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ការគ្រប់គ្រង 
ការប ោះបនោ តបគ្រើសបរ ើសគ្រុមគ្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់

 

1 សមត្ថកចិចរគប់រគងការប ោះបនន ត្ 

របការ  ២.១ អនបុោមតាមមារតា ៧ថ្មី នន ច .ប ឃ.ស  គ .ជ.ប 

      មានសមត្ថកចិចរគប់រគងការប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរពឹកាឃុុំ 

      សង្កា ត់្ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។ 

 ២.១.១        គជប បរបើរ ស់សិទ្ធិអុំណាចដដលមានដចងកនុង ចបឃស និង 

       ច .ប.ត្.រ សរមាប់រគប់រគងការបរៀបចុំ  ការរបរពឹត្តបៅននការប ោះ 

    បនន ត្បរជើសបរ ើស រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ ។ 

២ .១ .២      គ .ជ .ប  រត្ូវដាក់បចញបទ្បញ្ជា និងនិត្វិធិបីផេងៗសរមាប់       

ចាត់្ដចងការប ោះបនន ត្ដផែកតាមលកខខណ្ឌ ដចូមាន ដចងកនុង 

  ច .ប . ឃ .ស ។ 

២ .១ .៣     គ .ជ .ប    ជាអង្កា រកឯរាកយ និងអពារកតឹ្ កនុងការអនវុត្តសមត្ថ       

កចិចរបស់ខលួន។សមាជកិ និងមន្រនតីរគប់របូនន គ .ច.ប . គ ខ/ក ប  

គឃ/សប និងគ.ក.ប រត្ូវរបកាន់ជើហរឯករាជយមនិលបមែៀង 

និងប ម្ ោះរត្ងៀកនុងការអនវុត្តអុំនាច មខុង្ករ ភារកចិចរបស់ខលួន។ 

2. សមាសភាពនន គ .ជ .ប 

របការ  ២២គជប  រមួមានសមាសភាព ដចូខាងបរកាម : 

 ២.២.១  ឥសេរជនដខមរមយួរបូ ជាអនរុបធាន។ 

 ២.២.២ ឥសេរជនដខមរមយួរបូ ជាអនរុបធាន។  

 ២.២.៣  ឥសេរជនដខមបរ ុំពីរ (៧)របូ ជាសមាជកិ។ 

3. ករណី្ ត់្បងៀមខុត្ុំដណ្ង3កនងុសមាសភាពនន  គ.ជ.ប 

របការ  ២.៣ ការសបរមចបបណ្ត ញបចញពីរបធាន   អនរុបធាន  សមាជកិ 

 គ.ជ.ប ជាសមត្ថភាពរបស់រដធសភា។ របធាន  អនរុបធាន  សមាជកិនន 

 គ.ជ.ប រត្ូវ ត់្បងៀមខុត្ុំដណ្កនុងករណី្ណាមយួដចូខាងបរកាម : 

 ២.៣.១ ្មខីលួនទ្ទ្លួមរណ្ភាព។ 

 ២.៣.២ ្មខីលួនោឈប់ជាោយលកខណ៍្អកេរ។ 

 ២.៣.៣ ្មខីលួន ត់្បងៀសមបទាវជិាា ជវី បដាយមានលិខិត្បញ្ជា ក់ពីរក 

  សួង ថ្ បន័មានសមត្ថកចិច។ 

      ២.៣.៤ ្មខីលួនរបរពឹត្តផទុយពីបទ្បញ្ជា នផទកនុងរបស់ គជប ។ 
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4. សិទ្ធិរណាចរបស់ គ.ជ.ប 

របការ ២.៧ គ.ជ.ប មានសិទ្ធិបពញបលញកនុងការអនវុត្តការង្ករ  

 កនុងសមត្ថកចិចរបស់ខលួន។ គជប មានសិទ្ធិអុំណាច ភារកចិច 

និងការទ្ទ្លួខុសរត្ូវទាក់ទ្ងបៅនិងការក្ងដផនការការបរៀបចុំដបបបទ្ការចាត់្

ដចង និងការរត្ួត្ពិនិត្យការប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុម 

របឹកា ឃុុំ សង្កា ត់្ដចូត្បៅ៖ 

២.៧.១  ចាត់្វធិានការរគប់របូភាព បដើមបីធានាបោយការប ោះបនន ត្រប 

    រពឹត្តបៅបដាយបសរ ីរត្ឹមរត្ូវយុត្តធិម ៌និងតាមវធិបីរជើសបរ ើស 

   បនន ត្ជាសមាា ត់្។ 

២.៧.២  បរៀបចុំកុំបរាងដផនការការង្ករ ថ្វកិា និងសមាា រៈបុំបរ ើបោយការ 

   ប ោះបនន ត្ រពទាុំងផេពវផាយរបត្ទិិ្នននការប ោះបនន ត្។ 

២.៧.៣  ដត្ងតាុំង គខ កប  គឃ សប និង គកប។ 

២.៧.៤  បធវើបទ្បញ្ជា  និងនិត្វិធិ ីនិងបសចកតដីននាុំនានា សរមាប់ដើបណ្ើ រ 

   ការប ោះបនន ត្កនុងរកបខ័ណ្ឌ ននចាប់ជាធរមាន។ 

២.៧.៥  បលើកវធិានការ និងចាត់្ដចងការង្ករ បដើមបីធានាកចិចការពារ 

   សនតិសុខ និងសណាត ប់ធាន ប់្ធារណ្ោះកនុងសមយ័ប ោះបនន ត្ 

   ។ 

២.៧.៦  រត្ួត្ពិនិត្យការង្កររបស់គណ្ៈកមមការបរៀបចុំការប ោះបនន ត្ រគប់លុំដាប់ថ្នន ក់។ 

