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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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ខ្លឹម្សារផ្សរវផ្ាយរបសឯ់រឧតតម្ ឯម្ សផូាត សមាជិរ គ.ជ.ប  
រនងុរិចចព្បជុុំជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធសតរីី 

ការឃោសនាឃ ះឃនន តឃព្ជើសឃរ ើសព្រុម្ព្បឹរាឃុុំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នន ុំ២០២២ 

ថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែពិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ រវលារ ៉ោង ១០:០០នាទីក្ពឹរ 
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ជាបឋម ែ្ុាំសូមរោរពគណៈអធិបរី និងសូមរោរព ឯរឧរតម រលារជាំទាវ អស់រលារ រលារស្សី 
រាំណាងក្រសួងសាា ប័ន រាំណាងគណបរសនរោបាយ អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងក្បព័នធផ្សពាផ្ាយ
ព័រ៌ នទាាំងអស់ ខែល បានអរ ជ្ ើញចូលរមួរនុងរិចចក្បជុាំនារពលរនេះ ។ 

រដ្ឋយទទួលបានភាររិចចពី គ.ជ.ប ែ្ុាំសូមជក្ បជូន ឯរឧរតម រលារជាំទាវ អស់រលារ រលារស្សី 
អាំពីែលឹមសារមួយចាំនួនទារ់ទងនឹងការរោសនារបាេះរឆ្ន ររក្ជើសររ ើសក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា រ់ អាណរតិទី៥ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ែូចខាងរក្កាម ៖ 

១- បុំណងនន្ការឃោសនាឃ ះឃនន ត 
ការរោសនារបាេះរឆ្ន ររក្ជើសររ ើសក្រមុក្បឹរាឃុាំ សង្កា រ់  នបាំណងឱ្យគណបរសនរោបាយ 

ខែលបានអនុញ្ញា រឱ្យចុេះប ជ្ ីរបរខជន និងរបរខជនរធាើការផ្សពាផ្ាយអាំពីរោលនរោបាយ និងរមមវធីិ
នរោបាយរបស់ែលួនរនុងការអភិវឌ្ឍឃុាំ សង្កា រ់ែល់អនររបាេះរឆ្ន រ ។ 

២- សរម្មភារឃោសនាឃ ះឃនន ត 
ការរោសនារបាេះរឆ្ន រ គឺជាសរមមភាពមួយចាំនួនខែលក្រវូរធាើជាសាធារណៈ រែើមបបី ច្ុ េះប ច្ូ ល

អនររបាេះរឆ្ន រឱ្យរបាេះរឆ្ន រោាំក្ទរបរខជន ឬគណបរសនរោបាយណាមួយ ។ 

សរមមភាពទាាំងរនាេះ នែូចជា ៖ 
- ការជួបក្បជុាំជាសាធារណៈរបស់គណបរសនរោបាយ ឬរបរខជន 
- ការររៀបចាំរបួនពយុហោក្ត្វ ឬរបួនែាំរណើ ររដ្ឋយក្រុមរងមើររជើង ឬរដ្ឋយោនជាំនិេះក្គប់
ក្បរភទរៅរនុងឃុាំ សង្កា រ់ 

- ការជួបជុាំ ឬការរោសនាត្វមផ្ទេះ 
- ការផ្សពាផ្ាយត្វមវទិយុ ឬទូរទសសន៍ ឬសារព័រ៌ ន 

គណៈរមាម ធិការជាតិឃរៀបចុំការឃ ះឃនន ត 
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- ការផ្សពាផ្ាយត្វមរលរធារុអាកាស ឬការរោសនាត្វម ឧបររណ៍បាំពងសាំរេង 
ឬត្វមរយៈការចារ់ផ្ាយកាខសសរ វរីែអូ ឬវសីុីឌី្ ឬឌី្វឌីី្ រនុងរោងវរីែអូសាធារណៈ 
ឬទីធាល សាធារណៈ 

