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 បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភៃន្រពះរណច្កកម�ុរ («បទប�� ៃផ�ក�ុង») ែដលមន៨៣ ម្្ 

និងែចកេចញរ១៧ជំរូក ្រត�បន្រតររិនិរ្េឡង�ញិ េឆ�យរបេទននងកិច�្ រមេ្រពងដំេណព

្រយនេនបយៃនគណៈកម�ករចំរុពគណបកក្បរជនកម�ុរ និងគណបកកសេេ�ង ពររិ េេៃៃទ�២២ 

ែខកក�ដ  � ២ំ០១៤ និងេគលករណណ ្គនពៃន�ធិនសភ្បរជិបេរយ្េេក្មរិអន�រររិិ េគល

ករណណ ែដល្រត�បនេលកយកមក្រតររិនិរ្េេទ�េនពរមួមន៖ ១)ករផ�ល់អំណច្គប់្ គងឲ្មរិភគ

េ្ចន៖ េគលករណណ េនព្សប្មលទិ�្បរជិបេរយ្ែដលរ្មត�ឲ្មរិភគេ្ចនមនសិទ�ិក�ុងករេជ�
េសចក��សេ្មចននប៉ុែន�ធនឲ្មនិ២) ករករររសិទ�ិចូលរមួ និងបេ��ញមរិេនបល់របស់មរិភគ

រិចិ ៣)សិទ�ិអំណចរបស់ចគណបកកមនាសនៈ ក�ុងរដ�សភែដលមនិចូលរមួក�ុងរដ� �បិលិ ៤) 

រម� ភរ និងករទទលួខុស្រត� ចំេរពមុខ្បរម� ស់េ � រ និង ៥)ករ្រតររិនិរ្ និងរុល្ភរិ 

 េគលករណណ េនពរ្មត�ឲ្អំណចន�រិប��រ�ិ និង អំណចន�រិ្បរិបរ�ិមនសិទ�ិអំណច្រតររិនិរ្

េលគ� េទ�ញិេទមកក�ុងេគលបំណងធនមនិឲ្មនអំណចហួសេហរុរ�សំណកអំ់ណចណមយួិ 

េដយេហរុថ �ធិនសភ្រត�បនបេង�រេឡងក�ុងេគលបំណង ររិេសសធនឲ្មនភរយុរ�ិជម ៌

និងសមភររវងគណបកកនេនបយែដលទទួលបនសេម�ងេ � រេ្ចន  គណបកកនេនបយដនកនំ

រដ� �បិល) និងគណបកកនេនបយែដលទទលួបនសេម�ងេ � ររិច  គណបកកនេនបយេេេ្្

រដ� �បិល ែដលមនាសនៈក�ុងរដ�សភ) េេក�ុងកិច�ដំេណ រកររដ�សភិ សំេណ សំុេជ��េិរជនកម�បទ

ប�� ៃផ�ក�ុងេនព  «េសចក��េស��េិរជនកម�») េផ� ររសំខនែ់រេទេលបទប��រ�ិៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងណ

ែដលរកេទេឃញថ មនិបនធន កររររនួទ�សិទិ�អំណចដល់សមជិកសភៃនគណបកកនេនបយ 

ែដលមនាសនៈក�ុងរដ�សភែដលមនិចូលរមួក�ុងះជរដ� �បិល និងខ�ពរម� ភរៃនករចូលរមួិ 
ជំរូកបី ១៖ អំរីករ ិិ យាល�េា ពអសធ� ធិុភរកិចច 

្បករ២ ��  រ�រ) ែចងអំរ� ករេបពេ � រេ្ជសេរ ស្បធន និងអនុ្បធនរដ�សភដចេ់ដយែឡករ�គ�  

េដយមរិភគេ្ចនដចខ់រៃនចំនួនសមជិករដ�សភទងំមូលិ ប៉ុែន�ក�ុងករណ� ែដលរ នភរនេន

បយ រ្មត�ឲ្អនុ�រ�្ មច្បជ់ម�នុ�� បែនម សំេដធននូ�ដំេណ រកររ្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ ្បធន 

អនុ្បធនៃនរដ�សភែដល្រត�បនេបពេ � ររក��ប ់ និងផ�ល់េសចក��ទុកចិរ�ចំេរពះជរដ� �បិលេេ

េដមន�រិកលន�មយួៗេដយ�ជិ�េលកៃដ និងេដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រៃនសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

 ករេបពេ � រដចេ់ដយែឡកេ្ជសេរ ស្បធន និងអនុ្បធនរដ�សភ េដយមរិភគេ្ចនដច់

ខរៃនចំនួនសមជិករដ�សភទងំមូល ផ�ល់លទ�ភរឲ្គណបកកនេនបយ ែដលដនកនះំជរដ� �បិល

ាចេរៀបចំ និងដំេណ រកររដ�សភេដយឯកឯង េដយគ� នករចូលរមួរ�សំណកគ់ណបកកនេនបយ 

ែដលមនិចូលរមួក�ុងះជរដ� �បិលិ េគលករណណ មនិបំេរញរ� ររ�លទ�ិ្បរជិបេរយ្ែដលរ្មត�ឲ្មន

ករចូលរមួរ�្គបសំ់ណកគ់ណបកកនេនបយទងំអស់(1) ែដលទទួលបនសេម�ងេ � ររ�្បររលរដ� 

េទពប�រិចក�� េ្ចនក�� េដមម�ររំណងឲ្សេម�ងរបស់្បររលរដ�ទងំអស់េេក�ុងរដ�សភិ រងេនពេទ

េទៀរ េនង្មបទប��រ�ិ មនិមនែចងអំរ�េគលករណណ ែបងែចកអំណច ែដលរ្មត�ឲ្គណបកកនេន 

                                                      
(1) សូមេមល ម្្ ១ ៃនរដ�ជម�នុ��កម�ុរិ 
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បយន�មយួៗទទលួបនសមម្រត�រំែណង្បធន នអនុ្បធនរដ�សភ នករដនកនគំណៈកម� ជិករ

អចិៃេន�យណ និងគណៈកម�ករជំនញេផកងៗរបស់រដ�សភ េទ្មាសនៈែដលខ�ួនទទួលបនេឡយិ ករ

េជ�ដូេច�ព គឺផ�ល់លទ�ភរឲ្គណបកកនេនបយ ែដលទទលួបនសេម�ងេ � រេ្ចនកនក់បផ់� ចមុ់ខនូ�

មុខដំែណងដនកនរំបស់រដ�សភិ 

 
ជំរូកបី ៣៖ អំរីគណៈកមម ិករអចិ��ធាល ៍ធិុ គណៈកកមករនន�ធរដ�សភ 

 ្បករ១០ ��  រ�រ) ែចងថ ក�ុងករណ� ជម�្  រដ�សភ្រត�េបពេ � រេ្ជសេរ សដចេ់ដយែឡករ�គ�

នូ�សមជិកគណៈកម�ករននៃនរដ�សភិ គណៈកម�ករន�មយួៗ ្រត�េ្ជស្ងំ្បធនមយួរូប អនុ

្បធនមយួរូប និងេលខជិករមយួរូបេដយ�ជិ�េបពេ � រិ ប៉ុែន�ក�ុងករណ� ែដលរ នភរនេនបយ

រ្មត�ឲ្អនុ�រ�្មច្បជ់ម�នុ��បែនម សំេដធននូ�ដំេណ រកររ្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ ករេ្ជសេរ ស

្បធន និងអនុ្បធនគណៈកម�ករននៃនរដ�សភ ្រត�អនុ�រ�្ មចំណុចខ.២ ៃន្បករ២ ��  រ�រ)ិ  

បន� បម់ករដ�សភ ាចដំេណ រករបន�េដមម�េ្ជស្ងំដចេ់ដយែឡករ�គ�  នូ�សមជិកគណៈកម�ករ

ននៃនរដ�សភ េដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ រំណងះេស�មយួ

រូបាចរសមជិករ�រគណៈកម�ករបនិ  

 ្បករ១០ ��  រ�រ)េនព មនិបនែចងឲ្បនច្ស់លស់អំរ�ចំននួសេម�ង ែដល្រត�ទទលួបនក�ុងករ

េបពេ � រេ្ជសេរ សសមជិកគណៈកម�ករៃនរដ�សភេឡយិ េគមនិដនងថ េរករេបពេ � រេនព ្រត�េជ�
េឡងេដយមរិភគេ្ចនដចខ់រ នមរិភគេ្ចនរ�រភគប� នន៉ងណេឡយិ ប៉ុែន�ក�ុងរ នភរ

