្ាូ ន
ក្រណីគនោះគៅ គធ.ែប គ ើមបីចត់្វធិានការតាមច្បាប់។ 

 
 
 
 
 

 ្ត្ូវ្រានផ្្ល់ាត់្ ច្បាំគពាោះការប៉ាុនប៉ាងគលើក្ទី១  
 ចត់្ទុក្ជាការរ ាំគលាភគលើភារសាៃ ត់្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ ្ត្ូវ
បគណដ ញគច្បញរីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និង្ត្ូវទទួលគទាសតាម 
ច្ប.ប.ឃ.ស ច្បាំគពាោះការប៉ាុនប៉ាងគលើក្ទី២ 

 ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាគហតុ្ការណ៍គនោះក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្
មួយគោយខ ក្ គ ើមបីគធែើការតាមោនបខនាមគទៀត្ 

 ្ត្ូវបញ្ាូ នក្ាំណត់្គហតុ្រូន គឃ.សប ក្នុងក្រណីរន្ប្រឹត្ត
គលាើសគោលការណ៍សាៃ ត់្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះជាគបក្ខរនឈរ
គ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្។ 

្បធាន គ.ក្.ប ៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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ឆ្. ករែីសនលឹកសនោ តខូ  ឬរណហកសដាយអស តន ឬណដល នគូសសញ្ញា សលើសនលឹកសនោ តរួ សហើយ ណត នរដូរ ិតតវិញ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រ. ករែីានការរាំទស់ ឬតវ៉ោ ពភី្នោ ក់ង្ករគែបកេនសយា យណាាោ ក់កោ ងសពលស ោះសនោ ត 
 
 
 
 
 
 

 ម្ររសិនសបើរាំទសស់មសហត ផល 
 

 
 
 
 

 ្បសិនគបើយល់្រមតាមការរាំទាស់ ឬត្វា៉ាគនាោះ ្បធាន្ត្ូវខណនាាំ និងរ ាំឭក្សារិក្ 
គ.ក្.ប និងអនក្ានវត្តានក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្អាំរីែលឹមស្មរពាក់្រ័នធ និង្ត្ូវ
ចត់្វធិានការគោោះស្ស្មយភារមិន្ប្ក្តី្ជាបន្ាន់ 

 ្បសិនគបើប ិគសធការរាំទាស់ ឬត្វា៉ា៖ 
▪ ផ្ដល់គហតុ្ផ្លពាក់្រ័នធនឹងការប ិគសធគនាោះរូនភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ 
▪ ្បសិនគបើភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យគៅខត្រាំទាស់ ឬត្វា៉ា ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវក្ត់្
្តាក្រណីរាំទាស់ ឬត្វា៉ាគនោះគៅក្នុង ទ.១១០១ គោយឱ្យអនក្រាំទាស់ ឬត្វា៉ា គនាោះ          
ចុ្បោះហត្ាគលខាជាមួយ។ ្បសិនគបើោត់្មិនយល់្រមចុ្បោះហត្ាគលខាក្រណីថ្នការ
រាំទាស់ ឬត្វា៉ាគនាោះមិន្ត្ូវ នក្ត់្្តាក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្គទ 

 ្ត្ូវអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនុ្បធានផ្ដល់សនលឹក្គឆ្ន ត្រូនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ១ សនលឹក្
គទៀត្ គហើយឱ្យខត្មួយគលើក្គនោះគត់្ 

 ្ត្ូវ្ ប់ោត់្ឱ្យបត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប ឬរខហក្ ឬផ្ល ស់បដូរចិ្បត្តតាមផ្នត់្គ ើមរចួ្ប
ោក់្គៅក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ខ លានកាែនងស្ស្មប់ “សនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប” 

 ្ត្ូវសគ្មច្បមិន្រមផ្ដល់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ១ សនលឹក្គផ្សងគទៀត្តាមការគសនើសុាំ
 នគ ើយ ្បសិនគបើអនក្គ ោះគឆ្ន ត្បនតបន្ាប់ោន ខ លចត់្ទុក្ថ្នជាភារ
មិន្ប្ក្តី្ គហើយឱ្យគលខាធិការក្ត់្្តាក្រណីទាាំងគនាោះចូ្បលក្នុង ទ.១១០១ 

 ្ត្ូវរ ាំឭក្អនុ្បធានឱ្យខណនាាំអនក្គ ោះគឆ្ន ត្អាំរីរគបៀបបង្កា រសនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប 

 ្ត្ូវធានាឱ្យានសនលឹក្គឆ្ន ត្្គប់្ោន់ ស្ាប់ការគ ោះគឆ្ន ត្គៅថ្ងៃ
គ ោះគឆ្ន ត្។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

 ្ត្វូឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យគលើក្ការរាំទាស់ ឬត្វា៉ាគនាោះមក្ែលួនផ្្ល់ 

 ្ត្ូវឱ្យបង្កា ញរីមូលគហតុ្ ឬភសតុតាងខ លនាាំឱ្យោត់្គរឿថ្នានភារ
មិន្ប្ក្តី្ ឬានការរ ាំគលាភគលើ ច្ប.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

 ្ត្ូវបញ្ឈប់ជាបគណ្ដដ ោះអាសនន កិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវស្មដ ប់ការរាំទាស់ 

 ្ត្ូវរិភាក្ាជាមួយសារិក្ គ.ក្.ប  ថ្ទគទៀត្ 

 ្ត្ូវសគ្មច្បយល់្រម ឬប ិគសធការរាំទាស់ ឬត្វា៉ាគនាោះ។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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▪ ការសគ្មច្បចិ្បត្តរបស់្បធាន គ.ក្.ប ជាការសគ្មច្បចិ្បត្ត នការក្នុងក្្មិត្សមត្ាកិ្ច្បច
របស់ែលួន គហើយ្បធាន្ត្ូវ្បកាសបនត ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្ត្គៅគទៀត្ 

▪ ផ្ដល់ ទ.១២០២ រូនោត់្ស្ាប់បដឹងគៅ គឃ.សប (្បសិនគបើោត់្សុាំ)។ 
ឈ. ករែីអោកស ោះសនោ តណាាោ ក់រ ាំខានដល់កិ ចម្ររតិបតតិការស ោះសនោ ត សទោះបីគ្នត់សថិតសៅកោ ងការយិាលយ័ 

ស ោះសនោ ត ឬកាំព ងឈរតម្រមងរ់រួសៅខាងសម្រៅការយិាល័យកដី 
 
 
 
 

 
ញ. ករែីកិ ចម្ររតិបតតិការស ោះសនោ តម្រតូវ នរ ាំខានដល់កម្រមិតណដលអោកស ោះសនោ តមិនអា សធ្វើការស ោះសនោ តបនតសទៀត ន 

្បធាន គ.ក្.ប អាច្បគសនើសុាំក្ាល ាំងសនតិសុែឱ្យគរៀបច្បាំស្មគ ើងវញិនូវរគបៀបគរៀបរយគៅ
ខាងក្នុង និងខាងគ្ៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ្បសិនគបើកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការគ ោះគឆ្ន ត្្ត្ូវ ន
រ ាំខាន ល់ក្្មិត្ខ លអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មិនអាច្បគធែើការគ ោះគឆ្ន ត្បនតគទៀត្ ន។ 

សក្មាភាររ ាំខាន ល់ក្្មិត្មិនអាច្បគ ោះគឆ្ន ត្ នាន៖ 
 ការបគញ្ចញសខ្មក្ខាល ាំង  ៗឬការបគញ្ចញសមដីគាំរាមក្ាំខហង ឬគររ្ បាង ាក់្ង្កយ 
 ការគធែើសក្មាភាររារាាំងអនក្គ ោះគឆ្ន ត្មិនឱ្យគៅគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ការរញុ្ចនគោយគ្បើក្ាល ាំងធៃន់ 
 ការគប់វត្ាុគផ្សង  ៗសាំគៅអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ឬការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 
 ការអុក្ ុក្ថ្នបុគគលណ្ដាន ក់្ ឬគ្ច្បើននាក់្ខ លគធែើឱ្យរ ាំខាន ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 
 ការបគញ្ចញអាក្បបកិ្រយិា និងភាស្មមិនសមរមយ 
 ការបគញ្ចញឱ្យគឃើញនូវអាវធុគ្គឿងផ្្ុោះ ឬស្មរធាតុ្គផ្សង ្ៗបក្បគោយគ្ោោះថ្នន ក់់្។ 

ដ. ករែីការស ោះសនោ ត្នដល់សពលបញ្ចប់សៅសា៉ោ ង ៣:០០ នទីរសសៀល សហើយសៅណតានអោកស ោះសនោ តសថិតសៅ
កោ ងការយិាល័យ ឬឈរតម្រមងរ់ួរ ឬសថិតសៅកោ ងបរសិវែខាងកោ ងននការយិាល័យស ោះសនោ ត អោកស ោះសនោ តទាំង
សនោះម្រតូវណត នអន ញ្ញា តឱ្យស ោះសនោ ត 

 
 
 
 

 
 

 ្ត្ូវចត់្សារិក្ទី២ឱ្យគ ើរ្បមូល អ.ែ ឬ ឯ.អ រីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លក្ាំរុង
ឈរក្នុងរួរ គោយចប់គផ្ដើម្បមូលរីអនក្ឈរគ្កាយគគបងអស់ រហូត្ ល់អនក្
គៅខាងមុែគគបងអស់ រចួ្ប្បគល់រូនសារិក្ទី៣ 

 ្ត្ូវចត់្សារិក្ទី៣ ឱ្យគៅគ ា្ ោះាន ក់្មដងៗ រហូត្ ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ចុ្បង
គ្កាយបងអស់ នចូ្បលក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គ ើមបីគ ោះគឆ្ន ត្។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

្បធាន គ.ក្.ប៖
៖ 

 ្ត្ូវខណនាាំោត់្ឱ្យានរគបៀបគរៀបរយ 

 ្ត្ូវគសនើសុាំក្ាល ាំងសនតិសុែឱ្យបគណដ ញបុគគលគនាោះគច្បញ ឬឃាត់្ែលួនបុគគល
គនាោះរហូត្ ល់ការគ ោះគឆ្ន ត្្ត្ូវ នបញ្ច ប់ ក្នុងក្រណីអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ
ប ិគសធមិនគោររតាមបញ្ជា របស់ែលួន។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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 ាំណាាំ៖ 
 អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លោា នវត្តានគៅខាងក្នុងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ឬគៅក្នុងបរគិវណខាង

ក្នុងថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គៅនាទីចុ្បងគ្កាយនាគា៉ាង ៣:០០ នាទីរគសៀលថ្នថ្ងៃ
គ ោះគឆ្ន ត្គទ អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងគនាោះ រុាំ្ត្ូវ នអនុញ្ជា ត្ឱ្យគ ោះគឆ្ន ត្គ ើយ។ 