២.៧.៧  កុំណ្ត់្រពុំដដនការយិាល័យប ោះបនន ត្។ 

២.៧.៨  បចញបសចកតីសបរមចកុំណ្ត់្ទី្តាុំងការយិាល័យចោុះប ម្ ោះ ការ ប ោះបនន ត្ 

ការយិាល័យប ោះបនន ត្ និងរាប់សនលឹកបនន ត្។ 

២.៧.៩  ផលិត្ និងដបងដចកសមាា រៈបរកិាខ របុំបរ ើបោយការង្ករប ោះបនន ត្។ 

    

២.៧.១០  បរៀបចុំ និងផតល់សុពលភាពបលើបញ្ាី ប ម្ ោះអនកប ោះបនន ត្។ 

២.៧.១១  ការពារសុវត្ថិភាព និងរកាបញ្ាី ប ម្ ោះអនក 

២.៧.១២  ដកហូត្ជាបបណាត ោះោសនននវូសិទ្ធិប ោះបនន ត្ ឬ ផតល់សិទ្ធិប ោះបនន ត្ 

   បឡើងវញិ។ចោុះបញ្ាី គណ្បកេនបយា យឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្ 

ឬលុបបចញពីបញ្ាីឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្របស់គណ្បកេនបយា យ។ 

    លុបបបកខភាពរបស់បបកខជនឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកា 

   ឃុុំ សង្កា ត់្ ឬទ្ទ្លួ ា្ ល់បបកខភាពឈរប ម្ ោះបឡើងវញិ។ 

២.៧.១៣  រត្ួត្ពិនិត្យ និងសរមបសរមួលការរបរពឹត្តបៅននការបោសនា ប ោះបនន ត្។ 
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២.៧.១៤  បរៀបចុំ និងចាត់្ដចងការប ោះបនន ត្ ការរាប់សនលឹកបនន ត្ ការបូកសរបុ 

   លទ្ធផល និងរបកាសលទ្ធផល។ 

២.៧.១៥  ផតល់ព័ត្៌មានអុំពីដើបណ្ើការននការប ោះបនន ត្ដល់គណ្បកេនបយា យ 

   និងបបកខជន និងទ្ទ្លួសុំបនើនានាទាក់ទ្ងនិងការប ោះបនន ត្។ 

២.៧.១៦  ធានាបោយមានការផ្លល ស់បតូរព័ត្ម៌ាន និងសរមបសរមួលជារបចាុំអុំកចិចដើ 

   បណ្ើការននការប ោះបនន ត្ រវាងគណ្ៈកមាម ធិការបរៀបចុំការប ោះបនន ត្ 

គណ្ៈកមមការបរៀបចុំការប ោះបនន ត្រគប់លុំដាប់ថ្នន ក់ជាមួយគណ្ៈបកេនបយា យ 

បបកខជន និងអនកដដលពាក់ព័នធនានា។ 

២.៧.១៧  ផលិត្ឯក្រផេពវផាយអុំពីការង្ករប ោះបនន ត្។ 

២.៧.១៨  បលើកកុំពស់ការយល់ដងឹរបស់របជាពលរដធ អុំពីការង្ករប ោះបនន ត្ តាម 

   រយៈការអប់រ ុំ និងកមមវធិផីេពវផាយជា្ធារណ្ៈ និងតាមមបធា យ 

    បផេងៗបទ្ៀត្។ 

២.៧.១៩  បរៀបចុំឯក្រ កមមវធិ ីនិងបណ្ត ុោះបណាត លមន្រនតីទ្ទ្លួបនទុកបរៀបចុំការ 

   ប ោះបនន ត្ត្ុំណាងគណ្ៈបកេនបយា យ និងអង្កា រមិនដមនរដាធ ភ ិល 

   ពាក់ព័នធ។ 

២.៧.២០  ពិនិត្យសបរមច និងប័ណ្ណ សមាា ល់ភាន ក់ង្ករគណ្ៈបកេនបយា យ អនក 

   សបងាត្ការណ៏្ជាត្ ិអនតរជាត្ិរមួទាុំងអនកសបងាត្ការណ៏្គណ្ៈបកេន 

    នបយា យដដលគ្មម នបញ្ាី បបកខជនឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្។ 