នេនបយរ្មត�ឲ្អនុ�រ�្មច្បជ់ម�នុ�� បែនម ្បធន និងអនុ្បធនគណៈកម�ករជំនញទងំអស់

ៃនរដ�សភេករេចញរ�ករេបពេ � រេ្ជស្ងំរក��ប់ិ  បទប��រ�ិេនព គឺផ�ុយននងេគលករណណ ន�រ្

នុកូលភរ(2)ិ 

 រំណងះេស�មយួរូប ាចរសមជិករ�រគណៈកម�ករបនិ ករណណ េនពាចនឲំ្រំណងះេស� 

មនិាចបំេរញករ�ររបស់ខ�ួនឲ្បនេរញេលញ និង្បកបេដយ្បសិទ�ិភរេឡយ ររិេសសេេក�ុង 

ខណៈែដលរនួទ�របស់គណៈកម�ករទងំអស់ ្រត�បនេលកកម�ស់រំណងះេស�ម� ក ់ មនិាចបំេរញ

ករ�រេេក�ុងគណៈកម�កររ�រ ែដលមនកល�ភិគេជ�ករក�ុងេរលរមយួគ� េនពេឡយិ  

 បែនមរ�េលេនព េនង្មបទប�� ៃផ�ក�ុងេនព េគមនិេឃញគណៈកម�កររដ�សភមនរនួទ�សកម�

ក�ុងករជ្មមញឲ្មនរម� ភរ ទំនលួខុស្រត� ករ្រតររិនិរ្ និងរុល្ភរេឡយិ េនង្មបទប��

ៃផ�ក�ុងេនព គណៈកម�កររដ�សភមនរនួទ�្រតររិនិរ្េលេសចក��្រង
3 ែរករ្រតររិនិរ្េនពមនិ្រត�

បនេជ�ររធរណៈេឡយ េហយគណៈកម�កររដ�សភហកដូ់ចរគ� នរនួទ�្រតររិនិរ្េមលេសចក��
េស�ច្បេ់ដយរំណងះេស� នសមជិក្រនទ�សភេឡយ(4)ិ ករណណ េនព គឺមនិ្សបននងេគលករណណ

                                                      
(2) សូមេមល េសចក��រន្ល់ខងេលទកទ់ងននង្បករ ១០ ��  រ�រ)ិ 

(3) សូមេមល ្បករ ២១ ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងិ 

(4) ដូចខងេល ិ សូមេមលផងែដរ ្បករ ២២ ៃនបទប�� ៃផ�ក�ុងិ 



3 
 

រម� ភរ និងទំនួលខុស្រត�េឡយិ េនង្មបទប�� ៃផ�ក�ុងេនពែដរ េគកម៏និេឃញគណៈកម�ករ

រដ�សភមនសិទ�េិកពេហសមជិករដ� �បិល និងជនែដលរករ់បន�ដៃទេទៀរ មករកសួរអំរ�េសចក��
្រងច្ប ់នេសចក��្រងច្ប ់នករអនុ�រ�ច្ប ់ែដលរ្មត�េដយេគលករណណ ្រតររិនិរ្ និងរុល្ភរ

រវងអំណច្គប់្ គងរដ�េឡយិ  
ជំរូកបី ៤៖ អំរីអគ�េយខិករដ� ធ 

 ្បករ១៥ ��  រ�រ) ែចងថ អគងេលខជិករដ� ន ្រត�ដនកនេំដយអគងេលខជិករមយួរូប និងអម

េដយអគងេលខជិកររងមយួចំននួ្មករចបំច់ិ  អគងេលខជិករ និងអគងេលខជិកររង្រត�េ្ជស្ងំ

ក�ុងចំេណមមេន��រនខ់�ស់ មនបទរិេរជនណក�ុងកិច�កររដ�បលន៉ងរិចដប ់�  ំ េហយែដលមនិែមនរ

សមជិករដ�សភ និងមនិែមនរអ�កដនកនកំ�ុងគណបកកនេនបយមយួិ ្បករេនព មនិបនប�� ក់

ចំននួអគងេលខជិកររងឲ្បនច្ស់លស់េឡយិ 

 ្បករ១៧ �� ែចងថ បុគងលិកទងំអស់ៃនអគងេលខជិករដ� ន ្រត�ែរង្ងំេដយ្បធនរដ�សភ 

្សប្មច្ប ់ ស��រ�លក�ន�ិកៈមេន��ះជករៃន្កមមន�រិប��រ�ិិ េេខណៈែដលរដ�សភ គឺរេ�ទិកែដល

ជំរុញឲ្មនករចូលរមួមរិរ�្គបគ់ណបកកនេនបយទងំអស់ ករែរង្ងំបុគងលិកទងំអស់ៃនអគង

េលខជិករដ� នេដយ្បធនរដ�សភ គឺមនិឆ�ុពប�� ំងអំរ�រនួទ�្បធនរដ�សភ ែដលរអ�ក ស្មប 

ស្មតលកិច�ករេគលនេនបយ ែរមនិែមនរអ�កទទួលខុស្រត�ករ�ររបស់អគងេលខជិករេទិ បែនម

រ�េលេនព ករេជ�រេបៀបេនព កប៏ង�ឲ្មនករបេ្មផល្បេនជនណផ� ចមុ់ខរបស់គណបកកមយួ ក�ុងករែរង

្ងំបុគងលិកទងំេនព េជ�ឲ្ះងំស�ពដល់ករ�ររមួរបស់រដ�សភិ 

 ្បករ១៨ ែចងថ កំណរេ់ហរុទងំអស់ និងឯកររដៃទេទៀររបស់រដ�សភ ្រត�រក្ទុកេេក�ុង

អគងេលខជិករដ� ន េហយមនិ្រត�េជ�ឲ្ែបកខ�រខ� យេទខងេ្្ េដយគ� នករអនុ�� ររ�្បធន

េឡយិ បទប��រ�ិេនព បព៉រល់ន៉ងជៃនជ់ៃរដល់េគលករណណ រម� ភរ និងទំនួលខុស្រត� ែដលរ្មត�

ឲ្ម� ស់េ � រទទលួបនរបរម៌នេរញេលញអំរ�ដំេណ រករ្គប់្ គងរដ� ែដលក�ុងករណ� េនព គឺដំេណ រករ

រដ�សភ េហរុេនពផ�ល់លទ�ភរឲ្ម� ស់េ � រ ទមទរបននូ�ករទទលួខុស្រត�រ�សំណករ់អួងង្គប់្ គង

រដ�ទងំេនព(5)ិ ដូេច�ព �ធិនៃផ�ក�ុងៃនរដ�សភេនព មនិបនែចងអំរ�បទប�� រដ�បល ស្មបជ់យួ ស្មតល

ដល់រធរណជនក�ុងករទទលួបនរបរម៌នទងំេនពេឡយិ 
ជំរូកបី ៦៖ អំរីេសចកាី្ រុច្�ោ ធិុេសចកាីេស�ច្�ោ 

 ្បករ២១ ែចងថេសចក��្រងច្បរ់បស់ះជរដ� �បិល្រត�ប��ូ នមកគណៈកម� ជិករអចិៃេន�យណរដ�

សភិ េសចក��្រងច្បេ់នព រលិខិរលយលក�ណណ អកករ េហយ្រត�ែចកជូនអ�ករំណងះេស�ទងំអស់ 

្រមទងំេសចក��ែ�ងេហរុមករមយួផងិ គណៈកម� ជិករអចិៃេន�យណរដ�សភ ប��ូ នេសចក��្រងេនពេទ

គណៈកម�ករ្មមុខជំនញឲ្រិនិរ្ិ កលេបរិនិរ្រចួេហយ ្បធនៃនគណៈកម�ករេនព ្រត�នយំក

េនបល់របស់គណៈកម�ករមកជ្មបជូនរដ�សភិ ប៉ុែន�បទប�� ៃផ�ក�ុងេនព បនែចងដចេ់ដយែឡក

                                                      
(5) ម្្ ៣៥ កថខណណ  ១ ៃនរដ�ជម�នុ��កម�ុរ៖ “្បររលរដ�ែខ�រទងំរ�រេ�ទ មនសិទ�ិចូលរមួន៉ងសកម�ក�ុងជ��ភរ នេនបយ េសដ�កិច� សងងមកិច� នងិ 

�បមជមរ៌បស់្បេទសររិ”ិ 
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ក�ុង្បករ២២ អំរ�េសចក��េស�ច្បែ់ដលែចងថ េសចក��េស�ច្បែ់ដលរំណងះេស� នសមជិក្រនទ�សភ

