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ជំររូទី ១ 
ការចុះបញ្ជគីណបរសនរោ យឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត និង

បញ្ជ រីបរខជនឈររ ា្ ះ 

១. ភារម្មន ទិធឈិររ ា្ ះជារបរខជន 
អន ដោមតមាព្ត ២៣ នន ច.ប.ត.រ ព្បជារលរ ាណខ្មរណ លានសិទធិ និង 

ានបាំណ្ងឈរដ ម្ ះជាដបក្ខរនដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ ព្តូវបាំដរញ 
លក្ខខ្ណ្ឌ  ូចខាងដព្កាម៖ 
១.១ ានសញ្ជា តិណខ្មររីក្ាំដណ្ើ ត។  
១.២ ានអាយ  ២៥ (នមៃព្ ាំ) នោ ាំដ ើងដៅ គិត ល់នថៃដ ះដនោ ត។ 
១.៣ ានសិទធិដ ះដនោ ត និងានដ ម្ ះក្ោ ងបញ្ា ីដ ះដនោ ត។ 
១.៤ ានលាំដៅឋាន ឬទីសាំណាក់្ក្ោ ងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មព ជា។ 
១.៥ ានការណតងតាំងរីគណ្បក្សនដោ យ ណ ល នច ះបញ្ា ីឈរដ ម្ ះ 

ដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ។ 
២. ភារោា ន ទិធឈិររ ា្ ះជារបរខជន 
គ្មម នសិទធិឈរដ ម្ ះជាដបក្ខរនដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ គឺ៖ 
២.១ មន្តនរីរារការស ីវលិ មន្តនរីត ោការ ក្ងក្ាល ាំងនគរ លជាតិ ក្ងដោធរល 

ដខ្មរេូមិនទក្ោ ងម ខ្តាំណណ្ង និងបរវរិតសាសនា ឬ 
២.២ រនណ លព្តូវ នត ោការអដនាទ ដទសដាក់្រនធនាគ្មររីបទឧព្កិ្ ា ឬ 

បទមរឈិម ដេើយណ លមិនទន់ាននីតិសមបទដ ើងវញិ ឬ 
២.៣ រនណ លព្តូវ នអរនាទ ដទស ក្សិទធិដ ះដនោ ត ឬ ក្សិទធិឈរដ ម្ ះ 

ឱ្យដគដ ះដនោ ត 
២.៤ រនវកិ្លចរតិ ឬរនណ លសថិតដៅដព្កាមអាណារា លទូដៅណ ល 

ានលិខិ្តបញ្ជា ក់្រីព្ក្សួងានសមតថកិ្ចច ឬ 
២.៥ រនណ លព្តូវ ក្េូតជាបដណាដ ះអាសនោនូវសិទធិដ ះដនោ ត ឬរនណ ល

ព្តូវ នល បដ ម្ ះរីបញ្ា ីដ ះដនោ តដដាយ គ.រ.ប ឬ 
២.៦ សារិក្នន គ.រ.ប និងគណ្ៈក្មមការដរៀបចាំការដ ះដនោ តព្គប់ 

លាំដាប់ថ្នោ ក់្ ឬ 
២.៧ សារិក្ននឧតរមព្កុ្មព្បឹក្ាននអងគដៅព្ក្ម ឬ 
២.៨ សារិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 
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៣. ការដារ់ពារយ ុចំាប់ឈប់រិរ   
មន្តនរីរារការស ីវលិ មន្តនរីត ោការ ក្ងក្ាល ាំងនគរ លជាតិ ក្ងដោធរល

ដខ្មរេូមិនទ សារិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា សារិក្ឧតរមព្កុ្មព្បឹក្ាននអងគដៅព្ក្ម 
និងបរវរិតសាសនា ណ លានបាំណ្ងឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ 
ព្តូវដាក់្ពាក្យស ាំចាប់ឈប់រិដសស ឬោចាក្សិកាខ បទ រេូត ល់នថៃព្បកាស 
លទធអលននការដ ះដនោ តជាសាថ ររោ៉ាងតិច ៧ (ព្ ាំរីរ) នថៃ ម ននថៃដបើក្យ ទធនាការ 
ដោសនាដ ះដនោ ត។ 
លិខិ្តបញ្ជា ក់្ការអន ញ្ជា តចាប់ឈប់រិដសសរីព្ក្សួង ឬអងគភារ អាចភាា ប់ 

មក្ជាមួយពាក្យស ាំច ះបញ្ា ីដបក្ខរនឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត។ ក្ោ ងក្រណី្ដធវើមិនទន់ 
ព្តូវដអញើពាក្យស ាំចាប់ឈប់រិដសសរូន គ.រ.ប ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងតិច ៧ (ព្ ាំរីរ) 
នថៃ ម ននថៃចាប់ដអដើមដបើក្យ ទធនាការដោសនាដ ះដនោ ត។ 
៤. ការដារ់ពារយ ុចំុះបញ្ជគីណបរសនរោ យឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត 
ក្. ការដបើក្បញ្ា ីច ះដ ម្ ះគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត ព្តូវ
ចាប់ដអដើម ៩០ (ដៅសិប) នថៃ ម ននថៃដ ះដនោ ត។ គណ្បក្សនដោ យ
ណ ល នច ះបញ្ា ីព្តឹមព្តូវ តមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូចានណចងក្ោ ងចាប់សដីរី
គណ្បក្សនដោ យ ដេើយានបាំណ្ងឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តដព្រើសតាំង 
តាំណាងរាស្តសរជាអលូវការ ព្តូវដធវើពាក្យស ាំច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យ 
ឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត (ទ.១០០៨) ដៅនាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មម នន គ.រ.ប ។ 

ខ្. ទ.១០០៨ ព្តូវ នអដល់ដដាយឥតគិតនថលរូនគណ្បក្សនដោ យ ណ ល 
ានបាំណ្ងឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ។ គណ្បក្ស 
នដោ យព្តូវបាំដរញ ទ.១០០៨ ដនះ ជា ២ (រីរ) ចាប់។ 

គ. ទ. ១០០៨ ព្តូវច ះេតថដលខាដដាយព្បធានគណ្បក្សនដោ យ ឬ 
តាំណាងណ ល នទទួលការដអទរសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ រីព្បធាន 
គណ្បក្សនដោ យដនាះ។ ការដអទរសិទធិបនរ ព្តូវណតានការយល់ព្រម 
ជាោយលក្ខណ៍្អក្សររីព្បធានគណ្បក្សនដោ យ។ 

ឃ. ទ.១០០៨ ព្តូវភាា ប់មក្ជាមួយនូវ ៖ 
 ១- ដសចក្ដីចមលងលិខិ្តបញ្ជា ក់្ការច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យ ដៅ

ព្ក្សួងមហានអទ ១ (មួយ) ចាប់ 
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 ២- ដ ម្ ះគណ្បក្សនដោ យជាអក្សរដរញ ជាអក្សរកាត់ និង
សញ្ជា សាគ ល់គណ្បក្សនដោ យ 

 ៣- អាសយដាា នននទីសាោ ក់្ការក្ណាដ លគណ្បក្សនដោ យ 
 ៤- បញ្ា ីដបក្ខរនឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តសរ បទូទាំងព្បដទស។ បញ្ា ីដនះ 

ព្តូវានដបក្ខរនដរញសិទធិចាំនួនោ៉ាងតិច ១/៣ (មួយភាគបី) នន 
ចាំនួនអាសនៈក្ោ ងរ ាសភា និងដបក្ខរនបព្មុងចាំនួនដសមើគ្មោ នឹង 
ដបក្ខរនដរញសិទធិ 

 ៥- ដ ម្ ះមណ្ឌ លណ លគណ្បក្សនដោ យ ានបាំណ្ងដៅឈរ
និងបញ្ា ីដបក្ខរនឈរដ ម្ ះតមមណ្ឌ លទាំងដនាះ។ បញ្ា ីដបក្ខរន
ឈរដ ម្ ះតមមណ្ឌ ល ព្តូវានដបក្ខរនព្គប់តមចាំនួនអាសនៈ
និងតមគាំរណូ ល គ.រ.ប អដល់រូន។ ចាំដពាះមណ្ឌ លដ ះដនោ ត
ណ លានអាសនៈ ១ (មួយ)  ឬ ២ (រីរ) ព្តូវានដបក្ខរនបព្មុង 
ចាំនួនោ៉ាងតិច ៣ (បី) របូ 

 ៦- ដសចក្ដីព្បកាសអាំរីគណ្នីធនាគ្មរ ណ លគណ្បក្សនដោ យ
 នទ ក្ព្ ក់្ចាំណូ្លដអសងៗ រមួានទាំងវភិាគទនណ ល នមក្
រីព្បេរណាក៏្ដដាយដៅធនាគ្មរក្ោ ងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មព ជា ណ ល
ានការទទួលសាគ ល់រីធនាគ្មរជាតិននក្មព ជា 

 ៧- លក្ខនដិក្ៈគណ្បក្សនដោ យ និងឯក្សារដអសងៗណ លបញ្ជា ក់្
រីការបដងាើតគណ្បក្សនដោ យ 

 ៨- ដសចក្ដីព្បកាសរបស់គណ្បក្សនដោ យថ្ន ចូលរមួដ ះដនោ ត 
និងទទួលយក្លទធអលននការដ ះដនោ ត ណ លព្បព្រឹតរដៅដដាយ 
ដសរ ី ព្តឹមព្តូវ យ តិរធម៌ និងចូលរមួអន វតរ ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ របស់ 
គ.រ.ប និងព្ក្មសីលធម៌ និងចាប់សដីរីគណ្បក្សនដោ យ 

 ៩- បញ្ា ីរាយនាមគណ្ៈក្ាម ធិការនាយក្ ឬគណ្ៈក្ាម ធិការអចិនន្តនរយ៍
ឬអងគការសមមូលរបស់គណ្បក្សនដោ យ 

 ១០- បង្ហា ន់ន បង់ព្ ក់្តមាល់ចាំនួន ១៥.០០០.០០០ ( ប់ព្ ាំោន) ដរៀល 
ណ លដចញដដាយរតនាគ្មរជាតិ។ 

៥. ការទទួលពារយ ុចំុះបញ្ជគីណបរសនរោ យឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត 
ក្. ការទទួលពាក្យស ាំច ះបញ្ា ី ទ.១០០៨ ានរយៈដរល ១៥ ( ប់ព្ ាំ) នថៃ 
គឺដរៀងរាល់នថៃ ដរលព្រឹក្ចាប់រីដា៉ាង ៧:០០ នាទី  ល់ដា៉ាង ១១:៣០ 
នាទី និងដរលរដសៀលចាប់រីដា៉ាង ២:០០ នាទី  ល់ដា៉ាង ៥:៣០ នាទី។ 
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ខ្. គ.រ.ប ព្តូវដចញបង្ហា ន់ន ទទួលពាក្យរូនគណ្បក្សនដោ យណ ល
 នដាក់្ពាក្យស ាំច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត
និងរក្ាគល់បញ្ា ី ១ (មួយ) ចាប់ ទ ក្ជាឯក្សារ។ 

គ. បង្ហា ន់ន ទទួលពាក្យព្តូវបញ្ជា ក់្អាំរីចាំនួន និងព្បដេទឯក្សារ ណ ល
 នទទួល ដដាយព្តូវច ះកាលបរដិចេទព្បគល់ ទទួល និងច ះេតថដលខា 
ឬសាោ មដមន របស់អោក្ព្បគល់ ទទួល។ 

៦. ការរិនតិយ នងិ រព្ម្ចរប  ់គ.ជ.ប 
ក្. គ.រ.ប ព្តូវរិនិតយសដព្មចដលើ ទ.១០០៨ ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ៧ 
(ព្ ាំរីរ) នថៃ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលពាក្យស ាំ។ 

ខ្. ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប យល់ព្រមច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះ
ដ ះដនោ ត គ.រ.ប ព្តូវដចញលិខិ្តបញ្ជា ក់្ការច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យ 
ឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តរូនសាមីគណ្បក្សនដោ យ ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

គ. ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប រិនិតយដឃើញថ្ន សាំណ្ ាំ លិខិ្តរបស់គណ្បក្សនដោ យ 
ណាមួយរ ាំ នបាំដរញលក្ខខ្ណ្ឌ ព្គប់ព្គ្មន់  ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ៤ 
(ទាំរ័រ២) គ.រ.ប ព្តូវរូន ាំណឹ្ងដៅសាមីគណ្បក្សនដោ យដនាះវញិ 
ដ ើមបីបាំដរញបណនថម ឬណក្តព្មូវចាំណ្ ចខ្វះខាតក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ 
៥ (ព្ ាំ) នថៃ បនាទ ប់រីនថៃណ ល នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង។ 

ឃ. ក្ោ ងក្រណី្សាមីគណ្បក្សនដោ យ រ ាំ នបាំដរញលក្ខខ្ណ្ឌ តមការ 
ក្ាំណ្ត់  ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៤) គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចប ិដសធ 
ការស ាំច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ តដនាះ ដដាយ 
បាំដរញ ច ះេតថដលខា និងកាលបរដិចេទដលើដសចក្ដីសដព្មចចាំនួន ៣ (បី) 
ចាប់ រចួដអញើរូនគណ្បក្សនដោ យសាមី ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់ ។  
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ជំររូទី ២ 
នីតវិិធីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 

ណផ្ោរទី ១ 
ការបដឹងតវ៉ា  ឬ/និងការបដងឹជំទា  ់

រនណាក៏្ដដាយ ឬតាំណាងានសិទធិបដឹងតវា៉ា ឬ/និងបដឹងរាំទស់តមឋានាន ព្ក្ម 
ដៅ គឃ.សប ឬ គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា អាំរីបញ្ជា ទាំងឡាយ 
ពាក់្រ័នធនឹងការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ ព្បសិនដបើានេសដ តងបញ្ជា ក់្ 
ថ្ន ានភារមិនព្តឹមព្តូវ ូចណចងក្ោ ង ច.ប.ត.រ ឬ/និង ប.ន.ត.រ ឬ/និងបទបញ្ជា  
នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ដលើក្ណលងណត ៖ 

- ការបដឹងទក់្ទងនឹងការច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត និង 
បញ្ា ីដបក្ខរនឈរដ ម្ ះណ លព្តូវបដឹងដដាយសាមីខ្លួន  ឬសាមីគណ្បក្សនដោ យ 

- ការបរឹងទក់្ទងនឹងការដ ះដនោ ត និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ដៅការោិល័យ 
ដ ះដនោ ត/រាប់សនលឹក្ដនោ ត ណ លព្តូវបរឹងដដាយភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យ 

- ការបរឹងទក់្ទងនឹងការព្បកាសលទធអលបដណារ ះអាសនោ ននការដ ះដនោ ត 
ណ លព្តូវបរឹងដដាយ គណ្បក្សនដោ យណ ល នច ះបញ្ា ីឈរដ ម្ ះ 
ដ ះដនោ ត ឬតាំណាង 

១. ពារយបណដឹ ង 
ពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវដធវើដ ើងជាោយលក្ខណ៍្អក្សរតម ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) 

ចាប់ (ចាំដពាះបណ្ដឹ ងតវា៉ា) ឬចាំនួន ៤ (បួន) ចាប់ (ចាំដពាះបណ្ដឹ ងរាំទស់)។ 
គឃ.សប ឬមន្តនរីដ ះដនោ ត ព្តូវព្បគល់ ទ.១២០២  ល់អោក្បរឹងដ ើមបីបរឹង ឬបរឹងបនរ 
ព្បសិនដបើានការដសោើស ាំ។  
អោក្បដឹង ាំបូងអាចថតចមលង ទ.១២០២ ណ លខ្លួន នបាំដរញ រចួច ះេតថដលខា 

ឬអដិតដមន ដលើចាប់ចមលងទាំងដនាះដដាយខ្លួនឯង ដេើយអាចដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដដាយផ្ទទ ល់ ឬអាចព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរឱ្យតាំណាងដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង 
រួសខ្លួន ន។ 
ពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវបញ្ជា ក់្នូវរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន ូចខាងដព្កាម ៖ 
១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
២- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង 
៣- ព្បដេទននអាំដរើដលមើស 
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៤- ដរលដវោ និងទីក្ណនលងននការព្បព្រឹតរអាំដរើដលមើស ឬភារមិនព្បព្ក្តី
ដក្ើតដ ើង 

៥- ដបើអាចដធវើ ន បញ្ជា ក់្អាំរីាព្តចាប់ដ ះដនោ ត ណ ល នរ ាំដោេ 
៦- អតរសញ្ជា ណ្របស់រនណ លពាក់្រ័នធនឹងការបដឹងតវា៉ា ឬការបដឹងរាំទស់ 
៧- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់សាក្សី ដបើាន 
៨- េសដ តងដអសងៗដទៀត ដបើាន។ 
ពាក្យបណ្ដឹ ងអនាមិក្ រ ាំព្តូវ នចាត់ទ ក្ជាពាក្យបណ្ដឹ ងស្រសបចាប់ និងមិន

ព្តូវដលើក្យក្មក្ដដាះស្រសាយ ប៉ា ណនរព្តូវ នចាត់ទ ក្ជាឯក្សាររ័ត៌ានសព្ាប់
ការរិចារណា។ 

ពាក្យបណ្ដឹ ងបដឹងរីអញ្ជា តរន1  ព្តូវ នចាត់ទ ក្ជាពាក្យបណ្ដឹ ងស្រសបចាប់ 
និងព្តូវ នសេការជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទ ក្សនរិស ខ្ដ ះដនោ ត ដ ើមបីណសវង 
រក្អតរសញ្ជា ណ្របស់អោក្ព្បព្រឹតរដលមើសដនាះ និងរព្ងឹងការការពារ និងទប់សាា ត់ 
បណនថម។ ក្ោ ងក្រណី្ណ លណសវងរក្អតរសញ្ជា ណ្អញ្ជា តរនមិនដឃើញ គឃ.សប ឬ  
គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ព្តូវរូន ាំណឹ្ងដៅអោក្បដឹងវញិអាំរីក្រណី្ដនះ ក្ោ ងរយៈដរល 
សមស្រសប។ 

២. ការរាប់ចំនួននងៃតវ៉ា  ឬនងៃជំទា  ់និងការ រព្ម្ចរលើបណដឹ ងតវ៉ា  ឬបណដឹ ងជំទា  ់
ការរាប់ចាំនួននថៃតវា៉ា ឬនថៃរាំទស់ និងការសដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ា ឬ 

ពាក្យបណ្ដឹ ងរាំទស់រ ាំព្តូវ នរាប់បញ្ចូ លនថៃប ណ្យអលូវការ។ 
 
 

 
 

 
  

                                                      
1 ជនេិនាគ ល់អតរសញ្ញញ ណ 

ឧទេរណ៍្៖ 
ព្បសិនដបើដរឿងដេត ដក្ើតដ ើងក្ោ ង ាំណាក់្កាលដោសនាដ ះដនោ ត ដៅ

នថៃទី២៥ រយៈដរលននការបដឹងតវា៉ាគឺ ៣ នថៃដព្កាយនថៃដក្ើតដេត  ដេើយចាប់ដអដើម
 ាំដណ្ើ រការរីនថៃបនាទ ប់ គឺនថៃទី២៦ រយៈដរលដនាះនឹងព្តូវអ តដៅនថៃទី២៨ ដវោ
ដា៉ាង ១៧:៣០ នាទី ប៉ា ណនរព្បសិនដបើនថៃទី២៨ ព្តូវជានថៃឈប់សព្ាក្ណ លាន
ក្ាំណ្ត់ក្ោ ងអន ព្កឹ្តយសដីរីព្បតិទិនឈប់សព្ាក្ការង្ហររបស់មន្តនរីរារការ និដោរិត 
ក្មមក្រព្បចាាំនោ ាំ រយៈដរលដនះនឹងព្តូវចប់ដៅនថៃទី២៩ ដវោដា៉ាង ១៧:៣០ នាទី 
វញិ។ 
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ណផ្ោរទី២ 
នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល នងិការរដាះព្ាយពារយបណរឹ ង 
រោងុដំណារ់កាលចុះបញ្ជគីណបរសនរោ យឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត 

និងបញ្ជ រីបរខជនឈររ ា្ ះ 

១. នីតិវិធីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
 ១.១ នីតិវិធីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណរឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
  ក្. គណ្បក្សនដោ យ ណ ល នដាក់្ពាក្យស ាំច ះបញ្ា ីគណ្បក្សនដោ យ 

ឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត ដេើយព្តូវ នប ិដសធដដាយ គ.រ.ប សាមី 
គណ្បក្សនដោ យ ឬតាំណាងអាចបដឹងតវា៉ាជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ៥ (ព្ ាំ) នថៃ បនាទ ប់រី 
នថៃ នទទួលដសចក្ដីសដព្មចប ិដសធរបស់ គ.រ.ប ។ 

  ខ្. ក្ោ ងក្រណី្ទទួលដសចក្រីសដព្មចប ិដសធ ប៉ា ណនរសាមីគណ្បក្ស ឬតាំណាង 
រ ាំ នដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ាដៅតមដរលដវោ  ូចានណចងក្ោ ង 
ចាំណ្ ច ក្ (ទាំរ័រ៧) ដនាះដទ ព្តូវចាត់ទ ក្ថ្នមិន នបរឹងតវា៉ា។ 

  គ. នីតិវធីិននការដាក់្ និងការទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិ 
របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 

 ១.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
  ក្. ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ាព្តូវរិនិតយ និងសដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ាដនះ ក្ោ ង 

រយៈដរល ១០ ( ប់) នថៃ ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃទទួល នពាក្យបណ្ដឹ ង។ 
  ខ្. នីតិវធីិននការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិរបស់ 

ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 
  គ. ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ជាដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររ 

បិទអលូវតវា៉ា។ 
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២. គំន ូបំព្រួញរយៈររលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណរឹ ងទារ់ទង 
នឹងការចុះបញ្ជគីណបរសនរោ យឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត និងបញ្ជ រីបរខជនឈររ ា្ ះ 

 

 
 
 
 
 

  
ោ៉ាងយូរ ៧ នថៃ 

បនាទ ប់រី នទទួលពាក្យស ាំ 
(ច.ប.ត.រ ាព្ត ៣១) 

ោ៉ាងយូរ ៥ នថៃ  
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ង 
(ច.ប.ត.រ ាព្ត ៣១) 

ោ៉ាងយូរ ៥ នថៃ បនាទ ប់រីនថៃ 
 នទទួលដសចក្ដីសដព្មច 
(ច.ប.ត.រ ាព្ត ៣៣) 

គាំនូសបាំព្រួញទី១ 

គណបរសនរោ យ 
បរឹងរៅព្រុម្ព្បរឹាធម្ានុញ្ញ  

ព្រមុ្ព្បឹរាធម្ានញុ្ញ  
 រិនិតយ នងិ រព្ម្ច 

 

បដិរ ធការ ុចំុះបញ្ជ  ី(បិទផ្លូវតវ៉ា ) 
 

យលព់្រម្ការ ុចំុះបញ្ជ  ី

លរខខ្ណឌ ម្ិនព្គបព់្ោន ់

គណបរសនរោ យ 
បំររញលរខខ្ណឌ ណដលខ្វះខាត 

លរខខ្ណឌ ព្តវូ ន 
បំររញព្គបព់្ោន ់

លរខខ្ណឌ ម្ិន ន 
បំររញព្គបព់្ោន ់

លរខខ្ណឌ ព្គប់ព្ោន់ 

គ.ជ.ប 
បដិរ ធការ ុចំុះបញ្ជ  ី

គណបរសនរោ យ 
ដារ់ពារយ ុចំុះបញ្ជ រីៅ គ.ជ.ប 

 

