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ម្មតិកា 
ទំព័រ 

អរសរកាត់ ------------------------------------------------------------------------------------ i 
រោលបំណង -------------------------------------------------------------------------------ii 
ជំពូរទី ១ ការចុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ ----------------------------១ 
 ១. ភាពមានសិទធិឈរន្ ម្ ោះជាន្បកខជន ----------------------------------------១ 
 ២. ភាពគ្មម នសិទធិឈរន្ ម្ ោះជាន្បកខជន ----------------------------------------១ 
 ៣. ការដ្ឋក់ពាកយសំុចាប់ឈប់ពិន្សស ----------------------------------------១ 
 ៤. ការដ្ឋក់ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ ------------- ២ 
 ៥. ការទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនន្ដ្ឋយ គឃ.សប ---------------------៤ 
 ៦. ការបិទផាយបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ ---------------------៥ 
 ៧. ការពិនិតយ និងសន្រមចរបស់ គឃ.សប ន្លើពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន-------- ៥ 
ជំពូរទី ២ នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង ----- ៧ 
 ណផោរទី ១ ការបដឹងតវ៉ ឬការបដឹងជំទា  ់--------------------------------------- ៧ 
 ១. ពាកយបណ្ឋឹ ង ------------------------------------------------------------------- ៧ 

២. ការរាប់ចំនួននថងតវ៉ែ ឬនថងជំទាស់ និងការសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ 
ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ ---------------------------------------------------------៨ 

ណផោរទី ២ បណដឹ ងរោងុដំណារ់កាលចុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ
 ព្ម្មប់ឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត ----------------------------------------៩ 

 ១. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប -------- ៩ 
  ១.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប -----------------៩ 
  ១.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប -------------------------៩ 
 ២. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ------- ១០ 
  ២.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប --------------- ១០ 
  ២.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ------------------------ ១០ 
 ណផោរទី ៣ បណដឹ ងរោងុដំណារក់ាលបិទផាយបញ្ជ រីបរខជនដបំូង ---------- ១៣ 
 ១. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប --- ១៣ 
  ១.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប -------------------- ១៣ 
  ១.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ----------------------------- ១៣ 
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ណផោរទី ៤ នីតិវធិីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង
រោងុដំណារ់កាលរោ នរ ះរនោ ត និងរៅមួយនថៃមុននថៃ
រ ះរនោ ត និងរៅនថៃរ ះរនោ ត និងរាប់ នលឹររនោ ត ចំរពាះព្គប់
អំរពើបំពានរលើបទបបញ្ញតតិននជំពូរទី ១៤ នន ច.ប.ឃ.  ណដល
អាចនឱំ្យម្មនការផារពិន័យ ------------------------------------ ១៥ 

I. ពាកយបណ្ឋឹ ងមដលពាក់ព័នធនឹងជនមិនមមនជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត ឬគណ្បកស       
នន្ោបាយ ------------------------------------------------------------------- ១៥ 

 ១. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប ----- ១៥ 
  ១.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប ------------ ១៥ 
  ១.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប -------------------- ១៧ 
 ២. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប ----- ២០ 
  ២.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប -------------- ២០ 
  ២.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប ---------------------- ២២ 
 ៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ----------២៥ 
  ៣.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប --------------- ២៥ 
  ៣.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ------------------------ ២៦ 

II. ពាកយបណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធនឹងជនជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត-------------------------- ៣០ 
 ណផោរទី ៥ បណដឹ ងទារ់ទងនឹងភាពមិនព្បព្រតីរៅមួយនថៃមុននថៃរ ះរនោ ត 

និងរោងុនថៃរ ះរនោ ត ---------------------------------------------------- ៣២ 
 ១. ការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយ ន្ៅ គ.ក.ប/គ.ក.រ ----------------- ៣២ 
  ១.១  ការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ន្ៅ គ.ក.ប/គ.ក.រ ------------------------- ៣២ 
  ១.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយការតវ៉ែ  ឬការជំទាស់ន្ៅ គ.ក.ប/គ.ក.រ ------ ៣២ 
 ២. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប ----- ៣៣ 
  ២.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប ----------- ៣៣ 
  ២.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប -------------------- ៣៤ 
 ៣. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប ------- ៣៦ 
  ៣.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប -------------- ៣៦ 
  ៣.២   ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គធ.ខប --------------------- ៣៧ 
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 ៤. ការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ------- ៤១ 
  ៤.១  ការដ្ឋក់ និងការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប --------------- ៤១ 
  ៤.២  ការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប ------------------------ ៤២ 
 ណផោរទី ៦ នីតិវធិីអនុវតតរ ចរដី រព្មចាា ពរចំរពាះការដារ់ទណឌ រមា

ពិន័យជាព្ រ់ ------------------------------------------------------ ៤៥ 
ជំពូរទី ៣  មតារិចច និងនីតិវិធីព្បជុំផសះផា ព្បជុំ រព្មច និង វនការ   

រដាះព្ាយពារយបណដឹ ង ------------------------------------------------- ៤៦ 
 ណផោរទី ១  ម្ម ភាព និង ទិធិអំណាចរប ព់្រុមព្បឹរាព្បជុំផសះផា ឬ

ព្រមុព្បឹរាព្បជុំ រព្មច ឬព្រមុព្បឹរាជំនុំជព្មះ ------------------ ៤៦ 
 ១. សមាសភាពរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬ

រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ------------------------------------------------------- ៤៦ 
  ១.១  រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន គឃ.សប ---- ៤៦ 
  ១.២  រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប ----- ៤៧ 
  ១.៣  រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប ----------------------------------- ៤៧ 
 ២. សិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬ

រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ -------------------------------------------------------- ៤៨ 
  ២.១  រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន គឃ.សប --- ៤៨ 
  ២.២  រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប -- ៤៨ 
  ២.៣  រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប ----------------------------------- ៤៩ 
 ណផោរទី ២  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប គ់ូភាគី រដើមបណដឹ ង ចងុចរមលើយ រមធាវី 

ឬតំណាង ---------------------------------------------------------------------- ៥០ 
 ១. សិទធិ និងកាតពវកិចចរបស់គូភាគី ------------------------------------------- ៥០ 
 ២. សិទធិ និងកាតពវកិចចរបស់ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ------------------------------------ ៥១ 
 ៣. សិទធិ និងកាតពវកិចចរបស់ចុងចន្មលើយ ------------------------------------- ៥២ 
 ៤. សិទធិ និងកាតពវកិចចរបស់ន្មធាវ ីឬតំណាង ------------------------------ ៥២ 
 ៥. សិទធិ និងកាតពវកិចចរបស់សាកសី ------------------------------------------- ៥២ 
 ណផោរទី ៣ នីតិវិធីព្បជុំផសះផា ឬព្បជុំ រព្មច ឬ វនការ ------------- ៥៤ 
 ១. របន្ភទសវនាការ ------------------------------------------------------------ ៥៤ 
 ២. ភាសាមដលន្របើកនុងការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ ------------ ៥៥ 
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 ៣. ន្ពលន្វលាន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ------------------------------------------- ៥៥ 
 ៤. ការជូនដំណឹ្ងន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬន្បើកអងគរបជំុសន្រមច ឬន្បើក        

សវនាការ --------------------------------------------------------------------- ៥៥ 
  ៤.១  ការជូនដំណឹ្ងន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមចន្ៅ គឃ.សប -- ៥៥ 
  ៤.២  ការជូនដំណឹ្ងន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬន្បើកសវនាការន្ៅ គធ.ខប ------ ៥៥ 
  ៤.៣  ការជូនដំណឹ្ងន្បើកសវនាការន្ៅ គ.ជ.ប ----------------------- ៥៦ 
 ៥. ភារកិចចរបស់ន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច  

ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ -------------- ៥៦ 
 ៦. ការន្រៀបចំកមនលង និងរន្បៀបរបបការង្កររបស់រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬ

រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ------------------------ ៥៧ 
 ៧. ការបង្កា ញខលួនន្ៅន្ពលរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ -- ៥៩ 
 ៨. មន្ធោបាយបង្កា ញភសរុតាង ---------------------------------------------- ៦០ 
 ៩. ការបំន្ពញ និងការន្របើរបាស់ ទ.១២០៣ -------------------------------- ៦០ 
 ១០. ទរមង់មបបបទន្ផសងៗន្ទៀត សរមាប់ការរបជំុផសោះផា ការរបជំុសន្រមច 

និងសវនាការ --------------------------------------------------------------- ៦២ 
ឧប មព័នធ --------------------------------------------------------------------------------- ៦៣ 

 ឧប មព័នធទី ១ ៖ ពារយ ុំចុះបញ្ជ ីរបរខជនននគណបរសនរោ យ និង
រ ចរដី រព្មចរប  ់គឃ. ប (ទ.១០០៨) ----------- ៦៣ 

 ឧប មព័នធទី ២ ៖ រំណត់រេតុននការចាប់រនោ តរដើមបរីំណត់លដំាប់រលខររៀង
គណបរសនរោ យណដលព្តូវដារ់រលើ នលឹររនោ តរោងុ
ឃុ ំ ង្កា ត់ (ទ.១១២១) ----------------------------------- ៧១ 

 ឧប មព័នធទី ៣ ៖ ទព្មង់ណបបបទពារយបណដឹ ង (ទ.១២០២) ------------- ៧២ 
 ឧប មព័នធទី ៤ ៖ ទព្មង់ណបបបទ ព្មង់រ ចរដី រព្មច (ទ.១២០៣) ----- ៧៣ 
 ឧប មព័នធទី ៥ ៖ បទបញ្ជជ នផៃរោងុរពលរបើរអងគព្បជុំផសះផា ឬអងគព្បជុំ

 រព្មច ឬ វនការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង ------- ៧៤ 
 ឧប មព័នធទី ៦ ៖ នីតិវិធី នងិខលឹមារនន មបថ --------------------------- ៧៥  
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អរសរកាត ់

- គណ្ៈកមាម ធិការជាតិន្រៀបចំការន្បាោះន្នន ត គ.ជ.ប 
- គណ្ៈកមមការរាជធានី ន្ខតរន្រៀបចំការន្បាោះន្នន ត គធ.ខប 
- ន្លខាធិការដ្ឋឌ នននគណ្ៈកមមការរាជធានី ន្ខតរន្រៀបចំការ 

ន្បាោះន្នន ត លគធ.ខប 
- រកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ កបឃ.ស 
- គណ្ៈកមមការឃំុ សង្កា ត់ន្រៀបចំការន្បាោះន្នន ត គឃ.សប 
- គណ្ៈកមមការការោិល័យន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន ត គ.ក.ប/គ.ក.រ 
- ចាប់សឋីពីការន្រៀបចំ និងការរបរពឹតរន្ៅននគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ

ន្រៀបចំការន្បាោះន្នន ត ច.គ.ជ.ប 
- ចាប់សឋីពីការន្បាោះន្នន តន្រជើសតំាងតំណាងរាស្តសរ និងចាប់សឋីពី

វនិ្សាធនកមមននចាប់ន្នោះ 

 

ច.ប.ត.រ 

- ចាប់សឋីពីការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ និង
ចាប់សឋីពីវនិ្សាធនកមមននចាប់ន្នោះ 

 

ច.ប.ឃ.ស 

- បទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិសរមាប់ការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកា 
ឃំុ សង្កា ត់ ប.ន.ឃ.ស 

- អតរសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ជជ តិមខមរ អ.ខ 
- ឯកសារបញ្ជជ ក់អតរសញ្ជដ ណ្បន្រមើឱ្យការន្បាោះន្នន ត ឯ.អ 
- ទរមង់មបបបទន្លខ ទ. 
- ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ និងន្សចកឋីសន្រមច

របស់ គឃ.សប 
                   
ទ.១០០៨ 

- កំណ្ត់ន្េតុននការចាប់ន្នន តន្ដើមបីកំណ្ត់លំដ្ឋប់ន្លខន្រៀង
គណ្បកសនន្ោបាយ មដលរតូវដ្ឋក់ន្លើសនលឹកន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ 

                        
ទ.១១២១ 

- ទរមង់មបបបទពាកយបណ្ឋឹ ង ទ.១២០២ 
- ទរមង់មបបបទសរមង់ន្សចកឋីសន្រមច ទ.១២០៣ 
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រោលបំណង 
ន្សៀវន្ៅមណ្នំាសឋីពីការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ និងនីតិវធីិ

ននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងសរមាប់ការន្បាោះន្នន ត   
ន្រជើសន្រ ើសរកមុរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ អាណ្តរិទី៥ នន ំ២០២២ ន្នោះ រតូវបានន្រៀបចំន្ ើង
ន្ដ្ឋយមផែកន្លើចាប់សឋីពីការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ និង
ចាប់សឋីពីវនិ្សាធនកមមននចាប់ន្នោះ (ច.ប.ឃ.ស) និងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិសរមាប់
ការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ (ប.ន.ឃ.ស) អាណ្តរិទី៥    
នន ំ២០២២។ ន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះន្រៀបចំន្ ើងន្ដើមបីជាជំនួយសាម រតីសរមាប់មន្តនរី
ន្បាោះន្នន ត និងភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់ ឱ្យបានយល់ដឹងអំពីការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជននន
គណ្បកសនន្ោបាយ និងនីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង
កនុងដំន្ណ្ើ រការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់ អាណ្តរិទី៥ នន ំ២០២២។ 
ន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះមចកន្ចញជាបីជំពូក ៖ 
ជំពូកទី  ១  បង្កា ញអំពីការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយសរមាប់

ឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់។ 
ជំពូកទី ២ បង្កា ញន្ដ្ឋយសន្ងខបអំពីនីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការ

ន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ន្ៅរគប់ដំណាក់កាលននការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើសរកុមរបឹកា
ឃំុ សង្កា ត់។ 
ជំពូកទី ៣ បង្កា ញន្ដ្ឋយសន្ងខបអំពីសមតថកិចច និងនីតិវធីិរបជំុផសោះផា ឬ

របជំុសន្រមច ឬសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង មដលន្កើតមានន្ ើងន្ៅរគប់
ដំណាក់កាល មដលកនុងន្នាោះមានជាអាទិ៍ សមាសភាពរកុមរបឹការបជំុផសោះផា 
រកុមរបឹការបជំុសន្រមច រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ របន្ភទសវនាការ សិទធិ និងកាតពវកិចច
របស់ភាគីពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ង។ 
មផនកខាងន្រកាយននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះមាន ៦ ឧបសមព័នធ ៖ 
- ឧបសមព័នធទី ១ ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ និង

ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គឃ.សប (ទ.១០០៨) 
- ឧបសមព័នធទី ២ កំណ្ត់ន្េតុននការចាប់ន្នន តន្ដើមបីកំណ្ត់លំដ្ឋប់ន្លខន្រៀង

គណ្បកសនន្ោបាយមដលរតូវដ្ឋក់ន្លើសនលឹកន្នន តកនុង
ឃំុ សង្កា ត់ (ទ.១១២១) 

- ឧបសមព័នធទី ៣ ទរមង់មបបបទពាកយបណ្ឋឹ ង (ទ.១២០២) 
- ឧបសមព័នធទី ៤ ទរមង់មបបបទសរមង់ន្សចកឋីសន្រមច (ទ.១២០៣)  
- ឧបសមព័នធទី ៥ បទបញ្ជជ នផទកនុងន្ពលន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច 

ឬសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង 
- ឧបសមព័នធទី ៦  នីតិវធីិ និងខលឹមសារននសមបថ។ 

(,
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ជំពូរទី ១ 
ការចុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ ព្ម្មបឈ់ររ ា្ ះ

រ ះរនោ តរព្ជើ ររ ើ ព្រមុព្បឹរាឃុ ំ ង្កា ត ់

១. ភាពម្មន ទិធិឈររ ា្ ះជារបរខជន 
ន្ដើមបីមានសិទធិឈរន្ ម្ ោះជាន្បកខជន សរមាប់ការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស 

របជាពលរដឌទំាងពីរន្ភទ រតូវបំន្ពញលកខខណ្ឍ  ដូចខាងន្រកាម ៖ 
- មានសញ្ជជ តិមខមរពីកំន្ណ្ើ ត។ 
- ន្ចោះអាន និងសរន្សរអកសរមខមរ។ 
- បានចុោះន្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ មដលខលួនមានបំណ្ង

ឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត។ 
- មានអាយុោ៉ែ ងតិច ២៥ (នមៃរបំា) នន ំ គិតមកទល់នថងន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស 

កបឃ.ស ។ 

២. ភាពោា ន ទិធិឈររ ា្ ះជារបរខជន 
ហាមឈរន្ ម្ ោះជាន្បកខជនន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស ចំន្ពាោះ ៖ 
- សមាជិករដឌសភា សមាជិករពឹទធសភា សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ 

សមាជិកឧតរមរកុមរបឹកាននអងគន្ៅរកម សមាជិករាជរដ្ឋឌ ភិបាល និង
ន្ៅរកម។ 

- អភិបាល ឬអភិបាលរងរាជធានី ន្ខតរ រកុង ស្រសុក ខណ្ឍ ។ 
- សមាជិក គ.ជ.ប គធ.ខប គឃ.សប គ.ក.ប បុគគលិកបន្រមើការង្ករកនុង  

គ.ជ.ប និងគណ្ៈកមមការន្រៀបចំការន្បាោះន្នន តរគប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់។ 
- មន្តនរីរាជការសីុវលិ មន្តនរីតុលាការ កងន្ោធពលន្ខមរភូមិនទ ឬនគរបាលជាតិ

កនុងមុខតំមណ្ង។ 
- រពោះសងឃ ឬបពវជិតសាសនាននសាសនាណាមួយ។ 
- ន្សមៀនឃំុ សង្កា ត់ណាមួយ។ 

៣. ការដារ់ពារយ ុចំាប់ឈប់ពិរ   
មន្តនរីរាជការសីុវលិ មន្តនរីតុលាការ កងន្ោធពលន្ខមរភូមិនទ និងនគរបាលជាតិ

មដលមានបំណ្ងឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស រតូវដ្ឋក់ពាកយសំុចាប់
ឈប់ពិន្សសោ៉ែ ងតិច ៧ (របំាពីរ) នថង មុននថងន្បើកយុទធនាការន្ោសនាន្បាោះន្នន ត 
រេូតដល់នថងរបកាសលទធផលននការន្បាោះន្នន តផលូវការ។ 
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លិខិតបញ្ជជ ក់ការអនុញ្ជដ តចាប់ឈប់ពិន្សសពីរកសួង ឬអងគភាពអាចភាជ ប់
មកជាមួយពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត។ កនុងករណី្មិនអាចន្ធវើ
ទាន់រតូវន្ផញើពាកយសំុចាប់ឈប់ពិន្សសជូន គឃ.សប កនុងរយៈន្ពលោ៉ែងតិច    
៧ (របំាពីរ) នថង មុននថងចាប់ន្ផឋើមន្បើកយុទធនាការន្ោសនាន្បាោះន្នន ត។ លិខិតបញ្ជជ ក់
ការអនុញ្ជដ តចាប់ឈប់ពិន្សស រតូវបញ្ជជ ក់ឱ្យបានចាស់អំពីន្ ម្ ោះសាមីជនមដល
បានសំុចាប់ឈប់ពិន្សស មុខតំមណ្ង រកសួង ឬអងគភាព មដលសាមីជនកំពុង
បន្រមើការង្ករ កាលបរនិ្ចឆទសំុចាប់ឈប់ពិន្សស និងមានេតថន្លខារបស់ថ្នន ក់
ដឹកនំារបស់ខលួន ន្ពាលគឺន្ៅថ្នន ក់ន្លើមួយថ្នន ក់មដលខលួនន្ៅន្រកាមឱ្វទ។ 

៤. ការដារ់ពារយ ុចំុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ 
ន្ដើមបីឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស គណ្បកសនន្ោបាយរតូវ

ដ្ឋក់ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត តាមការកំណ្ត់របស់ គ.ជ.ប 
ន្ៅ គឃ.សប ោ៉ែងតិច ៩០ (ន្ៅសិប) នថង មុននថងន្បាោះន្នន ត។ 
ក. គណ្បកសនន្ោបាយ រតូវបំន្ពញពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះ
ន្បាោះន្នន ត និងន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គឃ.សប (ទ.១០០៨) ចំនួន ២ (ពីរ) 
ចាប់។ ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនន្នោះ រតូវបានផឋល់ន្ដ្ឋយឥតគិតនថល 
ជូនគណ្បកសនន្ោបាយ មដលមានបំណ្ងចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះ
ន្បាោះន្នន ត។ 

ខ. ពាកយសំុរតូវចុោះេតថន្លខាន្ដ្ឋយរបធានគណ្បកសនន្ោបាយ ឬតំណាង
មដលបានទទួលការន្ផទរសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរពីរបធានគណ្បកស
នន្ោបាយន្នាោះ។ ការន្ផទរសិទធិន្នោះ មិនអនុញ្ជដ តឱ្យន្ផទរសិទធិបនរន្ ើយ 
ន្លើកមលងមតកនុងលិខិតន្ផទរសិទធិន្នាោះ មានខលឹមសារអនុញ្ជដ តឱ្យន្ផទរសិទធិបនរ។ 

គ. ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនរតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវ ៖ 
១- ន្សចកឋីចមលងលិខិតបញ្ជជ ក់ការចុោះបញ្ជ ីគណ្បកសនន្ោបាយន្ៅ
រកសួងមហានផទ ចំនួន ១ (មួយ) ចាប់។ 

២- អាសយដ្ឋឌ នននទីសាន ក់ការកណាឋ លគណ្បកសនន្ោបាយ អាសយដ្ឋឌ ន
ទីសាន ក់ការគណ្បកសនន្ោបាយកនុងឃំុ សង្កា ត់ និងន្ ម្ ោះតំណាង
របចំាទីសាន ក់ការគណ្បកសនន្ោបាយកនុងឃំុ សង្កា ត់ មដលបានដ្ឋក់
ន្សនើបញ្ជ ីន្បកខជន។ 
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៣- បញ្ជ ីរាយនាមន្បកខជនចំនួន ៧ (របំាពីរ) ចាប់ មដលមានចំនួន
ន្បកខជនោ៉ែ ងន្ហាចណាស់ន្សមើនឹង ២ (ពីរ) ដង ននចំនួនសមាជិក
រកុមរបឹកាឃំុ សង្កា ត់។ គឃ.សប រតូវរកាឱ្យបានបញ្ជ ីរាយនាម
ន្បកខជនទំាង ៧ (របំាពីរ) ចាប់ ន្ដើមបីន្របើរបាស់ ៖ 
- ១ (មួយ) ចាប់ បិទផាយន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ន្រកាយន្ពល

ទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន 
- ១ (មួយ) ចាប់ បិទផាយន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ជាបញ្ជ ី

ន្បកខជនដំបូង 
- ១ (មួយ) ចាប់ បិទផាយន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ជាបញ្ជ ី

ន្បកខជនផលូវការ 
- ១ (មួយ) ចាប់ តមាល់ទុកជាឯកសារន្ៅ គឃ.សប 
- ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប 
- ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប 
- ១ (មួយ) ចាប់ ជូនសាមីគណ្បកសនន្ោបាយ។ 

៤- លិខិតបញ្ជជ ក់ពីន្មឃំុ ន្ៅសង្កា ត់ថ្ន ពិតជាបានចុោះន្ ម្ ោះ និង
មានន្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីន្ ម្ ោះអនកន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ មដលខលួន
មានបំណ្ងឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ឱ្យបានចាស់
អំពីនាមរតកូល នាមខលួន និងអាសយដ្ឋឌ ន។ ន្មឃំុ ន្ៅសង្កា ត់ 
រតូវន្ចញលិខិតបញ្ជជ ក់ជូនតាមការន្សនើសំុ កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ 
៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួលលិខិតន្សនើសំុ ន្ដ្ឋយមផែកន្លើបញ្ជ ី
ន្បាោះន្នន តផលូវការ។ 

៥- ជីវរបវតរិសន្ងខប និងន្សចកឋីរបកាសយល់រពមឈរន្ ម្ ោះរបស់
ន្បកខជនមដលបំន្ពញផ្ទទ ល់នដរបស់ន្បកខជនមាន ក់ៗ មានបិទរបូថត 
និងរបូថតន្បកខជនមាន ក់ចំនួន ៣ (បី) សនលឹកន្ទៀត ទំេំ ៤X៦ ថតចំពីមុខ
តាមគំរូរូបថតន្ធវើ អ.ខ ។ ការន្របើរបាស់រូបថតរបស់ន្បកខជននន
គណ្បកសនន្ោបាយនីមួយ  ៗគឺ ១ (មួយ) សនលឹក សរមាប់បិទផាយ
ជាមួយបញ្ជ ីន្បកខជន បនាទ ប់ពីនថងពិនិតយពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនរចួ 
ន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ១ (មួយ) សនលឹក សរមាប់បិទជាបញ្ជ ី
ន្បកខជនដំបូងន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ១ (មួយ) សនលឹក សរមាប់
បិទផាយបញ្ជ ីន្បកខជនផលូវការន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ។ រន្បៀបបិទ
របូថតន្បកខជន ៖ គឃ.សប រតូវបិទរបូថតតាមន្លខន្រៀងន្ ម្ ោះ
ន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយនីមួយៗ ន្លើរកដ្ឋសមដលមាន
ទំេំសមស្រសបន្ៅតាមចំនួនន្បកខជន។ 
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៦- លិខិតសនោរបស់ន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត មដលជាមន្តនរី
រាជការថ្ននឹងផឋល់ចាប់សំុឈប់ពិន្សសជូន គឃ.សប ។ 

៧- ន្ ម្ ោះគណ្បកសនន្ោបាយជាអកសរន្ពញ ជាអកសរកាត់ និងសញ្ជដ
សមាគ ល់គណ្បកសនន្ោបាយ។ 

៥. ការទទួលពារយ ុចំុះបញ្ជ រីបរខជនរដាយ គឃ. ប 
គ.ជ.ប រតូវកំណ្ត់កាលបរនិ្ចឆទននការទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនសរមាប់

ឃំុ សង្កា ត់នីមួយៗ។ 
ក. គ.ជ.ប រតូវផសពវផាយជាសាធារណ្ៈនូវកាលបរនិ្ចឆទ និងរយៈន្ពលនន

ការទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនន្ៅរគប់ទីសាន ក់ការ គឃ.សប ។ 
ខ. ការទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនមានរយៈន្ពល ៣ (បី) នថង គឺន្រៀង   

រាល់នថង រពឹកចាប់ពីន្មា៉ែ ង ៧:០០ នាទី ដល់ ១១:៣០ នាទី រន្សៀល
ចាប់ពីន្មា៉ែ ង ២:០០ នាទី ដល់ ៥:៣០ នាទី។ 

គ. គឃ.សប រតូវន្ចញបង្កា ន់នដទទួលពាកយជូនគណ្បកសនន្ោបាយមដល
បានដ្ឋក់ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន និងរកាគល់បញ្ជ ី ១ (មួយ) ចាប់ 
ទុកជាឯកសារ។ 

ឃ. បង្កា ន់នដទទួលពាកយរតូវបញ្ជជ ក់អំពីចំនួន និងរបន្ភទឯកសារមដលបាន
ទទួល ចុោះកាលបរនិ្ចឆទរបគល់ ទទួល និងេតថន្លខា ឬសាន មន្មនដនន
អនករបគល់ ទទួល។ បនាទ ប់មក គឃ.សប រតូវបញ្ចូ លព័ត៌មានរបស់
គណ្បកសនន្ោបាយ និងមសគនបង្កា ន់នដទទួលពាកយន្នាោះបញ្ចូ លកនុង
កមមវធីិរគប់រគងការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ។ 

ង. ន្ៅន្ពលបញ្ច ប់ការទទួលពាកយ គឃ.សប រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុសឋីពីលទធផល
ននការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត
សរមាប់ឃំុ សង្កា ត់របស់ខលួនចំនួន ៤ (បួន) ចាប់ ន្ដ្ឋយមានចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 
េតថន្លខា ន្ ម្ ោះ និងន្បាោះរតា គឃ.សប រចួបិទផាយ ១ (មួយ) ចាប់      
ន្ៅទីសាន ក់ការ គឃ.សប ន្ផញើជូន គធ.ខប ១ (មួយ) ចាប់ ជូន គ.ជ.ប 
១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ តំណាងគណ្បកស
នន្ោបាយអាចចូលរមួចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នោះបាន។ 
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៦. ការបិទផាយបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ 
ក. បនាទ ប់ពីនថងបញ្ច ប់ការទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន គឃ.សប រតូវន្ធវើ

ការពិនិតយពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនទំាងន្នាោះកនុងរយៈន្ពល ១ (មួយ) នថង។ 
គឃ.សប រតូវបិទផាយជាសាធារណ្ៈន្ៅទីសាន ក់ការរបស់ខលួននូវបញ្ជ ី
ន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយទំាងអស់ មដលបានទទួលពាកយសំុ
ចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនកនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីនថងពិនិតយ
ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន។ 

ខ. របជាពលរដឌមដលមានសិទធិន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ មានសិទធិផឋល់មតិ
ចំន្ពាោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ មដលបានបិទផាយខាង
ន្លើមក គឃ.សប ន្ដើមបីជាព័ត៌មានសរមាប់ជាមូលដ្ឋឌ នពិចារណាមុន
ន្ពលសន្រមចយល់រពម ឬបដិន្សធការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន។ 

៧. ការពិនិតយ និង រព្មចរប  ់គឃ. ប រលើពារយ ុចំុះបញ្ជ រីបរខជន 
ក. គឃ.សប រតូវពិនិតយ និងសន្រមចយល់រពម ឬបដិន្សធន្លើពាកយសំុចុោះ

បញ្ជ ីន្បកខជនរបស់គណ្បកសនន្ោបាយ កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៧ 
(របំាពីរ) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន។ 

ខ. គឃ.សប រតូវបញ្ចូ លទិននន័យន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយមផែកតាម
បញ្ជ ីរាយនាមន្បកខជនមដលបានភាជ ប់មកជាមួយ ទ.១០០៨ ន្ដ្ឋយរតូវទាញ
ទិននន័យពីបញ្ជ ីន្បាោះន្នន តផលូវការកនុងកមមវធីិរគប់រគងការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន
ននគណ្បកសនន្ោបាយ ន្ដើមបីពិនិតយ និងន្ផទៀងផ្ទទ ត់លកខខណ្ឍ របស់
ន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ មដលបានដ្ឋក់ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន។ 

គ. កនុងករណី្គណ្បកសនន្ោបាយណាមួយ បានបំន្ពញរតឹមរតូវតាម
លកខខណ្ឍ កំណ្ត់ គឃ.សប រតូវសន្រមចយល់រពមន្លើពាកយសំុចុោះបញ្ជ ី
ន្បកខជនន្នាោះ ន្ដ្ឋយរតូវបំន្ពញន្លើ ទ.១០០៨ ទំាង ២ (ពីរ) ចាប់      
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ កាលបរនិ្ចឆទ និងន្បាោះរតា គឃ.សប រចួជូនន្ៅ
សាមីគណ្បកសនន្ោបាយ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ       
១ (មួយ) ចាប់។ 

ឃ. កនុងករណី្គណ្បកសនន្ោបាយណាមួយ បំន្ពញមិនបានរតឹមរតូវ  
តាមលកខខណ្ឍ ដូចបានកំណ្ត់ខាងន្លើ គឃ.សប រតូវជូនដំណឹ្ងជា
លាយលកខណ៍្អកសរ និងមណ្នំាដល់គណ្បកសនន្ោបាយ មដលបានដ្ឋក់
ពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនន្នាោះឱ្យន្ធវើការមកតរមូវឱ្យបានរតឹមរតូវ ន្េើយ
ផឋល់ឱ្កាសឱ្យគណ្បកសនន្ោបាយន្នាោះ ន្ធវើការមកតរមូវនូវចំណុ្ចខវោះខាត
កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៥ (របំា) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង។ 



 
 

  6 

ង. កនុងករណី្គណ្បកសនន្ោបាយ មដលបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ងជា
លាយលកខណ៍្អកសរពី គឃ.សប ឱ្យន្ធវើការមកតរមូវនូវចំណុ្ចខវោះខាត
បានមកតរមូវរតឹមរតូវ និងទាន់ន្ពលន្វលាន្េើយន្នាោះ គឃ.សប រតូវ
យល់រពមន្លើពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច គ (ទំព័រ៥) 
កនុងរយៈន្ពល ១ (មួយ) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយន្សនើសំុមដលបាន
មកតរមូវរចួន្េើយ។ 

ច. កនុងករណី្គណ្បកសនន្ោបាយមដលដ្ឋក់ន្សនើបញ្ជ ីន្បកខជន មិនបាន    
មកតរមវូចំណុ្ចខវោះខាតតាមលកខខណ្ឍ  និងន្ពលន្វលាដូចមានមចងកនុង
ចំណុ្ច ឃ (ទំព័រ៥) គឃ.សប រតូវបដិន្សធពាកយសំុចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនន្នាោះ។ 

 
(, 
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ជំពូរទី ២ 
នីតិវិធីននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 

ណផោរទី ១ 
ការបដឹងតវ៉ ឬការបដឹងជំទា  ់

ជនណាក៏ន្ដ្ឋយ ឬតំណាងមានសិទធិបឋឹងតវ៉ែ ឬ/និងបឋឹងជំទាស់តាមឋានានុរកម
ន្ៅ គឃ.សប ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប អំពីបញ្ជា ទំាងឡាយមដលទាក់ទងនឹងការ
ន្បាោះន្នន ត របសិនន្បើមានភសរុតាងបញ្ជជ ក់ថ្ន មានភាពមិនរតឹមរតូវតាមបទបបញ្ដតរិ
នន ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស ឬ/និងបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប ន្លើកមលងមត ៖ 

- ការបឋឹងតវ៉ែ និងការបឋឹងជំទាស់ទាក់ទងនឹងការចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកស
នន្ោបាយសរមាប់ឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត មដលរតូវបឋឹងន្ដ្ឋយសាមីគណ្បកស
នន្ោបាយ 

- ការបិទផាយបញ្ជ ីន្បកខជនដំបូង មដលរតូវបឋឹងន្ដ្ឋយរបជាពលរដឌមដល
មានសិទធិន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ 

- ការន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន ត មដលរតូវបឋឹងន្ដ្ឋយមន្តនរីការោិល័យ
ន្បាោះន្នន ត ឬភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយ 

- លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត មដលរតូវបឋឹងន្ដ្ឋយជនរគប់របូ
មដលបានចុោះន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តន្ៅន្លើបញ្ជ ីន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ 
ឬគណ្បកសនន្ោបាយមដលមានបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះ។ 

១. ពារយបណដឹ ង 
ពាកយបណ្ឋឹ ង រតូវន្ធវើន្ ើងជាលាយលកខណ៍្អកសរតាម ទ.១២០២ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ 

(ករណី្បឋឹងតវ៉ែ) ឬចំនួន ៤ (បួន) ចាប់ (ករណី្បឋឹងជំទាស់)។ គឃ.សប ឬមន្តនរីន្បាោះន្នន ត 
រតូវរបគល់ ទ.១២០២ ដល់អនកបឋឹងន្ដើមបីបឋឹង ឬបឋឹងបនររបសិនន្បើមានការន្សនើសំុ។ 
អនកបឋឹងដំបូងអាចថតចមលង ទ.១២០២ មដលខលួនបានបំន្ពញ រួចចុោះេតថន្លខា

ឬផឋិតន្មនដន្លើចាប់ចមលងទំាងន្នាោះន្ដ្ឋយខលួនឯង ន្េើយអាចដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង
ន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬអាចរបគល់សិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរឱ្យតំណាងដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង
ជួសខលួនបាន។ 
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ពាកយបណ្ឋឹ ង រតូវបញ្ជជ ក់នូវព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួនដូចខាងន្រកាម ៖ 
១- ន្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាង 
២- កមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង 
៣- របន្ភទននអំន្ពើន្លមើស 
៤- ន្ពលន្វលា និងទីកមនលងននការរបរពឹតរអំន្ពើន្លមើស ឬភាពមិនរបរកតី
ន្កើតន្ ើង 

៥- ន្បើអាចន្ធវើបាន បញ្ជជ ក់អំពីមារតានន ច.ប.ឃ.ស ឬរបការនន ប.ន.ឃ.ស 
មដលបានរនំ្លាភ 

៦- អតរសញ្ជដ ណ្របស់ជនមដលពាក់ព័នធនឹងការបឋឹងតវ៉ែ ឬការបឋឹងជំទាស់ 
៧- ន្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់សាកសី ន្បើមាន 
៨- ភសឋុតាងន្ផសងៗន្ទៀត ន្បើមាន។ 

ពាកយបណ្ឋឹ ងអនាមិក ពំុរតូវបានចាត់ទុកជាពាកយបណ្ឋឹ ងស្រសបចាប់ និង         
មិនរតូវបានន្លើកយកមកន្ដ្ឋោះស្រសាយន្ ើយ ប៉ែុមនររតូវបានចាត់ទុកជាឯកសារព័ត៌មាន
សរមាប់ការពិចារណា។ 
ពាកយបណ្ឋឹ ងបឋឹងពីអញ្ជដ តជន1 រតូវចាត់ទុកជាបណ្ឋឹ ងស្រសបចាប់ និងរតូវបាន

សេការជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទុកសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ន្ដើមបីមសវងរកអតរសញ្ជដ ណ្
របស់អនករបរពឹតរន្លមើសន្នាោះ និងពរងឹងការការពារ និងទប់សាា ត់បមនថម។ កនុងករណី្
មដលមសវងរកអតរសញ្ជដ ណ្អញ្ជដ តជនមិនន្ឃើញ គឃ.សប ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប 
រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងន្ៅអនកបឋឹងវញិអំពីករណី្ន្នោះ កនុងរយៈន្ពលសមស្រសប។ 
រគប់ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទ.១២០២) សរមង់ន្សចកឋីសន្រមច (ទ.១២០៣) និង

ន្សចកឋីសន្រមចទំាងមូលពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គ.ជ.ប នឹងរតូវបន្ង្កា ោះន្ៅន្លើ
ន្គេទំព័ររបស់ គ.ជ.ប (www.nec.gov.kh)។ 

២. ការរាប់ចំនួននថៃតវ៉ ឬនថៃជំទា  ់និងការ រព្មចរលើពារយបណដឹ ងតវ៉ 
ឬពារយបណដឹ ងជំទា  ់
នថងន្ធវើការរតូវបានកំណ្ត់ទំាងនថងន្ៅរ ៍ ទំាងនថងអាទិតយ ប៉ែុមនរការរាប់ចំនួននថង

បឋឹងតវ៉ែ ឬនថងបឋឹងជំទាស់ និងការសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់
ពំុរតូវបានរាប់បញ្ចូ លនថងបុណ្យផលូវការ មដលកំណ្ត់កនុងអនុរកឹតយសឋីពីរបតិទិនឈប់
សរមាកការង្កររបស់មន្តនរីរាជការ និន្ោជិត កមមកររបចំានន ំ។ 

(, 
                                                      
1

 ជនមិនស្គា ល់អត្តសញ្ញា ណ 
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ណផោរទី ២ 
បណដឹ ងរោងុដំណារ់កាលចុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ 

 ព្ម្មប់ឈររ ា្ ះរ ះរនោ ត 
១. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
១.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 

ក. គណ្បកសនន្ោបាយណាមដលបានដ្ឋក់ន្សនើបញ្ជ ីន្បកខជន ន្េើយរតូវបាន 
គឃ.សប បដិន្សធ សាមីគណ្បកស ឬតំណាងមានសិទធិបឋឹងតវ៉ែជាលាយ
លកខណ៍្អកសរតាម ទ.១២០២ ន្ៅ គធ.ខប កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ       
៥ (របំា) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប ។ 

ខ. អនកបឋឹងរតូវបំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់។ កនុងករណី្មដលអនក
បឋឹងមកបឋឹងតវ៉ែន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់ ឬជាលាយលកខណ៍្អកសរតាមលិខិត
ន្ផសងន្រៅពី ទ.១២០២ គធ.ខប រតូវមណ្នំាអនកបឋឹងឱ្យបំន្ពញ ទ.១២០២
ចំនួន ៣ (បី) ចាប់។ 

១.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
ក. គធ.ខប រតូវន្បើកសវនាការជាសាធារណ្ៈសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង      

កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង។   
ខ. កនុងករណី្មដល គធ.ខប ន្បើកសវនាការជាសាធារណ្ៈ សន្រមចបដិន្សធ 

ឬយល់រពមន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ របធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប 
រតូវ ៖ 
ខ.១ ចាត់ន្លខាធិការសវនាការ ឱ្យស្រសង់ន្សចកឋីសន្រមចចូលកនុង      

ទ.១២០៣ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់ ន្ដ្ឋយមានការចុោះេតថន្លខា 
ន្ ម្ ោះរបស់ន្លខាធិការសវនាការ និងរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ 
ន្េើយចុោះកាលបរនិ្ចឆទ និងន្បាោះរតា គធ.ខប ន្េើយន្លខាធិការ
សវនាការរតូវចាត់មចងជូនគណ្បកសនន្ោបាយសាមី ឬតំណាង 
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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ខ.២ កនុងករណី្បដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង រតូវជរមាបគណ្បកសនន្ោបាយ
សាមី ឬតំណាងថ្ន គ្មត់អាចបឋឹងតវ៉ែអំពីករណី្ន្នោះន្ៅ គ.ជ.ប កនុង
រយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៥ (របំា) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួល ទ.១២០៣ ។ 

គ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកមុរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប រតូវ
អនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

២. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
២.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 

គណ្បកសនន្ោបាយសាមី ឬតំណាងមដលមិនសុខចិតរនឹងន្សចកឋីសន្រមច
របស់ គធ.ខប មានសិទធិបឋឹងតវ៉ែជាលាយលកខណ៍្អកសរតាម ទ.១២០២ ន្ៅ គ.ជ.ប 
កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៥ (របំា) នថង បនាទ ប់ពីបានទទួល ទ.១២០៣ ។ អនកបឋឹងរតូវ
បំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់។ 

២.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
ក. គ.ជ.ប រតូវន្បើកសវនាការជាសាធារណ្ៈ កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង 

បនាទ ប់ពីទទួលបាន ទ.១២០២ ។ 
ខ. កនុងករណី្មដល គ.ជ.ប ន្បើកសវនាការសន្រមចបដិន្សធ ឬយល់រពម

ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ របធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប រតូវ ៖ 
ខ.១ ចាត់គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ ឱ្យស្រសង់ន្សចកឋីសន្រមចចូលកនុង 

ទ.១២០៣ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់ ន្ដ្ឋយមានការចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ 
របស់របធានគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ និងរបធានរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះ ន្េើយចុោះកាលបរនិ្ចឆទ និងន្បាោះរតា គ.ជ.ប ន្េើយ        
គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ រតូវចាត់មចងជូនគណ្បកសនន្ោបាយ
សាមី ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) 
ចាប់ ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជា
ឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

ខ.២ កនុងករណី្បដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង រតូវជរមាបគណ្បកសនន្ោបាយ
សាមី ឬតំណាងថ្ន ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គ.ជ.ប ជាន្សចកឋីសន្រមច
ចុងន្រកាយបិទផលូវតវ៉ែ ។ 
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គ. បនាទ ប់ពីបានបញ្ច ប់រយៈន្ពលចុោះបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ
ន្េើយឃំុ សង្កា ត់ណាមដលការបឋឹងតវ៉ែទំាងអស់ រតូវបានន្ដ្ឋោះស្រសាយ    
រួចរាល់ គ.ជ.ប រតូវចាត់ឱ្យ គឃ.សប បិទផាយជាសាធារណ្ៈន្ៅ       
ទីសាន ក់ការរបស់ខលួននូវបញ្ជ ីន្បកខជនដំបូង កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ 
(បី) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ ពី គ.ជ.ប ។ 

ឃ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប រតូវ
អនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

 
(, 
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៣. គំនូ បំព្ពួញរយៈរពលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង
រោងុដំណារ់កាលចុះបញ្ជ រីបរខជនននគណបរសនរោ យ 

 
  

គំនូសបំរពញួទី ១ 

លរខខណឌ មិនព្គបព់្ោន ់

គណ្បកសនន្ោបាយមិនបាន
មកតរមូវតាមលកខខណ្ឍ  

គឃ.សប បដិន្សធ 

គណ្បកសនន្ោបាយ 
បឋឹងតវ៉ែន្ៅ គធ.ខប 

សវនាការន្ៅ  
គធ.ខប 

គធ.ខប 
បដិន្សធ 

គណ្បកសនន្ោបាយ 
បឋឹងតវ៉ែន្ៅ គ.ជ.ប 

សវនាការន្ៅ  
គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប បដិន្សធ 
(បិទផលូវតវ៉ែ) 