 ្បសិនគបើអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ លានគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ មិនទាន់ នគ ោះគឆ្ន ត្្គប់ោន គទ 
គទាោះបីោា នអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ឈររង់ចាំគ ោះគឆ្ន ត្ក្ដី ្បធាន គ.ក្.ប មិនអាច្បបិទការគ ោះគឆ្ន ត្គៅ
ការយិាល័យរបស់ែលួនគៅមុនគា៉ាង ៣:០០ នាទីរគសៀលថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ នគ ើយ។ 

 ្បសិនគបើអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់ ខ លានគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ នមក្គ ោះគឆ្ន ត្
្គប់ោន គហើយ ្បធាន គ.ក្.ប អាច្ប្បកាសបញ្ច ប់ការគ ោះគឆ្ន ត្គៅការយិាល័យរបស់ែលួន
គៅមុនគា៉ាង ៣:០០ នាទីរគសៀល ន។ 
ឋ. ករែីណដលនាំឱ្យានសម្រគ្នោះថ្នោ ក់ ឬគាំរាមកាំណហងស វតថិភ្នពមន្តនតីស ោះសនោ ត និងអោកស ោះសនោ ត សៅកោ ងបរសិវែ
ការយិាល័យស ោះសនោ តននងងស ោះសនោ ត 

 
 

 
 
 
 

 ក្រណីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្មិន នគបើក្ គ.ក្.ប ្ត្ូវបញ្ាូ នសាា រ 
ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់គៅ គឃ.សប  

 ក្រណីការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្្ត្ូវ នបិទក្នុងគរលក្ាំរុង ាំគណើ រការគ ោះគឆ្ន ត្  
គ.ក្.ប ្ត្ូវ្បមូលហិបគឆ្ន ត្ខ លានសនលឹក្គឆ្ន ត្គ ោះរួច្បគហើយ និង
សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នគ្បើ រាប់ច្បាំនួន និងក្ត់្្តាទុក្ក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្ រួច្ប
ោក់្ក្នុងគសាង១ គោយខ ក្ រួមទាាំងសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងអស់ 
រចួ្បបញ្ាូ នគៅ គឃ.សប។ សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំងគនោះ្ត្ូវទុក្ជាគាឃៈ ។ 

 ក្រណី្បធានស័ក្ដិ ឬអសនតិសុែគក្ើត្គ ើងគៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គ្កាយ 
គរលបិទការគ ោះគឆ្ន ត្ និងគធែើក្ាំណត់្គហតុ្រចួ្ប ប៉ាុខនតហិបគឆ្ន ត្ខ លាន
សនលឹក្ខាងក្នុង ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ និងឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្្ត្វូែូច្ប
ខាត្ គ.ក្.ប ្ត្ូវគវច្បែចប់សាា រ ឯក្ស្មរទាាំងគនាោះបញ្ាូ នគៅ គឃ.សប ក្នុង
គនាោះ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ៖ 
▪ គធែើរ យការណ៍រីសភារការណ៍ជាក់្ខសដងរូន គឃ.សប 

 អាច្បសគ្មច្បមិនគបើក្ ឬអាច្បបិទការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្របស់ែលួនគោយ
ខផ្អក្តាមការក្ាំណត់្របស់ គ.រ.ប 

 រាយការណ៍ជាបន្ាន់រូន គឃ.សប គ ើមបី គឃ.សប រាយការណ៍បនតគៅ 
គធ.ែប គហើយ គធ.ែប រាយការណ៍រូន គ.រ.ប។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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▪ ្បមូល និងគវច្បែចប់រាល់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ខ លគៅសល់អម
គោយរ យការណ៍រូន គឃ.សប 

▪ បាំគរញលិែិត្បញ្ាូ ន និង្បគល់ទទួល សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្     
(ទ.១១០៧) ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ គ្បើគរល្បគល់ ទទួល ក្នុងគនាោះ    គឃ.សប 
រក្ាទុក្ ១ ច្បាប់ និង គ.ក្.ប រក្ាទុក្ ១ ច្បាប់។ 

 ក្រណី្បធានស័ក្ដិ ឬអសនតិសុែគក្ើត្គ ើងគៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គ្កាយ
គរលបិទការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងគធែើក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្ប
គហើយ ហិបគឆ្ន ត្ខ លានសនលឹក្គឆ្ន ត្ខាងក្នុង ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ 
និងឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅរក្ា នលអ គ.ក្.ប ្ត្ូវគវច្បែចប់សាា រ ឯក្ស្មរ
គ ោះគឆ្ន ត្ទាាំងគនាោះបញ្ាូ នគៅ គឃ.សប គ ើមបចីត់្ខច្បងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅ
ស្មន ក់្ការ គឃ.សប។ ក្នុងគនាោះ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវចត់្ខច្បងគវច្បែចប់ និង
បញ្ាូ នជាបន្ាន់គៅ គឃ.សប នូវ៖ 
▪ ហិបគឆ្ន ត្ខ ល នបិទភាិត្ និងចក់្គស្មឃលុាំានគលែ 
▪ គវច្បែចប់ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” ខត្មិនចាំ ច់្បបិទកាវសុវត្ាិភារគទ ោក់្ក្នុង

គសាង “ែ” រចួ្បចក់្គស្មឃលុាំានគលែ 
▪ គវច្បែចប់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅសល់គោយខ ក្ 
▪ បញ្ាូ ន និង្បគល់ហិបគឆ្ន ត្ គសាង “ែ” និងរាល់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្

គៅសល់គៅ គឃ.សប។ ក្នុងការបញ្ាូ ន្ត្ូវានការអម ាំគណើ រ
គោយអនុ្បធាន និងមន្តនតី  គ.ក្.ប មួយច្បាំនួន ភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍ និងក្ាល ាំងសនតិសុែ២នាក់្ 

▪ បាំគរញលិែិត្បញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្   
(ទ.១១០៧) ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ គ្បើគរល្បគល់ទទួល ក្នុងគនាោះ គឃ.សប 
រក្ាទុក្ ១ ច្បាប់ និង គ.ក្.ប រក្ាទុក្ ១ ច្បាប់។  

V. ការបិទការស ះសនោ ត 

គៅគរលអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ចុ្បងគ្កាយបងអស់  នគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្ប និង នគច្បញផុ្ត្រី
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ ្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវចត់្សារិក្ទី៣ ឱ្យចត់្វធិានការចាំ ច់្ប គ ើមបី
ការពារ្ច្បក្ចូ្បលការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្  កុ្ាំឱ្យអនក្ោា នភារកិ្ច្បចគច្បញចូ្បល។ បន្ាប់មក្្បធាន    
គ.ក្.ប ្ត្ូវ្បកាសបិទការគ ោះគឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ និងអនុវត្តការង្ករជា
បនតបន្ាប់ ូច្បត្គៅ៖ 

 
 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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 ាំណាាំ៖ 
 ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ អាច្បងត្យក្សក្មាភារថ្ន

ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គ្កាយរីការ្បកាសបិទការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គោយ្បធាន 
គ.ក្.ប។ 

១. ការសផទៀងផ្ទទ ត់ ាំនួនអោកស ោះសនោ ត  ាំនួនសនលឹកសនោ តណដល នសម្ររើ  ាំនួនសនលឹកសនោ តមិន នសម្ររើ នងិ ាំនួនសនលឹកសនោ តខ ូ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ្ត្ូវបិទភាិត្សន្ោះបិទ្បគឡាោះស្ាប់ស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំង២ថ្នហិបគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវបិទ្ក្ោសគសដើង១សនលឹក្ខ លានហត្ាគលខារបស់្បធាន គ.ក្.ប 
និងភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យពាសរីគលើសន្ោះបិទ្បគឡាោះស្ាប់
ស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំង២គនាោះ 

 ្ត្ូវបិទគ្មបខាងគ្ៅថ្នហិបគឆ្ន ត្ និងចក់្គស្មឃលុាំានគលែគៅ្ត្ង់
្ក្វលិចក់្គស្មទាាំង២ថ្នហិបគឆ្ន ត្ រួច្បអនុញ្ជា ត្ឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍រិនិត្យគមើលហិបគឆ្ន ត្ និងគស្មឃលុាំាន
គលែទាាំង២គនាោះ 

 ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាបខនាមក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្  
(ទ.១១០១)នូវគរលគវលាថ្នការបិទការគ ោះគឆ្ន ត្ ្រមទាាំងលក្ខណៈ
សាគ ល់ និងគលែគស្មឃលុាំទាាំង២ 

 ្ត្ូវចត់្វធិានការការពារហិបគឆ្ន ត្ខ លានសនលឹក្គឆ្ន ត្គៅខាងក្នុងយា៉ាង
ហាត់្ច្បត់្។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

 ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យរាប់ច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល នគ ោះគឆ្ន ត្ គោយរាប់ច្បាំនួន
គាំនូសសញ្ជា ខ ល នគូសសាគ ល់ក្នុងបញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ និងរាយការណ៍រូន្បធាន
អាំរីច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល នគ ោះគឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវឱ្យអនុ្បធានក្ាំណត់្សាគ ល់រវាងគល់បញ្ា ីថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នគ្បើ
គហើយ និងគល់បញ្ា ីថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្មិនទាន់ នគ្បើ រចួ្បរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

ខ លមិន នគ្បើ និងរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្បគោយខ ក្រីោន  
 ្ត្ូវឱ្យគលខាធិការ និងអនុ្បធានគធែើការគផ្្ៀងផ្្ត់្ ្បសិនគបើគឃើញថ្នច្បាំនួន
សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នទទួលជាក់្ខសដង ក្ផ្លបូក្ថ្នច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប និង
ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នគ្បើានច្បាំនួនគសាើោន  នឹងច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល ន
គ ោះគឆ្ន ត្គនាោះ ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាតួ្គលែថ្នច្បាំនួនគសាើោន គនាោះគៅក្នុង 
ទ.១១០១ 

 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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២. រូបមនតសផទៀងផ្ទទ ត់ ាំននួអោកស ោះសនោ ត 

 
 
 
 
 

៣. កាំែត់សហត ននការស ោះសនោ ត (ទ.១១០១) និងការសម្ររើម្រាស់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្
ខ ល នទទួលជាក់្

ខសដង 
 

ច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្
ខ ល នគ ោះគឆ្ន ត្ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លមិន
 នគ្បើ + ច្បាំនួនសនលឹក្
គឆ្ន ត្ែូច្ប 

 ្ត្ូវចត់្គលខាធិការ៖ 

▪ ក្ត់្្តាបខនាមនូវគលែគស្មឃលុាំខ លនឹង្ត្វូគ្បើ្ ស់ស្ាប់ចក់្គស្មឃលុាំ
ាត់្គសាង “ែ” គៅក្នុង ទ.១១០១ 

▪ គ ោះ្តាសាៃ ត់្គៅ្រងុខាងស្មដ ាំខប៉ាក្ខាងគលើថ្ន ទ.១១០១ 
▪ ចុ្បោះហត្ាគលខាគលើ ទ.១១០១ ទាាំង២ច្បាប់ 