- សរមមភាពបិទផ្ាយនូវបដ្ឋ ពារយរសាល រ ឬរមមវធីិនរោបាយ ឬរបូភាពរោសនានានា 
- សរមមភាពខចរចាយែិរតប័ណណគណបរសនរោបាយ 
- សរមមភាពខចរចាយសាល រសញ្ញា គណបរស ឬមួរ សរមលៀរបាំពារ់ ស ា ររផ្សងៗ 
ខែល នរបាេះពុមព ឬគូរ ឬផ្លិរសាល រសញ្ញា គណបរស ឬរបរខជន 

- សរមមភាពរលើរបដ្ឋរៅទីសាធារណៈ ឬែាំរេើងកាត របនទេះបិទ ក្រដ្ឋសផ្ាយ 
- ការក្បគាំរន្រនតី ឬការរក្ចៀងចរក្មៀងរោសនា ឬការរលងរភលងរោសនា 
- ការររៀបចាំរមមវធីិក្បរួររីឡា ។ 
 

៣- រយៈឃរលឃោសនាឃ ះឃនន ត 
សក្ ប់ការរបាេះរឆ្ន ររក្ជើសររ ើសក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា រ់ អាណរតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ រនេះ ការរោសនា

របាេះរឆ្ន រ នរយៈរពល ១៤ថ្ងៃ គឺក្រូវចាប់រផ្តើមពីថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ រហើយ
ក្គប់សរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន រទាាំងអស់ ក្រូវប្ឈប់ ២៤ម ៉ោ ង មុនថ្ងៃរបាេះរឆ្ន រ ។ ោល់សរមមភាព
រោសនារបាេះរឆ្ន រ ក្រវូហាមោរ់រៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃរបាេះរឆ្ន រ និងរៅថ្ងៃរបាេះរឆ្ន រ ។ 

ក្គប់សរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន ររបស់គណបរសនរោបាយ ក្រូវចាប់រផ្តើមពី ម ៉ោ ង ៦:០០ព្រកឹ 
ដល់ម ៉ោ ង ១០:០០យប់ និងក្រូវឈប់សក្ ររៅចរនាល េះពី ម ៉ោ ង ១០:០០យប់ ដល់ម ៉ោ ង ៦:០០ព្រឹក ។  

សរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន រ រដ្ឋយឧបររណ៍បាំពងសាំរេង ក្រវូ ៖ 
- ហាមោរ់ជាទូរៅ ចាប់ពី ម ៉ោ ង ១២:០០ថ្ងៃព្រង ់ដល់ម ៉ោ ង ២:០០ រមសៀល  
- ហាមោរ់រៅខរបរមនទីររពទយ  
- ហាមោរ់រៅខរបរសាលាររៀន ឬក្គឹេះសាា នសិរានានា រនុងរពលរ ៉ោងសិរា ។ 
ចាំរពាេះោល់ការសទង់មរិ និងការផ្សពាផ្ាយលទធផ្លថ្នការសទង់មរិពារ់ព័នធនឹងរិចចការ

របាេះរឆ្ន រក្រូវប្ឈប់ ៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃរបាេះរឆ្ន រ ។  
 

៤- ការឃលើរ ឬបិទផ្ាយសាល រសញ្ញា គណបរសន្ឃោ យ ន្ិងសមាា រឃោសនាឃ ះឃនន ត 
រនុងអាំេុងរពលរោសនារបាេះរឆ្ន រ គណបក្សនយោបាយខែល នប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះ

របាេះរឆ្ន ររនុងឃុាំ សង្កា រ់ ៖ 
- អាចរលើរសាល រសញ្ញា គណបរសរៅទីសាធារណៈ រដ្ឋយមានការសក្មបសម្រួលពីអាជ្ញា ធរ

ឃ ុំ សង្កា ត់ រដ្ឋយផ្អែក្យលើយោលការណ៍យសមើភាព សនតិស ខ សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធារណៈ 
និងរសាភ័ណភាពសាធារណៈ ។ ត្វមរសចរតីជូនែាំណឹងរបស់ក្រសួងមហាថ្ផ្ទ រលែ 
៣១៦ សជណ ចុេះថ្ងៃទី៧ ខែរុមាៈ ឆ្ន ាំ២០២២ បានរាំណរ់ឱ្យគណបរសនរោបាយក្រូវសុាំ
ការអនុញ្ញា រជាលាយលរខណ៍អរសរជាមុនពីអាជ្ាធរ នសមរារិចច ចាំរពាេះការរលើរសាល រ