គណ្បកសនន្ោបាយ 
មកតរមូវឱ្យបានរគប់រគ្មន់ 

តាមលកខខណ្ឍ ោ៉ែងយូរ ៥ នថង 

លរខខណឌ ព្គប់ព្ោន ់

គឃ.សប បដិន្សធការចុោះ
បញ្ជ ីន្បកខជន 

គឃ.សប ចុោះបញ្ជ ីន្បកខជន 

គឃ.សប ពិនិតយសន្រមច ោ៉ែ ងយូរ ៧នថង 

គណបរសនរោ យដារ់ពារយ ុំ
ចុះបញ្ជ រីបរខជនរៅ គឃ. ប 

ោ៉ងយរូ ៣ នថៃ 

(មារតា ៤៥) (មារតា ៤៦) 

(មារតា ៤៧) 

(មារតា ៤៨) 

ោ៉ែ ងយូរ ៥ នថង (មារតា ៤៩) 

(មារតា ៥២) 

ោ៉ែ ងយូរ ៥ នថង (មារតា ៥៣) 

ោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង (មារតា ៥៤) 
គ.ជ.ប យល់រពមន្លើការបឋឹងតវ៉ែ (មារតា ៥៥) 

ោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង (មារតា ៥០) 
គធ.ខប យល់រពមន្លើការបឋឹងតវ៉ែ (មារតា ៥១) 
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ណផោរទី ៣ 
បណដឹ ងរោងុដំណារ់កាលបិទផាយបញ្ជ រីបរខជនដំបូង 

១. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
១.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 

ក. របជាពលរដឌមដលមានសិទធិន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ មានសិទធិបឋឹង
ជំទាស់ជាលាយលកខណ៍្អកសរន្ៅ គ.ជ.ប អំពីន្បកខជន ឬបញ្ជ ីន្បកខជនដំបូង 
កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីនថងបិទផាយជាសាធារណ្ៈ។ 
អនកបឋឹងរតូវបំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់។ 

ខ. ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់រតូវន្ចាទរបកាន់ន្ៅន្លើន្បកខជន ឬបញ្ជ ីន្បកខជននន
គណ្បកសនន្ោបាយណាមួយ មដលបំន្ពញមិនបានរគប់រគ្មន់តាម
លកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងរបការ ៦.១ ដល់របការ ៦.៦ នន ប.ន.ឃ.ស ។ 

គ. អនកបឋឹងរតូវបង្កា ញអំពីន្បកខជន ឬបញ្ជ ីន្បកខជនននគណ្បកសនន្ោបាយ
ជាក់លាក់ណាមួយន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ពីចំណុ្ចខវោះខាតជាក់មសឋង និងន្េតុផល
មដលន្សនើសំុឱ្យរចានន្ចាលន្បកខជន ឬបញ្ជ ីន្បកខជនន្នាោះ។ 

១.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
ក. គ.ជ.ប រតូវន្បើកសវនាការជាសាធារណ្ៈន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់

កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០២ ។ 
ខ. កនុងករណី្មដល គ.ជ.ប ន្បើកសវនាការសន្រមចបដិន្សធ ឬយល់រពម

ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ របធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប រតូវ ៖ 
ខ.១ ចាត់គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ ឱ្យស្រសង់ន្សចកឋីសន្រមចចូលកនុង 

ទ.១២០៣ ចំនួន ៥ (របំា) ចាប់ ន្ដ្ឋយមានការចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ
របស់របធានគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ និងរបធានរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះ ន្េើយចុោះកាលបរនិ្ចឆទ និងន្បាោះរតា គ.ជ.ប ន្េើយ    
គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ រតូវចាត់មចងជូនអនកបឋឹងជំទាស់ 
១ (មួយ) ចាប់ គណ្បកសនន្ោបាយមដលរតូវន្គបឋឹងជំទាស់         
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ       
១ (មួយ) ចាប់។ 
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ខ.២ កនុងករណី្បដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង រតូវជរមាបអនកបឋឹងជំទាស់ថ្ន 
ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គ.ជ.ប ជាន្សចកឋីសន្រមចចុងន្រកាយ 
បិទផលូវតវ៉ែ។ 

គ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប រតូវ
អនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

 
(, 

 
២. គំនូ បំព្ពួញរយៈរពលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរោុង
ដំណារ់កាលននការបទិផាយបញ្ជ រីបរខជនដបំូង 

  
គំនូសបំរពញួទី ២ 

ការបិទផាយបញ្ជ រីបរខជនដំបងូ 

ការបដឹងជំទា រ់ៅ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប បដិរ ធ គ.ជ.ប យលព់្ពម 

រកាទុកន្បកខភាព  
ឬបញ្ជ ីន្បកខជន 

លុបន្បកខភាព  
ឬបញ្ជ ីន្បកខជន 

បឋឹងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង 
បនាទ ប់ពីនថងបិទផាយជាសាធារណ្ៈ 

(មារតា ៥៨) 
សវនាការសន្រមចកនុងរយៈន្ពល 

ោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង បនាទ ប់ពីបាន 
ទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង (មារតា ៦០) 
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ណផោរទ ី៤ 
នីតិវធិីននការដារ់ ការទទលួ និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 

រោងុដំណារ់កាលរោ នរ ះរនោ ត និងរៅមួយនថៃមុននថៃរ ះរនោ ត 
និងរៅនថៃរ ះរនោ ត និងរាប ់នលឹររនោ ត  

ចំរពាះព្គប់អំរពើបំពានរលើបទបបញ្ញតតិននជំពូរទី១៤ នន ច.ប.ឃ.   
ណដលអាចនឱំ្យម្មនការផារពិន័យ 

 
មផនកទី ៤ ន្នោះ មណ្នំាអំពីនីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយ

បណ្ឋឹ ងចំន្ពាោះរគប់អំន្ពើបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិននជំពូកទី១៤ នន ច.ប.ឃ.ស ប.ន.ឃ.ស 
និងបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប មដលរបរពឹតរន្ដ្ឋយជនមដលជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត ឬ/និង
ជនមិនមមនជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត ឬ/និងគណ្បកសនន្ោបាយមដលអាចនំាឱ្យមានការ
ផ្ទកពិន័យន្ៅរគប់ដំណាក់កាលននការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស រមួទំាងន្ៅ
មួយនថងមុននថងន្បាោះន្នន ត និងន្ៅនថងន្បាោះន្នន តផង។ 
I. ពារយបណដឹ ងពារ់ពន័ធនឹងជនណដលមិនណមនជាមន្តនតីរ ះរនោ ត ឬគណបរសនរោ យ 

ជនណាក៏ន្ដ្ឋយមដលទទួលរងឥទធិពល ឬជនមដលសថិតន្ៅកមនលងន្កើតន្េតុ 
ឬតំណាង មានសិទធិដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ងចំន្ពាោះជនមដលមិនមមនជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត ឬ
គណ្បកសនន្ោបាយន្ៅ គឃ.សប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពី
នថងន្កើតន្េតុ។ អនកបឋឹង ឬតំណាងអាចបនរបឋឹងន្ៅ គធ.ខប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) 
នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬផសោះផាន្ៅ គឃ.សប ឬ
បនរបឋឹងន្ៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិត
ជូនដំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប ។ ពាកយបណ្ឋឹ ងរតូវបញ្ជជ ក់នូវព័ត៌មានចំាបាច់
មួយចំនួនដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច ១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 
១. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
១.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប  

ក. អនកបឋឹងរតូវបំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់។ អនកបឋឹងដំបូងអាច
ថតចមលង ទ.១២០២ មដលខលួនបានបំន្ពញ រចួចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដ
ន្លើចាប់ចមលងទំាងន្នាោះន្ដ្ឋយខលួនឯង ន្េើយអាចដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង
ន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬអាចរបគល់សិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរឱ្យតំណាងដ្ឋក់
ពាកយបណ្ឋឹ ងជួសខលួនបាន។ 
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ខ. ន្ៅន្ពលបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង សមាជិកទទួលបនទុកន្លើការង្ករ
ន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និងសនរិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវពិនិតយជាសំខាន់
ន្លើព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួនមានជាអាទិ៍ ៖ 
១- ន្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាង 
២- កមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង និងការន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី)    
នថងោ៉ែងយូរ បនាទ ប់ពីនថងន្កើតន្េតុ។ 

គ. បនាទ ប់មកសមាជិកទទួលបនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម 
និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរយកព័ត៌មានបមនថមពី
អនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យបានចាស់លាស់ រួចឱ្យអនកបឋឹង ឬ
តំណាងន្នាោះ ផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុ។ កនុងករណី្
អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនរពមផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខា សមាជិកទទួលបនទុក
ន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវចុោះ
និន្ទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុ
ន្នោះ។ 

ឃ. បនាទ ប់ពីបានពិនិតយន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង និងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរន្េើយ
ន្ឃើញថ្ន ៖ 
ឃ.១ ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថង បនាទ ប់ពីនថង

ន្កើតន្េតុ របធាន គឃ.សប ឬសមាជិកមដលបានទទួលសិទធិជា
លាយលកខណ៍្អកសរ រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ 
ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុថ្ន “ ពាកយបណ្ឋឹ ងន្នោះបានដ្ឋក់ន្រកាយ    
រយៈន្ពលកំណ្ត់ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច ១៤.២.២ នន ប.ន.ឃ.ស  
មដលជាន្េតុន្ថ្នល ោះសិទធិកនុងការបឋឹងមក គឃ.សប ។ ដូចន្នោះ    
គឃ.សប  មិនអាចទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្នោះ មកពិនិតយ និងន្ដ្ឋោះស្រសាយ
បានន្ ើយ ” ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និង
ចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួរបគល់ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ 
២ (ពីរ) ចាប់ ។ 

ឃ.២ ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច 
១. ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់សិទធិ
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ជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវជាអាទិ៍ 
សមាជិកទទួលបនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និង
សនឋិសុខន្បាោះន្នន តរតូវមណ្នំាអនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំន្ពញបមនថម
នូវចំណុ្ចខវោះខាតន្ដ្ឋយមិនឱ្យេួសរយៈន្ពលកំណ្ត់ននការដ្ឋក់
ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយកត់រតាបមនថមកនុងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ។ 
កនុងករណី្មដលដល់ន្ពលកំណ្ត់អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនបានបំន្ពញ
បមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត របធាន គឃ.សប ឬសមាជិកមដលបាន
ទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង
រគប់ចាប់ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុថ្ន “ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមាន
បញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់សិទធិជា
លាយលកខណ៍្អកសរ ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវ” ន្េើយ    
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 
រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប 
ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ២ (ពីរ) ចាប់ ។ 

ឃ.៣ ពាកយបណ្ឋឹ ងន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពី
នថងន្កើតន្េតុ និងមានព័ត៌មានចំាបាច់ និងមានលិខិតរបគល់សិទធិ
រតឹមរតូវតាមចាប់ (ករណី្សាមីខលួនមិនចូលខលួនបឋឹងផ្ទទ ល់) សមាជិក
ទទួលបនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និងសនឋិសុខ
ន្បាោះន្នន តរតូវចុោះកាលបរនិ្ចឆទ ន្ពលន្វលា ន្េើយចុោះេតថន្លខា 
ន្ ម្ ោះ និងន្បាោះរតា គឃ.សប ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ រចួរតូវ
របគល់ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង 
១ (មួយ) ចាប់ រកាទុកកនុងន្ពលរបជំុផសោះផា ១ (មួយ) ចាប់ និង
បិទផាយជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

១.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
ក. បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្េើយ គឃ.សប រតូវរបជំុពិភាកាន្ដើមបី

ពិនិតយជាបនាទ ន់ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង។ កនុងករណី្ គឃ.សប ពិនិតយ និងយល់
ន្ឃើញថ្ន ៖ 
១. ពាកយបណ្ឋឹ ងគ្មម នមូលដ្ឋឌ នពាក់ព័នធនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន

ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គឃ.សប 
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រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ឬ
តំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយ
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ   
រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង 
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកា
ទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

២. កមមវតថុ និងមូលន្េតុននពាកយបណ្ឋឹ ងមានលកខណ្ៈជាបទន្លមើស
រពេមទណ្ឍ សុទធសាធ មិនពាក់ព័នធន្ៅនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន 
ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គឃ.សប 
រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ឬ
តំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថ្ន “បណ្ឋឹ ងន្នោះមិនអាចន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ 
ន្ដ្ឋយន្េតុថ្ន ករណី្ន្នោះ ឬទំាងន្នោះ ពំុមមនជាសមតថកិចចរបស់ គឃ.សប” 
ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 
រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង   
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកា
ទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

៣. ពាកយបណ្ឋឹ ងមានមូលដ្ឋឌ នចាប់រតឹមរតូវ និងមានព័ត៌មានចំាបាច់ 
គឃ.សប រតូវបន្ងាើតរកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវ មដលអាចមាន
សមាសភាពដូចខាងន្រកាម ៖ 

- របធាន គឃ.សប ឬតំណាង  ជារបធានរកុម 
- សមាជិក គឃ.សប ១ (មួយ) របូ  ជាសមាជិក 
- សមាជិក គឃ.សប ១ (មួយ) របូ  ជាន្លខាធិការ។ 

ខ. រកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវរតូវន្បើកការន្សុើបអន្ងាតជាបនាទ ន់ ន្ដ្ឋយ
សេការោ៉ែ ងជិតសិនទធជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទុកសនរិសុខន្បាោះន្នន ត 
និងអាជាញ ធរពាក់ព័នធនានាន្ដើមបីចុោះពិនិតយ និងកត់រតាកំណ្ត់ន្េតុដល់
ទីកមនលងន្កើតន្េតុ របមូលភសឋុតាង សាកសួរសាកសី និងជនមដលពាក់ព័នធ
កនុងពាកយបណ្ឋឹ ង។ របធានរកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវន្នោះអាចន្សនើសំុ 
និងអនុញ្ជដ តឱ្យអនកបឋឹងអមដំន្ណ្ើ រជាមួយ ន្បើមានការយល់រពមពីអនកបឋឹង។ 
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គ. បនាទ ប់ពីរកុមរតួតពិនិតយ និងន្សុើបអន្ងាតចប់ន្េើយ លទធផលពិនិតយ
ន្ឃើញថ្ន ជនមដលរតូ វន្គបឋឹងន្ចាទរបកាន់ន្នាោះមិនបានបំពានន្លើ    
បទបបញ្ដតរិនន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប 
គឃ.សប រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង 
ឬតំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយ         
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចន្ផញើជូន
អនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ 
ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ         
១ (មួយ) ចាប់។ 

ឃ. កនុងករណី្លទធផលននការន្សុើបអន្ងាតន្ឃើញថ្ន ជនមដលរតូវន្គបឋឹង
ន្ចាទរបកាន់បានបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬ 
បទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គឃ.សប រតវូអន្ញ្ជ ើញភាគីទំនាស់ទំាងអស់
មកន្ធវើការផសោះផាតាមនថង និងន្ពលន្វលាសមស្រសបជាបនាទ ន់កំណ្ត់ន្ដ្ឋយ 
គឃ.សប ។ 

ង. គឃ.សប រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ន្ដ្ឋយឱ្យគូភាគីផឋិតន្មនដ
ន្លើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះ។ 

ច. កនុងការរបជំុផសោះផា របសិនន្បើគូភាគីទំនាស់ ៖ 
ច.១ រពមន្រពៀងគ្មន  គឃ.សប រតូវកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា

ន្នាោះឱ្យបានចាស់ថ្ន ភាគីទំនាស់យល់រពមសោះជានឹងគ្មន  ន្ដ្ឋយ
ឱ្យភាគីទំនាស់ផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះ បនាទ ប់
មករតូវបញ្ជូ នកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះជាបនាទ ន់មក គធ.ខប 
ពាក់ព័នធ។ 

ច.២ មិនរពមន្រពៀងគ្មន ន្ទ គឃ.សប រតូវកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុ
ផសោះផាន្នាោះឱ្យបានចាស់ថ្ន ភាគីទំនាស់មិនរពមសោះជានឹងគ្មន ន្ទ។ 
បនាទ ប់មក រតូវបញ្ជូ នកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះជាបនាទ ន់មក 
គធ.ខប ពាក់ព័នធ ន្ទាោះបីភាគីណាមួយមិនរពមផឋិតន្មនដក៏ន្ដ្ឋយ។ 
គឃ.សប រតូវជរមាបអនកបឋឹងថ្ន គ្មត់មានសិទធិបឋឹងបនរន្ៅ គធ.ខប 
កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងផសោះផា។ 



 
 

  20 

ឆ. គឃ.សប រតូវន្បើកការរបជំុផសោះផាចំន្ពាោះរាល់ពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់អំន្ពើបំពាន
ន្លើបទបបញ្ដតរិននជំពូកទី១៤ (ន្ទាសបបញ្ដតរិ) នន ច.ប.ឃ.ស ប៉ែុមនរមិន
មានអំណាចន្បើកអងគរបជំុសន្រមច និងន្ចញ ទ.១២០៣ ន្ ើយ។ 

ជ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹការបជំុផសោះផានន គឃ.សប 
រតូវអនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

២. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
 ២.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
ក. ភាគីវវិទ ឬតំណាងមដលមិនសុខចិតរនឹងលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬការផសោះផា 
ន្ៅថ្នន ក់ គឃ.សប អាចបឋឹងន្ៅ គធ.ខប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) នថងោ៉ែងយូរ 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬនថងផសោះផាន្ៅ គឃ.សប ។ 
អនកបឋឹង ឬតំណាងរតូវបំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់ ។ 

ខ. ន្ៅន្ពលបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង សមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនក
ន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវពិនិតយជាសំខាន់ន្លើ
ព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួនមានជាអាទិ៍ ៖ 

  ១- ន្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាង 
  ២- កមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង និងការន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថង

ោ៉ែងយូរ បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬនថងផសោះផាន្ៅ 
គឃ.សប ។ 

 គ. បនាទ ប់មក សមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ វវិទកមម 
និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរយកព័ត៌មានបមនថមពី
អនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតាឱ្យបានចាស់លាស់ រចួឱ្យអនកបឋឹង ឬ
តំណាងន្នាោះ ផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នាោះ។ កនុងករណី្
អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនរពមផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខា សមាជិក គធ.ខប 
មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត
រតូវចុោះនិន្ទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខាន្លើ   
កំណ្ត់ន្េតុន្នោះ។ 

 ឃ. បនាទ ប់ពីបានពិនិតយន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង និងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ ន្េើយ
ន្ឃើញថ្ន ៖ 
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  ឃ.១  ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថងោ៉ែងយូរ 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬនថងផសោះផា របធាន 
គធ.ខប ឬសមាជិកមដលបានទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពី
មូលន្េតុថ្ន “ពាកយបណ្ឋឹ ងន្នោះបានដ្ឋក់ន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ 
ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច ១៤.២.១៣ នន ប.ន.ឃ.ស មដលជាន្េតុ
ន្ថ្នល ោះសិទធិកនុងការបឋឹងមក គធ.ខប ។ ដូចន្នោះ គធ.ខប មិនអាច       
ទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្នោះមកពិនិតយ និងន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ ើយ” 
ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ   
រួចន្ផញើ ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប        
១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ២ (ពីរ) ចាប់។ 

  ឃ.២  ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច 
១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់សិទធិ
ជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវជាអាទិ៍ 
សមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ វវិទកមម 
និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត រតូវមណ្នំាអនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំន្ពញ
បមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត ន្ដ្ឋយមិនឱ្យេួសរយៈន្ពលកំណ្ត់ននការ
ដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយកត់រតាបមនថមកនុងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ។ 
កនុងករណី្មដលដល់ន្ពលកំណ្ត់ អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនបាន
បំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត របធាន គធ.ខប ឬសមាជិក   
មដលបានទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ រតូវចារបដិន្សធន្លើ
ពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុថ្ន “ពាកយបណ្ឋឹ ង
មិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់
សិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវ” 
ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 
រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) 
ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ២ (ពីរ) ចាប់។ 

ឃ.៣ កមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន
ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប 
ពាកយបណ្ឋឹ ងន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថងោ៉ែងយូរបនាទ ប់ពី
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នថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬនថងផសោះផាន្ៅ គឃ.សប មាន
ព័ត៌មានចំាបាច់ និងមានលិខិតរបគល់សិទធិរតឹមរតូវតាមចាប់ 
(ចំន្ពាោះករណី្សាមីខលួនមិនចូលខលួនបឋឹងផ្ទទ ល់) សមាជិក គធ.ខប 
មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត 
រតូវចុោះកាលបរនិ្ចឆទ ន្ពលន្វលា ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ និង
ន្បាោះរតា គធ.ខប ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ រចួរតូវរបគល់ជូន
អនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) 
ចាប់ រកាទុកកនុងន្ពលរបជំុផសោះផា ១ (មួយ) ចាប់ និងទុកបិទ
ផាយជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់។ 

 ២.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
  ក. បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្េើយ គធ.ខប រតូវរបជំុពិភាកាន្ដើមបី

ពិនិតយជាបនាទ ន់ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង។ កនុងករណី្ គធ.ខប ពិនិតយ និងយល់
ន្ឃើញថ្ន ៖ 
១. ពាកយបណ្ឋឹ ងគ្មម នមូលដ្ឋឌ នពាក់ព័នធនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន

ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គធ.ខប 
រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ឬ
តំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយ
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ      
រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង 
១ (មួយ) ចាប់  ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ ។ 

២. កមមវតថុ និងមូលន្េតុននពាកយបណ្ឋឹ ងមានលកខណ្ៈជាបទន្លមើស
រពេមទណ្ឍ សុទធសាធ មិនពាក់ព័នធន្ៅនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន 
ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស គធ.ខប រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធ
តាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុ
ថ្ន “បណ្ឋឹ ងន្នោះមិនអាចន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ ន្ដ្ឋយន្េតុថ្ន ករណី្ន្នោះ 
ឬទំាងន្នោះ ពំុមមនជាសមតថកិចចរបស់ គធ.ខប” ន្េើយចុោះេតថន្លខា 
ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬ
តំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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៣. ពាកយបណ្ឋឹ ងមដលរតូវបានភាគីទំនាស់សោះជានឹងគ្មន រចួន្េើយ ន្ៅថ្នន ក់
គឃ.សប គធ.ខប រតូវពិនិតយសន្រមចថ្ន រតូវន្ដ្ឋោះស្រសាយសាជាថមី 
ឬសន្រមចបដិន្សធ។ កនុងករណី្បដិន្សធ គធ.ខប រតូវន្ធវើលិខិត
ជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយ
បញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយចុោះេតថន្លខា 
ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬ
តំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

៤. ពាកយបណ្ឋឹ ងមានមូលដ្ឋឌ នចាប់រតឹមរតូវ និងមានព័ត៌មានចំាបាច់ 
គធ.ខប រតូវបន្ងាើតរកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវមដលអាចមាន
សមាសភាពដូចខាងន្រកាម ៖ 