 ្ត្ូវរិនិត្យ និងចុ្បោះហត្ាគលខាគលើ ទ.១១០១ ទាាំង២ច្បាប់ រចួ្បឱ្យគលខាធិការ 
គ ោះ្តា គ.ក្.ប 

 ្ត្វូោក់្បង្កា ញក្ាំណត់្គហតុ្គនោះគៅច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ
ឱ្យចូ្បលរមួចុ្បោះហត្ាគលខាជាស្មក្ស ី

 ការមិន្រមចុ្បោះហត្ាគលខារីភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យមិនអាច្ប
ចត់្ទុក្ក្ាំណត់្គហតុ្ខាងគលើគនោះជាគាឃៈ នគទ។ 

្បធាន គ.ក្.ប៖ 

= - 

 ្បសិនគបើគឃើញថ្ន ានភារែុសោន  
▪ ចត់្គលខាធិការឱ្យរាប់ច្បាំនួនគាំនូសសញ្ជា សាគ ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល ន
មក្គ ោះគឆ្ន ត្ជាគលើក្ទី២ 

▪ ឱ្យអនុ្បធានគផ្្ៀងផ្្ត់្ និងរាប់គ ើងវញិនូវសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នគ្បើ ច្បាំនួន
សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លមិន នគ្បើ និងច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្បខ លសរបុមក្ ្ត្ូវគសាើ
នឹងច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ទទួលជាក់្ខសដង 

- ្បសិនគបើគឃើញថ្នគៅខត្ានភារែុសោន គទៀត្ ចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាតួ្
គលែថ្នច្បាំនួនខ លែុសោន គនាោះគៅក្នុង ទ.១១០១ 

- ្ត្ូវចត់្សារិក្ទី២ ឱ្យគចោះ ឬកាត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លមិន នគ្បើទាាំងអស់គោយ
្បោប់គចោះ ឬក្ថ្ន្តនត គ ើមបគីធែើគាឃភារសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លគៅសល់មិន នគ្បើ 

- ឱ្យអនុ្បធានោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្គាឃភារ និងគល់បញ្ា ីសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល ន
គ្បើគៅក្នុងគសាង ល ស្ិក្ខត្១ រចួ្បបិទឱ្យរិត្។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      35 

 ១  ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមព  ានកាែនងថ្ន  
“ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ ទ.១១០១ ទ.១១០៨        
ទ.១១០២  គផ្ាើរូន គ.រ.ប” 

 ១  ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមព ានកាែនងថ្ន  
“ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ ទ.១១០១ ទ.១១០៨       
ទ.១១០២  គផ្ាើរូន គឃ.សប” 

 

៤. ការសវ ខចប់កញ្ច ប់ស វតថិភ្នព “ក” (មិនទន់បទិនជតិកាវស វតថិភ្នព) 
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្ូវគរៀបច្បាំគវច្បែចប់សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្ោក់្ក្នុងក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” 

ខ លាន៖ 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ ទ.១១០១ គផ្ាើរូន គ.រ.ប 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ខ ល នគ្បើក្នុងការគ ោះគឆ្ន ត្ 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប” (្ បសិនគបើាន) 
 គសាង ល ស្ិក្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នគ្បើ និងគល់បញ្ា ីសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នគ្បើ” 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្តូ្ច្បោក់្្តាសាៃ ត់្ 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន្តឹ្ម្ត្ូវខ ល ន ក្ហូត្”  (្ បសិនគបើាន) 
 គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ឯក្ស្មរភសតុតាងខ ល ន ក្ហូត្ (្ បសិនគបើាន)។ 

 

 ាំណាាំ៖   
្បធាន គ.ក្.ប ្ត្វូ៖ 
 ចត់្ខច្បងរិនិត្យឱ្យ នហាត់្ច្បត់្ថ្នរាល់គស្ស្មមសាំបុ្ត្ និងគសាង ល ស្ិក្ោក់្សាា រ  

ឯក្ស្មរខាងគលើ្ត្ូវ នោក់្ក្នុងក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” ្គប់សរែគហើយ 
 កុ្ាំទាន់បិទកាវសុវត្ាិភារក្ញ្ច ប់ “ក្” គ្ពាោះ្ត្ូវរង់ចាំោក់្ ទ.១១០៨ ទ.១១០២ និងគសាង

 ល ស្ិក្ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ ផ្្ាំង្ក្ោសធាំក្ត់្្តាសាំគ ង
គឆ្ន ត្ និងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្វត្ាុមិនខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ (្បសិនគបើាន) ចូ្បលក្នុងក្ញ្ច ប់
សុវត្ាិភារ “ក្” បខនាមគទៀត្ គ្កាយបញ្ច ប់ការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 សរគសរគលែកូ្ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គលើក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” ខផ្នក្ខាងគ្ៅគោយ
ប ិក្ហែឺត្លុបមិន្រោះ 

 ចត់្ខច្បងរក្ាទុក្ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” យា៉ាងហាត់្ច្បត់្ និងានសុវត្ាិភារក្នុងគរលក្ាំរុង
 ាំគណើ រការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

 
 
 

ទ.១១០១ ច្បាំនួន 
២ ច្បាប់ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ការសរៀប ាំទ កដាក់សាា រ ឯកស្ករ 
 ្បធាន គ.ក្.ប ្ ត្ូវចត់្ខច្បងសារិក្ឱ្យ៖ 
 គរៀបច្បាំទុក្ោក់្សាា រ ឯក្ស្មរខ លគៅសល់ក្នុងគក្សស័ងាសី 
 គវច្បែចប់ បទឹក្គមា លុបមិន្រោះគោយខ ក្ 
 រោុះគរ ើបន្ប់សាៃ ត់្ទាាំង២ រចួ្ប្ច្បក្គៅក្នុងការងុនី ុងខ ល នគ្បើគរលទទួល 
 គរៀបច្បាំទុក្ោក់្សាា រ ឯក្ស្មរខាងគលើគនាោះឱ្យានសុវត្ាិភារ គៅក្នុងការយិាល័យ

គ ោះគឆ្ន ត្។ 
VI. ការរាប់សនលឹរសនោ តសៅការយិាលយ័ស ះសនោ ត 

ការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្្ត្ូវគធែើគៅតាមការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្នីមួយៗក្នុងឃុាំ សង្កា ត់្ គលើក្ខលង
ខត្ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ណ្ដមួយខ លានគសច្បក្ដីសគ្មច្បគផ្សងរីគនោះគោយ គ.រ.ប។ គ.ក្.ប 
កាល យជា គ.ក្.រ គៅគរលរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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ការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្្ត្ូវគធែើបន្ាប់រីបិទការគ ោះគឆ្ន ត្ និងការគធែើក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្
ច្បប់រចួ្បរាល់នាលាៃ ច្បថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ការគផ្្ៀងផ្្ត់្ និងការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្្ត្ូវគធែើគៅខត្ ១ (មួយ) ក្ខនលង ស្ាប់ការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ ១ ឱ្យច្បប់ចុ្បងច្បប់គ ើម គោយរុាំ្ត្ូវឈប់ស្ាក្គ ើយ គហើយគធែើច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករ
គណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍្ត្វូចុ្បោះគ ា្ ោះក្នុងបញ្ា ីវត្តាន ទ.១១១៥ គៅមុន
គរលចប់គផ្ដើមរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ គហើយអាច្បផ្ល ស់បដូរភាន ក់្ង្ករប្មុងរបស់ែលួន (្បសិនគបើាន) 
ឱ្យបាំគរញភារកិ្ច្បចរាំនួស និង្ត្ូវចូ្បលរមួឱ្យច្បប់ចុ្បងច្បប់គ ើម។ 

្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវចត់្ខច្បងគរៀបច្បាំតាមគាំរបូលង់ស្ាប់ការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងានវធិាន
ការពារសនតិសុែក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

១. ការចាត់ណ ងសរៀប ាំបនទប់រាប់សនលឹកសនោ ត 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 

 ្ ត្ូវចត់្ខច្បងគរៀបច្បាំតាមបលង់ការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងទុក្ោក់្សាា រ 
ឯក្ស្មរខ ល នគ្បើគៅគរលគ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យ នហាត់្ច្បត់្ និងានសុវត្ាិភារ 

 ្ ត្ូវគរៀបច្បាំតុ្ធាំ១ ឬតុ្តូ្ច្បគ្ច្បើនផ្គុាំោន  និងគៅអីច្បាំនួន ៤ (បួន) ស្ាប់សារិក្ 
គ.ក្.រ ោក់្ច្បាំក្ណ្ដដ លបនប់្ខ លអាច្បឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និង
អនក្សគងាត្ការណ៍គ ើ រ ចុ្បោះគ ើងរុាំ វ ិញតុ្  គ ើមបីសគងាត្គមើលសក្មាភារ
ទាាំងឡាយថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 ្ត្ូវបិទផ្្ាំង្ក្ោសធាំ ១ សនលឹក្ ភាា ប់នឹងរញ្ជា ាំង ឬគលើកាដ រគែៀន ស្ាប់ក្ត់្្តា
សាំគ ងគឆ្ន ត្  

 ្ ត្ូវគលើក្ហិបគឆ្ន ត្ោក់្ច្បាំក្ណ្ដដ លតុ្ និងោក់្ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” រាល់
សាា រ ឯក្ស្មរ និងទ្មង់ខបបបទចាំ ច់្បគ្ត្ៀមស្ាប់គ្បើក្នុងកិ្ច្បច
្បតិ្បត្តិការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ មក្ោក់្គៅគលើតុ្្ត្ង់ក្ខនលងែលួនអងគុយ 

 ្ត្ូវគ្ត្ៀមគភលើងស្ាប់បាំភលឺក្នុងក្រណីការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្្ត្ូវអូសបនាល យ ល់យប់ 
 ្ ត្ូវអងគុយចុ្បងតុ្ាខ ងទល់មុែគលខាធិការ។ អនុ្បធាន និងសារិក្ទី១ 
អងគុយអមសងខាងតុ្ទល់មុែោន  

 ្ត្ូវចត់្សារិក្ទី២ និងសារិក្ទី៣ ឱ្យសហការោន ការពារាត់្ទាែ រ និងបងអួច្ប
ខ លគបើក្ច្បាំហ កុ្ាំឱ្យានអនក្គច្បញ ចូ្បលគមើលខងរក្ាសុវត្ាិភារសាា រ ឯក្ស្មរ
គ ោះគឆ្ន ត្ខ លមិន្ត្ូវ នគ្បើ ្ ស់ក្នុងការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្  និងគមើល
ខងរក្ាសណ្ដដ ប់ធាន ប់ក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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២. វិធានការ ាំសពាោះករែីអោកសធ្វើសកមមភ្នពមនិម្ររម្រកតី សដើមប ីងដឹ់ងថ្ន អោកស ោះសនោ តឱ្យគែបកេនសយា យ
ណាមួយ កោ ងសពលកាំព ងរាប់សនលកឹសនោ ត 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 គៅគរលទទួល នក្ាំណត់្គហតុ្គនោះ គឃ.សប ្ ត្វូគធែើការគសុើបអគងាត្ជាបន្ាន់ 
 ្បសិនគបើានភសតុតាងបញ្ជា ក់្ថ្ន នរ ាំគលាភរិត្្ ក្ ខមន គឃ.សប ្ ត្ូវបញ្ាូ ន 
 ក្រណីគនោះគៅ គធ.ែប គ ើមបី គធ.ែប ចត់្វធិានការតាមផ្លូវច្បាប់។ 