២.៧.២១  រត្ួត្ពិនិត្យភាពរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់ បទ្បញ្ជា  និងនិត្វិធិកីនុងការអនវុត្ត 

   ការង្ករប ោះបនន ត្។ 

២.៧.២២  សុំបរចបលើបណ្ត ឹ ងត្វាឿ   បណ្ត ឹ ងជើទាស់ទាក់ទ្ងបៅនឹងការប ោះបនន ត្ 

   បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្បលើកដលងដត្បណ្ត ឹ ងដដលទាក់ទ្ងនឹង 

   សមត្ថកិចចរបស់ត្ោុការ។ 

២.៧.២៣  បង្កា រ និងរត្ួត្ពិនិត្យភាពមិនរបរកត្នីនការប ោះបនន ត្។ 

២.៧.២៤  បធវើបសចកតរីាយការណ៏្ជូនរដធសភា និងរពឹទ្ធសភា សតីពីការរគប់រគង 

ការរបរពឹត្តបៅននការប ោះបនន ត្។ 

២.៧.២៥  បរៀបចុំគណ្ៈកមមការបដើមបីបុំផ្លល ញសនលឹកបនន ត្ ដដល នបរបើរ ស់កនុង 

    ការប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ បនាទ ប់ពី នរកាទ្កុ 

   របកបបដាយសុវត្តិភាពនវូសនលឹកបនន ត្ទាុំងបនាោះ រយៈបពល ២នន ុំចាប់ពីនថ្ា 

   ប ោះបនន ត្ោណ្ត្តិនីមយួៗ។ 

២.៧.២៦  អនវុត្តការង្ករដនទ្បទ្ៀត្ដដលចាប់ បទ្បញ្ជា  និងនិត្វិធិីអនញុ្ជា ត្  ត្រមូវ 
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   បោយអនវុត្ត។ 

5.ការរបគល់សិទ្ធិអុំនាចរបស់ គ.ជ.ប បៅគណ្ៈបកេថ្នន ក់បរកាម  មន្រនតីប ោះបនន ត្  

របការ ២.៨  បយាងតាម   ច.ប.ឃ.ស  និងបទ្បញ្ជា នផទកនុងរបស់  គ.ជ.ប   គ.ជ.ប   ោចរប 

    គល់សិទ្ធិបៅបលខាធិការដាធ នបខត្ត រកុងបរៀបចុំការប ោះបនន ត្ គណ្ៈ 

    កមមការបរៀបចុំការប ោះបនន ត្ថ្នន ក់បរកាម  មន្រនតីប ោះបនន ត្ណាមាន ក់។ 

 

 ២.៨.១  គ.ជ.ប ោចរបគល់សិទ្ធិបៅ គខ/កប  មន្រនតីប ោះបនន ត្ណាមាន ក់ដដល 

     នដត្តាុំង។កនុងករណី្  គខ/កប  ពុុំទាន់រត្ូវ នបបងាើត្  និងដត្ងតាុំង  

     គ.ជ.ប  ោចរបគល់សិទ្ធិបៅបលខាធិការដាា នបខត្ត រកុងបរៀបចុំការប ោះ 

     បនន ត្ (លខ/កប) បដើមបីបុំបពញការង្ករមយួចុំននួតាមការចាុំ ច់។ 

 ២.៨.២  គ.ជ.ប រត្ូវបធវើរបត្ភិូកមមអុំនាចដល់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ បដើមបីពិនិត្យ 

    បញ្ាី ប ម្ ោះនិងចោុះប ម្ ោះប ោះបនន ត្ សរមាប់ការប ោះបនន ត្ សរមាប់ការ 

    ប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្។ 

 ២.៨.៣  គខ/កប  ោចរបគល់សិទ្ធិបៅ គឃ/សប  មន្រនតីប ោះបនន ត្ ដដលរត្ូវ ន 

    ដត្ងតាុំងតាមការចាុំ ច់។ 

 ២.៨.៤  គឃ/សប ោចរបគល់សិទ្ធិបៅ គកប និងគណ្ៈកមមការការយិាល័យរាប់ 

    សនលឹកបនន ត្ ដដលរត្ូវ នដត្ងតាុំងតាមការចាុំ ច់។ 

ភារកចិច និងការទ្ទ្លួខុសរត្វូនន គខ/កប 

របការ ២.១២  បរកាមការរគប់រគង និងការដណ្នាុំនន គ.ជ.ប   គខ/កប  រត្ូវមានការទ្ទ្លួខុស 

    រត្ូវកនុងការបរៀបចុំ និងចាត់្ដចងការប ោះបនន ត្បៅឃុុំ សង្កា ត់្ កនុងបខត្ត 

    រកុងរបស់ខលួន។ គខ/កប រត្ូវ ៖ 

 

 ២.១២.១  ចាត់្រគប់វធិានការចាុំ ច់ បដើមបីធានាដល់ការប ោះបនន ត្របរពឹត្តបៅ 

    បដាយបសរ ីរត្មឹរត្ូវនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការប ោះបនន ត្ជាសមាា ត់្។ 