 -  របធាន គធ.ខប ឬតំណាង ជារបធានរកុម 
 -  សមាជិក គធ.ខប ១ (មួយ) រូប ជាសមាជិក 
 -  មន្តនរីមផនកន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ១ (មួយ) រូប 

ជាន្លខាធិការ។ 
ខ. រកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវរតូវន្បើកការន្សុើបអន្ងាតជាបនាទ ន់ន្ដ្ឋយ

សេការោ៉ែ ងជិតសនិទធជាមួយអាជាញ ធរទទួលបនទុកសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត និង
អាជាញ ធរពាក់ព័នធនានាន្ដើមបីចុោះពិនិតយ និងកត់រតាកំណ្ត់ន្េតុដល់ទីកមនលង
ន្កើតន្េតុ របមូលភសរុតាង សាកសួរសាកសី និងជនមដលពាក់ព័នធកនុង
ពាកយបណ្ឋឹ ង។ របធានរកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវន្នោះ អាចន្សនើសំុ និង
អនុញ្ជដ តឱ្យអនកបឋឹងអមដំន្ណ្ើ រជាមួយ ន្បើមានការយល់រពមពីអនកបឋឹង។ 

គ. បនាទ ប់ពីរកុមរតួតពិនិតយ និងស្រសាវរជាវន្សុើបអន្ងាតចប់សពវរគប់ន្េើយ 
លទធផលបង្កា ញថ្ន ជនមដលរតូវន្គបឋឹងន្ចាទរបកាន់ន្នាោះមិនបានបំពាន 
ន្លើបទបបញ្ដតរិនន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់   
គ.ជ.ប គធ.ខប រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅ
អនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុននការបដិន្សធឱ្យបាន
ចាស់លាស់ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និង           
ចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវ
ន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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ឃ. កនុងករណី្លទធផលននការន្សុើបអន្ងាតន្ឃើញថ្ន ជនមដលរតូវន្គបឋឹង
ន្ចាទរបកាន់បានបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស ឬ
បទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គធ.ខប រតវូអន្ញ្ជ ើញភាគីទំនាស់ទំាងអស់
មកន្ធវើការផសោះផាតាមនថង និងន្ពលន្វលាសមស្រសបជាបនាទ ន់កំណ្ត់ន្ដ្ឋយ 
គធ.ខប ។ 

ង. គធ.ខប រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ន្ដ្ឋយឱ្យគូភាគីផឋិតន្មនដន្លើ   
កំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះ។ 

ច. កនុងការផសោះផា របសិនន្បើគូភាគីទំនាស់ ៖ 
 ច.១  រពមន្រពៀងគ្មន  គធ.ខប រតូវកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា

ន្នាោះឱ្យបានចាស់ថ្ន ភាគីទំនាស់យល់រពមសោះជានឹងគ្មន  ន្ដ្ឋយឱ្យ
ភាគីទំនាស់ផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះ បនាទ ប់មក
រតូវបញ្ជូ នកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាន្នាោះជាបនាទ ន់មក គ.ជ.ប ។ 

 ច.២  មិនរពមន្រពៀងគ្មន ន្ទ គធ.ខប រតូវកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុ
ផសោះផាន្នាោះឱ្យបានចាស់ថ្ន ភាគីទំនាស់មិនរពមសោះជានឹងគ្មន ន្ទ។ 
គធ.ខប រតូវកំណ្ត់ន្ពលន្វលា និងកាលបរនិ្ចឆទន្បើកសវនាការ
ជាសាធារណ្ៈ កនុងរយៈន្ពល ១ (មួយ) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថង
ផសោះផា ន្េើយរតូវជូនដំណឹ្ងភាល មន្ៅនឹងកមនលងផសោះផាន្ៅភាគី
ពាក់ព័នធឱ្យបានដឹងពីន្ពលន្វលា កាលបរនិ្ចឆទ និងទីកមនលងន្បើក
សវនាការមតមឋង។ 

ឆ. គធ.ខប រតូវន្បើកសវនាការជាសាធារណ្ៈសន្រមចយល់រពម ឬបដិន្សធ
ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងន្ដ្ឋយមានកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ ន្សចកឋីសន្រមច និង 
ទ.១២០៣ ចំនួន ៥ (របំា) ចាប់ ន្ដ្ឋយមានការចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ
របស់ន្លខាធិការសវនាការ និងរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ន្េើយន្បាោះរតា    
គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចរបគល់ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) 
ចាប់ របគល់ជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ 
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ 
១ (មួយ) ចាប់។ 

ជ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះនន គធ.ខប រតូវអនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ 
ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 
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៣. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
 ៣.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក. ភាគីវវិទ ឬតំណាងមដលមិនសុខចិតរនឹងលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬន្សចកឋី

សរមចរបស់ គធ.ខប អាចបឋឹងន្ៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី)        
នថងោ៉ែងយូរ បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខប ។ អនកបឋឹង ឬតំណាងរតូវបំន្ពញ ទ.១២០២ ចំនួន ៤ (បួន) ចាប់។ 

  ខ. ន្ៅន្ពលបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង មន្តនរីជំនាញនននាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ 
និងវវិទកមម រតូវពិនិតយជាសំខាន់ន្លើព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួនមាន
ជាអាទិ៍ ៖ 

   ១- ន្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នរបស់អនកបឋឹង ឬតំណាង 
   ២- កមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង និងការន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថង

ោ៉ែងយូរ បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ 
របស់ គធ.ខប ។ 

  គ. បនាទ ប់មកមន្តនរីជំនាញនននាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម រតូវ
ន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរយកព័ត៌មានបមនថមពីអនកបឋឹង ឬតំណាងន្ដ្ឋយ
រតូវកត់រតាឱ្យបានចាស់លាស់ រួចឱ្យអនកបឋឹង ឬតំណាងផឋិតន្មនដ ឬ   
ចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរន្នាោះ។ កនុងករណី្អនកបឋឹង ឬ
តំណាងមិនរពមផឋិតន្មនដ ឬចុោះេតថន្លខា មន្តនរីជំនាញនននាយកដ្ឋឌ ន
ន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម រតូវចុោះនិន្ទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមផឋិតន្មនដ 
ឬចុោះេតថន្លខាន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នោះ។ 

  ឃ. បនាទ ប់ពីបានពិនិតយន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង និងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ ន្េើយ
ន្ឃើញថ្ន ៖ 

   ១- ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប 
គ.ជ.ប រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពី
មូលន្េតុថ្ន “ពាកយបណ្ឋឹ ងបានដ្ឋក់ន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមាន
មចងកនុងចំណុ្ច ១៤.២.២៦ នន ប.ន.ឃ.ស មដលជាន្េតុន្ថ្នល ោះសិទធិ
កនុងការបឋឹងមក គ.ជ.ប ។ ដូចន្នោះ គ.ជ.ប មិនអាចទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង
ន្នោះមកពិនិតយ និងន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ ើយ” ន្េើយចុោះេតថន្លខា 
ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួរបគល់ជូនអនកបឋឹង 
ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ៣ (បី) ចាប់។ 
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   ២- ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច 
១.ពាកយបណ្ឋឹ ង  (ទំព័រ៧) ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់សិទធិ
ជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតូវជាអាទិ៍ 
មន្តនរីជំនាញនននាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម រតូវមណ្នំា
អនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត ន្ដ្ឋយមិនឱ្យ
េួសរយៈន្ពលកំណ្ត់ននការដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយរតូវកត់រតា
បមនថមកនុងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ។ កនុងករណី្មដលដល់ន្ពលកំណ្ត់ 
អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនបានបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត គ.ជ.ប 
រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពី
មូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ថ្ន “ ពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មាន
ចំាបាច់ ឬតំណាងមិនមានលិខិតរបគល់សិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
ឬលិខិតរបគល់សិទធិមិនរតឹមរតវូ.... ” ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ 
ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង 
១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ៣ (មួយ) ចាប់។ 

   ៣- ពាកយបណ្ឋឹ ងន្គ្មរពរយៈន្ពលកំណ្ត់ ៣ (បី) នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពី
នថងបានទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង ឬ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប និង
មានព័ត៌មានចំាបាច់ និងមានលិខិតរបគល់សិទធិរតឹមរតូវតាមចាប់ 
(ចំន្ពាោះករណី្សាមីខលួនមិនចូលខលួនបឋឹងផ្ទទ ល់) មន្តនរីជំនាញនននាយកដ្ឋឌ ន
ន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម រតូវចុោះកាលបរនិ្ចឆទ ន្ពលន្វលា ន្េើយ
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ រចួរបគល់ជូន
អនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ 
រកាទុកន្របើកនុងន្ពលសវនាការ ១ (មួយ) ចាប់ និងទុកបិទផាយ
ជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់។ 

 ៣.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក. បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងន្េើយ គ.ជ.ប រតូវពិនិតយជាបនាទ ន់ន្លើ

ពាកយបណ្ឋឹ ង។ កនុងករណី្ គ.ជ.ប ពិនិតយ និងយល់ន្ឃើញថ្ន ៖  
   ១- ពាកយបណ្ឋឹ ងគ្មម នមូលដ្ឋឌ នពាក់ព័នធនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន 

ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស  ឬបទបញ្ជជ នផទកនុងរបស់ គ.ជ.ប គ.ជ.ប 
រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង
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ឬតំណាង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយ
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើ
ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) 
ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជា   
ឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ២- កមមវតថុ និងមូលន្េតុននពាកយបណ្ឋឹ ងមានលកខណ្ៈជាបទន្លមើស
រពេមទណ្ឍ សុទធសាធ មិនពាក់ព័នធន្ៅនឹងការបំពានន្លើបទបបញ្ដតរិនន 
ច.ប.ឃ.ស ឬ ប.ន.ឃ.ស គ.ជ.ប រតូវន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធ
តាមលិខិតរដឌបាលន្ៅអនកបឋឹង ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុឱ្យបាន
ចាស់លាស់ថ្ន បណ្ឋឹ ងន្នោះមិនអាចន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ ន្ដ្ឋយន្េតុថ្ន 
ករណី្ន្នោះ ឬទំាងន្នោះ ពំុមមនជាសមតថកិចចរបស់ គ.ជ.ប ន្េើយ        
ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូន
អនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ 
ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ 
១ (មួយ) ចាប់។ 

   ៣- ពាកយបណ្ឋឹ ងមដលរតូវបានភាគីទំនាស់សោះជានឹងគ្មន ន្េើយ ន្ៅថ្នន ក់ 
គធ.ខប គ.ជ.ប រតូវពិនិតយសន្រមចថ្ន រតូវន្ដ្ឋោះស្រសាយសាជាថមី 
ឬសន្រមចបដិន្សធ។ កនុងករណី្បដិន្សធ គ.ជ.ប រតូវន្ធវើលិខិតជូន
ដំណឹ្ងបដិន្សធតាមលិខិតរដឌបាល ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុ
ឱ្យបានចាស់លាស់ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប 
និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ      
១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   ៤- ពាកយបណ្ឋឹ ងមានមូលដ្ឋឌ នចាប់រតឹមរតូវ និងមានព័ត៌មានចំាបាច់ 
ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច ១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) គ.ជ.ប រតូវកំណ្ត់
នីតិវធីិន្ដ្ឋោះស្រសាយ។ 

  ខ. គ.ជ.ប អាចន្បើកការន្សុើបអន្ងាតជាបនាទ ន់ចំន្ពាោះករណី្ណាមដលយល់ថ្ន
ជាការចំាបាច់ និងសមុគសាម ញ។ 

  គ. បនាទ ប់ពីបានន្ធវើការន្សុើបអន្ងាតចប់សពវរគប់ន្េើយ គ.ជ.ប មានសិទធិមិន
យកពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះមកន្បើកសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយ របសិនន្បើយល់
ន្ឃើញថ្ន ពាកយបណ្ឋឹ ងផទុយនឹងទរមង់ ឬគតិចាប់ ឬ/និងមិនមាន        
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អំណ្ោះអំណាងណាមួយពាក់ព័នធនឹងកមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង មដលអាចយក
មកន្ដ្ឋោះស្រសាយបាន ឬ/និងអំណ្ោះអំណាងមិនចាស់លាស់ ឬ/និងតាម
ការន្សុើបអន្ងាតស្រសាវរជាវរបស់ គ.ជ.ប ន្ឃើញថ្ន ផទុយពីការអោះអាងកនុង
ពាកយបណ្ឋឹ ង។ ការបដិន្សធមិនទទួលន្ដ្ឋោះស្រសាយរបស់ គ.ជ.ប រតូវន្ធវើ
តាមរយៈលិខិតជូនដំណឹ្ងបដិន្សធតាមមបបបទរដឌបាល កនុងរយៈន្ពល
សមស្រសបមួយន្ៅអនកបឋឹង ឬតំណាងន្ដើមបីជូនរជាបថ្ន ពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់
គ្មត់មិនរតូវបានយកមកន្ដ្ឋោះស្រសាយ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា 
គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ន្ផញើជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) 
ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

  ឃ. បនាទ ប់ពីបានន្ធវើការន្សុើបអន្ងាតចប់សពវរគប់ របសិនន្បើ គ.ជ.ប រកន្ឃើញ
ភសរុតាងពាក់ព័នធនឹងកមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ង គ.ជ.ប រតូវន្ដ្ឋោះស្រសាយ
ពាកយបណ្ឋឹ ងតាមន្ពលន្វលាសមស្រសបជាបនាទ ន់។ 

  ង. គ.ជ.ប រតូវន្បើកសវនាការសន្រមចយល់រពម ឬបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង
ន្ដ្ឋយមានកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ ន្សចកឋីសន្រមចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ
នន គ.ជ.ប រតូវន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយមផែកតាមកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ ន្េើយរតូវ
ចុោះេតថន្លខាន្ដ្ឋយរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ ន្សចកឋីសន្រមចន្នោះ 
រតូវស្រសង់ដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ ន្េើយរតូវចុោះេតថន្លខាន្ដ្ឋយរបធានគណ្ៈ-
ន្លខាធិការសវនាការ និងរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា    
គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចរបគល់ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
ជូនអនករតូវន្គបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

  ច. ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គ.ជ.ប ជាន្សចកឋីសន្រមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ែ។ 
  ឆ. សមាសភាព និងសិទធិអំណាចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប រតូវ

អនុវតរតាមលកខខណ្ឍ ដូចមានមចងកនុងជំពូកទី៣ ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

 
(, 
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៤. គំនូ បំព្ពួញរយៈរពលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
ពារ់ព័នធនឹងជនណដលមិនណមនជាមន្តនតីរ ះរនោ ត ឬគណបរសនរោ យ 

 
  គំនូសបំរពញួទី ៣ 

ររណីម្មនការរលាើ  
ច.ប.ឃ.  ឬ ប.ន.ឃ.  

បឋឹងរយៈន្ពល ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ
បនាទ ប់ពីនថងន្កើតន្េតុ 

បណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធនឹងជនមដលមិនមមនជាមន្តនរីន្បាោះន្នន ត ឬគណ្បកសនន្ោបាយ 

ការបដឹងរៅ គឃ. ប 

គឃ. ប 
របជំុផសោះផាតាមនថង និងន្ពលន្វលា 

សមស្រសបជាបនាទ ន់កំណ្ត់ន្ដ្ឋយ គឃ.សប 

ការបដឹងរៅ គធ.ខប 

គធ.ខប 
របជំុផសោះផាតាមនថង និងន្ពលន្វលាសម

ស្រសបជាបនាទ ន់កំណ្ត់ន្ដ្ឋយ គធ.ខប 

គធ.ខប 
ន្បើកសវនាការ កនុងរយៈន្ពល ១ នថង 

ោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងផសោះផា 

ការបដឹងរៅ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ន្បើកសវនាការ ឬន្ធវើលិខិតជូន
ដំណឹ្ងកនុងរយៈន្ពលសមស្រសបជាបនាទ ន់ 

(បិទផលូវតវ៉ែ) 

ចាត់វិធានការតាម 
ច.ប.ឃ.  ឬ ប.ន.ឃ.  បញ្ចប់បណដឹ ង 

បឋឹងរយៈន្ពល ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ
បនាទ ប់ពីនថងផសោះផា ឬទទួល

លិខិតជូនដំណឹ្ង 

បឋឹងរយៈន្ពល ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣

ឬលិខិតជូនដំណឹ្ង 

យល់រពមតាមបណ្ឋឹ ង 

យល់រពមតាមបណ្ឋឹ ង 

ភាគីសោះជា 

ភាគីសោះជា 

បដិន្សធបណ្ឋឹ ង 

បដិន្សធបណ្ឋឹ ង 

មិនសុខចិតរ 

មិនសុខចិតរ 

មិនសុខចិតរ 
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គំនូ បំព្ពួញរយៈរពលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
ពារ់ព័នធនឹងជនណដលជាមន្តនតីរ ះរនោ ត 
  

គំនូសបំរពញួទី ៤ 

បណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធនឹង គ.ក.ប/គ.ក.រ 

បឋឹង ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ 
បនាទ ប់ពីនថងរបរពឹតរកំេុស 

គឃ.សប សន្រមច 
កនុងរយៈន្ពលសមស្រសបជាបនាទ ន់ 

គធ.ខប សន្រមច 
កនុងរយៈន្ពលសមស្រសបជាបនាទ ន់ 

គ.ជ.ប សន្រមច 
កនុងរយៈន្ពលសមស្រសបជាបនាទ ន់ 

(បិទផលូវតវ៉ែ) 

បណ្ឋឹ ង 
ពាក់ព័នធនឹង 

សមាសភាព គឃ.សប 

បណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធ 
នឹងសមាសភាព 

 គធ.ខប ឬ 
មន្តនរី លគធ.ខប    
ឬមន្តនរី គ.ជ.ប 

បណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធនឹង 
សមាសភាព 

គ.ជ.ប 
រដឌសភា 

បឋឹង ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងន្កើតន្េតុ 
បឋឹង ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងផសោះផា 

ឬទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង 

បឋឹង ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថងន្កើតន្េតុ បឋឹង ៣ នថងោ៉ែ ងយូរ បនាទ ប់ពីនថង 
បានទទួលទ.១២០៣ ឬទទួលលិខិតជូនដំណឹ្ង 

បឋឹងតាម ច.គ.ជ.ប 
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ណផោរទ ី៥ 
បណដឹ ងទារ់ទងនឹងភាពមិនព្បព្រតីរៅមួយនថៃមុននថៃរ ះរនោ ត  

និងរោងុនថៃរ ះរនោ ត 
មផនកទី ៥ ន្នោះ មណ្នំាអំពីនីតិវធីិននការដ្ឋក់ ការទទួល និងការន្ដ្ឋោះស្រសាយ

ពាកយបណ្ឋឹ ងទាក់ទងនឹងភាពមិនរបរកតីណាមួយមដលន្កើតមានន្ ើង ៖ 
- ន្ៅកនុងតំបន់ន្បាោះន្នន តណាមួយកនុងរយៈន្ពលននការន្បាោះន្នន ត និងការរាប់
សនលឹកន្នន តន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន ត និងការោិល័យរាប់សនលឹកន្នន ត
ពាក់ព័នធន្ៅមួយនថងមុននថងន្បាោះន្នន ត និងកនុងនថងន្បាោះន្នន ត។ 

- កិចចរបតិបតរិការន្បាោះន្នន ត ឬ/និងកិចចរបតិបតរិការរាប់សនលឹកន្នន ត។ 
១. ការតវ៉ ឬការជំទា  ់នងិការរដាះព្ាយរៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
 ១.១ ការតវ៉ ឬការជំទា រ់ៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
ក. ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយមានសិទធិតវ៉ែ ឬជំទាស់ផ្ទទ ល់ភាល មៗចំន្ពាោះ
ជនណាមាន ក់ន្ៅរបធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ កនុងករណី្មដលជនន្នាោះបងាភាព
មិនរបរកតីនានាកនុងន្ពលកំពុងន្បាោះន្នន ត ឬរាប់សនលឹកន្នន តន្ៅការោិល័យ
ន្បាោះន្នន ត និងការោិល័យរាប់សនលឹកន្នន ត មដលខលួនបំន្ពញការង្ករ
សន្ងាតការណ៍្។ 

ខ. អនកតវ៉ែ ឬជំទាស់ រតូវបញ្ជជ ក់ពីមូលន្េតុ ឬ/និងភសរុតាងមដលនំាឱ្យរបធាន 
គ.ក.ប/គ.ក.រ ន្ជឿថ្នមានភាពមិនរបរកតី ឬមានការបំពាន ច.ប.ឃ.ស 
ឬ/និង ប.ន.ឃ.ស ។ 

១.២ ការរដាះព្ាយការតវ៉ ឬការជំទា រ់ៅ គ.រ.ប/គ.រ.រ 
ក. របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រតូវន្ដ្ឋោះស្រសាយភាល មនូវការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ន្នាោះ។ 
ខ. ន្បើយល់ន្ឃើញថ្នការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ទំាងន្នាោះ សមន្េតុផលរបធាន 
គ.ក.ប/គ.ក.រ រតូវបញ្ឈប់ជាបន្ណាឋ ោះអាសនននូវកិចចរបតិបតរិការន្បាោះន្នន ត 
ឬរាប់សនលឹកន្នន ត ន្េើយរតូវរោិះរកវធិានការន្ដើមបីន្ដ្ឋោះស្រសាយភាពមិន
របរកតីទំាងន្នាោះជាបនាទ ន់។ 

គ. ន្បើយល់ន្ឃើញថ្នការតវ៉ែ  ឬការជំទាស់មិនសមន្េតុផល របធាន       
គ.ក.ប/គ.ក.រ មានសិទធិបដិន្សធការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ន្នាោះ។ 

 គ.១  កនុងការបដិន្សធការតវ៉ែ ឬការជំទាស់ របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ 
រតូវផឋល់ន្េតុផលពាក់ព័នធនឹងការបដិន្សធ រចួកត់រតាការតវ៉ែ ឬ
ការជំទាស់ន្នាោះចូលកនុងកំណ្ត់ន្េតុននការន្បាោះន្នន ត ឬការរាប់
សនលឹកន្នន ត របសិនន្បើអនកតវ៉ែ ឬជំទាស់យល់រពម ចុោះេតថន្លខា។ 



 
 

  33 

 គ.២  របសិនន្បើអនកតវ៉ែ ឬជំទាស់មិនយល់រពមចុោះេតថន្លខាន្ទន្នាោះ
របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ មិនចំាបាច់កត់រតាអំពីការតវ៉ែ ឬការជំទាស់
កនុងកំណ្ត់ន្េតុននការន្បាោះន្នន ត ឬការរាប់សនលឹកន្នន តន្ទ។ 