 
 

 
 

 
 

 ាំណាាំ៖ 
 ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍អាច្បងត្យក្សក្មាភារក្នុង

ការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ ន ប៉ាុខនតមិន្ត្ូវរ ាំខាន ល់មន្តនតីរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ើយ។ 
 
 

 ្ត្ូវ្រានផ្្ល់ច្បាំគពាោះការគធែើសក្មាភារគលើក្ទី១ 

 ្ត្ូវបគណដ ញគច្បញរីការ ិយាល័យរាប់សនលឹ ក្ គឆ្ន ត្  និង្តូ្ វទទួល
គទាសតាម ច្ប.ប.ឃ.ស ច្បាំគពាោះការគធែើសក្មាភារគលើក្ទី២ 

 ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាគហតុ្ការណ៍គនាោះក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្មួយ
គោយខ ក្ គ ើមបីគធែើការតាមោនបខនាមគទៀត្ 

 ្ត្ូវបញ្ាូ នក្ាំណត់្គហតុ្គនោះរូន គឃ.សប ជាបន្ាន់។  

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 

គាំរូរលងក់ារយិាល័យរាប់សនលកឹសនោ ត 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      39 

៣. សនលឹកសនោ ត នការ និងសនលកឹសនោ តមិន នការ 
គ ើមបីអនុវត្តកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ នលអ្ តឹ្ម្ត្ូវ សាសភារទាាំងអស់ថ្ន 

គ.ក្.រ ជារិគសស ្ បធាន អនុ្បធាន គ.ក្.រ ្ ត្ូវយល់ ឹងយា៉ាងច្បាស់លាស់អាំរីលក្ខណៈ
ថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ។ 
 ក. សនលឹកសនោ ត នការ 

- ជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ គ.ក្.ប ខច្បក្ឱ្យ 
- ជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ានគ ោះ្តាសាៃ ត់្ថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធគៅខផ្នក្
ខាងែនង 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូសសញ្ជា ោាំ្ទក្នុង្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្នគណបក្ស
នគយា យណ្ដមួយ 

 ខ. សនលឹកសនោ តមិន នការ 
  សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ្ត្ូវចត់្ទុក្ជាគាឃៈាន ្  ាំ្បគភទ ូច្បខាងគ្កាម៖ 
  ែ.១ សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លរុាំខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ៖ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានខាន ត្តូ្ច្ប ឬធាំជាងសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការរបស់ គ.រ.ប 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ោះរុមពគលើ្ក្ោសគផ្សង (្ កាស់ ឬគសដើងជាង) ែុសោន រីសនលឹក្
គឆ្ន ត្ផ្លូវការរបស់ គ.រ.ប 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគ ា្ ោះគណបក្សនគយា យមួយ ឬគ្ច្បើន ខ ល ន
ឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្ក្មុ្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ពាក់្រ័នធ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគ ា្ ោះគណបក្សគលើសរីច្បាំនួនគណបក្សនគយា យឈរ 
គ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្ក្ុម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ពាក់្រ័នធ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ោះរុមពានែុសគ ា្ ោះ ឬ/និងែុសលាំោប់គលែគរៀងថ្ន
គណបក្សនគយា យឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្កុ្ម្បឹក្ាឃុាំ 
សង្កា ត់្ពាក់្រ័នធ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ខក្លងបនលាំ ឬខក្លងកាល យខ លានែលឹមស្មរមិន្គប់្ោន់ មិន
្តឹ្ម្ត្វូ ឬ/និងានែលឹមស្មរគផ្សងមិន ូច្បសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល គ.រ.ប  ន
គ ោះរុមពផ្លូវការ និងខ លមិន នផ្ដល់ឱ្យគោយ គ.ក្.ប ពាក់្រ័នធ។ 

ែ.២ សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគាំនូស ឬានគាំនូស ខត្ គ.ក្.រ រុាំអាច្បសននិោា ន
 នថ្ន គ ោះគឆ្ន ត្ឱ្យគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ៖ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ោា នគាំនូសសញ្ជា អែីទាាំងអស់ (សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាំគនរ) 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      40 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូសក្នុង្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យ 
គោយគូសហួសចូ្បលគៅក្នុង្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យ
មួយគទៀត្ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគូសសញ្ជា ក្នុង្ បអប់បួន្ រុង្ ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យ 
គលើសរីមួយគណបក្សនគយា យ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូសសញ្ជា មួយ ឬគ្ច្បើនគៅគ្ៅ្បអប់បួន្រុង
្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ គទាោះបីជាសនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះ
ាន ឬោា នគាំនូសសញ្ជា ោាំ្ទក្នុង្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្នគណបក្ស
នគយា យណ្ដមួយក៏្គោយ។ 

ែ.៣ សនលឹក្គឆ្ន ត្ានសញ្ជា  ឬរបូភារ ខ លនាាំឱ្យគគស្មគ ល់អនក្គ ោះគឆ្ន ត្៖ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានសរគសរពាក្យគរច្បន៍ ពាក្យអធិបាយ ឬឃាល
្បគយាគគផ្សងៗ គទាោះគៅក្នុង្បអប់ ឬគ្ៅ្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្ន
គណបក្សនគយា យណ្ដមួយ ឬ/និងគលើខផ្នក្ខាងមុែ ឬខាងែនងថ្ន
សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានផ្ដិត្ស្មន ម្ាមថ្  គទាោះគៅក្នុង្បអប់ ឬគ្ៅ្បអប់បួន
្រុង្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ ឬ/និងគៅគលើខផ្នក្ខាង
មុែ ឬខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានបិទខត្ម ឬ្ក្ោស្ ក់្ ឬ្ក្ោសបក្បិទ ឬ្ក្ោស
ានសាំគណរ ឬរបូសញ្ជា គផ្សងៗភាា ប់គៅ្ត្ង់្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្ន
គណបក្សនគយា យណ្ដមួយ ឬគៅគលើខផ្នក្ខាងមុែ ឬខាងែនងថ្ន
សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានឯក្ស្មរគផ្សងៗបិទ ឬខ្ាស់ជាប់ជាមួយ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានសរគសរគ ា្ ោះ ឬហត្ាគលខា ឬសញ្ជា ខ លនាាំឱ្យគគ
ស្មគ ល់អត្តសញ្ជា ណអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ 

ែ.៤ សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានរខហក្ ឬ្បឡាក់្ែូច្ប៖ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្រខហក្ោច់្ប ត់្គលែគរៀង ឬ្បអប់បួន្រុង្ទខវងថ្ន
គណបក្សនគយា យណ្ដមួយ 

- សនលឹក្គឆ្ន ត្រខហក្ោច់្បគច្បញរីោន ទាាំងស្សុង 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លាន្បឡាក់្រណ៌គៅគលើខផ្នក្ខាងមុែ ឬ/និងខាងែនង
ខ លមិនអាច្បគមើលគឃើញនូវរបូសញ្ជា  និងអក្សរខ ល នគ ោះរុមពគៅ



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      41 

គលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ ឬ/និងគាំនូសសញ្ជា ខ លគ ោះោាំ្ទគណបក្សនគយា យ
ណ្ដមួយ។ 

ែ.៥ សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគ ោះ្តាសាៃ ត់្ជាផ្លូវការ៖ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ោា នគ ោះតាសាៃ ត់្ជាផ្លូវការថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគ ោះ្តាសាៃ ត់្ ប៉ាុខនតរុាំខមនជា្តាសាៃ ត់្ផ្លូវការថ្ន
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ។ 

ឧទាហរណ៍ 
ក្.គាំរសូនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ ល គ.រ.ប  នគ ោះរុមព 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ខ.គាំរូសនលកឹសនោ តមនិ នការម្រតូវ នចាតទ់ កជាសាឃៈ 
ខ.១ សនលកឹសនោ តណដលព ាំណមនជាសនលឹកសនោ តផលូវការ 

សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំងឡាយណ្ដខ លមិន នផ្ដល់ឱ្យជាផ្លូវការគោយមន្តនតីការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្ ឬានែលឹមស្មរមិន្គប់្ោន់ មិន្តឹ្ម្ត្ូវ ខក្លងបនលាំ មិន ូច្បសនលឹក្គឆ្ន ត្
ខ ល គ.រ.ប  នគ ោះរុមពជាផ្លូវការរមួាន៖ 

 
 
 
 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      42 

 
  

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

១.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានខាន ត្តូ្ច្បជាងសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវ
ការរបស់ គ.រ.ប 

២.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានខាន ត្ធាំជាងសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ
របស់ គ.រ.ប 

 

៣.សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ោះរុមពគលើ្ក្ោសគផ្សង
(្កាស់ជាង ឬគសដើងជាង)រីសនលឹក្គឆ្ន ត្ផ្លូវការ

របស់ គ.រ.ប 

 

៤.សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគ ា្ ោះគណបក្សនគយា យ
មួយ ឬគ្ច្បើនខ ល នឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើស

គរ ើស្ក្មុ្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ពាក់្រ័នធ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

៥.សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានគ ា្ ោះគណ
បក្សនគយា យគលើសរីច្បាំនួនគណបក្ស
នគយា យឈរគ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើស

គរ ើស្ក្មុ្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ពាក់្រ័នធ 
 

 

៦.សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ោះរុមពានែុសគ ា្ ោះ ឬ/និងែុស
លាំោប់គលែគរៀងថ្នគណបក្សនគយា យឈរ

គ ា្ ោះគ ោះគឆ្ន ត្គ្រើសគរ ើស្ក្ុម្បឹក្ាឃុាំ សង្កា ត់្ 
 

 

៧.សនលឹក្គឆ្ន ត្ខក្លងបនលាំ ឬខក្លងកាល យ
ខ លានែលឹមស្មរមិន្គប់្ោន់ មិន
្តឹ្ម្ត្វូ ឬ/និងានែលឹមស្មរគផ្សងមិន
 ូច្បសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល គ.រ.ប គ ោះរុមព

ជាផ្លូវការ និងខ លមិន នផ្ដល់
ឱ្យគោយ គ.ក្.ប ពាក់្រ័នធ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      44 

ខ.២  សនលឹកសនោ តណដលគ្នម នគាំនូស ឬានគាំនូសណត គ.ក.រ ព ាំអា សនោិដាា ន នថ្ន ស ោះសនោ តឱ្យ
គែបកេនសយា យណាមួយ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

១.សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគាំនូសសញ្ជា អែី
ទាាំងអស់ (សនលឹក្គឆ្ន ត្ទាំគនរ) 