រអ�កេជ�េនព ្រត�េជ�រលយលក�ណណ អកករែចករម្្ េហយមនេសចក��ែ�ងេហរុេេខងេដមរប់

មករមយួផងិ ្មរយៈបទប��រ�ិទងំេនព េសចក��េស�ច្បេ់ដយរំណងះេស� នសមជិក្រនទ�សភ គឺ

មនិរ្មត�ឲ្ឆ�ងករក់រ្រតររិនិរ្របស់គណៈកម�ករជំនញរដ�សភេឡយិ 

 ្បករ២៣ ែចងថ អ�កែរងេសចក��េស�ច្បម់នសិទ�ិចូលះយករណណ ជ្មបគណៈកម�ករ 

ែដលរិនិរ្េសចក��េស�េនពិ ប៉ុែន�្ បករេនព មនិបនែចងអំរ�រនួទ�របស់គណៈកម�កររដ�សភ ក�ុងករ

េកពេហជនរករ់បន�ឲ្ចូលរមួបំ��េឺសចក��្រងច្ប ់ នេសចក��េស�ច្បេ់េក�ុងស�នកររធរណៈេនព

េឡយិ ករេបកស�នកររធរណៈ គឺរក �្ មយួសំខនៃ់នេគលករណណ រម� ភរ និងទំនួលខុស

្រត�ិ 

 ្បករ២៤ ផ�ល់សិទ�ឲិ្គណៈកម�ករាចសន�ិដ� នឲ្រដ�សភេលកេចល នទទួលរិចរណ 

[េសចក��្រងច្ប ់ នេសចក��េស�ច្ប]់  ឲ្រដ�សភបេ��ញមរិរមុន ឲ្រដ�សភទទលួរិចរណ េហយ

ននងទុករករ្បបបផ់ងកប៏និ ប៉ុែន�បទប�� ៃផ�ក�ុង មនិបនផ�ល់សិទ�ិរបស់រំណងះេស� ែដលមនិែមន

រសមជិកគណៈកម�ករឲ្មនសេម�ងក�ុងករសេ្មច នេស�ឲ្មនករ្រតររិនិរ្េលេសចក��្រងច្ប ់

ន េសចក��េស�ច្បក់�ុងរេបៀបវរៈសភេរញអងងេឡយ ក�ុងករណ� ែដលគណៈកម�ករសន�ិដ� នឲ្រដ�សភ

្ចនេចលកររិចរណេលេសចក��្រងច្ប ់នេសចក��េស�ច្បណ់មយួេនពិ 
ជំរូកបី ៩៖ អំរីសណួំរ ធិុចេក�ល 

 ្បករ៣២ ែចងថ ះជរដ� �បិល ្រត�ផ�ល់ចេម�យេទននងសំណួរ ែដលេចទសួរេដយអ�ករំណង

ះេស�  ក�ុងរយៈេរល្បរំ�រៃៃ បន� បរ់�បនទទលួសំណួរិ ចំេរពចេម�យផ� ល់មរ ់្បធនរដ�សភ ាច

សេ្មចេបកឲ្មន នមនិឲ្មនករជែជកេដញេដលិ េបគ� នករេបកឲ្ជែជកេដញេដលេទ េនព

ចេម�យរបស់រដ�មេន�� នរបស់នយករដ�មេន��ននងប��បសំ់ណួរែរម�ងិ ្បករេនពបនបិទសិទ�ិ មនិឲ្មន

ករេឆ�យរបេទននងចេម�យរលយលក�ណណ អកកររបស់ះជរដ� �បិល និងមនិបនែចងអំរ�ករផ�ល់េរល

េ�លេស�គ� ក�ុងករផ�ល់ចេម�យ និងេឆ�យរបេទននងចេម�យេនពទងំរលយលក�ណណ អកករ និងផ� ល់មរ ់ 

េឡយិ ករណណ េនព គឺមនិបនធនករររដល់សិទ�ិចូលរមួមរិេនបល់របស់គណបកកនេនបយ ែដល

មនសេម�ងភគរិចេឡយិ 

 ្បករ៣៣ �� ែចងថ េបសំណួរ [របស់អ�ករំណងះេស�] ចំេលយនយករដ�មេន�� នយករដ�មេន�� ន 

រំណងក�ុងករណ� នយករដ�មេន��មនជុរៈ ្រត�មកេឆ�យសំណួរិ ប៉ុែន�េបសំណួរ ចំេលយសមជិកះជរដ�

�បិលរូបណ សមជិករូបេនព្រត�មកេឆ�យសំណួរេេរដ�សភិ សមជិកះជរដ� �បិល គ� នសិទ�ិចរ់

រំណងមកេឆ�យសំណួរេេរដ�សភជំនសួខ�ួនេឡយិ េជ�រេបៀបេនព អ�កែដលកនក់រ�រជំនញផ� ល់ននង

មនិាចេឡងមកេឆ�យសំណួរេេរដ�សភបនេឡយ េដយេហរុថ សមជិកះជរដ� �បិល ្រត�េឡងមក

េឆ�យេដយខ�ួនឯងផ� ល់នូ�្គបប់�� ទងំអស់ិ 

  

 



5 
 

ជំរូកបី  ១២៖ អំរីរេ�ៀ�្�ជ� ំ

 ្បករ ៤៨�� (រ�រ) ែចងថ អសននុ្កមៃន្កមមរំណងះេស�្រត�េរៀបចំរ្កមមៗ ែដលមន 

សមជិកន៉ងរិចដបរូ់បិ គណបកកនេនបយមនាសនៈរិចរងដប ់ ្រត�េ្ជសេរ ស ្កមមែដលខ�ួន

េរញចិរ�េេរមយួិ េនង្មម្រ ៥៥ �� មនែររំណងះេស�ក�ុង្កមមេទ ែដល្រត�បនផ�ល់េរល

េ�លក�ុងករសំែដងមរិក�ុងករ្បជំុេរញអងងរដ�សភិ ករមនិអនុ�� រឲ្រំណងះេស� ែដលមករ�
គណបកកមនាសនរិចរង១០ បេង�រ្កមមេដមម�មនមកសសំែដងមរិរបស់ខ�ួនក�ុងអងង្ បជំុ គឺរេំល�

េលេគលករណណ េគររមរិភគរិចិ ្បសិនេប សមជិកសភៃនគណបកកែដលមនាសនៈរិចរងដប់

ចូលរមួរមយួ្កមមសមជិកសភគណបកកេផកង ករទទលួបនមកស និងរយៈេរល សំែដងមរិរបស់

្កមមសមជិកសភៃនគណបកកែដលមនាសនៈរិចរងដប ់ គឺសិរេេេ្កមករ្គប់្ គង ់ និងចរែ់ចង

ៃន្បធន្កមមសមជិកសភិ ែផ�ក្មរ� ររ� ម្្៥១ ៃនរដ�ជម�នុ�� (56) សមជិកសភៃនគណបកក

ែដលមនាសនៈរិចរងដប ់ ្រត�បនអនុ�� រឲ្បេង�រមយួដចេ់ដយែឡក េដមម�មនមកសសំែដង

មរិក�ុងអងង្ បជំុិ   
ជំរូកបី ១៦៖  អំរីករស�ែំកែ្��ប�ប� �ៃផក��ុ �ធរដ�សភ 

 ្បករ៨២ែចងថ បទប�� ៃផ�ក�ុងេនពននងែកែ្បបន លុព្្ែរមនេសចក��េស�សំុរ�អ�ករំណង

ះេស�មយួភគបនួន៉ងរិច ៃនចំនួនសមជិករដ�សភទងំមូល េហយ្រត�បនអនុមបរយល់្រមេដយ

សំេឡងរ�រភគប�ៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ ករេស�សំុឲ្មនករែកែ្បេនព គួរែរេជ�ន៉ង