3 

 

សញ្ញា គណបរសនរោបាយ រៅត្វមទីសាធារណៈ ទីក្បជុាំជន ឬត្វមែងផ្លូវ ។ ចាំខណរ
ការរលើរសាល រគណបរសនរោបាយរៅទីសាន រ់ការរបស់ែលួន ឬលាំរៅឋានឯរជន ឬទីត្វាំង
ឯរជន ក្បសិនរបើ នការយល់ក្ពមពី ច ស់ទីត្វាំងរនាេះ រហើយសាមីគណបរសក្ោន់ខរ
ជូនែាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសររៅអាជ្ាធរឃុាំ សង្កា រ់ អាំពីការរលើរសាល រគណបរស
ខរប៉ោុរណាណ េះ 

- មិនក្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យយលើក្សាល រសញ្ញា គណបរសនរោបាយ ឬបិទស ា ររោសនា
យៅរនុងបររិវណ ឬយលើអោរ ឬការោិល័យរបស់រែា  

- មិនក្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យយលើក្ ឬបិទសាល រសញ្ញា គណបរសនរោបាយ បដ្ឋរោសនា 
របូសញ្ញា រោសនា ពារយរសាល រ ែិរតប័ណណ រៅត្វមលាំរៅឋានរបស់ក្បជាពលរែា ក្បសិនរបើ
មិន  នការយល់ក្ពមជាមុនពី ច ស់លាំរៅឋាន ។ ក្បជាពលរែាជា ច ស់លាំរៅឋាន 
 នសិទធិសរក្មចចិរតឱ្យរលើរ ឬបិទ ឬមិនរលើរ ឬមិនបិទសាល រសញ្ញា  បដ្ឋរោសនា 
របូសញ្ញា រោសនា ពារយរសាល រ ែិរតប័ណណរបស់គណបរសនរោបាយណាមួយបាន ។ 

 

ស្លា ក្សញ្ញា  ឬសមាា រយោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ ផ្ែលសថិតយៅក្ា ងរងវង់ ១០០ផ្រ៉ែម្ត 
ពីការោិល័យយបាោះយនា ត សាមីគណបរសម្តូវយក្យេញោ៉ែងយូរបុំអ ត យៅថ្ងៃបញ្ច ប់ការយោសនា
យបាោះយនា ត យលើក្ផ្លងផ្តស្លា ក្សញ្ញា ផ្ែលមានយៅទីស្លា ក់្ការអេិថ្្នតយ៍របស់គណបក្សនរោបាយ ។ 

គណបក្សនយោបាយ ម្តូវម្បរូលយក្រក្វញិនូវប័ណណម្បកាស ឬប័ណណបិទផ្ាយ ឬបដ្ឋ 
ឯរសារយោសនាទាាំងអស់របស់ខាួន ពីក្គប់ទីរខនលងស្លធ្នរណៈ ក្ា ងរយៈយពលោ៉ែងយូរ ១៥ថ្ងៃ បនាា ប់
ពីថ្ងៃយបាោះយនា ត ។ 

 

៥- ការដឹរជញ្ជូន្អ្នរឃ ះឃនន តឃៅកាន្់ការោិលយ័ឃ ះឃនន ត 
ការែឹរជ ជ្ូ នអនររបាេះរឆ្ន ររៅកាន់ការោិល័យរបាេះរឆ្ន រ ឬការផ្តល់ជូននូវោនជាំនិេះ 

មិនរួមប ច្ូ លរៅរនុងសរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន ររទ ក្បសិនរបើការរក្បើក្បាស់ោនជាំនិេះទាាំងរនាេះ
 នលរខណៈឯរជន មិន នក្ទង់ក្ទាយធាំ និងមិន នភាជ ប់នូវការផ្សពាផ្ាយខែលពារ់ព័នធនឹង
គណបរសនរោបាយណាមួយ ឬរបរខជនណា ន រ់ ។ 

ហាមរក្បើក្បាស់ងវកិា ស ា រ មរធោបាយែឹរជ ជ្ូ នជាសមបរតិរបស់រែាខែល នសាល ររលែ 
ឬរដ្ឋេះសាល ររលែរចញ រែើមបីរធាើសរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន រឱ្យគណបរសនរោបាយណាមួយ 
ឬរបរខជនណា ន រ់ ។  