 

 

២.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូស ប៉ាុខនតមិនអាច្បឱ្យ
មន្តនតីរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្សគ្មច្បថ្នគត្ើគូសឱ្យ

បញ្ា ីគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ 
 

 

៣.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូសសញ្ជា ក្នុង្បអប់
បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យ
គលើសរីមួយគណបក្សនគយា យ 

 

 

៤.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូសសញ្ជា មួយ ឬគ្ច្បើនគៅគ្ៅ្បអប់
បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ គទាោះបីជា
សនលឹក្គឆ្ន ត្ានគាំនូស ឬោា នគាំនូសសញ្ជា ក្នុង្បអប់បួន
្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយក៏្គោយ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      45 

ខ.៣ សនលឹកសនោ តណដលានសញ្ញា  ឬរូបភ្នព ណដលនាំឱ្យសគស្កា ល់អោកស ោះសនោ ត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
 

 

១.សនលឹក្គឆ្ន ត្ានសរគសរពាក្យគរច្បន៍ ពាក្យ
អធិបាយ ឬឃាល ្បគយាគគផ្សងៗគទាោះក្នុង្បអប់ 

ឬគ្ៅ្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្ស
នគយា យណ្ដមួយ ឬ/និងគៅខផ្នក្ខាងមុែ ឬ

ខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
 

២. សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានផ្ដិត្ស្មន ម្ាមថ្ 
គទាោះគៅក្នុង្បអប់ ឬគ្ៅ្បអប់បួន្រងុ្ទខវង
ថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ ឬ/និងគៅ
គលើខផ្នក្ខាងមុែ ឬខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ៣. សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានបិទខត្ម ឬ
្ក្ោស្ ក់្ ឬ្ក្ោសបក្បិទ ឬ

្ក្ោសានសាំគណរ ឬរបូភារគផ្សងៗ
ភាា ប់នឹង្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណ
បក្សនគយា យ ឬគៅខផ្នក្ខាងមុែ ឬ

ខាងែនងថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
 

៤. សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានឯក្ស្មរ
គផ្សងៗបិទ ឬខ្ាស់ជាប់ជាមួយ  

 

 

៥. សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានសរគសរគ ា្ ោះ 
ហត្ាគលខា ឬសញ្ជា ខ លនាាំឱ្យគគស្មគ ល់

អត្តសញ្ជា ណអនក្គ ោះគឆ្ន ត្  
 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      47 

ខ.៤ សនលកឹសនោ តណដលានរណហក ឬម្ររឡាក់ខ ូ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១. សនលឹក្គឆ្ន ត្រខហក្ោច់្ប ត់្គលែ 
ឬ្បអប់បួន្រងុ្ទខវងថ្នគណបក្ស

នគយា យណ្ដមួយ  
 

 

២. សនលឹក្គឆ្ន ត្រខហក្ោច់្បគច្បញរីោន   
 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ខ.៥ សនលកឹសនោ តណដលគ្នម នស ោះម្រតសាង ត់ជាផលូវការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

៣. សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លាន្បឡាក់្រណ៌គៅខផ្នក្ខាង
មុែ ឬ/និងខផ្នក្ខាងែនងខ លមិនអាច្បគមើលគឃើញនូវ
របូសញ្ជា  និងអក្សរខ ល នគ ោះរុមពគៅគលើសនលឹក្
គឆ្ន ត្ ឬ/និងគាំនូសសញ្ជា ខ លគ ោះោាំ្ទគណបក្ស

នគយា យណ្ដមួយ 

១. សនលឹក្គឆ្ន ត្ោា នគ ោះ្តាសាៃ ត់្ជាផ្លូវការថ្ន
ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ  

 

២. សនលឹក្គឆ្ន ត្ាន្តាសាៃ ត់្ ប៉ាុខនតរុាំខមនជា្តា
សាៃ ត់្ផ្លូវការថ្នការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ  

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      49 

៤. កិ ចម្ររតបិតតិការរាប់សនលកឹសនោ ត 
្បធាន គ.ក្.រ ្បកាសចប់គផ្ដើមកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករ

គណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ខ លានវត្តាន និង្ត្ូវចត់្ខច្បងការង្ករ
 ូច្បខាងគ្កាម៖ 
 ក. ការសរៀប ាំសាា រ ឯកស្ករ 
  ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវ៖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

- ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” 
- ទ.១១១៥ ស្ាប់ស្សង់វត្តានភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្
សគងាត្ការណ៍ 

- ទ.១២០២ ស្ាប់រូនភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ (្ បសិន គបើោត់្គសនើសុាំ ) 
- គសាង ល ស្ិក្ថ្នល ស្ាប់ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្
សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ 

- គៅស ូក្ង។ 

ោក់្ខក្បរែលួន៖ 

ឱ្យអនុ្បធាន៖ 
- តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨) ច្បាំនួន ១ ច្បាប់។ 

ឱ្យគលខាធិការ៖ 

- ទ.១១០២ ស្ាប់បាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 
- តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្(ទ.១១០៨) ច្បាំនួន ១ ច្បាប់ 
- គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ ទ.១១០១ ខ ល្ត្ូវ ក្យក្រីក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” និង
្ ប់ោត់្ឱ្យបាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២) គោយ
ច្បមលងនូវតួ្គលែថ្នច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នទទួលជាក់្ខសដង ច្បាំនួនសនលឹក្
គឆ្ន ត្ខ លមិន នគ្បើ ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប និងច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ខ ល
 នគ ោះគឆ្ន ត្ខ លានក្ត់្្តាគៅក្នុង ទ.១១០១។ 

ឱ្យសារិក្ទី១៖ 
- ផ្្ាំង្ក្ោសធាំ ១ ផ្្ាំង  យក្គៅបិទជាប់កាដ រគែៀន ឬរញ្ជា ាំង និងប ិក្ហែឺត្ ១ 
គ ើម ស្ាប់ក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      50 

ខ. ការពិនិតយហិបសនោ ត សៅ ាំសពាោះម ខភ្នោ ក់ង្ករគែបកេនសយា យ និងអោកសសងាតការែ៍ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

គ. ការរាប់ ាំននួសនលកឹសនោ តណដល នចាក់ស ញពីហិបសនោ ត 
  ្បធាន គ.ក្.រ ្ ត្ូវ៖ 
 
 
 
 
 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 

- រិនិត្យគផ្្ៀងផ្្ត់្ឱ្យច្បាស់ថ្ន គស្មឃលុាំទាាំង២ ខ លចក់្ជាប់គ្មបខាងគ្ៅ
ថ្នហិបគឆ្ន ត្សាិត្ក្នុងសភារគ ើម 

- កាត់្ផ្ដ ច់្បគស្មឃលុាំទាាំង២គនោះ គោយក្ថ្ន្តនត ឬកូ្នកាាំបិត្ គបើក្គ្មបខាង
គ្ៅគច្បញ 

- ្ត្ួត្រិនិត្យ គផ្្ៀងផ្្ត់្គលែគស្មឃលុាំខ លជាប់នឹងគនលឹោះខ្ាស់បិទគ្មប
ខាងក្នុងថ្នហិបគឆ្ន ត្ និង្ក្ោសគសដើងខ លបិទពាសរីគលើសន្ោះបិទ
ភាិត្្បគឡាោះស្ាប់ស ក្សនលឹក្គឆ្ន ត្ គ ើមបីបញ្ជា ក់្ថ្ន ោា នការរោុះគរ ើ 

- កាត់្ផ្ដ ច់្បគស្មឃលុាំ និងខហក្្ក្ោសបិទពាសគនោះគចល 
- គបើក្គ្មបខាងក្នុងថ្នហិបគឆ្ន ត្ 
- ចក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ឱ្យអស់រីហិបគឆ្ន ត្ោក់្គលើតុ្្ត្ង់ច្បគនាល ោះអនុ្បធាន និង
សារិក្ទី១ 

- ោក់្ហិបគឆ្ន ត្ទគទគៅខក្បរែលួន។ 
 

ឱ្យសារិក្ទី១៖ 

- គរ ើសយក្វត្ាុមិនខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លមិនសាិត្គៅជាមួយសនលឹក្គឆ្ន ត្ 
(្បសិនគបើាន) គច្បញរីគាំនរសនលឹក្គឆ្ន ត្ រចួ្បោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ ១ 
ប្មុងស្ស្មប់។ 

 

 

ការចាក់សនលឹកសនោ តស ញពីហបិសនោ ត 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ឃ. ការសផទៀងផ្ទទ ត់ ាំនួនសនលឹកសនោ តណដល នចាក់ស ញពីហិបសនោ ត 
អនុវត្តតាមរបូមនត៖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ្បសិនគបើគសាើោន  គលខាធិការ្តូ្វក្ត់្្តាតួ្គលែថ្នច្បាំនួនគនាោះចូ្បលក្នុង ទ.១១០២ 
- ្បសិនគបើែុសោន  ្បធាន្ត្ូវគផ្ៀ្ងផ្្ត់្ និងរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្គ ើងវញិជាគលើក្ទី២ យា៉ាង
ហាត់្ច្បត់្ 

- ្បសិនគបើគៅខត្ែុសោន  ខ ល៖ 
 
 

ឱ្យគលខាធិការ៖ 

 

- ក្ត់្្តាវត្ាុ ខ លមិនខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ (្បសិនគបើាន) ចូ្បលក្នុង  
ទ.១១០២។ 

- លា និងត្គ្មៀបសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លគទើប្ត្ូវ នចក់្គច្បញរីហិបគឆ្ន ត្ 
គោយោក់្ផ្ា ប់ចុ្បោះគ្កាម 

- ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លានគ ោះ្តាសាៃ ត់្ជាផ្លូវការគៅខាងែនង ក្នុង
១ ច់្បាន ២៥ សនលឹក្ គៅរាំនូក្ទី១  

- ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លោា នគ ោះ្តាសាៃ ត់្ជាផ្លូ វការគៅខាងែនង 
(្បសិនគបើាន) គៅរាំនូក្ទី២ 

- រាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំង២រាំនូក្ឱ្យ ន្តឹ្ម្ត្ូវ  

- រាយការណ៍រូន្បធានអាំរីច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្សរុបខ ល នរាប់គឃើញ 
- ហុច្បសនលឹក្គឆ្ន ត្រាំនូក្ទី២ ខ លោា នគ ោះ្តាសាៃ ត់្គៅខាងែនង (្ បសិនគបើ
ាន) រូន្បធាន ខ លោត់្្ត្ូវោក់្គោយខ ក្គៅខាងស្មដ ាំថ្ ោត់្ 

- ហុច្បសនលឹក្គឆ្ន ត្រាំនូក្ទី១ ខ ល នខ្ាស់ជា ច់្ប ក្នុង១ ច់្ប ២៥សនលឹក្ 
រូន្បធាន ខ លោត់្្ត្ូវោក់្គោយខ ក្គៅខាងគឆ្ែងថ្ ោត់្។ 