គ.ជ.ប រិនិតយពារយ ុចំុះបញ្ជ  ី

១០  នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ 
 នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង 
(ច.ប.ត.រ ាព្ត ៣៣) 
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ណផ្ោរទី៣ 
នីតិវិធនីនការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង  

ចំរពាះព្គប់អំររើបំពានរលើបទបបញ្ញតរិននជំរូរទី១០ (រទា បបញ្ញតរិ) នន ច.ប.ត.រ  

ណអោក្ទី៣ ដនះ ណណ្នាាំអាំរីនីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល និងការដដាះស្រសាយ 
ពាក្យបណ្ដឹ ង ចាំដពាះព្គប់អាំដរើបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិននរាំរូក្ទី១០ នន ច.ប.ត.រ 
ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ណ លព្បព្រឹតរដដាយរនណ លមិនណមន 
ជាមន្តនរីដ ះដនោ ត ឬព្បព្រឹតរដដាយគណ្បក្សនដោ យ ឬព្បព្រឹតរដដាយរន 
ណ លជាមន្តនរីដ ះដនោ តណ លអាចនាាំឱ្យានការផ្ទក្រិន័យ និងណ លអាចដក្ើតដ ើង 
ដៅព្គប់ ាំណាក់្កាលននការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ រមួទាំងដៅមួយ 
នថៃម ននថៃដ ះដនោ ត និងដៅនថៃដ ះដនោ តអង។ 

I. ពារយបណដឹ ងពារ់រ័នធនឹងជនណដលម្ិនណម្នជាម្ស្តនរីរ ះរនោ ត ឬគណបរស
នរោ យ 
រនណាក៏្ដដាយ ឬតាំណាងានសិទធិដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ងចាំដពាះរនណ លមិនណមន 

ជាមន្តនរីដ ះដនោ ត ឬគណ្បក្សនដោ យដៅ គឃ.សប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) 
នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត  ឬដៅ គធ.ខ្ប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃ 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬអសះអាដៅ គឃ.សប ឬ 
បនរបរឹងដៅ គ.រ.ប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប  ឬបនរបរឹងដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា 
ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ាងោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រី នទទួលលិខិ្ត 
រូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ គ.រ.ប ។ ពាក្យបណ្រឹ ងព្តូវបញ្ជា ក់្នូវរ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់ មួយចាំនួន ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ១ (ទាំរ័រ ៥) ។   

១. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 

 ១.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
  ក្. អោក្បដឹងព្តូវបាំដរញ ទ.១២០២  ចាំនួន ៤ (បួន) ចាប់ ។ ក្ោ ងក្រណី្

ណ លអោក្បដឹងមក្បដឹងដដាយផ្ទទ ល់ាត់ ឬជាោយលក្ខណ៍្អក្សរតម
លិខិ្តដអសងដព្ៅរី ទ.១២០២ គឃ.សប ព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹងឱ្យបាំដរញ 
ទ.១២០២ ចាំនួន ៤ (បួន) ចាប់។ អោក្បរឹង ាំបូងអាចថតចមលង 
ទ.១២០២ ណ លខ្លួន នបាំដរញ រចួច ះេតថដលខា ឬអរិតដមន ដលើ 
ចាប់ថតចមលងទាំងដនាះដដាយខ្លួនឯង ដេើយអាចដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ង 
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   ឃ.២ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចណចងក្ោ ងចាំណ្ ច
១ (ទាំរ័រ៥)  ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយ- 
លក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិ មិនព្តឹមព្តូវជាអាទ៍ 
សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវណណ្នាាំ 
អោក្បដឹង ឬតាំណាង ឱ្យបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយ 
មិនឱ្យេួសរយៈដរលក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយ 
ក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល 
 ល់ដរលក្ាំណ្ត់ អោក្បរឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថម 
នូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ព្បធាន គឃ.សប ឬសារិក្ណ ល ន
ទទួលសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យ
បណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនាន 
បញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់ ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់
សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ..” 
ដេើយច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គឃ.សប និង 
ច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជា 
ឯក្សារ ២ (រីរ) ចាប់។  

   ឃ.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ ោ៉ាងយូរ
បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត  ានរ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្ត 
ព្បគល់សិទធិព្តឹមព្តូវតមចាប់ (ក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួន 
បរឹងផ្ទទ ល់) សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ព្តូវច ះកាលបរដិចេទ ដរលដវោ ដេើយច ះេតថដលខា ដ ះព្ត 
គឃ.សប ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ១ (មួយ) 
ចាប់ រក្ាទ ក្ក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ១ (មួយ) ចាប់ និង 
ទ ក្បិទអាយជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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 ១.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
  ក្. បនាទ ប់រី នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដេើយ គឃ.សប ព្តូវព្បរ ាំរិភាក្ាដ ើមបី 

រិនិតយជាបនាទ ន់ដលើពាក្យបណ្ដឹ ង។ ក្ោ ងក្រណី្ គឃ.សប រិនិតយ និង 
យល់ដឃើញថ្ន៖ 

   ក្.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងគ្មម នមូលដាា នពាក់្រ័នធនឹងការបាំពានដលើ ច.ប.ត.រ 
ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប គឃ.សប ព្តូវដធវើ 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា លដៅអោក្បដឹង ដដាយ 
បញ្ជា ក់្អាំរីមូលដេត ឱ្យ នចាស់ោស់ ដេើយច ះេតថដលខា 
សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទ 
រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវ 
ដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ 
(មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.២ ក្មមវតថ  និងមូលដេត ននបណ្ដឹ ង ានលក្ខណ្ៈជាបទដលមើស
ព្រេមទណ្ឌ ស ទធសាធ មិនពាក់្រ័នធដៅនឹងការបាំពានដលើ ច.ប.ត.រ 
គឃ.សប ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល 
ដៅអោក្បដឹង ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន "ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមិនអាចដដាះស្រសាយ 
 នដទ ដដាយដេត ថ្នក្រណី្ដនះ ឬទាំងដនះរ ាំណមនជាសមតថកិ្ចច 
របស់ គឃ.សប" ដេើយច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ 
ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬ 
តាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និង 
រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងានមូលដាា នចាប់ព្តឹមព្តូវ និងានរ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់ គឃ.សប ព្តូវបដងាើតព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវ
ណ លអាចានសាសភារ ូចខាងដព្កាម៖ 

    - ព្បធាន គឃ.សប ឬតាំណាង ជាព្បធានព្ក្ុម 
    - សារិក្ គឃ.សប ១ (មួយ) នាក់្ ជាសារិក្ 
    - សារិក្ គឃ.សប ១ (មួយ) នាក់្ ជាដលខាធិការ។ 
  ខ្. ព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវព្តូវដបើក្ការដស ើបអដងាតជាបនាទ ន់ដដាយ

សេការោ៉ាងរិតសិោទធជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទ ក្សនរិស ខ្ដ ះដនោ ត
និងអាជាញ ធរពាក់្រ័នធនានាដ ើមបីច ះរិនិតយ និងក្ត់ព្តក្ាំណ្ត់ដេត 
 ល់ទីក្ណនលងដក្ើតដេត  ព្បមូលេសដ តង សាក្សួរសាក្សី និងរន
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ណ លពាក់្រ័នធក្ោ ងពាក្យបណ្ដឹ ង។ ព្បធានព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវ 
ដនះ អាចដសោើស ាំ និងអន ញ្ជា តឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអម ាំដណ្ើ រជាមួយ 
ដបើានការយល់ព្រមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង។ 

  គ. បនាទ ប់រីព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវដស ើបអដងាតចប់ដេើយ លទធអល 
បង្ហា ញថ្ន រនណ លព្តូវដគបដឹងដចាទព្បកាន់ដនាះ មិន នបាំពានដលើ
ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប គឃ.សប ព្តូវដធវើ 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដដាយបញ្ជា ក់្អាំរី 
មូលដេត ឱ្យ នចាស់ោស់ ដេើយច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ 
ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង 
១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន 
គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។   

  ឃ. ក្ោ ងក្រណី្លទធអលននការដស ើបអដងាតបង្ហា ញថ្ន រនណ លព្តូវដគបដឹង
ដចាទព្បកាន់ នបាំពានដលើ ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ង 
របស់ គ.រ.ប គឃ.សប ព្តូវអដញ្ា ើញភាគីទាំនាស់ទាំងអស់មក្ដធវើការ 
អសះអាតមនថៃ និងដរលដវោសមស្រសបជាបនាទ ន់ ក្ាំណ្ត់ដដាយ 
គឃ.សប ។  

  ង. គឃ.សប ព្តូវដធវើក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ដដាយឱ្យគូភាគីអដិតដមន  
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះ។ 

  ច. ក្ោ ងការអសះអា ព្បសិនដបើភាគីទាំនាស់៖ 
   ច.១ ព្រមដព្រៀងគ្មោ  គឃ.សប ព្តូវក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត អសះអា 

ដនាះឱ្យ នចាស់ថ្ន ភាគីទាំនាស់យល់ព្រមសះជានឹងគ្មោ  
ដដាយឱ្យភាគីទាំនាស់ អរិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះ 
បនាទ ប់មក្ព្តូវបញ្ាូ នក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះ ជាបនាទ ន់មក្ 
គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ។ 

   ច.២ មិនព្រមដព្រៀងគ្មោ ដទ គឃ.សប ព្តូវក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត  
អសះអាដនាះឱ្យ នចាស់ថ្ន ភាគីទាំនាស់មិនព្រមសះជានឹង 
គ្មោ ដទ។ បនាទ ប់មក្ព្តូវបញ្ាូ នក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះជា 
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បនាទ ន់មក្ គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ដទះបីភាគីណាមួយមិនព្រម 
អរិតដមន ក៏្ដដាយ។ គឃ.សប ព្តូវព្ ប់ភាគីថ្ន ភាគីណាមួយ 
មិនស ខ្ចិតរលទធអលននការអសះអា អាចដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ង 
ដៅ គធ.ខ្ប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ 
អសះអារចួ។ 

  ឆ. គឃ.សប ព្តូវដបើក្ការព្បរ ាំអសះអាចាំដពាះរាល់ពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់អាំដរើ 
បាំពានដលើបទបបញ្ាតរិននរាំរូក្ទី១០ (ដទសបបញ្ាតរិ) នន ច.ប.ត.រ ប៉ា ណនរ 
មិនានអាំណាចដបើក្អងគព្បរ ាំសដព្មច  និងដចញ ទ.១២០៣ ដ ើយ។ 

  រ. សាសភារ និងសិទធិអាំណាចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអានន គឃ.សប 
ព្តូវអន វតរតមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូចក្ោ ងរាំរូក្ទី៣ ណអោក្ទី១ ចាំណ្ ច ១.១ នន 
ដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ (ទាំរ័រ៥៤)។ 

២. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 

 ២.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 
  ក្. ភាគីវវិាទ ឬតាំណាងណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬការអសះអា 

ដៅថ្នោ ក់្ គឃ.សប ដេើយណ លានបាំណ្ងបដឹងដៅ គធ.ខ្ប អាចបដឹងដៅ 
គធ.ខ្ប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬនថៃអសះអា។ អោក្បដឹង ឬតាំណាងព្តូវបាំដរញ ទ.១២០២ 
ចាំនួន ៤ (បួន) ចាប់។ 

  ខ្. ដៅដរល នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ 
និងវវិាទក្មម ព្តូវរិនិតយជាសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួនាន 
ជាអាទិ៍៖ 

   ១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
២- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬនថៃអសះអា។ 

  គ. បនាទ ប់មក្សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវដធវើ
ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាងដដាយព្តូវ 
ក្ត់ព្តឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងដនាះអរិតដមន  
ឬច ះេតថដលខាដលើក្ាំណ្ត់ដេត ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន 
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ព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ 
និងវវិាទក្មម ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា 
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនះ។ 

  ឃ. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត  ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ឃ.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ បនាទ ប់រី

នថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬនថៃអសះអា ព្បធាន គធ.ខ្ប 
ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវ 
ចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះ 
 នដាក់្ដព្កាយរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ណ លជាដេត ថលស់សិទធិ 
ក្ោ ងការបដឹងមក្ គធ.ខ្ប ។  ូចដនះ គធ.ខ្ប មិនអាចទទួល 
ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ នដ ើយ” ដេើយ 
ច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះ 
កាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ 
(មួយ) ចាប់។ 

   ឃ.២ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានរ័ត៌ានចាាំ ច់ ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ១ (ទាំរ័រ៥) 
ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬ 
លិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជាអាទ៍ សារិក្ទទួលបនទ ក្ 
ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹង ឬតាំណាង 
ឱ្យបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយមិនឱ្យេួសរយៈដរល 
ក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ង 
ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល ល់ដរលក្ាំណ្ត់ 
អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត 
ព្បធាន គធ.ខ្ប ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិជាោយ- 
លក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ 
ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  
ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬ 
លិខិ្តគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ..” ដេើយច ះេតថដលខា សរដសរ 
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ដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូន 
អោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) 
ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ២ (រីរ) ចាប់។ 

   ឃ.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ ោ៉ាងយូរ
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬនថៃអសះអា ាន 
រ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្តព្បគល់សិទធិព្តឹមព្តូវតមចាប់ 
(ចាំដពាះក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួនបរឹងផ្ទទ ល់) សារិក្ទទួល
បនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវច ះកាលបរដិចេទ 
ដរលដវោ ដេើយច ះេតថដលខា និងដ ះព្ត គធ.ខ្ប រចួ 
ព្បគល់រូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ រក្ាទ ក្ក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ១ (មួយ) 
ចាប់ និងទ ក្បិទអាយជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់។   

 ២.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 
  ក្. បនាទ ប់រី នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដេើយ គធ.ខ្ប ព្តូវព្បរ ាំរិភាក្ា

ដ ើមបីរិនិតយជាបនាទ ន់ដលើពាក្យបណ្ដឹ ង។ ក្ោ ងក្រណី្ គធ.ខ្ប រិនិតយ 
និងយល់ដឃើញថ្ន ៖ 

   ក្.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងគ្មម នមូលដាា នពាក់្រ័នធនឹងការបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិ 
នន ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប គធ.ខ្ប 
ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដៅ 
អោក្បដឹង ដដាយបញ្ជា ក់្អាំរីមូលដេត ឱ្យ នចាស់ោស់ 
ដេើយច ះេតថដលខា  សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និង 
ច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គឃ.សប 
ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និង 
រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.២ ក្មមវតថ  និងមូលដេត ននបណ្ដឹ ងានលក្ខណ្ៈជាបទដលមើស
ព្រេមទណ្ឌ ស ទធសាធ មិនពាក់្រ័នធដៅនឹងការបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិ 
នន ច.ប.ត.រ គធ.ខ្ប ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតម 
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លិខិ្តរ ា លដៅអោក្បដឹង ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនះមិនអាចដដាះស្រសាយ នដទ ដដាយដេត ថ្ន ក្រណី្ដនះ ឬ 
ទាំងដនះរ ាំណមនជាសមតថកិ្ចច របស់ គធ.ខ្ប” ដេើយច ះេតថដលខា 
សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួ 
ដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវ 
ដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គឃ.សប ពាក់្រ័នធ 
១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ 
ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.៣  ពាក្យបណ្ដឹ ងណ លព្តូវ នភាគីទាំនាស់សះជានឹងគ្មោ  ដៅថ្នោ ក់្ 
គឃ.សប គធ.ខ្ប ព្តូវរិនិតយសដព្មចថ្នព្តូវដដាះស្រសាយ 
សាជាថមី ឬសដព្មចប ិដសធ។ ក្ោ ងក្រណី្ប ិដសធ គធ.ខ្ប 
ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដដាយ 
បញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះភាគីទាំនាស់ នសះជានឹងគ្មោ  
រចួដេើយ ដេើយគ្មម នដេត អលថមីដអសងដទៀត  ូចដនះ គធ.ខ្ប 
មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ 
 នដ ើយ” ដេើយច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត 
គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គឃ.សប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ 
(មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.៤ ពាក្យបណ្ដឹ ងានមូលដាា នចាប់ព្តឹមព្តូវ និងានរ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់ គធ.ខ្ប ព្តូវបដងាើតព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវ
ណ លអាចានសាសភារ ូចខាងដព្កាម៖ 

    - ព្បធាន គធ.ខ្ប ឬតាំណាង ជាព្បធានព្កុ្ម 
    - សារិក្ គធ.ខ្ប ១ (មួយ) នាក់្ ជាសារិក្ 
    - មន្តនរីដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ១ (មួយ) នាក់្ ជាដលខាធិការ។ 
  ខ្. ព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវព្តូវដបើក្ការដស ើបអដងាតជាបនាទ ន់ 

ដដាយសេការោ៉ាងរិតសោិទធជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទ ក្សនរិស ខ្
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ដ ះដនោ ត និងអាជាញ ធរពាក់្រ័នធនានា ដ ើមបីច ះរិនិតយ និងក្ត់ព្តក្ាំណ្ត់ 
ដេត  ល់ទីក្ណនលងដក្ើតដេត  ព្បមូលេសដ តង សាក្សួរសាក្សី និង
រនណ លពាក់្រ័នធក្ោ ងពាក្យបណ្ដឹ ង។ ព្បធានព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវ 
ដនះ អាចដសោើស ាំ និងអន ញ្ជា តឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអម ាំដណ្ើ រជាមួយ 
ដបើានការយល់ព្រមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង។ 

  គ. បនាទ ប់រីព្កុ្មព្តួតរិនិតយ និងស្រសាវព្ជាវដស ើបអដងាតចប់សរវព្គប់ដេើយ 
លទធអលបង្ហា ញថ្ន រនណ លព្តូវដគបដឹងដចាទព្បកាន់ដនាះ មិន ន 
បាំពានដលើ ច.ប.ត.រ ឬ ប.ន.ត.រ ឬបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប 
គធ.ខ្ប ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដៅ 
អោក្បដឹង ដដាយបញ្ជា ក់្អាំរីមូលដេត ឱ្យ នចាស់ោស់ ដេើយច ះ
េតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ 
រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គឃ.សប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 

  ឃ. ក្ោ ងក្រណី្លទធអលននការដស ើបអដងាតបង្ហា ញថ្ន រនណ លព្តូវដគបដឹង
ដចាទព្បកាន់ នបាំពានដលើ ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ង 
របស់ គ.រ.ប គធ.ខ្ប ព្តូវអដញ្ា ើញភាគីទាំនាស់ទាំងអស់មក្ដធវើការ 
អសះអាតមនថៃ និងដរលដវោសមស្រសបជាបនាទ ន់ ក្ាំណ្ត់ដដាយ 
គធ.ខ្ប ។ 

  ង. គធ.ខ្ប ព្តូវដធវើក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ដដាយឱ្យគូភាគីអដិតដមន  
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះ។ 

  ច. ក្ោ ងការអសះអា ព្បសិនដបើភាគីទាំនាស់៖ 
   ច.១ ព្រមដព្រៀងគ្មោ  គធ.ខ្ប ព្តូវក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត អសះអា 

ដនាះឱ្យ នចាស់ថ្ន ភាគីទាំនាស់យល់ព្រមសះជានឹងគ្មោ  
ដដាយឱ្យភាគីទាំនាស់អរិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនះ 
បនាទ ប់មក្ព្តូវបញ្ាូ នក្ាំណ្ត់ដេត អសះអាដនាះជាបនាទ ន់មក្ 
គ.រ.ប ។ 
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   ច.២ មិនព្រមដព្រៀងគ្មោ ដទ គធ.ខ្ប ព្តូវក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត  
អសះអាដនាះឱ្យ នចាស់ថ្ន ភាគីទាំនាស់មិនព្រមសះជា 
នឹងគ្មោ ដទ។ គធ.ខ្ប ព្តូវក្ាំណ្ត់ដរលដវោ និងកាលបរដិចេទ 
ដបើក្សវនាការជាសាធារណ្ៈ ក្ោ ងរយៈដរល ១ (មួយ) នថៃ 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃអសះអា ដេើយព្តូវរូន ាំណឹ្ងភាល មដៅ 
នឹងក្ណនលងអសះអាដៅភាគីពាក់្រ័នធឱ្យ ន ឹងរីដរលដវោ 
កាលបរដិចេទ និងទីក្ណនលងដបើក្សវនាការណតមរង។ 

  ឆ. គធ.ខ្ប ព្តូវដបើក្សវនាការជាសាធារណ្ៈសដព្មចយល់ព្រម ឬប ិដសធ
ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងដដាយានក្ាំណ្ត់ដេត សវនាការ ដសចក្ដីសដព្មច 
និង ទ.១២០៣ ចាំនួន ៥ (ព្ ាំ) ចាប់ ដដាយានការច ះេតថដលខា 
របស់ដលខាធិការសវនាការ និងព្បធានព្ក្មុព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ដេើយ 
ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬ 
តាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ព្បគល់រូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) 
ចាប់ ដអញើរូន គឃ.សប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ 
(មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

  រ. សាសភារ និងសិទធិអាំណាចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ា 
រាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរតមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូចក្ោ ងរាំរូក្ទី៣ ណអោក្ទី១ 
ចាំណ្ ច ១.២ ននដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ (ទាំរ័រ៥៥)។ 

 

៣. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 

 ៣.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. ភាគីវវិាទ ឬតាំណាងណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬដសចក្ដី 

សដព្មចរបស់ គធ.ខ្ប អាចបដឹងដៅ គ.រ.ប ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) 
នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខ្ប ។ អោក្បដឹង ឬតាំណាងព្តូវបាំដរញ ទ.១២០២ ចាំនួន ៤ (បួន) 
ចាប់ ។ 

  ខ្. ដៅដរល នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មម
ចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវរិនិតយជាសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន 
ជាអាទិ៍៖ 
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១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
២- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ 
របស់ គធ.ខ្ប ។ 

  គ. បនាទ ប់មក្មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវ 
ដធវើក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង ដដាយ 
ព្តូវក្ត់ព្តឱ្យចាស់ោស់ រចួឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអដិតដមន  ឬច ះ 
េតថដលខាដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនាះ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិនព្រម 
អដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ 
និងវវិាទក្មម ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា 
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនះ។ 

  ឃ. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត  ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ឃ.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃ ោ៉ាងយូរ

បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខ្ប គ.រ.ប ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ 
ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះ នដាក់្ដព្កាយរយៈដរល 
ក្ាំណ្ត់ ណ លជាដេត ថលស់សិទធិក្ោ ងការបដឹងមក្ គ.រ.ប ។  ូច 
ដនះ គ.រ.ប មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ និង 
ដដាះស្រសាយ នដ ើយ” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត 
គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និង
រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ  ២ (រីរ) ចាប់។ 

   ឃ.២ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានរ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច  ១  (ទាំរ័រ ៥ ) 
ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិ ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជាអាទិ៍ មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា ន 
ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹង  ឬតាំណាងឱ្យ 
បាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយមិនឱ្យេួសរយៈដរល 
ក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ង ដេើយក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ង     
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ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល ល់ដរលក្ាំណ្ត់ 
អោក្បរឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត 
គ.រ.ប ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ ដដាយ 
បញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានរ័ត៌ានចាាំ ច់ ឬតាំណាង 
មិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្ត 
ព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ...” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត 
គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និង 
រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ២ (រីរ) ចាប់ ។  