 ២.១២.២  អនវុត្តដផនការបម រគប់រគងថ្វកិារខលួន ចោុះបញ្ាី  និងដថ្រកាបញ្ាី្រប 

    បពើភណ័្ឌ ននសមាា រៈបរកិាខ រសរមាប់ការប ោះបនន ត្ និងបគ្មរពរបត្ទិិ្ននន 

    ការប ោះបនន ត្។ 

 ២.១២.៣  បគ្មរព និងអនវុត្តបទ្បញ្ជា  និងនីត្វិធិ ីនិងបគ្មលការណ៏្ដណ្នាុំរបស់ 

    គ.ជ.ប។ 

 ២.១២.៤  ចាត់្ធានការពាក់ព័នធបៅនឹងសនតិសុខ និងសណាត ប់ធាន ប់បៅកនុងដើបណ្ើ រ 

    ការប ោះបនន ត្។ 
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 ២.១២.៤  តាមដានការង្កររគប់រគង និងរបត្បិត្តិការរបស់ គឃ សប។ 

 ២.១២.៦  បលើកគុំបរាងជនូ  គ.ជ.ប អុំពីចុំននួ និងទី្តាុំងការយិាល័យប ោះបនន ត្ 

    (របសិនបបើ គខ/កប មិនទាត់្រត្ូវដត្ងតាុំង បលខាធកិារដាា នបខត្ត រកុង 

    បរៀបចុំការប ោះបនន ត្រត្ូវបុំបពញកចិចការបនោះ)។ 

 ២.១២.៧  ដបងដចកសមាា រៈចោុះប ម្ ោះ និងសមាា រៈបរកិាខ ប ោះបនន ត្ជនូ  គឃ/សប។ 

 ២.១២.៨  ដចកចាយរាល់ឯក្រ និងព័ត្ម៌ានដដលពាក់ព័នធបៅនឹងដើបណ្ើ រការ 

    ប ោះបនន ត្។ 

 ២.១២.៩  បលើកគុំបរាងការ និងអនវុត្តកមមវធិីបណ្ត ុោះបណាត លសតីពីការប ោះបនន ត្ 

    កនុងរកបខ័ណ្ឌ បខត្ត រកុង បដាយបយាងតាមការដននាុំរបស់ គ.ជ.ប។ 

 ២.១២.១០  បលើកសទួយការយល់ដងឹរបស់្ធារណ្ជន អុំពីដើបណ្ើ រការប ោះបនន ត្ 

     បដាយបធវើការសរមបសរមួលការង្ករអប់រ ុំអនកប ោះបនន ត្កនុងរកបខ័ណ្ឌ  

    បខត្ត រកុងបដាយសហការជាមយួនឹងោជាា ធរមានសមត្ថកិចច និងអងាការ 

    មនិដមនរដាា ភ ិលនានា។ 

 ២.១២.១១  រត្ួត្ពិនិត្យយុទ្ធនាការបោសនាប ោះបនន ត្បៅតាមបខត្ត រកុង។ 

 ២.១២.១២  ចាត់្រគប់វធិានការ បដើមបីធានាឱ្យមានភាពបសមើគ្មន កនុងការបរបើរ ស់ោ 

    គ្មរ្ធារណ្ៈដល់គណ្ៈបកេនបយា យទាុំងអស់កនុងអុំឡុងបពល 

    បោសនាប ោះបនន ត្។ 

 ២.១២.១៣  ដើបណ្ើ រការកមមវធិវីធិភីផេពវផាយព័ត្៌មាន។ 

 ២.១២.១៤  បលើកសុំបណ្ើ សុុំ គ.ជ.ប ដត្ងតាុំងសមាសភាព គឃ/សប គកប កនុងបខត្ត 

    រកុងនិងបធវើតារាងរ ក់កុំនរសរមាប់សមាជកិនិងមន្រនតីនន គខ/កប 

     គឃ/សប និង គកប តាមការដណ្នាុំរបស់ គ.ជ.ប។ 

 ២.១២.១៥  តាមដានការង្កររគប់់រគង និងចាត់្ដចង  គឃ/សប កនុងការបូកសរបុ 

    លទ្ធផលបបណាត ោះោសននពីរគប់ការយិាល័យប ោះបនន ត្កនុងឃុុំ សង្កា ត់្ 

    របស់ខលួន។ 

 ២.១២.១៦  បរៀបចុំចាត់្ដចងរបមលូលទ្ទផលននការប ោះបនន ត្តាមឃុុំ សង្កា ត់្កនុងបខត្ត 

    រកុងរបស់ខលួន និងរបកាសលទ្ធផលបបណាត ោះោសននបៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់្ 

     នីមួយៗ។ 

 ២.១២.១៧  បរៀបចុំបវចខចប់ និងរបគល់កុំណ្ត់្បហត្នុនការប ោះបនន ត្ និងការរាប់ 

    សនលឹកបនន ត្កុំណ្ត់្បហត្នុនការបូកសរបុលទ្ធផលននការប ោះបនន ត្ 

    កនុងឃុុំ សង្កា ត់្ រពមទាុំងសមាា រៈ ឯក្រប ោះបនន ត្ពាក់ព័នធជូនបៅ 

    គ.ជ.ប។ 
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 ២.១២.១៨  ទ្ទ្លួពាកយបណ្ត ឹ ងត្វាឿ   ជុើទាស់ និងដើបណ្ើការបដាោះរ្យពាកយ 