ហាមរក្បើក្បាស់មរធោបាយែឹរជ ជ្ូ នជាសមបរតិរបស់រែា ខែល នសាល ររលែ ឬរដ្ឋេះសាល ររលែ
រចញ រែើមបីែឹរជ ជ្ូ នអនររបាេះរឆ្ន ររៅកាន់ការោិល័យរបាេះរឆ្ន រ ។ 
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មរធោបាយែឹរជ ជ្ូ នខែលជាសមបរតិរបស់រែា ក្រវូបានរាំណរ់ ែូចជារងយនត ក្រីចក្រោនយនត 
រទាចក្រោនយនត និងជលោនក្គប់ ក្បរភទខែលរក្បើក្បាស់សាល រសញ្ញា ោជការ ឬ/និងរែា នគរបាល 
រែមរភូមិនទ និងោជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ការែឹរជ ជ្ូ ន នលរខណៈក្បមូលផ្តុាំ ឬររៀបចាំទុរជាមុន ក្រូវហាមោរ់ រលើរខលងខរររណី
ចាាំបាច់ នការសរក្មចរផ្សងពីរនេះរដ្ឋយ គ.ជ.ប ។ 

 

៦-  ការហែរបនួ្ឃោសនាឃ ះឃនន ត 
ក- ការកាំណរ់អាំរីការខែកបួនមោសនាម ោះមឆ្ន រ 
ការខហរបួនរោសនារបាេះរឆ្ន រសាំរៅរលើការខហរបួនពយុហោក្ត្វ ឬរបួនែាំរណើ ររដ្ឋយ

ក្រុមរងមើររជើង ឬរដ្ឋយោនជាំនិេះក្គប់ក្បរភទ ខែលររៀបចាំរេើងរដ្ឋយគណបរសនរោបាយខែល ន
ប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន ររនុងឃុាំ សង្កា រ់ ។ 

ការខហរបួនពយុហោក្ត្វ ឬរបួនែាំរណើ ររដ្ឋយក្រមុរងមើររជើង ឬរដ្ឋយោនជាំនិេះក្គប់ក្បរភទ 
ក្រូវបានរាំណរ់ទក្មង់ និងទាំហាំែូចខាងរក្កាម ៖ 

-  នការររៀបចាំជារបួន  នបិទបដ្ឋ ឬ/និងពារយរសាល រ ឬ/និងសារនរោបាយរផ្សងៗ 
ភាជ ប់នឹងរងយនត ឬ/និងរទាចក្រោនយនត ឬ/និងក្រីចក្រោនយនត ឬជលោនក្គប់ក្បរភទ 
និង នការចារ់ផ្ាយរដ្ឋយឧបររណ៍បាំពងសាំរេង 

-  នចាំនួនអនរចូលរួមចាប់ពី ២០នារ់់រេើងរៅ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ោនជាំនិេះត្វមក្បរភទ
ណាមួយ ឬទាាំងអស់ រនុងការរោសនារបាេះរឆ្ន រ ន ៖ 

 រងយនតចាប់ពី ២រក្គឿងរេើងរៅ អមរដ្ឋយរទាចក្រោនយនត ឬ/និងក្រីចក្រ
ោនយនតចាប់ពី ១០រក្គឿង រេើងរៅ  

 រទាចក្រោនយនត ឬ/និងក្រីចក្រោនយនតចាប់ពី ២០រក្គឿងរេើងរៅ 
 ជលោនក្គប់ក្បរភទចាប់ពី ៥រក្គឿងរេើងរៅ ។ 

 

ែ- ការខែកបួនមោសនាម ោះមឆ្ន រ ២ដង កនុងឃុាំ សង្កា រ ់
គណបរសនរោបាយអាចខហរបួនពយុហោក្ត្វ ឬរបួនែាំរណើ រ រដ្ឋយក្រុមរងមើររជើង ឬរដ្ឋយ

ោនជាំនិេះក្គប់ក្បរភទរនុងអាំេុងរពលរោសនារបាេះរឆ្ន រ ោ៉ោងរក្ចើន ២ (ពីរ) ែង រៅរនុងឃុាំ សង្កា រ់ 
ខែលគណបរស នប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន រ ។  

