
អនុសសន៍ស្រមាប ់
ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពប�� េីបាះេឆា� ត និងករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ឆា� ២ំ០១៧ 

  

េយាងតមករសិក្សោរបស់ខុមែ�ហ�លជាមយួអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និងកម�វធិពីិភាក្សោតុមលូេនៃថ�ទី
១៩ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ជាមយួគណបក្សនេយាបាយ អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល អ�កជំនាញករេបាះេឆា� ត អនុ

សសនស៍្រមាបក់រេធ�បច�ុប្បន�ភាពប�� ីេបាះេឆា� ត និងករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ឆា� ២ំ០១៧ ផ�ល់ជូនដូចខងេ្រកម៖ 

I. ស្រមាប់ែកលម�េសចក�ី្រពងបទប��  នងិនតីិវិធសី្រមាប់ករេធ�បច�បុ្បន�ភាពប��េីបាះេឆា� ត 
និងករចះុេឈ� ះេបាះេឆា� ត ឆា� ២ំ០១៧ 

1. នតីវិធិ ី នងិ្រក�មចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តស្រមាបព់លករចណំាក្់រស�កេនេ្រក្របេទសៈ ពិនិត្យលទ�ភាពក�ុង

ករេរៀបចំនីតិវធិី និងបេង�ត្រក�មចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ែដលអចឱ្យពលករចំណាក្រស�កេន្របេទសៃថ 

ែដលមាននីតិវធិីអចចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តតមបនា� ត្់រពំែដនៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ គ.ជ.ប កគ៏ួរ

េចញលិខិតែដលជាេសចក�ីែណនាមំយួេដយែឡកេទអជា� ធរ ែដលគរួេចញលិខិតប�� កទ់ីសំណាក ់

(ទីលំេនមនិច្បោស់លស់) ឲ្យពលករចំណាក្រស�កេន្របេទសៃថ េ្រប្របាស់ក�ុងករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត។ 

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា គរួេធ�សំេណ ជាផ�ូវករេទរជរដ� ភបិាលៃថ ែដលអនុ�� តឱ្យពលករមានៃថ�ឈប់

ស្រមាក និងេលកែលងករបងៃ់ថ�ទិដ� ករស្រមាបក់រេចញ ចូលមកចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត និងេបាះេឆា� ត។ 

ពីេ្រពះពលករចំណាក្រស�កេន្របេទសៃថ មនិទនប់ានចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តេនឆា� ២ំ០១៦ជាង១លន

នាក។់ 

2. ករលុបេឈ� ះ្របជាពលរដ�េចញពបី�� ីេបាះេឆា� តៈ ក�ុងករណី្របជាពលរដ�ទទលួមរណភាព ដកហូតជា

បេណា� ះអសន�នូវសិទ�ិេបាះេឆា� ត ឬេឈ� ះស�ួនក�ុងប�� ីេបាះេឆា� ត គឺ្រត�វមានឯកសរជាសំអង្រតឹម្រត�វ 

និងច្បោស់លស់។ េត្រត�វកណំតថ់ា ឯកសរជាសំអង្រតឹម្រត�វ និងច្បោស់លស់ដូចេម�ច? ចំេពះករ

ផា� ស់លំេនឋន ឬទីសំណាកេ់ចញេទឃំុ សង� ត ់ គួរ្រសងដ់កក់�ុងប�� ីដចេ់ដយែឡក។ (្របករ 

៦.១៤ និង្របករ ៦.៤) 

3. ្រក�មចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តដល់្រគបភ់មូជិនបទ នងិតមវត�អរមៈ គ.ជ.ប ្រត�វមានេគាលករណ៍ថា ្រគប់

ភូមៃិនទីជនបទ (មនិែមនទី្របជុំជន) និងតមវត�អរម នឹង្រត�វមាន្រក�មចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តេទដល់ 

េដម្បសី្រម�លឲ្យ្របជាពលរដ�បានេទ និង្រពះសង្ឃនិមន�ចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត។ ជាមយួគា� េនះ គួរបេង�ត