   បណ្ត ឹ ងត្វាឿ   ជើទាស់។ 

២.១២.១៩  បដាោះរ្យរាល់វវិាទ្កមមបរកាមសមត្ថកចិចរបស់ខលួន ដចូដដល នដននាុំ 

   បដាយ គ.ជ.ប។ 

២.១២.២០  ចាត់្រគប់វធិានការបដើមបីទ្ប់ ា្ ត់្ និងបដាោះរ្យរាល់ភាពមិនរបរកត្ី 

   កនុងដើបណ្ើការននការប ោះបនន ត្។ 

២.១២.២១  សហការចាត់្ដចងការង្ករសនតិសុខប ោះបនន ត្បៅកនុងបខត្ត រកុង។ 

២.១២.២២  ជនូបយាបល់ដល់ គ.ជ.ប អុំបរយិាកាសកនុងបខត្ត រកុង បដើមបីចាត់្វធិាន 

 ការនានាធានាឱ្យការប ោះបនន ត្របរពឹត្តបៅបដាយបសរ ីរត្មឹ 

 រត្ូវ និងមានត្មាល ភាព។ 

២.១២.២៣ វាយត្នមលសមាជកិទាុំងឡាយនន គឃ/សប ។ 

២.១២.២៤ អនវុត្តការង្ករដនទ្បទ្ៀត្ ដដលចាប់ប ោះបនន ត្អនញុ្ជា ត្  ត្រមូវ 

  ឱ្យអនវុត្ត។ 

២.១២.២៥ អនវុត្តការង្ករដនទ្បទ្ៀត្  អនវុត្តសិទ្ធិអុំណាចដនទ្បទ្ៀត្ ដដលរត្ូវ 

   នរបគល់ឱ្យបដាយ គ.ជ.ប។ 

6. រចនាសមពន័ននគណ្ៈកមមការឃុុំ សង្កា ត់្បរៀបចុំការប ោះបនន ត្ (គឃ សប) 

របការ ២.១៣ គឃ.សប ជាគណ្ៈកមមការរគប់រគងការប ោះបនន ត្បៅថ្នន ក់ឃុុំ សង្កា ត់្  

 ដដលដត្ងតាុំងបដាយ គ.ជ.ប តាមសុំបណ្ើ របស់ គខ/កប បដើមបីជយួ 

 ដល់ គ.ជ.ប កនុងការបធវើដផនការបរៀបចុំចាត់្ដចង និង រត្ួត្ពិនិត្យដើបណ្ើ រ 

  ការប ោះបនន ត្។ 

    ២.១៣.១ គឃ/សប  រត្ូវមានសមាសភាព ៥ របូ រមួមានរបធានមួយ(១)របូ  

  អនរុបធានមួយ(១)របូ និងសមាជកិបី(៣)របូ។ 

 ២.១៣.១.១ របធាន ទ្ទ្លួបនទុកដកឹនាុំការង្កររមួ និងការង្កររមួ និងការង្ករ 

  ហិរញ្ាវត្ថុ។ 

 ២.១៣.១.២ អនរុបធាន រត្ូវមានភារកចិចទ្ទ្លួខុសរត្ូវដកឹនាុំដផនករបត្ិបត្តការ។ 

 ២.១៣.១.៣ សមជកិ ទ្ទ្លួបនទុកដផនករដា ល និងជាបលខាធិការ។ 

 ២.១៣.១.៤ សមាជកិ ទ្ទ្លួបនទុកដផនកបណ្ត ុោះបណាត ល និងព័ត្ម៌ាន្ធារណ្ៈ។ 

 ២.១៣.១.៥ សមាជកិ ទ្ទ្លួបនទុកដផនកបសវាកមម និងវវិាទ្កមម និងការង្ករសននសុខ 

  ប ោះបនន ត្។ 

 

 ២.១៣.២ គឃ/សប  ោចមានជើនយួការមយួចុំននួតាមការកុំនត់្របស់ គ.ជ.ប។ 
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 ២.១៣.៣ គឃ/សប រត្ូវទ្ទ្លួខុសចុំបពាោះមខុ គខ/កប។ 

 ២..១៣.៤ គឃ/សប ទ្ទ្លួបសចកាដីណ្នាុំពី គ.ជ.ប តាមរយៈ គខ/កប។ 

7. ភាពមានសិទ្ធឈិរប ម្ ោះជាបបកខជន 

របការ  ៧.១  បដើមបីមានសិទ្ធិឈរប ម្ ោះជាបបកខជន សរមាប់ការប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុម 