ការខហរបួនពយុហោក្ត្វ ឬរបួនែាំរណើ ររដ្ឋយក្រមុរងមើររជើង ឬរដ្ឋយោនជាំនិេះក្គប់ក្បរភទ 
ក្រូវរធាើរេើងរនុងក្របែ័ណឌ ក្ពាំក្បទល់រែាបាលឃុាំ សង្កា រ់ ខែលសាមីគណបរសបានចុេះប ជ្ ីរបរខជនឈរ
រ ម្ េះរបាេះរឆ្ន រ។  

គណបរសនរោបាយសាមី ក្រូវជូនែាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសររៅ គឃ.សប ោ៉ោងរហាច
ឱ្យបាន ៣ថ្ងៃ មុនថ្ងៃខហរបួនរោសនារបាេះរឆ្ន រ ។  
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របួនែខងែខែលខហការ់ត្វមផ្លូវជាក្ពាំក្បទល់រែាបាលឃុាំ សង្កា រ់ ក្រូវបានគិរខរមួយរលើរ
សក្ ប់ឃុាំ សង្កា រ់ ខែលបានជូនែាំណឹង ។ ការរធាើែាំរណើ រឆ្លងការ់ឃុាំ សង្កា រ់ រៅកាន់ទីណារ់ រែើមបី
ខហរបួនរៅឃុាំ សង្កា រ់រផ្សង មិនក្រូវបានចារ់ទុរជាការខហរបួនរោសនារបាេះរឆ្ន ររទ ។ 

រនុងររណីគណបរសនរោបាយ  នបាំណងខហរបួនរោសនារបាេះរឆ្ន រឆ្លងការ់ឃុាំ សង្កា រ់ 
ពីរ ឬរក្ចើន ខែល នក្ពាំក្បទល់ជាប់ោន  ខែលែលួន នប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន រ ឬរនុងររណី
ក្រូវរធាើែាំរណើ រឆ្លងការ់ក្ពាំក្បទល់ រែើមបីរៅកាន់ឃុាំ សង្កា រ់ ឬទីរខនលងរផ្សង ខែលគណបរស នប ជ្ ី
របរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន រ រែើមបីបនតរោសនារបាេះរឆ្ន រ សាមីគណបរសនរោបាយរនាេះ ក្រូវ
ជូនែាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសររៅ គឃ.សប ពារ់ព័នធោ៉ោងរិចឱ្យបាន ៣ (បី) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃខហរបួន
រោសនា ឬរធាើែាំរណើ រឆ្លងការ់ ។ រនុងការរធាើែាំរណើ រឆ្លងការ់ែូចររណីខាងរលើ សាមីគណបរសក្រូវបិទ
ឧបររណ៍បាំពងសាំរេង និងមិនក្រូវរធាើសរមមភាពរោសនារបាេះរឆ្ន ររេើយ ។ រៅរពលទទួលបាន
ការជូនែាំណឹងពីគណបរសនរោបាយ គឃ.សប ក្រូវោយការណ៍ជាបនាទ ន់រៅ គធ.ែប រែើមបីរសនើសុាំ
រិចចអនតោគមន៍សក្មបសក្មួល និងចារ់វធិានការការពារសនតិសុែ សណាត ប់ធាន ប់ និងររបៀបររៀបរយ
សាធារណៈ ។  

របួនរោសនារបាេះរឆ្ន ររបស់គណបរសនរោបាយនីមួយៗ ក្រូវររានូវសណាត ប់ធាន ប់លអ
រៅត្វមែងផ្លូវ ទីក្បជុាំជន ទីសាធារណៈ និងក្រវូយរចិរតទុរដ្ឋរ់រោរពចាប់សតីពីចោចរណ៍ផ្លូវរោរ ។ 

 

៧- ការឃធវើសរម្មភារហចរខ្ិតតប័ណណ ឃៅរនងុផ្ារ 
ក្គប់គណបរសនរោបាយទាាំងអស់ ខែល នប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន ររនុងឃុាំ សង្កា រ់ 

