
 
បន្ទប់ស្ថា ន្ការណ៍សម្រាប់ការប ោះបនោ ត 

 
 

បសចក្ដីណណនាំសម្រាប់ការសបកេតការប ោះបនោ ត 
ន្ិករាប់សន្លឹក្បនោ ត (ខ-៧) 

 

 
 

ការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ាំ សង្កេ ត់ 
អាណតតិទ៤ី នោ ាំ២០១៧ 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 1 នន្ 15 

សេចក្ដីណែនាំេម្រាប់អ្នក្េសកេតការែ៍រយៈសេលខ្លីេ ី
រសបៀបេសកេតការែ៍ និកការបាំសេញទម្ររករ់បាយការែ៍ 
ក្នកុដាំណាក្់កាលសបាោះសនន ត និករាប់េនលឹក្សនន ត 

េម្រាប់ការសបាោះសនន តសម្ររើេសរ ើេម្រក្ុរម្របកឹ្ាឃុាំ េង្កេ ត់ 
អាែតតិទី៤ នន ាំ២០១៧ 

 

ក្. សេចក្ដីស្ដើរ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ ន្ឹកម្រតូវប្វើការសបកេតបៅនងៃប ោះបនោ ត គឺនងៃទី៤ ណែមងិ ន នោ ាំ២០១៧ ចាបព់ីបា៉ោ ក ០៦:០០ នទី(ម្រពឹក្) រហូតដល់

ការម្របកាសលទធផលនន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ តចប់ (បលើក្ណលកក្រណីម្របធាន្សក្តិ) ម្រតូវយក្ចិតតទ ក្ដាក្ប់លើបញ្ហា  ន្ិករាល់ភាពមនិ្ម្របម្រក្តីនន 
ម្រពមទាំកការរ ាំបោភចាប ់បទបញ្ហា  ន្ិកន្ីតិវ ិ្ ី។ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវសាិតបៅក្ោ កទីតាំក ឬមណឌ លការយិាល័យប ោះបនោ តណាមយួ ណដល ន្
ក្ាំណតទ់ ក្ក្ោ កក្រណីទីតាំកបនោះ ាន្ការយិាល័យប ោះបនោ តបម្រចើន្ជាកមយួការយិាល័យ បនោះអ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវទទួលែ សម្រតូវសបកេតពីរ
ការយិាល័យ។ អ្ោក្សបកេតការម្រតូវបាំបពញទម្រមកស់បកេត ន្ិកការបញ្ាូ ន្រ យការណ៍ ន្ិកបោរពម្រក្មសីល្ម។៌  

អ្ក្សរកាត់ណដលសម្របើម្របាេក់្នកុសេៀវសៅណែនាំសនោះ 
គ.រ.ប (NEC)  គណៈក្ាា ្ិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនោ ត 
ល្/ែប (PES)  បលខា្ិការដាា ន្រារធាន្ី/បែតតបរៀបចាំការប ោះបនោ ត 
គ្/ែប (PEC)  គណៈក្មាការរារធាន្ី/បែតតបរៀបចាំការប ោះបនោ ត 
គឃ/សប (CEC)  គណៈក្មាការឃ ាំ/សង្កេ តប់រៀបចាំការប ោះបនោ ត 
ក្បឃ/ស (CC)  ម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ាំ/សង្កេ ត់ 
គក្ប/គក្រ  គណៈក្មាការការយិាល័យបរៀបចាំការប ោះបនោ ត ន្ិករាបស់ន្លឹក្បនោ ត 
ច.ប.ត.រ   ចាបប់ ោះបនោ តបម្ររើសតាំកតាំណាករាស្ដសរ 
ច.ប.ឃ.ស  ចាបស់តីពីការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ាំ សង្កេ ត់ 
ប.ន្.ឃ.ស  បទបញ្ហា  ន្ិកន្ីតិវ ិ្ ីសម្រាបក់ារប ោះបនោ តបម្ររើសម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ាំ សង្កេ ត់ 
អ្.ែ   អ្តតសញ្ហា ណប័ណណ សញ្ហា តិណែារ 
ឯ.អ្   ឯក្ស្ថរបញ្ហា ក្អ់្តតសញ្ហា ណបបម្រមើឱ្យការប ោះបនោ ត 
ទ.   ទម្រមកណ់បបបទបលែ 
ទីតាំកការយិាល័យ  ជាស្ថោបរៀន្ ឬវតតអារាម ឬទីក្ណន្លកស្ថធារណៈណាមយួ ឬផទោះម្របជាពលរដាណាមយួក្ោ កភូម ិ

ខ្.េសកេបរសបៀបេសកេត និកសេលសវលា 
ខ្.១ ទិដឋភាេទូសៅសៅការយិាលយ័សបាោះសនន ត និករាប់េនលឹក្សនន ត  

អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបៅឲ្យដល់ការយិាល័យប ោះបនោ ត (បា៉ោ ក ៦:០០ ដល់ ៦:៣០ម្រពកឹ្) បហើយបង្កា ញវតរាន្ឱ្យម្របធាន្ការយិាល័យ
ដឹក (បង្កា ញវតតាន្ឱ្យ ន្ ២ការយិាល័យបបើទីតាំកបនោះាន្ការយិាល័យបម្រចើន្បលើសពីមយួ) ន្ិកម្រតូវបង្កា ញវតតាន្ដល់ភាោ ក្ង់្ករគណបក្ស
ន្បយា យផកណដរ។ ការសបកេតការណ៍ម្រតូវយក្ចិតរទ ក្ដាក្ច់ាំប ោះសាំណួរ ទី១ ដល់ទ៤ី (សបកេតរាល់បពលបចញបៅបម្រៅ ឬស្ថក្សួរភាោ ក្ង់្ករគណ
បក្ស ឬអ្ោក្សបកេតការណ៍បផសកបទៀត)។ 

ជាមយួោោ បន្ោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ក្ម៏្រតូវស្ថក្សួរ(បពលបវោសមម្រសបណាមយួ)ជាមយួភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេត
ការណ៍បផសកបទៀតថា បតើាន្ស្ថា ន្ភាពគួរក្ត់សាា ល់ណដរឬបទ?។ 

បម្រៅពីបា៉ោ កណដល ន្ក្ាំណត់ខាកបលើ សាំណួរទី២ ដល់ទី៤ ក្ប៏ៅណតប្វើការសបកេតដណដល បម្រ ោះវាជាសាំណួរទូបៅក្ោ កការសបកេត។ 
ែ.១.១ សបកេបន្តីវិ ិ្ សីម្រាបស់ាំណួរទ១ី ដល់ទ៤ី 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី ដល់ ទ៤ី (ច.ប.ឃ.ស ាម្រត ១០)  អាជាា ្រម្រគបល់ាំដាប់ថាោ ក្ ់ណដលទទួលែ សម្រតូវការង្ករសន្រិស ែសណារ ប់ធាោ ប់
ស្ថធារណៈ ន្ិកការង្ករដនទបទៀត ម្រតូវផរល់ក្ិចចសហម្របតិបតតិការដល់គណៈក្ាា ្ិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនោ ត ន្ិកគណៈក្មាការបរៀបចាំការប ោះ
បនោ តម្រគប់លាំដាប់ថាោ ក្ ់បដើមបរីក្ាស វតាិភាព សន្រិស ែ ន្ិកសណារ បធ់ាោ បស់្ថធារណៈក្ោ កសម័យប ោះបនោ ត ន្ិកបម្រកាយសមយ័ប ោះបនោ ត។  



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 2 នន្ 15 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្៩ ម្របការ៩.៦ ន្កិចាំណ ច ៩.៦.២) 
គ.ក្.ប ម្រតូវចូលដល់ទីតាំកការយិាល័យ បដាយនាំមក្នូ្វជាមយួ    

សាា រៈ ឯក្ស្ថរប ោះបនោ ត ឱ្យ ន្ទន្ប់ា៉ោ ក៦ម្រពឹក្ននងៃប ោះបនោ តជាក្ាំហិត 
បដើមបមី្រគប់ម្រគក ន្ិកចាត់ណចកការប ោះបនោ ត។ ម្របធាន្ គ.ក្.ប ចាតណ់ចក
សារិក្ទី២ ន្ិកសារិក្ដនទបទៀតឱ្យបរៀបចាំដាក្់សាា រៈឯក្ស្ថរសម្រាប់
ការប ោះបនោ ត។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្៩ ចាំណ ច ៩.៦.១) 
 បនទ បព់ ី គក្ប  ន្ចូលដល់ការយិាល័យប ោះបនោ តភាល ម ម្របធាន្
ម្រតូវម្របកាសឲ្យតាំណាកគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍ជាតិ ន្ិក
អ្ន្ររជាតិ ចូលក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត បដាយប្វើការម្រតួតពិន្ិតយស្ថល ក្
សាា ល់ ឬ/ន្ិកបសចក្រីសបម្រមចណតកតាំក ន្ិកទទួលស្ថា ល់ជាផលូវការាោ ក្ម់រកៗ ន្ិកម្រ បទ់ីក្ណន្លកណដលបម្រមុកទ ក្សម្រាបព់ួក្បគ។ 

ឧទហរណ៍សម្រាបស់ាំណួរទ៣ី  រន្ណាាោ ក្ ់ន្យក្ល យ ឬសាា រៈបៅឲ្យអ្ោក្ប ោះបនោ តជាសាំណូក្ ឬទិញសន្លឹក្បនោ ត បដើមបបីង្កា ក្អ់្ោក្ប ោះ
បនោ ត (តិច ឬបម្រចើន្) មនិ្ឲ្យប ោះបនោ ត ឬបៅប ោះបនោ ត វាជាទបកវើបកេឲ្យ តប់ក់សិទធិរបស់ម្របជាពលរដាចូលរមួក្ោ កការប ោះបនោ តបដាយបសរ ីន្ិក
យ តរិ្ម។៌ 

សម្រាបស់ាំណួរទ៤ី (ច.ប.ឃ.ស ាម្រត២៨ ន្កិ ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្៥ ម្របការ ៥.៦.១ ចាំណ ច៥.៦.១.២/៣)  
ភាោ ក្ង់្ករសន្តិស ែាន្បាំ ក្់អាវ ្ណដលម្រតូវ ន្ណតកតាំកអាចចូលប្វើអ្ន្តរាគមន្ក៍្ោ កការយិាល័យ ក្ព់ន័្ធ។ ហាមនយ ឬពលនន្ក្ក

បយា្ពលបែមរភូមនិ្ទ ន្ិកក្កន្គរ លជាតិណាាោ ក្ចូ់លក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិករាប់សន្លឹក្បនោ ត ឬឈររិតបរបិវណការ រសន្តិស ែ
ប ើយ ម្របសិន្អ្ោក្ទាំកបនោះមនិ្បៅប ោះបនោ តបទបនោះ បលើក្ណលកណតអ្ោក្ទាំកបនោះម្រតូវ ន្ម្របគល់ភារក្ិចចជាភាោ ក្ង់្ករសន្តិស ែ។ 

ល.រ សាំណួរ  ( គម្រាមក្ាំណហករារាាំក ន្កិអ្សន្រសិ ែ)   
ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ)  

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

១ បតើាន្បញ្ហា ែវោះសាា រៈមយួចាំន្ួន្បកេឲ្យាន្ការរាាំកសទោះដល់ការបបើក្
ការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិក/ឬរាបស់ន្លឹក្បនោ ត ណដរឬបទ?     

២ 
បតើាន្ការបដិបស្មនិ្ឲ្យអ្ោក្សបកេតការណ៍ ឬភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ
ចូលសបកេតក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិក/ឬរាបស់ន្លឹក្បនោ តណដរឬបទ? 

 

   

៣ 
បតើាន្ការរារាាំកអ្ោក្ប ោះបនោ តបដាយវ ិ្ ីផរល់ល យកាក្ ់ ឬសាា រៈ បដើមបកី្ ាំឲ្យ
បៅប ោះបនោ តណដរឬបទ? 

 

   

៤ 

បតើាន្មស្ដន្រជីាអាជាា ្រមលូដាា ន្ ឬក្កក្ាំោាំកម្របដាបអ់ាវ ្ (ណដលមនិ្ាន្ ក្់
ម្រប កន់ដសន្តិស ែរបស់ គ.រ.ប) បសលៀក្ ក្ឯ់ក្សណាា ន្ ន្ិក/ឬាន្
សក្មាភាពយក្អាវ ្ជាតិផទ ោះ ឬបម្របើ ក្យសមតគីាំរាមក្ាំណហក បាំភតិបាំភយ័បៅ
ខាកក្ោ ក ឬបៅបរបិវណខាកបម្រៅឬណក្បរការយិាល័យប ោះបនោ ត ឬរាបស់ន្លឹក្
បនោ ត ណដរឬបទ? 

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូមបញ្ហា ក្ព់ីការយិាល័យ? បពលបវោ? រន្រកបម្រោោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបក្សណា ាន្សក្មាភាពយា៉ោ កដូចបមរច?.....
..........................................................................................................................................................................................។ 

ខ្.២ រុនដាំសែើ រ និកដាំសែើ រការសបាោះសនន ត (សា៉ោ ក ៦:៣០ ដល ់៧:០០ម្រេឹក្) 

អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបម្ររើសបរ ើសការយិាល័យប ោះបនោ តមយួ បហើយសាិតបៅខាកក្ោ កបដើមបបី្វើការសបកេតបដាយបផ្ទត តសាំខាន្់បលើសាំណួរ
ទ៥ី  ទ៦ី ន្កិទ៧ី។  

ែ.២.១ សបកេបន្តីវិ ិ្ សីម្រាបស់ាំណួរទ៥ី ដល់ទ៧ី 
សម្រាបស់ាំណួរទ៥ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.៤.២)  



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 3 នន្ 15 

ម្របធាន្ម្រតូវបបើក្គម្រមបបម្រៅ ន្ិកគម្រមបក្ោ កនន្ហិបបនោ ត  
រចួបង្កា ញហិបបនោ តទបទ ចាំប ោះអ្ោក្ណដលាន្វតរាន្ក្ោ កការ ិ
យាល័យប ោះបនោ ត បនទ បម់ក្ម្រតូវបិទគម្រមបក្ោ កនន្ហិបបនោ ត
បៅវញិ មលួភាតិគម្រមបសន្ទោះបិទម្របប ោះសម្រាបប់ ោះបនោ ត 
បហើយខាទ ស់គន្លឹោះគម្រមបក្ោ ក រចួចាក្់បស្ថឃល ាំ ន្ិកបង្កា បឲ់្យ
បលខា្ិការក្តម់្រតបលែបស្ថឃល ាំបនោះ ក្ោ កក្ាំណត់បហត នន្ការ
ប ោះបនោ ត។  

សម្រាបស់ាំណួរទ៦ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.៨)  
ម្របធាន្ គ.ក្.ប ម្រតវូម្របកាសបបើក្ការយិាល័យប ោះ

បនោ តរបស់ែលួន្បៅបា៉ោ ក ៧:០០ (ម្រ ាំពរី) ម្រពកឹ្នន្នងៃប ោះបនោ ត ន្ិកអ្បញ្ា ើញសាសភាព គ.ក្.ប ឱ្យប ោះបនោ តម ន្បគបកាស់ រចួបនទ បម់ក្ភាោ ក្ង់្ករ
គណបក្សន្បយា យ អ្ោក្សបកេតការណ៍ ន្ិកអ្ោក្ស្ថរពត័ា៌ន្ ម្របសិន្បបើអ្ោក្ទាំកបន្ោះាន្ប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ីប ោះបនោ តនន្ការយិាល័យប ោះបនោ ត
បនោះ។... ម្របសិន្បបើម្របធាន្ គ.ក្.ប មនិ្អាចម្របកាសបបើក្ការយិាល័យប ោះបនោ តបៅបម្រកាយបា៉ោ ក ៧:០០(ម្រ ាំពីរ) ម្រពឹក្ ន្ ោតអ់ាចម្របកាស
បបើក្ការយិាល័យប ោះបនោ តបៅបម្រកាយបា៉ោ ក ៧:០០ (ម្រ ាំពីរ)ម្រពឹក្ ប៉ោ ណន្តមនិ្ម្រតូវឱ្យហួសពីបា៉ោ ក ៨:០០(ម្រ ាំបី) ម្រពឹក្ប ើយ។  
សម្រាបស់ាំណួរទ៧ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច៩.៦.២.៣)  

បន្ទប់សាៃ ត់សម្រាប់បិទ ាំកការគូសសន្លឹក្បនោ តចាំនួ្ន្ ០២(ពីរ) ណដលាន្ប ិចចកណែសភាា បម់្រស្ថប ់ តដាក្់បៅបលើត ពីរ (២) ណក្បរ
រញ្ហា ាំកម្របាណមយួណម៉ោម្រតក្ន្លោះ ពីរញ្ហា ាំក ន្ិកាន្ចាៃ យពីោោ យា៉ោ កតិច១(មយួ)ណម៉ោម្រត ប៉ោ ណន្តមនិ្ម្រតវូដាក្ប់ៅណក្បរបកាួចបទ។ ផ្ទទ ាំកម្រក្ដាស 
សម្រាប់ម្រទបគូ់សសន្លឹក្បនោ ត០១(មយួ)សន្លឹក្ ម្រតូវបិទភាា ប់បៅបៅន្ឹកនផទត នន្បន្ទប់សាៃ តន់្ីមយួៗ ម្រតូវាន្ពន្លឺម្រគប់ម្រោន្។់ 

ល.រ សាំណួរ  ( ភាពមនិ្ម្របម្រក្ត ីនន្ន្តីវិ ិ្  ី) ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ) 

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

៥ 
បតើាន្ការមនិ្បង្កា ញហិបបនោ តទបទ ម ន្បពលចាបប់ផរើមដាំបណើ រការប ោះ
បនោ តណដរឬបទ? 