ឱ្យអនុ្បធាន និង
សារិក្ទី១ 

សនលឹក្គឆ្ន ត្ចក់្គច្បញរី
ហិបគឆ្ន ត្ និង នរាប់

គឃើញសរបុ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ ខ ល
 នទទួល ជាក់្ខសដង 

ច្បាំនួនអនក្គ ោះគឆ្ន ត្
ខ ល នគ ោះគឆ្ន ត្ 

សនលឹក្គឆ្ន ត្ចក់្គច្បញរី
ហិបគឆ្ន ត្ និង នរាប់

គឃើញសរបុ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន ន
គ្បើ+ សនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប 

= 

ឬ 

= 
_ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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ង. ការកាំែត់ស ពលភ្នពសនលឹកសនោ ត នការ ឬសនលកឹសនោ តមនិ នការ 
្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវយក្សនលឹក្គឆ្ន ត្មដង ១សនលឹក្រីរាំនូក្ទី១ មក្រិនិត្យគផ្ៀ្ងផ្្ត់្

សុរលភារ និងក្ាំណត់្ជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ ឬមិន នការ ្រមទាាំង្ត្ូវគលើក្
បង្កា ញសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នក្ាំណត់្គហើយគនាោះ គ ើមបីឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍គមើលគឃើញច្បាស់។ 

• ការកាំែត់សនលឹកសនោ ត នការណដល នគូសសញ្ញា គ្នាំម្រទគែបកេនសយា យនីមួយៗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  ្ ត្ូវ្បកាសឱ្យឮៗអាំរីគណបក្សនគយា យខ លសនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះ្ត្ូវ
 នអនក្គ ោះគឆ្ន ត្គូសសញ្ជា ោាំ្ទ  

- ្ ត្ូវកាន់បង្កា ញសនលឹក្គឆ្ន ត្ខផ្នក្ខាងមុែ ខាងែនងឱ្យភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យ អនក្សគងាត្ការណ៍អាច្ប នគឃើញច្បាស់ ខត្មិនអនុញ្ជា ត្ឱ្យ
ប៉ាោះពាល់ ឬកាន់សនលឹក្គឆ្ន ត្គ ើយ 

- ្ ត្ូវោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការគនាោះគៅតាមរាំនូក្គោយខ ក្  ៗតាមគណបក្ស
នគយា យពាក់្រ័នធនីមួយៗ 

- ្ ត្ូវចត់្អនុ្បធាន និងគលខាធិការឱ្យគូសរិន្ុ១ ស្ាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្១
សនលឹក្ ខ លគណបក្សនគយា យពាក់្រ័នធ នទទួលគៅក្នុងតារាងក្ត់្
្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨) 

- ្ ត្ូវចត់្សារិក្ទី១ គូស១ គោយគ្បើប ិក្ហែឺត្គៅគលើផ្្ាំង្ក្ោសធាំ
ខ លបិទភាា ប់នឹងរញ្ជា ាំង ឬគលើកាដ រគែៀន 

- ្ បសិនគបើានការរាំទាស់រីភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យក្នុងការក្ាំណត់្
សុរលភារ ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្រាំទាស់គនាោះគៅក្នុងរាំនូក្សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន ន
ការ។ 

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 

- ្ត្ូវចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាតួ្គលែខ លែុសោន គនាោះចូ្បលក្នុង 
ទ.១១០២ 

- ្ត្ូវ្បកាស្ ប់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍
អាំរីលទធផ្លថ្នការគផ្្ៀងផ្្ត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះ គ ើមបីឱ្យអនក្ទាាំងគនាោះ
អាច្បរិនិត្យ តាមោន និងវាយត្ថ្មលលទធផ្លគនាោះ ន។ 

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      53 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
• ការកាំែត់សនលឹកសនោ តមិន នការ 

 
 
 
 

 
 

 . ការកាំែត់ស ពលភ្នព  ងសម្រកាយនូវរាល់សនលកឹសនោ តមនិ នការ 
្បធាន គ.ក្.រ ្ ត្វូយក្សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការគៅខាងស្មដ ាំថ្  ១ សនលឹក្មដង  ៗរហូត្ ល់

អស់សនលឹក្គឆ្ន ត្រីរាំនូក្ទី២ គ ើមបីរិនិត្យសុរលភារជាចុ្បងគ្កាយ។ ្បសិនគបើរិនិត្យ
គឃើញថ្ន មិនច្បាស់លាស់គៅគលើសនលឹក្គឆ្ន ត្ណ្ដមួយ ្បធាន្ត្ូវរិភាក្ាជាមួយ
សារិក្ទាាំងអស់ថ្ន គ.ក្.រ អាំរីសុរលភារ និងការក្ាំណត់្្បគភទថ្នសនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះមដង
គទៀត្ គ ើមបកី្ាំណត់្ចុ្បងគ្កាយថ្ន រិត្ជាសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ ឬជាសនលឹក្គឆ្ន ត្
 នការ។ 

 ាំណាាំ៖ 
- ការក្ាំណត់្សុរលភារសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ ្បធាន្ត្ូវអនុវត្ត
 ូច្បច្បាំណុច្ប “ង” ខាងគលើគនោះ 

- ហាមរន្គប់របូរាយាមគោយទុច្បចរតិ្គធែើសក្មាភារ គទាោះតាមរបូភារណ្ដក៏្គោយ ក្នុង
គោលបាំណងក្ត់្សាគ ល់គ ើមបឱី្យ ឹងថ្ន គត្ើអនក្គ ោះគឆ្ន ត្ណ្ដាន ក់្ ឬគ្ច្បើននាក់្  នគ ោះ
គឆ្ន ត្ឱ្យបញ្ា ីគបក្ខរនថ្នគណបក្សនគយា យណ្ដមួយ 

 

- ្ត្ូវក្ាំណត់្ និងបញ្ជា ក់្គហតុ្ផ្លថ្ន សនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះជាសនលឹក្គឆ្ន ត្
មិន នការ 

- ្ត្ូវ្បកាសថ្នជាសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ 

- ្ត្ូវគលើក្បង្កា ញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍
ឱ្យគធែើការ្ត្តួ្រិនិត្យសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការគនាោះ 

- ្ត្ូវោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្គនាោះគៅក្នុងរាំនូក្សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ 

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
- អន វតតវិធានការ ៣ក ាំ ៣ការពារ សដើមបទីាំងអស់គ្នោ ស ៀសផ តពីកូវីដ-១៩                                      54 

- ក្រណីានការមិនឯក្ភាររីភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យណ្ដាន ក់្គៅនឹងគសច្បក្ដីសគ្មច្ប
របស់្បធាន គ.ក្.រ ក្នុងការក្ាំណត់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការនិងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការគនាោះ៖ 
▪ ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យគនាោះានសិទធិគលើក្ការរាំទាស់ និងគសនើសុាំឱ្យក្ត់្្តាែលឹម

ស្មរ និងគហតុ្ផ្លថ្នការរាំទាស់គនាោះចូ្បលក្នុង ទ.១១០២ 
▪ ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្វូចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តាែលឹមស្មរ និងគហតុ្ផ្លគនាោះចូ្បលក្នុង ទ.១១០២ 

្បសិនគបើភាន ក់្ង្ករគនាោះយល់្រមចុ្បោះហត្ាគលខាគលើ ទ.១១០២ គនោះ។ ្បសិនគបើោត់្មិន្រម
ចុ្បោះហត្ាគលខា រុាំ ច់្បក្ត់្្តាក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្គ ើយ 

▪ គសច្បក្ដីសគ្មច្បរបស់្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវខត្ាន្បសិទធភារក្នុងក្្មិត្សមត្ាកិ្ច្បចរបស់ែលួន 
គហើយ្ត្ូវ្បកាសបនត ាំគណើ រការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ត្គៅគទៀត្ 

▪ ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវរូន ទ.១២០២ ច្បាំនួន ៣ ច្បាប់  ល់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ 
(្បសិនគបើោត់្សុាំ) គ ើមបបីដឹងគៅ គឃ.សប។ 

៥. ការបូកសរ បលទធផល ការសផទៀងផ្ទទ ត់ និងការម្ររកាសលទធផលននការរាប់សនលកឹសនោ ត 
ក. ការបូកសរ បលទធផល 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

- ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការតាម 
គណបក្សនគយា យនីមួយ  ៗ

- ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការសរបុ 

- ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ
សរបុ 

- គផ្ៀ្ងផ្្ត់្តួ្គលែោន  

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 

- ្ត្ូវឱ្យអនុ្បធាន និងគលខាធិការ
បូក្សរបុគលើទ.១១០៨ 

- ្ត្ូវឱ្យសារិក្ទី១ បូក្សរបុគលើ
ផ្្ាំង្ក្ោសធាំ 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 

- ្ត្ូវរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការតាមគណបក្សនគយា យនីមួយៗ 
- ្ត្ូវរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការទាាំងអស់ 
- ្ត្ូវគផ្ៀ្ងផ្្ត់្ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ ខ ល្បធានរាប់គឃើញជាមួយតួ្
គលែក្នុង ទ.១១០៨ និង្ក្ោសផ្្ាំងធាំរបស់អនុ្បធាន គលខាធិការ និង
សារិក្ទី១ 

- ្ត្ូវបូក្សរុបច្បាំ នួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ្គប់គណបក្សនគយា យ
ទាាំងអស់ 

- ្ត្ូវបូក្សរបុបញ្ចូ លោន ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្
មិន នការ។ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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ខ. រូបមនតននការសផទៀងផ្ទទ ត់ 
 
 

 
- ្បសិនគបើគឃើញគសាើោន ៖ 
▪ ្បធាន គលខាធិការចុ្បោះហត្ាគលខា គ ោះ្តាគលើ ទ.១១០៨ ទាាំង២ច្បាប់ 
▪ ្បធាន្បកាសជាច្បាំហនូវលទធផ្លបគណ្ដដ ោះអាសននថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 
▪ គលខាធិការក្ត់្្តាតួ្គលែច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការតាមគណបក្សនគយា យនីមួយ  ៗ
និងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការទាាំងអស់ចូ្បលក្នុងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 
(ទ.១១០២) 

- ្បសិនគបើគឃើញមិនគសាើោន ៖ 
ក្រណីផ្លបូក្ថ្នច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ទាាំងគនោះានតិ្ច្បជាង ឬគ្ច្បើនជាងច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្
ខ ល នចក់្គច្បញរីហិបគឆ្ន ត្ និងខ ល នរាប់គឃើញ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
៦. ការសម្ររើម្រាស់ ទ.១១០២ ទ.១១០៨ នងិការសវ ខចប់សាា រ ឯកស្ករដាក់កោ ងសសោងាល សទិក 

ក. ការសម្ររើម្រាស់ ទ.១១០២ និង ទ.១១០៨ 
- ការគ្បើ្ ស់ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២) 
្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវធានាថ្ន ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២) ច្បាំនួន ៣ 