   ឃ.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៣ (បី) នថៃោ៉ាងយូរ
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខ្ប ានរ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្តព្បគល់សិទធិ 
ព្តឹមព្តូវតមចាប់ (ចាំដពាះក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួនបរឹង 
ផ្ទទ ល់) មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ព្តូវច ះកាលបរដិចេទ ដរលដវោ ដេើយច ះេតថដលខាដលើ 
ពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
រក្ាទ ក្ដព្បើក្ោ ងដរលសវនាការ ១ (មួយ) ចាប់ និងបិទអាយ 
ជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

 ៣.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. បនាទ ប់រី នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដេើយ គ.រ.ប ព្តូវរិនិតយជាបនាទ ន់ដលើ 

ពាក្យបណ្ដឹ ង។ ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប រិនិតយ និងយល់ដឃើញថ្ន៖ 
   ក្.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងគ្មម នមូលដាា នពាក់្រ័នធ ដៅនឹងការបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិ 

នន ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប គ.រ.ប 
ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដៅ 
អោក្បដឹងដដាយបញ្ជា ក់្អាំរីមូលដេត ឱ្យ នចាស់ោស់ ព្រមទាំង 
ច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើ 
រូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) 
ចាប់ ដអញើរូនព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ 
ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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   ក្.២ ក្មមវតថ  និងមូលដេត ននបណ្ដឹ ងានលក្ខណ្ៈជាបទដលមើស
ព្រេមទណ្ឌ ស ទធសាធ មិនពាក់្រ័នធដៅនឹងការបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិ 
នន ច.ប.ត.រ គ.រ.ប ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតម 
លិខិ្តរ ា លដៅអោក្បដឹង ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនះមិនអាចដដាះស្រសាយ នដទ ដដាយដេត ថ្នក្រណី្ដនះ ឬ 
ទាំងដនះ រ ាំណមនជាសមតថកិ្ចចរបស់ គ.រ.ប” ព្រមទាំងច ះ 
េតថដលខា ដ ះព្ត គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូន 
អោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬ 
តាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) 
ចាប់ ដអញើរូនព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ 
ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ក្.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ង ណ លព្តូវ នភាគីទាំនាស់សះជានឹងគ្មោ រចួដេើយ
ដៅ គធ.ខ្ប គ.រ.ប ព្តូវរិនិតយសដព្មចថ្ន ព្តូវដដាះស្រសាយ
សាជាថមី ឬសដព្មចប ិដសធ។ ក្ោ ងក្រណី្ប ិដសធ គ.រ.ប 
ព្តូវដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមលិខិ្តរ ា ល ដៅ 
អោក្បរឹង ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះភាគីទាំនាស់ ន 
សះជានឹងគ្មោ រួចដេើយ ដេើយគ្មម នដេត អលថមីដអសងដទៀត 
 ូចដនះ គ.រ.ប មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ 
និងដដាះស្រសាយ នដ ើយ” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត 
គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនព្កុ្មព្បឹក្ា 
ធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 

   ក្.៤ ពាក្យបណ្ដឹ ងានមូលដាា នចាប់ព្តឹមព្តូវ និងានរ័ត៌ាន
ចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ១ (ទាំរ័រ៥) គ.រ.ប ព្តូវក្ាំណ្ត់នីតិវធីិ 
ដដាះស្រសាយ។ 

  ខ្. គ.រ.ប អាចដបើក្ការដស ើបអដងាតជាបនាទ ន់ ចាំដពាះក្រណី្ណាណ ល
យល់ថ្នជាការចាាំ ច់ និងសម គសាម ញ។ 

  គ. បនាទ ប់រី នដធវើការដស ើបអដងាតចប់សរវព្គប់ គ.រ.ប ានសិទធិមិនយក្
ពាក្យបណ្ដឹ ងដនាះមក្ដបើក្សវនាការដដាះស្រសាយ ព្បសិនដបើយល់ដឃើញ 
ថ្នពាក្យបណ្ដឹ ងអទ យនឹងទព្មង់ ឬគតិចាប់ ឬ/និងមិនានអាំណ្ះអាំណាង
ណាមួយពាក់្រ័នធនឹងក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង ណ លអាចយក្មក្ដដាះស្រសាយ 
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 ន ឬ/និងអាំណ្ះអាំណាងមិនចាស់ោស់ ឬ/និងតមការដស ើបអដងាត 
ស្រសាវព្ជាវរបស់ គ.រ.ប ដឃើញថ្នអទ យរីការអះអាងក្ោ ងពាក្យបណ្ដឹ ង។ 
ការប ិដសធមិនទទួលដដាះស្រសាយរបស់ គ.រ.ប ព្តូវដធវើតមរយៈ 
លិខិ្តរូន ាំណឹ្ងប ិដសធតមណបបបទរ ា ល ក្ោ ងរយៈដរលសមស្រសប 
មួយដៅដ ើមបណ្ដឹ ងដ ើមបីរូនព្ជាបថ្ន ពាក្យបណ្ដឹ ងរបស់គ្មត់មិនព្តូវ 
 នយក្មក្ដដាះស្រសាយ ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គ.រ.ប 
និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូនអោក្ព្តវូដគបរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប 
ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូនព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

  ឃ. បនាទ ប់រី នដធវើការដស ើបអដងាតចប់សរវព្គប់ ព្បសិនដបើ គ.រ.ប រក្
ដឃើញេសដ តងពាក់្រ័នធនឹងក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង គ.រ.ប ព្តូវដដាះស្រសាយ
បណ្ដឹ ងតមដរលដវោសមស្រសបជាបនាទ ន់។ 

  ង. គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចយល់ព្រម ឬប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងដដាយាន 
ក្ាំណ្ត់ដេត  ដសចក្ដីសដព្មច និង ទ.១២០៣  ចាំនួន ៥ (ព្ ាំ) ចាប់ 
ដដាយានការច ះេតថដលខា របស់ព្បធានគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ 
និងព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ដេើយដ ះព្ត គ.រ.ប និងច ះ 
កាលបរដិចេទ រចួគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ព្តូវព្បគល់រូនអោក្បដឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ព្បគល់រូនអោក្ព្តូវដគបរឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន 
ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 

  ច. សាសភារ និងសិទធិអាំណាចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប 
ព្តូវអន វតរតមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូចក្ោ ងរាំរូក្ទី៣ ណអោក្ទី១ ចាំណ្ ច ១.៣ នន 
ដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ (ទាំរ័រ៥៦)។ 

៤. នីតិវិធីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង រៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  

 ៤.១ នីតិវិធីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ង រៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ   
  ក្. ភាគីវវិាទ ឬតាំណាងណ លមិនស ខ្នឹងលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬដសចក្ដី 

សដព្មចរបស់ គ.រ.ប ានសិទធិបដឹងដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ក្ោ ងរយៈដរល 
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៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ាងោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រី នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង 
ឬ ទ.១២០៣ របស់ គ.រ.ប ។  

  ខ្. នីតិវធីិននការដាក់្ និងការទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិ 
របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 

 ៤.២ នីតិវិធីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
  ក្. ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ាអាចដបើក្សវនាការជាសាធារណ្ៈដ ើមបីរិនិតយ និង

សដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ងក្ោ ងរយៈដរល ១០ ( ប់) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់ 
រីនថៃទទួល នពាក្យបណ្ដឹ ង។ 

  ខ្. នីតិវធីិននការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិរបស់ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 

  គ. ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ជាដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររ 
បិទអលូវតវា៉ា។ 
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II. ពារយបណដឹ ងពារ់រ័នធនឹងជនណដលជាម្ស្តនររី ះរនោ ត 
ព្គប់ពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹងអាំដរើបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិនន ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ 

និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ណ លបរឹង គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ឬ គឃ.សប ឬ គធ.ខ្ប 
ឬមន្តនរីដ ះដនោ ត ព្តូវដាក់្ដៅថ្នោ ក់្ដលើមួយថ្នោ ក់្ ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃ ោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត ។ 
  ក្. ពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹងសាសភារ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ  ាំបូងព្តូវបរឹងដៅ 

គឃ.សប តមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូច នណណ្នាាំក្ោ ងដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ      
(ទាំរ័រ៩  ល់ទាំរ័រ២៤) ។ 

  ខ្. ពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹងសាសភារ គឃ.សប   ាំបូងព្តូវបរឹងដៅ 
គធ.ខ្ប តមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូច នណណ្នាាំក្ោ ងដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ (ទាំរ័រ១៤ 
 ល់ទាំរ័រ២៤) ។ 

  គ. ពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធសាសភារ គធ.ខ្ប ឬមន្តនរី លគធ.ខ្ប ឬមន្តនរី 
គ.រ.ប  ាំបូងព្តូវបរឹងដៅ គ.រ.ប តមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូច នណណ្នាាំក្ោ ង 
ដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ (ទាំរ័រ១៩  ល់ទាំរ័រ២៤) ។ 

  ឃ. ពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹងសាសភារ គ.រ.ប ព្តូវបរឹងដៅរ ាសភា 
ដដាយអន ដោមតម ច.គ.រ.ប ។ 

  ពាក្យបណ្រឹ ងដចាទព្បកាន់សារិក្ ឬមន្តនរី ណ លប ិដសធមិនទទួល 
ពាក្យបណ្ដឹ ងដដាយគ្មម នមូលដេត  និងគតិចាប់ព្តឹមព្តូវ និងមិនព្រមដដាះស្រសាយ 
ពាក្យបណ្ដឹ ងណ លសារិក្ ឬមន្តនរីដនាះ នទទួលរចួដេើយ ព្តូវដាក់្ដៅថ្នោ ក់្ដលើ 
មួយថ្នោ ក់្ក្ោ ងរយៈដរល ៣ (បី) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត ។ 
  ក្ោ ងក្រណី្ណ ល៖ 

- រក្ដឃើញថ្ន សារិក្ ឬមន្តនរីដនាះរិតជា នបាំពានដលើបទបបញ្ាតរិនន 
ច.ប.ត.រ ប.ន.ត.រ និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ព្ ក្ ណមន 
សារិក្ ឬមន្តនរីដនាះព្តូវទទួលទណ្ឌ ក្មមស្រសបតម ច.ប.ត.រ ឬ ប.ន.ត.រ 
ឬបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ។ 

- រក្ដឃើញថ្ន សារិក្ ឬមន្តនរីដនាះ នដគ្មររតម ច.ន.ត.រ ប.ន.ត.រ និង 
បទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ព្តឹមព្តូវដេើយ ព្តូវប ិដសធពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនាះ ដេើយពាក្យបណ្ដឹ ងណ លព្តូវ នប ិដសធ និងមិនដដាះស្រសាយ 
ដនាះ ក៏្ព្តូវ នប ិដសធអងណ រ។ 
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គំនូ បំព្រួញរយៈររលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង ចំរពាះព្គប់ 
អំររើបំពានរលើ ច.ប.ត.រ ឬ ប.ន.ត.រ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គាំនូសបាំព្រួញទី៣ 

II. ការបរឹងរីរនណ លជាមន្តនរីដ ះដនោ ត 
 

បណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹង 
សាសភារ គធ.ខ្ប ឬ 
មន្តនរី លគធ.ខ្ប ឬ 

មន្តនរីដ ះដនោ ត 

បណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹងសាសភារ  
គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 

គឃ. ប 
អសះអាក្ោ ងរយៈដរលសមស្រសបជាបនាទ ន់ 

បរឹងដៅ គឃ.សប ៣ នថៃោ៉ាងយូរ 

បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត    
បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត  

គធ.ខ្ប 
សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល សមស្រសបជាបនាទ ន់ 

ក្រណី្មិនស ខ្ចិតរ បរឹងដៅ គធ.ខ្ប ៣ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃទទួល នលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ 

ព្រមុ្ព្បឹរាធម្ានញុ្ញ   
សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល ១០ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃទទួល នពាក្យបណ្រឹ ង 

គ.ជ.ប 

សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល សមស្រសបជាបនាទ ន់ 

បណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹង 
សាសភារ គឃ.សប 

បណ្រឹ ងពាក់្រ័នធនឹង  
គ.ជ.ប រដឋ ភា បដឹងតម ច.គ.រ.ប 

គ.រ.ប  

បរឹងដៅ គធ.ខ្ប ៣ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត  

បរឹងដៅ គ.រ.ប  ៣ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃដក្ើតដេត  

ក្រណី្មិនស ខ្ចិតរ 
បរឹងដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា 
៧២ ដា៉ាងោ៉ាងយូរ 

បនាទ ប់រីទទួល នលិខិ្ត 

រូន ាំណឹ្ង  ឬ ទ.១២០៣ 

ក្រណី្មិនស ខ្ចិតរ បរឹងដៅ គ.រ.ប ៣ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃទទួល នលិខិ្តរូន ាំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ 
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ណផ្ោរទី៤ 
នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល នងិការរដាះព្ាយពារយបណរឹ ង 

ពារ់រ័នធនឹងការរ ះរនោ ត និងការរាប់ នលឹររនោ ត ព្រម្ទាងំភារម្និព្បព្រតី 
រៅម្ួយនងៃម្ុននងៃរ ះរនោ ត និងរៅនងៃរ ះរនោ ត 

ណអោក្ទី៤ ដនះ ណណ្នាាំអាំរីនីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល និងការដដាះស្រសាយ 
ពាក្យបណ្ដឹ ងពាក់្រ័នធនឹងភារមិនព្បព្ក្តីណាមួយណ លដក្ើតានដ ើង ក្ោ ងកិ្ចច 
ព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬ/និងកិ្ចចព្បតិបតរិការរាប់សនលឹក្ដនោ ត និងពាក្យបណ្រឹ ង 
ពាក់្រ័នធនឹងភារមិនព្បព្ក្តីណ លដក្ើតានដ ើងក្ោ ងតាំបន់ណាមួយ ដៅ ១ (មួយ) 
នថៃម ននថៃដ ះដនោ ត និងដៅនថៃដ ះដនោ ត។ 

១. ការតវ៉ា  ឬ/និងការជទំា  ់នងិការរដាះព្ាយរៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
 ១.១ ការតវ៉ា  ឬ/និងការជំទា រ់ៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
  ក្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យានសិទធិតវា៉ា ឬរាំទស់នឹងកិ្ចចព្បតិបតរិការ 

ដ ះដនោ ត ឬ/និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ឬភារមិនព្បព្ក្តីននការដ ះដនោ ត 
ឬ/និងការរាប់សនលឹក្ដនោ ត  ឬ/និងដសចក្ដីសដព្មចណាមួយរបស់ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ 
ដៅការោិល័យដ ះដនោ ត ឬរាប់សនលឹក្ដនោ តណ លខ្លួនបាំដរញការង្ហរ 
សដងាតការណ៍្ ដដាយផ្ទទ ល់ភាល ម ដៗៅព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ។ 

  ខ្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យ ព្តូវបង្ហា ញអាំរីមូលដេត  ឬ/និងេសដ តង 
ណ លនាាំឱ្យព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ដរឿថ្នានភារមិនព្បព្ក្តី ឬាន 
ការបាំពាន ច.ប.ត.រ ឬ/និង ប.ន.ត.រ ។  

 ១.២ ការរដាះព្ាយការតវ៉ា  ឬ/និងការជំទា រ់ៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
  ក្. ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវដធវើការដដាះស្រសាយភាល មនូវការតវា៉ា ឬរាំទស់

ទាំងដនាះ។ 
  ខ្. ព្បសិនដបើយល់ដឃើញថ្ន ការតវា៉ា ឬរាំទស់ទាំងដនាះ ានលក្ខណ្ៈ

សមដេត អល ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវបញ្ឈប់ជាបដណាដ ះអាសនោ 
នូវកិ្ចចព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬរាប់សនលឹក្ដនោ ត ដ ើមបីសាដ ប់ការតវា៉ា 
ឬរាំទស់របស់ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យដនាះ ដេើយបនាទ ប់មក្ 
រិភាក្ាបញ្ជា ដនះជាមួយនឹងសារិក្ គ.ក្.ប/គ.ក្.រ  នទដទៀត។ 

  គ. បនាទ ប់រី នរិនិតយដ ើងវញិអាំរីក្រណី្ណ ល នដលើក្ការតវា៉ា ឬរាំទស់ 
ដេើយ ព្បសិនដបើព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ យល់ព្រមតមការតវា៉ា ឬ 
រាំទស់ ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវណណ្នាាំ និងរ ាំលឹក្ ល់សារិក្ 
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គ.ក្.ប/គ.ក្.រ និងអោក្ណ លានវតរានដអសងដទៀតក្ោ ងការោិល័យ 
ដ ះដនោ ត ឬការោិល័យរាប់សនលឹក្ដនោ ត អាំរីខ្លឹមសារពាក់្រ័នធ ូច 
ានណចងក្ោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ ដេើយព្តូវចាត់វធិានការដដាះស្រសាយ 
ភារមិនព្បព្ក្តីដនាះជាបនាទ ន់។ 

  ឃ. ព្បសិនដបើព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ យល់ដឃើញថ្នការតវា៉ា ឬការរាំទស់ 
មិនសមដេត អល ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ានសិទធិប ិដសធការតវា៉ា 
ឬការរាំទស់របស់ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យដនាះ។ 

   ឃ.១ ក្ោ ងការប ិដសធការតវា៉ា ឬការរាំទស់ ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវ 
អដល់ដេត អលពាក់្រ័នធនឹងការប ិដសធដនាះ ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្ស 
នដោ យានសិទធិស ាំឱ្យក្ត់ព្តការតវា៉ា ឬរាំទស់ដនះក្ោ ង
ក្ាំណ្ត់ដេត ននការដ ះដនោ ត ឬការរាប់សនលឹក្ដនោ ត ព្បសិន
ដបើអោក្បដឹងយល់ព្រមអដិតដមន ។ 

   ឃ.២ ព្បសិនដបើភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យដនាះ មិនយល់ព្រម
អដិតដមន ដទដនាះ ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ មិនចាាំ ច់ក្ត់ព្ត 
អាំរីការតវា៉ា ឬរាំទស់ដនាះ ក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត ននការដ ះដនោ ត 
ឬការរាប់សនលឹក្ដនោ តដទ។ 

   ឃ.៣ ព្បសិនានការដសោើស ាំ ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវអដល់ 
ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់  ល់ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យ 
ដនាះ ដ ើមបីបដឹងបនរដៅ គឃ.សប ។ 

  ង. ការសដព្មចរបស់ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ជាការសដព្មច នការក្ោ ង
ក្ព្មិតសមតថកិ្ចចរបស់ខ្លួន ដេើយព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ ព្តូវព្បកាស 
បនរ ាំដណ្ើ រការដ ះដនោ ត ឬរាប់សនលឹក្ដនោ តតដៅដទៀត។ 

២. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
 ២.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
  ក្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យ ឬតាំណាង ណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងការ 

សដព្មចរបស់ព្បធាន គ.ក្.ប/គ.ក្.រ អាចដាក់្ពាក្យបណ្រឹ ងដៅ គឃ.សប 
ដដាយព្តូវដធវើដ ើងជាបនាទ ន់ ស្រសបដរលនឹងការបញ្ាូ នក្ាំណ្ត់ដេត នន 
ការដ ះដនោ ត និងក្ាំណ្ត់ដេត  ននការរាប់សនលឹក្ដនោ ត ព្រមទាំងសាៃ រ
ឯក្សារដ ះដនោ តដអសងដទៀតដៅ គឃ.សប ដៅដរលោៃ ចនននថៃ
ដ ះដនោ ត ឬោ៉ាងយូរបាំអ តព្តឹមដា៉ាង ១១:៣០ នាទីព្រឹក្ នននថៃបនាទ ប់
រីនថៃដ ះដនោ ត។ 
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  ខ្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យណ លានបាំណ្ងបដឹង ព្តូវបាំដរញ ទ.១២០២ 
ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់។ 

  គ. ពាក្យបណ្ដឹ ងព្តូវបញ្ជា ក់្នូវរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន ូចខាងដព្កាម៖ 
   ១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង 
   ២- លក្ខណ្ៈសាគ ល់ននការោិល័យដ ះដនោ ត 
   ៣- ដរលដវោននការដក្ើតដ ើងនូវភារមិនព្បព្ក្តី 
   ៤- ព្បដេទននភារមិនព្បព្ក្តី ឬក្ាំេ សឆគង ណ លជាក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង 
   ៥- ព្បសិនដបើអាចដធវើ ន ព្តូវបញ្ជា ក់្អាំរីាព្តនន ច.ប.ត.រ ឬ 

ប.ន.ត.រ ណ លព្តូវ នរ ាំដោេ 
   ៦- មន សសណ លពាក់្រ័នធក្ោ ងពាក្យបណ្រឹ ងដនះ 
   ៧- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់សាក្សី ព្បសិនដបើាន 
   ៨- ដសចក្ដីអះអាងគ្មាំព្ទ ឬេសដ តងដអសងដទៀត ដបើាន 
   ៩- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្សដងាតការណ៍្ ណ លាន     

វតរានក្ោ ងដរលដេត ការណ៍្ដក្ើតដ ើង ដបើាន។ 
  ឃ. ដៅដរល នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ 

និងវវិាទក្មម ព្តូវរិនិតយជាសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់ មួយចាំនួនាន 
ជាអាទិ៍៖  

   ១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង  
២- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ោ៉ាងយូរព្តឹម 
ដា៉ាង ១១:៣០ នាទីព្រឹក្ នននថៃបនាទ ប់រីនថៃដ ះដនោ ត។ 

  ង. បនាទ ប់មក្សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវដធវើ   
ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង ដដាយ
ព្តូវក្ត់ព្តឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងច ះេតថដលខា 
ឬអដិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិនព្រម 
ច ះេតថដលខា ឬអដិតដមន  សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មម ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន   ឬច ះេតថដលខា 
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនះ។ 

  ច. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ច.១ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ដា៉ាង ១១:៣០ នាទី 

ព្រឹក្នននថៃបនាទ ប់រីនថៃដ ះដនោ ត ព្បធាន គឃ.សប ឬសារិក្
ណ ល នទទួលសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវចារប ិដសធ 
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ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះ នដាក់្ដព្កាយ 
រយៈដរលក្ាំណ្ត់ ណ លជាដេត ថលស់សិទធិក្ោ ងការបដឹងមក្ 
គឃ.សប ។  ូចដនះ គឃ.សប មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ នដ ើយ”។ បនាទ ប់មក្ច ះ 
េតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះ 
កាលបរដិចេទរចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជា 
ឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ច.២ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច គ 
(ទាំរ័រ៣០) ខាងដលើ ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជា 
ោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជាអាទិ៍ 
សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវណណ្នាាំ 
អោក្បដឹង ឬតាំណាងឱ្យបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយ 
មិនឱ្យេួសរយៈដរលក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយ 
ក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល ល់ 
ដរលក្ាំណ្ត់ អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ច 
ខ្វះខាត ព្បធាន គឃ.សប ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិ 
ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ 
ចាប់ ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់ ឬមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬ 
លិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ..” ។ បនាទ ប់មក្ច ះេតថដលខា 
សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួ 
ព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប 
ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 