    

៦ 
បតើាន្ការបបើក្ការយិាល័យប ោះបនោ តយឺតជាកបា៉ោ ក ៧:០០នទីម្រពឹក្
បដាយោា ន្មូលបហត ម្រតឹមម្រតូវណដរឬបទ? (បបើក្មនិ្តមបពលក្ាំណត)់ 

    

៧ 

បតើាន្ភាពមនិ្ម្របម្រក្តីននណដលនាំឱ្យ តភ់ាពសាៃ តន់ន្ការប ោះ
បនោ តណដរឬបទ? (ដូចជារញ្ហា ាំករណហក្ ការស្ថក្សួរ ការលបបមើល ការ
បបើក្បកាូចបមើលការងតរូប ឬការយិាល័យប ោះបនោ តបៅបម្រកាយផទោះម្របជា
ពលរដា ណដលអាចបមើលបឃើញ) 

    

ខ្.៣ រសបៀបេសកេតដាំសែើ រការសបាោះ និកសេលសវលា (េីសា៉ោ ក ៧:០០ម្រេឹក្ ដលស់ា៉ោ ក ៣:០០រសេៀល) 

 ចាបព់ីបា៉ោ ក ៧:០០នទីម្រពឹក្រហូតដល់បា៉ោ ក ៣:០០ របសៀល 
ការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្បបើក្ដាំបណើ រក្ការ (ាន្បៅក្ោ ករាំពូក្ទី១០ នន្ ប.ន្.
ឃ.ស) បៅបពលបនោះម្របធាន្ គ.ក្.ប ម្របកាសឱ្យដាំបណើ រការប ោះបនោ ត បដាយ
ឱ្យសារិក្ គ.ក្.ប ទាំកអ្ស់ប ោះបនោ តម ន្បគ បនទ បម់ក្ភាោ ក្ង់្ករគណបក្ស
ន្បយា យ អ្ោក្សបកេតការណ៍ អ្ោក្ស្ថរពត័ា៌ន្ រចួម្របជាពលរដាណដលាន្
បាំណកមក្ប ោះបនោ ត។ រន្ពិការ ចាស់ររា ម្រពោះសកឃ ស្ដសតីាន្បក្ាកតូច ស្ដសតីាន្
នផទប ោះ ផតល់អាទិភាពម ន្បគ។ 

 ជាដាំបូក សារិក្ទ២ី ម្រតូវបរៀបចាំសណាត ប់ធាោ បឱ់្យអ្ោក្ប ោះបនោ តឈរ
តម្រមករ់ួរ ន្ិករួយ ណសវករក្ប ា្ ោះឱ្យអ្ោក្ប ោះបនោ ត។ សារកិ្ទ៣ីណដលឈរបៅ
ាតទ់វ ការយិាល័យម្រតូវផតល់សិទធិអាទិភាពអ្ោក្ប ោះបនោ តចូលក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត រ ាំឭក្អ្ោក្ប ោះបនោ តឱ្យរក្បមើលប ា្ ោះរបស់ោត់  ន្ិកឱ្យ



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 4 នន្ 15 

អ្ោក្ប ោះបនោ តចូលមតកាោ ក្់ៗ តម្រមកប់ៅត បលខា្ិការ។ អ្ោក្ប ោះបនោ តម្រតូវសាំបៅបៅបលខា្ិការ គ.ក្.ប បពលបនោះបលខា្កិារ គ.ក្.ប ម្រតួតពិន្ិ
តយស្ថោ មម្រាមនដ ពិន្ិតយបលែបរៀកបៅបលើបណណ ពត័ា៌ន្អ្ោក្ប ោះបនោ ត(បបើាន្) សួរបញ្ហា ក្ប់ ា្ ោះ ពិន្ិតយបផទៀកផ្ទទ ត់ អ្.ែ ឬ ឯ.អ្ ជាមយួរូបងត ន្ិក
ទិន្ោន្យ័បផសកបទៀត។ ដាក្់បនទ តត់ម្រមក់តមបបណាត យរួរប ា្ ោះរបស់ោត ់ហ ច អ្.ែ/ឯ.អ្ បន្តបៅអ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិករម្រាបោតឱ់្យបៅទទួលយក្
សន្លឹក្បនោ តពីអ្ន្ ម្របធាន្។ អ្ន្ ម្របធាន្ គ.ក្.ប ណហក្សន្លឹក្បនោ ត ១សន្លឹក្បចញពីគល់បញ្ា ីសន្លឹក្បនោ ត ប ោះម្រតសាៃ ត់ខាកែោកបលើសន្លឹក្បនោ ត 
ន្ិកបតជ់ា ៤ផោត។់ អ្ន្ ម្របធាន្ គ.ក្.ប ណណនាំពីរបបៀបគូស របបៀបបតស់ន្លឹក្បនោ តតមផោតប់ដើមបម្រកាយពីគូសរចួ ន្ិកណណនាំឱ្យបៅកាន្ប់ន្ទបគូ់ស 
ន្ិកណណនាំបដើរបៅកាន្ត់ ដាក្ហិ់បបនោ តម្រពមទាំកបង្កា ញពីម្រតសាៃ តប់ៅខាកែោកបង្កា ញសារិក្ទី១ ម ន្ដាក្ចូ់លហិបបនោ ត។ សារិក្ទី១ គ.
ក្.ប ណដលឈរបៅណក្បរហិបបនោ ត ឱ្យអ្ោក្ប ោះបនោ តបង្កា ញម្រតសាៃ តប់ៅបលើខាកែោកសន្លឹក្បនោ ត ន្ិកឱ្យស ក្ចូលក្ោ កហិបបនោ ត ម្រពមទាំករូត ន្ិក
ម្ររលក្ឱ់្យលិចដល់គល់ម្រក្ចក្នន្ម្រាមចកា លនដស្ថត ាំ ឬម្រាមបផសកបទៀតចូលបៅក្ោ កដបទឹក្បមា  ន្ិករកច់ាាំ ៣០វនិទី ម្រពមទាំកឱ្យោត់ចាក្បចញពី
ការយិាល័យ។ 

គនលឹោះេាំខាន់ៗននដាំសែើ រការសបាោះសនន ត េម្រាបអ់្នក្េសកេតការែ៍ម្រតវូយក្ចតិតទកុ្ដាក្ ់
- សាំភារៈសម្រាបប់ម្របើម្រ ស់ក្ោ កការយិាល័យប ោះ/រាប់សន្លឹក្បនោ ត 
- ការអ្ន្ ញ្ហា តចូលរមួសបកេតការណ៍របស់ភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍ 
- សក្មាភាពសន្តិស ែ ស វតាិភាព ការគាំរាមក្ាំណហកបផសកៗដល់អ្ោក្ប ោះបនោ ត 
- ការបង្កា ញហិបបនោ ត ការម្រតួតពិន្ិតយបលើភាពម្រសបចាប ់ន្ិកមនិ្ម្រសបចាប់សម្រាបអ់្ោក្ប ោះបនោ ត  
- ភាពសាៃ ត់នន្ការប ោះបនោ តសម្រាបអ់្ោក្ប ោះបនោ ត 
- ជាពបិសសអ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតវូណភោក្វាកនវ ស្ថត ប ់ន្កិស្ថក្សួរភាោ ក្ង់្ករគណបក្សពភីាពមនិ្ម្របម្រក្តណីដលអ្ោក្មនិ្ដឹក 

ែ.៣.១ ចាបព់បីា៉ោ ក ៧:០០ ដល់ ៩:០០ម្រពកឹ្  
អ្ោក្សបកេតការណ៍ ម្រតូវសាិតបៅខាកក្ោ ក បដើមបសីបកេតបៅដាំបណើ រការប ោះបនោ តបដាយបផ្ទត តបលើសាំណួរទី៨ ដល់ទ១ី៣ ។ 

ែ.៣.១.១ សបកេបន្តីវិ ិ្ សីម្រាបស់ាំណួរទ៨ី ដល់១៣ 

សម្រាបស់ាំណួរទ៨ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច៩.៦.១០.២ ចាំណ ច៩.៦.១១.១ ចាំណ ច៩.៦.១១.២ ន្កិចាំណ ច ៩.៦.១៤) 

ម្រតតួពនិ្តិយម្រាមនដរបស់អ្ោក្ប ោះបនោ ត បដើមបបីញ្ហា ក្ឱ់្យម្រ ក្ដថា ោា ន្ស្ថោ មទឹក្បមា ល បមនិ្ម្ររោះជាបប់ៅបលើម្រាមនដោតប់ទ។ ...ពនិ្តិយ
បផទៀកផ្ទទ ត ់អ្.ែ ឬ ឯ.អ្ របស់ោតជ់ាមយួរូបពិត រចួពនិ្តិយបផទៀកផ្ទទ តជ់ាមយួរូបងត ប ា្ ោះ ន្កិទនិ្ោន្យ័ ក្ព់ន័្ធបៅក្ោ កបញ្ា ីប ា្ ោះប ោះបនោ ត។ ... អ្ន្ 
ម្របធាន្ម្រតូវណហក្សន្លឹក្បនោ ត០១(មយួ)សន្លឹក្បចញពីគល់បញ្ា ីរចួប ោះម្រតសាៃ តប់ៅបលើណផោក្ខាកែោក ន្ិកបតជ់ា ០៤(បនួ្)ផោត ់តមការក្ាំណតរ់បស់ 
គ.រ.ប បហើយម្របគល់រូន្អ្ោក្ប ោះបនោ ត រមួជាមយួ អ្.ែ ឬឯ.អ្ របស់ោត។់ 
សម្រាបស់ាំណួរទ៩ី (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច៩.៦.២៩)  

ក្ោ កកាលៈបទសៈាន្អាសន្ោ ណដលនាំឲ្យាន្បម្រោោះថាោ ក្ ់ឬការគាំរាមក្ាំណហកដល់ស វតាភិាពមស្ដន្តបី ោះបនោ ត ន្កិអ្ោក្ប ោះបនោ តបៅក្ោ កបរបិវ
ណការយិាល័យប ោះបនោ ត ម្របធាន្ គ.ក្.ប អាចសបម្រមចមនិ្បបើក្ ឬអាចបិទការយិាល័យប ោះបនោ តរបស់ែលួន្ បដាយណផាក្តមការក្ាំណតរ់បស់ គ
.រ.ប ...។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី០ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.១១.២ ន្កិ 
៩.៦.១១.៣)  

ពិន្ិតយបមើលបលែបរៀកបៅបលើបណណ ព័ត៌ាន្(ម្របសិន្បបើាន្)បដើមបី
រក្ប ា្ ោះអ្ោក្ប ោះបនោ ត រួចម្របគល់បណណ ព័ត៌ាន្រូន្អ្ោក្ប ោះបនោ តវញិ។ 
បនទ ប់មក្សួរបញ្ហា ក្់ប ា្ ោះ ពិន្ិតយបផទៀកផ្ទទ ត់ អ្.ែ ឬឯ.អ្ ជាមួយន្ឹករូប
ពិត រួចពិនិ្តយបផទៀកផ្ទទ ត់ជាមួយនឹ្ករូបងត ប ា្ ោះ និ្កទិន្ោន្័យ ក្់ព័ន្ធបៅ
ក្ោ កបញ្ា ីប ា្ ោះប ោះបនោ ត។ ដាក្់បនទ ត់តម្រមក់តមបណាត យរួរប ា្ ោះរបស់
ោត់ ន្ិកគូសសញ្ហា ្ិច បញ្ហា ក្់ការ ន្មក្ប ោះបនោ តរបស់អ្ោក្ប ោះបនោ ត
ក្ោ កកូ្ន្ម្របអ្ប់ទាំបន្រ...។ 

 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 5 នន្ 15 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី១ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.១១.១ ចាំណ ច៩.៦.១២ ន្កិចាំណ ច៩.៦.១៣.១)  

បលខា្ិការម្រតួតពិនិ្តយម្រាមនដរបស់អ្ោក្ប ោះបនោ ត បដើមបបីញ្ហា ក្់ឱ្យម្រ ក្ដថាោា ន្ស្ថោ មទឹក្បមា ល បមិន្ម្ររោះជាប់បៅបលើម្រាមនដ
ោត់បទ។ បៅណដលបលខា្ិការរក្មិន្បឃើញថា ាន្ប ា្ ោះអ្ោក្ប ោះបនោ តបៅក្ោ កបញ្ា ីប ោះបនោ តបទ  ម្រតូវរូន្អ្ោក្ប ោះបនោ តបនោះបៅរួប
ម្របធាន្ គក្ប បដើមបរីាយការណ៍ពីក្រណីបន្ោះ។ ម្របធាន្ម្រតូវម្រ ប់អ្ោក្ប ោះបនោ តបនោះថា ោត់មិន្អាចប ោះបនោ តបៅការយិាល័យបន្ោះ ន្បទ 
បម្រ ោះបទោះបីោត់ាន្ អ្.ែ ឬ ឯ.អ្ ក្តីប៉ោ ណន្តោត់ោា ន្ប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ី ប ា្ ោះប ោះបនោ តនន្ការយិាល័យប ោះបនោ តបនោះបទ។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី២ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.៣.៣ ចាំណ ច៩.៦.១៦.៥)  