ណឲ្មនករចូលរមួរ�សំណក់្ គបគ់ណបកកនេនបយកនអំ់ណច និងគណបកកនេនបយ្ប ងំ 

េ្រពថ ច្បេ់នព ្រត�ឆ�ុពប�� ំងរ�ឆន�ៈៃនគណបកកនេនបយទងំអស់ ែដលបេង�របនររបប្បរ

ជិបេរយ្េសរ �រហុបកកិ ក�ុងករណ� មនិបនទទួលករអនុមបរមរិរ�រភគប� បទប�� ៃផ�ក�ុងាណរ�ិចុង

េ្កយ្រត�បនចូលរជរមនិ 

 ា្សបយេហរុេនព រ្មត�ឲ្មនករែកែ្បម្្៨២��ៃនរដ�ជម�នុ�� កម�ុរ េដមម�រ្ងនងបទប�� ៃផ�

ក�ុងេនពិ  

ម្្ ១២០ថមី  �ធច្�ោសារីីកេកពេប� ះេ្ជស្ំុ ះំុះ�សា  

 រ�រចំណុចៃនម្្១២០�� ៃន�េិរជនកម�ច្ប ់ ស��រ�ករេបពេ � រេ្ជស្ងំរំណងះេស� បន

បព៉រល់ខ� ងំដល់ សិទ�ិអំណច និងករបរប់ងស់មជិករដ�សភ ែដលផ�ល់ឲ្គណបកករម�ៃនរំណង 

ះេស�មនអំណចហួសេហរុ ក�ុងករដក នដកស់មជិករដ�សភ េដយគ� នរម� ភរ និងគ� នមូលេហរុ

្គប់្ គន់ិ   

 ចំណុចទ�មយួ «រមុ�ខ�ួនសំុលែលងរលយលក�ណណ អកកររ�សភជិករដ�សភ»ិ ចំណុចទ�រ�រ «រ

ម�ខ�ួនបរប់ងស់មជិកភររ�គណបកកខ�ួនិ ចំណុចទងំរ�រៃនច្បេ់នព មនិអនុ�រ�្ រនម្រត�្មម្្៧៧ 

ៃនរដ�ជម�នុ�� ែដលែចងថ «ាណរ�ិារ ប�� ទងំឡយ ចំេរពរំណងះេស�ក�ុងរដ�សភ ្រត�ទុក

រេមឃៈិ រំណងះេស�ររំណង្បរររិែខ�រ មនិែមនរំណងគណបកកនេនបយណមយួេទ»ិ   

                                                      
(6) ្រពះរណច្កកម�ុរ អនុ�រ�នេនបយ្បរជិបេរយ្េសរ �រហុបកកិ 
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ជំរូកបី ១៥ �ធវិេសធកកម�ធរដ�កមធ� �ុ  ឬ/ធិុម្្១១៨ �ធច្�ោេកពេប� ះ
េ្ជស្ំុ  ះំុះ�សា 

 ចំណុច ខ ម្្១១៨ៃនច្ប ់ ស��រ�ករេបពេ � រេ្ជស្ំងំរំណងះេស�បនប�� ញថ គណៈ

កម� ជិករររិេរៀបចំកេបពេ � រ ្បកសេបក�ជនរបេ់ � រររំណងះេស�ិ  ែផ�កេលករអនុរ�នណែបប

េនព កន�ងមក មនករបក្រយខុសៗគ� អំរ�សុរលភររបស់រំណងះេស�ិ េដមម�េដព្រយ

ប�� េនព ជំរូកទ�១៥ ស��រ�គណៈកម� ជិករររិេរៀបចំករេបពេ � រ (គ.ជ.ប) ៃន�េិរជនកម�រដ�ជម�នុ��  

ន/និងម្្១១៨ ៃនច្ប ់ ស��រ�ករេបពេ � រេ្ជស្ងំរំណងះេស� ្រត�ប�� ករ់�សិទ�ិ និងអំណច

របស់ (គ.ជ.ប) ក�ុងករ្បកសរ�សុរលភររំណងះេស� េដមម�ឲ្រដ�សភចបេ់ផ�មន�រិកល��របស់ខ�ួន

េដយ្សបម្្៧៦ ៃនរដ�ជម�នុ�� (7)ិ 

 
១. េសចក�ីេស�វិសធកកមម្្៨២ �ធរដ�ក�ធ� �ុ �ធ្រពះរច្កកក្�រ ប�  ំ

១៩៩៣ 

 
អះ��បេដក អះ��បេស� 

ម្្ ៨២ ��៖ 

រដ�សភេបកសមបយ្បជំុដំបូង ហុកសិបៃៃ

ន៉ងយូរេ្កយេរលេបពេ � រ ្មករ

េកព្បជំុរបស់្រពមហកក្រិ 

មុនចបេ់ផ�មករ�ររបស់ខ�ួន រដ�សភ

្រត�្បកសសុរលភរ ៃនាណរ�រិបស់

សមជិកន�មយួៗ្រត�េបពេ � រដចេ់ដយ

ែឡក រ�គ� នូ�្បធន អនុ្បធនរដ�សភ 

និង សមជិកទងំអស់ ៃនគណៈកម�ករ

ននរបស់រដ�សភ េដយមរិភគេ្ចន

ដចខ់រៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំ

មូលិ 

រដ�សភ ្រត�អនុមបរបទប�� ៃផ�ក�ុងេដយ

មរិភគេ្ចនដចខ់រ ៃនចំននួសមជិក

រដ�សភទងំមូលិ 

ម្្ ៨២ �� (មយួ)៖ 

រដ�សភ េបកសមបយ្បជំុដំបូង ហុកសិបៃៃន៉ងយូរ

េ្កយេរលេបពេ � រ ្មករេកព្បជំុរបស់្រពមហ

កក្រិ 

មុនចបេ់ផ�មករ�ររបស់ខ�ួន រដ�សភ្រត�្បកសសុរល 

ភរៃនាណរ�ិរបស់សមជិកន�មយួៗ ្រត�េបពេ � រដច់

េដយែឡករ�គ�  នូ�្បធន អនុ្បធនរដ�សភ និងសម

ជិកទងំអស់ៃនគណៈកម�ករននរបស់រដ�សភ េដយ

មរិភគេ្ចនដចខ់រៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

រដ�សភ្រត�អនុមបរបទប�� ៃផ�ក�ុង«��» េដយមរិរ�រភគ

ប�ៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

ក�ុងករណ� មនិាចអនុបរបទប�� ៃផ�ក�ុង«��»បនេនព 

បទប�� ៃផ�ក�ុងៃនាណរ�ិចុងេ្កយ្រត�ចូលរជរមនិ  

ម្្ ១១៩ ��៖ 

្មេសចក��េស�រ�្បធន េដយមនមរិ

ម្្ ១១៩ �� (មយួ)៖ 
្មេសចក��េស�រ�្បធន េដយមនមរិឯកភររ�អនុ

                                                      
(7) រដ�សភ មនសមជិករំណងះេស�ន៉ងរិច១២០រូបិ 
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ឯកភររ�អនុ្បធនទងំរ�រ ៃនរដ�សភ 

្រពមហកក្រ ្ទងច់រ់្ ងំ�រជនមយួរូប 

ក�ុងចំេណមរំណងះេស� ៃនគណបកក

ែដលឈ�ពេ � រ ម្បេង�រះជរដ� �បិលិ 

�រជនែដល្រត�បនចរ់្ ងំេនព នសំហ

ករ �ែដលររំណងះេស� នរសមជិក

គណបកករំណងេេក�ុងរដ�សភ ែដលផងូ
ផងងម្កនរំ់ែណងេផកងៗ ក�ុងះជរដ� �ិ
បលេទសំុេសចក��ទុកចិរ�រ�រដ�សភិ 

កលេបរដ�សភ បនេបពេ � រទុកចិរ�

េហយេនព ្រពមហកក្រ្ទងេ់ចញ្រព

ះជ្កនរ្ ែរង្ងំគណៈរដ�មេន��ទងំមូល

ិ  

មុនចូលកនរំ់ែណងគណៈរដ�មេន�� ្រត�

េជ�សច� ្បណិធន ដូចមនខ�នមររែចង

ក�ុងឧបសម�បន�ទ�៦ិ 

្បធនទងំរ�រៃនរដ�សភ ្រពមហកក្រ្ទងច់រ់

្ងំ�រជនមយួរូប ក�ុងចំេណមរំណងះេស�ៃនគណបកក

ែដលឈ�ពេ � រម្បេង�រះជរដ� �បិលិ �រជន ែដល្រត�

បនចរ់្ ងំេនព នសំហករ �ែដលររំណងះេស� 
នរសមជិកគណបកករំណងេេក�ុងរដ�សភ ែដលផងូ
ផងងម្កនរំ់ែណងេផកងៗក�ុងះជរដ� �បិលេទសំុេសច

ក��ទុកចិរ�រ�រដ�សភិ កលេបរដ�សភបនេបពេ � រទុក
ចិរ�េហយេនព ្រពមហកក្រ្ទងេ់ចញ្រពះជ្កនរ្ែរង

្ងំគណៈរដ�មេន��ទងំមូលិ  

U� �រជនមយួរូប រេបក�ជននយករដ�មេន�� មនិ្រត�រេបក�

ជនែដលធ� បក់នរំ់ែណងរនយករដ�មេន��ចំនួនរ�រ(០២)

ាណរ�ិ នរយៈេរលដប(់១០)  � កំន�ងមកេហយិ 

Uមុនចូលកនរំ់ែណងគណៈរដ�មេន��្រត�េជ�សច� ្បណិធន 

ដូចមនខ�នមររែចងក�ុងឧបសម�បន�ទ�៦ិ 

 ជំរូក�� ស��រ�គណៈកម� ជិករររិេរៀបចំករេបពេ � រ 

(ប��ូលក�ុងរដ�ជម�នុ�� ) 

[…….] 