ឱ្យ្រក�មចុះេឈ� ះចល័ត ជាមយួម�ន�ីអជា� ធរឃំុ សង� ត ់ េដម្បេីធ�ឯកសរប�� កអ់ត�ស�� ណ និងទី

លំេនដល់អ�កែដលឈ ឺជនពិករ ្រពះសង្ឃ។ល។ (្របករ ៦.២) 

4. ករបេង�តករយិាល័យេដម្បសី្រម�លដល់ជនពកិរ នងិជនចស់ជរៈ គ.ជ.ប គួរេរៀបចំករយិាល័យេបាះ

េឆា� តេនអគារជានេ់ល មកដកេ់នជានផ់ា� ល់ដី េដម្បជីយួ ស្រម�លដល់បងប�ូនជនពកិរ និងជនចស់

ជរអចេទេបាះេឆា� តបាន។ (្របករ ៤.៣) 

5. កណំតយ់កភមូជិាេគាលក�ុងករបេង�តករយិាល័យេបាះេឆា� តៈ ចណុំច ៤.៣.៨ ក�ុង្របករ ៤.៣ ដក

ពក្យ «តបំន»់ ជនំួសេដយពក្យ «ភមូ»ិ វញិ។ េន«ភមូ»ិដច្់រសយាល ែដលមាន្របជាពលរដ�មាន

1 



សិទ�ិេបាះេឆា� តតិចជាង១០០(មយួរយ) នាក ់ក្៏រត�វបេង�តករយិាល័យមយួែដរ។ េ្រពះជាេគាលករណ៍

ករបេង�តករយិាល័យេបាះេឆា� ត គឺែផ�កេលភូម។ិ ករកំណតយ់កតបំនណ់ាមយួេដម្បបីេង�តជា

ករយិាល័យេបាះេឆា� តអចនងឹមានករេលកសំណួរអំពតីមា� ភាពៃនករបេង�តេនាះ។ 

6. អ�កសេង�តករណ៍ជាតចិល័តៈ ដក ឬែកស្រម�លចណុំច ៥.២.៣ ក�ុង្របករ ៥.៣ ែដលែចងថា «អ�ក

សេង�តករណ៍ជាតិចល័តសំេដេលអ�កេធ�ករសេង�តករណ៍ចល័តក�ុង្រកបខណ័� ជាតកិំណតភ់ារកចិ�/វធិី
ស�ស�េដយសមាគម ឬអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលជាត ិ ែដល្រត�វបាន គ.ជ.ប សេ្រមចទទួលស� ល់ 

និងអនុ�� តឱ្យសេង�តេមលដំេណ រករេធ�បច�ុប្បន�ភាពប�� ីេបាះេឆា� ត និងចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត»។ េ្រពះ

រក្សោទុកេគាលករណ៍ៃនករកណំតអ់�កសេង�តករណ៍ចល័តេដយអង�ករ សមាគមមនិែមនរដ� ភបិាល

ខ�ួនឯងវញិ។ អ�កសេង�តករណ៍ចល័តមនិ្រតឹមែតស្រមាបថ់ា� កដ់ឹកនាេំទ ប៉ុែន�កម៏ានអ�កមានជំនាញភារ

កិច� នងិវធិីស�ស�ដចេ់ដយែឡក ែដលចតត់ងំេដយអង�ករ សមាគមមនិែមនរដ� ភបិាល េដម្បចុីះ

សេង�តដំេណ រករេបាះេឆា� ត ្រត�តពិនិត្យ នងិេផ��ងផា� តក់រងរសេង�តករណ៍របស់ខ�ួន។ 

7. ករកណំតជ់ន្រត�វបានតុលករផ�នា� េទស-ែដលបាត ់ ឬដកសិទ�ៈិ គ.ជ.ប គួរខិតខកំរពរសិទ�ិ និង