អ្ោក្សបកេតការណ៍ ឬភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ រួយ ពិនិ្តយ និ្កតមដាន្ បដើមបបីង្កេ រ និ្កទប់ស្ថេ ត់ការបន្លាំនាំយក្សន្លឹក្បនោ ត
ផលូវការបចញពីការយិាល័យប ោះបនោ ត។ ...ោក្់ទ ក្សន្លឹក្បនោ តផលូ វការ បដើមបនីាំបចញបៅបម្រៅការយិាល័យប ោះបនោ ត អ្ោក្ប ោះបនោ តបនោះ
ម្រតូវាន្បទសបដាយណផាក្តម ច.ប.ឃ.ស។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី៣ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ៩ី ចាំណ ច ៩.៦.២៣.៨)  

ម្របធាន្ម្រតូវផតល់ ក្យបណតឹ ក (ទ.១២០២) សម្រាប់បាំបពញ ក្យបណតឹ ក ម្របសិន្បបើភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ បសោើស ាំសម្រាបប់តកឹ
បន្តបៅ គឃ.សប ។ 
ឧទហរណ៍សម្រាបភ់ាពមនិ្ម្របម្រក្តបីផសកបទៀត៖ បបើាន្បញ្ហា មនិ្ម្របម្រក្តីណាមយួ ឬបម្រចើន្ បក្ើតាន្ប ើក បហើយព ាំាន្ក្ោ កសាំណួរណដលែ មណស្ដហវ
លស្ថោ ក្ក់ារក្ណាត ល ន្បរៀបរាបខ់ាកបលើ សូមអ្ោក្សបកេតការណ៍ប្វើការបញ្ហា ក្ឲ់្យ ន្ចាស់ោស់ពីបញ្ហា បនោះបៅក្ោ កសាំណួរ “ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី
បផសកៗ”។ 

ល.រ សាំណួរ  ( ភាពមនិ្ម្របម្រក្ត ីនន្ន្តីវិ ិ្  ី) ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ) 

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

៨ 

បតើាន្ក្រណីណាមយួ ឬបម្រចើន្ខាកបម្រកាម ន្បក្ើតប ើកណដរឬបទ? 
៨.១ ការមនិ្ពិន្ិតយម្រាមនដ ន្ិក/ឬមនិ្ម្ររលក្ទ់ឹក្បមា ល បោកមនិ្ម្ររោះ  

   

៨.២ ការមនិ្ពិន្ិតយបផទៀកផ្ទទ តទ់ិន្ោន្យ័ក្ោ កឯក្ស្ថរ ន្ិកបញ្ា ីប ោះបនោ ត  
   

៨.៣ ការឲ្យសន្លឹក្បនោ តបលើសពីមយួសន្លឹក្  
   

៩ 
បតើាន្ការផ្ទា ក្ ឬបិទការយិាល័យបៅបពលក្ាំព កដាំបណើ រការប ោះបនោ ត
ជាយថាបហត  (បហត ណដលមនិ្ ន្ដឹកជាម ន្ដូចជា ែយល់ពយ ោះ រញ្ាួ យណផន្
ដី ទឹក្រាំន្ន្់ អ្គាីភ័យ អ្សន្តិស ែ ឬ ក្់អាោរ...) ណដរឬបទ? 

 

   

បបើាន្ក្រណីបក្ើតប ើក សូមបញ្ហា ក្ព់ីការយិាល័យ? បពលបវោ? រន្រកបម្រោោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបក្សណា ាន្សក្មាភាពយា៉ោ កដូចបមរច?.....
..............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................។ 

ល.រ សាំណួរ  ( សិទធអិ្ោក្ប ោះបនោ ត) 
ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ) 

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

១០ 

បតើាន្ក្រណីអ្ោក្ាន្សិទធបិ ោះបនោ តមនិ្ ន្ប ោះបនោ ត បដាយស្ថរមលូបហត ដូចខាកបម្រកាមណដរឬបទ? (ក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត)  
១០.១ ោា ន្ប័ណណ ពត័៌ាន្អ្ោក្ប ោះបនោ ត (ាន្ឯក្ស្ថរន្ិកប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ី
ប ោះបនោ ត) 

 

   

១០.២ ាន្ប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ីប ោះបនោ ត ប៉ោ ណន្តោា ន្ឯក្ស្ថរបញ្ហា ក្អ់្តតសញ្ហា ណ     

១០.៣ ែ សទិន្ោន្័យ (ប ា្ ោះ ឬបភទ ឬនងៃណែនោ ាំក្ាំបណើ ត...)  
   

១០.៤ ប ា្ ោះរបស់ែលួន្ម្រតូវ ន្បញ្ហា ក្ថ់ា ប ោះរចួបហើយ  
   

១០.៥ រក្ប ា្ ោះមនិ្បឃើញ( តប់ ា្ ោះ)ឫរក្ការយិាល័យប ោះបនោ តមនិ្បឃើញ     

១០.៦ បផសកៗ............................................................  
   

១១ បតើាន្ក្រណីដូចខាកបម្រកាមម្រតវូ ន្អ្ន្ ញ្ហា តឲ្យប ោះបនោ តមតកបទៀតណដរឬបទ? 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 6 នន្ 15 

១១.១ អ្ោក្ោា ន្សិទធិប ោះបនោ ត ន្ិក/ឬោា ន្ប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ីប ោះបនោ ត  
   

១១.២ អ្ោក្ាន្ស្ថោ មទឹក្បមា បៅម្រាមនដសាំោល់ថា  ន្ប ោះបនោ តរចួបហើយ     

១២ 
បតើាន្អ្ោក្ប ោះបនោ ត ន្យក្សន្លឹក្បនោ តបចញមក្ខាកបម្រៅ
ការយិាល័យប ោះបនោ ត បដើមបគូីសឲ្យអ្ោក្ប ោះបនោ តបផសកបទៀត បហើយយក្
បៅដាក្ក់្ោ កហិបបនោ តជាបន្របនទ បោ់ោ ណដរឬបទ? 

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូមបញ្ហា ក្ព់ីការយិាល័យ? បពលបវោ? រន្រកបម្រោោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបក្សណា ាន្សក្មាភាពយា៉ោ កដូចបមរច?.....
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

ល.រ សាំណួរ  ( ការបរកឹតវា៉ោ របស់តាំណាកគណបក្សន្បយា យ)   ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ) 

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

១៣ 
បតើាន្ការបដបិស្ ឬមនិ្បអ្ើបពើ ឬមនិ្ម្រពមម្របគល់ទម្រមកប់រកឹតវា៉ោ ឬ 
រាំទស់(បលែ១២០២)បៅអ្ោក្ប ោះបនោ ត ឬភាោ ក្ង់្ករគណបក្ស 
ន្បយា យ ពីសាំណាក្ម់ស្ដន្តីការយិាល័យប ោះបនោ តណដរឬបទ? 

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូមបញ្ហា ក្ព់ីការយិាល័យ? បពលបវោ? រន្រកបម្រោោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបក្សណា ាន្សក្មាភាពយា៉ោ កដូចបមរច?.....
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................។ 

ែ.៣.២ ចាបព់បីា៉ោ ក ៩:០០ ដល់ ១០:០០ម្រពកឹ្  
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបចញបៅបមើលការយិាល័យមយួបទៀតបៅណក្បរោោ  ណតែណៈបៅខាកបម្រៅមនិ្ទន្ចូ់លក្ោ កការយិាល័យមយួបទៀត 

សូមបផ្ទត តបលើសាំណួរទ១ី២ ន្កិទ១ី៤ ។ 
បម្រៅពីការសបកេតអ្ាំពីភាពមនិ្ម្របម្រក្តីក្ោ កទម្រមកស់ាំណួរ អ្ោក្សបកេតការណ៍អាចរួយ ណណនាំអ្ោក្ប ោះបនោ ត ន្ិករូន្ដាំណឹកបៅមស្ដន្តី

ការយិាល័យ (សារិក្ទី២ ឬម្របធាន្ការយិាល័យ) បៅបពលាន្ម្របជាពលរដារួបបញ្ហា ក្ោ កការរក្ប ា្ ោះបៅក្ោ កបញ្ា ីប ោះបនោ តមនិ្បឃើញ(ណតក្ ាំ
បបកេើតការរ ាំខាន្)។ ជាមយួោោ បន្ោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវងតរូបអ្ាំពីទិដាភាពទូបៅបៅបរបិវណខាកបម្រៅការយិាល័យប ោះបនោ ត ដូចជាសក្មាភាពរក្
ប ា្ ោះរបស់ម្របជាពលរដា ការតម្រមករ់ួរ ន្ិកសក្មាភាពបផសកបទៀត (ម្របសិន្បបើាន្ឧបក្រណ៍សម្រាបង់ត)។ 

ខ្.៤ រសបៀបេសកេតដាំសែើ រការសបាោះរហូតបិទការសបាោះសនន ត (សា៉ោ ក ១០:០០ម្រេឹក្ ដល ់៣:០០នទីលាា ច) 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវចូលសបកេតការណ៍បៅក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ តនន្ទីតាំកការយិាល័យប ោះបនោ តបនោះ។ ការសបកេតម្រតូវយក្

ចិតរទ ក្ដាក្ប់ៅបលើភាពមនិ្ម្របម្រក្តីដូចក្ោ កចាំណ ច ែ.៣ ន្ិកភាពមនិ្ម្របម្រក្តបីផសកបទៀត។  
ចាបព់ីបា៉ោ ក១០:០០នទមី្រពឹក្ ដល់បា៉ោ ក ៣:០០នទីរបសៀល ក្ោ កអ្ាំ  កបពលបន្ោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ក្៏អាចបចញមក្សបកេតបៅ

បរបិវណខាកក្ោ ក ឬបម្រៅនន្ទីតាំកការយិាល័យប ោះបនោ តបនោះតមស្ថា ន្ភាពជាក្់ណសតក។  

ែ.៤.១ សម្រាបប់ា៉ោ ក ៣:០០របសៀល (ការបទិការប ោះបនោ ត) 
បៅបវោបា៉ោ កម្របាណ៣:០០(បី)របសៀស នងៃទី៤ ណែមងិ ន នោ ាំ២០១៧ (នងៃណែនោ ាំដណដលនន្នងៃប ោះបនោ ត) ការយិាល័យប ោះបនោ ត

កាល យជាការយិាល័យរាប់សន្លឹក្បនោ ត បហើយគណៈក្មាការប ោះបនោ ត “គ.ក្.ប” កាល យជាគណៈក្មាការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត “គ.ក្.រ” ។ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបម្ររើសបរ ើស ន្ិកចូលបៅសបកេតខាកក្ោ កការយិាល័យណាមយួបហើយចាប់បផរើមសបកេតដាំបណើ រការបញ្ចប់ការប ោះ

បនោ ត ការបរៀបចាំក្ាំណតប់ហត  ន្ិកដាំបណើ រការរាប់សន្លឹក្បនោ ត។ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបផ្ទត តបលើសាំណួរទ១ី៥ ណដលជាតរាកប្វើការបផទៀកផ្ទទ តព់ីចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដល ន្ប ោះបនោ ត ជាមយួចាំន្ួន្អ្ោក្

ប ោះបនោ ត បម្រកាយបិទការយិាល័យប ោះបនោ ត។ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ក្៏ម្រតូវស្ថក្សួរភាោ ក្ង់្ករគណបក្ស ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍បផសកបទៀតអ្ាំពីភាពមនិ្ម្របម្រក្តីនន ឬបណតឹ កណដលបក្ើតាន្

(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត់ ឬោយលក្េណ៍អ្ក្សរ)។ ជាមយួោោ បន្ោះម្រតូវស្ថក្សួរម្របធាន្ការយិាល័យប ោះបនោ តថា បតើាន្ការតវា៉ោ  ឬបណតឹ កណដរឬបទ? ន្ិកម្រពម
ទាំកស្ថក្សួរមស្ដន្តីការយិាល័យប ោះបនោ តអ្ាំពីចាំន្ួន្អ្ោក្មក្ប ោះបនោ ត។ 
១៥. សន្លកឹ្បនោ តបម្រកាយបពលបញ្ចបក់ារប ោះបនោ តក្ោ កការយិាល័យបនោះ(ការបផទៀកផ្ទទ តច់ាំន្នួ្អ្ោក្ប ោះបនោ ត ន្កិចាំន្នួ្សន្លកឹ្បនោ ត) 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 7 នន្ 15 

ម្របបភទសន្លកឹ្បនោ ត ចាំន្នួ្សន្លកឹ្បនោ ត (ជាបលែ ន្កិជាអ្ក្សរ) 
ក្) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដល ន្ទទួលជាក្ណ់សតក ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ..............................................សន្លឹក្ 
ែ) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តែូច ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ..............................................សន្លឹក្ 
គ) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដលមនិ្ ន្បម្របើ ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ..............................................សន្លឹក្ 
ឃ) ចាំន្ួន្អ្ោក្ប ោះបនោ តណដល ន្ប ោះបនោ ត 

{ឃ  =  ក្  -  (ែ + គ) } 
ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ..............................................សន្លឹក្ 

ខ្.៥ រសបៀបេសកេតដាំសែើ រការរាប់េនលឹក្សនន ត (សា៉ោ ក ៣រសេៀល រហូតដលប់ញ្ចប់ការរាប់េនលឹក្សនន ត)  
បម្រកាយពីបិទការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិកប្វើការ

បផទៀកផ្ទទ តច់ាំន្ួន្អ្ោក្ ន្ប ោះបនោ តជាមយួ សន្លឹក្បនោ ត
ណដល ន្បម្របើម្រ ស់ ដូចសាំណួរទី១៥ រចួមក្ ម្របធាន្ គ.ក្
.រ ម្របកាសចាប់បផតើមដាំបណើ រការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត។ ដាំណាក្់
កាលដាំបូក ម្របធាន្ គ.ក្.រ កាត់ផ្ទត ចប់ស្ថរឃល ាំ បបើក្គម្រមប
ខាកក្ោ កហិបបនោ ត ចាក្់សន្លឹក្បនោ តបចញពីក្ោ កហិប រចួឱ្យ
សារកិ្ទី១ បរ ើសយក្វតា ណដលមនិ្ណមន្ជាសន្លឹក្បនោ ត(បបើ
ាន្)រចួឱ្យ បលខា្កិារ ក្តម់្រតវតា ណដលមនិ្ណមន្ជាសន្លឹក្
បនោ តចូលក្ោ ករ យការណ៍ ទ.១១០២ បនទ ប់មក្ឱ្យអ្ន្ 
ម្របធាន្ ោ ន្ិកតបម្រមៀបសន្លឹក្បនោ តណដលម្រតូវ ន្ចាក្់
បចញពីហិបបនោ តបដាយដាក្់ផ្ទេ ប់ច ោះបម្រកាម មយួ ច់
ចាំន្ួន្ ២៥សន្លឹក្ បៅក្ោ កពាំនូ្ក្ទី១។ 

ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្របកាសឱ្យឮៗ អ្ាំពីគណបក្សន្បយា យណដលសន្លឹក្បនោ តបនោះម្រតូវ ន្អ្ោក្ប ោះបនោ តគូសសញ្ហា ោាំម្រទ។ ចាត់អ្ន្ ម្របធាន្ 
ន្ិកបលខា្ិការ ឱ្យគូសពិន្ទ ១ សម្រាប់សន្លឹក្បនោ ត ១សន្លឹក្ ណដលគណបក្សន្យ យ ក្ព់ន័្ធ ន្ទទួលបៅក្ោ កតរាកក្ត់ម្រតសាំប កបនោ ត(ទ
.១១០៨)។ ចាត់សារិក្ទ១ី គូសពិន្ទ ១ បដាយបម្របើហវឺតបៅបលើផ្ទទ ាំកម្រក្ដាស់្ាំណដលបិទភាា បន់្ឹករញ្ហា ាំក ឬបលើកាត បែៀន្។ ម្របធាន្ គ.ក្.រ ជាអ្ោក្
ក្ាំណត់ ន្ិកបញ្ហា ក្ប់ហត ផលថា សន្លឹក្បនោ តបនោះជាសន្លឹក្បនោ តមនិ្ ន្ការ ឬ ន្ការ ម្រពមទាំកបង្កា ញឱ្យគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេត
ការណ៍ម្រតួតពិន្ិតយ។  