Uន៉ងយូរប�(០៣)ៃៃេ្កយេរលករ្បកសលទ�ផ ល

េបពេ � រេ្ជស្ងំរំណងះេស�ររ ររ គណៈកម�

ជិករររិស្មបក់រេបពេ � រ ្រត�េរៀបចំប�� �សមជិក

រំណងះេស� ែដលមនន៉ងរិច១២០រូបថ� យ្រពមហ

កក្រិ 

 

 

 

២. េសចក�ីេស�វិេសធកកម�ប�ប� �ៃផក��ុ �ធរដ�សភ�ធ្រពះរច្កកក្�រ 
 

ជំរូកបី១ 
អំរីករ ិិ យាល�េា ពអសធ� ធិុភរកិចច 
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អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ២ ��  រ�រ)៖ [...]  

ក. ក�ុងករណ� ជម�្  េ្កមករដនកនរំបស់

្រនទ�សមជិក រដ�សភខងេលេនព ្បសិនេប
មនកូរ ៉ុម េលសរ�រកក់ណ� លៃនចំននួសម

ជិករដ�សភទងំមូល រដ�សភ ្រត�ចបេ់ផ�ម

េជ�ករ្មរេបៀបវរៈដូចរេទ៖ 

១. សេ្មចអំរ�សុរលភរ ៃនាណរ�រិបស់

សមជិកន�មយួៗិ 

២. េបពេ � រេ្ជសេរ សដចេ់ដយែឡករ�គ�

នូ�្បធន អនុ្បធនទងំរ�ររបស់រដ�សភ 

េដយមរិភគេ្ចនដចខ់រៃនចំនួនសមជិក

រដ�សភទងំមូលិ 

មនិាចជែជករិភក្អ��េឡយ េេេ្កមអជិ

បរ�ភររបស់្រនទ�សមជិកិ 

រំណងះេស�ទងំអស់ ្រត�េជ�សច� ្បណិធន

មុនេរលចូលកនរំ់ែណងដូចមនខ�នមររ

ែចងក�ុងឧបសម�បន�ទ�៥ ៃនរដ�ជម�នុ��ិ 

ខ. ក�ុងករណ�  ែដលមនរ នភរនេនបយ

រ្មត�ឲ្អនុ�រ�្មច្បជ់ម�នុ��បែនម សំេដ

ធន នូ�ដំេណ រកររ្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ 

េ្កមករដនកនរំបស់ ្រនទ�សមជិករដ�សភ

ខងេលេនព ្បសិនេប មនកូរ ៉ុមេលសរ�រក់

កណ� ល ៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូល 

រដ�សភ្រត�ចបេ់ផ�ម េជ�ករ្មរេបៀបវរៈដូច

រេទ៖ 

១. សេ្មចសុរលភរ ៃនាណរ�ិរបស់សម

ជិកន�មយួៗិ 

២. េបពេ � ររក��ប ់ េដមម�េ្ជស្ងំ 

្បធន អនុ្បធន រដ�សភ ្បធនអនុ

្បធនគណៈកម�ករជំនញទងំអស់ ៃនរដ�

សភ និងផ�ល់េសចក��ទុកចិរ� ចំេរពះជរដ�

្បករ ២ ��  ប�) ៖ [...]  

ក. ក�ុងករណ� ជម�្  េ្កមករដនកនរំបស់្រនទ�សម

ជិក រដ�សភខងេលេនព ្បសិនេប មនកូរ ៉ុមេលស

រ�រកក់ណ� លៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូល រដ�

សភ ្រត�ចបេ់ផ�មេជ�ករ្មរេបៀបវរៈដូចរេទ៖ 

១. សេ្មចអំរ� សុរលភរៃនាណរ�ិរបស់សមជិក

ន�មយួៗិ 

២. េបពេ � រេ្ជសេរ សរក��ប ់ នូ�្បធនអនុ

្បធនទងំរ�ររបស់រដ�សភែដលមនសមសភរ

បុរស និងេស��  សមម្រ្មសេម�ងេ � រែដល

គណបកកនេនបយន�មយួៗ ទទួលបន េដយមរិ

ភគដចខ់រ ៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

មនិាចជែជករិភក្អ��េឡយ េេេ្កមអជិបរ�ភរ

របស់្រនទ�សមជិកិ 

រំណងះេស�ទងំអស់ ្រត�េជ�សច� ្បណិធនមុន

េរលចូលកនរំ់ែណង ដូចមនខ�នមររែចងក�ុងឧប

សម�បន�ទ�៥ ៃនរដ�ជម�នុ��ិ 

ខ. ក�ុងករណ� ែដលមនរ នភរនេនបយ រ្មត�

ឲ្អនុ�រ�្មច្បជ់ម�នុ��បែនម សំេដធននូ�

ដំេណ រកររ្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ េ្កមករដនកនំ

របស់្រនទ�សមជិករដ�សភខងេលេនព ្បសិនេប 

មនកូរ ៉ុមេលសរ�រកក់ណ� ល ៃនចំននួសមជិករដ�

សភទងំមូល រដ�សភ្រត�ចបេ់ផ�មេជ�ករ្មរេបៀប

វរៈដូចរេទ៖ 

១. សេ្មចសុរលភរ ៃនាណរ�រិបស់សមជិកន�
មយួៗិ 

២. េបពេ � ររក��ប ់ េដមម�េ្ជស្ងំ ្បធន អនុ

្បធនរដ�សភ ្បធន អនុ្បធនគណៈកម�ករ

ជំនញទងំអស់ៃនរដ�សភ និងផ�ល់េសចក��ទុកចិរ�

ចំេរពះជរដ� �បិល េេេដមន�រិកលន�មយួៗ េដយ

�ជិ�េលកៃដ និងេដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រៃន
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�បិលេេេដមន�រិកលន�មយួៗ េដយ�ជិ�
េលកៃដ និងេដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រ

ៃនសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

មនិាចជែជករិភក្អ��េឡយ េេេ្កមអជិ

បរ�ភររបស់្រនទ�សមជិកិ 

រំណងះេស�ទងំអស់ ្រត�េជ�សច� ្បណិធន

មុនេរលចូលកនរំ់ែណង ដូចមនខ�នមររ

ែចងក�ុងឧបសម�បន�ទ�៥ៃនរដ�ជម�នុ��ិ 

សមជិករដ�សភទងំមូលិ 

 

មនិាចជែជករិភក្អ��េឡយេេេ្កមអជិបរ�ភរ

របស់្រនទ�សមជិកិ 

រំណងះេស�ទងំអស់ ្រត�េជ�សច� ្បណិធនមុន

េរលចូលកនរំ់ែណង ដូចមនខ�នមររែចងក�ុងឧប

សម�បន�ទ�៥ ៃនរដ�ជម�នុ��ិ 

រំែណងអនុ្បធនរដ�សភម� ក ់ ្រត�បន្បគល់ឲ្

គណបកកមនិចូលរមួក�ុងះជរដ� �បិល 

ែដលមនាសនៈេ្ចនរងេគិ 

 

ជំរូកបី ៣ 
អំរីគណៈកមម ិករអចិ��ធាល ៍ធិុគណៈកកមករនន�ធរដ�សភ 

 
អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ១០ ��  រ�រ)៖ 

ក�ុងករណ� ជម�្  រដ�សភ្រត�េបពេ � រេ្ជស

េរ សដចេ់ដយែឡករ�គ�  នូ�សមជិកគណៈ

កម�ករននៃនរដ�សភិ គណៈកម�ករន�មយួ

ៗ ្រត�េ្ជស្ងំ្បធនមយួរូប អនុ្បធន

មយួរូប និងេលខជិករមយួរូប េដយ�ជិ�េបព

េ � រិ 

ក�ុងករណ� ែដលរ នភរនេនបយ រ្មត�ឲ្

អនុ�រ�្មច្បជ់ម�នុ�� បែនម សំេដធននូ�

ដំេណ រកររ្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ ករេ្ជស

េរ ស្បធន និងអនុ្បធនគណៈកម�ករនន

ៃនរដ�សភ្រត�អនុ�រ�្ មចំណុច ខ.២ ៃន

្បករ២ ��  រ�រ)ិ បន� បម់ករដ�សភាច

ដំេណ រករបន� េដមម�េ្ជស្ងំដចេ់ដយ

ែឡករ�គ�  នូ�សមជិកគណៈកម�ករននៃន

រដ�សភ េដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រៃន

ចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

្បករ ១០ ��  ប�) ៖ 

ក�ុងករណ� ជម�្  រដ�សភ្រត�េបពេ � រេ្ជសេរ សដច់

េដយែឡករ�គ�  នូ�សមជិកគណៈកម�ករននៃនរដ� 

សភិ គណៈកម�ករន�មយួៗ ្រត�េ្ជស្ងំ្បធន

មយួរូប អនុ្បធនមយួរូប និងេលខជិករមយួរូប 

េដយ�ជិ�េបពេ � រិ 

 