   របឹកាឃុុំ សង្កា ត់្របជាពលរដាទាុំងពីរបភទ្ រត្ូវបុំបពញលកខខណ្ឌ   

   ដចូខាងបរកាម៖ 

 ៧.១.១  មានសញ្ជា ត្ដិខមរពីកុំបណ្ើ ត្។ 

 ៧.១.២  បចោះោន និងសរបសរអកេរដខមរ។ 

 ៧.១.៣   នចោុះប ម្ ោះ និងមានប ម្ ោះកនុងបណ្ា ី ប ម្ ោះអនកប ោះបនន ត្កនុងឃុុំ 

    សង្កា ត់្ដដលខលួនមានបុំណ្ងឈរប ម្ ោះបញ្ាី ប ម្ ោះអនកប ោះបនន ត្ 

    កនុងឃុុំ សង្កា ត់្ដដលខលួនមានបុំណ្ងឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្។ 

 ៧.១.៤  មានោយុយា៉ា ងត្ចិ ២៥នន ុំ គិត្មកទ្ល់នថ្ាប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុម 

    របឹកាឃុុំ សង្កា ត់្។ 

 ៧.១.៥  មានប ម្ ោះបៅកនុងបញ្ាី បបកខជនននគណ្បកេនបយា យណាមួយ 

    រសបតាមចាប់សតីពីគណ្បកេនបយា យ ។ 

8.ភាពគ្មម នសិទ្ធឈរប ម្ ោះជាបបកខជន 

 របការ ៧. ២   ហាមឈរប ម្ ោះជាបបកខជនប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើស 

   រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ចុំបពាោះ: 

      ៧.២.១.             សមាជកិរដាសភា សមាជកិរពឹទ្ធសភា សមាជកិរកុម 

    រពឹកាធមមនញុ្ា សមាជិករាជរដាា ភ ិល និង បៅរកម ។ 

      ៧.២.២              របត្ភិរូាជរដាា ល អភ ិល ឬអភ ិលរងបខត្ត រកុង រសុក ខណ្ឌ  ។ 

៧.២.៣         សមាជកិ គ.ជ.ប  គខ កប    គឃ សប 

      គណ្:កមមការ ការយិាល័យប ោះបនន ត្បុគាលិកបបរមើការង្ករកនុង 

  គ.ជ.ប និងគណ្ៈកមមការបរៀបចុំការប ោះបនន ត្លុំដាប់ថ្នន ក់។ 

៧.២.៤  មរនីតរាជការសុវលិ មរនីតត្ុោការ កងបយាធពល 

 បខមរភមូិនទ ឬនគរ លជាត្ិកនុងមខុត្ុំដណ្ង ។ 

៧.២.៥ រពោះសងឃ ឬបពវជតិ្្សនានន្សនាណាមួយ ។ 

៧.២.៦ ជនដដលសថិត្កនុង ថ្ នភាពជាប់ពនធនាគ្មរពីបទ្ឧរកដិា  

 ឬបទ្មជឈិម បហើយពុុំទាន់មាននិត្សិមបទាបឡើងវញិ ។ 

៧.២.៧ ជនដដលរត្ូវ នផដនាទ បទាសដកសិទ្ធិប ោះបនន ត្ ។ 

៧.២.៨ ជនវកិលចរតិ្ ឬជនដដលសថិត្បៅបរកាមោណាពា 
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  ល ដដលមានលិខិត្បញ្ជា ក់ពីរកសួងមានសមត្ថកចិច ។ 

៧.២.៩ បសមៀនឃុុំ សង្កា ត់្ណាមយួ ។ 

របការ ៧.៣ មរនីតរាជការសិវលិ មរនីតត្ុោការ កងបយាធពល 

 បខមរភមូិនទ និងនគរ លជាត្ដិដលមានបុំណ្ងឈរប ម្ ោះប ោះ 

  បនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ រត្ូវដាក់ពាកយសុុំ 

 ចាប់ឈប់ ពិបសសយា៉ា ងត្ិចរ ុំពីរ(៧)នថ្ា មនុនថ្ាបបើកយុទ្ធនាការ 

បោសនាប ោះបនន ត្រហូត្ដល់នថ្ារបកាសលទ្ធផល ននការប ោះបនន ត្ជាផលូវការ ។ 

 ៧.៣.១ របសិនបបើ ្មខីលួនជាប់បនន ត្ ្មខីលូនរត្ូវបធវើ ពាកយសុុំ តាម 

ឋានានរុកមបៅ្មរីកសូង ឬ្មអីងាភាពបៅបបរមើការ 

បរៅរកបខ័ណ្ឌ បដើមកនុងរយៈបពលោណ្ត្តរិបស់ខលូន ។ កនុងឋានៈបនោះ 

្មខីលូនរត្ូវមានសិទ្ធិបឡើងថ្នន ក់ និងរកាអត្ីត្ភាពការង្ករ 

សរមាប់ទ្ទ្លួប្ធននិវត្តន៍ ។ 

 ៧.៣.១ បៅបពលជាប់អណ្ត្តជិាសមាជកិរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ ្មី 