ម្របធាន្ គ.ក្.រ ឱ្យអ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិកបលខា្ិការបូក្សរ បបលើ ទ.១១០៨ ន្ិកសារិក្ទី១ បូក្សរ បបលើផ្ទទ ាំកម្រក្ដាស្ាំ (បបើសិន្ជាបឃើញ
បសាើោោ ) ម្របធាន្ ន្ិកបលខា្ិការច ោះហតាបលខា ន្ិកប ោះម្រតបលើ ទ.១១០៨ ទាំក ២ចាប់។ បហើយចាតប់លខា្ិការ ឱ្យក្ត់ម្រតតួបលែចាំន្ួន្សន្លឹក្
 ន្ការតមគណបក្សន្បយា យន្ីមយួៗ ន្ិកសន្លឹក្បនោ តមនិ្ ន្ការទាំកអ្ស់ចូលក្ោ កក្ាំណត់បហត នន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ ត(ទ.១១០២)។ 
ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្រតូវបង្កា ញ ទ.១១០២ ចាំប ោះម ែភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍បដើមបពីិន្ិតយម្រពមទាំកអ្បញ្ា ើញចូលរមួច ោះ
ហតាបលខាជាស្ថក្ស។ី ម្របធាន្ម្រតូវចាតឱ់្យ សារិក្ទី២ បិទផាយជាស្ថធារណៈបៅម្រតកម់្រចក្ចូលទីតាំកការយិាល័យប ោះ ន្ិករាប់សន្លឹក្បនោ ត។ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវយក្ចិតរទ ក្ដាក្់សបកេតនូ្វពត័៌ាន្ណដល ន្បក្ើតប ើក ដូចាន្បៅក្ោ ក សាំណួរចាបព់ីបលែ១៦ រហូតដល់បលែ២៦។ 

ក្ោ ករយៈបពលបន្ោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវស្ថក្សួរភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍បផសកបទៀតបដើមបបីផទៀកផ្ទទ ត់លទធ
ផល ន្ិកការយល់បឃើញចាំប ោះលទធផលប ោះបនោ ត បៅក្ោ កការយិាល័យបនោះ ន្ិកការបតឹកតវា៉ោ បៅបលើលទធផលប ោះបនោ ត។  អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវ
បផ្ទត តបលើសាំណួរទី២៧ ន្ិក២៨ បដាយសាំណួរទាំកបន្ោះម្រតូវចមលកទាំកម្រសុកបចញពីក្ាំណត់បហត នន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ ត(ទ.១១០២)។ 
ចាំែុចេាំខាន់ណដលរិនអាចខ្វោះបាន 

 អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវងតលទធផលប ោះបនោ តបបណាត ោះអាសន្ោ(ទ.១១០២)ណដលបង្កា ញបដាយមស្ដន្តី ឬ ន្បិទបៅខាកម ែ 
ការយិាល័យបនោះ ន្ិកការយិាល័យបផសកបទៀតណដលសាិតបៅក្ោ កទីតាំកណដលែលួន្បមើល (បម្របើម្រ ស់ា៉ោ ស ីន្ងត ឬទូរស័ពទណដល
អាចងតរូប ន្ ក្រណីមនិ្ាន្អ្ោក្សបកេតការណ៍អាចែចីមតិតភ័ស្ដក្ត ស្ថច់ញ្ហា តិមយួនងៃសិន្)។ 

 ម្រតូវក្តល់ទធផលបនោ តទាំកអ្ស់បចញពីទម្រមក ់ទ.១១០២ ចូលក្ោ កទម្រមក់របស់ែ មណស្ដហវល ែ.៧ (ម្រតកច់ាំណ ចទី IV នន្សាំណួរ
២៧ ន្ិក២៨) 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 8 នន្ 15 

 អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបដើរងតឱ្យម្រគបក់ារយិាល័យក្ោ កទីតាំកការយិាល័យណដលែលួន្ ន្សបកេត(ពិន្ិតយបណន្ាមថារូបងតាន្
គ ណភាព បមើលបឃើញចាស់ ន្ិកបម្របើការ ន្ឬអ្ត)់ 

 អ្ោក្សបកេតការណ៍ាោ ក្ង់ត ទម្រមក ់ទ.១១០២ ចាំន្ួន្ ២ការយិាល័យណដលែលួន្បមើល (បបើទីតាំកបនោះាន្ការយិាល័យបម្រចើន្) 

គនលឹោះេាំខាន់ៗននដាំសែើ រការរាបេ់នលកឹ្សនន ត េម្រាប់អ្នក្េសកេតការែ៍ម្រតូវយក្ចតិតទកុ្ដាក្ ់
 ការបផទៀកផ្ទទ តស់ន្លឹក្បនោ តបៅបពលបិទការយិាល័យ 
 ការបង្កា ញពីភាពម្រតឹមម្រតូវដល់ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍ ដូចជា ហិបបនោ ត ការក្ាំណត់សន្លឹក្បនោ ត

ថា ន្ការមនិ្ ន្ការ ការម្របកាសសន្លឹក្បនោ តនន្គណបក្សន្ិមយួៗទទួល ន្ 
 ភាពម្រតឹមម្រតូវនន្ក្ាំណត់បហត បផសកៗ ន្ិករ យការណ៍ ជាពិបសសក្ាំណតប់ហត នន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ ត(ទ.១១០២) 
 ជាពិបសសអ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបម្របើម្រ ស់វញិ្ហា ណរបស់ែលួន្គឺ ស្ថត ប ់ បមើល ន្ិកភាពរហ័ស «ាន្ន្យ័ថា ស្ថត បក់ារម្របកាស

សាំប កបនោ តរបស់ម្របធាន្ជាមយួការបមើលគាំនូ្សបលើសន្លឹក្បនោ តដូចោោ ឬអ្ត?់ ន្កិម្រតវូបមើលថាអ្ោក្គូសសញ្ហា ពនិ្ទ បលើកាត របែៀន្ 
ឬផ្ទទ ាំកម្រក្ដាស់បនោះម្រតមឹម្រតវូ ដូចការបៅរបស់ម្របធាន្ណដរបទ?» 

ែ.៥.១ សបកេបន្តីវិ ិ្ សីម្រាបស់ាំណួរទ១ី៦ ដល់ទ២ី៨ 

បម្រកាយពីបិទដាំបណើ រការប ោះបនោ ត ដាំបណើ រការរាប់សន្លឹក្បនោ ត ន្ចាបប់ផតើម (ាន្បង្កា ញក្ោ ករាំពូក្ទី១១ ក្ោ ក ប.ន្.ឃ.ស)។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី៦ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.១.១.១  ន្កិចាំណ ច១០.១.១.២)  

ម្របធាន្ម្រតូវមលួភាតិសន្ទោះបទិម្របប ោះ សម្រាបស់ ក្សន្លកឹ្បនោ តទាំកពីរនន្ហិបបនោ ត...។ ម្របធាន្ម្រតូវបិទគម្រមបខាកបម្រៅនន្ហិបបនោ ត 
ន្ិកចាក្ប់ស្ថឃល ាំ...។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី៧ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្១០ ចាំណ ច ១០.២.១.៣)  

ចាតស់ារិក្ទី២ ន្ិកសារិក្ទី៣ ឱ្យសហការោោ ការ រាត់ទវ រ ន្ិកបកាួចណដលបបើក្ចាំហ ក្ ាំឱ្យាន្អ្ោក្បចញចូល...។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី៨ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្១០ ចាំណ ច ១០.២.២)  

 បយាកាម្រត ១២៣ នន្ ច.ប.ឃ.ស សន្លឹក្បនោ តម្រតូវរាបប់ៅការយិាល័យប ោះបនោ តន្ីមយួៗ ក្ោ កឃ ាំ សង្កេ ត។់ ចាំប ោះការយិាល័យណា
ណដលមនិ្អាចរាប់សន្លឹក្បនោ ត ក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ តរបស់ែលួន្ ន្ បដាយក្រណីម្របធាន្ស័ក្រ ិឬអ្សន្រសិ ែ គ.រ.ប ន្កឹប្វើការណណនាំបដាយ
ណ ក្។ ក្ិចចម្របតិបតតិការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត ម្រតវូប្វើណតមយួក្ណន្លកបៅការយិាល័យរាបស់ន្លកឹ្បនោ តមយួណដរម្របសិន្បបើចាបប់ផតើមបហើយម្រតវូប្វើឱ្យចបច់ ក
ចបប់ដើមបដាយព ាំម្រតវូឈបស់ម្រាក្ប ើយ។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ១ី៩ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្១០ ចាំណ ច ១០.២.២.២)  

 ម្របតិបតតិការរាប់សន្លឹក្បនោ ត ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ន្កិអ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតវូ ន្អ្ន្ ញ្ហា តឱ្យចូលបមើលដាំបណើ រការរាបស់ន្លកឹ្
បនោ ត បៅតមការយិាល័យរាប់សន្លឹក្បនោ តន្ិមយួៗ ន្ិកម្រតូវច ោះប ា្ ោះក្ោ កបញ្ា ីវតតាន្(ទ.១១១៥) បៅម ន្បពលចាប់បផតើមរាបស់ន្លឹក្បនោ ត។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី០ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្១០ ចាំណ ច ១០.២.១.៣) 

ក្ោ កន្ីតិវ ិ្ ីមនិ្ ន្បង្កា ញឱ្យចាស់អ្ាំពីការបបើក្ទវ បនោះបទ(ាន្ចាំណ ច១០.២.១.៣  ន្បង្កា ញែលោះអ្ាំពីការយាមបកាួចណដលបបើក្ចាំហ 
ដូចសាំណួរ១៧) ណតការយិាល័យរាបស់ន្លឹក្បនោ តគួរម្រតូវបបើក្ទវ រ ឬបកាួចបៅបពលដាំបណើ រការនន្ការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត បដើមបទី ក្លទធភាពឲ្យអ្ោក្
ប ោះបនោ តអាចពិន្ិតយបមើលពីខាកបម្រៅ ន្ិកាន្ពន្លឺម្រគបម់្រោន្់។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី១ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្១០ ចាំណ ច ១០.២.៦.១ ន្កិចាំណ ច ១០.២.៦.៣...)  

ម្របធាន្ គក្រ ម្រតូវយក្សន្លឹក្បនោ តមរកមួយ (១)សន្លឹក្ៗ ពីពាំនូ្ក្ទី១ មក្ពិន្ិតយបផទៀកផ្ទទ ត់ស ពលភាព ន្ិកក្ាំណត់ជាសន្លឹក្បនោ ត ន្
ការ ឬជាសន្លឹក្បនោ តមនិ្ ន្ការ ម្រពមទាំកម្រតវូបលើក្បង្កា ញសន្លកឹ្បនោ ត ណដល ន្ក្ាំណត់បហើយបនោះ បដើមបឱី្យភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ន្កិ
អ្ោក្សបកេតការណ៍ ន្បមើលបឃើញចាស់។ ... ោតម់្រតវូម្របកាសឱ្យឮៗនូ្វប ា្ ោះគណបក្សន្បយា យ...។  

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី២ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.២.៦.៤)  



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 9 នន្ 15 

ណផាក្តមម្របកាសរបស់ម្របធាន្ គ.ក្.រ អ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិកបលខា្ិការ ម្រតវូគូសពនិ្ទ ០១(មយួ) សម្រាបស់ន្លកឹ្បនោ ត០១(មយួ)សន្លកឹ្ ណដល
គណបក្សន្បយា យម្រតវូទទលួ ន្...។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី៣ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.២.៧.១) 

បទោះបីម្របធាន្ គ.ក្.រ ក្ាំណតថ់ា ជាសន្លកឹ្បនោ ត ន្ការក្ត ីឬមនិ្ ន្ការក្ត ីម្របធាន្ម្រតវូម្របកាសឱ្យឮៗ អ្ាំពបីហត ផលសម្រាបស់ន្លកឹ្បនោ ត
បនោះ ន្កិម្រតវូអ្ន្ ញ្ហា តឱ្យភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ន្កិអ្ោក្សបកេតការណ៍ប្វើការម្រតតួពនិ្តិយ សន្លឹក្បនោ ត ន្ការ ឬសន្លឹក្បនោ តមនិ្ ន្ការ
បនោះ ន្ិកឱ្យបចាទជាសាំណួរចាំប ោះបហត ផលនន្ការក្ាំណតរ់បស់ម្របធាន្ចាំប ោះសន្លឹក្បនោ តបនោះ។ ក្ោ កក្រណីបន្ោះ ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ 
ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍ មនិ្ម្រតូវ ន្អ្ន្ ញ្ហា តឱ្យកាន្ស់ន្លឹក្បនោ តបនោះប ើយ។ 
 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី៤ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.២.៥)  
ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្រតូវបង្កា បឱ់្យអ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិកសារិក្ទី១ឱ្យោ ន្ិកតបម្រមៀបសន្លឹក្បនោ ត ណដល ន្ចាក្ប់ចញពីហិបបនោ ត ...។ បនទ ប់

មក្អ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិកសារិក្ទី១ ម្រតវូរាបស់ន្លកឹ្បនោ តទាំកពរីពាំនូ្ក្ រចួរាយការណ៍រូន្ម្របធាន្ អ្ាំពចីាំន្នួ្សន្លកឹ្បនោ តសរ បណដល ន្រាបប់ឃើញ។ ក្ោ ក
ក្រណីចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដល ន្រាបខ់ាកបលើ ាន្ចាំន្នួ្សរ បបសាើោោ ន្កឹចាំន្នួ្អ្ោក្ប ោះបនោ តណដល ន្ប ោះបនោ ត...។ 
សម្រាបស់ាំណួរទ២ី៥ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.២.១៤ ចាំណ ច១០.៤.៣.១ ន្កិ១០.៤.៥)  

...ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្រតូវចាត់បលខា្ិការ អ្ន្ ម្របធាន្ ន្ិកសារិក្ទី១ បាំបពញក្ាំណត់បហត នន្ការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត (ទ.១១០២) សម្រាប់
ការយិាល័យរបស់ែលួន្ តមចាំន្ួន្ណដលម្រតូវបម្របើម្រ ស់... ន្ិកណចក្រូន្ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យណដលាន្វតតាន្...។ ក្ាំណតប់ហត នន្ការរាប់
សន្លឹក្បនោ ត០១(មយួ)ចាប់ ន្ឹកម្រតូវបម្របើបិទផាយជាស្ថធារណៈបៅទីស្ថោ ក្ក់ារ គឃ.សប។ ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្រតូវចាត់សារិក្ទី២ ឱ្យបទិផាយ
ក្ាំណតប់ហត នន្ការរាបស់ន្លកឹ្បនោ ត០១(មយួ)ចាប ់ជាស្ថធារណៈបៅម្រតកម់្រចក្ចូលទតីាំកការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិករាបស់ន្លឹក្បនោ ត រហូតដល់នងៃ
ម្របកាសលទធផលប ោះបនោ តជាផលូវការ ម្រពមទាំកណចក្រូន្ភាោ ក្់ង្ករគណបក្សន្បយា យណដលាន្វតតាន្។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី៦ (ប.ន្.ឃ.ស រាំពូក្ទ១ី០ ចាំណ ច១០.៤.១)  
ម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្រតូវដាក្ប់ង្កា ញក្ាំណត់បហត នន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ ត ដូចណចកក្ោ កម្របការ ១០.៤ ខាកបលើ ចាំប ោះភាោ ក្់ង្ករគណបក្ស

ន្បយា យ ន្ិកអ្ោក្សបកេតការណ៍បដើមបពីិន្ិតយ ម្រពមទាំកអ្បញ្ា ើញភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យឱ្យចូលរមួច ោះហតាបលខាជាស្ថក្ស។ី 
 

ល.រ  សាំណួរ ាន្ 
បញ្ហា  

ចាំន្នួ្
ក្រណី 

សរ ប បណរឹ ក 
(តវា៉ោផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
ោយលក្េអ្ក្សរ) 

សរ បការរាំទស់
ន្កិការមនិ្យល់
ម្រពមបដាោះម្រស្ថយ 

១៦ 
បតើាន្បឃើញការមនិ្មលួភាតិសន្ទោះបទិម្របប ោះសម្រាបស់ ក្សន្លឹក្បនោ ត 
ន្ិក/ឬមនិ្ចាក្ប់ស្ថឃល ាំហិបបនោ តណដរឬបទ? 