   ច.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ដា៉ាង ១១:៣០នាទី ព្រឹក្
នននថៃបនាទ ប់រីនថៃដ ះដនោ ត ានរ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្ត 
ព្បគល់សិទធិព្តឹមព្តូវតមចាប់ (ចាំដពាះក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូល 
ខ្លួនបរឹងផ្ទទ ល់) សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវ 
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ច ះកាលបរដិចេទ ដរលដវោ ដេើយច ះេតថដលខា ដ ះព្ត
គឃ.សប ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង 
ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ បិទអាយជាសាធារណ្ៈដៅ 
គឃ.សប ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ក្ោ ងដរលព្បរ ាំសដព្មច 
១ (មួយ) ចាប់។ 

 ២.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
  ក្. គឃ.សប ព្តូវព្បរ ាំសដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ង ដៅក្ោ ងអាំ  ងដរល 

ព្តួតរិនិតយ និងបូក្សរ បលទធអលននការដ ះដនោ តតមការោិល័យ 
ដ ះដនោ តនានាក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់។ ក្ោ ងក្រណី្ចាាំ ច់ គឃ.សប អាចដបើក្ 
ការដស ើបអដងាតស្រសាវព្ជាវ ម ននឹងដធវើការសដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ង។ 

  ខ្. ក្ោ ងក្រណី្ពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ា  ឬបណ្ដឹ ងរាំទស់ានេសរ តងបញ្ជា ក់្ 
ណ លអាចឱ្យដរឿថ្ន ានក្ាំេ សក្ោ ងកិ្ចចព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬ/និង 
រាប់សនលឹក្ដនោ ត  ូចណចងក្ោ ងព្បការ ៨.១៦ នន ប.ន.ត.រ ឬភារមិន 
ព្បព្ក្តី ូចណចងក្ោ ងព្បការ ៨.១៧ នន ច.ន.ត.រ ព្បធាន គឃ.សប ព្តូវ៖ 

   ខ្.១  ចាត់ណចងការព្តួតរិនិតយ និងបូក្សរ បលទធអលននការដ ះដនោ ត 
របស់ការោិល័យដ ះដនោ ត ណ លានពាក្យបណ្ដឹ ង។ 

   ខ្.២ ដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបីដធវើការព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់
សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត  ូចណចងដព្កាម 
ព្បការ ៨.២០ នន ប.ន.ត.រ ។ 

   ខ្.៣ អន ញ្ជា តឱ្យអោក្បរឹង ឬតាំណាង និងអោក្សដងាតការណ៍្ 
ចូលរមួសដងាតដមើលការអន វតរនីតិវធីិ។ 

  គ. ព្បសិនដបើក្ោ ងការព្តួតរិនិតយ ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ខ្.១ និងចាំណ្ ច ខ្.២
(ទាំរ័រ៣២)  គឃ.សប មិនដឃើញានេសដ តងបញ្ជា ក់្ថ្ន ានក្ាំេ ស 
ណាមួយក្ោ ងកិ្ចចព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬ/និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ឬាន 
ភារមិនព្បព្ក្តីណាមួយ ណ លអាចដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលននការ 
ដ ះដនោ ត ដៅការោិល័យដ ះដនោ តពាក់្រ័នធដទដនាះ គឃ.សប ព្តូវ 
ព្បរ ាំសដព្មចប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងដនាះ ដដាយព្តូវ៖ 
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   គ.១ ចាត់សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ឱ្យបាំដរញ 
ទ.១២០៣ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់ និងច ះេតថដលខាអង។ 

   គ.២ ច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទដលើ 
ទ.១២០៣ ណ លសារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
 នបាំដរញរចួព្បគល់ឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជា 
ឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   គ.៣ រព្ាបអោក្បដឹងថ្ន គ្មត់អាចបដឹងតវា៉ាដៅនឹងដសចក្ដីសដព្មច
របស់ គឃ.សប ដៅ គធ.ខ្ប ក្ោ ងរយៈដរល ២ (រីរ) នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ ដនះ។  

   គ.៤ ព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាងនូវ ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់ 
ដបើគ្មត់ដសោើស ាំ។ 

ឃ. ព្បសិនដបើក្ោ ងការព្តួតរិនិតយ  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ខ្.១ និងចាំណ្ ច ខ្.២ 
(ទាំរ័រ៣២) គឃ.សប  នរក្ដឃើញេសរ តងបញ្ជា ក់្ថ្ន ានក្ាំេ ស 
ណាមួយក្ោ ងកិ្ចចព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬ/និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ដៅ 
ការោិល័យដ ះដនោ តដនាះ គឃ.សប ព្តូវព្បរ ាំសដព្មចយល់ព្រម 
ដលើពាក្យបណ្រឹ ងដនាះ ដដាយព្តូវ៖ 
ឃ.១ ចាត់សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ឱ្យ 

បាំដរញ ទ.១២០៣ យល់ព្រមណក្តព្មូវតួដលខ្លទធអលតម 
ពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬ/និងពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់ 
និងច ះេតថដលខាអង។ 

ឃ.២ ច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទ ដលើ 
ទ. ១២០៣ ណ លសារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មម នបាំដរញ រចួព្បគល់ឱ្យអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) 
ចាប់ ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ 
ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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   ង. ព្បសិនដបើក្ោ ងការព្តួតរិនិតយ  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ខ្.១ និងចាំណ្ ច ខ្.២ 
(ទាំរ័រ៣២) គឃ.សប  នរក្ដឃើញេសដ តងបញ្ជា ក់្ថ្ន ានភារមិន 
ព្បព្ក្តីធៃន់ធៃរ ណ លអាចដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលននការដ ះដនោ ត 
ដៅការោិល័យដ ះដនោ តពាក់្រ័នធដនាះ គឃ.សប ព្តូវព្បរ ាំសដព្មច 
យល់ព្រមតមពាក្យបណ្ដឹ ងដនាះ ដដាយព្តូវ ៖  

   ង.១ ចាត់សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ឱ្យ
បាំដរញ ទ.១២០៣ យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬ/និង 
ពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់ និងច ះេតថដលខា 
អង។ 

   ង.២ ច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គឃ.សប និងច ះកាលបរដិចេទដលើ 
ទ.១២០៣ ណ លសារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
 នបាំដរញ រចួព្បគល់ឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជា 
ឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

    ង.៣ រព្ាបអោក្បដឹង ឬតាំណាងថ្ន គឃ.សប នឹងដធវើរ យការណ៍្ 
និងដលើក្ដោបល់សដីរីក្រណី្ដនះ ដដាយភាា ប់ជាមួយនូវ 
ក្ាំណ្ត់ដេត បូក្សរ បលទធអលននការដ ះដនោ តក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ 
និង ទ.១២០៣ រូន គធ.ខ្ប ដ ើមបីរិនិតយសដព្មច។ 

៣. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 

 ៣.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 
  ក្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត ណ លទទួល ន 

ការអន ញ្ជា តឱ្យសដងាតដមើលការដ ះដនោ តននឃ ាំ សង្ហា ត់ណាមួយ ឬ 
តាំណាង ណ លមិនដរញចិតរនឹងដសចក្ដីសដព្មចរបស់ គឃ.សប ដលើ
ពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ា  ូចានណចងដព្កាមចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៣២) ានសិទធិ 
បរឹងតវា៉ាដៅ គធ.ខ្ប ក្ោ ងរយៈដរល ២ (រីរ) នថៃោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ 
 នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ។ 

  ខ្. អោក្បដឹងព្តូវបាំដរញ ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់។ 
  គ. ពាក្យបណ្ដឹ ងព្តូវបញ្ជា ក់្នូវរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួន  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច 

គ (ទាំរ័រ៣០) ។  



 នីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល  និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងសព្ាប់ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ នីតិកាលទី៦  35 

  ឃ. បនាទ ប់រី នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង មន្តនរីទទួល និងរិនិតយពាក្យបណ្រឹ ង 
ព្តូវរិនិតយជាសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួនជាអាទិ៍៖  
១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
២- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ោ៉ាងយូរ ២ 
(រីរ) នថៃ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ។ 

  ង. បនាទ ប់មក្សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវដធវើ
ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង ដដាយ 
ព្តូវក្ត់ព្តឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអដិតដមន  ឬ 
ច ះេតថដលខាដលើក្ាំណ្ត់ដេត ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិនព្រម 
អដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា សារិក្ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មមព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខា 
ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនះ។ 

  ច. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ច.១  ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ោ៉ាងយូរ ២ (រីរ) នថៃ 

បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ព្បធាន 
គធ.ខ្ប ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនះ នដាក់្ដព្កាយរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ណ លជាដេត ថលស់ 
សិទធិក្ោ ងការបដឹងមក្ គធ.ខ្ប ។  ូចដនះ គធ.ខ្ប មិនអាច 
ទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ នដ ើយ”។ 
បនាទ ប់មក្ច ះេតថដលខា សរដសរដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប 
និងច ះកាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជា 
ឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ច.២  ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច គ 
(ទាំរ័រ៣០)  ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជា ោយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជាអាទិ៍ សារិក្ទទួលបនទ ក្ 
ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹង ឬតាំណាងឱ្យ
បាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយមិនឱ្យេួសរយៈដរល 
ក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ង
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ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល ល់ដរលក្ាំណ្ត់ 
អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត 
ព្បធាន គធ.ខ្ប ឬសារិក្ណ ល នទទួលសិទធិជាោយ
លក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់  
ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់ 
ឬមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្ត 
ព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ..”។ បនាទ ប់មក្ច ះេតថដលខា សរដសរ 
ដ ម្ ះ ដ ះព្ត គធ.ខ្ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូន 
អោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) 
ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ច.៣  ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ោ៉ាងយូរ ២ (រីរ) នថៃ 
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ាន 
រ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្តព្បគល់សិទធិព្តឹមព្តូវតមចាប់ 
(ចាំដពាះក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួនបរឹងផ្ទទ ល់) សារិក្ទទួល
បនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ឬសារិក្ណ ល នទទួល
សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ព្តូវច ះកាលបរដិចេទ ដរលដវោ 
ដេើយច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គធ.ខ្ប ដលើពាក្យបណ្ដឹ ង
ព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
បិទអាយជាសាធារណ្ៈដៅ គធ.ខ្ប ១ (មួយ) ចាប់ និង 
រក្ាទ ក្ក្ោ ងដរលព្បរ ាំសដព្មច ១ (មួយ) ចាប់។ 

 ៣.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខ្ប 
  ក្. គធ.ខ្ប ព្តូវព្បរ ាំសដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ងក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ៣ 

(បី) នថៃ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០២ ។ ក្ោ ងក្រណី្ចាាំ ច់ គធ.ខ្ប 
អាចដបើក្ការដស ើបអដងាតស្រសាវព្ជាវ ម ននឹងសដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ង។ 

  ខ្. ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអលនន គធ.ខ្ប ណ លដធវើការព្តួតរិនិតយលទធអល
ននការដ ះដនោ តដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ ណ លានពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរ
បណនថមតមលក្ខខ្ណ្ឌ  ូចខាងដព្កាម៖ 

   ខ្.១  ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអល ព្តូវព្តួតរិនិតយជាម ននូវដសចក្ដី
សដព្មចរបស់ គឃ.សប ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងពាក់្រ័នធ រ យការណ៍្ 
របស់ គឃ.សប សដីរីការដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបី 
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ព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត 
(ដបើាន) និងពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ា ឬពាក្យបណ្ដឹ ងរាំទស់ពាក់្រ័នធ 
នឹងឃ ាំ សង្ហា ត់ដនាះ ណ ល នដាក់្ដៅ គធ.ខ្ប ដេើយព្តូវ 
ដសោើស ាំដោបល់សដព្មចរី គធ.ខ្ប អាំរីការអន ញ្ជា តឱ្យដបើក្ 
ឬមិនឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” នន ការោិល័យដ ះដនោ ត 
ពាក់្រ័នធ។ 

   ខ្.២  ណអែក្តមឯក្សារខាងដលើ ក្ោ ងក្រណី្គ្មម នក្ាំេ សក្ោ ងកិ្ចច 
ព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ឬរ ាំានភារមិន 
ព្បព្ក្តីធៃន់ធៃរ ណ លដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលននការដ ះ 
ដនោ ត គធ.ខ្ប មិនចាាំ ច់តព្មូវឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” 
ដ ើមបីព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និង
សនលឹក្ដនោ តដ ើយ។ 

   ខ្.៣   ណអែក្តមឯក្សារខាងដលើ ក្ោ ងក្រណី្ានក្ាំេ សក្ោ ងកិ្ចច 
ព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត  ឬភារមិនព្បព្ក្តី  
ធៃន់ធៃរ ណ លនាាំឱ្យប៉ាះពាល់លទធអលននការដ ះដនោ ត គធ.ខ្ប 
ព្តូវសដព្មចឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបីព្តួតរិនិតយ 
ដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត។ 

   ខ្.៤  ក្ោ ងការព្តួតរិនិតយ ដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និង
សនលឹក្ដនោ តខាងដលើដនះ ព្តូវដធវើដៅចាំដពាះម ខ្អោក្បរឹង ឬតាំណាង 
ឬតាំណាងគណ្បក្សនដោ យ និងអោក្សដងាតការណ៍្។ 

  គ. ព្បសិនដបើ គធ.ខ្ប សដព្មចមិនឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបី 
ព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត  ូច 
ណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ខ្.២ (ទាំរ័រ៣៧) គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូចណចង 
ក្ោ ងចាំណ្ ច ៨.២៧.១  ល់ ៨.២៧.៤ នន ប.ន.ត.រ ។ 

  ឃ. ព្បសិនដបើ គធ.ខ្ប សដព្មចឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបី 
ព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត  ូច 
ណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ខ្.៣ (ទាំរ័រ៣៧) ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអលព្តូវអន វតរ 
នីតិវធីិចាំណ្ ច ៨.២៧.១ និង ៨.២៧.៣ នន ប.ន.ត.រ ដេើយបនាទ ប់ 
មក្ព្បធានព្កុ្មព្តូវ៖  
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ច.១ ដធវើរ យការណ៍្សរីរីការដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបីព្តួត 
រិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត 
ចាំនួន ២ (រីរ) ចាប់ ណ លព្តូវច ះេតថដលខាដដាយសាសភារ 
ទាំងអស់ននព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអល។ ក្ោ ងរ យការណ៍្ដនះ 
ព្តូវណតានដលើក្ដោបល់ដសោើស ាំ គធ.ខ្ប រិនិតយសដព្មច 
តមរយៈព្បធានអន គណ្ៈក្មមការបដចចក្ដទស៖ 
- យល់ព្រមទទួលយក្លទធអលននការដ ះដនោ ត ដៅ 
ការោិល័យដ ះដនោ តពាក់្រ័នធ ឬ/និងលទធអលននការ 
ដ ះដនោ តក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ពាក់្រ័នធ 

- យល់ព្រមណក្តព្មូវតួដលខ្លទធអលននការដ ះដនោ ត ដៅ 
ការោិល័យដ ះដនោ តក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ ក្រណី្រក្ដឃើញ 
ក្ាំេ សឆគងក្ោ ងការគណ្នាដលខ្ ឬ 

- រយួរជាបដណារ ះអាសនោនូវលទធអលននការដ ះដនោ តក្ោ ងឃ ាំ 
សង្ហា ត់ពាក់្រ័នធ (រាប់សនលឹក្ដនោ តដ ើង ឬដ ះដនោ តសាជាថមី)។ 

ច.២ ចារដលើរ យការណ៍្របស់ គឃ.សប សរីរីការដបើក្ក្ញ្ច ប់ 
ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបីរិនិតយ ដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត 
និងសនលឹក្ដនោ ត ដដាយបញ្ជា ក់្ខ្លឹមសារស្រសបដៅនឹងរ យ 
ការណ៍្របស់ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអល  ូចណចងក្ោ ងចាំណ្ ច 
ច.១ (ទាំរ័រ៣៩)។ 

ច.៣ ដាក់្រ យការណ៍្  ូចណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ច.១ (ទាំរ័រ៣៩) ដសចក្រី 
សដព្មចរបស់ គឃ.សប សរីរីការដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” 
ដ ើមបីព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និង 
សនលឹក្ដនោ ត (ដបើាន) ភាា ប់ដៅនឹងតរាងព្តួតរិនិតយលទធអល 
និងសាំណ្ ាំ ឯក្សារពាក់្រ័នធណ លព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអលព្តូវ 
ដាក់្រូន គធ.ខ្ប រិនិតយសដព្មចតមរយៈព្បធានអន គណ្ៈ 
ក្មមការបដចចក្ដទស  ូចបញ្ជា ក់្ក្ោ ងចាំណ្ ច ៨.២៧.១.៩ នន 
ប.ន.ត.រ ។ 
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ច.៤  ដាក់្សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ តដៅក្ោ ងដសាង ល សទិក្ និង 
ដស្រសាមសាំប ព្តពាក់្រ័នធនានា រចួដវចខ្ចប់ក្ោ ងក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ 
“ក្” តមលាំនាាំដ ើម។ 

ច.៥ ដាក់្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដៅក្ោ ងដសាង “ខ្” រចួចងេាិត និង 
ដាក់្ដសាង “ខ្” ដៅក្ោ ងដសាង “គ ានបណ្រឹ ង” តមលាំនាាំ 
ដ ើម និងចាក់្ដសាឃល ាំានដលខ្ ណ លព្តូវនាាំយក្ដៅរក្ាទ ក្ 
ដៅក្ណនលងដ ើម ដព្តៀមសព្ាប់ការដវចខ្ចប់ និងបញ្ាូ នដៅ 
គ.រ.ប ។  

ឆ. ណអែក្ដលើរ យការណ៍្របស់ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអល សរីរីការដបើក្ 
ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបីព្តួតរិនិតយដអទៀងផ្ទទ ត់សាៃ រ ឯក្សារ 
ដ ះដនោ ត និងសនលឹក្ដនោ ត និងសាំណ្ ាំ ឯក្សារ  ូចណចងក្ោ ងចាំណ្ ច 
ច.៣ (ទាំរ័រ៣៩) ខាងដលើ ព្រមទាំងណអែក្ដលើពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬ 
ពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ណ ល គធ.ខ្ប  នទទួល គធ.ខ្ប ព្តូវព្បរ ាំ 
សដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ងពាក់្រ័នធ ដដាយព្តូវអន វតរតមចាំណ្ ច រ ឈ 
និង ញ (ទាំរ័រ៤០  ល់ទាំរ័រ៤១)។ 

រ. ព្បសិនដបើ គធ.ខ្ប សដព្មចយល់ព្រមទទួលយក្លទធអលននការ 
ដ ះដនោ តដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ ឬដៅការោិល័យដ ះដនោ តណាមួយក្ោ ង
ឃ ាំ សង្ហា ត់ គធ.ខ្ប ព្តូវចារយល់ព្រមដលើដសចក្រីសដព្មចរបស់ គឃ.សប 
ណ ល នទទួលយក្លទធអលននការដ ះដនោ ត និងចារប ិដសធពាក្យ 
បណ្រឹ ងតវា៉ា ឬពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ ណ ល នដាក់្ដៅ គធ.ខ្ប ឬចារ 
ប ិដសធដលើដសចក្រីសដព្មចរបស់ គឃ.សប ណ លយល់ព្រមណក្តព្មូវ 
លទធអលននការដ ះដនោ ត ឬប ិដសធលទធអលននការដ ះដនោ តក្ោ ង 
ឃ ាំ សង្ហា ត់ ឬដៅការោិល័យដ ះដនោ តណាមួយក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់។ 
ក្ោ ងក្រណី្ដនះ ព្បធាន គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូចានណចងចាប់រី 
ចាំណ្ ច ៨.២៨.១១.១  ល់ ៨.២៨.១១.៨ នន ប.ន.ត.រ ។ 

ឈ. ព្បសិនដបើ គធ.ខ្ប សដព្មចយល់ព្រមណក្តព្មូវលទធអលននការដ ះ- 
ដនោ តដៅការោិល័យដ ះដនោ តណាមួយ ឬលទធអលននការដ ះដនោ ត 
ដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ គធ.ខ្ប ព្តូវចារប ិដសធដលើ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប 
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ណ ល នយល់ព្រមទទួលយក្លទធអលននការដ ះដនោ តដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ 
ឬដៅការោិល័យដ ះដនោ តណាមួយក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ពាក់្រ័នធ និងចារ 
យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ ណ ល នដាក់្ 
ដៅ គធ.ខ្ប ។ ក្ោ ងក្រណី្ដនះ ព្បធាន គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូច 
ានណចងចាប់រីចាំណ្ ច ៨.២៨.១២.១  ល់ ៨.២៨.១២.៦ នន ប.ន.ត.រ ។ 

ញ. ព្បសិនដបើ គធ.ខ្ប សដព្មចរយួរជាបដណារ ះអាសនោនូវលទធអលននការ 
ដ ះដនោ តក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ណាមួយ គធ.ខ្ប ព្តូវចារយល់ព្រមដលើ 
ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ណ លប ិដសធលទធអលននការដ ះដនោ ត
ក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ ឬដៅការោិល័យដ ះដនោ តណាមួយក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ 
ពាក់្រ័នធ ឬចារប ិដសធដលើ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ណ លយល់ 
ព្រមទទួលយក្លទធអលននការដ ះដនោ តដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ ឬដៅការោិ- 
ល័យដ ះដនោ តណាមួយក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ពាក់្រ័នធ និងចារយល់ព្រម 
តមពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ណ ល នដាក់្ដៅ គធ.ខ្ប ។ 
ក្ោ ងក្រណី្ដនះព្បធាន គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូចានណចងចាប់រី 
ចាំណ្ ច ៨.២៨.១៣.១  ល់ ៨.២៨.១៣.៨ នន ប.ន.ត.រ ។ 

 . គធ.ខ្ប ព្តូវបញ្ាូ ន ទ.១២០៣ ណ លសដព្មចរយួរជាបដណារ ះអាសនោ 
លទធអលននការដ ះដនោ ត និងសាៃ រឯក្សារដ ះដនោ តពាក់្រ័នធរូន 
គ.រ.ប មិនឱ្យដលើសរី ២៤ (នមៃបួន) ដា៉ាង គិតចាប់រីដរលដចញ 
ទ.១២០៣ ។  

៤. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 

 ៤.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. ភាោ ក់្ង្ហរគណ្បក្សនដោ យ ឬតាំណាងណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងដសចក្ដី 

សដព្មចរបស់ គធ.ខ្ប ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងរបស់គ្មត់ពាក់្រ័នធនឹងក្ាំេ ស 
ក្ោ ងកិ្ចចព្បតិបតរិការដ ះដនោ ត ឬ/និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ឬអាំដរើរ ាំដោេ 
ឬការសនោិដាា នអាំរីភារមិនព្បព្ក្តី ណ លដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលនន 
ការដ ះដនោ ត  ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ៨.២៨.១១.៥ នន ប.ន.ត.រ ាន 
សិទធិបដឹងតវា៉ាដៅ គ.រ.ប ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ២ (រីរ) នថៃ បនាទ ប់រី 
នថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប ណ លប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង ។  



 នីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល  និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងសព្ាប់ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ នីតិកាលទី៦  42 

  ខ្. អោក្បដឹង ឬតាំណាងព្តូវបាំដរញ និងច ះេតថដលខា ឬអដិតដមន ដលើ 
ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់ ណ លក្ោ ងដនាះព្តូវអដល់រ័ត៌ានចាាំ ច់ 
 ូចក្ោ ងចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៣០)។ 