 គ.៣  របសិនន្បើមានការន្សនើសំុ របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រតូវផឋល់ ទ.១២០២ 
ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ ដល់អនកតវ៉ែ ឬជំទាស់ន្នាោះ ន្ដើមបីបឋឹងបនរន្ៅ 
គឃ.សប និងជរមាបគ្មត់ថ្ន រយៈន្ពលបឋឹងរតូវន្ធវើជាបនាទ ន់
ស្រសបន្ពលនឹងការបញ្ជូ ន ន្សាង “ខ” រពមទំាងសមាៃ រ ឯកសារ
ន្បាោះន្នន តន្ផសងន្ទៀតន្ៅ គឃ.សប ន្ៅន្ពលលាង ចនននថងន្បាោះន្នន ត 
ឬោ៉ែងយូរបំផុតរតឹមន្មា៉ែង ១១:៣០ នាទីរពឹក នននថងបនាទ ប់ពីនថង
ន្បាោះន្នន ត។ 

ឃ. ការសន្រមចរបស់របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ជាការសន្រមចកនុងករមិត       
សមតថកិចចរបស់ខលួន។ 

ង. ការសន្រមចរបស់របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ រតូវមតមានរបសិទធភាព ន្េើយ
របធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ មានសិទធិរបកាសបនរដំន្ណ្ើ រការន្បាោះន្នន ត ឬ
រាប់សនលឹកន្នន តតន្ៅន្ទៀត។ 

២. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
២.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
ក. ការដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ងន្ៅ គឃ.សប រតូវន្ធវើន្ ើងជាបនាទ ន់ ស្រសបន្ពល  
នឹងការបញ្ជូ ន ន្សាង “ខ” រពមទំាងសមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន តន្ផសងន្ទៀត
ន្ៅ គឃ.សប ន្ៅន្ពលលាង ចនននថងន្បាោះន្នន ត ឬោ៉ែងយូរបំផុតរតឹម
ន្មា៉ែង ១១:៣០ នាទីរពឹក នននថងបនាទ ប់ពីនថងន្បាោះន្នន ត។ 

ខ. ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយមដលមានបំណ្ងបឋឹងរតូវបំន្ពញ និង   
ចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់       
ទ.១២០២ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ កនុងន្នាោះរតូវផឋល់ព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួន 
ដូចមានមចងកនុងចំណុ្ច ១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

គ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងមដលបានទទួលន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមាន
មចងកនុងចំណុ្ច ក (ទំព័រ៣៥) របធាន គឃ.សប ឬសមាជិកមដលបាន
ទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង
រគប់ចាប់ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា 
គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចរបគល់ជូនអនកបឋឹងវញិ ១ (មួយ) ចាប់ 
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រកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ១ (មួយ) ចាប់ និង
របាប់អនកបឋឹងថ្ន ពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់គ្មត់មដលបានដ្ឋក់ន្ៅន្រកាយន្ពល
កំណ្ត់ គឃ.សប មិនអាចទទួលយកមកន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ។ 

ឃ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងមិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ គឃ.សប រតូវ
មណ្នំាអនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាតមិនឱ្យេួស
រយៈន្ពលកំណ្ត់ននការដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុ។ 
កនុងករណី្មដលដល់ន្ពលកំណ្ត់ អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនបានបំន្ពញ
បមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត របធាន គឃ.សប រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយ
បណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ 
ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចរបគល់ឱ្យអនកបឋឹងវញិ        
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជា
ឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

ង. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងមដលបានទទួលកនុងរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមានមចង
កនុងចំណុ្ច ក (ទំព័រ៣៥) និងមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ សមាជិកទទួល
បនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ឬ
សមាជិកមដលបានទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុ
សាកសួរបមនថមពីអនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតា រចួឱ្យអនកបឋឹង ឬ
តំណាងន្នាោះ ចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុ។ កនុងករណី្
អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនរពមចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដ សមាជិកទទួល
បនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ឬ
សមាជិកមដលបានទទួលសិទធិ រតូវចុោះនិន្ទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមចុោះ
េតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នោះ។ បនាទ ប់មក រតូវចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 
ន្ពលន្វលា ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប ន្លើពាកយ
បណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ រចួរបគល់ឱ្យអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ)  ចាប់ បិទផាយ
ជាសាធារណ្ៈន្ៅ គឃ.សប ១ (មួយ) ចាប់ និងទុក ១ (មួយ) ចាប់ 
សរមាប់ គឃ.សប ន្របើកនុងន្ពលរបជំុសន្រមច។ 

 ២.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គឃ. ប 
ក. គឃ.សប រតូវរបជំុសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង បនាទ ប់ពីបានរតួតពិនិតយ 

ន្ផទៀងផ្ទទ ត់ និងបូកសរបុលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការរាប់សនលឹកន្នន ត 
ននការោិល័យមានពាកយបណ្ឋឹ ង កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៣ (បី) នថង 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលកំណ្ត់ន្េតុននការន្បាោះន្នន ត និងសមាៃ រន្បាោះន្នន ត
ពីរគប់ការោិល័យរាប់សនលឹកន្នន តទំាងអស់។ 
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ខ. កនុងករណី្ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់មានពាក់ព័នធនឹងភាព
មិនរបរកតីណាមួយ មដលអាចប៉ែោះពាល់ដល់លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការ
ន្បាោះន្នន ត ន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយ របធាន គឃ.សប រតូវ ៖ 

 ខ.១  ចាត់មចងការរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់ និងបូកសរបុលទធផលបន្ណាឋ ោះ
អាសននននការរាប់សនលឹកន្នន តរបស់ការោិល័យន្បាោះន្នន ត មដល
មានពាកយបណ្ឋឹ ង។ 

 ខ.២  ន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” ន្ដើមបីន្ធវើការរតួតពិនិតយន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ 
ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងសនលឹកន្នន ត។ កនុងការន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព 
“ក” ន្នោះ គឃ.សប ពំុមានសិទធិន្ធវើការរាប់ និងផឋល់សុពលភាព
សនលឹកន្នន តន្ ើងវញិបានន្នាោះន្ទ។ 

 ខ.៣  អនុញ្ជដ តឱ្យអនកបឋឹង ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយមដលឈរ
ន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ និងអនកសន្ងាតការណ៍្ចូលរមួ
សន្ងាតន្មើលកនុងការអនុវតរនីតិវធីិ។ 

  គ. របសិនន្បើ កនុងការរតួតពិនិតយន្ ើងវញិ គឃ.សប មិនន្ឃើញមានភសឋុតាង
បញ្ជជ ក់ថ្ន មានភាពមិនរបរកតីណាមួយកនុងការន្បាោះន្នន ត ឬ/និងការ      
រាប់សនលឹកន្នន ត មដលអាចន្ធវើឱ្យប៉ែោះពាល់ដល់លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសនន
ននការរាប់សនលឹកន្នន ត ន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តពាក់ព័នធន្ទន្នាោះ គឃ.សប 
រតូវរបជំុសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ។ កនុងករណី្ គឃ.សប បដិន្សធ
ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង របធាន គឃ.សប រតូវ ៖ 

   គ.១  ចាត់សមាជិកទទួលបនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម 
និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ឱ្យបំន្ពញ ទ.១២០៣ បដិន្សធន្លើ
ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ/និងពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ 
និងចុោះេតថន្លខាផង។ 

   គ.២  ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ
ន្លើ ទ.១២០៣ រចួរបគល់ឱ្យអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប 
ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   គ.៣  ជរមាបអនកបឋឹងថ្ន គ្មត់អាចបឋឹងតវ៉ែន្ៅនឹងន្សចកឋីសន្រមចរបស់
គឃ.សប ន្ៅ គធ.ខប កនុងរយៈន្ពល ៣ (បី) នថងោ៉ែងយូរ បនាទ ប់ពី 
គឃ.សប បានបិទផាយលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត
កនុងឃំុ សង្កា ត់។ 

   គ.៤  របគល់ជូនអនកបឋឹងតវ៉ែនូវ ទ.១២០២ សរមាប់បំន្ពញពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ
ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ (ន្បើគ្មត់ន្សនើសំុ)។ 
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  ឃ. របសិនន្បើ កនុងការរតួតពិនិតយន្ ើងវញិ គឃ.សប បានរកន្ឃើញភសឋុតាង
បញ្ជជ ក់ថ្ន មានភាពមិនរបរកតីធងន់ធងរណាមួយកនុងការន្បាោះន្នន ត ឬ/និង
ការរាប់សនលឹកន្នន ត មដលអាចន្ធវើឱ្យប៉ែោះពាល់ដល់លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសនន
ននការន្បាោះន្នន តន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តពាក់ព័នធន្នាោះ គឃ.សប រតូវ
របជំុសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ ន្ដ្ឋយន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុផង។ កនុងករណី្ 
គឃ.សប យល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ង របធាន គឃ.សប រតូវ ៖ 

   ឃ.១  ចាត់សមាជិកទទួលបនទុកន្លើការង្ករន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមម 
និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត ឱ្យបំន្ពញ ទ.១២០៣ យល់រពមន្លើ
ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ/និងពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ 
និងចុោះេតថន្លខាផង។ 

   ឃ.២  ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គឃ.សប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទន្លើ 
ទ.១២០៣ រួចរបគល់ឱ្យអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គធ.ខប 
ពាក់ព័នធ  ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ និង
ជរមាបអនកបឋឹងថ្ន គឃ.សប នឹងន្ធវើរបាយការណ៍្ និងន្លើកន្ោបល់
សឋីពីករណី្ន្នោះ ន្ផញើអមជាមួយកំណ្ត់ន្េតុបូកសរុបលទធផល
បន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ (ទ.១១០៣) ជូន 
គធ.ខប ន្ដើមបីពិនិតយ សន្រមច។ 

 ៣. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
  ៣.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប  
   ក. ជនរគប់របូមដលបានចុោះន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត និងមានន្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីន្បាោះន្នន ត

កនុងឃំុ សង្កា ត់ ឬគណ្បកសនន្ោបាយមដលមានបញ្ជ ីន្បកខជនឈរន្ ម្ ោះ
ន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ មដលមានភសរុតាងចាស់លាស់បញ្ជជ ក់អំពីភាព
មិនរបរកតីធងន់ធងរណាមួយកនុងដំន្ណ្ើ រការន្បាោះន្នន ត មដលនំាឱ្យផ្ទល ស់បឋូរ
លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ ឬអនកបឋឹងមិន
សុខចិតរនឹងការសន្រមចរបស់ គឃ.សប អាចន្ធវើការបឋឹងជំទាស់ជា
លាយលកខណ៍្អកសរន្ៅ គធ.ខប កនុងរយៈន្ពលោ៉ែងយូរ ៣ (បី) នថង
បនាទ ប់ពីនថង គឃ.សប បិទផាយកំណ្ត់ន្េតុបូកសរបុលទធផលបន្ណាឋ ោះ
អាសននននការន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់។ 

  ខ. អនកបឋឹងរតូវបំន្ពញ និងចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើ ទ.១២០២ ចំនួន 
៣ (បី) ចាប់ កនុងន្នាោះរតូវផឋល់ព័ត៌មានចំាបាច់មួយចំនួន ដូចមានមចង
កនុងចំណុ្ច ១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 
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  គ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងមដលបានទទួលន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមាន
មចងកនុងចំណុ្ច ក (ទំព័រ៣៩) របធាន គធ.ខប ឬសមាជិកមដលបាន
ទទួលសិទធិជាលាយលកខណ៍្អកសរ រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់
ចាប់ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា 
គធ.ខប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រួចរបគល់ឱ្យអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ រកាទុក
ជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ និងជរមាប
អនកបឋឹងថ្ន ពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់គ្មត់មដលបានដ្ឋក់ន្ៅន្រកាយរយៈន្ពល
កំណ្ត់ គធ.ខប មិនអាចទទួលយកមកន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ។ 

  ឃ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ង មិនមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ គធ.ខប រតូវមណ្នំា
អនកបឋឹងឱ្យបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាតមិនឱ្យេួសរយៈន្ពលននការដ្ឋក់
ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុសាកសួរ។ កនុងករណី្មដល
ដល់ន្ពលកំណ្ត់ អនកបឋឹងមិនបានបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាត របធាន 
គធ.ខប រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពី
មូលន្េតុ ន្េើយចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គធ.ខប និង    
ចុោះកាលបរនិ្ចឆទ រចួរបគល់ជូនអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ រកាទុកជាឯកសារ 
១ (មួយ) ចាប់ និងន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់។ 

  ង. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងមដលបានទទួលកនុងរយៈន្ពលកំណ្ត់ និងមានព័ត៌មាន
ចំាបាច់ មន្តនរីទទួលពាកយបណ្ឋឹ ងនន គធ.ខប រតូវចុោះន្ពលន្វលា និង
កាលបរនិ្ចឆទននការទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង របគល់ជូនអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ 
បិទផាយជាសាធារណ្ៈ ១ (មួយ) ចាប់ និងទុក ១ (មួយ) ចាប់ សរមាប់ 
គធ.ខប ន្របើកនុងន្ពលរបជំុសន្រមច។ បនាទ ប់មករបាប់អនកបឋឹងថ្ន គធ.ខប 
នឹងរបជំុសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់គ្មត់ បនាទ ប់ពីរកុមរតួតពិនិតយ
លទធផលបានបញ្ច ប់ការរតួតពិនិតយលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការ
ន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ ពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ។ 

 ៣.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គធ.ខប 
  ក. គធ.ខប រតូវសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងកនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ ៥ (របំា) នថង 

បនាទ ប់ពីបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង។ 
  ខ. រកុមរតួតពិនិតយលទធផលនន គធ.ខប មដលន្ធវើការរតួតពិនិតយលទធផល

បន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់មដលមានបណ្ឋឹ ងន្នោះ 
រតូវអនុវតរបមនថមតាមលកខខណ្ឍ ដូចខាងន្រកាម ៖ 
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   ខ.១  រកុមរតួតពិនិតយលទធផល រតូវរតួតពិនិតយជាមុននូវសរមង់ន្សចកឋី
សន្រមចរបស់ គឃ.សប ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធ របាយការណ៍្
របស់ គឃ.សប សឋីពីការន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” ន្ដើមបីរតួត      
ពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងសនលឹកន្នន ត និង
ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធនឹងឃំុ សង្កា ត់
មដលបានដ្ឋក់ន្ៅ គធ.ខប ន្េើយរតូវន្សនើសំុន្ោបល់សន្រមច      
របស់ គធ.ខប អំពីការអនុញ្ជដ តឱ្យន្បើក ឬមិនឱ្យន្បើកកញ្ច ប់     
សុវតថិភាព “ក” ននការោិល័យន្បាោះន្នន តពាក់ព័នធ។ 

   ខ.២  មផែកតាមឯកសារខាងន្លើ កនុងករណី្គ្មម នភាពមិនរបរកតីធងន់ធងរ 
គធ.ខប មិនចំាបាច់តរមូវឱ្យន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” ន្ដើមបីរតួត
ពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន ត
ន្ ើងវញិន្ ើយ។ 

   ខ.៣  មផែកតាមឯកសារខាងន្លើ កនុងករណី្មានភាពមិនរបរកតីធងន់ធងរ
មដលនំាឱ្យប៉ែោះពាល់លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តកនុង
ឃំុ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ គធ.ខប រតូវសន្រមចឱ្យន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” 
ន្ដើមបីរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹក
ន្នន តន្ ើងវញិ។ 

   ខ.៤  កនុងការរតួតពិនិតយន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន តខាងន្លើន្នោះ 
រតូវន្ធវើន្ៅចំន្ពាោះមុខភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយ អនកសន្ងាត-
ការណ៍្ និងអនកបឋឹង ឬអនកពាក់ព័នធ។ 

  គ. របសិនន្បើ គធ.ខប សន្រមចយល់រពមទទួលយកលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសនន
ននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយ
កនុងឃំុ សង្កា ត់ គធ.ខប រតូវបដិន្សធន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គឃ.សប 
មដលបានយល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធ និងបដិន្សធពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ 
ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់មដលបានដ្ឋក់ន្ៅ គធ.ខប ។ របធាន គធ.ខប រតូវ ៖ 

   គ.១  ចារយល់រពមន្លើតារាងរតួតពិនិតយលទធផលននការន្បាោះន្នន តកនុង
ឃំុ សង្កា ត់ (ទ.១១១៦តព) និងន្លើរបាយការណ៍្សឋីពីការន្បើកកញ្ច ប់
សុវតថិភាព “ក” ន្ដើមបីរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត 
និងរាប់សនលឹកន្នន តន្ ើងវញិ របស់រកុមរតួតពិនិតយលទធផល ឬ/និង
ន្លើរបាយការណ៍្របស់ គឃ.សប សឋីពីការន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” 
ន្ដើមបីរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងសនលឹកន្នន ត 



 
 

  39 

មដលបានដ្ឋក់ភាជ ប់ជាមួយសំណំុ្ឯកសារពាក់ព័នធជូន គធ.ខប 
ពិនិតយ សន្រមច រួចចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និងកាលបរនិ្ចឆទ 
រពមទំាងដ្ឋក់បង្កា ញចំន្ពាោះអនកបឋឹង ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយ 
និងអនកសន្ងាតការណ៍្មដលមានវតរមាន។ 

   គ.២  ចារបដិន្សធន្លើ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប មដលបានយល់រពម
ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងពាក់ព័នធ រចួចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និង
កាលបរនិ្ចឆទ។ 

   គ.៣  ធានាថ្នសមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ 
វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន តបានបំន្ពញ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខប យល់រពមទទួលយកលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការ
ន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយ
កនុងឃំុ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ និងរតូវបដិន្សធពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ  ឬ
ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់មដលដ្ឋក់ន្ៅ គធ.ខប ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ចាស់
អំពីមូលន្េតុ ន្េើយរតូវចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និង
កាលបរនិ្ចឆទ ន្ដ្ឋយសមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនក     
ន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត និងរបធាន គធ.ខប ។ 

   គ.៤  របគល់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប យល់រពមទទួលយកលទធផល
បន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត ជូនអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់    
ជូនរគប់ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយឈរន្ ម្ ោះកនុងឃំុ សង្កា ត់ 
១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គឃ.សប 
ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

   គ.៥  ជរមាបអនកបឋឹងថ្ន គ្មត់មានសិទធិដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ន្ៅនឹង
ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គធ.ខប ន្ៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈន្ពលោ៉ែ ងយូរ 
៤ (បួន) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប ។ 

   គ.៦  របគល់ ទ.១២០២ ចំនួន ៣ (បី) ចាប់ ជូនអនកបឋឹង របសិនន្បើគ្មត់
ន្សនើសំុ។ 

  ឃ. របសិនន្បើ គធ.ខប សន្រមចពយួរលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត
ន្ៅកនុងឃំុ សង្កា ត់ណាមួយ គធ.ខប រតូវយល់រពមតាមន្សចកឋីសន្រមច
របស់ គឃ.សប និងរតូវបដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត
ន្ៅឃំុ សង្កា ត់ ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយកនុងឃំុ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ 
ន្េើយយល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់មដលបាន
ដ្ឋក់ន្ៅ គធ.ខប របធាន គធ.ខប រតូវ ៖ 
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   ឃ.១ ចារពយួរលទធផលន្លើតារាងរតួតពិនិតយលទធផល និងន្លើរបាយការណ៍្
សឋីពីការន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” ន្ដើមបីរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់   
សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន តន្ ើងវញិ របស់
រកុមរតួតពិនិតយលទធផលមដលបានដ្ឋក់ជូន គធ.ខប ពិនិតយសន្រមច 
រចួចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និងកាលបរនិ្ចឆទ រពមទំំាង
ដ្ឋក់បង្កា ញចំន្ពាោះមុខអនកបឋឹង ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយ និង
អនកសន្ងាតការណ៍្មដលមានវតរមាន។ 

   ឃ.២ ចារយល់រពមន្លើ ទ.១២០៣ របស់ គឃ.សប មដលបានយល់
រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ពាក់ព័នធ រចួចុោះ
េតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និងកាលបរនិ្ចឆទ។ 

   ឃ.៣ ធានាថ្នសមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនកន្សវកមមចាប់ 
វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត បានបំន្ពញ ទ.១២០៣ របស់ 
គធ.ខប បដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តន្ៅ
ឃំុ សង្កា ត់ ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយកនុងឃំុ សង្កា ត់
ពាក់ព័នធ និងរតូវយល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬពាកយបណ្ឋឹ ង
ជំទាស់ មដលបានដ្ឋក់ន្ៅ គធ.ខប ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ចាស់អំពី
មូលន្េតុផង ន្េើយមដលរតូវចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា និង
កាលបរនិ្ចឆទ ន្ដ្ឋយសមាជិក គធ.ខប មដលជារបធានមផនក         
ន្សវកមមចាប់ វវិទកមម និងសនឋិសុខន្បាោះន្នន ត និងរបធាន គធ.ខប ។ 

   ឃ.៤ របគល់ ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប បដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះ
អាសននននការន្បាោះន្នន តខាងន្លើ ជូនអនកបឋឹង ១ (មួយ) ចាប់ 
ជូនរគប់ភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត កនុង
ឃំុ សង្កា ត់ ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ ន្ផញើជូន 
គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ       
១ (មួយ) ចាប់។ 

   ឃ.៥    របកាសថ្ន លទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ    សង្កា ត់ 
ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយកនុងឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ រតូវបាន
បដិន្សធន្ដ្ឋយ គធ.ខប ន្េើយន្សចកឋីសន្រមចន្នោះសថិតន្រកាម
ការពិនិតយន្ ើងវញិរបស់ គ.ជ.ប ។ 
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   ឃ.៦  បញ្ជូ ន ទ.១២០៣ បដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន ត
ន្ៅឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ ឬន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយកនុង
ឃំុ សង្កា ត់ន្នាោះ និងសមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន តពាក់ព័នធជូន គ.ជ.ប 
មិនឱ្យន្លើសពី ២៤ (នមៃបួន) ន្មា៉ែ ង គិតចាប់ពីន្ពលន្ចញ ទ.១២០៣ ។ 

៤. ការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
 ៤.១ ការដារ់ និងការទទួលពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប 
  ក. អនកបឋឹង ឬភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយ ឬតំណាង មដលមិនសុខចិតរ

នឹងន្សចកឋីសន្រមចបដិន្សធរបស់ គធ.ខប ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់ខលួន
ពាក់ព័នធនឹងលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ ឬ
ន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តណាមួយកនុងឃំុ សង្កា ត់ មានសិទធិដ្ឋក់ពាកយ
បណ្ឋឹ ងជាលាយលកខណ៍្អកសរន្ៅ គ.ជ.ប កនុងរយៈន្ពល ៤ (បួន) នថង 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ បដិន្សធ។ 