 

   

១៧ បតើាន្ការរ ាំខាន្ រារាាំក ដល់ដាំបណើ រការរាបស់ន្លកឹ្បនោ តណដរឬបទ?  
   

១៨ 
បតើាន្ការពន្ារបពលការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត ឬបិទការយិាល័យរាប់សន្លឹក្
បនោ ត ក្ាំព កដាំបណើ រការរាបណ់ដរឬបទ? 

    

១៩ 
បតើាន្ការមនិ្អ្ន្ ញ្ហា ត ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ន្កិអ្ោក្សបកេត
ការណ៍ ងតដាំបណើ រការរាបស់ន្លឹក្បនោ តណដរឬបទ? 

 

   

២០ 
បតើាន្ការបទិទវ រ ឬបកាួចការយិាល័យរាបស់ន្លកឹ្បនោ តបៅបពល ក្ាំព ក
ដាំបណើ រការរាបស់ន្លឹក្បនោ តណដរឬបទ?  

 

   

២១ 
បតើាន្ការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត បដាយអាន្ញាបប់ពក្ ន្ិក/ឬ មនិ្ ន្ 
បង្កា ញឲ្យបឃើញចាស់ពគីាំនូ្សសន្លកឹ្បនោ តណដរឬបទ? 

 

   

២២ 
បតើាន្ភាពមនិ្ម្រតឹមម្រតូវ ន្ិក/ឬបន្លាំបលើការម្របកាសរាប់សន្លឹក្បនោ តណដរ
ឬបទ? 

 

   

២៣ 
បតើាន្ការទទលួស្ថា ល់សន្លកឹ្បនោ តគូសមនិ្ម្រតមឹម្រតវូ/មនិ្ ន្ការ/ែូច/
ឬ/ន្កិសន្លកឹ្បនោ តណក្លកកាល យ  ឬ/ន្កិបដបិស្បលើសន្លកឹ្បនោ តគូសម្រតមឹ
ម្រតវូ បដាយោា ន្ការម្រតួតពិន្ិតយ ណដរឬបទ? 

 

   



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 10 នន្ 15 

២៤ 
បតើាន្ភាពែ សោោ រវាកសន្លឹក្បនោ តក្ោ កហិបបនោ តណដល ន្រាប់បឃើញ 
ន្ិកចាំន្ួន្អ្ោក្ប ោះបនោ តណដល ន្ប ោះបនោ ត ណដរឬបទ? 

 

   

២៥ 
បតើាន្ក្រណីមនិ្ផតល់ឱ្យនូ្វក្ាំណតប់ហត នន្ការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត( ទ.១១០២) 
ដល់ភាោ ក្ង់្ករគណបក្សន្បយា យ ឬ/និ្កមនិ្បិទផាយក្ាំណតប់ហត បន្ោះបៅ
ម ែការយិាល័យណដរឬបទ? 

 

   

២៦ 
បតើាន្ការរាំទស់ន្ិកការមនិ្យល់ម្រពមបលើការបផទៀកផ្ទទ ត់សន្លឹក្បនោ ត
ការរាបស់ន្លឹក្បនោ ត ន្ិកការបដាោះម្រស្ថយ ឬ/ន្ិកការមនិ្ច ោះហតាបលខា
បលើក្ាំណតប់ហត នន្ការរាប់សន្លឹក្បនោ ត (ទ.១១០២) ណដរឬបទ? 

 
   

បបើាន្ក្រណីបក្ើតប ើក សូមបញ្ហា ក្ព់ីការយិាល័យ? បពលបវោ? រន្រកបម្រោោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបក្សណា ាន្សក្មាភាពយា៉ោ កដូចបមរច?.....
.....................................................................................................................................................................................។ 

សម្រាបស់ាំណួរទ២ី៧ ន្កិ២៨ 
តម្រមូវឲ្យអ្ោក្សបកេតការណ៍ប្វើការក្តម់្រតនូ្វលទធផលសបមលកបនោ តណដលគណបក្សន្បយាយ យន្ីមយួៗទទួល ន្ បដាយម្រសក់

បចញពីទម្រមក់ ទ.១១០២ ឬក្តម់្រតពត័ា៌ន្បពលម្របធាន្ គ.ក្.រ ម្របកាសលទធផល បហើយសម្រាបព់ត័ា៌ន្បផសកបទៀត សូមស្ថក្សួរមស្ដន្តី
ការយិាល័យរាបស់ន្លឹក្បនោ ត បដាយបញ្ហា ក្ឱ់្យចាស់ពីបលែការយិាល័យណដលែលួន្ ន្ម្រសក។់ 

បលែការយិាល័យប ោះ/រាបទី់១³  

២៧. លទធផលនន្ការបផទៀកផ្ទទ តច់ាំន្នួ្សន្លកឹ្បនោ តតមការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្កិរាបស់ន្លកឹ្បនោ ត 
ម្របសេទេនលឹក្សនន ត ចាំនួនេនលឹក្សនន ត (ជាសលខ្ និកជាអ្ក្សរ) 

ក្) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដល ន្ទទួលជាក្ណ់សតក ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ............................................សន្លឹក្ 
ែ) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តែូច ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ............................................សន្លឹក្ 
គ) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដលមនិ្ ន្បម្របើ ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ............................................សន្លឹក្ 
ឃ) ចាំន្ួន្អ្ោក្ប ោះបនោ តណដល ន្ប ោះបនោ ត ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ ............................................សន្លឹក្ 
ក) ចាំន្ួន្សន្លឹក្បនោ តណដលាន្ក្ោ កហិបបនោ ត 

{ក =  ឃ = ក្ - (ែ + គ)} 
ចាំន្ួន្ៈ ................សន្លឹក្ ចាំន្ួន្ៈ .............................................សន្លឹក្ 

២៨. លទធផលសាំប កបនោ តសម្រាបគ់ណបក្សន្បយា យន្មីយួៗ 

ល.រ 
/កូ្ដ 

ប ា្ ោះគណបក្សន្បយា យ សាំបលកបនោ តណដលទទលួ ន្ (ជាបលែ ន្កិជាអ្ក្សរ) 

១ គណបក្ស ម្របជារន្ក្មព ជា ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 
២ គណបក្ស សបស្ដង្កា ោះជាត ិ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៣ គណបក្ស ហវ ៊ុន្ស ិន្ប ចិ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៤ គណបក្ស សមពន័្ធបដើមបមី្របជា្បិបតយយ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៥ គណបក្ស ណែាររបួរមួជាត ិ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៦ គណបក្ស សាំប ក្ឃា ាំសកាមម្របជា្បិបតយយ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៧ គណបក្ស សញ្ហា តកិ្មព ជា ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

៨ គណបក្ស អ្ាំណាចណែារ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 
៩ គណបក្ស ម្របជា្បិបតយយមលូដាា ន្ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

១០ គណបក្ស យ វរន្ក្មព ជា ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

១១ គណបក្ស រន្ជាតបិដើមម្របជា្បិបតយយ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

    

 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 11 នន្ 15 

១២ គណបក្ស ស្ថធារណរដាម្របជា្បិបតយយ ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

សន្លកឹ្បនោ ត ន្ការសរ ប ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 
សន្លកឹ្បនោ តមនិ្ ន្ការសរ ប ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 

សន្លកឹ្បនោ តក្ោ កហិបបនោ តសរ ប ជាបលែចាំន្ួន្.......................សន្លឹក្ (ជាអ្ក្សរៈ.............................................) 
 
គ. រសបៀបបាំសេញចសរលើយចាំស ោះទម្ររក់េាំែួរក្នកុអ្ាំឡកុ នងាសបាោះសនន ត 
ានបញ្ហា ៖ បៅបពលណដលអ្ោក្សបកេតការណ៍បឃើញថា ាន្បញ្ហា  បក្ើតប ើកដូចណដល ន្បចាទសួរ ក្ោ កសាំណួរណាមយួបនោះ អ្ោក្

សបកេតការណ៍ម្រតូវគូសសញ្ហា  ✓បន្ោះ បៅក្ោ កម្របអ្បទ់ាំបន្រ   ឱ្យកាល យជារូបភាពដូចបន្ោះ  ន្ិកម្រតូវម្រ បព់ីចាំន្ួន្ក្រណីសរ ប នន្បញ្ហា
មយួបនោះឲ្យ ន្ចាស់ោស់ ណតបបើក្ោ កក្រណីោា ន្បញ្ហា បក្ើតប ើកដូចណដល ន្បចាទសួរ ក្ោ កសាំណួរណាមយួបនោះបទ អ្ោក្សបកេត
ការណ៍មនិ្ចាាំ ចគូ់សសញ្ហា បនោះបទ បនោះវាបង្កា ញថា“ោា ន្បញ្ហា ”។ ក្ោ កក្រណីអ្ោក្សបកេតការណ៍ ន្ប្លើយសាំណួរណាមយួថា “ាន្
បញ្ហា ” នន្សាំណួរន្ីមយួៗ បនោះាន្ន្យ័ថា វាជាភាពមនិ្ម្របម្រក្តី ដូចបន្ោះចាាំ ចម់្រតូវបញ្ហា ក្ល់ាំអ្ិតបលើបញ្ហា មនិ្ម្របម្រក្តីន្ីមយួៗបនោះ 
បតើាន្ក្រណីសរ បប៉ោ នា ន្? បណរឹ កណដល ន្បរឹកបដាយផ្ទទ ល់ាតក់្រី ន្ិកោយលក្េណ៍អ្ក្សរក្រីាន្ចាំន្ួន្សរ បប៉ោ នា ន្? ន្ិកបណរឹ ក
ណដលមនិ្ទន្់ ន្បដាោះម្រស្ថយាន្សរ បប៉ោ នា ន្? បហើយសូមបណន្ាមនូ្វរាល់ពត័៌ាន្លាំអ្ិតបៅបនទ តទ់ាំបន្រខាកបម្រកាម បដាយសរបសរ
បលែសាំណួរណដលាន្បញ្ហា បក្ើតប ើកដូចជាទីក្ណន្លក បពលបវោបក្ើតបហត  រន្បកេបហត  រន្រកបម្រោោះ ន្ិកដាំបណើ របហត ការណ៍បនោះ។ 
បបើសាំណួរណាមយួាន្បញ្ហា បក្ើតប ើកបម្រចើន្ក្រណីបនោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបាំបពញពត័ា៌ន្លាំអ្ិត១ក្រណីមរកៗបៅក្ោ កបនទ ត់
ទាំបន្រ ឬសរបសរក្ោ កម្រក្ដាសបសៀវបៅបណន្ាម។ 

 ករណី៖ គឺជាម្រពឹតរិការណ៍ ឬបហត ការណ៍ ឬបញ្ហា ណាមយួណដល ន្បក្ើតប ើក បហើយម្រតូវ ន្បញ្ចបប់ៅវញិ ណដលប្លើយតបបៅន្ឹកម្រពឹតរិ
ការណ៍ ឬបហត ការណ៍ ឬបញ្ហា បនោះក្ោ កបពលណតមយួ ឬណតមយួដក។ 
 ដូបចោោះ បនទ បព់ីគូស √ បន្ោះ ម្រ ប់ថា ាន្បញ្ហា  បហើយម្រតូវម្រ បព់ីចាំន្ួន្ក្រណីណដលាន្ដូចក្ោ កឧទហរណ៍។ 

ឧទាហរណ៍ទ១ី ៖ 
ាន្រន្បកេបហត ាោ ក្ ់ន្គម្រាមក្ាំណហកបៅអ្ោក្ាន្សិទធិប ោះបនោ តាោ ក្ឲ់្យប ោះបនោ តឲ្យែលួន្ ឬាន្រន្បកេបហត មយួម្រក្ុម ន្គ

ម្រាមក្ាំណហកបៅអ្ោក្ាន្សិទធិប ោះបនោ តាោ ក្ឲ់្យប ោះបនោ តឲ្យគណបក្សែលួន្ក្ោ កបពលណតមយួ បនោះគឺ ១ក្រណី (ក្រណីគាំរាមក្ាំណហក)។ មយួវញិ
បទៀត ាន្រន្បកេបហត ាោ ក្់ ន្ប្វើការគម្រាមក្ាំណហកបៅអ្ោក្ាន្សិទធិប ោះបនោ ត៥នក្ឲ់្យប្វើអ្វីមយួក្ោ កបពលណតមយួ ឬណតមយួដក ឬាន្រន្
បកេបហត មយួម្រក្ុម ន្ប្វើការគម្រាមក្ាំណហកបៅអ្ោក្ាន្សិទធិប ោះបនោ ត៥នក្់ ឲ្យប្វើអ្វីមយួក្ោ កបពលណតមយួ ឬណតមយួដកបនោះគឺ ១ក្រណី 
(ក្រណីគាំរាមក្ាំណហក)។ 

ឧទាហរណ៍ទ២ី ៖ 
ាន្រន្បកេបហត ាោ ក្ ់ន្ប្វើការគម្រាមក្ាំណហកបៅអ្ោក្ាន្សិទធិប ោះបនោ ត១នក្ឲ់្យប្វើអ្វីមយួ បហើយ ន្ដក្ហូតយក្ឯក្ស្ថរ

បញ្ហា ក្អ់្តតសញ្ហា ណបាំបរ ើឱ្យការប ោះបនោ ត(ឯ.អ្)របស់ោត ់ ន្ិកម្រពមទាំកវាយដាំបលើអ្ោក្ប ោះបនោ តរូបបនោះក្ោ កបពលណតមយួ ឬណតមយួដកបនោះ គឺ
ាន្ន្យ័ថា ាន្៣ក្រណី (គាំរាមក្ាំណហក១ក្រណី ដក្ហូតឯក្ស្ថរបញ្ហា ក្អ់្តរសញ្ហា ណ ១ក្រណី ន្ិកវាយដាំបលើរាកកាយ១ក្រណី)។ 
 ន្បរកឹ៖ បនទ បព់ី ន្បាំបពញចាំន្ួន្ក្រណីមយួ ឬបម្រចើន្បហើយ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវពិន្ិតយបញ្ហា ទាំកបនោះ បតើាន្បគបរឹកឲ្យបដាោះម្រស្ថយដឬបទ?  
បែដឹ កានេីរម្របសេទគឺ៖ ទី១-បណរឹ កផ្ទទ ល់ាត ់ទី២-បណរឹ កជាោយលក្េណ៍អ្ក្សរ (ការបាំបពញ ក្យបណតឹ ក ទ.១២០២)  
ការបរកឹបដាយផ្ទទ ល់ាត ់ ណដលន្ឹកបក្ើតាន្បៅនងៃប ោះបនោ ត ន្ិករាបស់ន្លឹក្បនោ ត ភាគបម្រចើន្អ្ោក្បរឹកបដាយភាោ ក្ង់្ករគណបក្ស ឬម្របជាពលរដា 
បៅបពលោត់បឃើញភាពមនិ្ម្របម្រក្តីណាមយួ ន្បក្ើតប ើក បនោះោតណ់តកណតបរឹកតមការន្ិយាយផ្ទទ ល់ាត។់ ក្ោ កក្រណី្ៃន្់្ ៃរ បហើយវាមនិ្
ម្រតូវ ន្បដាោះម្រស្ថយបនោះ អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវរាំរ ញឲ្យអ្ោក្បនោះ ដាក្ ់ក្យបណរឹ កជាោយលក្េណ៍អ្ក្សរ បដាយបាំបពញទម្រមក ់១២០២។ អ្ោក្
សបកេតការណ៍ ម្រតូវបាំបពញពត័ា៌ន្លាំអ្ិតអ្ាំពីបណតឹ កបនោះបៅបនទ តទ់ាំបន្រខាកបម្រកាមសាំណួរនន្ទម្រមកស់បកេតរបស់ែលួន្។ 