ស� រតីច្បោបព់ីមនុថា ជនែដល្រត�វបានតុលករផ�នា� េទសជាស� ពរដកព់ន�នាគារ េទប្រត�វបាតប់ងសិ់ទ�ិ
ចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត សិទ�ឈិរេឈ� ះេបាះេឆា� ត និងសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ជាេគាលករណ៍ គ.ជ.ប ផ�ល់សិទ�ិ
ឲ្យជនចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ឬឈរេឈ� ះេបាះេឆា� ត គឈឺរេលមូលដ� នឯកសរផ�ូវកររបស់អជា� ធរមាន

សមត�កិច�។ ដូចេនះ គ.ជ.ប ក្៏រត�វឈរេលមូលដ� នផ�ូវករពីអជា� ធរមានសមត�កចិ� េនេពល គ.ជ.ប 

បដិេសធ ឬដកសិទ�ិជនណាមា� ក។់ គ.ជ.ប ្រត�វទទួលបានឯកសរអពីំេសចក�ីសេ្រមចជាមយួប�� ីេឈ� ះ

(រល់េពលដណំាកក់លចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ករចុះប�� ីគណបក្សនេយាបាយ និងេបក�ជនឈរេឈ� ះ

េបាះេឆា� ត និងដណំាកក់លេបាះេឆា� ត) ពីតុលករ នងិ ឬ្រកសួងមានសមត�កិច�ែដលបង� ញអំពីជន

ែដលបាតប់ង ់ ឬដកសិទ�ិចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត និង ឬសិទ�ឈិរេឈ� ះេបាះេឆា� ត និង ឬសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

េនាះេទប គ.ជ.ប មានសិទ�បិដិេសធ ឬដកសិទ�ិពួកេគបាន។  

េដម្បជីំរះប�� ច្រម�ងច្រមាសអំពីជនែដល្រត�វតុលករេចទ្របកន ់ ឬផ�នា� េទស គ.ជ.ប ្រត�វមាន

នីតិវធិីមយួែដលកណំតល័់ក�ខណ័� ច្បោស់លស់ អំពីជនែដល្រត�វតុលករេចទ្របកន ់ ឬផ�នា� េទស

ែដលមនិអចចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ឈរេឈ� ះជាេបក�ជន និងេបាះេឆា� ត។ ្រគានែ់តេយាងតមមា្រត

២៤ និងមា្រត៤៦ ៃនច្បោបស់�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� គ.ជ.ប មនិអច្របកសថា ជន

ណាមា� កប់ាតសិ់ទ�ចុិះេឈ� ះេបាះេឆា� ត នងិ ឬ ឈរេឈ� ះេបាះេឆា� ត និង ឬ េបាះេឆា� តបាន តមរយៈ

ករឮ ឬករដឹងថា តុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារ ឬជនេនាះ្រត�វបានេចទ្របកន ់ និងឃំុខ�ួនក�ុង

ពន�នាគារ ឬមន�ីរឃំុឃាងំ។ មា្រត២៤ ែចងថា គា� នសិទ�ិឈរេឈ� ះជាេបក�ជន គឺជនែដល្រត�វបាន

តុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារពីបទឧ្រកិដ� ឬបទមជ្ឈមិ... មា្រត៤៦ ែចងថា ល័ក�ខណ័� េដម្បមីាន

េឈ� ះក�ុងប�� ីេបាះេឆា� ត គមឺនិ្រត�វស�ិតក�ុងស� នភាពជាបព់ន�នាគារ ឬមនិ្រត�វបានដកសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

េយាងស� រតីច្បោបេ់នសមយ័អ៊ុនតក ់ (UNTAC) ច្បោបេ់បាះេឆា� តមុនៗ រមួទងំស�ងដ់រអន�រជាតិ ជា

ទូេទជនែដលបាតប់ងសិ់ទ�ិេបាះេឆា� ត និងឈរេឈ� ះេបាះេឆា� ត គឺជាទណ�ិ ត (ជនែដល្រត�វបាន

តុលករផ�នា� េទសជាស� ពរដកព់ន�នាគារ)។ ជាអកុសលករអនុមត័ច្បោបេ់បាះេឆា� តេ្រជសតងំ

តំណាងរ�ស�ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ មនិ្រត�វបានតណំាងរ�ស�ពិភាក្សោេដញេដលេនក�ុងកិច�្របជុំេពញអង�

របស់រដ�សភាអំពីស� រតីៃនច្បោបេ់នះេទ។ ជាកែ់ស�ង មានជនែដលតុលករេចទ្របកន ់និងផ�នា� េទស
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ដកព់ន�នាគារេ្រចនរបម់ុនឺនាក ់ រមួទងំអ�កដកឲ់្យេនេ្រកឃំុបេណា� ះអសន� និងអ�កនេយាបាយជា

េ្រចន ែដលមនិទន្់រត�វបានតុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារជាស� ពរេនេឡយ។ 

គ.ជ.ប គួរពិភាក្សោជាមយួរដ�សភា និង ឬ ្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ�� េដម្បបីក្រសយមា្រត២៤ និងមា្រត

៤៦ ៃនច្បោបេ់បាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស� និងកណំតល័់ក�ខណ័� ចំេពះជនែដល្រត�វបានតុលករ

េចទ្របកន ់ឬផ�នា� េទសជាបព់ន�នាគារឲ្យបានច្បោស់។ (្របករ ៦.៤) 

8. ករទទលួ ករអេង�ត នងិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងទកទ់និករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តៈ (ជពូំកទ៧ី)  

o ្រត�វទទួលពក្យបណ�ឹ ង និងជួយ សរេសរបណ�ឹ ងចំេពះអ�កប�ឹងមនិមានសមត�ភាពសរេសរពក្យ

បណ�ឹ ង 

o បែន�មយន�ករអេង�តបណ�ឹ ង (្រសវ្រជាវ េផ��ងផា� ត ់ និង្របមូលភស�ុតង) េលបទេល�សដក់

ពិនយ័ និងដកសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

o បេង�តគណៈកម�ករទទួល និងអេង�តពក្យបណ�ឹ ងេន គ.ជ.ប 

o ្រត�វកំណតេ់ពលេវលស្រមាបក់រអេង�ត និងករេដះ្រសយបណ�ឹ ងបាតេ់ឈ� ះែដលបានចុះ

ក�ុងប�� ីរចួេហយ 

o សវនាកររបស់គ.ជ.ប ដូចជា សវនាករសេង�ប សវនាករ្របតិបក្ស និងសវនាករសួរេដញ

េដល្រត�វេធ�ជាសធារណៈ។ 

9. ករកណំតច់នំនួ នងិទតីងំករយិាល័យេបាះេឆា� តៈ ព្រងឹងនីតិវធិីៃនករ្រត�តពិនិត្យករកំណតច់នំនួ ទី
តងំ និងេលខកូដករយិាល័យេបាះេឆា� តឲ្យមានតមា� ភាព េដយឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យរបស់ម�ន�ី គ.ជ.ប 

េទេលអជា� ធរមលូដ� ន និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ សង� ត។់ (្របករ ៤.១) 

10. ករេផ��ងផា� តស់�ិតអិ�កចុះេឈ� ះ្របចៃំថ�ៈ គ.ជ.ប ្រត�វេធ�ករពិនិត្យ នងិេផ��ងផា� តច់នំួនស�ិតិអ�កចុះេឈ� ះ

្របចៃំថ�ែដលបាន្រសងត់ួេលខេដយៃដពី្រក�ម ក.ច.ប ជាមយួចនំួនទិន�នយ័ែដលទទួលបានក�ុងកុំព្ូយទ័

រេម េដម្បឱី្យ្របាកដថា ទិន�នយ័េនាះមានករបាតប់ងែ់ដរឬអត ់ កុំឱ្យដូចករណីេនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ែដល

េឈ� ះអ�កេបាះេឆា� តបានប��ូ លរចួេហយ ប៉ុែន�បានបាត។់ (ចំណុច ៦.៤.១២ ៃន្របករ ៦.៤) 