  គ. ដៅដរល នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ 
និងវវិាទក្មម ព្តូវរិនិតយជាសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួនាន 
ជាអាទិ៍៖  
១- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
២-  ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ២ (រីរ) នថៃ 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប ។  

  ឃ. បនាទ ប់មក្មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវ
ដធវើក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាងដដាយ 
ព្តូវក្ត់ព្ត រួចឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខាដលើ 
ក្ាំណ្ត់ដេត ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិនព្រមអដិតដមន  ឬ 
ច ះេតថដលខា មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខាដលើ 
ក្ាំណ្ត់ដេត ដនះ។ 

  ង. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ង.១   ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ោ៉ាងយូរ ២ (រីរ) នថៃ 

បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប គ.រ.ប ព្តូវ 
ចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះ 
 នដាក់្ដព្កាយរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ណ លជាដេត ថលស់សិទធិក្ោ ង 
ការបដឹងមក្ គ.រ.ប ។  ូចដនះ គ.រ.ប មិនអាច ទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ នដ ើយ” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា 
ដ ះព្ត គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បដឹង ឬ 
តាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 
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   ង.២  ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច 
គ (ទាំរ័រ៣០) ខាងដលើ ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិ 
ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជា 
អាទិ៍ មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹង ឬតាំណាងឱ្យបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត 
ដដាយមិនឱ្យេួសរយៈដរល ក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដេើយក្ត់ព្តបណនថមក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ 
ណ ល ល់ដរលក្ាំណ្ត់ អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញ 
បណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត គ.រ.ប ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ង
ព្គប់ចាប់ ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្ 
រ័ត៌ានចាាំ ច់ ឬមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ...”  ព្រមទាំងច ះេតថដលខា 
ដ ះព្ត គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បដឹង ឬ 
តាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) 
ចាប់។ 

   ង.៣  ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ោ៉ាងយូរ ២ (រីរ) នថៃ 
បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប ានរ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់ និងានលិខិ្តព្បគល់សិទធិព្តឹមព្តូវតមចាប់ (ចាំដពាះ 
ក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួនបរឹងផ្ទទ ល់) មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា ន 
ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវច ះកាលបរដិចេទ ដរលដវោ 
ដេើយច ះេតថដលខា ដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់
រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ រក្ាទ ក្ក្ោ ងដរលព្បរ ាំ
សដព្មច ១ (មួយ) ចាប់ និង ទ ក្បិទអាយជាសាធារណ្ៈ ១ 
(មួយ) ចាប់។ 

 ៤.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចដលើពាក្យបណ្ដឹ ង ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ៣ (បី) 

នថៃ បនាទ ប់រីនថៃ នទទួល ទ.១២០២ ។ ក្ោ ងក្រណី្ចាាំ ច់ គ.រ.ប អាច 
ដបើក្ការដស ើបអដងាតស្រសាវព្ជាវ ម ននឹងដធវើការសដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ង។ 
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  ខ្. ដព្កាយរីទទួល នពាក្យបណ្ដឹ ងនាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម 
ព្តូវរាយការណ៍្ជាបនាទ ន់រូន គ.រ.ប តមរយៈអគគដលខាធិការ អាំរី 
ក្រណី្ននពាក្យបណ្ដឹ ង ដដាយភាា ប់ពាក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ាណ ល នទទួល 
និង ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខ្ប ប ិដសធដលើពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬ 
ពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់  ណ លព្តូវ ក្ដចញរីក្ញ្ច ប់ “ឃ រិដសស” និង 
ដ ើមបីស ាំការណណ្នាាំរី គ.រ.ប អាំរីក្រណី្ននការព្តួតរិនិតយលទធអល 
និងភារចាាំ ច់ ឬមិនចាាំ ច់ឱ្យដបើក្ក្ញ្ច ប់ស វតថិភារ “ក្” ដ ើមបី 
ព្តួតរិនិតយ ដអទៀងផ្ទទ ត់ សាៃ រ ឯក្សារដ ះដនោ ត និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត 
ដ ើងវញិ។ ណអែក្តមការណណ្នាាំរបស់ គ.រ.ប អគគដលខាធិការ ព្តូវ 
ចាត់ណចងព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអលនន គ.រ.ប ឱ្យដធវើការព្តួតរិនិតយ 
លទធអលននការដ ះដនោ តដៅឃ ាំ សង្ហា ត់ពាក់្រ័នធនឹងបណ្ដឹ ងដនាះ ដៅ 
ចាំដពាះម ខ្តាំណាងគណ្បក្សពាក់្រ័នធ អោក្បដឹង ឬតាំណាង និងអោក្ 
សដងាតការណ៍្។ 

  គ. ព្កុ្មព្តួតរិនិតយលទធអលនន គ.រ.ប ព្តូវដធវើរ យការណ៍្យល់ព្រម 
ទទួលយក្ ឬណក្តព្មូវតួដលខ្ (ក្ាំេ សក្ោ ងការគណ្នា ឬរាប់សនលឹក្ដនោ ត 
ដ ើងវញិ) ឬប ិដសធលទធអលននការដ ះដនោ ត ក្ោ ងការោិល័យ 
ដ ះដនោ តពាក់្រ័នធដនាះ ឬទាំងដនាះ។ ព្បធានព្កុ្មព្តូវធានាថ្ន តរាង 
ព្តួតរិនិតយលទធអលននការដ ះដនោ តក្ោ ងរារធានី ដខ្តរ ឬ/និងរ យការណ៍្ 
ខាងដលើ ព្តូវច ះេតថដលខាដដាយសារិក្ទាំងអស់ននព្ក្ុមពាក់្រ័នធ 
និងដាក់្រូន គ.រ.ប តមរយៈអគគដលខាធិការ ដ ើមបីរិនិតយសដព្មច។ 

  ឃ. ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប សដព្មចយល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង ដដាយដធវើការ 
ណក្តព្មូវតួដលខ្លទធអល ននការដ ះដនោ តដៅការោិល័យដ ះដនោ ត 
ពាក់្រ័នធ គ.រ.ប ព្តូវព្បគល់សាំណ្ ាំ ឯក្សារណ ល នសដព្មចដនះ 
តមរយៈអគគដលខាធិការ ដៅឱ្យព្កុ្មក្ាំណ្ត់ណបងណចក្អាសនៈដ ើមបី 
ម ខ្ការ។ 

  ង. ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប សដព្មចយល់ព្រមតមពាក្យបណ្ដឹ ង ដដាយប ិដសធ
លទធអលននការដ ះដនោ តដៅការោិល័យដ ះដនោ តដនាះ ឬទាំងដនាះ 
ឬដៅការោិល័យដ ះដនោ តទាំងអស់ននឃ ាំ សង្ហា ត់ គ.រ.ប ព្តូវចាត់ 
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ណចងឱ្យដរៀបចាំការដ ះដនោ តសាជាថមី  ដៅការោិល័យដ ះដនោ ត 
ពាក់្រ័នធដនាះ ក្ោ ងរយៈដរលោ៉ាងយូរ ៨ (ព្ ាំបី) នថៃ គិតចាប់រីនថៃ 
ដចញ ទ.១២០៣ សដព្មចប ិដសធ។ 

  ច. ក្ោ ងក្រណី្ណ ល គ.រ.ប សដព្មចប ិដសធពាក្យបណ្ដឹ ង ដដាយ 
យល់ព្រមទទួលយក្លទធអល ននការដ ះដនោ តដៅការោិល័យដ ះដនោ ត 
ពាក់្រ័នធ ចាំណ្ ះរារធានី ដខ្តរ គ.រ.ប ព្តូវព្បកាសលទធអលបដណាដ ះ 
អាសនោននការដ ះដនោ ត។ 

  ឆ. ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ គ.រ.ប គឺជាដសចក្ដីសដព្មចច ងដព្កាយ ដៅម ន
ការព្បកាសលទធអលបដណាដ ះអាសនោននការដ ះដនោ ត។ 
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៥. គំនូ បំព្រួញរយៈររលននការដារ់ ការទទួល  និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងទារ់ទង
    នឹងភារម្ិនព្បព្រតីរៅម្ួយនងៃម្ុននងៃរ ះរនោ ត និងរោងុនងៃរ ះរនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គាំនូសបាំព្រួញទី ៤ 

គធ.ខប 

គ.ជ.ប 

គ.រ.ប យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
ឬដសចក្រីសដព្មចរយួរលទធអល 

គ.រ.ប ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
ឬដសចក្រីសដព្មចរយួរលទធអល 
(ទទួលយក្លទធអល) 

គ.រ.ប សដព្មចោ៉ាងយូរ ៣ នថៃ  

គធ.ខ្ប យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
ឬរ យការណ៍្របស់ គឃ.សប  
(ណក្តព្មូវតួដលខ្ ឬរយួរលទធអល) 

គធ.ខ្ប ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
ឬរ យការណ៍្របស់ គឃ.សប 
(ទទួលយក្លទធអល) 

ភ្ន្ក់ងារគណ្បក្សនដោបាយ 

គឃ.សប 

គឃ.សប ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
(ទទួលយក្លទធអល) 

គឃ.សប យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
(ណក្តព្មូវតួដលខ្ ឬដសោើស ាំរយួរលទធអល) 

បរឹងដៅ គឃ.សប ោ៉ាងយូរដា៉ាង 
១១:៣០ នាទីព្រឹក្ នននថៃបនាទ ប់ 

រីនថៃដ ះដនោ ត គឃ.សប សដព្មចដលើ 
ពាក្យបណ្រឹ ងក្ោ ងអាំ  ងដរល 
ព្តួតរិនិតយ និងបូក្សរ បលទធអល 

ដធវើរ យការណ៍្រូន គធ.ខ្ប បរឹងដៅ គធ.ខ្ប ២ នថៃោ៉ាងយូរ 

គធ.ខ្ប សដព្មចោ៉ាងយូរ ៣ នថៃ  

បរឹងដៅ គ.រ.ប ោ៉ាងយូរ ២ នថៃ  បញ្ាូ ន ទ.១២០៣ រយួរលទធអលដៅ 
គ.រ.ប មិនឱ្យដលើស ២៤ ដា៉ាង  

ណក្តព្មូវតួដលខ្ ឬ 
រាប់សនលឹក្ដនោ តដ ើងវញិ 
(ក្រណី្បណ្រឹ ងតវា៉ាអាំរីក្ាំេ ស
ក្ោ ងការគណ្នា ឬស ាំឱ្យរាប់ 
សនលឹក្ដនោ តដ ើងវញិ) ដ ះដនោ តសាជាថមីោ៉ាងយូរ ៨ នថៃ 

(ក្រណី្បណ្រឹ ងស ាំឱ្យដ ះដនោ តសាជាថមី) 

ស្របកាសលទធផលបដ ្្ោះអាសនន 
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ណផ្ោរទី ៥ 
បណដឹ ងទារ់ទងនឹងការព្បកា លទធផ្លបរណាដ ះអា នោននការរ ះរនោ ត 

  ណអោក្ទី ៥ ននដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ ានដគ្មលដៅណណ្នាាំអាំរីនីតិវធីិននការដាក់្ 
ការទទួល និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងពាក់្រ័នធនឹងការព្បកាសលទធអល 
បដណាដ ះអាសនោននការដ ះដនោ ត។  ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ា ង 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីការព្បកាសអាយលទធអលបដណារ ះអាសនោននការដ ះដនោ ត 
ដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ គណ្បក្សនដោ យណ ល នច ះបញ្ា ីឈរដ ម្ ះ 
ដ ះដនោ តក្ោ ងរារធានី ដខ្តរពាក់្រ័នធ ឬតាំណាង អាចបរឹងតវា៉ាអាំរីលទធអលមួយ 
ណអោក្ ឬលទធអលទាំងអស់ននការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរដៅ គ.រ.ប ឬ 
ដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ាដដាយផ្ទទ ល់ក៏្ ន ។ 

១. នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 

 ១.១ នីតិវធិីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. គណ្បក្សនដោ យ ឬតាំណាងព្តូវបាំដរញ និងច ះេតថដលខា ឬអដិតដមន  

ទ.១២០២ ចាំនួន ៣ (បី) ចាប់។ ពាក្យបណ្ដឹ ងព្តូវបញ្ជា ក់្នូវរ័ត៌ាន 
ចាាំ ច់មួយចាំនួន ូចក្ោ ងចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៣០)។ 

  ខ្. ដៅដរល នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ 
និងវវិាទក្មម ព្តូវរិនិតយសាំខាន់ដលើរ័ត៌ានចាាំ ច់មួយចាំនួនជាអាទិ៍៖ 
- ដ ម្ ះ និងអាសយដាា នរបស់អោក្បដឹង ឬតាំណាង 
- ក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង និងការដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៧២ (ចិតសិបរីរ) 
ដា៉ា ង បនាទ ប់រីការព្បកាសអាយលទធអលបដណាដ ះអាសនោននការ 
ដ ះដនោ ត។ 

  គ. បនាទ ប់មក្មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវ
ដធវើក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថមរីអោក្បដឹង ឬតាំណាង
ដដាយព្តូវក្ត់ព្តឱ្យ នចាស់ោស់ រចួឱ្យអោក្បដឹង ឬតាំណាងអដិតដមន  
ឬច ះេតថដលខាដលើក្ាំណ្ត់ដេត ។ ក្ោ ងក្រណី្អោក្បរឹង ឬតាំណាងមិនព្រម 
អរិតដមន  ឬច ះេតថដលខា មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មម ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រីការមិនព្រមអដិតដមន  ឬច ះេតថដលខាដលើ 
ក្ាំណ្ត់ដនះ។ 
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  ឃ. បនាទ ប់រី នរិនិតយដលើពាក្យបណ្ដឹ ង និងក្ាំណ្ត់ដេត ដេើយដឃើញថ្ន៖ 
   ឃ.១  ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ាង 

ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីការព្បកាសលទធអលបដណាដ ះអាសនោនន 
ការដ ះដនោ ត គ.រ.ប ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ 
ចាប់ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងដនះ នដាក់្ដព្កាយរយៈដរលក្ាំណ្ត់ 
ណ លជាដេត ថលស់សិទធិក្ោ ងការបដឹងមក្ គ.រ.ប ។  ូចដនះ គ.រ.ប 
មិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹ ងដនះមក្រិនិតយ និងដដាះស្រសាយ 
 នដ ើយ” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត គ.រ.ប និង 
ច ះកាលបរដិចេទ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) 
ចាប់ ដអញើរូនព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ និងរក្ាទ ក្ 
ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ឃ.២ ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច គ 
(ទាំរ័រ៣០) ឬតាំណាងមិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្ 
អក្សរ ឬលិខិ្តព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវជាអាទិ៍ មន្តនរីរាំនាញនន 
នាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មមព្តូវណណ្នាាំអោក្បដឹង 
ឬតាំណាង ឱ្យបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ចខ្វះខាត ដដាយមិនឱ្យ 
េួសរយៈដរលក្ាំណ្ត់ននការដាក់្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយក្ត់ព្ត 
បណនថមក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ។ ក្ោ ងក្រណី្ណ ល ល់ដរល 
ក្ាំណ្ត់អោក្បដឹង ឬតាំណាងមិន នបាំដរញបណនថមនូវចាំណ្ ច 
ខ្វះខាត គ.រ.ប ព្តូវចារប ិដសធដលើពាក្យបណ្ដឹ ងព្គប់ចាប់ 
ថ្ន “ពាក្យបណ្ដឹ ងមិនានបញ្ជា ក់្រ័ត៌ានចាាំ ច់ ឬតាំណាង 
មិនានលិខិ្តព្បគល់សិទធិជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ ឬលិខិ្ត 
ព្បគល់សិទធិមិនព្តឹមព្តូវ...” ព្រមទាំងច ះេតថដលខា ដ ះព្ត 
គ.រ.ប និងច ះកាលបរដិចេទ រចួដអញើរូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ 
(មួយ) ចាប់ ដអញើរូនព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ឃ.៣ ពាក្យបណ្ដឹ ងដគ្មរររយៈដរលក្ាំណ្ត់ ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ាង
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីព្បកាសលទធអលបដណាដ ះអាសនោននការ
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ដ ះដនោ ត ានរ័ត៌ានចាាំ ច់ និងានលិខិ្តព្បគល់សិទធិ 
ព្តឹមព្តូវតមចាប់ (ចាំដពាះក្រណី្សាមីខ្លួនមិនចូលខ្លួនបរឹងផ្ទទ ល់) 
មន្តនរីរាំនាញនននាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម ព្តូវច ះ 
កាលបរដិចេទ ដរលដវោ ដេើយច ះេតថដលខាដលើពាក្យបណ្ដឹ ង 
ព្គប់ចាប់ រចួព្បគល់រូនអោក្បដឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
រក្ាទ ក្ដរលដដាះស្រសាយ ១ (មួយ) ចាប់ និងបិទអាយជា 
សាធារណ្ៈដៅទីសរីការ គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់។ 

 ១.២ នីតិវធិីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក្. ពាក្យបណ្ដឹ ងណ លានមូលដាា នចាប់ព្តឹមព្តូវ និងានរ័ត៌ានព្គប់

ព្គ្មន់ គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចដលើបណ្ដឹ ងតវា៉ា  ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ 
(ចិតសិបរីរ) ដា៉ាងោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រី នទទួល ទ.១២០២។ 

  ខ្. ក្ោ ងការដដាះស្រសាយ គ.រ.ប ព្តូវចាត់អគគដលខាធិការ ណ លាន 
នាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម និងនាយក្ដាា នព្បតិបតរិការ 
ជារាំនួយការ ដរៀបចាំឱ្យានឯក្សារ ូចខាងដព្កាម៖ 

   ខ្.១   ព្បមូលអរ ាំរាល់ពាក្យបណ្រឹ ងអាំរីភារមិនព្បព្ក្តី ណ លដក្ើតាន 
ដ ើងដៅការោិល័យដ ះដនោ ត និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ណ ល 
ដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលននការដ ះដនោ ត ណ លានដាក់្ 
ដៅ គឃ.សប ឬ/និង គធ.ខ្ប ឬ/និង គ.រ.ប ។ 

   ខ្.២  ព្បមូលអរ ាំរាល់សព្មង់ដសចក្រីសដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ង អាំរី 
ភារមិនព្បព្ក្តី ណ លដក្ើតានដ ើងដៅការោិល័យដ ះដនោ ត 
និងរាប់សនលឹក្ដនោ ត ណ លានដាក់្ដៅ គឃ.សប ឬ/និង 
គធ.ខ្ប ឬ/និង គ.រ.ប ។ 

   ខ្.៣  ព្បមូលអរ ាំរាល់ ទ.១១០១ និង ទ.១១០២ ននការោិល័យដ ះដនោ ត 
ក្ោ ងឃ ាំ សង្ហា ត់ទាំងអស់ចាំណ្ ះរារធានី ដខ្តរពាក់្រ័នធ។ 

   ខ្.៤  ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរយក្រ័ត៌ានបណនថម រីគណ្បក្សនដោ យ 
ឬតាំណាង។ 

   ខ្.៥  ឯក្សារ េសរ តងនានា ណ លដាក់្ភាា ប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្រឹ ង។ 
   ខ្.៦  ចាត់មន្តនរីអគគដលខាធិការដាា ន ច ះអដងាតស្រសាវព្ជាវ ល់ទីក្ណនលង 

ក្រណី្ចាាំ ច់។ 
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  គ. បនាទ ប់មក្អគគដលខាធិការ ព្តូវណណ្នាាំនាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និង 
វវិាទក្មមឱ្យព្តួតរិនិតយ និងដអទៀងផ្ទទ ត់ឯក្សារ  ូច នដរៀបរាប់ក្ោ ង 
ចាំណ្ ច ខ្ (ទាំរ័រ៤៩) ព្រមទាំងដធវើរ យការណ៍្ព្តួតរិនិតយ ដអទៀងផ្ទទ ត់ 
និងដលើក្ដោបល់រូន គ.រ.ប តមរយៈអគគដលខាធិការអាំរីការសដព្មច 
ទទួលយក្ ឬប ិដសធដលើពាក្យបណ្រឹ ង។ 

  ឃ. គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចប ិដសធដលើពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ព្បសិនដបើក្ោ ងការ 
ព្តួតរិនិតយ និងដអទៀងផ្ទទ ត់  ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៥០) 
គ.រ.ប រក្ដឃើញថ្ន៖ 
ឃ.១ រ ាំានេសរ តងព្គប់ព្គ្មន់ បញ្ជា ក់្អាំរីការដក្ើតានដ ើងនូវ 

ភារមិនព្បព្ក្តីធៃន់ធៃរណ លអាចដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអល នន 
ការដ ះដនោ ត ឬ 

ឃ.២ រ ាំានការតវា៉ា ឬការរាំទស់អាំរីភារមិនព្បព្ក្តីណាមួយដៅ 
ការោិល័យដ ះដនោ ត ឬ/និងការោិល័យរាប់សនលឹក្ដនោ ត ឬ 

ឃ.៣ រ ាំានបណ្រឹ ងតវា៉ា  ឬបណ្រឹ ងរាំទស់ណ លព្តូវ នដាក់្ដៅ 
គឃ.សប ោ៉ាងយូរព្តឹមដា៉ាង ១១:៣០ នាទីព្រឹក្នននថៃបនាទ ប់រីនថៃ 
ដ ះដនោ ត ឬានពាក្យបណ្រឹ ងណ រ ប៉ា ណនរព្តូវ ន គឃ.សប ឬ/
និង គធ.ខ្ប ឬ/និង គ.រ.ប សដព្មចប ិដសធ។ 

  ង. ក្ោ ងក្រណី្ គ.រ.ប សដព្មចប ិដសធ  ូចក្ោ ងចាំណ្ ច ឃ (ទាំរ័រ៥០) 
ព្បធាន គ.រ.ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូចានណចងចាប់រីចាំណ្ ច ៨.៣៩.៦.១ 
 ល់ ៨.៣៩.៦.៥ នន ប.ន.ត.រ ។ 

  ច. គណ្បក្សនដោ យ ឬតាំណាង ណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងដសចក្រីសដព្មច 
ប ិដសធរបស់ គ.រ.ប ានសិទធិបរឹងដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ាក្ោ ងរយៈ 
ដរលោ៉ាងយូរ ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ា ង បនាទ ប់រីទទួល ន 
ទ. ១២០៣ ។ 

  ឆ. គ.រ.ប ព្តូវសដព្មចយល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ដដាយព្តូវប ិដសធ 
លទធអលននការដ ះដនោ តដៅការោិល័យដ ះដនោ តដនាះ ឬទាំងដនាះ 
ក្ោ ងរារធានី ដខ្តរពាក់្រ័នធ ព្បសិនដបើក្ោ ងការព្តួតរិនិតយ និងដអទៀងផ្ទទ ត់ 
 ូចណចងក្ោ ងចាំណ្ ច គ (ទាំរ័រ៥០) គ.រ.ប រក្ដឃើញថ្ន ានេសរ តង 
ព្គប់ព្គ្មន់ បញ្ជា ក់្អាំរីការដក្ើតានដ ើងនូវភារមិនព្បព្ក្តីធៃន់ធៃរ 
ណ លដធវើឱ្យប៉ាះពាល់ ល់លទធអលននការដ ះដនោ ត និងានបណ្រឹ ង 
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អាំរីភារមិនព្បព្ក្តីដក្ើតានដៅការោិល័យដ ះដនោ ត ឬ/និងការោិល័យ 
រាប់សនលឹក្ដនោ ត ព្តូវ នដាក់្ដៅ គឃ.សប ព្តឹមដា៉ាង ១១:៣០ 
( ប់មួយសាមសិប) នាទីព្រឹក្នននថៃបនាទ ប់រីនថៃដ ះដនោ ត ។ ក្ោ ងក្រណី្ 
ដនះ ព្បធាន គ.រ.ប ព្តូវអន វតរនីតិវធីិ ូចានណចងចាប់រីចាំណ្ ច 
៨.៣៩.៧.១  ល់ ៨.៣៩.៧.៥ នន ប.ន.ត.រ ។  