គណបកកដនកនះំជរដ� �បិល ទទលួរនួទ�ដនកន ំ     

គណៈកម�ករ មនចំននួេស�ននងចំនួនគណៈកម�ករដនក

នេំដយគណបកកមនាសនៈក�ុងរដ�សភ 

ែដលមនិចូលរមួក�ុងះជរដ� �បិលិ  គណបកកមនិចូល

រមួក�ុងះជរដ� �បិលែបងែចកចំនួនកម�ករ 

ែដលមនរនួទ� ដនកនរំបស់ខ�ួន េទ្មសមម្រ

ៃនាសនៈមនេេក�ុងរដ�សភ ដល់គណបកកមនិចូល

រមួក�ុងះជរដ� �បិលន�មយួៗ 

ក�ុងករណ� ែដលរ នភរនេនបយ រ្មត�ឲ្អនុ�រ�

្មច្បជ់ម�នុ�� បែនម សំេដធននូ�ដំេណ រកររ
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[...] 

កូរ ៉ុមស្មប់្ បជំុគណៈកម�ករនន ្រត�ឲ្

មនេលសរ�រកក់ណ� លៃនចំននួសមជិកិ 

គណៈកម�ករន�មយួៗ មនសមជិកន៉ងរិច

្បរំ�ររូបិ រំណងះេស�មយួរូប ាចរសម

ជិករ�រគណៈកម�ករបនិ 

្ប្ករ�ៃនរ បបនររិ ករេ្ជសេរ ស្បធន និងអនុ

្បធនគណៈកម�ករននៃនរដ�សភ ្រត�អនុ�រ�្ម

ចំណុច ខ.២ ៃន្បករ ២ ��  រ�រ)ិ បន� បម់ករដ�សភ

ាចដំេណ រករបន� េដមម�េ្ជស្ងំដចេ់ដយែឡក

រ�គ�  នូ�សមជិកគណៈកម�ករននៃនរដ�សភ េដយ

សេម�ងភគេ្ចនដចខ់រ ៃនចំននួសមជិករដ�សភ

ទងំមូលិ 

កូរ ៉ុមស្មប់្ បជំុគណៈកម�ករនន ្រត�ឲ្មនេលសរ�
រកក់ណ� លៃនចំននួសមជិកិ 

គណៈកម�ករន�មយួៗ មនសមជិកន៉ងរិច្បរំ�ររូប

ិ រំណងះេស�មយួរូប មនិាចរសមជិកេលសរ�
មយួគណៈកម�ករេទិ 

 ្បករ ��  ប��ូលក�ុងជំរូកទ� ៣ អំរ�គណៈកម� ជិករ

អចិៃេន�យណ និង គណៈកម�ករននៃនរដ�សភ)៖  

គណៈកម� ជិករអចិៃេន�យណ នគណៈកម�ករជំនញន�
មយួៗៃនរដ�សភ ្រត�កំណរេ់រល១ មយួ)ៃៃ ក�ុង១ 

 មយួ)សប� ហណ េដមម�េជ�ស�នកររធរណៈ ជែជកេដ

ញេដល េដយេកពេហជនរករ់បន�មកបំ��េឺលេសចក��
្រង និងេសចក��េស�ច្ប ់និងករអនុ�រ�ច្បរ់ជរមន

ិ 

េទពប�រន៉ងណកេ៏ដយ សមបយ្បជំុស្មបេ់ឆ�យ

សំណួរខងេលេនព មនិាចេបកលទ�ភរឲ្មនករ

េបពេ � រ្បេ�ទណមយួបនេឡយិ 

គណៈកម� ជិករអចិៃេន�យណ 

មនអំណចទទួលរិនិរ្បទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភ

ិ 

 

 
ជំរូកបី ៤ 

អំរីអគ�េយខិករដ� ធ 
អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ១៥ ��  រ�រ)៖ ្បករ ១៥ ��  ប�) ៖ 
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អគងេលខជិករដ� ន ្រត�ដនកនេំដយអគងេល

ខជិករមយួរូប និងអមេដយអគងេលខជិករ

រងមយួចំនួន្មករចបំច់ិ  

អគងេលខជិករ និងអគងេលខជិកររង ្រត�

េ្ជស្ងំក�ុងចំេណមមេន��រនខ់�ស់ មនបទ

រិេរជនណក�ុងកិច�កររដ�បល ន៉ងរិចដប ់�  ំ

េហយែដលមនិែមនរសមជិករដ�សភ និង 

មនិែមនរអ�កដនកនកំ�ុងគណបកកនេនបយ

មយួិ 

អគងេលខជិករដ� ន ្រត�ដនកនេំដយអគងេលខជិករ

មយួរូប និងអមេដយអគងេលខជិកររងចំននួរ�ររូបិ 

អគងេលខជិករ និងអគងេលខជិកររង ្រត�េ្ជស្ងំ

េដយគណៈកម� ជិករអចិៃេន�យណ ក�ុងចំេណមមេន��
រនខ់�ស់មនបទរិេរជនណ ក�ុងកិច�កររដ�បលន៉ង 

រិចដប ់�  ំ េហយែដលមនិែមនរសមជិករដ�សភ 

និងមនិែមនរអ�កដនកន ំ នមេន��ក�ុងគណបកកនេន

បយមយួិ 

្បករ ១៧ ��៖ 

បុគងលិកទងំអស់ៃនអគងេលខជិករដ� ន ្រត�

ែរង្ងំេដយ្បធនរដ�សភ្សប្មច្ប ់

ស��រ�លក�ន�ិកៈមេន��ះជករៃន្កមមន�រិប��រ�ិិ 

្បករ ១៧ �� (មយួ)៖ 

បុគងលិកទងំអស់ៃនអគងេលខជិករដ� ន ្រត�ែរង្ងំ

េដយអគងេលខជិករៃនរដ�សភ ្សប្មច្ប ់ស��រ�
លក�ន�ិកៈមេន��ះជករៃន្កមមន�រិប��រ�ិិ 

្បករ ១៨៖ 

កំណរេ់ហរុទងំអស់ និងឯកររដៃទេទៀរ

របស់រដ�សភ ្រត�រក្ទុកេេក�ុងអគងេលខ

ជិករដ� ន េហយមនិ្រត�េជ�ឲ្ែបកខ�រខ� យ

េទខងេ្្ េដយគ� នករអនុ�� ររ�្បធន

េឡយិ 

្បករ ១៨ �� ៖ 

កំណរេ់ហរុទងំអស់ និងឯកររដៃទេទៀររបស់

រដ�សភ ្រត�រក្ទុកេេក�ុងអគងេលខជិករដ� ន 

និងររធរណៈ េលកែលងែរកំណរេ់ហរុ និងឯក

ររទងំឡយណ ែដលសេ្មចេដយគណៈកម�

ជិករអចិៃេន�យណថ ាចបព៉រល់ដល់សន�ិសុខររិិ 

 ្បករ��  ប��ូលេទក�ុងជំរូកទ� ៤ អំរ�អគងេលខជិករ

ដ� ន) ៖  

អគងេលខជិករដ� ន ្រត�េរៀបចំឲ្មនបទប�� រដ�

បល េដមម�ធនសិទ�ិ្បររលរដ�ក�ុងករទទួលបន

របរម៌ន និងចូលរមួក�ុង្រនរ�ិករណណ រធរណៈរបស់

រដ�សភិ 

 