ខលួនោចសុុំរត្ឡប់មកបបរមើការបៅរកសួង ឬអងាភាពបដើមវញិ ប៉ាុដនត 

មខុង្ករោរស័យបដាយ្មីរកសួង ឬ្មអីងាភាពជាអនកសបរមច ។ 

 ៧.៣.៣ លិខិត្បញ្ជា ក់ការអនញុ្ជា ត្ចាប់ឈប់ពិបសសពីអងាភាព ោចភាា ប់ 

មកជាមយួពាកយសុុំចោុះបញ្ាី បបកខជនឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្ ។  

 កនុងករណី្ មិនោចបធវើទាន់ពាកយសុុំចាប់ពិបសស រត្ូវបផាើជូន គឃ/សប 

កនុងរយៈបពលយា៉ា ងត្ិចរ ុំពីរ(៧)នថ្ា មនុនថ្ាចាប់បផដើមបបើកយុទ្ធនាការ 

 បោសនាប ោះបនន ត្ ។ លិខិត្បញ្ជា ក់ការអនញុ្ជា ត្ចាប់ពិបសស 

រត្ូវបញ្ជា កឲ នចាស់អុំពីប ម្ ោះ្មជីន ដដល នសុុំចាប់ 

  ឈប់ពិបសស និងមានហត្ថបលខារបស់ថ្នន ក់ដកឹនាុំរបស់ខលួនបពាលគឺ 

  បៅថ្នន ក់បលើមួយថ្នន ក់ ដដលខលួនបៅបរកាមឱ្វាទ្ ។ 

របការ  ៧.៤ បនាទ ប់ពីនាយករដាមន្រនតីកុំណ្ត់្កាលបរបិចេទ្ 

   ននការប ោះបនន ត្ បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់្តាមលកខខណ្ឌ  

  ដចូមានដចងកនុងមារតា ៣ថ្ម ីនន ច.ប.ឃ.ស រត្ូវផេពវផាយបៅកនុងឃុុំ 

 សង្កា ត់្នីមយួៗ នវូកាលបរបិចេទ្ននការប ោះ បនន ត្បរជើស បរ ើសរកុម របឹកាឃុុំ 

សង្កា ត់្កាលបរបិចេទ្ននការចុោះ បញ្ាី   បបកខជន និងទី្កដនលង ។ 

របការ ៧.៥ ជនរគប់របូដដលមានបុំណ្ងឈរប ម្ ោះជាបបកខជនប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុម 

  របឹកាឃុុំរបស់ខលួនបៅកនុងបញ្ាី បបកខជនននគណ្បកេនបយា យ ។ 
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 ៧.៥.១ បញ្ាី បបកខជននីមយួៗ រត្ូវបរៀបចុំបដាយគណ្បកេនបយា យដដល 

 នចោុះបញ្ាី រត្មឹរត្ូវតាមលកខខណ្ឌ ដចូមានដចងកនុង  ចាប់សដី 

គណ្បកេនបយា យ ។ 

 ៧.៥.២ បញ្ាី បបកខជនននគណ្បកេនបយា យនីមយួៗ រត្ូវមានប ម្ ោះ 

បបកខជនតាមលុំដាប់បលខបរៀង។ 

 ៧.៥.៣ បបកខជនមាន ក់ៗ រត្ូវមានប ម្ ោះកនុងបញ្ាី បបកខជននន គណ្បកេ 

នបយា យដត្មយួប៉ាុបណាណ ោះ ។ 

របការ ៧.៦  បដើមបីឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្បរជើសបរ ើសរកុមរបឹកាឃុុំ 

 សង្កា ត់្ គណ្បកេនបយា យរត្ូវដាក់ពាកយសុុំចោុះបញ្ាី បបកខជន 

  ឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្ តាមការកុំណ្ត់្របស់ គ.ជ.បបៅ គឃ សប  

   យា៉ា ងត្ចិបៅសិប (៩០)នថ្ា មុននថ្ាប ោះបនន ត្ ។ 

 

៧.៦.១ គណ្បកេនបយា យរត្ូវបុំបពញពាកយសុុំចោុះបញ្ាី  

 បបកខជនឈរប ម្ ោះបនន ត្ តាមទ្រមងៀដបបបទ្បលខ ១០០៨ចុំននូ 

 ពីរ (២)ចាប់ ។ ពាកយសុុំចោុះបញ្ាី បបកខជនបនោះរត្ូវ ន ផដល់បដាយ 

ឥត្គតិ្នថ្លជូនគណ្បកេនបយា យ ដដលមានបុំណ្ងចុោះបញ្ាី បបកខ 

 ជនឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្ ។ 

 