(បី) ច្បាប់ ្ត្ូវ នចុ្បោះហត្ាគលខា គោយគលខាធិការ និងែលួនោត់្ផ្្ល់ ្រមទាាំងគ ោះ្តា
ការយិាល័យ គ.ក្.ប។ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការសរបុ + 
ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការសរបុ 

ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នចក់្គច្បញរីហិបគឆ្ន ត្ 
= 

- រាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការតាមរាំនូក្នីមួយ គៗ ើងវញិ និងរាប់ច្បាំនួនសនលឹក្គឆ្ន ត្
មិន នការ រចួ្បគធែើ្បាណវធីិគ ើងវញិ។ គបើគៅខត្ែុសោន  ខ ល មា៉ាង្បសិនគបើ
ោា ន្រឹត្តិការណ៍ណ្ដមួយរ ាំខាន ល់ការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គទ ឬ/និងោា នសនលឹក្គឆ្ន ត្
ណ្ដមួយ ឬគ្ច្បើន្ត្ូវ នគគរក្គឃើញគៅក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គោយ
ស្មរការធាល ក់្្រុោះគទគនាោះ ្ត្ូវសនាត្ថ្នភារែុសោន គនោះ នគក្ើត្គ ើងមុនជា
យថ្នគហតុ្។ 

- ចត់្គលខាធិការឱ្យក្ត់្្តានូវតួ្គលែថ្នច្បាំនួនែុសោន  ទាាំងគនាោះចូ្បលក្នុងទ.១១០២ 
- ចត់្ខច្បងច្បងគៅស ូក្ងនូវសនលឹក្គឆ្ន ត្ នការថ្នគណបក្សនគយា យនីមួយៗ
គោយខ ក្រីោន  គ្ត្ៀមគវច្បែចប់បញ្ាូ នគៅ គឃ.សប 

- ចត់្ខច្បងច្បងគៅស ូក្ងនូវសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការទាាំងអស់រចួ្បោក់្ក្នុងគស្ស្មម
សាំបុ្ត្ខ លានកាែនងថ្ន “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ”។ 

 

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវោក់្បង្កា ញ ទ.១១០២ ច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្ស និងអនក្
សគងាត្ការណ៍ គ ើមបីរិនិត្យ ្រមទាាំងអគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យឱ្យចូ្បលរមួ
ចុ្បោះហត្ាគលខាជាស្មក្ស។ី ការមិន្រមចុ្បោះហត្ាគលខាគលើ ទ.១១០២ រីភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យមិនអាច្បចត់្ទុក្ក្ាំណត់្គហតុ្គនោះជាគាឃៈ នគទ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ការគ្បើ្ ស់តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨) 
តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨) ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ ខ លចុ្បោះហត្ាគលខាគោយ

គលខាធិការ និង្បធាន គ.ក្.រ និងគ ោះ្តា គ.ក្.ប ្រមទាាំងានការចុ្បោះហត្ាគលខារី
ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ។  

 
 
 

 
 
 

 
 
 ាំណាាំ៖ 

- ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវ្បកាសអគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ខ ល
ានវត្តានអាច្បចូ្បលរួមអម ាំគណើ រសារិក្ទី២  ក្នុងការបញ្ាូ នគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្
ក្ាំណត់្ គហតុ្ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១០១)  តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្  (ទ.១១០៨) និង
ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២)  និងបញ្ា ីវត្តានអនក្សគងាត្ការណ៍ក្នុងគរល
គ ោះគឆ្ន ត្ និងរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្  (ទ.១១២០) និង្ត្ូវគសនើសុាំភាន ក់្ង្ករសនតិសុែគ ោះគឆ្ន ត្១

ទ.១១០២ 
បាំគរញច្បាំនួន 
៣ ច្បាប់ 

- ១ ច្បាប់ បិទផ្ាយជាស្មធារណៈគៅមុែការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ 

- ១ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមពខ លានកាែនងថ្ន “ក្ាំណត់្គហតុ្ 

ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្(ទ.១១០១) តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្(ទ.១១០៨)  
និងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្(ទ.១១០២)”  គផ្ាើរូន គ.រ.ប 

- ១ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមពខ លានកាែនងថ្ន “ក្ាំណត់្គហតុ្ 

ថ្នការគ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១០១) តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្  
(ទ.១១០៨) និងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២)គផ្ាើ
រូន គឃ.សប”  ចត់្ឱ្យសារិក្ទី២ បញ្ាូ នគៅ គឃ.សប បន្ាប់
រីបិទផ្ាយ ទ.១១០២គៅមុែការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្បភាល ម។ 

ទ.១១០៨ 
បាំគរញច្បាំនួន 
២ ច្បាប់ 

-១ច្បាប់    ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមពខ លានកាែនងថ្ន “ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការ 
   គ ោះគឆ្ន ត្(ទ.១១០១) តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨) និងក្ាំណត់្  
   គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្(ទ.១១០២)” គផ្ាើរូន គ.រ.ប 

-១ច្បាប់   ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្គ ោះរុមពខ លានកាែនងថ្ន “ក្ាំណត់្គហតុ្ថ្ន 

ការគ ោះគឆ្ន ត្ (ទ.១១០១) តារាងក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ (ទ.១១០៨)  
និងក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ (ទ.១១០២) គផ្ាើរូន គឃ.សប”  
ចត់្ឱ្យសារិក្ទី២ បញ្ាូ នគៅ គឃ.សប បន្ាប់រីបិទផ្ាយ ទ.១១០២  
គៅមុែការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្រចួ្បភាល ម។ 
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រូបគ ើមបកីារពារសនតិសុែ និងសុវត្ាិភារក្នុងកិ្ច្បច ាំគណើ រការបញ្ាូ នគស្ស្មមសាំបុ្ត្ទាាំងគនោះ
គៅ គឃ.សប។ 
ខ. ការសវ ខចប់សសោងាល សទកិ 

គ.ក្.រ ្ ត្វូោក់្សាា រ ឯក្ស្មរក្នុងគសាង ល ស្ិក្ស្ាប់គ្ត្ៀមបញ្ាូ នគៅ គឃ.សប។ 
សាា រ ឯក្ស្មរោក់្ក្នុងគសាង ល ស្ិក្ 
- សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការខ ល នច្បងនឹងគៅស ូក្ងតាមគណបក្សនគយា យនីមួយៗ 
- គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ 
- ផ្្ាំង្ក្ោសធាំក្ត់្្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ ខ លចុ្បោះហត្ាគលខាគោយគលខាធិការ និង្បធាន 

និងគ ោះ្តា គ.ក្.ប ្រមទាាំងអាច្បានការចុ្បោះហត្ាគលខារីភាន ក់្ង្ករគណបក្ស
នគយា យជាស្មក្ស ី

- គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្វត្ាុខ លមិនខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ (្បសិនគបើាន)។ 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ការសរៀបចាំ និងការសវចខ្ចប់រញ្ចប់សវុតថិភារ “រ” ដារ់រាំែត់សេតុថ្នការស ះសនោ ត 
រាំែត់សេតុថ្នការរាបស់នលឹរសនោ ត នងិសាា រ ឯរសារស ះសនោ តពារ់រ័នធ 
ការង្ករគនោះ្ត្ូវគធែើបន្ាប់រីការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ និងការបាំគរញក្ាំណត់្គហតុ្ថ្នការរាប់

សនលឹក្គឆ្ន ត្រចួ្បរាល់។ 
 

 
 

 
 
១. ការសវ ខចប់កញ្ច ប់ស វតថិភ្នព “ក” 

 គ.ក្.រ ្ ត្ូវ៖ 
- ោក់្ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្” នូវ៖ 
▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ ទ.១១០១ ច្បាំនួន ១ច្បាប់ ទ.១១០៨ ច្បាំនួន ១ច្បាប់ និង    

ទ.១១០២ច្បាំនួន ១ច្បាប់ គផ្ាើរូន គ.រ.ប 
▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្បញ្ា ីគ ោះគឆ្ន ត្ ខ ល នគ្បើក្នុងការគ ោះគឆ្ន ត្ 

- ្ត្ូវអគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ចូ្បលរមួ
រិនិត្យគមើល ាំគណើ រការថ្នការគវច្បែចប់ និងការបញ្ាូ ន ្រមទាាំងក្ត់្្តាគលែ
គស្មឃលុាំាត់្គសាង “ែ” 

- ្ត្ូវចត់្ខច្បងសារិក្គ ើមបីអនុវត្ត ាំគណើ រការគនោះ។ 

្បធាន គ.ក្.រ ៖ 

- ្ត្ូវច្បងភាិត្ាត់្គសាង ល ស្ិក្ 

- ្ត្ូវសរគសរគលែកូ្ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្គោយប ិក្ហែឺត្គៅខផ្នក្
ខាងគ្ៅថ្នគសាង ល ស្ិក្ខ លានគ ោះរុមពសាគ ល់រីខាងគ្ៅថ្ន 
“សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ និងសនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការថ្នការយិាល័យ
គ ោះគឆ្ន ត្គលែ..............”។ 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 
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▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្ែូច្ប” (្បសិនគបើាន) 
▪ គសាង ល ស្ិក្ ឬគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នគ្បើ និងគល់បញ្ា ី

សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ ល នគ្បើ” 
▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្តូ្ច្បោក់្្តាសាៃ ត់្ 
▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន្ តឹ្ម្ ត្ូវខ ល ន ក្ហូត្”  (្ បសិនគបើាន) 
▪ គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ “ឯក្ស្មរភសតុតាងខ ល ន ក្ហូត្” (្ បសិនគបើាន) 
▪ គសាង ល ស្ិក្ោក់្សនលឹក្គឆ្ន ត្ នការ សនលឹក្គឆ្ន ត្មិន នការ ផ្្ាំង្ក្ោសធាំក្ត់្

្តាសាំគ ងគឆ្ន ត្ និងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្វត្ាុមិនខមនជាសនលឹក្គឆ្ន ត្ (្ បសិនគបើាន) 
▪ គផ្្ៀងផ្្ត់្ បិទភាិត្គោយកាវសុវត្ាិភារ បាំគរញគលែកូ្ ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្

គោយប ិក្ហែឺត្លុបមិន្រោះ។ 
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២. ការសវ ខចប់សសោង “ខ” 
្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវគវច្បែចប់គសាង “ែ”  ច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្

សគងាត្ការណ៍ និងឱ្យក្ត់្្តាគលែគស្មឃលុាំគសាង “ែ”។ 
ក. ដាក់កោ ងសសោង “ខ” 

- ក្ញ្ច ប់សុវត្ាិភារ “ក្”  
- គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្ ទ.១១១៥ ច្បាំនួន ១ ច្បាប់ គផ្ាើរូន គឃ.សប 
- គស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្លិែិត្បញ្ាូ ន និង្បគល់ ទទួល (ទ.១១០៧) ច្បាំនួន ១ ច្បាប់  
- គស្ស្មមសាំបុ្ត្តូ្ច្បោក់្្តា គ.ក្.ប  (ោក់្គ្កាយគរល នគ ោះ តាគលើ ទ.១១០៧ រចួ្ប)។  