ជំរូកបី ៦ 
អំរីេសចកាី្ រុច្�ោ ធិុេសចកាីេស�ច្�ោ 

អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ២៣៖ 

អ�កែរងេសចក��េស�ច្ប ់ មនសិទ�ិចូលះយ

ករណណ ជ្មបគណៈកម�ករ ែដលរិនិរ្

្បករ ២៣ ��៖  

គណៈកម�ករជំនញៃនរដ�សភ ្រត�េកពេហអ�ក្រ

ងច្ប ់ និងអ�កេស�ច្បម់ករកសួរ អំរ�េសចក��រ
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េសចក��េស�េនពិ ្�ង និងេសចក��េស�ច្បក់�ុងស�នកររធរណៈិ 

អ�កែរង្រងច្ប ់ នអ�កែរងេសចក��េស�ច្បម់ន

សិទ�ិចូលះយករណណ ជ្មបគណៈកម�ករ ែដលរិនិរ្ 

េសចក��េស�េនពិ 

្បករ ២៤៖ 

គណៈកម�ករាចសន�ិដ� នថ៖ 

• សូមឲ្រដ�សភេលកេចល រំុរិចរណក ៏

បនិ 

• សូមឲ្រដ�សភបេ��ញមរិរមុនសិន 

េរគរួទទលួរិចរណ នេទិ 

• សូមឲ្រដ�សភទទលួរិចរណ េហយននង

ទុករករ្បបបផ់ងកប៏និ 

្បករ ២៤ ��៖ 

គណៈកម�ករាចសន�ិដ� នថ៖ 

• សូមឲ្រដ�សភេលកេចលរំុរិចរណក ៏បនិ  

• សូមឲ្រដ�សភបេ��ញមរិរមុនសិនេរគរួទទលួ

រិចរណ នេទិ 

• សូមឲ្រដ�សភទទលួរិចរណ េហយននងទុក

រករ្បបបផ់ងកប៏និ 

សមជិកន៉ងរិចមយួភគប�ៃនរដ�សភទងំមូល មន

សិទ�ិសំុឲ្រដ�សភ សេ្មចផ�ុយរ�ករសន�ិដ� នរបស់

គណៈកម�ករិ 

 

 

ជំរូកបី ៩ 
អំរីសណួំរ ធិុ ចេក�ល 

អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ៣២៖ 

អ�ករំណងះេស�មនសិទ�ិដកសំ់ណួរ ដល់

ះជរដ� �បិលិ សំណួរេនព ្រត�សរេសររ

លយលក�ណណ អកករ្បគល់ជូន ្មរយៈ្បធ

នរដ�សភិ 

ចេម�យ ាចេជ�េឡងេដយរដ�មេន��មយួរូប ន 

េ្ចនរូប ា្សបយេដយប�� ែដលបនេចទ

េឡង រករ់បន�ននងករទទលួខុស្រត�របស់

រដ�មេន��មយួរូប នេ្ចនរូបិ េបប�� រករ់បន�

ដល់នេនបយទូេទរបស់ះជរដ� �បិល 

នយករដ�មេន��្រត�េឆ�យផ� ល់ខ�ួនិ 

ចេម�យរបស់រដ�មេន�� នរបស់នយករដ�មេន��  

្បករ ៣២ ��៖ 

អ�ករំណងះេស� មនសិទ�ិដកសំ់ណួរដល់ះជរដ� �ិ
បលិ សំណួរេនព ្រត�សរេសររលយលក�ណណ អកករ

្បគល់ជូន ្មរយៈ្បធនរដ�សភិ 

ចេម�យ ាចេជ�េឡងេដយរដ�មេន��មយួរូប នេ្ចនរូប

ា្សបយេដយប��  ែដលបនេចទេឡងរករ់បន�ននង

ករទទលួខុស្រត�របស់រដ�មេន��មយួរូប នេ្ចនរូបិ េប
ប��  រករ់បន�ដល់នេនបយទូេទរបស់ះជរដ� �បិល 

នយករដ�មេន�� ្រត�េឆ�យផ� ល់ខ�ួនិ 

ចេម�យរបស់រដ�មេន�� នរបស់នយករដ�មេន��ាចេជ�េដយ

ផ� ល់មរ ់នសរេសររលយលក�ណណ អកករិ 

ចេម�យខងេលេនព ្រត�េជ�េឡងក�ុងរយៈេរលដប់្ បៃំៃ 
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ាចេជ�េដយផ� ល់មរ ់ នសរេសររលយ

លក�ណណ អកករិ 

ចេម�យខងេលេនព ្រត�េជ�េឡងក�ុងរយៈេរល

្បរំ�រៃៃ បន� បរ់�បនទទលួសំណួរិ 

ចំេរពចេម�យផ� ល់មរ ់្បធនរដ�សភាច

សេ្មចេបកឲ្មន ន មនិឲ្មនករជែជក

េដញេដលិ េបគ� នករេបកឲ្ជែជកេដញ

េដលេទ េនពចេម�យរបស់រដ�មេន�� ន របស់

នយករដ�មេន�� ននងប��បសំ់ណួរែរម�ងិ 

បន� បរ់�បនទទលួសំណួរិ 

ចំេរពចេម�យផ� ល់មរ ់ 

ចំេរពចេម�យរលយលក�ណណ អកករ រំណងះេស�ដក់

សំណួរ មនសិទ�ិេឆ�យរបផ� ល់មរក់�ុងរដ�សភ ក�ុង

រយៈេរលេស�ននង ករានចេម�យរលយលក�ណណ អកករ

របស់ះជរដ� �បិលិ 

្បករ ៣៣ ��៖ 

រំណងះេស� ែដលបន្ងំសំណួរចំេរពរដ�

មេន��ណមយួ ាចសំុដកលិខិរ្ងំសំណួរ

របស់ខ�ួនេចញបនិ 

រំណងះេស�ឯេទៀរ ាចទទួលរក្សំុ្ងំ

សំណួរែដលដកេចញេហយេនព េទជូន្ប

ធនរដ�សភររ��េទៀរបន កលេបយល់

េឃញថចបំច់ិ  

េបមនករេបកឲ្ជែជកេដញេដល ម� ស់សំ

ណួរ វគ�ិនឯេទៀរ និងរដ�មេន��រករ់បន�នយក 

រដ�មេន�� ាចជែជកប�ូរេនបល់ ក�ុងរយៈេរល

ែដលមនិាចេលសរ�មយួេរល្បជំុេឡយិ 

រដ�សភកំណរទុ់កេរលមយួៃៃ ក�ុងមយួ

សប� ហណ ស្មបេ់ចទសួរះជរដ� �បិលិ 

ករ្បជំុេនពមនិទមទរកូរ ៉ុមេទិ 

េបសំណួរ ចំេលយនយករដ�មេន�� នយករដ�

មេន�� នរំណងក�ុងករណ� នយករដ�មេន��មន

ជុរៈ ្រត�មកេឆ�យសំណួរិ 

េបសំណួរ ចំេលយសមជិកះជរដ� �បិលរូប

ណសមជិករូបេនព ្រត�មកេឆ�យសំណួរ

េេរដ�សភិ 

េទពប�រន៉ងណកេ៏ដយ សមបយ្បជំុសំះប់

េឆ�យសំណួរខងេលេនព មនិាចេបកលទ�

្បករ ៣៣ ��(មយួ)៖ 

រំណងះេស�ែដលបន្ងំសំណួរចំេរពរដ�មេន�� ណ

មយួ ាចសំុដកលិខិរ្ងំសំណួររបស់ខ�ួនេចញបនិ 

រំណងះេស�ឯេទៀរ ាចទទលួរក្សំុ្ងំសំណួរ

ែដលដកេចញេហយេនព េទជូន្បធនរដ�សភរ

រ��េទៀរបន កលេបយល់េឃញថចបំច់ិ  

េបមនករេបកឲ្ជែជកេដញេដល ម� ស់សំណួរ វគ�ិន

ឯេទៀរ និងរដ�មេន��រករ់បន� នយករដ�មេន��ាចជែជកប�ូរ 

េនបល់ ក�ុងរយៈេរលែដលមនិាចេលសរ�មយួេរល

្បជំុេឡយិ រដ�សភ កំណរទុ់កេរលមយួៃៃក�ុងមយួ

សប� ហណ សំះបេ់ចទសួរះជរដ� �បិលិ ករ្បជំុេនព

មនិទមទរកូរ ៉ុមេទិ 

នយករដ�មេន�� នសមជិកះជរដ� �បិល ាចមកេឆ�យ

េដយផ� ល់ នចររំ់ណងណម� កម់កេឆ�យចំេរពមុខ

រដ�សភិ 

េទពប�រន៉ងណកេ៏ដយ សមបយ្បជំុស្មបេ់ឆ�យ

សំណួរខងេលេនព មនិាចេបកលទ�ភរឲ្មនករ

េបពេ � រ្បេ�ទណមយួបនេឡយិ 
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ជំរូកបី ១២ 
អំរីរេ�ៀ�្�ជ� ំ

អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ៤៨��(រ�រ)៖ [……] 

គណៈបកកនេនបយ មនាសនៈរិចរង

ដប់្ រត�េ្ជសេរ ស្កមមណមយួ ែដលខ�ួនេរញ

្បករ ៤៨��(ប�)៖ [……] 

គណៈបកកនេនបយមនាសនៈក�ុងរដ�សភរិចរង

ដប ់មនសិទ�ិបេង�រ្កមមរបស់ខ�ួនចំននួមយួ(០១)្កមមិ 

ភរ ឲ្មនករេបពេ � រ្បេ�ទណមយួ

បនេឡយិ 

្បករ ៣៥៖ 

រដ�សភាចទម� កស់មជិកគណៈរដ�មេន�� ន 

ទម� កះ់ជរដ� �បិល រ�ដំែណងេដយអនុមបរ

ញរ�ិបេន� ស ្មសេម�ងេ � រភគេ្ចន

ដចខ់រៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

ញរ�ិបេន� សះជរដ� �បិល ្រត�បនេលក

េឡងជូនរដ�សភេដយរំណងះេស�ចំននួ

រមសិបនកន៉់ងរិច េទបរដ�សភាច

េលកមករិភក្បនិ 

្បករ ៣៥ (��)៖ 

រដ�សភាចទម� កស់មជិកគណៈរដ�មេន�� នទម� កះ់ជ   

រដ� �បិលរ�ដំែណង េដយអនុមបរញរ�ិបេន� ស ្ម

សំេឡងេ � រភគេ្ចនដចខ់រ ៃនចំននួសមជិក

រដ�សភទងំមូលិ 

ញរ�ិបេន� សះជរដ� �បិល ្រត�បនេលកេឡងជូនរដ�

សភេដយរំណងះេស� ចំនួនរមសិបនកន៉់ងរិច 

េទបរដ�សភ ាចេលកមករិភក្បនិ’ 

្បសិនេបមនញរ�ិបេន� សសមជិកគណៈរដ�មេន�� 

នះជរដ� �បិលរ�រដង រដ�សភ្រត�េបក្បជំុេរញអងង

រិភក្ និងអនុមបរររធរណៈក�ុងទម� ក ់ សមជិក

គណៈរដ�មេន�� នះជរដ� �បិលិ 

 

 ្បករ��  ប��ូលេទក�ុងជំរូកេនព) 

គណបកកែដលមនិចូលរមួក�ុងះជរដ� �បិល 

និងមនាសនៈេ្ចនរង 

េេក�ុងរដ�សភ្រត�បនទទលួរង ល់េហយមនសិទ�ិបេង�
រអ�កនរំក្ 

ក�ុងករ្រតររិនិរ្ករ�ររបស់ះជរដ� �បិល េហយ

ាចេស�សំុឲ្មនកិច�រិភក្រ

ទល់េលេគលនេនបយ របស់រដ� �បិល និងមន

សិទ�ិេឆ�យរបេដយផ� ល់មរ ់ នរលយលក�អកករេទ

ននងចេម�យរបស់ះជរដ� �បិល េទននងសំណួររបស់

រំណងះេស�ិ 



15 
 

ចិរ�េេរមយួិ  

 

ជំរូកបី ១៦ 
អំរីករស�ែំកែ្��ប�ប� �ៃផក��ុ �ធរដ�សភ 

អះ��បេដក អះ��បេស� 

្បករ ៨២ ��៖ 

បទប�� ៃផ�ក�ុងេនពននងែកែ្បបន លុព្្ែរ

មនេសចក��េស�សំុរ� អ�ករំណងះេស�មយួ

ភគបនួន៉ងរិច ៃនចំននួសមជិករដ�សភ

ទងំមូល េហយ្រត�បនអនុមបរយល់្រម

េដយសេម�ងភគេ្ចនដចខ់រ ៃនចំនួន

សមជិករដ�សភទងំមូលិ 

្បករ ៨២ �� មយួ)៖ 

បទប�� ៃផ�ក�ុងេនពននងែកែ្បបន លុព្្ែរមន

េសចក��េស�សំុរ� អ�ករំណងះេស�ន៉ងរិចមយួភគប�
ៃនចំននួសមជិករដ�សភទងំមូល េហយ្រត�បន

អនុមបរយល់្រមេដយសេម�ងភគេ្ចន រ�រភគប�ៃន

ចំននួសមជិករដ�សភទងំមូលិ 

 

 

៣. េសចក�ីេស�វិសធកកមម្្ ១២០ថមី �ធច្�ោសារីីករេកពេប� ះេ្ជស្ំុ
ះំុះ�សា ធិុច្�ោ សារីីវិេសធកកមច្�ោ សារីីករេកពេប� ះេ្ជស្ំុ ះំណុ

ះ�សា 

អរបទេដម អរបទេស� 

ម្្ ១២០ ��៖ 

សមជិករដ�សភ ្រត�បរប់ងស់មជិកភរ

របស់ខ�ួន េទ្មករណ� ណមយួដូចខង

េ្កម៖ 

• រម�ខ�ួនទទលួមរណភរិ 

• រម�ខ�ួនបរប់ងស់មមទ�រិ� ជ��ៈ 

េដយមនលិខិរប�� ករ់�្កសួង 

រ បបនមនសមរកិច�ិ  

• រម�ខ�ួនសំុលឈបរ់លយលក�ណណ អកករ

រ�សមជិករដ�សភិ 

• រម�ខ�ូន ្រត�រុលករផ�ន� េទសដករ់ន�

នគររ�បទឧ្កិដ� នបទមជមនមណមយួិ 

• រម�ខ�ួនបរប់ងស់មជិកភររ�គណបកក

នេនបយរបស់ខ�ួនិ 

ម្្ ១២០ �� (មយួ)៖ 

សមជិករដ�សភ ្រត�បរប់ងស់មជិកភររបស់ខ�ួន 

េទ្មករណ� ណមយួដូចខងេ្កម៖ 

• រម�ខ�ួនទទលួមរណភរិ 

• រម�ខ�ួនបរប់ងស់មមទ�រិ� ជ��ៈ េដយមនលិ

ខិរប�� ករ់�្កសួង រ បបនមនសមរកិច�ិ  

• រម�ខ�ួនសំុលឈបរ់លយលក�ណណ អកករ 

រ�សមជិករដ�សភ េហយប�� ករ់�មូលេហរុ 

និងផករ�ផ្យររធរណៈិ 

• រម�ខ�ូន ្រត�រុលករផ�ន� េទសដករ់ន�នគរ

រ�បទឧ្កិដ� នបទមជមនមណមយួិ 

• រម�ខ�ួនបរប់ងស់មជិកភរ រ�គណបកកនេន

បយរបស់ខ�ួន ែដលមនករសេ្មចរលយ

លក�ណណ អកករ ែរមនិែមនមូលេហរុេដយររករ
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   កលេបសមជិករដ�សភរូបណមយួ 

្រត�បរប់ងស់មជិកភរមនរយៈេរល្បំ

មយួ ០៦)ែខន៉ងរិចមុនចបន់�រិកល រម�
គណបកកនេនបយេនព ាចេស�េ្ជស្ងំ

សមជិក��ជំនសួ េដយេ្ជសេរ សក�ុងចំ

េណមេបក�ជនែដលមនេេ� ព ្មលំដប់

េលខេរៀងក�ុងប�� �េបក�ជនឈរេេ� ពេបព

េ � រ ៃនមណណ លេបពេ � ររបស់រម�ខ�ួនេនព

មកជំនសួ េដយមនិបចេ់បពេ � រេឡង�ញិិ 

បេ��ញមរិខុសឆងងិ 

   កលេបសមជិករដ�សភរូបណមយួ ្រត�បរប់ង់

សមជិកភរមនរយៈេរល្បមំយួ ០៦)ែខ 

ន៉ងរិចមុនចបន់�រិកល រម�គណបកកនេនបយ

េនព ាចេស�េ្ជស្ងំសមជិក��ជំនសួ េដយ

េ្ជសេរ សក�ុងចំេណមេបក�ជន ែដលមនេេ� ព្ម

លំដបេ់លខេរៀង ក�ុងប�� �េបក�ជនឈរេេ� ពេបព

េ � រៃនមណណ លេបពេ � ររបស់រម�ខ�ួនេនព 

មកជំនសួ េដយមនិបចេ់បពេ � រេឡង�ញិិ 

 