11. ទនិ�នយ័ប�� ីេបាះេឆា� តស្រមាបក់រេធ�សវនកម� ឬករេផ��ងផា� តប់�� ីេឈ� ះេបាះេឆា� តៈ គ.ជ.ប គួរផ�ល់

ទិន�នយ័ប�� ីេឈ� ះេបាះេឆា� ត (PDF ទន ់ ែដលមនិែមនជា PDF រងឹ ជារបូភាព) ែដលអច្រត�វបំែលង

ជាទិន�នយ័វភិាគបានេដយកុពំ្ូយទរ័ដល់គណបក្សនេយាបាយ និងអង�ករសង�មសីុវលិស្រមាបេ់ធ�សវន

កម� េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ាន្រតឡបេ់ទ គ.ជ.ប វញិអំពីគុណភាពៃនប�� ីេបាះេឆា� ត។ (្របករ ៦.១១ និង

៦.១៣) 

II. យន�ករេដម្បគីា្ំរទ និងព្រងឹងភារកិច� និងសមត�កិច�របស ់គ.ជ.ប ជាមួយអជា� ធរ និងភាគី

ពក់ពន័� 

1. ឯកសរប�� កអ់ត�ស�� ណស្រមាបក់រេបាះេឆា� តៈ ្រកសួងមហៃផ�្រត�វេចញអត�ស�� ណបណ័�

ស�� តិែខ�រ និងសំបុ្រតកំេណ តឱ្យអ�កមានសិទ�ិេបាះេឆា� តឱ្យបាន្រគបគ់ា� ១០០%។ គ.ជ.ប គួរែត

ពិភាក្សោ និងេស�េទ្រកសួងមហៃផ�ក�ុងករសិក្សោអំពមីូលេហតុ ែដល្របជាពលរដ�មនិមានអត�ស�� ណ

បណ័� ស�� តិែខ�រ និងសំបុ្រតប�� កក់ំេណ ត។ អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល គួរចូលរមួជយួ ក�ុងករសិក្សោ

េនះ ែដលមានករគា្ំរទ និងសហករពី គ.ជ.ប និង្រកសួងមហៃផ�។ 
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2. ករអបរ់ ំ ផ្សព�ផ្សោយអពំកីរេបាះេឆា� តៈ គ.ជ.ប ្រត�វេចញេសចក�ីែណនាេំទអជា� ធរមានសមត�កចិ� 

(អជា� ធររជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  នងិឃំុ សង� ត)់ េដម្បផី�ល់ករគា្ំរទ ស្រម�ល និងសហករ

ជាមយួភាគីពកព់ន័� ែដលរមួមាន គណបក្សនេយាបាយ ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន អង�ករមនិែមនរដ�

ភបិាលជាតិ និងអន�រជាតិ ែដល គ.ជ.ប ទទួលស� ល់ េធ�សកម�ភាពអបរ់ ំ និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានដល់

អ�កេបាះេឆា� ត។ េខត�ែដល្រត�វយកចិត�ទុកដករ់មួមានៈ េខត�បនា� យមានជយ័ េខត�បាតដំ់បង េខត�កំពង់

ចម េខត�កំពងធ់ំ េខត�កពំត េខត�េកះកុង េខត�្រកេចះ និងេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំជាេដម។ េ្រពះថា េនេខត�ទងំ

េនះ អ្រតៃនអ�កចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តមានចំននួទប េបេធៀបនឹងេខត�ដៃទេទៀត ក�ុងករចុះេឈ� ះេបាះ

េឆា� តឆា� ២ំ០១៦។  

3. យន�ករថា� កជ់ាតសិ្រមាបក់រេបាះេឆា� តៈ បេង�តយន�កររមួថា� កជ់ាតិ (្រចកែតមយួ) េដម្បែីចករែំលក

ពត័ម៌ាន ជួយ អន�រគមន ៍ និងស្រមបស្រម�លែកត្រម�វករណីភាពមនិ្រប្រកតី ករអនុវត�នខុ៍ស្រកមសីល