ខែល នផ្ារត្វាំងរៅ និង នបាំណងរធាើសរមមភាពខចរែិរតប័ណណរៅរនុងផ្ារ សាមីគណបរសនរោ-
បាយរនាេះ ក្រូវរសនើសុាំរៅអនរក្គប់ក្គងផ្ារ និងក្រូវជូនែាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ រៅ គឃ.សប 
ពារ់ព័នធ ោ៉ោងរិចណាស់ឱ្យបាន ៣ (បី) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃរធាើសរមមភាព ។ 

ការរធាើសរមមភាពរនុងផ្ារ ក្រូវរក្មិរោ៉ោងរក្ចើនក្រឹមខរ ១០នារ់ ប៉ោុរណាណ េះ រហើយក្រូវយរចិរត
ទុរដ្ឋរ់រោរព និងររាឱ្យបាននូវសនតិសុែ សុវរាិភាព សណាត ប់ធាន ប់ និងមិនក្រូវយរត្វមែលួន ឬមិនក្រូវ
រក្បើនូវឧបររណ៍បាំពងសាំរេងរេើយ ។ 

ការផ្សពាផ្ាយត្វមឧរគោសនាសពទអាំពីសារនរោបាយ ឬ/និងរោលនរោបាយរបស់គណបរស
អាចរធាើបានរៅរក្ៅបររិវណផ្ារ ។ 

គឃ/សប ក្រូវសហការសក្មបសក្មួលជាមួយអាជ្ាធរខែនែី អនរក្គប់ក្គងផ្ារ រែើមបីបងា
លរខណៈង្កយស្សលួែល់ការរធាើសរមមភាពរនេះ ។ 

 

៨- ទតី ុំងសាធារណៈសព្មាប់ឃោសនាឃ ះឃនន ត 
គធ.ែប និង គឃ.សប ក្រូវសហការជាមួយអាជ្ាធរខែនែី រនុងការរាំណរ់ទីត្វាំងសាធារណៈ 

សក្ ប់ការរោសនារបាេះរឆ្ន រ រហើយ ក្រូវផ្សពាផ្ាយប ជ្ ីទីត្វាំងទាាំងរនាេះជាសាធារណៈរៅរនុងឃុាំ 
សង្កា រ់ ោ៉ោងរិច ៧ (ក្បាាំពីរ) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃចាប់រផ្តើមរោសនារបាេះរឆ្ន រ ។ 
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គណបក្សនយោបាយ ឬយបក្ខជន ផ្ែលមានបុំណងជួលយោងរយោស្សព ឬរណឌ លកី្ឡា ឧទាន 
ឬទីស្លធ្នរណៈ ឬស្លលស្លធ្នរណៈ ម្តូវដាក់្ពាក្យស ុំយៅអាក្ម្គប់ម្គង ោ៉ែងយោេ ៣ថ្ងៃ រ នថ្ងៃម្បជ ុំ
យោសនា យ ើយម្តូវយអាើយសេក្តីេរាងថ្នពាក្យស ុំយនោះ ១ (រួយ) េាប់ ែល់ គឃ.សប ។ 

អាក្ម្គប់ម្គងទីរខនលង ម្តូវយ្ាើយតបយៅនឹងពាក្យយសាើស ុំរិនឱ្យយលើសពី ២៤ (ថ្រាបួន) យមា៉ែ ង 
យម្កាយពីបានទទួលពារយយសាើស ុំ ។ អាក្ម្គប់ម្គងទីក្ផ្នាង ម្តូវអតល់ទីក្ផ្នាងរបស់ខាួនែល់ក្គប់យបក្ខជន 
ឬក្គប់គណបក្សនយោបាយផ្ែលបានេ ោះបញ្ជ ីយបក្ខជនឈរយ ម្ ោះយបាោះយនា ត ផ្ែល នបាំណងស ុំជួល
យម្បើម្បាស់សម្មាប់បយម្រើការយោសនា យដាយផ្អែក្យលើរោលការណ៍រសមើភាព រថ្មលរសមើៗោន  ត្វមលុំដាប់
លាំរដ្ឋយ និងត្វមកាលបររិចេទថ្នការសុាំជួល ។ 