របូខាកសម្រការជាគាំរកូ្នកុការគូេ 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 12 នន្ 15 

 
ឃ.រសបៀបបញ្ជូនរបាយការែ៍តារក្រមវិធីសលើទូរេេ័ទនដ (App)  

អ្ោក្សបកេតការណ៍ នងៃប ោះបនោ ត  ន្ិករាបស់ន្លកឹ្បនោ ត ម្រតូវពិន្ិតយការបាំបពញទម្រមកឲ់្យ ន្ម្រគបម់្ររុកបម្រជាយ បហើយបរៀបចាំឲ្យ ន្ម្រតឹមម្រតូវ រចួ
ប្វើការបញ្ាូ ន្រ យការណ៍ណដលែលួន្ ន្សបកេតតមវ ិ្ សី្ថស្ដសត ដូចខាកបម្រកាម៖ 
ឃ.១ របបៀបទញយក្ក្មាវ ិ្ ីដាក្ប់លើទូរស័ពទនដ 
សម្រាបទូ់រស័ពទបម្របើក្មាវ ិ្  ីAndroid (ណអ្ន្ម្រដយ ) ដូចជា Samsung, LG, Huwei,...  

១. រាំហាន្ទ១ី ភាា ប់បសវាអ្ ីន្្ឺណិតបលើទូរស័ពទ រាំហាន្ទ២ី ចូលក្ោ កក្មាវ ិ្ ី Play Store, 
ម្រតក«់ណសវករក្» វា ក្យ «comfrel» រាំហាន្ទី៣ ច ចបលើរូបក្មាវ ិ្ ីណដលាន្អ្ក្សរសរ
បសរថា«រាយការណ៍លទធផលបនោ ត» (សូមបមើលរូបភាពទី១) រាំហាន្ទី៤ ច ចបលើ ក្យ
ថា«Install» រចួអ្ន្ វតតតមការណណនាំនន្ក្មាវ ិ្ ីតមដាំបណើ រការរហូតចប់ រាំហាន្ទ៥ី 
ច ចបបើក្ក្មាវ ិ្ ី។ 

សម្រាបទូ់រស័ពទ I-Phone (IOS) អ្ោក្ចូលបៅក្ោ កក្មាវ ិ្ ី App Store រចួណសវករក្ក្មាវ ិ្ ីបដាយវាយ
ប ា្ ោះថា «comfrel VRS» បហើយអ្ ីន្ស្ថត ល(Install) តមការណណនាំរហូតចប់។   

 
២. បនទ បព់ីច ចបបើក្ក្មាវ ិ្ ី អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវបាំបពញពត័៌ាន្ចូលក្ោ កម្របអ្បដូ់ច រូបភាពទ២ី ៖ 
 ប ា្ ោះអ្ោក្បម្របើ (បញ្ចូ លប ា្ ោះអ្ោក្បម្របើណដលែ មណស្ដហវល ន្ណចក្រូន្ ឧ. Com01) 
  ក្យសាំង្កត ់(បញ្ចូ ល ក្យសាំង្កតណ់ដលែ មណស្ដហវល ន្ណចក្រូន្ ឧ. 12345) 
 បម្រកាយពីបាំបពញ«ប ា្ ោះអ្ោក្បម្របើ» ន្ិក« ក្យសាំង្កត»់ចប ់ សូមច ចបលើ ក្យថា«ពិន្តិយចូល»  

(ដូចក្ោ ករូបភាពទី២) បពលបនោះ ក្មាវ ិ្ ីន្ិក
បបើក្ឱ្យបម្របើម្រ ស់ តមបពលបវោរាយ
ការណ៍ ដូច រូបភាពទី៣  ន្បង្កា ញ៖ 

o រាយការណ៍ពត័៌ាន្បៅបា៉ោ ក៨ម្រពឹក្ ច ចបលើ
 ក្យ«រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តបីា៉ោ ក៨»  
 

o រាយការណ៍យប់នងៃប ោះបនោ ត ឬបម្រកាយមយួនងៃ ច ចបលើ ក្យ«
រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី»  

o ន្ិករាយការណ៍ពីលទធផលបនោ តណដលងតបចញពី ទ.១១០២ ច ច
បលើ ក្យ«រាយការណ៍លទធផលប ោះបនោ ត» 

 

របូភាពទ៣ី 

របូភាពទ២ី 
របូភាពទ១ី 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 13 នន្ 15 

ឃ.២ របបៀបបាំបពញ ន្កិងតទនិ្ោន្យ័ចូលក្ោ ក App 
បដើមបបីាំបពញពត័៌ាន្ចូលក្ោ កក្មាវ ិ្ ី អ្ោក្សបកេត

ការណ៍ម្រតូវាន្រ យការណ៍ក្ោ កនដ (ាន្ន្័យថា អ្ោក្
សបកេតការណ៍ ម្រតូវបាំបពញទម្រមកស់ាំណួរបលើម្រក្ដាស់
ឱ្យបហើយ) ដាំណាក្់កាលបនទ ប់ ចូលបៅបបើក្ក្មាវ ិ្ ី ដូច
ចាំណ ច ឃ.១ ខាកបលើ បហើយច ចបលើផ្ទទ ាំករាយការណ៍ណា
មយួ ដូច រូបភាពទ៣ី បដើមបរីាយការណ៍ពត័៌ាន្។ 
ចាំណាាំៈ ម្រគបក់ារបាំបពញទម្រមករ់ាយការណ៍បលើក្មាវ ិ្  ី អ្ោក្
សបកេតការណ៍ម្រតវូកាន្ទ់ម្រមកស់បកេតការណ៍បៅក្ោ កនដ 
បម្រ ោះវាម្រោន្ណ់តជាការចមលកពមី្រក្ដាសមក្ដាក្ប់លើទូរស័ពទ(ណផាក្បលើម្រក្ដាស)។ 
ឃ.២.១ របបៀបរាយការណ៍បលើចាំណ ច«រ យការណ៍បា៉ោ ក៨» ឬ «រ យការណ៍» 

ការរាយការណ៍ ណផាក្បលើក្មាវ ិ្ ីណដលក្ាំព កណតបបើក្ដូច រូបភាពទី៣ អ្ោក្សបកេតការណ៍ ម្រតូវកាន្់
ទម្រមក់សបកេតការណ៍ប ោះរាប(់ែ.៧)បៅក្ោ កនដ រចួច ចបលើ ក្យ«រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តបីា៉ោ ក៨» ឬ «

រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី» (ផ្ទទ ាំករាយការណ៍ទាំកពីរបន្ោះបម្របើដូច
ោោ )។  

១. ច ចបលើផ្ទទ ាំក «រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី» បនទ បម់ក្
ច ចបលើបលែការយិាល័យ (ឱ្យាន្ពណ៌ម្រក្ហម) សូមបមើល រូបភាពទី៤ ម្រតក ់«ទតីាំកប ោះបនោ ត» 

២. សូមបញ្ចូ លចាំន្នួ្ក្រណីណដលបក្ើតាន្បៅក្ោ កផ្ទទ ាំកក្មាវ ិ្ ី ដូចរូបភាពទ៤ី មតកមយួសាំណួរៗ 
(អ្ូសពីបលើច ោះបម្រកាម) រហូតចប់សាំណួរ។ 

៣. បម្រកាយបពលបាំបពញពត័៌ាន្ចប ់សូមច ចបលើ ក្យ «រក្ាទ ក្ ន្កិបញ្ាូ ន្» បៅនផទខាកបម្រកាមបគ
បាំផ ត ដូច រូបភាពទ៥ី ជាការបញ្ចបក់្ោ កការបញ្ចូ លមយួដក(មយួដក មយួទម្រមក)់។ 
 
ឃ.២.២ របបៀបរាយការណ៍បលើចាំណ ច «រាយការណ៍លទធផលប ោះបនោ ត» 

ការរាយការណ៍បលើលទធផលបនោ ត អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវចាបប់ផតើមពីលទធផលសាំប កបនោ ត (បៅ
ក្ោ កទម្រមក់ ទ.១១០២)។ 
អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវចាបប់ផតើមពីចាំណ ច ឃ.១ បហើយបៅ
បបើក្ក្មាវ ិ្ ីរហូតដល់ចាំណ ចរូបភាពទី២ ន្ិកទី៣ ខាកបលើ។ 

របូភាពទ៤ី 

របូភាពទ៦ី 

របូភាពទ៥ី 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 14 នន្ 15 

១. ច ចបលើ ក្យ«រាយការណ៍លទធផលប ោះបនោ ត» ដួចរូបភាពទី៣ រចួបម្ររើសបរ ើសការយិាល័យ (ច ចឱ្យាន្ពណ៌ម្រក្ហម ដូចរូបភាពទ៦ី) 
២. វាយបញ្ចូ លលទធផលតមចាំណ ចន្ិមយួៗ ដូច រូបភាពទី៦ រហូតចបព់ត័៌ាន្ក្ោ កទម្រមក់ ទ.១១០២។ បពលបាំបពញពត័៌ាន្ចប់ ដាំណាក្់កាលច ក
បម្រកាយ ច ចបលើ ក្យ «រក្ាទ ក្ ន្កិបញ្ាូ ន្» ដូចរូបភាពទ៥ី។ 
ចាំណាាំៈ  
១. ការបម្របើម្រ ស់ផ្ទទ ាំក«រាយកាណ៍លទធផលបនោ ត»បន្ោះ ម្រតូវណតាន្បញ្ចូ លរូបងត ទ.១១០២ បទើប
អាចបញ្ាូ ន្បចញ ន្ ដូបចោោះអ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវណតច ចបលើ ក្យ«ទញយក្រូបភាព» បៅខាកបលើ
ក្ណន្លកបម្ររើសបរ ើស«២.ប ា្ ោះទតីាំក ន្ិក...»  ដូចរូបភាពទ៧ី រចួបម្ររើសបរ ើសរូបណាមយួណដលែលួន្ចក់
បផាើ។ 
២. ក្ោ កក្រណីណដលអ្ោក្ាន្ការសកស័យថា ឯក្ស្ថរណដលអ្ោក្បញ្ចូ ល ន្បផាើ បចញបហើយ ឬបៅ? 
បនោះសូមអ្ោក្ច ចបលើអ្ក្សរសរបសរ ក្យថា«បមើលទនិ្ោន្យ័មនិ្ទន្ប់ញ្ាូ ន្» រូចរូបភាពទ៧ី បៅណប៉ោក្
ខាកបលើបាំផ ត រចួច ចបលើវា បបើសិន្ជាាន្អ្ក្សរបៅក្ោ កផ្ទទ ាំកបន្ោះ បនោះាន្ន្័យថា ាន្ទិន្ោន្័យ
បញ្ាូ ន្បចញមនិ្ទន្អ់្ស់ ដូបចោោះម្រតូវភាា ប់បសវាអ្ ីន្្ឺណិត បហើយរក្ក្ណន្លកាន្បសវា ន្ិកច ចបៅបលើ
អ្ក្សរណដល ន្បង្កា ញបៅក្ោ កផ្ទទ ាំក«បមើលទនិ្ោន្យ័មនិ្ទន្ប់ញ្ាូ ន្» ឱ្យអ្ស់បទើបាន្ន្័យថា វា ន្
បញ្ាូ ន្ ផទ យបៅវញិ បបើច ចបលើវាបហើយបង្កា ញផ្ទទ ាំក«ស» បនោះាន្ន្យ័ថា ឯក្ស្ថរណដលអ្ោក្ ន្ប
ញ្ចូ ន្  ន្បផាើបចញអ្ស់បហើយ ។  
៣. ក្មាវ ិ្ ីបន្ោះ អ្ោក្អាចបម្របើម្រ ស់ជាក្មាវ ិ្ ីបិទ ឬបបើក្ ន្ (Online/Offline App) ាន្ន្យ័ថាអ្ោក្
បបើក្ក្មាវ ិ្ ីបៅបលើទូរស័ពទនដរបស់អ្ោក្ ន្ិកបញ្ចូ លពត័ា៌ន្ឱ្យអ្ស់ រចួអ្ោក្បៅរក្ក្ណន្លកាន្បសវា 
បហើយប្វើការបញ្ាូ ន្បចញ ដូច ន្ណណនាំបៅក្ោ កក្ណន្លក ចាំណាាំ ម្រតកច់ាំណ ចទី២(បមើលទនិ្ោន្យ័មនិ្
ទន្ប់ញ្ាូ ន្) ខាកបលើ។ 
ឃ.៣ របបៀបបញ្ាូ ន្រ យការណ៍ ន្កិលទធផលតម Online 

អ្ោក្សបកេតការណ៍ ម្រតូវបញ្ាូ ន្រ យការណ៍ជាពីរបលើក្គឺ៖ 
 បលើក្ទី១. បញ្ាូ ន្ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី ឬបញ្ហា ក្់ថាអ្ោក្ ន្ចូលដល់ការយិាល័យបហើយ បៅបា៉ោ ក៩:០០ម្រពឹក្ (បដាយបម្របើម្រ ស់ផ្ទទ ាំក 

រ យការណ៍បា៉ោ ក៨) 
 បលើក្ទី២. បញ្ាូ ន្ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី (បម្របើម្រ ស់ផ្ទទ ាំក រាយការណ៍ភាពមនិ្ម្របម្រក្តី) ន្ិកលទធផលបនោ តក្ោ កផ្ទទ ាំក «រាយការណ៍លទធផល

បនោ ត»  បៅបម្រកាយបពលរាប់ចប់ 
បសចក្តណីណនាំរមួ៖   

 អ្ោក្សបកេតការណ៍ ន្កិអ្ោក្សបកេតការណ៍ទទលួែ សម្រតូវម្របចាាំឃ ាំសង្កេ តទ់ាំកអ្ស់ ម្រតូវបផាើរ យការណ៍លទធផលប ោះបនោ ត ម ន្
បគ បម្រកាយពីបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹក្បនោ តក្ោ កការយិាល័យចប់ 

 អ្ោក្សបកេតការណ៍ ម្រគបទ់ីតាំកការយិាល័យទាំកអ្ស់ម្រតូវបផាើរ យការណ៍របស់ែលួន្ តមចាំណ ច ឃ.៣ ខាកបលើ 
 អ្ោក្សបកេតការណ៍ទទួលែ សម្រតូវម្របចាាំឃ ាំសង្កេ ត់ទាំកអ្ស់ ទទួលែ សម្រតូវងតទម្រមក់ ទ.១១០២ បៅឃ ាំសង្កេ ត់ របស់ែលួន្ឱ្យ ន្