 ៧.៦.២ ពាកយសុុំរត្ូវចោុះហត្ថបលខាបដាយរបធានគណ្បកេនបយា យ ឬត្ុំដណ្ង 

ដដល នទ្ទ្លួការបផទសិទ្ធិជាោលកខណ៏្អកេរពីរបធានគណ្បកេ 

នបយា យបនាោះ។ 

 ៧.៦.៣ ពាកយសុុំចោុះបញ្ាី បបកខជនរត្ូវភាា ប់មកជាមួយនវូ៖ 

 ៧.៦.៣.១ បសចកដចីមលងលិខិត្បញ្ជា ក់ការចោុះបញ្ាី  គណ្បកេ នបយា យ បៅរកសួងមហានផទ 

មយួ (១)ចាប់។ 

 ៧.៦.៣.២ ោស័យដាា នននទី្ ន្ ក់ការកណាដ លគណ្បកេនបយា យ ោស័យ 

ដាា នទី្ ន្ ក់គណ្បកេនបយា យកនុងឃុុំ សង្កា ត់្ និងប ម្ ោះអនក ត្ុំណាងរបចាុំ 

ទី្ ន្ ក់ការគណ្បកេនបយា យកនុងឃុុំ សង្កា ត់្ដដល  នដាក់បសនើបញ្ាី បបកខជន ។ 

 ៧.៦.៣.៣ បញ្ាី រាយនាមបបកខជនចុំននួរ ុំមយួ (៦)ចាប់ ដដលមានចុំននួ 

បបកខជនយា៉ា ងបហាចណាស់បសមើនិងពីរដងននចុំននួសមាជិករកុម រពឹកាឃុុំ សង្កា ត់្ 

។ គឃ/សប រត្ូវរកាឱ្យ  នបញ្ាី រយនាមបបកខជន ទាុំងរ ុំមយួ(៦)ចាប់ 

បដើមបីបរបើរ ស់៖ 
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 - មយួ (១)ចាប់ បិទ្ផាយបៅទី្ ន្ ក់ការ គឃ/សប 

បរកាយបពលទ្ទ្លួសុុំចោុះបញ្ាី បបបកខជន 

  -មយួ(១)ចាប់បិទ្ផាយបៅគឃ/សបជាបញ្ាី បបកខជន    

    ដើបូងបរកាយបពលការបដឹងជើទាស់ 

  -មយួ (១)ចាប់បិទ្ផាយបៅ  គខ/សប ជាផលូវការ 

  - មយួ(១)ចាប់ត្មាល់ទ្កុជាឯក្របៅ គឃ/សប 

  -មយួ(១)ចាប់បផាើជួន គខ/កប    

  -មយួ(១)ចាប់បផាើជូន គ.ជ.ប 

 ៧.៦.៣.៤ លិខិត្បញ្ជា ក់ពបមឃុុំបៅសង្កា ត់្ថ្នពិត្ជា នចោុះប ម្ ោះនិងមានប ម្ ោះ 

កនុងបញ្ាី ប ម្ ោះអនកប ោះបនន ត្កនុងឃុុំសង្កា ត់្ដដលខលួនមានបុំណ្ង 

ឈរប ម្ ោះប ោះបនន ត្បដាយបញ្ជា ក់ឱ្យ នចាស់អុំពីនាមរត្កលូ និងនាមខលូន 

ោស័យដាា ន ។  

 II  ការរគប់់រគងរដា លឃុុំ  សង្កា ត់្ 

 1  ការរគប់រគង 

  -ការចោុះបញ្ាី ន្ ក់បៅជាបបណាដ ោះោសននគជឺាការ ន្ ក់បៅបដាយ 

របជាពលរដាចាកបចញពីរសុកកុំបនើត្របស់ខលួនមកបធវើការបៅរសុកកុំបនើត្កដនលង

បផេងបហើយជួលផទោះ ន្ ក់បៅ ។ 

  -ការចោុះបញ្ាី ន្ ក់បៅជាអចនិន្រនដយ៏គជឺា ន្ ក់បៅទី្តាុំងពីត្ូចរហូត្ មកដល់ធុំ រ ឺ

ការ ន្ ក់បៅបដាយមានកមមសិទ្ធិដធីលបីដាយផ្លទ ល់ ។ 

 III  ត្នួាទី្របស់បមឃុុំ1 បៅសង្កា ត់្ 

 1បុំបរ ើរបជាជនបដាយគ្មម នលកខខ័ណ្ឌ  

  -បដាោះរ្យរាល់រគប់បណ្ដ ឹ ងដដលរបជាជន នបដឹង 

  -បធវើឱ្យភមូិឃុុំមានភាពរកីចុំបរ ើន 

 2.បធវើឱ្យភមូឃុិុំមានសុវត្ដភិាព 

  -បមឃុុំបៅសង្កា ត់្គបបីរត្ូវការពាររាល់អុំបពើឆក់បលន់ 

  -បមឃុុំបៅសង្កា ត់្រត្ូវការពាររាល់អុំបពើហឹងាបផេងៗ 

 IV  ភមូឃុិុំមានសុវត្ដភិាព 

   1 អត់្មានអុំបពើឆក់បលន់ 

  2 គ្មម នការជញួដរូថ្នន ុំបញៀន 

  3 គ្មម នអុំបពើហឹងា 
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  4 មនិមានការបលងដលបងសីសង 

  5 មនិរត្ូវ នអនញុ្ជា ត្ឱ្យបរបើោវធុខុសចាប់  

 