ធម ៌ ករមនិយល់សមត�កិច�/ភារកិច�ៃនភាគីពកព់ន័� ឬ/និងទំនាស់តចិតចួទកទ់ិនករចុះេឈ� ះេបាះ

េឆា� ត ករអបរ់ផំ្សព�ផ្សោយអពីំករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត ករសេង�តករណ៍។ល។ យន�ករេនះមាន

សមាសភាពពីសមាជិក គ.ជ.ប   ម�ន�ី គ.ជ.ប ម�ន�ីៃនគណៈអចិៃ�ន�យស៍ន�ិសុខេបាះេឆា� ត ម�ន�ីៃន

គណបក្សចុះេឈ� ះ្របកតួ្របែជងក�ុងករេបាះេឆា� ត និងតំណាងអង�ករសមាគម មនិែមនរដ� ភបិាល

សេង�តករណ៍េបាះេឆា� ត។ យន�កររមួេនះ គួរែត្រត�វបេង�តេនកំរតិថា� កជ់ាតិ នងិថា� កេ់ខត� េ្រកមករ

ដឹកនារំបស់សមាជិក គ.ជ.ប។ 

III. វិេសធនកម�ច្បោប់េបាះេឆា� តេ្រជសតងំតណំាងរ�ស�េដម្បេីលកស�យួ និងករពរសទិ�ិអ�ក

ចំណាក្រស�ក និងេធ�ករេនេ្រក្របេទស 

 េយាងតមមា្រត ១៥០ ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គ.ជ.ប ធានាឱ្យករេបាះេឆា� ត្រប្រពឹត�េទ

េដយេសរ ី ្រតឹម្រត�វ និងយុត�ិធម ៌ ្រសបតមេគាលករណ៍ៃនលទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ េសរពីហុបក្ស និងមា្រត ៤២ ៃន

ច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត�េទៃនគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំករេបាះេឆា� ត គ.ជ.ប មានសិទ�ិអំណាច ភារ

កិច� នងិករទទួលខុស្រត�វ េដយចតវ់ធិានករ្រគបរ់បូភាព េដម្បធីានាឱ្យករេបាះេឆា� ត្រប្រពឹត�េទេដយេសរ ី ្រតឹម

្រត�វ និងយុត�ិធម ៌និងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបេ់នះ គ.ជ.ប េធ� និងជូនរបាយករណ៍េទរដ�សភា។ ដូចេនះរបាយករណ៍

របស់ គ.ជ.ប គួរប��ូ លអពំបី�� ៃនករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តមនិទនេ់ពញេលញចំេពះពលករចំណាក្រស�ក និងម�ន�ី
ស� នទូតេធ�ករេនបរេទស។ 

 អ�កតំណាងរ�ស� ពិនតិ្យរបាយករណ៍របស់ គ.ជ.ប  េហយអេ�� ញ គ.ជ.ប ្រកសួងមហៃផ� និងអ�កជំនាញ

េបាះេឆា� ត េដម្បពីន្យល់អំពីប��  និងរកដំេណាះ្រសយ។ តំណាងរ�ស�គួរេធ�េសចក�ីេស�វេិសធនកម�ច្បោបេ់បាះេឆា� ត

េ្រជសតងំតំណាងរ�ស� េដម្បផី�ល់សិទ�ិអំណាច និងបេង�តនីតិវធិឱី្យ គ.ជ.ប េដម្បេីធ�ករចុះេឈ� ះេបាះេឆា� តដល់

ពលករចំណាក្រស�ក និងម�ន�ីស� នទូតេធ�ករេនបរេទស យ៉ាងេហចណាស់មានអន�រប្ប��ត�ិពិេសសឱ្យសកល្បង

េន្រតឹម្របេទសៃថសិន។ វេិសធនកម�ច្បោបេ់នះ េដម្បបីេង�តឱ្យមានករយិាល័យចុះេឈ� ះេបាះេឆា� ត េនស� នទូត 

ស� នកុងសុ៊ល និងទីតងំែក្បរេរងច្រក ឬកែន�ងេធ�កររបស់ពលករែខ�រក�ុ្របេទសៃថ។ 
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