  ខ. អនកបឋឹង ឬតំណាងរតូវបំន្ពញ និងចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើពាកយ
បណ្ឋឹ ងរបស់ខលួន មដលកនុងន្នាោះរតូវផឋល់ព័ត៌មានចំាបាច់ ដូចមានមចងកនុង
ចំណុ្ច ១.ពាកយបណ្ឋឹ ង (ទំព័រ៧) ននន្សៀវន្ៅមណ្នំាន្នោះ។ 

  គ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ មដលរតូវបានដ្ឋក់ន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមាន
មចងកនុងចំណុ្ច ក (ទំព័រ៤៣) ខាងន្លើ មន្តនរីទទួល និងពិនិតយពាកយបណ្ឋឹ ង
ន្ៅ គ.ជ.ប រតូវចុោះន្ពលន្វលា និងកាលបរនិ្ចឆទឱ្យបានចាស់លាស់   
រចួដ្ឋក់ជូន គ.ជ.ប តាមឋានានុរកម ចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់
ចាប់ ចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទន្លើ
ពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ ន្េើយរបគល់ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
រកាទុកជាឯកសារ ២ (ពីរ) ចាប់ និងជរមាបអនកបឋឹង ឬតំណាងថ្ន 
ពាកយបណ្ឋឹ ងរបស់គ្មត់មដលបានដ្ឋក់ន្ៅន្រកាយរយៈន្ពលកំណ្ត់ គ.ជ.ប 
មិនអាចទទួលន្ដ្ឋោះស្រសាយបានន្ទ។ 

  ឃ. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ មដលគ្មម នបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ គ.ជ.ប រតូវមណ្នំា
អនកបឋឹង ឬតំណាងឱ្យបំន្ពញបមនថមនូវចំណុ្ចខវោះខាតមិនឱ្យេួសរយៈន្ពល
កំណ្ត់ននការដ្ឋក់ពាកយបណ្ឋឹ ង រួចកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុ។ កនុងករណី្ 
មដលដល់ន្ពលកំណ្ត់ន្េើយ អនកបឋឹង ឬតំណាងមិនបានបំន្ពញបមនថមនូវ
ចំណុ្ចខវោះខាតន្នាោះន្ទ គ.ជ.ប រតូវចារបដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងរគប់ចាប់ 
ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់អំពីមូលន្េតុននការបដិន្សធឱ្យបានចាស់លាស់ រចួចុោះ
េតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប និងចុោះកាលបរនិ្ចឆទ ន្េើយរបគល់
ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ចំនួន ១ (មួយ) ចាប់ និងរកាទុកជាឯកសារ
ចំនួន ២ (ពីរ) ចាប់។ 
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  ង. ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ មដលរតូវបានដ្ឋក់កនុងរយៈន្ពលកំណ្ត់ ដូចមាន
មចងកនុងចំណុ្ច ក (ទំព័រ៤៣) និងមានបញ្ជជ ក់ព័ត៌មានចំាបាច់ មន្តនរីទទួល 
និងពិនិតយពាកយបណ្ឋឹ ងនន គ.ជ.ប រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុសួរយកព័ត៌មាន
បមនថមពីអនកបឋឹង ឬតំណាង ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតា រចួឱ្យអនកបឋឹង ឬតំណាង
ចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុ។ កនុងករណី្អនកបឋឹង ឬតំណាង
មិនរពមចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដ មន្តនរីទទួលនិងពិនិតយពាកយបណ្ឋឹ ង 
រតូវចុោះនិន្ទទសបញ្ជជ ក់ពីការមិនរពមចុោះេតថន្លខា ឬផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់
ន្េតុន្នោះ។ បនាទ ប់មករតូវចុោះន្ពលន្វលា និងកាលបរនិ្ចឆទននការទទួល
ពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយរតូវរបគល់ពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ ១ (មួយ) ចាប់      
ជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង របាប់អនកបឋឹង ឬតំណាងថ្ន គ.ជ.ប នឹងសន្រមច
ន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែរបស់គ្មត់ បនាទ ប់ពីរកុមរតួតពិនិតយលទធផលនន គ.ជ.ប 
បានបញ្ច ប់ការរតួតពិនិតយលទធផលននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ពាក់ព័នធ
នឹងពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ បិទផាយពាកយបណ្ឋឹ ងន្នោះ ១ (មួយ) ចាប់      
ជាសាធារណ្ៈ ន្រតៀមពាកយបណ្ឋឹ ង ១ (មួយ) ចាប់ សរមាប់ គ.ជ.ប 
ន្របើន្ពលសវនាការ។ 

 ៤.២ ការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងរៅ គ.ជ.ប  
  ក. នាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ និងវវិទកមមននអគគនាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ 

និងបន្ចចកន្ទស រតូវរាយការណ៍្ជាបនាទ ន់ជូន គ.ជ.ប តាមរយៈអគគ-   
ន្លខាធិការ គ.ជ.ប អំពីករណី្ននបណ្ឋឹ ងន្ដ្ឋយភាជ ប់ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែមដល
បានទទួល និង ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប បដិន្សធន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ
ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ និងសំុការមណ្នំាពី គ.ជ.ប អំពីករណី្ននការរតួត
ពិនិតយលទធផល និងភាពចំាបាច់ ឬមិនចំាបាច់ឱ្យន្បើកកញ្ច ប់សុវតថិភាព “ក” 
ន្ដើមបីរតួតពិនិតយ ន្ផទៀងផ្ទទ ត់សមាៃ រ ឯកសារន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន ត
ន្ ើងវញិ។ មផែកតាមការមណ្នំាខាងន្លើន្នោះ អគគន្លខាធិការ គ.ជ.ប រតូវ
ចាត់មចងរកុមរតួតពិនិតយ និងបូកសរុបលទធផល ឱ្យន្ធវើការរតួតពិនិតយ
លទធផលននការន្បាោះន្នន តន្ៅឃំុ សង្កា ត់ពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះ 
ន្ៅចំន្ពាោះមុខភាន ក់ង្ករគណ្បកសនន្ោបាយពាក់ព័នធ អនកបឋឹង ឬតំណាង 
និងអនកសន្ងាតការណ៍្។ 

  ខ. គ.ជ.ប រតូវសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ  ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់កនុង       
រយៈន្ពលោ៉ែងយូរ ៤ (បួន) នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលពាកយបណ្ឋឹ ង។ 
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  គ. កនុងករណី្ គ.ជ.ប សន្រមចបដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការ
ន្បាោះន្នន តន្ៅការោិល័យន្បាោះន្នន តមួយ ឬន្រចើន គ.ជ.ប រតូវន្រៀបចំការ
ន្បាោះន្នន តសាជាថមីកនុងរយៈន្ពលមិនឱ្យន្លើសពី ៣០ (សាមសិប) នថង បនាទ ប់ពី
នថងបដិន្សធលទធផលបន្ណាឋ ោះអាសននននការន្បាោះន្នន តន្ៅការោិល័យ
ន្បាោះន្នន តន្នាោះ ន្ៅទីតំាងដមដល ឬទីតំាងណាមួយមិននង យពីទីតំាង
ចាស់ន្ៅកនុងឃំុ សង្កា ត់មដលមានសនរិសុខ និងសុវតថិភាពលែ។ 

  ឃ. កនុងករណី្ គ.ជ.ប សន្រមចយល់រពមទទួលយកលទធផលននការន្បាោះន្នន ត
ន្ៅឃំុ សង្កា ត់ របធាន គ.ជ.ប រតូវចារយល់រពមន្លើរបាយការណ៍្ និង
តារាងរតួតពិនិតយលទធផលននការន្បាោះន្នន តកនុងឃំុ សង្កា ត់ (ទ.១១១៧តព)
របស់រកុមរតួតពិនិតយនន គ.ជ.ប រចួចុោះេតថន្លខា ន្ ម្ ោះ ន្បាោះរតា គ.ជ.ប 
និងរបគល់របាយការណ៍្ និងតារាងរតួតពិនិតយលទធផល រពមទំាងសំណំុ្
ឯកសារភាជ ប់ជាមួយតាមរយៈអគគន្លខាធិការ គ.ជ.ប ន្ៅរកុមកំណ្ត់
មបងមចកអាសនៈន្ដើមបីមុខការ។ 

  ង. ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ គ.ជ.ប ជាន្សចកឋីសន្រមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ែ។ 
 

(, 
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៥. គំនូ បពំ្ពួញរយៈរពលននការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ងទារ់ទង
នឹងភាពមិនព្បព្រតីរៅមួយនថៃមនុនថៃរ ះរនោ ត និងរោងុនថៃរ ះរនោ ត 

 
  

គំនូសបំរពញួទី ៥ 

ភាោ រង់្ករគណបរសនរោ យ 

បឋឹងោ៉ែ ងយូរន្មា៉ែង ១១:៣០ នាទី 
នថងបនាទ ប់ពីនថងន្បាោះន្នន ត គឃ. ប 

គឃ.សប បដិន្សធពាកយបណ្ឋឹ ង 
(ទទួលយកលទធផល) 

គឃ.សប យល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ង 
(ន្សនើសំុពយួរលទធផល) 

គធ.ខប 

គធ.ខប បដិន្សធពាកយបណ្ឋឹ ង ឬរបាយការណ៍្ 
របស់ គឃ.សប (ទទួលយកលទធផល) 

គធ.ខប យល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ង ឬរបាយការណ៍្
របស់ គឃ.សប (ពយួរលទធផល) 

គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប បដិន្សធពាកយបណ្ឋឹ ង ឬ ទ.១២០៣ 
របស់ គធ.ខប (ទទួលយកលទធផល) 

គ.ជ.ប យល់រពមតាមពាកយបណ្ឋឹ ង ឬ 
ទ.១២០៣ របស់ គធ.ខប (បដិន្សធលទធផល) 

ព្បកា លទធផលផលវូការ 

ន្បាោះន្នន តសាជាថមី 
(ោ៉ែ ងយូរ ៣០ នថង) 

គឃ.សប របជំុសន្រមចោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង 
បនាទ ប់ពីនថងបានទទួលកំណ្ត់ន្េតុ 

បឋឹងោ៉ែ ងយូរ ៣ នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ រាយការណ៍្ជូន គធ.ខប ពិនិតយ និងសន្រមច 

គធ.ខប របជំុសន្រមចោ៉ែងយូរ ៥ នថង 

បឋឹងោ៉ែ ងយូរ ៤ នថង បនាទ ប់ពីនថងបានទទួល ទ.១២០៣ បញ្ជូ ន ទ.១២០៣ មក គ.ជ.ប ោ៉ែ ងយូរ ២៤ 
ន្មា៉ែ ង គិតចាប់ពីន្ពលន្ចញ ទ.១២០៣ 

គ.ជ.ប សន្រមច ោ៉ែងយូរ ៤ នថង 

បនាទ ប់ពី គ.ជ.ប រតួតពិនិតយ និងសន្រមច 
ន្លើលទធផលននការន្បាោះន្នន ត 
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ជំពូរទី ៣ 
 មតារិចច និងនីតិវិធីព្បជុំផសះផា ព្បជុំ រព្មច និង វនការ 

រដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
ណផោរទី ១ 

 ម្ម ភាព និង ទិធិអំណាចរប ព់្រុមព្បឹរាព្បជុំផសះផា 
ឬព្រុមព្បឹរាព្បជុំ រព្មច ឬព្រុមព្បឹរាជំនុំជព្មះ 

  គឃ.សប គធ.ខប និង គ.ជ.ប មានសិទធិអំណាច និងភារកិចចសន្រមចន្លើ
ពាកយបណ្ឋឹ ងមដលពាក់ព័នធនឹងការន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស ។ គឃ.សប 
ន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬន្បើកការរបជំុសន្រមច គធ.ខប ន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬ/និង
ន្បើកសវនាការ និង គ.ជ.ប ពិនិតយសន្រមច ឬន្បើកសវនាការន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ 
ឬពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ទាក់ទងនឹងការន្បាោះន្នន តន្នោះ ន្លើកមលងមតពាកយបណ្ឋឹ ង
មដលទាក់ទងនឹងសមតថកិចចរបស់តុលាការ។ 
  នីតិវធីិរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ងដូច
បានមចងកនុងមផនកន្នោះ រតូវយកមកអនុវតរកនុងរគប់ដំណាក់កាលទំាងអស់ននការ
ន្បាោះន្នន តន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស មដលរមួមាន ដំណាក់កាលចុោះបញ្ជ ីន្បកខជននន
គណ្បកសនន្ោបាយសរមាប់ឈរន្ ម្ ោះន្បាោះន្នន ត បិទផាយបញ្ជ ីន្បកខជនដំបូង 
ន្ោសនាន្បាោះន្នន ត ការន្បាោះន្នន ត និងរាប់សនលឹកន្នន ត និងលទធផលបន្ណាឋ ោះ
អាសននននការន្បាោះន្នន ត។ 
  ការរាប់ចំនួននថងតវ៉ែ  ឬនថងជំទាស់ និងការសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ  ឬ
ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ ពំុរតូវបានរាប់បញ្ចូ លនថងបុណ្យជាផលូវការ។ ន្សចកឋីសន្រមចរបស់ 
គ.ជ.ប ជាន្សចកឋីសន្រមចសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ែ។ 
១.  ម្ម ភាពព្រុមព្បរឹាព្បជុំផសះផា ឬព្រុមព្បរឹាព្បជុំ រព្មច ឬព្រុមព្បឹរាជនំុំជព្មះ 
ការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ រតូវន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយរកុមរបឹកា

មដលរតូវបានចាត់តំាងឱ្យចូលរមួន្ដ្ឋយ គឃ.សប ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប ។ 
១.១ ព្រុមព្បឹរាព្បជុំផសះផា ឬព្រុមព្បឹរាព្បជុំ រព្មចនន គឃ. ប  
សមាសភាពរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមចមដលចាត់តំាង

ន្ដ្ឋយ គឃ.សប រតូវអនុវតរការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមចរបស់ខលួន ស្រសបតាម
នីតិវធីិន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ដូចមានមចងកនុងរបការ ១៤.១១ នន ប.ន.ឃ.ស ។ 
របធាន និងសមាជិក គឃ.សប មដលរតូវបានចាត់តំាងឱ្យចូលរមួរបជំុផសោះផា

ន្ៅថ្ន រកមុរបឹការបជំុផសោះផា ឬមដលរតូវបានចាត់តំាងឱ្យចូលរមួរបជំុសន្រមច
ន្ៅថ្ន រកមុរបឹការបជំុសន្រមច។ សមាសភាពរបស់រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬ
រកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន គឃ.សប រមួមាន ៖ 
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  កនុងន្ពលរបជំុផសោះផា ឬសវនាការ របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធាន
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអាចអនុញ្ជដ តឱ្យជនណាមាន ក់ន្ឆលើយបំភលឺ ឬហាមន្ឆលើយបំភលឺចំន្ពាោះ
មុខអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគសវនាការ ន្េើយមានសិទធិបន្ណ្ឋ ញឱ្យន្ចញពីបនទប់របជំុ
ផសោះផា ឬបនទប់សវនាការ ចំន្ពាោះជនណា ឬជនទំាងឡាយណាមដលមិនន្គ្មរព
បទបញ្ជជ នផទកនុងន្ពលន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ  
ន្ដ្ឋោះស្រសាយបណ្ឋឹ ង ដូចមានមចងកនុងឧបសមព័នធទី៣។ 
 ២.៣ ព្រុមព្បឹរាជំនុំជព្មះនន គ.ជ.ប 
  គ.ជ.ប ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប អាចបញ្ចូ លន្រឿងកឋី កនុងករណី្មដល
មានបណ្ឋឹ ងន្រចើន ប៉ែុមនរកមមវតថុននពាកយបណ្ឋឹ ងមតមួយ អនករបរពឹតរន្លមើសជារបូវនរ
បុគគលមតមាន ក់ ឬនីតិបុគគលមតមួយ ន្េើយអនកបឋឹងជារបូវនរបុគគលមតមាន ក់ ឬនីតិបុគគល
មតមួយ ន្ទាោះទីកមនលងរបរពឹតរន្លមើសមានន្ៅទូទំាងរបន្ទសក៏ន្ដ្ឋយ។ ន្រកាយន្ពល
មដលរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះន្ចញន្សចកឋីសន្រមចជាសាថ ពរ ប៉ែុមនរអនករបរពឹតរន្លមើស
មិនរាងចាល ន្ដ្ឋយន្ៅមតរបរពឹតរន្លមើសដមដលបនរន្ទៀត ន្េើយន្បើមានបណ្ឋឹ ងថមី 
ន្ទៀតន្នាោះ គ.ជ.ប នឹងរតូវន្លើកយកមកន្ដ្ឋោះស្រសាយន្ដ្ឋយចាត់ទុកជាករណី្ថមីន្ទៀត។ 
  រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប មានសិទធិអំណាចន្កាោះន្ៅគូភាគី និងសាកសី
ឱ្យចូលខលួនមកបំភលឺកនុងសវនាការ ន្ដ្ឋយរតូវជូនដំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ
ោ៉ែ ងតិច ២៤ (នមៃបួន) ន្មា៉ែ ង មុនន្ពលន្បើកសវនាការ។ 
  គ.ជ.ប មានសិទធិន្ធវើការន្សុើបអន្ងាតន្លើករណី្មាន ឬគ្មម នបណ្ឋឹ ង កនុងន្គ្មល
បំណ្ងឱ្យមានការន្គ្មរព ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស និងន្ដើមបីឱ្យការន្បាោះន្នន ត
ន្រជើសន្រ ើស កបឃ.ស បានរបរពឹតរន្ៅន្ដ្ឋយន្សរ ីរតឹមរតូវ និងយុតិរធម៌។ 
  កនុងន្ពលសវនាការ របធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអាចអនុញ្ជដ តឱ្យជនណាមាន ក់
ន្ឆលើយបំភលឺ ឬហាមន្ឆលើយបំភលឺចំន្ពាោះមុខអងគសវនាការ ន្េើយមានសិទធិបន្ណ្ឋ ញឱ្យ
ន្ចញពីបនទប់សវនាការ ចំន្ពាោះជនណា ឬជនទំាងឡាយណាមដលមិនន្គ្មរពបទ
បញ្ជជ នផទកនុងន្ពលន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយ
ពាកយបណ្ឋឹ ង ដូចមានមចងកនុងឧបសមព័នធទី៣។ 
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ណផោរទី ២ 
 ទិធិ និងកាតពវរិចចរប គ់ូភាគី រដើមបណដឹ ង ចុងចរមលើយ រមធាវី ឬតំណាង 

១.  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប គ់ូភាគី  
កនុងករណី្គូភាគីមានន្មធាវ ីឬតំណាងន្ដើមបីន្ធវើជាតំណាង ឬសាកសី ឬអនកមដល

ពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ងមដលរតូវចូលរមួបំភលឺកនុងអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្នាោះ 
រតូវសំុការអនុញ្ជដ តជាមុនពីរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះមុនន្ពលន្បើកការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ។ ចំន្ពាោះការរបជំុផសោះផា    
គូភាគីអាចមកចូលរមួន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬចាត់តំណាងមដលរតូវបានរបគល់សិទធិមតមិន
តរមូវឱ្យមានសាកសីន្ទ។ 

គូភាគីរតូវន្ធវើលិខិតរបគល់សិទធិជូនន្មធាវ ីឬតំណាង ន្ដ្ឋយមានចុោះេតថន្លខា
ឬផឋិតន្មនដ និងរតូវមានការយល់រពមចុោះេតថន្លខា និងន្បាោះរតាពីន្មធាវ ីឬសាន មន្មនដ
ននតំណាងន្នាោះ (តំណាងរតូវមតជានីតិជន2)។ 
  លិខិតរបគល់សិទធិរតូវបញ្ជជ ក់ចាស់ពីសិទធិរបស់ន្មធាវ ីឬតំណាង ន្េើយរតូវ
ដ្ឋក់ជូនរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ 
តាមរយៈន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬគណ្ៈន្លខា-
ធិការសវនាការោ៉ែ ងតិច ២ (ពីរ) ន្មា៉ែ ងមុនន្ពលន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬន្បើកការ
របជំុសន្រមច ឬន្បើកសវនាការ។ 

ន្ដើមបណ្ឋឹ ង និងចុងចន្មលើយមិនតរមូវឱ្យន្ធវើសមបថន្ទ។ 
មុនន្ពលរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះថយន្ៅពិភាកា

ពិចារណា គូភាគីអាចរតូវបានអនុញ្ជដ តឱ្យន្ធវើន្សចកឋីសននិដ្ឋឌ នចុងន្រកាយ ឬជូន
ឯកសារទំាងឡាយមដលខលួនយល់ថ្នមានរបន្ោជន៍ដល់ខលួន ជូនន្ៅរកុមរបឹកា
របជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះន្ដើមបីពិចារណា។ 

គូភាគីមានសិទធិបឋឹងតវ៉ែចំន្ពាោះន្សចកឋីសន្រមចរបស់រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬ
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះតាមការកំណ្ត់កនុង ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស ។ 
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២.  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប រ់ដើមបណដឹ ង 
ន្ដើមបណ្ឋឹ ងអាចដកពាកយបណ្ឋឹ ងទំាងមូល ឬមួយមផនកបានរេូតដល់ន្ពល

មដលរកុមរបឹការបជំុផសោះផានន គឃ.សប ឬរកុមរបឹការបជំុផសោះផានន គធ.ខប 
បញ្ច ប់កំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ឬរេូតដល់ន្ពលមដលរកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន 
គឃ.សប ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន គធ.ខប ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប 
ថយន្ៅពិភាកាពិចារណា។ 

ការដកពាកយបណ្ឋឹ ងរតូវន្ធវើន្ ើងជាលាយលកខណ៍្អកសរជូនន្ៅ គឃ.សប ឬ 
គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប ន្លើកមលងមតន្ៅន្ពលកំពុងរបជំុផសោះផា ឬកំពុងរបជំុសន្រមច 
ឬកំពុងសវនាការ ន្នាោះការដកពាកយបណ្ឋឹ ងអាចន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់បាន។ 

របសិនន្បើន្ដើមបណ្ឋឹ ងដកពាកយបណ្ឋឹ ង ន្ធវើន្ ើងមុនន្ពលដំន្ណ្ើ រការរបជំុផសោះផា 
ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ គឃ.សប ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប រតូវសន្រមចន្លើក
ពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះន្ចាល ន្េើយរតូវជូនដំណឹ្ងន្ៅភាគីចុងចន្មលើយ។ 

របសិនន្បើន្ដើមបណ្ឋឹ ងដកពាកយបណ្ឋឹ ង ន្ធវើន្ ើងន្ៅន្ពលកំពុងរបជំុផសោះផា 
រកុមរបឹការបជំុផសោះផា រតូវកត់រតាកនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផាថ្ន ភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ង
ដកពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយពាកយបណ្ឋឹ ងន្នាោះរតូវបានន្លើកន្ចាលតាមការន្សនើសំុ។ 