ម្រគប់ ន្ិកបផាើតមរយៈទូរស័ពទនដ នូ្វបពលណដលអ្ោក្សបកេតការណ៍ក្ោ កឃ ាំសង្កេ ត់របស់ែលួន្មនិ្ាន្លទធភាពបផាើមក្។  
 រ យការណ៍ជាម្រក្ដាស អ្ោក្សបកេតការណ៍ម្រតូវម្របមូលទ ក្បៅអ្ោក្សបកេតការណ៍ទទួលែ សម្រតូវម្របចាាំឃ ាំសង្កេ ត់ ាន្បញ្ហា  

បក្ើតប ើកណាមយួ ម្រក្ុមការង្ករស្ថោ ក្់ការក្ណាត ល ន្ិកប្វើការទូរស័ពទបៅទាំនក្ទ់ាំន្កស្ថក្សួរពត័៌ាន្។ 
 អ្ោក្សបកេតការណ៍ណាមយួណដលាន្បញ្ហា ក្ោ កការបញ្ចូ លក្ោ កក្មាវ ិ្ ី ម្រតូវរតម់ក្រួបបមម្រក្ុម(អ្ោក្សបកេតការណ៍ទទួលែ សម្រតូវ

ឃ ាំ សង្កេ ត់ ជាបនទ ន្ប់ដើមបសី ាំក្ិចចសហការ ន្ិកប្វើការទាំនក្ទ់ាំន្កមក្ស្ថោ ក្់ការក្ណាត ល) 
 ម្រក្ុមការង្ករស្ថោ ក្់ការក្ណាត លែ មណស្ដហវល ន្ិកប្វើការទាំនក្ទ់ាំន្កបៅអ្ោក្សបកេតការណ៍ បៅម ន្មយួនងៃ(នងៃស) ក្ោ កនងៃប ោះ

បនោ ត(ជាពិបសសយបប់នទ បព់ីរាបល់ទធផលចប)់ ន្ិកបម្រកាយនងៃប ោះបនោ ត 
 
 
 
 

របូភាពទ៧ី 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

បសចក្តីណណនាំសម្រាបស់បកេតការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្មុម្របកឹ្ាឃ ាំ សង្កេ ត ់អាណតតទិី៤ នោ ាំ២០១៧ ទាំពរ័ 15 នន្ 15 

ក.រសធោបាយេម្រាប់សធវើសេចក្តីរាយការែ៍បនទ ន់ 
បលើសពីការបញ្ាូ ន្ទម្រមក់សបកេតការណ៍ណដល ន្ក្ាំណត់ខាកបលើ អ្ោក្សបកេតការណ៍អាចប្វើបសចក្តីរាយការណ៍បនទ ន្នូ់្វភាពមនិ្

ម្របម្រក្តីនន ន្ិកបញ្ហា ម្របឈមរបស់ែលួន្ តមមប្ា យមយួចាំន្ួន្ ដូចខាកបម្រកាម៖ 
- ទូរស័ពទ៖ (០៧៧/០១៥/ ០៧១៦) ៣០០ ៧៦០ 
- អ្ ីណម៉ោល៖ comfrel@online.com.kh or comfrel@comfrel.org   
- Facebook: សូមរាយការណ៍ចូលបៅក្ោ កម្រក្ុម«អ្ោក្សបកេតការណ៍២០១៧» បដាយណអ្ត(Add)ចូលែ មណស្ដហវលជាម ន្ ឬមតិតភស្ដក្ត

ណដលាន្បៅក្ោ កម្រក្ុមម្រស្ថបរ់ួយ ណអ្ត(Add)។  

ច  .េទិធិ ភារក្ិចច និកម្រក្រេលីធរ៌របេអ់្នក្េសកេតការែ៍  

ច.១ េទិធិរបេអ់្នក្េសកេតការែ៍សបាោះសនន ត 
១- អាចប្វើដាំបណើ រសបកេតការណ៍ក្ោ ករកវករ់ារធាន្ី បែតរ ណដលែលួន្បសោើស ាំប៉ោ បណាណ ោះ។ 
២- អាចរូន្ដាំណឹកបៅមស្ដន្រីប ោះបនោ ត ក្ព់ន័្ធ ន្ិកអាជាា ្រណដន្ដីបដើមបរីួយ បដាោះម្រស្ថយ ក្ោ កក្រណីអ្ោក្សបកេតការណ៍ាន្រួបបម្រោោះ

អាសន្ោ ឬអ្សន្រិស ែអ្វីមយួ។ 
៣- អាចសបកេតការណ៍នូ្វរាល់សក្មាភាពននទាំកបៅម ន្បពល ក្ោ កបពល ន្ិកបម្រកាយបពលប ោះបនោ ត។ 
៤-  អាចបចញចូលក្ោ កការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិករាប់សន្លឹក្បនោ ត។ 
៥-  អាចរួប ឬន្ិយាយ ឬបលើក្សាំណួរជាមយួបបក្េរន្ ឬគណបក្សន្បយា យ ន្ិកមស្ដន្តីប ោះបនោ តបៅបម្រៅការយិាល័យ ។ 
៦-  អាចងតរូប ងតវបីដអ្ូរ បៅដាំណាក្ក់ាលបពលរាប់សន្លឹក្បនោ ត 

ច.២ ភារក្ិចចរបេអ់្នក្េសកេតការែ៍សបាោះសនន ត 
១- ម្រតូវណតយល់ដឹក ន្ិក ម្របតិបតតិបោលការណ៍ណណនាំ  ពីចាប់ប ោះបនោ ត បទបញ្ហា  ន្ិកន្ីតិវ ិ្ ីនន្ការប ោះបនោ ត។  
២- ម្រតូវាន្រាំហរអ្ពាម្រក្ឹត ន្ិកមនិ្ម្រតូវម្របកាន្ប់ក្េន្បយា យ ។ 
៣-  ម្រតូវប្វើរ យការណ៍អ្ាំពីការរ ាំបោភចាប់ ឬបទបញ្ហា  ន្ិកន្ីតិវ ិ្ ី បដាយណផាក្តមការណណនាំជាក្ាំណត់របស់ អ្កាការ។ 
៤- ម្រតូវបោរពតមការក្ាំណតរ់បស់ម្របធាន្ ក្ .ច.ប ឬគ.ក្.ប/គ.ក្.៤រ ក្ោ កក្រណីាន្អ្ោក្សបកេតការណ៍បម្រចើន្បលើសពី) បនួ្)នក្់ សម្រាប់

ការយិាល័យមយួ។ 
ច.៣ បម្រារេម្រាប់អ្នក្េសកេតការែ៍ 

១- ហាមរណរក្ពិភាក្ាទក្ទ់កន្ឹកបញ្ហា ោាំម្រទ ឬម្របនាំកគណបក្សន្បយា យ ឬបបក្េរន្ឈរប ា្ ោះប ោះបនោ តណាមយួ ។ 
២- ហាមរ ាំខាន្ ឬការបម្ររៀតណម្ររក្ ឬ  សរីបបនទ ស ក្ោ កក្ិចចការបផសកៗរបស់គណៈក្មាការបរៀបចាំការប ោះបនោ តបៅថាោ ក្់ណាមយួ ។ 
៣- ហាមយក្តមែលួន្នូ្វបម្រគឿកអាវ ្ ជាតិផទ ោះ ឬវតា ណដលអាចបកេឲ្យាន្បម្រោោះថាោ ក្។់ 
៤- ហាមប៉ោោះ ល់ឯក្ស្ថរ ឬសាា រ បរកិាេ រប ោះបនោ ត ក្ោ កបនោះរមួាន្សន្លឹក្បនោ តផក។ 
៥- ហាមបៅណក្បរបន្ទប់សាៃ ត់សម្រាបគូ់សសន្លឹក្បនោ ត បហើយមនិ្ម្រតូវងតរូប ងតវបីដអ្ូ អ្ោក្ប ោះបនោ ត បៅក្ោ កបន្ទប់ការយិាល័យប ោះបនោ ត ។ 
 

េរូឲ្យអ្នក្េសកេតការែ៍ទាំកអ្េប់ាំសេញការង្ករបានសដាយសជាគរ័យ និកេរូអ្រគុែ 
ចាំស ោះការលោះបក់សេលសវលាចូលររួដ៏ានតនរល និកានសារៈម្របសយារន៍របេអ់្នក្ក្នកុដាំសែើ រការេសកេតការសបាោះ

សនន តសនោះ! 
 

 

&& N ** 
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បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 
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ទម្រងស់ង្ងេតថ្ងៃង្ ោះង្នោ ត នងិលទធផលរាបស់នលឹកង្នោ ត 
សម្ាបក់ារង្ ោះង្នោ តង្ម្រើសង្រ ើសម្កុរម្បកឹាឃ ុំ សង្កេ ត់ អាណតតិទ៤ី នោ ុំ២០១៧  

 

ប ម្ ោះអ្ោរសបងេតការណ៍៍ៈ ..........................បេទ៍ៈ  ម្របុស  ម្រសី ប ម្ ោះទីតុំងការយិាល័យ៍ៈ ..................................... 
បលខការយិាល័យប ោះ/រាបទ់១ី³                   បលខការយិាល័យប ោះ/រាបទ់២ី³  

រោ ងឃ ុំ/សង្កេ ត៍់ៈ.......................................ម្ររុង/ម្រសុរ/ខណឌ ៍ៈ.......................... រារធាន្ី/បខតត៍ៈ........................................ 
នងៃខខនោ ុំបុំបពញទម្ររង.់............./ ................../២០១៧       បលខទូរស័ពទ៍ៈ..................................................................... 

ចុំណុំ ៖  សូរគូសសញ្ញា  ✓បន្ោះ បៅរោ ងម្របអ្បទ់ុំបន្រ ឱ្យដូចសញ្ញា « »បន្ោះ បដើរបបីញ្ញា រថ់ា ាន្បញ្ញា   ឬាន្ភាពរនិ្
ម្របម្ររត ីប ើយសូរសរបសរបរៀបរាបប់ញ្ញា រឲ់្យ ន្បរបោះរបយបៅបន្ទទ តទ់ុំបន្រខាងបម្រការសុំណួរ។ 

I. ទិដ្ឋភាពទូង្ៅង្ៅការយិាលយ័ង្ ោះ និងរាប់ង្នោ ត  

ល.រ សុំណួរ  ( គម្រាររុំខ ងរារាុំង ន្ងិអ្សន្ដសិ ខ)   
ាន្ 
បញ្ញា  

ចុំន្នួ្
ររណី 

សរ ប បណដឹ ង 
(តវ៉ាផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
លាយលរខអ្រសរ)  

សរ បការរុំទាស់
ន្ងិការរនិ្យល់
ម្រពរប ោះម្រស្ថយ 

១ បតើាន្បញ្ញា ខវោះសាា រ៍ៈរយួចុំន្ួន្បងេឲ្យាន្ការរាុំងសទោះដល់ការបបើរ
ការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិង/ឬរាបស់ន្លឹរបនោ ត ខដរឬបទ?     

២ 
បតើាន្ការបដិបសធរនិ្ឲ្យអ្ោរសបងេតការណ៍ ឬភាោ រ់ង្ករគណបរសន្បយា យ
ចូលសបងេតរោ ងការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ិង/ឬរាបស់ន្លឹរបនោ តខដរឬបទ? 

 
   

៣ 
បតើាន្ការរារាុំងអ្ោរប ោះបនោ តប យវធិីផ្ដល់ល យការ ់ ឬសាា រ៍ៈ បដើរបរី ុំឲ្យ
បៅប ោះបនោ តខដរឬបទ? 

 
   

៤ 

បតើាន្រន្ដន្ដជីាអាជាា ធររលូ ា ន្ ឬរងរុំលាុំងម្រប បអ់ាវ ធ (ខដលរនិ្ាន្ពារ់
ម្របឡងន់ដសន្តសិ ខរបស់ គ.រ.ប) បសលៀរពារឯ់រសណ្ឋា ន្ ន្ិង/ឬាន្
សររមភាពយរអាវ ធជាតិផ្ទ ោះ ឬបម្របើពារយសរតគីុំរាររុំខ ង បុំេតិបុំេយ័បៅ
ខាងរោ ង ឬបៅបរបិវណខាងបម្រៅឬខរបរការយិាល័យប ោះបនោ ត ឬរាបស់ន្លឹរ
បនោ ត ខដរឬបទ? 

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូរបញ្ញា រព់ីការយិាល័យ? បពលបវលា? រន្រងបម្ររោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបរសណ្ឋ ាន្សររមភាពយា៉ា ងដូចបរដច?.....
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

II. ដ្ុំង្ណើ រការង្ ោះង្នោ ត 

ល.រ សុំណួរ  ( ភាពរនិ្ម្របម្ររត ីនន្ន្តីវិធិ ី) ាន្ 
បញ្ញា  ចុំន្នួ្ររណី 

សរ ប បណដឹ ង 
(តវ៉ាផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
លាយលរខអ្រសរ) 

សរ បការរុំទាស់
ន្ងិការរនិ្យល់
ម្រពរប ោះម្រស្ថយ 

៥ 
បតើាន្ការរនិ្បង្កា ញ ិបបនោ តទបទ រ ន្បពលចាបប់ផ្ដើរដុំបណើ រការប ោះ
បនោ តខដរឬបទ? 

 
   

៦ 
បតើាន្ការបបើរការយិាល័យប ោះបនោ តយឺតជាងបា៉ា ង ៧:០០ន្ទទីម្រពឹរ
ប យរម ន្រូលប ត ម្រតឹរម្រតូវខដរឬបទ? (បបើររនិ្តរបពលរុំណត)់ 

 
   

៧ 
បតើាន្ភាពរនិ្ម្របម្ររតីន្ទន្ទខដលន្ទុំឱ្យ តភ់ាពសាៃ តន់ន្ការប ោះ
បនោ តខដរឬបទ? (ដូចជារញ្ញា ុំងរខ រ ការស្ថរសួរ ការលបបរើល ការ

 

   

    

 

    

 

ខ.៧ 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 
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បបើរបងអូចបរើលការងតរូប ឬការយិាល័យប ោះបនោ តបៅបម្រកាយផ្ទោះម្របជា
ពលរដា ខដលអាចបរើលបឃើញ) 

៨ 

បតើាន្ររណីណ្ឋរយួ ឬបម្រចើន្ខាងបម្រការ ន្បរើតបឡើងខដរឬបទ? 
៨.១ ការរនិ្ពិន្ិតយម្រារនដ ន្ិង/ឬរនិ្ម្ររលរទ់ឹរបមម ល បលាងរនិ្ម្ររោះ     

៨.២ ការរនិ្ពិន្ិតយបផ្ទៀងផ្ទទ តទ់ិន្ោន្យ័រោ ងឯរស្ថរ ន្ិងបញ្ា ីប ោះបនោ ត     

៨.៣ ការឲ្យសន្លឹរបនោ តបលើសពីរយួសន្លឹរ     

៩ 
បតើាន្ការផ្ទអ រ ឬបិទការយិាល័យបៅបពលរុំព ងដុំបណើ រការប ោះបនោ ត
ជាយថាប ត  (ប ត ខដលរនិ្ ន្ដឹងជារ ន្ដូចជា ខយល់ពយ ោះ រញ្ាួ យខផ្ន្
ដី ទឹររុំន្ន្់ អ្គគីេ័យ អ្សន្តិស ខ ឬ រ់អាររ...) ខដរឬបទ? 