  រ. គ.រ.ប ព្តូវចាត់ណចងឱ្យដរៀបចាំការដ ះដនោ តសាជាថមី ដៅការោិល័យ 
ដ ះដនោ តដនាះ ឬទាំងដនាះ ក្ោ ងរារធានី ដខ្តរពាក់្រ័នធ ក្ោ ងរយៈដរល 
ោ៉ាងយូរ ៨ (ព្ ាំបី) នថៃ គិតចាប់រីនថៃដចញ ទ.១២០៣ ណ លសដព្មច 
ប ិដសធលទធអលននការដ ះដនោ ត។ 

២. នីតិវិធីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  

 ២.១ នីតិវិធីននការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
  ក្. គណ្បក្សនដោ យណ ល នច ះបញ្ា ីឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត ក្ោ ង 

រារធានី ដខ្តរពាក់្រ័នធ ឬតាំណាងានសិទធិបដឹងតវា៉ាដៅនឹងលទធអល 
បដណាដ ះអាសនោននការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរមួយណអោក្ ឬ 
ទាំងអស់ ដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ (ចិតសិបរីរ) 
ដា៉ាងោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីការព្បកាសលទធអលបដណាដ ះអាសនោននការ 
ដ ះដនោ ត ឬអោក្បដឹងតវា៉ា  ឬតាំណាង ណ លមិនស ខ្ចិតរនឹងដសចក្រី  
សដព្មចរបស់ គ.រ.ប ានសិទធិបដឹងរាំទស់ដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ក្ោ ង 
រយៈដរលោ៉ាងយូរ ៧២ (ចិតសិបរីរ) ដា៉ាង បនាទ ប់រី នទទួល 
ទ.១២០៣ ។ 

  ខ្. នីតិវធីិននការដាក់្ និងការទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិ
របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 

 ២.២ នីតិវិធីននការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  
  ក្. ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ព្តូវសដព្មចដលើបណ្ដឹ ងតវា៉ាដដាយដបើក្សវនាការ 

ក្ោ ងរយៈដរលរី ១០ ( ប់) នថៃ ដៅ ២០ (នមៃ) នថៃ ោ៉ាងយូរបនាទ ប់រីនថៃ 
 នទទួលពាក្យបណ្ដឹ ង។ 

  ខ្. នីតិវធីិដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ងព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា។ 
  គ. ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ជាដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររ 

បិទអលូវតវា៉ា។ 
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៣. គំនូ បំព្រួញរយៈររលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
ទារ់ទងនឹងការព្បកា លទធផ្លបរណាដ ះអា នោននការរ ះរនោ ត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គាំនូសបាំព្រួញទី៥ 

 

ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
(ទទួលយក្លទធអល) 

 

យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
(ប ិដសធលទធអល) 

 

យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
(ប ិដសធលទធអល) 

 

 

ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
(ទទួលយក្លទធអល) 

 

ការព្បកា លទធផ្លបរណារ ះអា នោននការរ ះរនោ ត 

គ.ជ.ប ព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  

ដ ះដនោ តសាជាថមី ៨ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃប ិដសធ 

 

ព្បកា លទធផ្លផ្លូវការ 

ព្រុម្ព្បឹរាធម្ានុញ្ញ  

 

ប ិដសធពាក្យបណ្រឹ ង 
(ទទួលយក្លទធអល) 

 

យល់ព្រមតមពាក្យបណ្រឹ ង 
(ប ិដសធលទធអល) 

ដ ះដនោ តសាជាថមី ៨ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃប ិដសធ 

ដ ះដនោ តសាជាថមី ៨ នថៃោ៉ាងយូរ 
បនាទ ប់រីនថៃប ិដសធ 

 

ព្បកា លទធផ្លផ្លូវការ 

បរឹងដៅ គ.រ.ប ក្ោ ងរយៈដរល 
៧២ ដា៉ាងោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីការ 
ព្បកាសលទធអលបដណារ ះអាសនោ 

បរឹងដៅព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា 
ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ ដា៉ាង 
ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់រីការព្បកាស 
លទធអលបដណារ ះអាសនោ 

គ.រ.ប 
សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល 
៧២ ដា៉ាងោ៉ាងយូរ ព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា 

សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល 
១០ ដៅ ២០ នថៃោ៉ាងយូរ 

បរឹងដៅព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា 
ក្ោ ងរយៈដរល ៧២ ដា៉ាង 

ោ៉ាងយូរ  

ព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា សដព្មចក្ោ ងរយៈដរល       
១០ ដៅ ២០ នថៃោ៉ាងយូរ 

ឬ 
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ណផ្ោរទី៦ 
នីតិវធិីអនុវតររ ចរដី រព្ម្ចាា ររចំរពាះការដារ់ទណឌ រម្ារិនយ័ជាព្ រ់ 

ការអន វតរដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររដាក់្ទណ្ឌ ក្មមរិន័យជាព្ ក់្ដៅដលើរនដលមើស 
ព្តូវអន វតរតមនីតិវធីិ ូចខាងដព្កាម៖ 

ក្. នាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មមនន គ.រ.ប ជាអោក្ទទួលខ្ ស
ព្តូវដរៀបចាំសាំណ្ ាំ ឯក្សារអន វតរដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររ និងដលើក្សាំដណ្ើ  
តមរយៈអគគដលខាធិការដ ើមបីដាក់្រូន គ.រ.ប រិនិតយ និងសដព្មច។ 

ខ្. តមរយៈការសដព្មចឱ្យអន វតរដសចក្ដីសដព្មចសាថ ររ នាយក្ដាា ន
ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មមព្តូវចាត់វធិានការរូន ាំណឹ្ងដៅរន 
ណ លព្តូវរិន័យ ឱ្យចូលខ្លួនមក្អន វតរដសចក្ដីសដព្មចដាក់្ទណ្ឌ ក្មម 
រិន័យជាព្ ក់្ដនាះដដាយសម័ព្គចិតរ ក្ោ ងរយៈដរល ៣០ (សាមសិប) 
នថៃ បនាទ ប់រីនថៃទទួល នដសចក្ដីបង្ហគ ប់។ 

គ. ដបើ ល់ដរលក្ាំណ្ត់ រនណ លព្តូវរិន័យមិនព្រមបង់ព្ ក់្រិន័យ 
តមដសចក្ដីរូន ាំណឹ្ងដទដនាះ នាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម
ព្តូវដរៀបចាំរ យការណ៍្ និងដលើក្សាំដណ្ើ តមរយៈអគគដលខាធិការដ ើមបី 
ដាក់្រូន គ.រ.ប រិនិតយ និងសដព្មច។ 

ឃ. ក្ោ ងក្រណី្ណ ល គ.រ.ប យល់ដឃើញថ្នគ្មម នសាថ នភារណាមួយ 
ណ ល គ.រ.ប ព្តូវរនារដរល ឬបនធូរបនថយ ឬដលើក្ណលងទណ្ឌ ក្មម 
រិន័យជាព្ ក់្ ឬរ ាំលត់ការដាក់្ទណ្ឌ ក្មមដទដនាះ គ.រ.ប អាចដសោើស ាំ 
អាជាញ ធរានសមតថកិ្ចចពាក់្រ័នធ ដ ើមបីអន វតរដសចក្ដីសដព្មចរបស់ 
គ.រ.ប ទរព្ ក់្រីរនណ លព្តវូរិន័យរូន គ.រ.ប។ 

ង. ព្ ក់្រិន័យណ លទទួល ន ព្តូវដាក់្ចូលជាថវកិាជាតិ។ 
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ជំរូរទី៣ 
 ម្តារិចច នីតវិិធីព្បជុំផ្សះផ្ា ព្បជុំ រព្ម្ច និង វនការ 

រដាះព្ាយពារយបណរឹ ង 

ណផ្ោរទី ១ 
 ម្ម ភារ និង ទិធិអំណាចរប ព់្រុម្ព្បរឹាព្បជុំផ្សះផ្ា 
ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ច ឬព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះ 

គឃ.សប គធ.ខ្ប គ.រ.ប និងព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ានសិទធិអាំណាច និង 
ភារកិ្ចចសដព្មចដលើពាក្យបណ្រឹ ង ណ លពាក់្រ័នធនឹងការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ។ 
គឃ.សប ដបើក្ការព្បរ ាំអសះអា ឬដបើក្ការព្បរ ាំសដព្មច គធ.ខ្ប ដបើក្ការព្បរ ាំ 
អសះអា ឬដបើក្ការព្បរ ាំសដព្មច ឬ/និងដបើក្សវនាការ  និង គ.រ.ប  ព្បរ ាំសដព្មច 
ឬដបើក្សវនាការដលើពាក្យបណ្រឹ ងតវា៉ា ឬពាក្យបណ្រឹ ងរាំទស់ទក់្ទងនឹងការដ ះដនោ ត 
ដនះ ដលើក្ណលងណតពាក្យបណ្រឹ ងណ លទក់្ទងនឹងសមតថកិ្ចចរបស់ត ោការ។ 
នីតិវធីិព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្រឹ ង 

 ូច នណចងក្ោ ងណអោក្ដនះ ព្តូវយក្មក្អន វតរក្ោ ងព្គប់ ាំណាក់្កាលទាំងអស់នន 
ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ ណ លរមួាន ាំណាក់្កាលច ះបញ្ា ីគណ្បក្ស 
នដោ យឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត និងបញ្ា ីដបក្ខរនឈរដ ម្ ះដ ះដនោ ត  ាំណាក់្កាល 
ដោសនាដ ះដនោ ត និង ាំណាក់្កាលននការដ ះដនោ ត រាប់សនលឹក្ដនោ ត និង 
ព្បកាសលទធអលបដណារ ះអាសនោននការដ ះដនោ ត។ 
ដសចក្រីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ជាដសចក្រីសដព្មចសាថ ររបិទអលូវតវា៉ា។  

១.  ម្ម ភាររប ព់្រុម្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ច ឬ 
ព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះ 
ការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ព្តូវដធវើដ ើងដដាយព្កុ្មព្បឹក្ា 

ណ លព្តូវ នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួដដាយ គឃ.សប ឬ គធ.ខ្ប  ឬ គ.រ.ប ។ 

១.១ ព្រមុ្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ចនន គឃ. ប 
សាសភារព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ណ លចាត់តាំង 

ដដាយ គឃ.សប ព្តូវអន វតរការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំសដព្មចរបស់ខ្លួន ស្រសប 
តមនីតិវធីិដដាះស្រសាយពាក្យបណ្រឹ ង  ូចានណចងក្ោ ងចាំណ្ ច ២.១ (ទាំរ័រ៥៦) នន 
ដសៀវដៅណណ្នាាំដនះ។  
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ព្បធាន និងសារិក្ គឃ.សប ណ លព្តូវ នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួព្បរ ាំ 
អសះអាដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬ នចាត់តាំងឱ្យចូលរួម ព្បរ ាំសដព្មច 
ដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច។ សាសភាររបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច នន គឃ.សប រមួាន៖ 

- ព្បធាន គឃ.សប ឬតាំណាងជាព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬ
ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 

- អន ព្បធាន និងសារិក្ គឃ.សប ជាសារិក្ 
- សារិក្ គឃ.សប ១ (មួយ) របូ ទទួលភារកិ្ចចបណនថមជាដលខាធិការ។ 

កូ្រ ៉ា ម និងលក្ខខ្ណ្ឌ ស រលភារ ននដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំ 
សដព្មច នន គឃ.សប ព្តូវអន វតរតមសាំដ ងភាគដព្ចើនដាច់ខាតននចាំនួនសារិក្ 
គឃ.សប ទាំងមូល។ 
រាល់ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មចនន គឃ.សប មិនព្តូវាន 

សាំដ ងអន បវាទដ ើយ។ 

១.២ ព្រុម្ព្បរឹាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រមុ្ព្បរឹាព្បជុ ំរព្ម្ច ឬព្រុម្ព្បរឹាជនំុំជព្ម្ះនន គធ.ខ្ប 
សាសភារព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ា 

រាំន ាំរព្មះ ណ លចាត់តាំងដដាយ គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬសវនាការ និងការសដព្មចរបស់ខ្លួន តមបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ គ.រ.ប ។ 
ព្បធាន អន ព្បធាន និងសារិក្ គធ.ខ្ប ណ ល នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួ

ព្បរ ាំអសះអាដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬណ ល នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួព្បរ ាំ 
សដព្មចដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬណ ល នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួសវនាការ 
ដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ សាសភាររបស់ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប រមួាន៖ 

- ព្បធាន គធ.ខ្ប ឬតាំណាង ជាព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬ 
ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 

- អន ព្បធាន និងសារិក្ គធ.ខ្ប ជាសារិក្ 
- មន្តនរី គធ.ខ្ប ណ លព្តូវ នចាត់តាំង ជាដលខាធិការ។ 

 កូ្រ ៉ា ម និងលក្ខខ្ណ្ឌ ស រលភារននដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 
ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប ព្តូវអន វតរតមសាំដ ងភាគដព្ចើនដាច់ខាត នន 
ចាំនួនសារិក្ គធ.ខ្ប ទាំងមូល។ 



 នីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល  និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងសព្ាប់ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ នីតិកាលទី៦  56 

 រាល់ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន 
គធ.ខ្ប មិនព្តូវានសាំដ ងអន បវាទដ ើយ។ 

១.៣ ព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះនន គ.ជ.ប 
សាសភារព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះណ លចាត់តាំងដដាយ គ.រ.ប ព្តូវអន វតរ 

តមការសដព្មចរបស់ គ.រ.ប អន ដោមតម ច.គ.រ.ប និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ 
គ.រ.ប ។ 
ព្បធាន អន ព្បធាន និងសារិក្ គ.រ.ប ណ លព្តូវ នចាត់តាំងឱ្យចូលរមួ 

ដធវើសវនាការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងដៅថ្ន ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ សាសភារ 
របស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប រមួាន៖ 

- ព្បធាន គ.រ.ប ជាព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
- អន ព្បធាន និងសារិក្ គ.រ.ប ជាសារិក្ 
- មន្តនរីអគគដលខាធិការដាា ន គ.រ.ប ណ លព្តូវ នចាត់តាំង ជាគណ្ៈ 
ដលខាធិការសវនាការ។ 

លក្ខខ្ណ្ឌ ស រលភារននដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប 
ព្តូវដគ្មររតមបទបបញ្ាតរិននាព្ត ៥០ នន ច.គ.រ.ប និងបទបញ្ជា នអទក្ោ ងរបស់ 
គ.រ.ប ។ 
រាល់ដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប មិនព្តូវានសាំដ ង 

អន បវាទដ ើយ។ 
២.  ទិធិអំណាចរប ព់្រុម្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា   ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ច   ឬព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះ 

២.១ ព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ចនន គឃ. ប 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មចនន គឃ.សប ានសិទធិ 

អាំណាចដកាះដៅគូភាគី ឱ្យចូលខ្លួនមក្បាំេលឺក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច។ 
ដដាយណ ក្ការព្បរ ាំសដព្មចអាចដកាះដៅសាក្សី ន។  
ក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធាន

ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច អាចអន ញ្ជា តឱ្យរនណាាោ ក់្ដឆលើយបាំេលឺ ឬហាមដឆលើយបាំេលឺ 
ចាំដពាះម ខ្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ដេើយានសិទធិបដណ្ដ ញឱ្យដចញរី 
បនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ចាំដពាះរនណា ឬរនទាំងឡាយណា 



 នីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល  និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងសព្ាប់ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ នីតិកាលទី៦  57 

ណ លមិនដគ្មររបទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មចដដាះស្រសាយ
បណ្ដឹ ង  ូចក្ោ ងឧបសមព័នធទី៣ សដីរីបទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា 
ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង។ 

២.២  ព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រុម្ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ច ឬព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះនន គធ.ខ្ប 
 ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន     
គធ.ខ្ប ានសិទធិអាំណាចដកាះដៅគូភាគី ឱ្យចូលខ្លួនមក្បាំេលឺក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ។ ដដាយណ ក្ក្ោ ងការព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ អាចដកាះ 
ដៅសាក្សី ន។  
ក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំ 

អសះអា ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ អាច 
អន ញ្ជា តឱ្យរនណាាោ ក់្ដឆលើយបាំេលឺ ឬហាមដឆលើយបាំេលឺចាំដពាះម ខ្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬ 
អងគព្បរ ាំសដព្មច ឬអងគសវនាការ ដេើយានសិទធិបដណ្ដ ញឱ្យដចញរីបនទប់ព្បរ ាំ 
អសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ ចាំដពាះរនណា ឬរនទាំងឡាយ 
ណាណ លមិនដគ្មររបទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច 
ឬសវនាការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង  ូចក្ោ ងឧបសមព័នធទី៣ សដីរីបទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរល 
ដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង។ 

២.៣ ព្រុម្ព្បរឹាជំនុំជព្ម្ះនន គ.ជ.ប 
គ.រ.ប ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប អាចបញ្ចូ លដរឿងក្ដីក្ោ ងក្រណី្ណ ល 

ានបណ្ដឹ ងដព្ចើន ប៉ា ណនរក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ងណតមួយ អោក្ព្បព្រឹតរដលមើសជារូបវនរប គគល 
ណតាោ ក់្ ឬនីតិប គគលណតមួយ ដេើយអោក្បដឹងជារូបវនរប គគលណតាោ ក់្ ឬនីតិប គគល 
ណតមួយ ដទះទីក្ណនលងព្បព្រឹតរដលមើសានដៅទូទាំងព្បដទសក៏្ដដាយ។ ប៉ា ណនរដព្កាយ 
ដរលណ លព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ដចញដសចក្ដីសដព្មចជាសាថ ររដេើយ អោក្ព្បព្រឹតរ 
ដលមើសមិនរាងចាល ដដាយដៅណតព្បព្រឹតរដលមើស ណ លបនរដទៀត ដេើយដបើាន 
ពាក្យបណ្ដឹ ងថមីដទៀតដនាះ គ.រ.ប នឹងព្តូវដលើក្យក្មក្ដដាះស្រសាយ ដដាយចាត់ទ ក្ 
ជាក្រណី្ថមីដទៀត។ 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប ានសិទធិអាំណាចដកាះដៅគូភាគី និងសាក្សី 

ឱ្យចូលខ្លួនមក្បាំេលឺក្ោ ងសវនាការ។ 



 នីតិវធីិននការដាក់្ ការទទួល  និងការដដាះស្រសាយពាក្យបណ្ដឹ ងសព្ាប់ការដ ះដនោ តដព្រើសតាំងតាំណាងរាស្តសរ នីតិកាលទី៦  58 

គ.រ.ប ានសិទធិដធវើការដស ើបអដងាតដលើក្រណី្ាន ឬគ្មម នបណ្ដឹ ង ក្ោ ងដគ្មលបាំណ្ង 
ឱ្យានការដគ្មររ ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ និងដ ើមបីឱ្យការដ ះដនោ តដព្រើសតាំង 
តាំណាងរាស្តសរ នព្បព្រឹតរដៅដដាយដសរ ីព្តឹមព្តវូ និងយ តរិធម៌។  
ក្ោ ងដរលសវនាការ ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអាចអន ញ្ជា តឱ្យរនណា

ាោ ក់្ដឆលើយបាំេលឺ ឬហាមដឆលើយបាំេលឺចាំដពាះម ខ្អងគសវនាការ ដេើយានសិទធិបដណ្ដ ញ
ឱ្យដចញរីបនទប់សវនាការ ចាំដពាះរនណា ឬរនទាំងឡាយណាណ លមិនដគ្មររ
បទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្សវនាការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង  ូចក្ោ ងឧបសមព័នធទី ៣ សដីរី 
បទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយ 
ពាក្យបណ្ដឹ ង។ 
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គូភាគីានសិទធិបដឹងតវា៉ាចាំដពាះដសចក្ដីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬ
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះតមការក្ាំណ្ត់ក្ោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ ។ 

២.  ទិធិ និងកាតរវរិចចរប រ់ដើម្បណដឹ ង 
ដ ើមបណ្ដឹ ងអាច ក្ពាក្យបណ្ដឹ ងទាំងមូល ឬមួយណអោក្ នរេូត ល់ដរល 

ណ លព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអានន គឃ.សប ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអានន គធ.ខ្ប 
បញ្ច ប់ក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ឬរេូត ល់ដរលណ លព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 
នន គឃ.សប ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ គធ.ខ្ប ឬ 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប ថយដៅរិភាក្ារិចារណា។ 
ការ ក្ពាក្យបណ្ដឹ ងព្តូវដធវើដ ើងជាោយលក្ខណ៍្អក្សររូនដៅ គឃ.សប ឬ  

គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ដលើក្ណលងណតដៅដរលក្ាំរ ងព្បរ ាំអសះអា ឬក្ាំរ ងព្បរ ាំសដព្មច 
ឬក្ាំរ ងសវនាការ ដនាះការ ក្ពាក្យបណ្ដឹ ងអាចដធវើដ ើងដដាយផ្ទទ ល់ាត់ ន។ 
ព្បសិនដបើដ ើមបណ្រឹ ង ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដធវើដ ើងម នដរល ាំដណ្ើ រការព្បរ ាំ 

អសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ គឃ.សប ឬ គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ព្តូវសដព្មច 
ដលើក្ពាក្យបណ្ដឹ ងដនាះដចាល ដេើយព្តូវរូន ាំណឹ្ងដៅភាគីច ងចដមលើយ។ 
ព្បសិនដបើដ ើមបណ្រឹ ង ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដធវើដ ើងដៅដរលក្ាំរ ងព្បរ ាំអសះអា 

ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ព្តូវក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអាថ្ន ភាគីដ ើមបណ្ដឹ ង 
 ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដេើយពាក្យដនាះព្តូវ នដលើក្ដចាលតមការដសោើស ាំ។ 
ព្បសិនដបើដ ើមបណ្រឹ ង ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ដធវើដ ើងដៅដរលក្ាំរ ងព្បរ ាំសដព្មច ឬ 

ក្ាំរ ងសវនាការ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវសដព្មចដលើក្ 
ពាក្យបណ្ដឹ ងដចាលដដាយដចញ ទ.១២០៣។ 
ដ ើមបណ្ដឹ ងអាចរាយការណ៍្ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ អាំរីបញ្ជា ណ លដក្ើតាន