ខ. បាំសពញលិខតិបញ្ជូ ន និងម្ររគល់ ទទួល សាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត (ទ.១១០៧) 
គលខាធិការ្ត្វូបាំគរញលមអិត្មុែសាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅក្នុង ទ.១១០៧ ច្បាំនួន 

៣ ច្បាប់ គហើយោក់្រូន្បធាន គ.ក្.រ ចុ្បោះហត្ាគលខា។ 
 

 
 

 
 
គ. សផទៀងផ្ទទ ត់  ងនជិត នងិចាក់សស្កឃល ាំានសលខ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ទ.១១០៧ ច្បាំនួន ៣ ច្បាប់ 
 

 

- ១ ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគស្ស្មមសាំបុ្ត្រចួ្បោក់្ចូ្បលក្នុង   
គសាង “ែ” 

- ១ ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគហាគ ៉ាគ្ៅថ្នគសាង “ែ” 
- ១ ច្បាប់ គ្បើក្នុងការ្បគល់ទទួល គៅ គឃ.សប 

 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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៣. ការសវ ខចប់សាា រ ឯកស្ករសៅសល់ បញ្ជូ នសៅ គឃ.សប អមជាមួយសសោង “ខ”  
 ក. ការសរៀប ាំសវ ខចប់កញ្ច ប់សាា រ ឯកស្ករសៅសល់ 
 
 

 
 

ខ. ការបាំសពញលិខតិ ម្ររគល់ ទទលួ សាា រ ឯកស្ករស ោះសនោ ត (ទ.១១០៧)   ោះហតថសលខាសដាយម្ររធាន គ.ក.រ 
 

 
 
 

VIII. ការបញ្ជូនសសោង “ខ្” រាំែត់សេតុថ្នការស ះសនោ ត និងរាំែត់សេតុថ្នការរាប់
សនលឹរសនោ ត ព្រម្ទាំងសាា រ ឯរសារស ះសនោ តសៅសល ់សៅទីសាោ រ់ការ គឃ.សប 

១. ការបញ្ជូ នសសោង “ខ” និងកញ្ច ប់ដាក់សាា រ ឯកស្ករសៅសល់សៅ គឃ.សប កោ ងសវលាលាង   ឬយប់នននងងស ោះសនោ ត 
្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវអគញ្ា ើញភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ចូ្បលរមួអម

 ាំគណើ រការបញ្ាូ នសាា រ ឯក្ស្មរទាាំងគនាោះ តាមគរលគវលាខ ល នក្ាំណត់្។ 
សាសភារអនក្បញ្ាូ ន៖ 
- ្បធាន អនុ្បធាន គ.ក្.រ និងសារិក្តាមការចាំ ច់្ប 
- ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍ 
- ក្ាល ាំងសនតិសុែ ២ នាក់្ (្បសិនគបើចាំ ច់្ប) 

២. ការបញ្ជូ នសសោង “ខ” និងកញ្ចប់ដាក់សាា រ ឯកស្ករសៅសលស់ៅម្រពឹកនងងបនទ បព់ីនងងស ោះសនោ ត 
្បសិនគបើ ្បធាន គ.ក្.រ យល់ថ្ន មិនអាច្បបញ្ាូ នគសាង “ែ”  និងក្ញ្ច ប់ោក់្សាា រ 

ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្គៅសល់គៅ គឃ.សប គៅគរលលាៃ ច្ប ឬយប់ថ្នថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្ នគទគនាោះ 
គោយខផ្អក្គលើស្មា នភារថ្នច្បាៃ យផ្លូវ មគធា យ ឹក្រញ្ាូ ន គរលគវលា និងសភារការណ៍
សនតិសុែ ការបញ្ាូ នក្ញ្ច ប់ទាាំងគនាោះ ្ត្ូវគធែើគៅ្រឹក្ថ្នថ្ងៃបន្ាប់រីថ្ងៃគ ោះគឆ្ន ត្។ 

 
 
 
 

- បត់្ហិបគឆ្ន ត្តាមលាំនាាំគ ើម និង្ច្បក្ក្នុងគស្ស្មមគក្ស្ក្ោស 

- ោក់្ស្មល ក្ការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ និងសាា រ ឯក្ស្មរគៅសល់គផ្សងគទៀត្ក្នុងគក្សស័ងាសី 

- គវច្បែចប់ បទឹក្គមា លុបមិន្រោះគោយខ ក្ 

- បត់្បនប់្សាៃ ត់្តាមផ្នត់្គ ើម និង្ច្បក្ក្នុងការងុនី ុង។ 

ទ.១១០៧ ច្បាំនួន២ច្បាប់ 
- ១ច្បាប់ ោក់្ក្នុងគក្សស័ងាសី 

- ១ច្បាប់ គ្បើក្នុងការ្បគល់ ទទួលគៅ គឃ.សប 



- សសៀវសៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការស ោះសនោ តសម្ររើសសរ ើសម្រកុមម្ររឹកាឃ ាំ សង្កា ត់ អាែតតិទី៥ នោ ាំ២០២២                    
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IX. ការរាប់សនលឹរសនោ តសៅទីសាោ រ់ការ គឃ.សប ឬសៅទីត ាំងសវុតថិភារណាម្ួយ
ណែល គ.រ.ប  នរាំែត់ 
ច្បាំគពាោះការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ក្នុងឃុាំ សង្កា ត់្ណ្ដខ លមិនអាច្បរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅ

ការយិាល័យរបស់ែលួន ន គោយស្មរក្រណី្បធានស័ក្តិ ឬអសនតិសុែគក្ើត្គ ើងគៅ
គរលបន្ាប់រី នបិទការគ ោះគឆ្ន ត្ និងបន្ាប់រី នគវច្បែចប់គសាង “ែ” ច្បងាត់្ចក់្
គស្មឃលុាំានគលែ ខ លគៅខាងក្នុ ងានក្ញ្ច ប់សុ វត្ាិភារ  “ក្ ”  គស្ស្មមសាំ បុ ្ត្ោក់្  
ទ.១១០៧ និងគស្ស្មមសាំបុ្ត្ោក់្្តា គ.ក្.ប ៖  

 ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវ៖ 
 គធែើរ យការណ៍ជាបន្ាន់សដីរីស្មា នភារថ្នក្រណី្បធានស័ក្តិ ឬអសនតិសុែ
គនាោះ ្រមទាាំងការែូច្បខាត្ជាក់្ខសដងរូន គឃ.សប 

 អគញ្ា ើញសាសភារ គ.ក្.ប ទាាំងអស់ គ ើមបីគធែើការបញ្ាូ នហិបគឆ្ន ត្ខ លាន
សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅខាងក្នុងគសាង “ែ” និងក្ញ្ច ប់ោក់្សាា រ ឯក្ស្មរគ ោះគឆ្ន ត្
គៅសល់គៅ គឃ.សប ជាបន្ាន់។ ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្
សគងាត្ការណ៍អាច្បចូ្បលរមួអម ាំគណើ រក្នុងការបញ្ាូ នគនោះ 

 បាំគរញ ទ.១១០៧ ច្បាំនួន ២ ច្បាប់ 
 គសនើសុាំក្ាល ាំងសនតិសុែច្បាំនួន ២ នាក់្ រក្ាការពារសុវត្ាិភារក្នុងការបញ្ាូ នគនោះ។ 

 
 
 
 

- ្ត្ូវរាយការណ៍រីក្រណីគនោះរូន គឃ.សប 

- ្ត្ូវផ្ដល់រ័ត៌្ានរីបញ្ជា គនោះ ល់ភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្
សគងាត្ការណ៍ខ លានវត្តានក្នុងការយិាល័យរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ 

- ្ត្ូវទុក្ និងខងរក្ាការពារក្ញ្ច ប់ទាាំងគនាោះឱ្យ នហាត់្ច្បត់្គៅផ្្ោះ្បធាន ឬ
ផ្្ោះសារិក្ណ្ដាន ក់្ ឬគៅទីតាាំងសុវត្ាិភារណ្ដមួយ 

- ្ត្ូវចត់្សារិក្ ៣ នាក់្ គិត្ទាាំង្បធានផ្ងឱ្យចូ្បលរមួរក្ាការពារ 

- ្ត្ូវរ្ាបភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍អាំរី៖ 
▪ ទីក្ខនលងរក្ាទុក្ក្ញ្ច ប់ទាាំងគនាោះ 
▪ ការអគញ្ា ើញចូ្បលរមួយាមកាមគៅគរលយប់ និងរ្ាបរីគរលគវលាថ្ន
ការបញ្ាូ ន និងការ្ បគល់ ទទួល ក្ញ្ច ប់ទាាំងគនាោះគៅទីស្មន ក់្ការ គឃ.សប 

- ្ត្ូវគសនើក្ាល ាំងសនតិសុែ ២ នាក់្ (្បសិនគបើចាំ ច់្ប) យាមកាមការពារគៅ
បរគិវណផ្្ោះ ឬទីតាាំងរក្ាទុក្ក្ញ្ច ប់ទាាំងគនាោះ។ 

្បធាន គ.ក្.រ៖ 
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 គ.ក្.រ ឬ មន្តនតីគ ោះគឆ្ន ត្្ត្វូ៖ 
 មក្កាន់ទីស្មន ក់្ការ គឃ.សប ឬទីក្ខនលងានសុវត្ាិភារតាមការក្ាំណត់្របស់  
គឃ.សប 

 អនុវត្តកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការរាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្ខ លាននីតិ្វធីិ ូច្បោន នឹងកិ្ច្បច្បតិ្បត្តិការ
រាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្គៅការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ គោយខ ក្នីតិ្វធីិមួយច្បាំនួន្ត្ូវអនុវត្ត
 ូច្បខាងគ្កាម៖ 
▪ ទ. ១១០២ ច្បាំនួន ១ ច្បាប់ ្បធាន គ.ក្.រ ្ត្ូវចត់្ខច្បងឱ្យយក្គៅបិទផ្ាយគៅ
មុែទីតាាំងការយិាល័យគ ោះគឆ្ន ត្ពាក់្រ័នធ 

▪ សារិក្ទី២ បិទផ្ាយ  ទ.១១០២ ច្បាំនួន១ច្បាប់ គៅខាងមុែទីស្មន ក់្ការ គឃ.សប 
▪ គសាង “ែ” ្ោន់ខត្ច្បងាត់្ធមាតាមិនចាំ ច់្បានគស្មឃលុាំគទ 
▪ ្បធាន គ.ក្.រ បញ្ាូ នគសាង “ែ” និងហិបគឆ្ន ត្ទគទគៅ គឃ.សប គោយផ្្ល់ 
និងច្បាំគពាោះមុែភាន ក់្ង្ករគណបក្សនគយា យ និងអនក្សគងាត្ការណ៍គៅបន្ប់
រាប់សនលឹក្គឆ្ន ត្។ 

 

&* 
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ឧបសម្ព័នធ 
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