 

   

បបើាន្ររណីបរើតបឡើង សូរបញ្ញា រព់ីការយិាល័យ? បពលបវលា? រន្រងបម្ររោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបរសណ្ឋ ាន្សររមភាពយា៉ា ងដូចបរដច?.....
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

ល.រ សុំណួរ  ( សិទធអិ្ោរប ោះបនោ ត) 
ាន្ 
បញ្ញា  ចុំន្នួ្ររណី 

សរ ប បណដឹ ង 
(តវ៉ាផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
លាយលរខអ្រសរ) 

សរ បការរុំទាស់
ន្ងិការរនិ្យល់
ម្រពរប ោះម្រស្ថយ 

១០ 

បតើាន្ររណីអ្ោរាន្សិទធបិ ោះបនោ តរនិ្ ន្ប ោះបនោ ត ប យស្ថររលូប ត ដូចខាងបម្រការខដរឬបទ? (រោ ងការយិាល័យប ោះបនោ ត)  
១០.១ រម ន្ប័ណណ ពត័៌ាន្អ្ោរប ោះបនោ ត (ាន្ឯរស្ថរន្ិងប ម្ ោះរោ ងបញ្ា ី
ប ោះបនោ ត) 

 
   

១០.២ ាន្ប ម្ ោះរោ ងបញ្ា ីប ោះបនោ ត ប៉ា ខន្តរម ន្ឯរស្ថរបញ្ញា រអ់្តតសញ្ញា ណ     

១០.៣ ខ សទិន្ោន្័យ (ប ម្ ោះ ឬបេទ ឬនងៃខខនោ ុំរុំបណើ ត...)     

១០.៤ ប ម្ ោះរបស់ខលួន្ម្រតូវ ន្បញ្ញា រថ់ា ប ោះរចួប ើយ     

១០.៥ ររប ម្ ោះរនិ្បឃើញ( តប់ ម្ ោះ)ឫររការយិាល័យប ោះបនោ តរនិ្បឃើញ     

១០.៦ បផ្សងៗ............................................................     

១១ 
បតើាន្ររណីដូចខាងបម្រការម្រតវូ ន្អ្ន្ ញ្ញា តឲ្យប ោះបនោ តរតងបទៀតខដរឬបទ? 
១១.១ អ្ោររម ន្សិទធិប ោះបនោ ត ន្ិង/ឬរម ន្ប ម្ ោះរោ ងបញ្ា ីប ោះបនោ ត     

១១.២ អ្ោរាន្ស្ថោ រទឹរបមម បៅម្រារនដសុំរល់ថា  ន្ប ោះបនោ តរចួប ើយ     

១២ 
បតើាន្អ្ោរប ោះបនោ ត ន្យរសន្លឹរបនោ តបចញររខាងបម្រៅ
ការយិាល័យប ោះបនោ ត បដើរបគូីសឲ្យអ្ោរប ោះបនោ តបផ្សងបទៀត ប ើយយរ
បៅ ររ់ោ ង ិបបនោ តជាបន្ដបន្ទទ បរ់ោ ខដរឬបទ? 

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូរបញ្ញា រព់ីការយិាល័យ? បពលបវលា? រន្រងបម្ររោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបរសណ្ឋ ាន្សររមភាពយា៉ា ងដូចបរដច?.....
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

ល.រ សុំណួរ  ( ការបដងឹតវ៉ា របស់តុំណ្ឋងគណបរសន្បយា យ)   ាន្ 
បញ្ញា  ចុំន្នួ្ររណី 

សរ ប បណដឹ ង 
(តវ៉ាផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
លាយលរខអ្រសរ) 

សរ បការរុំទាស់
ន្ងិការរនិ្យល់
ម្រពរប ោះម្រស្ថយ 

១៣ 
បតើាន្ការបដបិសធ ឬរនិ្បអ្ើបពើ ឬរនិ្ម្រពរម្របគល់ទម្ររងប់ដងឹតវ៉ា ឬ 
រុំទាស់(បលខ១២០២)បៅអ្ោរប ោះបនោ ត ឬភាោ រង់្ករគណបរស 
ន្បយា យ ពីសុំណ្ឋររ់ន្ដន្តីការយិាល័យប ោះបនោ តខដរឬបទ? 

 

   



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

ទម្ររងស់បងេតការណ៍ប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្ររុរម្របឹរាឃ ុំ សង្កេ ត ់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧                                                                         ទុំពរ័ 3 នន្ 5 

១៤ 
បតើាន្ភាពរនិ្ម្របម្ររតបីផ្សងបទៀតនន្ន្ិតិវធិី ខដលព ុំ ន្បរៀបរាបប់ៅ 
សុំណួរខាងបលើពទីី១ ដល់ទី១៤ ខដរឬបទ? (បបើាន្សូរបញ្ញា រ់ បៅ
បន្ទទ តខ់ាងបម្រការ៖ ដូចជា ការរនិ្ម្ររលរទ់ឹរបមម បៅម្រារនដ,...)  

 

   

ប ើមានករណីបកើតប ើង សូរបញ្ញា រព់ីការយិាល័យ? បពលបវលា? រន្រងបម្ររោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបរសណ្ឋ ាន្សររមភាពយា៉ា ងដូចបរដច?.....
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

១៥. សន្លឹរបនោ តបម្រកាយបពលបិទការប ោះបនោ តរោ ងការយិាល័យបន្ទោះ(ការបផ្ទៀងផ្ទទ តច់ុំន្ួន្អ្ោរប ោះបនោ ត ន្ិងចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ ត) 
ម្របបេទសន្លរឹបនោ ត ចុំន្នួ្សន្លរឹបនោ ត (ជាបលខ ន្ងិជាអ្រសរ) 

រ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដល ន្ទទួលជារខ់សតង ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ខ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខូច ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
គ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដលរនិ្ ន្បម្របើ ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ឃ) ចុំន្ួន្អ្ោរប ោះបនោ តខដល ន្ប ោះបនោ ត 

{ឃ  =  រ  -  (ខ + គ) } 
ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 

 

III. ដ្ុំង្ណើ រការរាប់សនលឹកង្នោ ត 

ល.រ  សុំណួរ ាន្ 
បញ្ញា  

ចុំន្នួ្ររណី 
សរ ប បណដឹ ង 

(តវ៉ាផ្ទទ ល់ាត ់ឬ
លាយលរខអ្រសរ) 

សរ បការរុំទាស់
ន្ងិការរនិ្យល់
ម្រពរប ោះម្រស្ថយ 

១៦ 
បតើាន្បឃើញការរនិ្រលួេាតិសន្ទោះបទិម្របប ោះសម្រាបស៊់រសន្លឹរបនោ ត ន្ិង/
ឬរនិ្ចារប់ស្ថឃល ុំ ិបបនោ តខដរឬបទ? 

 
   

១៧ បតើាន្ការរ ុំខាន្ រារាុំង ដល់ដុំបណើ រការរាបស់ន្លរឹបនោ តខដរឬបទ?     

១៨ 
បតើាន្ការពន្ារបពលការរាបស់ន្លឹរបនោ ត ឬបិទការយិាល័យរាបស់ន្លឹរ
បនោ ត រុំព ងដុំបណើ រការរាបខ់ដរឬបទ? 

    

១៩ 
បតើាន្ការរនិ្អ្ន្ ញ្ញា ត ភាោ រង់្ករគណបរសន្បយា យ ន្ងិអ្ោរសបងេត
ការណ៍ ងតដុំបណើ រការរាបស់ន្លឹរបនោ តខដរឬបទ? 

 
   

២០ 
បតើាន្ការបទិទាវ រ ឬបងអួចការយិាល័យរាបស់ន្លរឹបនោ តបៅបពល រុំព ង
ដុំបណើ រការរាបស់ន្លឹរបនោ តខដរឬបទ?  

 
   

២១ 
បតើាន្ការរាបស់ន្លឹរបនោ ត ប យអាន្ញាបប់ពរ ន្ិង/ឬ រនិ្ ន្ បង្កា ញឲ្យ
បឃើញចបស់ពគីុំនូ្សសន្លរឹបនោ តខដរឬបទ? 

 
   

២២ បតើាន្ភាពរនិ្ម្រតឹរម្រតូវ ន្ិង/ឬបន្លុំបលើការម្របកាសរាប់សន្លឹរបនោ តខដរឬបទ?     

២៣ 
បតើាន្ការទទលួស្ថគ ល់សន្លរឹបនោ តគូសរនិ្ម្រតរឹម្រតវូ/រនិ្ ន្ការ/ខូច/ឬ/
ន្ងិសន្លរឹបនោ តខរលងកាល យ  ឬ/ន្ងិបដបិសធបលើសន្លរឹបនោ តគូសម្រតរឹម្រតវូ 
ប យរម ន្ការម្រតួតពិន្ិតយ ខដរឬបទ? 

 

   

២៤ 
បតើាន្ភាពខ សរោ រវងសន្លឹរបនោ តរោ ង ិបបនោ តខដល ន្រាប់បឃើញ ន្ិង
ចុំន្ួន្អ្ោរប ោះបនោ តខដល ន្ប ោះបនោ ត ខដរឬបទ? 

 
   

២៥ 
បតើាន្ររណីរនិ្ផ្តល់ឱ្យនូ្វរុំណតប់ ត នន្ការរាបស់ន្លឹរបនោ ត( ទ.១១០២) ដល់
ភាោ រង់្ករគណបរសន្បយា យ ឬ/និ្ងរនិ្បិទផ្ាយរុំណតប់ ត បន្ោះបៅរ ខ
ការយិាល័យខដរឬបទ? 

 

   



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

ទម្ររងស់បងេតការណ៍ប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្ររុរម្របឹរាឃ ុំ សង្កេ ត ់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧                                                                         ទុំពរ័ 4 នន្ 5 

២៦ 
បតើាន្ការរុំទាស់ន្ិងការរនិ្យល់ម្រពរបលើការបផ្ទៀងផ្ទទ ត់សន្លឹរបនោ តការ
រាបស់ន្លឹរបនោ ត ន្ិងការប ោះម្រស្ថយ ឬ/ន្ិងការរនិ្ច ោះ តាបលខាបលើ
រុំណតប់ ត នន្ការរាប់សន្លឹរបនោ ត (ទ.១១០២) ខដរឬបទ? 

 
   

បបើាន្ររណីបរើតបឡើង សូរបញ្ញា រព់ីការយិាល័យ? បពលបវលា? រន្រងបម្ររោះ រន្ម្របម្រពឹតត ឬគណបរសណ្ឋ ាន្សររមភាពយា៉ា ងដូចបរដច?.....
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................។ 

IV. កុំណត់ង្េត ថ្នការរាប់សនលឹកង្នោ ត (ចរលងង្ចញពី ទ.១១០២) 

បលខការយិាល័យប ោះ/រាបទ់១ី³  

២៧. លទធផ្លនន្ការបផ្ទៀងផ្ទទ តច់ុំន្នួ្សន្លរឹបនោ តតរការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ងិរាបស់ន្លរឹបនោ ត 
ម្របបេទសន្លរឹបនោ ត ចុំន្នួ្សន្លរឹបនោ ត (ជាបលខ ន្ងិជាអ្រសរ) 

រ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដល ន្ទទួលជារខ់សតង ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ខ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខូច ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
គ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដលរនិ្ ន្បម្របើ ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ឃ) ចុំន្ួន្អ្ោរប ោះបនោ តខដល ន្ប ោះបនោ ត ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ង) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដលាន្រោ ង ិបបនោ ត 

{ង =  ឃ = រ - (ខ + គ)} 
ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 

២៨. លទធផ្លសុំបឡងបនោ តសម្រាបគ់ណបរសន្បយា យន្រីយួៗ 

ល.រ ប ម្ ោះគណបរសន្បយា យ សុំបលងបនោ តខដលទទលួ ន្ (ជាបលខ ន្ងិជាអ្រសរ) 

១ គណបរស ម្របជារន្ររព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
២ គណបរស សបន្ដង្កគ ោះជាត ិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៣ គណបរស  វ៊៊ុន្ស ិន្ប ចិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៤ គណបរស សរពន័្ធបដើរបមី្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៥ គណបរស ខខមររបួររួជាត ិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៦ គណបរស សុំប រឃម ុំសងគរម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៧ គណបរស សញ្ញា តរិរព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៨ គណបរស អ្ុំណ្ឋចខខមរ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៩ គណបរស ម្របជាធបិបតយយរលូ ា ន្ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១០ គណបរស យ វរន្ររព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១១ គណបរស រន្ជាតបិដើរម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១២ គណបរស ស្ថធារណរដាម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 

សន្លរឹបនោ ត ន្ការ សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
សន្លរឹបនោ តរនិ្ ន្ការ សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 

សន្លរឹបនោ តរោ ង ិបបនោ ត សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
 

    

 



បន្ទបស់្ថា ន្ការណ៍សម្រាបក់ារប ោះបនោ ត 

ទម្ររងស់បងេតការណ៍ប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្ររុរម្របឹរាឃ ុំ សង្កេ ត ់អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧                                                                         ទុំពរ័ 5 នន្ 5 

 

IV. កុំណត់ង្េត ថ្នការរាប់សនលឹកង្នោ ត (ចរលងង្ចញពី ទ.១១០២) 

បលខការយិាល័យប ោះ/រាបទ់២ី³  

 

២៧. លទធផ្លនន្ការបផ្ទៀងផ្ទទ តច់ុំន្នួ្សន្លរឹបនោ តតរការយិាល័យប ោះបនោ ត ន្ងិរាបស់ន្លរឹបនោ ត 
ម្របបេទសន្លរឹបនោ ត ចុំន្នួ្សន្លរឹបនោ ត (ជាបលខ ន្ងិជាអ្រសរ) 

រ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដល ន្ទទួលជារខ់សតង ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ខ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខូច ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
គ) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដលរនិ្ ន្បម្របើ ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ឃ) ចុំន្ួន្អ្ោរប ោះបនោ តខដល ន្ប ោះបនោ ត ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 
ង) ចុំន្ួន្សន្លឹរបនោ តខដលាន្រោ ង ិបបនោ ត 

{ង =  ឃ = រ - (ខ + គ)} 
ចុំន្ួន្៍ៈ ................សន្លឹរ ចុំន្ួន្៍ៈ ..............................................សន្លឹរ 

២៨. លទធផ្លសុំបឡងបនោ តសម្រាបគ់ណបរសន្បយា យន្រីយួៗ 

ល.រ ប ម្ ោះគណបរសន្បយា យ សុំបលងបនោ តខដលទទលួ ន្ (ជាបលខ ន្ងិជាអ្រសរ) 

១ គណបរស ម្របជារន្ររព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
២ គណបរស សបន្ដង្កគ ោះជាត ិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៣ គណបរស  វ៊៊ុន្ស ិន្ប ចិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៤ គណបរស សរពន័្ធបដើរបមី្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៥ គណបរស ខខមររបួររួជាត ិ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៦ គណបរស សុំប រឃម ុំសងគរម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៧ គណបរស សញ្ញា តរិរព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៨ គណបរស អ្ុំណ្ឋចខខមរ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
៩ គណបរស ម្របជាធបិបតយយរលូ ា ន្ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១០ គណបរស យ វរន្ររព ជា ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១១ គណបរស រន្ជាតបិដើរម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
១២ គណបរស ស្ថធារណរដាម្របជាធបិបតយយ ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 

សន្លរឹបនោ ត ន្ការ សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
សន្លរឹបនោ តរនិ្ ន្ការ សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 

សន្លរឹបនោ តរោ ង ិបបនោ ត សរ ប ជាបលខចុំន្ួន្.................សន្លឹរ (ជាអ្រសរ៍ៈ................................................) 
 

 

 

    

 