ដ ើងដដាយខ្លួនឯង ឬតមរយៈដមធាវ ី ឬតាំណាងណ ល នទទួលសិទធិ ដេើយព្តូវ 
 នអន ញ្ជា តឱ្យបង្ហា ញឯក្សារេសដ តង ឬសាក្សីដ ើមបីជាសាំអាងក្ោ ងដរឿងក្ដីរបស់ 
ខ្លួន។ 
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ដ ើមបណ្ដឹ ង ឬ/និងរនរងដព្គ្មះានវសិមិតភារ4  រវាងឋានៈជាដ ើមបណ្ដឹ ង 
ឬរនរងដព្គ្មះ និងឋានៈជាសាក្សី។ ដ ើមបណ្ដឹ ង ឬ/និងរនរងដព្គ្មះមិនអន ញ្ជា ត
ឱ្យអដល់ចដមលើយក្ោ ងឋានៈជាសាក្សី នដទ។ 
ដៅក្ោ ងនីតិវធីិសវនាការតទល់ ដដាយានការយល់ព្រមរីព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ា 

រាំន ាំរព្មះ ដ ើមបណ្រឹ ងអាចតាំងសាំណួ្រដៅច ងចដមលើយ ឬសាក្សីរបស់ច ងចដមលើយ។ 
ច ងចដមលើយក៏្អាចដចាទសាំណួ្រដៅដ ើមបណ្រឹ ង ឬសាក្សីរបស់ដ ើមបណ្រឹ ង នណ រ។ 

៣.  ទិធិ និងកាតរវរិចចរប ច់ុងចរម្លើយ 
ច ងចដមលើយអាចដធវើរ យការណ៍្ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរអាំរីបញ្ជា នានា ណ ល 

ទក់្ទងនឹងបណ្ដឹ ងដដាយខ្លួនឯង ឬតមរយៈដមធាវ ី ឬតាំណាង ណ ល នទទួល 
សិទធិ ដេើយព្តូវបង្ហា ញឯក្សារេសរ តង ឬសាក្សី ដ ើមបីជាសាំអាងការពារដរឿងក្ដី 
របស់ខ្លួន។ 
ច ងចដមលើយអាចបង្ហា ញេសរ តង ជាទ ាីក្រណ៍្ច ងដព្កាយរបស់ខ្លួនដដាយ

ខ្លួនឯង ឬតមរយៈដមធាវ ី ឬតាំណាង ដ ើមបីដឆលើយតបដៅនឹងទ ាីក្រណ៍្របស់ 
ដ ើមបណ្ដឹ ង។ 
៤.  ទិធិ និងកាតរវរិចចរប រ់ម្ធាវី ឬតណំាង 
ដមធាវ ី ឬតាំណាង មិនអាចដធវើការព្បគល់សិទធិបនរដៅដមធាវ ី ឬតាំណាង នទ 

ដទៀត ដដាយគ្មម នការយល់ព្រមជាោយលក្ខណ៍្អក្សររីអោក្ព្បគល់សិទធិ ាំបូង ន 
ដ ើយ។ 

ដ ើមបណ្ដឹ ង ឬច ងចដមលើយ ឬដមធាវ ីឬតាំណាងរបស់ភាគី អាចដសោើស ាំឱ្យ គឃ.សប 
ឬ គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ថតចមលងសាំណ្ ាំ ដរឿងពាក់្រ័នធឱ្យខ្លួនដដាយព្តូវបង់ព្ ក់្ព្តឹម 
នថលអលិតប៉ា ដណាណ ះ។ 

៥.  ទិធិ និងកាតរវរិចចរប ា់រស ី
សាក្សីព្តូវដធវើសមបថជាម ន ដេើយព្តូវដឆលើយបាំេលឺរូនព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 

ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះដៅចាំដពាះម ខ្ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
និងសនាទទួលខ្ សព្តូវចាំដពាះម ខ្ចាប់ អាំរីការអដនាទ ដទសចាំដពាះការអដល់សក្ខីក្មម 
េូតក្ េក្ ព្បសិនដបើខ្លួនដឆលើយបាំដអលើសការរិត (ខ្លឹមសារសមបថានក្ោ ងឧបសមព័នធ 
ទី៤ សដរីីនីតិវធីិ និងខ្លឹមសារននសមបថ)។ 
                                                      
4 ភាពដែលេិនអាច្បមាន ឬរេក្េកិ្ច្បចការចូ្បលគ្មោ បាន 
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សាក្សីានសិទធិដឆលើយបាំេលឺនូវការរិតណ លខ្លួន នដឃើញ  ន ឹង  នឮ 
និង នចាាំដដាយគ្មម នការបងខិតបងខាំរីប គគលណាមួយដ ើយ។ 
សាក្សីដ ើមបណ្ដឹ ង និងសាក្សីច ងចដមលើយព្តូវសថិតក្ោ ងបនទប់ដអសងគ្មោ  រង់ចាាំការ 

អដញ្ា ើញឱ្យចូលមក្បាំេលឺដដាយព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ 
ដេើយមិនព្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យទក់្ទងគ្មោ  ដទះតមមដធា យណាក៏្ដដាយក្ោ ង 
នថៃណ ល នអដញ្ា ើញឱ្យចូលរមួព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ។ 
សាក្សីរ ាំព្តូវ នអន ញ្ជា តឱ្យដឃើញ ឬសាដ ប់ការសួរដ ញដដាលដៅក្ោ ងបនទប់ 

ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការដ ើយ ដលើក្ណលងណតានការអន ញ្ជា តរីព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ។ 
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ណផ្ោរទី ៣ 
នីតិវិធីព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្បជុំ រព្ម្ច ឬ វនការ 

 ាំដណ្ើ រការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការព្តូវ ឹក្នាាំ និងចាត់ណចង 
ដដាយព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអាចអន ញ្ជា តឱ្យរនណាាោ ក់្ដឆលើយបាំេលឺ ឬ
ហាមដឆលើយបាំេលឺចាំដពាះម ខ្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ដេើយ 
ានសិទធិបដណ្រ ញឱ្យដចញរីបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់ 
សវនាការ ចាំដពាះរនណា ឬរនទាំងឡាយណាណ លមិនដគ្មររបទបញ្ជា នអទក្ោ ង 
ដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង 
(ានណចងក្ោ ងឧបសមព័នធទី៣ បទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬសវនាការដដាះស្រសាយបណ្រឹ ង)។ 

១. ព្បរេទ វនការ 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអាចដធវើសវនាការសដងខប ឬសវនាការតទល់ ឬសវនាការ 

សួរដ ញដដាល។ 
សវនាការសដងខប ជាសវនាការណ លគ្មម នទព្មង់ការដព្ចើន។ ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំ 

រព្មះព្គ្មន់ណតដធវើដសចក្ដីសដព្មចមួយដឆលើយតប ដៅដរលយល់ដឃើញថ្ន ានណត 
ចាំដណាទខាងចាប់ប៉ា ដណាណ ះ ដេើយគ្មម នចាំដណាទខាងអងគដេត ។ 
សវនាការតទល់ ជាសវនាការណ លដបើក្ឱ្យភាគីទាំនាស់រណរក្តទល់គ្មោ  

អាំរីដរឿងពាក្យបណ្រឹ ង។ ភាគីទាំនាស់ក្ាំណ្ត់អាំរីអងគដេត  និងព្តូវព្បមូលេសរ តង 
ដ ើមបីដាក់្រូនសវនាការ។ 
សវនាការសួរដ ញដដាល ជាសវនាការណ លព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះានតួនាទី 

ោ៉ា ងសាំខាន់ក្ោ ងការសួរដ ញដដាលរក្ដេត អលក្ោ ងដរឿងក្ដី។ ក្ោ ងសវនាការ 
ព្បដេទដនះ ទាំងព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ទាំងគូក្ដីជាអោក្ទទួលខ្ សព្តូវក្ោ ងការព្បណម 
ព្បមូលេសរ តងដអសង ណៗ លព្តូវដាក់្បង្ហា ញក្ោ ងសវនាការ ប៉ា ណនរព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
ានតួនាទីទទួលខ្ សព្តូវសាំខាន់ជាអោក្តាំងសាំណួ្រ ល់សាក្សី ចាំណណ្ក្ឯគូក្ដី 
ានតួនាទីបនាទ ប់បនសាំណតប៉ា ដណាណ ះ។ ការដចាទសួរដ ញដដាលដនះអាចដធវើដៅ ន 
ដដាយានការអន ញ្ជា តរីព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ 
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២. ភាាណដលរព្បើរោងុការព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្បជុំ រព្ម្ច ឬ វនការ 
ភាសាណ លដព្បើក្ោ ងការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ គឺភាសាណខ្មរ។ 
ភាគីណ លមិនអាចយល់ភាសាណខ្មរ អាចរក្អោក្បក្ណព្បភាសាណ លាន 

លក្ខណ្សមបតរិព្គប់ព្គ្មន់ដដាយខ្លួនឯង។ 

៣. ររលរវលារដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ អាចដធវើជាដរៀងរាល់នថៃ 

ចាប់រីដា៉ា ង ៨:០០ នាទីព្រឹក្  ល់ដា៉ា ង ១១:៣០ នាទីនថៃព្តង់ និងរដសៀល 
ចាប់រីដា៉ា ង ១៤:០០ នាទី  ល់ដា៉ា ង ១៧:៣០ នាទី។ ក្ោ ងក្រណី្ចាាំ ច់ 
អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការអាចបនរដធវើដៅតមសាថ នភារ 
ជាក់្ណសដង ឬដធវើដៅដា៉ាងដអសងដព្ៅរីការក្ាំណ្ត់ដនះ។ 
ក្ោ ងក្រណី្ណ លនថៃក្ាំណ្ត់ដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង និងសដព្មចដលើបណ្ដឹ ងចាំនថៃ 

ប ណ្យជាអលូវការ អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការព្តវូដលើក្ដៅ 
នថៃបនាទ ប់។ 
ក្ោ ងក្មមវធីិមួយដរលននការដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬដបើក្អងគព្បរ ាំសដព្មច ឬ 

ដបើក្សវនាការដលើពាក្យបណ្ដឹ ងអាចក្ាំណ្ត់ដធវើការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬ 
រាំន ាំរព្មះដព្ចើនក្រណី្ននបណ្ដឹ ង ន។ 

៤. ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុផំ្សះផ្ា ឬអងគព្បជុំ រព្ម្ច ឬរបើរ វនការ 
៤.១ ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុំផ្សះផ្ា ឬរបើរអងគព្បជុំ រព្ម្ចរៅ គឃ. ប 
គឃ.សប ព្តូវរិភាក្ាក្ោ ងណ នសមតថកិ្ចចរបស់ខ្លួនដ ើមបីក្ាំណ្ត់ព្បតិទិន 

សព្ាប់ព្បរ ាំអសះអា ឬ/និងព្បរ ាំសដព្មចដៅថ្នោ ក់្ គឃ.សប ដៅតមក្រណី្ននបណ្ដឹ ង 
និងដៅតមរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ូចណចងដៅក្ោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ ។ 
គឃ.សប ព្តូវធានាព្បគល់លិខិ្តអដញ្ា ើញអាំរីការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំ 

សដព្មច ល់គូភាគីឱ្យ នទន់ដរលដវោោ៉ាងតិច ២៤  (នមៃបួន) ដា៉ាង ម នដរល 
ព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច។ 

៤.២ ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុផំ្សះផ្ា ឬរបើរអងគព្បជុំ រព្ម្ច  ឬរបើរ          
 វនការរៅ គធ.ខ្ប 

គធ.ខ្ប ព្តូវរិភាក្ាក្ោ ងណ នសមតថកិ្ចចរបស់ខ្លួនដ ើមបីក្ាំណ្ត់ព្បតិទិនសព្ាប់ 
ដដាះស្រសាយពាក្យបណ្រឹ ង ឬដបើក្សវនាការដៅថ្នោ ក់្ គធ.ខ្ប ដៅតមក្រណី្នន 
បណ្ដឹ ង និងដៅតមរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ូចណចងក្ោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ ។ 
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លគធ.ខ្ប ព្តូវធានាព្បគល់លិខិ្តអដញ្ា ើញអាំរីការដបើក្ព្បរ ាំអសះអា ឬសវនាការ 
 ល់គូភាគីឱ្យ នទន់ដរលដវោោ៉ាងតិច ២៤ (នមៃបួន) ដា៉ាង ម នដរលដបើក្ការ 
ព្បរ ាំអសះអា ដេើយព្តូវរូន ាំណឹ្ងភាល មដៅនឹងក្ណនលងព្បរ ាំអសះអាដៅភាគីពាក់្រ័នធ 
ឱ្យ ន ឹងរីកាលបរដិចេទ ដរលដវោ និងទីក្ណនលងដបើក្សវនាការ (ក្រណី្ពាក្យបណ្រឹ ង 
ណ លអាចនាាំឱ្យានការផ្ទក្រិន័យ) ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬដបើក្សវនាការ។  

៤.៣ ការជូនដំណឹងរបើរ វនការរៅ គ.ជ.ប 
គ.រ.ប ព្តូវក្ាំណ្ត់ព្បតិទិនសព្ាប់ដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ង ឬ/និងដបើក្សវនាការ

ដៅថ្នោ ក់្ គ.រ.ប ដៅតមក្រណី្ននបណ្ដឹ ង និងដៅតមរយៈដរលក្ាំណ្ត់ ូចាន 
ណចងក្ោ ង ច.ប.ត.រ និង ប.ន.ត.រ ។ 
នាយក្ដាា នដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មមនន គ.រ.ប ព្តូវធានាព្បគល់លិខិ្ត

អដញ្ា ើញអាំរីការដបើក្សវនាការ ល់គូភាគីឱ្យ នទន់ដរលដវោោ៉ាងតិច ២៤ 
(នមៃបួន) ដា៉ាង ម នដរលដបើក្សវនាការ។ 

៥. ភាររិចចរប រ់លខាធិការអងគព្បជុំផ្សះផ្ា ឬរលខាធិការអងគព្បជុំ រព្ម្ច ឬ 
រលខាធិការ វនការ ឬគណៈរលខាធកិារ វនការ 
ដលខាធិការអងគព្បរ ាំអសះអា ឬដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការ 

សវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការានភារកិ្ចច ូចខាងដព្កាម៖ 
- បិទអាយ និងអានបទបញ្ជា នអទក្ោ ងដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬសវនាការឱ្យអោក្ចូលរមួ នព្ជាប 

- នាាំសាក្សីដៅដធវើសមបថ (ក្រណី្ព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ) 
- ព្ ប់ដៅអោក្ចូលរមួទាំងអស់ឱ្យដព្កាក្ឈរ ដៅដរលណ លព្កុ្មព្បឹក្ា 
ព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអដញ្ា ើញ 
មក្ ល់ 

- រិនិតយ និងស្រសង់វតរាន អវតរានដ ើមបណ្ដឹ ង ច ងចដមលើយ ដមធាវ ី
ឬតាំណាង  ណ លព្តូវចូលរមួព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ 
ដលើក្ណលងណតការព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការណ លព្តូវស្រសង់វតរាន 
សាក្សី។ 
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- រាយការណ៍្អាំរីវតរាន ឬអវតរានភាគីពាក់្រ័នធរូនព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 

- ព្តូវដធវើក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការក្ោ ងដរល 
ព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការដដាយន  ឬដដាយក្ ាំរយូទ័រ។ 
ការក្ត់ព្តក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ មិន 
ព្តូវទ ក្ឱ្យានចដនាល ះបនាទ ត់ទាំដនរដទ។ ពាក្យឆូតល បដចាល និងពាក្យ 
សរដសរដោងព្តវូានដសចក្ដីបញ្ជា ក់្ និងានេតថដលខាដលខាធិការ 
អងគព្បរ ាំអសះអា ឬដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ 
ឬព្បធានគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ  ព្បធាន និងសារិក្ព្កុ្មព្បឹក្ា 
ព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ និងភាគី 
ពាក់្រ័នធ ។  

- អានឯក្សារដអសង ណៗ លពាក់្រ័នធ តមការបង្ហគ ប់រីព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 

- ដរៀបចាំ ទ.១២០៣ រចួច ះេតថដលខា រចួដាក់្រូនព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬព្ក្មុព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ច ះេតថដលខា ដ ះព្ត និងច ះកាល 
បរដិចេទ។  

- អដញ្ា ើញភាគីអដិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ឬក្ាំណ្ត់ដេត  
ព្បរ ាំសដព្មច ឬក្ាំណ្ត់ដេត សវនាការ ក្ោ ងក្រណី្ណ លភាគីណាមួយ 
មិនព្រមអដិតដមន  ដលខាធិការអងគព្បរ ាំអសះអា ឬដលខាធិការអងគព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ព្តូវ 
ច ះនិដទទសអាំរីការមិនព្រមអដិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនាះ។ 

៦. ការររៀបចំរណនលង និងររបៀបរបបការងាររប ព់្រុម្ព្បឹរាព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្រុម្ 
ព្បឹរាព្បជុំ រព្ម្ច ឬព្រុម្ព្បឹរាជំនុំជព្ម្ះ 
ដៅនថៃព្បរ ាំអសះអា ឬនថៃព្បរ ាំសដព្មច ឬនថៃសវនាការ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 

ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវអដញ្ា ើញចូលអងគ យតមទី 
ក្ណនលងណ ល នដរៀបចាំទ ក្។ ព្បធានអងគ យដៅក្ណាដ ល សារិក្អងគ យអម 
សងខាង និងដលខាធិការអងគព្បរ ាំអសះអា ឬដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការ 
សវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ព្តូវអងគ យដៅនឹងត ណ លដៅខាងដឆវងន  
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ឬសាដ ាំន ននព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ា 
រាំន ាំរព្មះ ។ 
ដព្កាយរី នអដញ្ា ើញអងគ យតមទីក្ណនលងរចួមក្ ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 

ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវ៖ 
ទី១. ព្បកាសសាសភារព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 
ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 

ទី២. ព្បកាសសាំណ្ ាំ ដរឿង និងព្បកាសដបើក្ការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំ 
សដព្មច ឬសវនាការ  

ទី៣. បង្ហគ ប់ដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ដលខាធិការសវនាការ ឬព្បធាន 
គណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ឱ្យរាយការណ៍្អាំរីវតរានដ ើមបណ្ដឹ ង 
ច ងចដមលើយ និងសាក្សី (ក្រណី្ព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ)។ 

ម ននឹងចាប់ដអរើមអសះអា ឬសួរដ ញដដាល ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវសួរដៅ 
ដ ើមបណ្ដឹ ងថ្ន ដតើដោក្ ឬដោក្ស្រសីដៅណតបនរបដឹង ូចានណចងក្ោ ងក្មមវតថ ននបណ្ដឹ ង 
ឬានការណក្ណព្បឬដទ? ព្បសិនដបើ៖ 

- ដ ើមបណ្ដឹ ងដឆលើយថ្នខ្លួន ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវ 
បង្ហគ ប់ឱ្យដលខាធិការអងគព្បរ ាំអសះអា ឬដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬ 
ដលខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ក្ត់ព្តក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត  
ព្បរ ាំអសះអា ឬក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំសដព្មច ឬក្ាំណ្ត់ដេត សវនាការ 
ដេើយឱ្យដ ើមបណ្ដឹ ងអដិតដមន ដលើក្ាំណ្ត់ដេត ដនាះ។ បនាទ ប់មក្ព្កុ្មព្បឹក្ា 
ព្បរ ាំអសះអា អាចអសះអាដរឿងក្ដីដអសងដទៀត (ព្បសិនដបើាន) ឬព្កុ្មព្បឹក្ា 
ព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអាចថយដៅរិភាក្ារិចារណា ឬ 
បនរដៅព្បរ ាំសដព្មច ឬរាំន ាំរព្មះដរឿងក្ដីដអសងដទៀត (ព្បសិនដបើាន)។ 

- ដ ើមបណ្ដឹ ងដៅណតបនរបដឹង ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវចាប់ដអដើម 
 ាំដណ្ើ រការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ។ 

ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវសួរដ ញដដាលដៅដ ើមបណ្ដឹ ងម ន រចួសួរដៅច ងចដមលើយ។ 
បនាទ ប់មក្ព្បធានព្តូវសួរសាក្សីដ ើមបណ្ដឹ ង សាក្សីច ងចដមលើយ និង អោក្ពាក់្រ័នធ 
រចួឱ្យភាគីដ ើមបណ្រឹ ង និងភាគីច ងចដមលើយដធវើសាំណូ្មររច ងដព្កាយ។ 
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ព្បសិនដបើានដមធាវកីារពារក្ដី ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវអដល់ដរលដវោឱ្យដមធាវនិីោយការពារកូ្នក្ដី សួរភាគី 
និងដធវើដសចក្ដីសនោិដាា នច ងដព្កាយម នព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំ 
រព្មះថយដៅរិភាក្ារិចារណា។ 
ក្ោ ងដរល ាំដណ្ើ រការព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ព្បសិនដបើ 

ដ ើមបណ្ដឹ ងស ាំ ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង ព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធានព្ក្ុម 
ព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវបញ្ច ប់ការអសះអា ឬការសួរ 
ដ ញដដាលដនាះភាល ម រចួព្តូវអន វតរ ូចគ្មោ នឹងក្រណី្ដ ើមបណ្ដឹ ង ក្ពាក្យបណ្ដឹ ង 
ដរលណ លព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
សួរដរល ាំបូងណ រ។ 
ដព្កាយរី ន ាំដណ្ើ រការព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការតមលាំដាប់លាំដដាយរចួ 

ដេើយ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវថយដៅរិភាក្ារិចារណា 
ដៅក្ោ ងបនទប់សាៃ ត់។ រាល់ការសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ា 
រាំន ាំរព្មះព្តូវណអែក្ដលើអងគដេត  និងអងគចាប់។  
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវព្បកាសដសចក្ដីសដព្មច 

ភាល មបនាទ ប់រីរិភាក្ាគ្មោ រចួរាល់។ បញ្ាតរិដនះមិនព្តូវ នអន វតរដ ើយចាំដពាះដរឿង 
ពាក្យបណ្រឹ ងានភារសម គសាម ញខាល ាំង ឬានកាលៈដទសៈរិដសសដអសងដទៀត 
ប៉ា ណនរមិនព្តូវឱ្យេួសរយៈដរលក្ាំណ្ត់ននការដដាះស្រសាយបណ្ដឹ ងដ ើយ ។  
ការព្បកាសដសចក្ដីសដព្មច ព្តូវដធវើដ ើងដដាយព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច 

ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះជាអោក្អានដសចក្ដីសដព្មច ដដាយណអែក្ដលើចាប់ដ ើម 
ននដសចក្ដីសដព្មច។ ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
អាចចាត់តាំងសារិក្ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬសារិក្ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 
ណាាោ ក់្អានរាំនួស ន។ 

៧. ការបងាា ញខ្លួនរៅររលព្បជុំផ្សះផ្ា ឬព្បជុំ រព្ម្ច ឬ វនការ  
ព្បសិនដបើភាគីដ ើមបណ្ដឹ ង នទទួលលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងដេើយ ប៉ា ណនរភាគីដនាះ 

មិន នមក្បង្ហា ញខ្លួនដៅនថៃព្បរ ាំអសះអាដទដនាះ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអាព្តូវសដព្មច 
ដលើក្បណ្ដឹ ងដចាល ដដាយដធវើលិខិ្តរូន ាំណឹ្ងដៅភាគីដ ើមបណ្ដឹ ង។ 
ព្បសិនដបើភាគីដ ើមបណ្ដឹ ង នទទួលលិខិ្តអដញ្ា ើញដេើយ ប៉ា ណនរភាគីដនាះ 