របសិនន្បើន្ដើមបណ្ឋឹ ងដកពាកយបណ្ឋឹ ង ន្ធវើន្ ើងន្ៅន្ពលកំពុងរបជំុសន្រមច 
ឬកំពុងសវនាការ រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវសន្រមចន្លើក
ពាកយបណ្ឋឹ ងន្ចាលន្ដ្ឋយន្ចញ ទ.១២០៣ ។ 

ន្ដើមបណ្ឋឹ ងអាចរាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរ អំពីបញ្ជា មដលន្កើតមាន
ន្ ើងន្ដ្ឋយខលួនឯង ឬតាមរយៈន្មធាវ ីឬតំណាងមដលបានទទួលសិទធិ ន្េើយរតូវ
បានអនុញ្ជដ តឱ្យបង្កា ញឯកសារភសឋុតាង ឬសាកសី ន្ដើមបីជាសំអាងកនុងន្រឿងកឋី
របស់ខលួន។ 

ន្ដើមបណ្ឋឹ ង និងជនរងន្រគ្មោះមានវសិមិតភាពរវងឋានៈជាន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬ
ជនរងន្រគ្មោះ និងឋានៈជាសាកសី។ ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬ/និងជនរងន្រគ្មោះមិនអនុញ្ជដ តឱ្យ
ផឋល់ចន្មលើយកនុងឋានៈជាសាកសីបានន្ទ។ 
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៣.  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប ច់ុងចរមលើយ 
ចុងចន្មលើយអាចន្ធវើរបាយការណ៍្ជាលាយលកខណ៍្អកសរអំពីបញ្ជា នានា មដល

ទាក់ទងនឹងបណ្ឋឹ ងន្ដ្ឋយខលួនឯង ឬតាមរយៈន្មធាវ ី ឬតំណាងមដលបានទទួល
សិទធិផងមដរ ន្េើយរតូវបង្កា ញឯកសារភសរុតាង ឬសាកសីន្ដើមបីជាសំអាងការពារ
ន្រឿងកឋីរបស់ខលួន។ 

ចុងចន្មលើយអាចបង្កា ញភសឋុតាងជាទ ាីករណ៍្ចុងន្រកាយរបស់ខលួន ន្ដ្ឋយខលួនឯង 
ឬតាមរយៈន្មធាវ ីឬតំណាងន្ដើមបីន្ឆលើយតបន្ៅនឹងទ ាីករណ៍្របស់ន្ដើមបណ្ឋឹ ង។ 

ន្ៅកនុងនីតិវធីិសវនាការតទល់ ន្ដ្ឋយមានការយល់រពមពីរបធានរកុមរបឹកា
របជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ន្ដើមបណ្ឋឹ ងអាចតំាងសំណួ្រន្ៅ   
ចុងចន្មលើយ ឬសាកសីរបស់ចុងចន្មលើយ។ ចុងចន្មលើយក៏អាចន្ចាទសំណួ្រន្ៅន្ដើមបណ្ឋឹ ង 
ឬសាកសីរបស់ន្ដើមបណ្ឋឹ ង។ 

៤.  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប រ់មធាវី ឬតំណាង 
ន្មធាវ ី ឬតំណាងមិនអាចរបគល់សិទធិបនរន្ៅន្មធាវ ី ឬតំណាងដនទន្ទៀត 

ន្ដ្ឋយគ្មម នការយល់រពមជាលាយលកខណ៍្អកសរ ពីអនករបគល់សិទធិដំបូងបានន្ ើយ។ 
ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយ ន្មធាវ ីឬតំណាងរបស់ភាគី អាចន្សនើសំុឱ្យ គឃ.សប 

ឬ គធ.ខប ឬ គ.ជ.ប ថតចមលងសំណំុ្ន្រឿងពាក់ព័នធឱ្យខលួន ន្ដ្ឋយរតូវបង់របាក់រតឹម
នថលផលិតប៉ែុន្ណាណ ោះ។ ការថតចមលងរតូវន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយសមាជិក គឃ.សប ឬមន្តនរី   
គធ.ខប ឬមន្តនរីន្ៅទីសឋីការ គ.ជ.ប មដលបានចាត់តំាង។ 

៥.  ទិធិ និងកាតពវរិចចរប ា់រស ី
សាកសីរតូវន្ធវើសមបថជាមុន ន្េើយរតូវន្ឆលើយបំភលឺជូនរកុមរបឹការបជំុសន្រមច 

ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ន្ៅចំន្ពាោះមុខរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ 
និងសនោទទួលខុសរតូវចំន្ពាោះមុខចាប់ អំពីការផឋនាទ ន្ទាសចំន្ពាោះការផឋល់សកខីកមម
ភូតកុេក របសិនន្បើខលួនន្ឆលើយបំន្ផលើសការពិត (ខលឹមសារសមបថដូចមានមចងកនុង
ឧបសមព័នធទី៤)។ 

សាកសីមានសិទធិន្ឆលើយបំភលឺនូវការពិតមដលខលួនបានន្ឃើញ បានដឹង បានឮ និង
បានចំា ន្ដ្ឋយគ្មម នការបងខិតបងខំពីបុគគលណាមួយន្ ើយ។ 
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សាកសីន្ដើមបណ្ឋឹ ង និងសាកសីចុងចន្មលើយរតូវសថិតកនុងបនទប់ន្ផសងគ្មន  រង់ចំាការ
អន្ញ្ជ ើញឱ្យមកបំភលឺន្ដ្ឋយរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 

សាកសីន្ដើមបណ្ឋឹ ង និងសាកសីចុងចន្មលើយមិនរតូវបានអនុញ្ជដ តឱ្យទាក់ទងគ្មន  
ន្ទាោះតាមមន្ធោបាយណាក៏ន្ដ្ឋយ កនុងនថងមដលបានអន្ញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួរបជំុសន្រមច
ឬសវនាការ។ 

សាកសីពំុរតូវបានអនុញ្ជដ តឱ្យន្ឃើញ ឬសាឋ ប់ការសួរន្ដញន្ដ្ឋលន្ៅកនុងបនទប់
របជំុសន្រមច ឬបនទប់ជំនំុជរមោះន្ ើយ ន្លើកមលងមតមានការអនុញ្ជដ តពីរបធាន
រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 

 

(, 
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ណផោរទ ី៣ 
នីតិវិធីព្បជុំផសះផា ឬព្បជុំ រព្មច ឬ វនការ 

ដំន្ណ្ើ រការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការរតូវដឹកនំា និងចាត់មចង
ន្ដ្ឋយរបធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធាន
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុ
សន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអាចអនុញ្ជដ តឱ្យជនណាមាន ក់ន្ឆលើយបំភលឺ ឬ
ហាមន្ឆលើយបំភលឺចំន្ពាោះមុខអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ ន្េើយ
មានសិទធិបន្ណ្ឋ ញឱ្យន្ចញពីបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច ឬបនទប់សវនាការ 
ចំន្ពាោះជនណា ឬជនទំាងឡាយណាមដលមិនន្គ្មរពបទបញ្ជជ នផទកនុងន្ពលន្បើក
អងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ដូចមាន
មចងកនុងឧបសមព័នធទី៣ (ទំព័រ៦៩)។ 

១. ព្បរភទ វនការ 
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអាចន្ធវើសវនាការសន្ងខប ឬសវនាការតទល់ ឬសវនាការ

សួរន្ដញន្ដ្ឋល។ 
សវនាការសន្ងខប ជាសវនាការមដលគ្មម នទរមង់ការន្រចើន។ រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ

រគ្មន់មតន្ធវើន្សចកឋីសន្រមចមួយន្ឆលើយតប ន្ៅន្ពលយល់ន្ឃើញថ្នមានមតចំន្ណាទ
ខាងចាប់ប៉ែុន្ណាណ ោះ ន្េើយគ្មម នចំន្ណាទខាងអងគន្េតុ។ 

សវនាការតទល់ ជាសវនាការមដលន្បើកឱ្យភាគីទំនាស់ជមជកតទល់គ្មន អំពី
ន្រឿងពាកយបណ្ឋឹ ង។ ភាគីទំនាស់កំណ្ត់អំពីអងគន្េតុ និងរតូវរបមូលភសឋុតាងន្ដើមបី
ដ្ឋក់ជូនសវនាការ។ 

សវនាការសួរន្ដញន្ដ្ឋល ជាសវនាការមដលរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះមានតួនាទីោ៉ែ ង
សំខាន់កនុងការសួរន្ដញន្ដ្ឋលរកន្េតុផលកនុងន្រឿងកឋី។ កនុងសវនាការរបន្ភទន្នោះ 
ទំាងរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ទំាងគូកឋីជាអនកទទួលខុសរតូវកនុងការរបមមរបមូលភសរុតាង
ន្ផសងៗ មដលរតូវដ្ឋក់បង្កា ញកនុងសវនាការ ប៉ែុមនររកុមរបឹកាជំនំុជរមោះមានតួនាទី
ទទួលខុសរតូវសំខាន់ជាអនកតំាងសំណួ្រដល់សាកសី ចំមណ្កឯគូកឋីមានតួនាទីបនាទ ប់
បនសំមតប៉ែុន្ណាណ ោះ។ ការន្ចាទសួរន្ដញន្ដ្ឋលន្នោះអាចន្ធវើន្ៅបានន្ដ្ឋយមានការអនុញ្ជដ ត
ពីរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 
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២. ភាាណដលរព្បើរោងុការព្បជុំផសះផា ឬព្បជុំ រព្មច ឬ វនការ 
ភាសាមដលន្របើកនុងការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ គឺភាសាមខមរ។ 
ភាគីមដលមិនអាចយល់ភាសាមខមរ អាចរកអនកបកមរបភាសាមដលមានលកខណ្

សមបតរិរគប់រគ្មន់ន្ដ្ឋយខលួនឯង។ 

៣. រពលរវលារដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 
ការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការអាចន្ធវើជាន្រៀងរាល់នថង ចាប់ពី

ន្មា៉ែ ង ៨:០០ នាទីរពឹក ដល់ន្មា៉ែ ង ១១:៣០ នាទីនថងរតង់ និងរន្សៀលចាប់ពីន្មា៉ែ ង 
១៤:០០ នាទី ដល់ន្មា៉ែ ង ១៧:៣០ នាទី។ កនុងករណី្ចំាបាច់ ការរបជំុផសោះផា ឬការ
របជំុសន្រមច ឬសវនាការអាចបនរន្ធវើន្ៅតាមសាថ នភាពជាក់មសឋង ឬន្ធវើន្ៅន្មា៉ែ ង
ន្ផសងន្រៅពីការកំណ្ត់ន្នោះ។ 

កនុងករណី្មដលនថងកំណ្ត់ន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង និងសន្រមចន្លើពាកយបណ្ឋឹ ង
ចំនថងបុណ្យជាផលូវការ ការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការរតូវន្លើក
ន្ៅនថងបនាទ ប់។ 

ការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្លើពាកយបណ្ឋឹ ងអាចកំណ្ត់ន្ធវើ
ការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬជំនំុជរមោះន្រចើនករណី្ននពាកយបណ្ឋឹ ងបាន។ 

៤. ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុំផសះផា ឬរបើរអងគព្បជុំ រព្មច ឬរបើរ វនការ 
៤.១ ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុំផសះផា ឬអងគព្បជុំ រព្មចរៅ គឃ. ប 

គឃ.សប រតូវពិភាកាកនុងមដនសមតថកិចចរបស់ខលួន ន្ដើមបីកំណ្ត់របតិទិនសរមាប់
របជំុផសោះផា ឬ/និងរបជំុសន្រមចន្ៅថ្នន ក់របស់ខលួនន្ៅតាមករណី្ននពាកយបណ្ឋឹ ង 
និងន្ៅតាមរយៈន្ពលកំណ្ត់ដូចមានមចងកនុង ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស និងរតូវ
ធានារបគល់លិខិតអន្ញ្ជ ើញអំពីការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមចដល់គូភាគីបានទាន់
ន្ពលន្វលា ោ៉ែ ងតិច ២៤ (នមៃបួន) ន្មា៉ែ ង មុនន្ពលរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច។ 
៤.២ ការជូនដំណឹងរបើរអងគព្បជុំផសះផា ឬរបើរ វនការរៅ គធ.ខប 

  គធ.ខប រតូវកំណ្ត់របតិទិនសរមាប់ន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ឬ/និងន្បើក
សវនាការន្ៅថ្នន ក់ គធ.ខប ន្ៅតាមករណី្ននបណ្ឋឹ ង និងន្ៅតាមរយៈន្ពលកំណ្ត់
ដូចមានមចងកនុង ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស ។ លគធ.ខប រតូវធានារបគល់លិខិត
អន្ញ្ជ ើញអំពីការន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬន្បើកសវនាការដល់គូភាគីឱ្យបានទាន់ន្ពល
ន្វលាោ៉ែ ងតិច ២៤ (នមៃបួន) ន្មា៉ែ ង មុនន្ពលន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬន្បើកសវនាការ 
ន្េើយរតូវជូនដំណឹ្ងភាល មន្ៅនឹងកមនលងរបជំុផសោះផា ន្ៅភាគីពាក់ព័នធឱ្យបានដឹងពី
កាលបរនិ្ចឆទ ន្ពលន្វលា និងទីកមនលងន្បើកសវនាការ។ 
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 ៤.៣ ការជូនដំណឹងរបើរ វនការរៅ គ.ជ.ប 
  គ.ជ.ប រតូវកំណ្ត់របតិទិនសរមាប់ន្ដ្ឋោះស្រសាយពាកយបណ្ឋឹ ង ឬ/និងន្បើក   
សវនាការន្ៅថ្នន ក់ គ.ជ.ប ន្ៅតាមករណី្ននបណ្ឋឹ ង និងន្ៅតាមរយៈន្ពលកំណ្ត់
ដូចមានមចងន្ៅកនុង ច.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស ។ នាយកដ្ឋឌ នន្សវកមមចាប់ 
និងវវិទកមម រតូវធានារបគល់លិខិតអន្ញ្ជ ើញអំពីការន្បើកសវនាការដល់គូភាគី ឱ្យបាន
ទាន់ន្ពលន្វលាោ៉ែ ងតិច ២៤ (នមៃបួន) ន្មា៉ែ ង មុនន្ពលន្បើកសវនាការ។ 

៥. ភាររិចចរប រ់លខាធិការអងគព្បជុំផសះផា ឬរលខាធិការអងគព្បជុំ រព្មច ឬ
រលខាធិការ វនការ ឬគណៈរលខាធិការ វនការ 

  ន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការ
សវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ មានភារកិចចដូចខាងន្រកាម ៖ 
   -   បិទផាយ និងអានបទបញ្ជជ នផទកនុងន្ពលន្បើកអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគ

របជំុសន្រមច ឬសវនាការឱ្យអនកចូលរមួបានរជាប 
   -  នំាសាកសីន្ៅន្ធវើសមបថ (ករណី្របជំុសន្រមច ឬសវនាការ) 
   -  របាប់ន្ៅអនកចូលរួមទំាងអស់ឱ្យន្រកាកឈរ ន្ៅន្ពលមដលរកុមរបឹកា

របជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអន្ញ្ជ ើញ
មកដល់ 

   -  ពិនិតយ និងស្រសង់វតរមាន អវតរមានន្ដើមបណ្ឋឹ ង ចុងចន្មលើយ ន្មធាវ ី ឬ     
តំណាង មដលរតូវចូលរមួរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ 
ន្លើកមលងមតការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការមដលរតូវស្រសង់វតរមានសាកសី 

   -  រាយការណ៍្អំពីវតរមាន ឬអវតរមានភាគីពាក់ព័នធជូនរកុមរបឹការបជំុ
ផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ  

   -  រតូវន្ធវើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ឬកំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ឬ
កំណ្ត់ន្េតុសវនាការ កនុងន្ពលរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ
ន្ដ្ឋយនដ ឬន្ដ្ឋយវយកំុពយូទ័រ។ ការកត់រតាកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា 
ឬកំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ឬកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ មិនរតូវទុកឱ្យ
មានចន្នាល ោះបនាទ ត់ទំន្នរន្ទ ។ ពាកយឆូតលុបន្ចាល និងពាកយសរន្សរន្ោង
រតូវមានន្សចកឋីបញ្ជជ ក់ និងមានេតថន្លខាន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា 
ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬរបធាន     
គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ របធាន និងសមាជិករកុមរបឹការបជំុ
ផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច និងភាគីពាក់ព័នធ 
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   -  អានឯកសារន្ផសងៗមដលពាក់ព័នធ តាមការបង្កគ ប់ពីរបធានរកុមរបឹកា
របជំុផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះ 

   -  ន្រៀបចំ ទ.១២០៣ រចួចុោះេតថន្លខា ន្េើយដ្ឋក់ជូនរបធានរកុមរបឹកា    
របជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ចុោះេតថន្លខា ន្បាោះរតា និង    
ចុោះកាលបរនិ្ចឆទ 

   -  អន្ញ្ជ ើញភាគីផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ឬកំណ្ត់ន្េតុ
របជំុសន្រមច ឬកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ កនុងករណី្មដលភាគីណាមួយ
មិនរពមផឋិតន្មនដ ន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុ
សន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬរបធានគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ
រតូវចុោះនិន្ទទសអំពីការមិនរពមផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នាោះ។ 

៦. ការររៀបចំរណនលង និងររបៀបរបបការង្កររប ព់្រុមព្បឹរាព្បជំុផសះផា ឬព្រុមព្បឹរា
ព្បជំុ រព្មច ឬព្រុមព្បឹរាជំនំុជព្មះ 

ន្ៅនថងរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬ
រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវអន្ញ្ជ ើញចូលអងគុយតាមទីកមនលង
បានន្រៀបចំទុក។ របធានអងគុយន្ៅកណាឋ ល សមាជិកអងគុយន្ៅអមសងខាង និង
ន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ 
ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ រតូវអងគុយន្ៅនឹងតុមដលន្ៅខាងន្ឆវងនដ ឬសាឋ ំនដ
ននរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 

ន្រកាយពីបានអន្ញ្ជ ើញអងគុយតាមទីកមនលងរួចមក របធានរកុមរបឹការបជំុ
ផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវ ៖ 
   ទី១. របកាសសមាសភាពរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច  

ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ 
   ទី២. របកាសសំណំុ្ន្រឿង និងរបកាសន្បើកការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុ 

សន្រមច ឬសវនាការ 
   ទី៣. បង្កគ ប់ន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬ     

គណ្ៈន្លខាធិការសវនាការឱ្យរាយការណ៍្អំពីវតរមានន្ដើមបណ្ឋឹ ង 
ចុងចន្មលើយ និងសាកសី (ករណី្របជំុសន្រមច ឬសវនាការ)។ 

មុននឹងចាប់ន្ផរើមផសោះផា ឬសួរន្ដញន្ដ្ឋល របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា 
ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវសួរន្ៅ 
ន្ដើមបណ្ឋឹ ងថ្ន ន្តើន្លាក ឬន្លាកស្រសីន្ៅមតបនរបឋឹងដូចមានមចងកនុងកមមវតថុននបណ្ឋឹ ង 
ឬមានការមកមរបឬន្ទ? របសិនន្បើ ៖ 
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- ន្ដើមបណ្ឋឹ ងន្ឆលើយថ្នខលួនដកពាកយបណ្ឋឹ ង របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា
ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវ
បង្កគ ប់ឱ្យន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផា ឬន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច 
ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ ឱ្យកត់រតា
កនុងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ឬកំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ឬកំណ្ត់
ន្េតុសវនាការ ន្េើយឱ្យន្ដើមបណ្ឋឹ ងផឋិតន្មនដន្លើកំណ្ត់ន្េតុន្នាោះ។ 
បនាទ ប់មករកុមរបឹការបជំុផសោះផា អាចផសោះផាន្រឿងកឋីន្ផសងន្ទៀត (របសិន
ន្បើមាន) ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះអាចថយ
ន្ៅពិភាកាពិចារណា ឬបនរន្ៅរបជំុសន្រមច ឬសវនាការន្រឿងកឋី
ន្ផសងន្ទៀត (របសិនន្បើមាន)។ 

- ន្ដើមបណ្ឋឹ ងន្ៅមតបនរបឋឹង របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធាន
រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវចាប់ន្ផឋើម
ដំន្ណ្ើ រការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ។ 

  របធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវសួរន្ដញន្ដ្ឋល
ន្ៅន្ដើមបណ្ឋឹ ងមុន រចួរតូវសួរន្ៅចុងចន្មលើយ។ បនាទ ប់មករបធានរតូវសួរសាកសី
ន្ដើមបណ្ឋឹ ង សាកសីចុងចន្មលើយ និងអនកពាក់ព័នធ រួចឱ្យភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ង និងភាគី
ចុងចន្មលើយន្ធវើសំណូ្មពរចុងន្រកាយ។ 
  របសិនន្បើមានន្មធាវកីារពារកឋី របធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធាន
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវផឋល់ន្ពលន្វលាឱ្យន្មធាវនិីោយការពារកូនកឋី សួរភាគី 
និងន្ធវើន្សចកឋីសននិដ្ឋឌ នចុងន្រកាយ មុនរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ
ថយន្ៅពិភាកាពិចារណា។ 
  កនុងន្ពលដំន្ណ្ើ រការរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ របសិនន្បើន្ដើម
បណ្ឋឹ ងសំុដកពាកយបណ្ឋឹ ង របធានរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹកា
របជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវបញ្ច ប់ការផសោះផា ឬសួរន្ដញន្ដ្ឋល
ន្នាោះភាល ម រួចរតូវអនុវតរដូចគ្មន នឹងករណី្ន្ដើមបណ្ឋឹ ងដកពាកយបណ្ឋឹ ងន្ពលមដល
រកុមរបឹការបជំុផសោះផា រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះសួរន្ពល
ដំបូងមដរ។ 
  ន្រកាយពីបានដំន្ណ្ើ រការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការតាមលំដ្ឋប់លំន្ដ្ឋយរចួ
ន្េើយ រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវថយន្ៅពិភាកាពិចារណា
ន្ៅបនទប់សមាង ត់។ រាល់ការសន្រមចរបស់រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះ រតូវមផែកន្លើអងគន្េតុ និងអងគចាប់។ 
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  រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវរបកាសន្សចកឋីសន្រមច
ភាល មបនាទ ប់ពីពិភាកាគ្មន រចួរាល់។ បញ្ដតរិន្នោះ មិនរតូវយកមកអនុវតរន្ ើយចំន្ពាោះ
ន្រឿងពាកយបណ្ឋឹ ងមដលមានភាពសមុគសាម ញខាល ំង ឬមានកាលៈន្ទសៈពិន្សសន្ផសងន្ទៀត 
ប៉ែុមនរមិនរតូវឱ្យេួសរយៈន្ពលកំណ្ត់ននការន្ដ្ឋោះស្រសាយបណ្ឋឹ ងន្ ើយ។ ការរបកាស
ន្សចកឋីសន្រមច រតូវន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុម
របឹកាជំនំុជរមោះជាអនកអានន្សចកឋីសន្រមច ន្ដ្ឋយមផែកន្លើចាប់ន្ដើមននន្សចកឋី    
សន្រមច។ របធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ អាចចាត់តំាង
សមាជិករកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬសមាជិករកុមរបឹកាជំនំុជរមោះណាមាន ក់អាន
ជំនួសបាន។ 