មិន នមក្បង្ហា ញខ្លួនដៅនថៃព្បរ ាំសដព្មច ឬនថៃសវនាការដទដនាះ ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំ 
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សដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវសដព្មចក្ាំ ាំងម ខ្ដ ើមបណ្ដឹ ង ប៉ា ណនរចាត់ទ ក្ជា 
ចាំដពាះម ខ្ដដាយបញ្ជា ក់្រីមូលដេត ដលើដសចក្ដីសដព្មច។ 
ព្បសិនដបើភាគីដ ើមបណ្ដឹ ងសាល ប់ ដនាះព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ា

ព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះដៅណតបនរនីតិវធីិរបស់ខ្លួន ណ ល។ 
ព្បសិនដបើភាគីច ងចដមលើយសាល ប់ម នដរលដបើក្អងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំ  

សដព្មច ឬសវនាការ ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬ 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះព្តូវល បបណ្ដឹ ងដចញរីបញ្ា ី ដេើយព្តូវរូន ាំណឹ្ងដៅភាគី 
ដ ើមបណ្រឹ ងឱ្យ នព្ជាប។ 
ព្បសិនដបើច ងចដមលើយ នទទួលលិខិ្តអដញ្ា ើញដេើយ ប៉ា ណនរមិនមក្បង្ហា ញ 

ខ្លួនដៅនថៃព្បរ ាំអសះអា ឬនថៃព្បរ ាំសដព្មច ឬនថៃសវនាការ ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្ក្ុមព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះដៅណតបនរនីតិវធីិរបស់ខ្លួន ណ ល។ 
ព្បសិនដបើដ ើមបណ្រឹ ង ឬច ងចដមលើយមិន នបង្ហា ញខ្លួននានថៃព្បរ ាំសដព្មច ឬ 

នថៃសវនាការ ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ព្តូវចាត់ដលខាធិការ 
អងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ព្រម 
ទាំងដសោើស ាំកិ្ចចសេការរីអាជាញ ធរឃ ាំ សង្ហា ត់អម ាំដណ្ើ រជាមួយ ដ ើមបីបញ្ាូ ន 
ទ.១២០៣ ដៅរូនដ ើមបណ្រឹ ង ឬច ងចដមលើយដៅអាសយដាា នរបស់ដ ើមបណ្រឹ ង ឬ 
ច ងចដមលើយដនាះ។ ព្បសិនដបើដ ើមបណ្រឹ ង ឬច ងចដមលើយប ិដសធមិនទទួលយក្ 
ទ.១២០៣ ដនាះ ដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬ 
គណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ឬមន្តនរី គ.រ.ប ព្តូវចារដលើ ទ.១២០៣ ដនាះ ដដាយ 
បញ្ជា ក់្ឱ្យ នចាស់ថ្ន "ដ ើមបណ្រឹ ង ឬតាំណាង ឬច ងចដមលើយ ឬតាំណាងមិនព្រម 
ទទួលយក្ ទ.១២០៣" ដេើយច ះកាលបរដិចេទ និងេតថដលខា និងានេតថដលខា 
របស់អាជាញ ធរឃ ាំ សង្ហា ត់ណ លអម ាំដណ្ើ រដៅជាមួយដ ើមបីបញ្ជា ក់្ថ្ន ភាគីវវិាទ 
រិតជាមិនព្រមទទួលយក្ ទ.១២០៣ រចួបិទ ទ.១២០៣ ដនាះ ដៅម ខ្លាំដៅឋាន 
ឬទីសាំណាក់្ ឬទីសាោ ក់្ការគណ្បក្សនដោ យរបស់ភាគីវវិាទ ដេើយចាត់ទ ក្ថ្ន 
ភាគីវវិាទ នទទួល ទ.១២០៣ រចួដេើយ។  
៨. ម្រធោ យបងាា ញេ រតុង 
មដធា យបង្ហា ញេសរ តង ណ លដព្បើព្ ស់ក្ោ ងត ោការរព្មះក្ដីក្ោ ង 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មព ជាព្តូវយក្មក្ដព្បើព្ ស់ក្ោ ងអងគព្បរ ាំអសះអា ឬអងគព្បរ ាំសដព្មច 
ឬសវនាការដនះ។ 
េសរ តងអាចបង្ហា ញ នតមព្គប់មដធា យ និងព្តូវដគ្មររ ច.ប.ត.រ និង 

ប.ន.ត.រ ។ 
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រនណា នព្បព្រឹតរការណក្លងលិខិ្ត ឬឯក្សារដដាយណក្លងេតថដលខា ឬសាោ មដមន  
ឬតមមដធា យណាក៏្ដដាយ និងរនណាណ ល នដព្បើព្ ស់ ដដាយ ឹងខ្លួន 
នូវលិខិ្ត ឬឯក្សារណក្លងដនាះ រនដនាះនឹងព្តូវានដទសតមចាប់ជាធរាន។ 

៩. ការបំររញ នងិការរព្បើព្   ់ទ.១២០៣ 
ទ.១២០៣ របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មចនន គឃ.សប ព្តូវដធវើដ ើងណអែក្តម 

ក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំសដព្មច ដេើយច ះេតថដលខាដដាយដលខាធិការ អងគព្បរ ាំព្បរ ាំសដព្មច 
និងព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច។ ការបាំដរញ ទ.១២០៣ ដៅ គឃ.សប ព្តូវដធវើជា 
៣ (បី) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ងតវា៉ា ឬ ៤ (បួន) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ងរាំទស់ ដ ើមបី៖ 

- រូន ឬដអញើរូនសាមីអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
- រូន ឬដអញើរូនអោក្ណ លព្តូវដគបរឹងរាំទស់ ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ (ចាំដពាះ 
បណ្រឹ ងរាំទស់) ជាបនាទ ន់ 

- ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
ដសចក្រីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប និងព្កុ្មព្បឹក្ា 

រាំន ាំរព្មះនន គ.រ.ប ព្តូវដធវើដ ើងដដាយណអែក្តមក្ាំណ្ត់ដេត សវនាការ ដេើយ 
ព្តូវច ះេតថដលខាដដាយព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ ដសចក្រីសដព្មចដនះ ព្តូវ 
ស្រសង់ដាក់្ក្ោ ង ទ.១២០៣ ដេើយព្តូវច ះេតថដលខាដដាយដលខាធិការសវនាការ ឬ 
ព្បធានគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ និងព្បធានព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ ដេើយព្តូវ 
ដធវើដ ើងតមចាំនួន និងក្មមវតថ ននបណ្រឹ ង ឬចាំនួនដអសងដទៀតតមការចាាំ ច់។ 
ទ.១២០៣ របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មចនន គធ.ខ្ប ព្តូវដធវើដ ើងដដាយណអែក្តម 
លទធអលននការព្តួតរិនិតយ ដអទៀងផ្ទទ ត់ ដេើយព្តូវច ះេតថដលខាដដាយសារិក្ 
ទទួលបនទ ក្ដសវាក្មមចាប់ និងវវិាទក្មម និងសនរិស ខ្ដ ះដនោ ត និងព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មចនន គធ.ខ្ប ។ 
ការបាំដរញ ទ.១២០៣ ដៅ គធ.ខ្ប ព្តូវដធវើជា ៤ (បួន) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ង 

តវា៉ា ឬ ៥ (ព្ ាំ) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ងរាំទស់ ដ ើមបី៖ 
- រូន ឬដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
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- រូន ឬដអញើរូនអោក្ណ លព្តូវដគបរឹងរាំទស់ ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
(ចាំដពាះបណ្រឹ ងរាំទស់) ជាបនាទ ន់ 

- ដអញើរូន គឃ.សប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- ដអញើរូន គ.រ.ប ១ (មួយ) ចាប់ 
- រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

ការបាំដរញ ទ.១២០៣ ដៅ គ.រ.ប ព្តូវដធវើជា ៤  (បួន) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ង 
តវា៉ា ឬ ៥ (ព្ ាំ) ចាប់ សព្ាប់បណ្រឹ ងរាំទស់ ដ ើមបី៖ 

- រូន ឬដអញើរូនអោក្បរឹង ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
- រូន ឬដអញើរូនអោក្ណ លព្តូវដគបរឹងរាំទស់ ឬតាំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
(ចាំដពាះបណ្រឹ ងរាំទស់) ជាបនាទ ន់ 

- ដអញើរូន គធ.ខ្ប ពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- ដអញើរូនព្កុ្មព្បឹក្ាធមមន ញ្ា ១ (មួយ) ចាប់ 
- រក្ាទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

គ.រ.ប ព្តូវចាត់តាំងមន្តនរីអគគដលខាធិការដាា ន ១ (មួយ) របូ ឱ្យទទួលបនទ ក្ជា 
មន្តនរីព្បគល់សព្មង់ដសចក្រីសដព្មច។ ទ.១២០៣ ព្តូវព្បគល់រូនភាគីវវិាទភាល មៗ 
បនាទ ប់រី គ.រ.ប បញ្ច ប់សវនាការ ដេើយការព្បគល់ ទទួល ទ.១២០៣ ដនះ ព្តូវ 
ានក្ាំណ្ត់ដេត ណ លបញ្ជា ក់្អាំរីដរលដវោ និងកាលបរដិចេទននការព្បគល់ ទទួល 
ឱ្យ នចាស់ោស់។ ក្ាំណ្ត់ដេត ដនះព្តូវច ះេតថដលខាដដាយមន្តនរីទទួលបនទ ក្ 
ព្បគល់សព្មង់ដសចក្រីសដព្មចនន គ.រ.ប និងេតថដលខារបស់អោក្ទទួលជាក់្ណសរង។ 
ក្ោ ងក្រណី្៖ 

- ភាគីវវិាទណាមួយប ិដសធមិនព្រមទទួលយក្ ទ. ១២០៣ មន្តនរីទទួល 
បនទ ក្ព្បគល់សព្មង់ដសចក្រីសដព្មចនន គ.រ.ប ព្តូវច ះនិដទទសបញ្ជា ក់្រី 
ការមិនព្រមទទួលយក្ឱ្យ នចាស់ោស់។ 

- ភាគីវវិាទជាភាោ ក់្ង្ហរ ឬតាំណាងគណ្បក្សនដោ យ មន្តនរីទទួលបនទ ក្ 
ព្បគល់សព្មង់ដសចក្រីសដព្មចនន គ.រ.ប ព្តូវបញ្ាូ ន ទ.១២០៣ ដដាយ 
ាន ីកាអម ដៅទីសាោ ក់្ការគណ្បក្សនដោ យរបស់ភាគីដនាះ ។ 
កាលបរដិចេទននការទទួល ីកាអម ព្តូវចាត់ទ ក្ជាកាលបរដិចេទទទួល 
ទ.១២០៣។ 
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១០. ទព្ម្ង់រផ្សងៗរទៀត ព្ម្មប់ការព្បជុំផ្សះផ្ា ការព្បជុំ រព្ម្ច និង វនការ  
គឃ.សប ឬ គធ.ខ្ប ឬ គ.រ.ប ានទព្មង់ណបបបទដអសងៗដទៀតសព្ាប់ 

ដព្បើព្ ស់ក្ោ ងការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ានជាអាទិ៍ 
លិខិ្តអដញ្ា ើញឱ្យចូលរួមព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ក្ាំណ្ត់ដេត  
សាក្សួរ និងក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ និងដសចក្រី 
សដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប និង គ.រ.ប ។ 
លិខិ្តអដញ្ា ើញឱ្យចូលរួមព្បរ ាំអសះអា ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ ព្តូវ 

បាំដរញតមចាំនួនជាក់្ណសរងននអោក្ពាក់្រ័នធ ណ លព្តូវអដញ្ា ើញឱ្យចូលរមួព្បរ ាំអសះអា 
ឬព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការ រចួព្បគល់រូនភាគីពាក់្រ័នធ ១ (មួយ) ចាប់ៗ និង រក្ា 
ទ ក្ជាឯក្សារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
ក្ាំណ្ត់ដេត សាក្សួរ អាចដធវើដ ើងដដាយន  ឬដដាយវាយក្ ាំរយូទ័រ។ 
ក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំអសះអា ព្តូវបាំដរញដដាយដលខាធិការអងគព្បរ ាំអសះអា 

ចាំនួន ១ (មួយ) ចាប់ ដដាយព្តូវក្ត់ព្តនូវរាល់ចដមលើយដាក់្បនទ ក្ ឬចដមលើយ 
ដដាះសារបស់ភាគីពាក់្រ័នធដៅនឹងបណ្រឹ ង និងលទធអលននការអសះអា។ 
ក្ាំណ្ត់ដេត ព្បរ ាំសដព្មច និងក្ាំណ្ត់ដេត សវនាការ ព្តូវបាំដរញដដាយ 

ដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការ 
សវនាការចាំនួន ១ (មួយ) ចាប់ ដដាយព្តូវក្ត់ព្តនូវរាល់ចដមលើយដាក់្បនទ ក្ 
ឬចដមលើយដដាះសារបស់ភាគីពាក់្រ័នធដៅនឹងបណ្រឹ ង ព្រមទាំងការយល់ដឃើញ 
និងការសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ 
ដសចក្រីសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះនន គធ.ខ្ប និងព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ 

នន គ.រ.ប ព្តូវសរដសរនូវចាំណ្ ច (១) រ ាធមមន ញ្ា ចាប់ និងបទបញ្ជា ពាក់្រ័នធ 
នឹងការដ ះដនោ ត ពាក្យបណ្រឹ ង លិខិ្តព្បគល់សិទធិ ឬ/និងក្ាំណ្ត់ដេត  ឬ/និង 
រ យការណ៍្ដអសងៗ (២) ការយល់ដឃើញ និងការសដព្មចរបស់ព្កុ្មព្បឹក្ា 
រាំន ាំរព្មះ។ ចាប់ថតចមលងននដសចក្រីសដព្មចដនះ អាចអរល់រូនគូភាគី នព្បសិន 
ដបើានការដសោើស ាំ។ 

(, 
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ឧប ម្ព័នធទី ១ 
ទព្ម្ង់ណបបបទពារយបណដឹ ង (ទ.១២០២) 
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ឧប ម្ព័នធទី ២ 
ទព្ម្ង់ណបបបទ ព្ម្ង់រ ចរដី រព្ម្ច (ទ.១២០៣) 
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ឧប ម្ព័នធទី ៣ 
បទបញ្ជជ នផ្ៃរោងុររលរបើរអងគព្បជុំផ្សះផ្ា  

ឬអងគព្បជុំ រព្ម្ច ឬ វនការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 

ដ ើមបីរក្ាសណាដ ប់ធាោ ប់ រដបៀបដរៀបរយ ស វតថិភារ និងសនរិស ខ្ក្ោ ងបនទប់
ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ រនព្គប់របូណ លាន 
វតរានក្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការព្តូវដគ្មររ 
និងអន វតរបទបញ្ជា  ូចតដៅ៖ 
១. ហាមរក់្ រកី្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ។ 
២. ហាមបងាភារអនាធិបដតយយក្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច 
ឬបនទប់សវនាការ ូចជា៖ 
- ការដ ើរឆលងកាត់ ឬដ ើរដចញ-ចូលរដេតរេូត ដដាយគ្មម នការអន ញ្ជា ត 
- ការរណរក្គ្មោ ខាល ាំងៗ ឬណស្រសក្ ូឡា ឬបងាសាំដ ងរ ាំខានដអសងៗ។ 

៣. ហាមយក្ដក្មងអាយ ដព្កាម១៨នោ ាំ ចូលក្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ 
ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ ដលើក្ណលងណតានការអន ញ្ជា តជាម នរី 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ 

៤. ហាមយក្អាវ ធជាតិអទ ះ សារធាត រ ល និងវតថ ដព្គ្មះថ្នោ ក់្ដអសងៗចូល 
ក្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ។ 

៥. ហាមថតរបូ និងអាត់សាំដ ង ដលើក្ណលងណតានការអន ញ្ជា តរីព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្បធាន 
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះ។ 

៦. ហាមដព្បើព្ ស់ទូរសរទន  វទិយ ទក់្ទងដអសងៗក្ោ ងបនទប់ព្បរ ាំអសះអា 
ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ។ 

៧. ក្ោ ងក្រណី្រនណាបងាបញ្ជា អវីមួយណ លព្ក្មុព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្កុ្ម 
ព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះយល់ដឃើញថ្ន ដធវើឱ្យាន 
ការប៉ាះពាល់ ល់រដបៀបដរៀបរយការព្បរ ាំអសះអា ឬការព្បរ ាំសដព្មច 
ឬសវនាការ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្បរ ាំអសះអា ឬព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បរ ាំសដព្មច ឬ
ព្កុ្មព្បឹក្ារាំន ាំរព្មះអាចបដណ្ដ ញរនដនាះ ដចញរីបនទប់ព្បរ ាំអសះអា 
ឬបនទប់ព្បរ ាំសដព្មច ឬបនទប់សវនាការ។ 

 រនណាមិនដគ្មររបទបញ្ជា ដនះ ឬបងាភារវកឹ្វរក្ោ ងដរលព្បរ ាំអសះអា ឬ 
ព្បរ ាំសដព្មច ឬសវនាការព្តូវទទួលដទសតមចាប់ជាធរាន។ 
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ឧប ម្ព័នធទី ៤ 
នីតិវធិី និងខ្លមឹ្ារនន ម្បង 

ការដធវើសចាច ព្បណិ្ធាន ព្តូវ ឹក្នាាំដធវើដ ើងដដាយដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ 
ឬគណ្ៈដលខាធិការសវនាការ ដេើយព្តូវដធវើដៅចាំដពាះម ខ្វតថ ស័ក្ដិសិទធិដៅទីក្ណនលងដបើក្អងគព្បរ ាំសដព្មច 
ឬសវនាការនីមួយៗ។ 

ម ននឹងចាប់ដអដើមដធវើសមបថ អោក្សបថព្តូវអ រដទៀនធូបបូជាដៅចាំដពាះម ខ្វតថ ស័ក្ដិសិទធិណ លខ្លួន 
ព្តូវសបថដនាះ។ បនាទ ប់មក្ដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬសារិក្គណ្ៈដលខាធិការ 
សវនាការព្តូវអានព្ ររធវាទខាល ាំងៗ ចាស់ៗឱ្យអោក្សបថសាដ ប់ រចួអានពាក្យសចាច ព្បណិ្ធានឱ្យអោក្សបថ 
ថ្នតម។ 

ដព្កាយរីដធវើសមបថរចួ ដលខាធិការអងគព្បរ ាំសដព្មច ឬដលខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈដលខាធិការ 
សវនាការព្តូវដធវើក្ាំណ្ត់ដេត ននការដធវើសមបថដនាះ ដដាយបញ្ជា ក់្ថ្ន  នដធវើព្តឹមព្តូវ ដេើយដសចក្ដី 
 នដចញវាចាឱ្យសបថោ៉ាងណា ព្តូវក្ត់ក្ោ ងក្ាំណ្ត់ដេត ោ៉ាងដនាះអង។ 

ព្ ររធវទ 

បរិព្តអស់ដទព្រក្ស អារ ក្ខអារក្ស អោក្ត និង រមី ៏ស័ក្ដិសិទធិ ានព្រះអងគ ងដក្ើ ព្រះអងគព្ក្រ ាំ 
ឈូក្ ព្រះអងគដសវតចេព្ត ព្រះអងគដចក្ ព្រះអងគចម អោក្តោល ាំងដមឿង អោក្តព្ក្េមក្ ដោក្ត 
 ាំបងណ ក្ ដោក្ត ាំបងព្គញូង ដោក្ោយដទរ ព្រះអងគវហិារសួគ៌ ព្រះអងគព្រះរីវវ៍តរ រាយណ៍្ 
ព្រះអងគវតរេោាំណខ្លងជាដ ើម សូមោងអដញ្ា ើញមក្ដធវើជាអធិបតីក្ោ ងរិធីសមបថដនះ  បិតគូភាគីដនះ ន 
ដ ល្ ះទស់ណទងគ្មោ  ដេើយអះអាងដលើសាក្សីថ្ន ជាអោក្ ន ឹង  នដឃើញ  នឮ និង នចាាំដដាយ 
ផ្ទទ ល់ ដេើយចាប់តព្មូវឱ្យអោក្ទាំងដនះមក្ដធវើជាសាក្សីឱ្យដឆលើយឱ្យ នដទៀងព្តង់តមការណ៍្រិត។ 

ដបើអោក្ណាដឆលើយមិនរិតតមណ លខ្លួន ន ឹង  នដឃើញ  នឮ និង នចាាំដទ សូមអស់ 
ដទព្រក្ស អារ ក្ខអារក្ស អោក្ត ោយដទរ និង រមី ៏ស័ក្ដិសិទធិ បាំផ្ទល ញឱ្យោញ ឱ្យសាល ប់នតដហាង 
ោ៉ាងដវទនា ដដាយព្គ្មប់កាាំដេលើង រនទះ ញ់ ខាល ខាាំ រស់ចឹក្ ល ះអនាគតជាតិឱ្យព្ពាត់ព្ សឪរ ក្ាដ យ 
បងបែូន កូ្នដៅ ឱ្យព្ក្រដេមរហាម ខ្សត់ព្ទរយ រងទ ក្ខដវទនាអស់ព្ ាំរយជាតិ។ 

ដបើអោក្ណាដឆលើយឱ្យការណ៍្ដដាយរិតព្តង់ មិនដវៀចដវរ មិនេូតក្ េក្ មិនលដមែៀង ដព្ពាះជាញាតិ 
សាដោេិត មិនសមគាំនិតដព្ពាះខាល ច ដព្ពាះសែប់ ដព្ពាះោេសកាា រៈ ដព្ពាះស ីសាំណូ្ក្ដទ សូមអស់ 
ដទព្រក្ស អារ ក្ខអារក្ស អោក្ត ោយដទរ និង រមី ៏ស័ក្ដិសិទធិក្ោ ងដោក្រួយឱ្យដគានអាយ យឺនយូរ 
ានស ខ្ភារលែ ានព្ទរយសមបតរិសមបូរណ៍្េូរដេៀរ ានញាតិដៅដគ្មររស្រសឡាញ់រាប់អាន   
ល ះអនាគតជាតិ នរួបណតដសចក្ដីលែ ចព្មុងចដព្មើន ថា ាំ ដថាើង រ ងដរឿងសម ូចព្ ថ្នោ ក្ ាំ បីអាក់្ខាន 
ដ ើយ។ 

ពារយ ចាច ព្បណិធាន 

ខ្ញ ាំសូមដឆលើយណតការរិតណ លខ្ញ ាំ នដឃើញ  នឮ  ន ឹង និង នចាាំផ្ទទ ល់។ ដបើខ្ញ ាំដឆលើយមិន 
រិតដដាយព្បការណាមួយ សូមអស់ដទព្រក្ស អារក្ស អោក្ត និង រមី ៏ស័ក្ដិសិទធិ ទាំងអស់បរាម ខ្ខ្ញ ាំ 
ឱ្យវនិាសោញ អនររាយព្ទរយសមបតរិ និងសាល ប់នតដហាងោ៉ាងដវទនា ណតដបើខ្ញ ាំដឆលើយរិតព្តង់ សូម 
ដទវតរួយឱ្យខ្ញ ាំានព្ទរយសមបតរិសមបូរណ៍្េូរដេៀរ និងរស់ដៅព្បក្បដដាយដសចក្ដីស ខ្ដក្សមក្ានរ 
រួបរ ាំបងបែូន កូ្នដៅ ញាតិដៅសនាដ នជាដរៀងរេូតព្គប់ជាតិក្ ាំបីអាក់្ខានដ ើយ។ 