៧. ការបង្កា ញខលួនរៅរពលព្បជុំផសះផា ឬព្បជុំ រព្មច ឬ វនការ 
របសិនភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ងបានទទួលលិខិតអន្ញ្ជ ើញន្េើយ ប៉ែុមនរភាគីន្នាោះមិន

បានមកបង្កា ញខលួនន្ៅនថងរបជំុផសោះផាន្ទន្នាោះ រកុមរបឹការបជំុផសោះផារតូវសន្រមច
ន្លើកពាកយបណ្ឋឹ ងន្ចាលន្ដ្ឋយន្ធវើលិខិតជូនដំណឹ្ងន្ៅភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ង។ 

របសិនន្បើភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ងបានទទួលលិខិតអន្ញ្ជ ើញន្េើយ ប៉ែុមនរភាគីន្នាោះមិន
បានមកបង្កា ញខលួនន្ៅនថងរបជំុសន្រមច ឬនថងសវនាការន្ទន្នាោះ រកុមរបឹការបជំុសន្រមច 
ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះរតូវសន្រមចកំបំាងមុខន្ដើមបណ្ឋឹ ង ប៉ែុមនរចាត់ទុកជាចំន្ពាោះមុខ 
ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ពីមូលន្េតុន្លើន្សចកឋីសន្រមច។ 

របសិនន្បើភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ងសាល ប់ ន្នាោះរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹកា
របជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះន្ៅមតបនរនីតិវធីិរបស់ខលួនដមដល។ 

របសិនន្បើភាគីចុងចន្មលើយសាល ប់មុនន្ពលន្បើករបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬ
សវនាការ រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ 
រតូវលុបពាកយបណ្ឋឹ ងន្ចញពីបញ្ជ ី ន្េើយរតូវជូនដំណឹ្ងន្ៅភាគីន្ដើមបណ្ឋឹ ងឱ្យ
បានរជាប។ 

របសិនន្បើចុងចន្មលើយបានទទួលលិខិតអន្ញ្ជ ើញន្េើយ ប៉ែុមនរមិនមកបង្កា ញខលួន
ន្ៅនថងរបជំុផសោះផា ឬនថងរបជំុសន្រមច ឬនថងសវនាការ រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬ
រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះន្ៅមតបនរនីតិវធីិរបស់ខលួនដមដល។ 
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របសិនន្បើន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយមិនបានបង្កា ញខលួននានថងរបជំុសន្រមច ឬ
នថងសវនាការ រកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ រតូវចាត់ន្លខាធិការ
អងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ រពមទំាង
ន្សនើសំុកិចចសេការពីអាជាញ ធរឃំុ សង្កា ត់អមដំន្ណ្ើ រជាមួយ ន្ដើមបីបញ្ជូ ន ទ.១២០៣ 
ន្ៅជូនន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយន្ៅអាសយដ្ឋឌ នរបស់ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយ 
ឬទីសាន ក់ការគណ្បកសនន្ោបាយរបស់ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយន្នាោះ។ របសិនន្បើ
ន្ដើមបណ្ឋឹ ង ឬចុងចន្មលើយបដិន្សធមិនទទួលយក ទ.១២០៣ ន្នាោះ ន្លខាធិការ
អងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬមន្តនរី គ.ជ.ប រតូវចារន្លើ ទ.១២០៣ ន្នាោះ 
ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ឱ្យបានចាស់ថ្ន “ អនកបឋឹង ឬតំណាង ឬអនករតវូន្គបឋឹង ឬតំណាងមិនរពម
ទទួល ទ.១២០៣” ន្េើយចុោះកាលបរនិ្ចឆទ និងេតថន្លខា និងមានេតថន្លខា
របស់អាជាញ ធរឃំុ សង្កា ត់មដលអមដំន្ណ្ើ រន្ៅជាមួយ ន្ដើមបីបញ្ជជ ក់ថ្នភាគីននពាកយ
បណ្ឋឹ ងពិតជាមិនរពមទទួល ទ.១២០៣ រចួបិទ ទ.១២០៣ ន្នាោះ ន្ៅមុខលំន្ៅឋាន 
ឬទីសំណាក់ ឬទីសាន ក់ការគណ្បកសនន្ោបាយរបស់ភាគីននពាកយបណ្ឋឹ ង ន្េើយ
ចាត់ទុកថ្នភាគីននពាកយបណ្ឋឹ ងបានទទួល ទ.១២០៣ រចួន្េើយ។ 

៨. មរធោ យបង្កា ញភ ដតុាង 
មន្ធោបាយបង្កា ញភសរុតាង មដលន្របើរបាស់កនុងតុលាការជរមោះកឋីកនុងរពោះរាជា-

ណាចរកកមពុជា រតូវយកមកន្របើរបាស់កនុងអងគរបជំុផសោះផា ឬអងគរបជំុសន្រមច ឬ
សវនាការន្នោះ។  

ភសឋុតាងអាចបង្កា ញបានតាមរគប់មន្ធោបាយ និងរតូវន្គ្មរពតាម ច.ប.ឃ.ស 
និង ប.ន.ឃ.ស ន្នោះ។ 

ជនណាបានរបរពឹតរអំន្ពើមកលងលិខិត ឬឯកសារ ន្ដ្ឋយមកលងេតថន្លខា ឬ
សាន មន្មនដ ឬតាមមន្ធោបាយណាក៏ន្ដ្ឋយ និងជនណាមដលបានន្របើរបាស់ន្ដ្ឋយ
ដឹងខលួននូវលិខិត ឬឯកសារន្នាោះ ជនន្នាោះនឹងរតូវមានន្ទាសតាមចាប់ជាធរមាន។ 

៩. ការបំរពញ និងការរព្បើព្   ់ទ.១២០៣ 
ទ.១២០៣ របស់រកុមរបឹការបជំុសន្រមចនន គឃ.សប រតូវន្ធវើន្ ើងមផែកតាម

កំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ន្េើយចុោះេតថន្លខាន្ដ្ឋយន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច 
និងរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច។ ការបំន្ពញ ទ.១២០៣ ន្ៅ គឃ.សប រតូវ
ន្ធវើជា ៣ (បី) ចាប់ សរមាប់ពាកយបណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ ៤ (បួន) ចាប់ សរមាប់ពាកយបណ្ឋឹ ង
ជំទាស់ន្ដើមបី ៖ 



 
 

  61 

- ជូន ឬន្ផញើជូនសាមីជនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
- ជូន ឬន្ផញើជូនអនកមដលរតូវន្គបឋឹងជំទាស់ ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
(ចំន្ពាោះបណ្ឋឹ ងជំទាស់) ជាបនាទ ន់ 

- ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- រកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

ន្សចកឋីសន្រមចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប និងរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ
នន គ.ជ.ប រតូវន្ធវើន្ ើងមផែកតាមកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ ន្េើយរតូវចុោះេតថន្លខា
ន្ដ្ឋយរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ ន្សចកឋីសន្រមចន្នោះ រតូវស្រសង់ដ្ឋក់កនុង ទ.១២០៣ 
ន្េើយរតូវចុោះេតថន្លខាន្ដ្ឋយន្លខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ 
និងរបធានរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ ន្េើយរតូវន្ធវើន្ ើងតាមចំនួន និងកមមវតថុននពាកយ
បណ្ឋឹ ង ឬចំនួនន្ផសងតាមការចំាបាច់។ 
ការបំន្ពញ ទ.១២០៣ ន្ៅ គធ.ខប រតូវន្ធវើជា ៤ (បួន) ចាប់ សរមាប់ពាកយ

បណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ ៥ (របំា) ចាប់ សរមាប់ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ន្ដើមបី ៖ 
- ជូន ឬន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
- ជូន ឬន្ផញើជូនអនកមដលរតូវន្គបឋឹងជំទាស់ ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
(ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់) ជាបនាទ ន់  

- ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- ន្ផញើជូន គ.ជ.ប ១ (មួយ) ចាប់ 
- រកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 

ការបំន្ពញ ទ.១២០៣ ន្ៅ គ.ជ.ប រតូវន្ធវើជា ៤ (បួន) ចាប់ សរមាប់ពាកយ
បណ្ឋឹ ងតវ៉ែ ឬ ៥ (របំា) ចាប់ សរមាប់ពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់ន្ដើមបី ៖ 

- ជូន ឬន្ផញើជូនអនកបឋឹង ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ ជាបនាទ ន់ 
- ជូន ឬន្ផញើជូនអនកមដលរតូវន្គបឋឹងជំទាស់ ឬតំណាង ១ (មួយ) ចាប់ 
(ចំន្ពាោះពាកយបណ្ឋឹ ងជំទាស់) ជាបនាទ ន់ 

- ន្ផញើជូន គឃ.សប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- ន្ផញើជូន គធ.ខប ពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ 
- រកាទុកជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
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១០. ទព្មង់ណបបបទរផសងៗរទៀត ព្ម្មបក់ារព្បជុំផសះផា ការព្បជុ ំរព្មច និង វនការ 
គឃ.សប គធ.ខប និង គ.ជ.ប មានទរមង់មបបបទន្ផសងៗន្ទៀតសរមាប់        

ន្របើរបាស់កនុងការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ មានជាអាទិ៍ 
លិខិតអន្ញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ កំណ្ត់ន្េតុ
សាកសួរ និងកំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា ឬកំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ឬកំណ្ត់ន្េតុ
សវនាការ និងន្សចកឋីសន្រមចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប និងរកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះនន គ.ជ.ប ។ 
លិខិតអន្ញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមរបជំុផសោះផា ឬរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ រតូវបំន្ពញ

តាមចំនួនជាក់មសឋងននអនកពាក់ព័នធ មដលរតូវអន្ញ្ជ ើញឱ្យចូលរួមរបជំុផសោះផា ឬ
របជំុសន្រមច ឬសវនាការ រួចរបគល់ជូនភាគីពាក់ព័នធ ១ (មួយ) ចាប់ៗ និងរកាទុក
ជាឯកសារ ១ (មួយ) ចាប់។ 
កំណ្ត់ន្េតុសាកសួរអាចន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយនដ ឬន្ដ្ឋយវយកំុពយូទ័រ។ 
កំណ្ត់ន្េតុរបជំុផសោះផា រតូវបំន្ពញន្ដ្ឋយន្លខាធិការអងគរបជំុផសោះផាចំនួន 

១ (មួយ) ចាប់ ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតានូវរាល់ចន្មលើយដ្ឋក់បនទុក ឬចន្មលើយន្ដ្ឋោះសាររបស់
ភាគីពាក់ព័នធនឹងពាកយបណ្ឋឹ ង និងលទធផលននការផសោះផា។ 
កំណ្ត់ន្េតុរបជំុសន្រមច ឬកំណ្ត់ន្េតុសវនាការ រតូវបំន្ពញន្ដ្ឋយ

ន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬន្លខាធិការសវនាការ ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការ 
ចំនួន ១ (មួយ) ចាប់ ន្ដ្ឋយរតូវកត់រតានូវរាល់ចន្មលើយដ្ឋក់បនទុក ឬចន្មលើយន្ដ្ឋោះសារ
របស់ភាគីពាក់ព័នធនឹងបណ្ឋឹ ង រពមទំាងការយល់ន្ឃើញ និងការសន្រមចរបស់រកុមរបឹកា
របជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 
ន្សចកឋីសន្រមចរបស់រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះនន គធ.ខប និងរកមុរបឹកាជំនំុជរមោះ

នន គ.ជ.ប រតូវសរន្សរនូវចំណុ្ច (១) រដឌធមមនុញ្ដ ចាប់ និងបទបញ្ជជ  និងនីតិវធីិ
ពាក់ព័នធនឹងការន្បាោះន្នន ត ពាកយបណ្ឋឹ ង លិខិតរបគល់សិទធិ ឬ/និងកំណ្ត់ន្េតុ 
ឬ/និងរបាយការណ៍្ន្ផសងៗ (២) ការយល់ន្ឃើញ និងការសន្រមចរបស់រកុមរបឹកា
ជំនំុជរមោះ។ ចាប់ថតចមលងននន្សចកឋីសន្រមចន្នោះអាចផឋល់ជូនគូភាគីបានរបសិនន្បើ
មានការន្សនើសំុ ។ 
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ឧប មព័នធទី ៣ 

ទព្មង់ណបបបទពារយបណដឹ ង (ទ.១២០២) 
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ឧប មព័នធទី ៤ 
ទព្មង់ណបបបទ ព្មង់រ ចរដី រព្មច (ទ.១២០៣) 
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ឧប មព័នធទី ៥ 
បទបញ្ជជ នផៃរោងុរពលរបើរអងគព្បជុំផសះផា  

ឬអងគព្បជុំ រព្មច ឬ វនការរដាះព្ាយពារយបណដឹ ង 

ន្ដើមបីរកាសណាឋ ប់ធាន ប់ រន្បៀបន្រៀបរយ សុវតថិភាព និងសនរិសុខកនុងបនទប់
របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច ឬបនទប់សវនាការ ជនរគប់រូបមដលមានវតរមាន 
កនុងបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច ឬបនទប់សវនាការរតូវន្គ្មរព និង 
អនុវតរបទបញ្ជជ ដូចតន្ៅ៖ 
១. ហាមជក់បារកីនុងបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច ឬបនទប់សវនាការ។ 
២. ហាមបងាភាពអនាធិបន្តយយកនុងបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច   
ឬបនទប់សវនាការដូចជា៖ 
- ការន្ដើរឆលងកាត់ ឬន្ដើរន្ចញ-ចូលរន្េតរេូត ន្ដ្ឋយគ្មម នការអនុញ្ជដ ត 
- ការជមជកគ្មន ខាល ំងៗ ឬមស្រសក ូឡា ឬបងាសំន្ ងរខំានន្ផសងៗ។ 

៣. ហាមយកន្កមងអាយុន្រកាម១៨នន ំ ចូលកនុងបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុ 
សន្រមច ឬបនទប់សវនាការ ន្លើកមលងមតមានការអនុញ្ជដ តជាមុនពីរកុមរបឹកា 
របជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 

៤. ហាមយកអាវធុជាតិផទុោះ សារធាតុពុល និងវតថុន្រគ្មោះថ្នន ក់ន្ផសងៗចូលកនុង 
បនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច ឬបនទប់សវនាការ។ 

៥. ហាមថតរបូ និងអាត់សំន្ ង ន្លើកមលងមតមានការអនុញ្ជដ តពីរបធាន 
រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរបធានរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរបធាន 
រកុមរបឹកាជំនំុជរមោះ។ 

៦. ហាមន្របើរបាស់ទូរសពទនដ វទិយុទាក់ទង សមាៃ របរកិាខ រ បរធិានមដលអាច
ថតរបូ វនី្ដអូ និងសំន្ ងន្ផសងៗកនុងបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុសន្រមច 
ឬបនទប់សវនាការ។ 

៧. កនុងករណី្ជនណាបងាបញ្ជា អវីមួយមដលរកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុម 
របឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកាជំនំុជរមោះយល់ន្ឃើញថ្ន ន្ធវើឱ្យមាន 
ការប៉ែោះពាល់ដល់រន្បៀបន្រៀបរយការរបជំុផសោះផា ឬការរបជំុសន្រមច ឬ 
សវនាការ រកុមរបឹការបជំុផសោះផា ឬរកុមរបឹការបជំុសន្រមច ឬរកុមរបឹកា 
ជំនំុជរមោះអាចបន្ណ្ឋ ញជនន្នាោះន្ចញពីបនទប់របជំុផសោះផា ឬបនទប់របជំុ
សន្រមច ឬបនទប់សវនាការ។ 

ជនណាមិនន្គ្មរពបទបញ្ជជ ន្នោះ ឬបងាភាពវកឹវរកនុងន្ពលរបជំុផសោះផា ឬរបជំុ 
សន្រមច ឬសវនាការរតូវទទួលន្ទាសតាមចាប់ជាធរមាន។ 



 
 

  75 

ឧប មព័នធទី ៦ 
នីតិវធិី និងខលឹមារនន មបថ 

ការន្ធវើសចាច របណិ្ធានរតូវដឹកនំាន្ធវើន្ ើងន្ដ្ឋយន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬគណ្ៈន្លខាធិការ 
សវនាការ ន្េើយរតូវន្ធវើន្ៅចំន្ពាោះមុខវតថុសកឋិសិទធិន្ៅទីកមនលងន្បើកអងគរបជំុសន្រមច ឬសវនាការ        
នីមួយៗ។ 

មុននឹងចាប់ន្ផឋើមន្ធវើសមបថ អនកសបថរតូវអុជន្ទៀនធូបបូជាន្ៅចំន្ពាោះមុខវតថុសកឋិសិទធិមដលខលួន 
រតូវសបថន្នាោះ។ បនាទ ប់មកន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬសមាជិកគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការរតវូអាន 
របារពធវទខាល ំង  ៗចាស់ៗឱ្យអនកសបថសាឋ ប់ រចួអានពាកយសចាច របណិ្ធានឱ្យអនកសបថថ្នតាម។ 

ន្រកាយពីន្ធវើសមបថរចួ ន្លខាធិការអងគរបជំុសន្រមច ឬគណ្ៈន្លខាធិការសវនាការរតូវន្ធវើ 
កំណ្ត់ន្េតុននការន្ធវើសមបថន្នាោះ ន្ដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថ្នបានន្ធវើរតឹមរតូវ ន្េើយន្សចកឋីបានន្ចញវចាឱ្យ 
សបថោ៉ែងណា រតូវកត់កនុងកំណ្ត់ន្េតុោ៉ែងន្នាោះផង។ 

ព្ រពធវទ 

បពិរតអស់ន្ទរពកស អារកុខអារកស អនកតា និងបារមីដ៏សកឋិសិទធិ មានរពោះអងគដងន្កើ រពោះអងគរកពំុ 
ឈូក រពោះអងគន្សវតចឆរត រពោះអងគន្ចក រពោះអងគចម អនកតាោល ងំន្មឿង អនកតារកេមក ន្លាកតា     
ដំបងមដក ន្លាកតាដំបងរគញូង ន្លាកោយន្ទព រពោះអងគវហិារសួគ៌ រពោះអងគរពោះជីវវ៍តរបារាយណ៍្ 
រពោះអងគវតរភនំមខលងជាន្ដើម សូមោងអន្ញ្ជ ើញមកន្ធវើជាអធិបតីកនុងពិធីសមបថន្នោះ ដបិតគូភាគីន្នោះបាន 
ន្ ល្ ោះទាស់មទងគ្មន  ន្េើយអោះអាងន្លើសាកសីថ្នជាអនកបានដឹង បានន្ឃើញ បានឮ និងបានចំាន្ដ្ឋយ 
ផ្ទទ ល់ ន្េើយចាប់តរមូវឱ្យអនកទំាងន្នោះមកន្ធវើជាសាកសីឱ្យន្ឆលើយឱ្យបានន្ទៀងរតង់តាមការណ៍្ពិត។ 

ន្បើអនកណាន្ឆលើយមិនពិតតាមមដលខលួនបានដឹង បានន្ឃើញ បានឮ និងបានចំាន្ទ សូមអស់ 
ន្ទរពកស អារកុខអារកស អនកតា ោយន្ទព និងបារមីដ៏សកឋិសិទធិ បំផ្ទល ញឱ្យលាញ ឱ្យសាល ប់នតន្ហាង 
ោ៉ែងន្វទនា ន្ដ្ឋយរគ្មប់កំាន្ភលើង រនទោះបាញ់ ខាល ខំា ពស់ចឹក លុោះអនាគតជាតិឱ្យរពាត់របាសឪពុកមាឋ យ 
បងបែូន កូនន្ៅ ឱ្យរករន្េមរហាម ខសត់រទពយ រងទុកខន្វទនាអស់របំារយជាតិ។ 

ន្បើអនកណាន្ឆលើយឱ្យការណ៍្ន្ដ្ឋយពិតរតង់ មិនន្វៀចន្វរ មិនភូតកុេក មិនលន្មែៀង ន្រពាោះជាញាតិ 
សាន្លាេិត មិនសមគំនិតន្រពាោះខាល ច ន្រពាោះសែប់ ន្រពាោះលាភសកាា រៈ ន្រពាោះសីុសំណូ្កន្ទ សូមអស់ 
ន្ទរពកស អារកុខអារកស អនកតា ោយន្ទព និងបារមីដ៏សកឋិសិទធិកនុងន្លាកជួយឱ្យន្គមានអាយុយឺនយូរ 
មានសុខភាពលែ មានរទពយសមបតរិសមបូរណ៍្េូរន្េៀរ មានញាតិន្ៅន្គ្មរពស្រសឡាញ់រាប់អាន   
លុោះអនាគតជាតិបានជួបមតន្សចកឋីលែ ចរមុងចន្រមើន ថាុំ ន្ថាើង រុងន្រឿងសមដូចរបាថ្នន កំុបីអាក់ខាន 
ន្ ើយ។ 

ពារយ ចាច ព្បណិធាន 

ខញុំសូមន្ឆលើយមតការពិតមដលខញុំបានន្ឃើញ បានឮ បានដឹង និងបានចំាផ្ទទ ល់។ ន្បើខញុំន្ឆលើយមិន   
ពិតន្ដ្ឋយរបការណាមួយ សូមអស់ន្ទរពកស អារកស អនកតា និងបារមីដ៏សកឋិសិទធិ ទំាងអស់បរាមុខខញុំ 
ឱ្យវនិាសលាញ អនររាយរទពយសមបតរិ និងសាល ប់នតន្ហាងោ៉ែងន្វទនា មតន្បើខញុំន្ឆលើយពិតរតង់ សូម       
ន្ទវតាជួយឱ្យខញុំមានរទពយសមបតរិសមបូរណ៍្េូរន្េៀរ និងរស់ន្ៅរបកបន្ដ្ឋយន្សចកឋីសុខន្កសមកានរ 
ជួបជំុបងបែូន កូនន្ៅ ញាតិន្ៅសនាឋ នជាន្រៀងរេូតរគប់ជាតិកំុបីអាក់ខានន្ ើយ។ 