បនាា ប់ពីបានទទួលយសេក្តីជូនែុំណឹង គឃ.សប ម្តូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ាធរ នសមរារិចច 
រែើមបីសក្មបសក្មួលអុំពីការង្ករសនតិស ខ សុវរាិភាព និងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធារណៈ សម្មាប់ឱ្យគណបក្ស
នយោបាយ ឬយបក្ខជនយធវើការយោសនា ។ 

គឃ.សប ម្តូវយធវើកាលវភិាគម្បចុំសបាត  ៍ សតីពីកាលក្ុំណត់តារលុំដាប់លុំយដាយថ្នការយសាើស ុំ
យម្បើម្បាស់ទីធាលស្លធ្នរណៈ និងទីក្ផ្នាងឯក្ជន រេួបិទអាយជ្ញស្លធ្នរណៈយៅទីស្លា ក់្ការ គឃ.សប 
១ (មួយ) េាប់ និងយៅទីក្ផ្នាងផ្ែលម្តូវយធវើការយោសនា ១ (មួយ) េាប់ ។ 

គធ.ខប និង គឃ.សប ជ្ញអាក្សម្របសម្រួល និងយរៀបេុំតារលុំដាប់ថ្នការជូនែុំណឹងសតីពី
ការយោសនាយបាោះយនា តរបស់គណបក្សនយោបាយនីរួយៗ រដ្ឋយខណនាាំឱ្យរោរពក្រមសីលធម៌
សក្ ប់គណបរសនរោបាយ របរខជន និងភាន រ់ង្ករគណបរសនរោបាយ និងចារ់វធិ្ននការទប់ស្លា ត់ 
និងយដាោះស្ស្លយេុំយពាោះការយោសនាទុំងទាយណ្តផ្ែលអា យ នឹង េ.ប.ឃ.ស និង ប.ន.ឃ.ស ។ 

 

៩- អ្វីហដលគណបរសន្ឃោ យ ឃបរខជន្ ន្ិងអ្នរគ ុំព្ទ ព្តូវឃធវើ ន្ងិម្ិន្ព្តូវឃធវើ 
រនុងអាំេុងរពលថ្នការរោសនារបាេះរឆ្ន រ គណបរសនរោបាយ របរខជន និងអនរោាំក្ទទាាំងអស់ ៖ 

- ក្រូវរោរពត្វមវធិាន បទបប ា្រតិ  និងរោលការណ៍ខែលខចងរនុង ច.ប.ឃ.ស និង
ក្រមសីលធម៌ រោរពត្វមបទបញ្ញជ  និងនីរិវធីិរបស់ គ.ជ.ប ក្រូវរោរពត្វមរោលការណ៍
សិទធិមនុសស និងលទធិក្បជាធិបររយយ រសរពីហុបរស ែូច នខចងរនុងរែាធមមនុ ា្ ថ្ន
ក្ពេះោជាណាចក្ររមពុជា 

- ក្រូវក្បកាន់អារបបរិរោិថ្ងលងនូរ  
- រិនម្តូវបង្កា ប់បញ្ញជ ឱ្យអាក្ោុំម្ទរបស់ខាួន យៅផ្ ក្ ឬបាំផ្លល ញយចលស ា រ ឯរសារ
រោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ ឬ/និងយបក្ខជនែថ្ទ  

- មិនក្រូវក្បក្ពឹរតអាំរពើគាំោមរាំខហង ឬបាំភិរបាំភ័យ ឬអាំរពើហិងា រៅរលើក្បជាពលរែា 
គណបរសនរោបាយ ឬរបរខជនែថ្ទរទៀរ  

- មិនក្រូវញុេះញង់អនរោាំក្ទ ឬអនររបាេះរឆ្ន រឱ្យក្បក្ពឹរតអាំរពើរ ាំរលាភ គាំោមរាំខហង អាំរពើហិងា 
ឬបាំភិរបាំភ័យរៅរលើបុគគល ឬគណបរសនរោបាយែថ្ទរទៀរ  
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- មិនក្រូវនិោយរដ្ឋយផ្លទ ល់ រ់ ឬរដ្ឋយក្បរោល ឬសររសរជាលាយលរខណ៍អរសរ
រនុងន័យអសីលធម៌ ក្ប ង  រ់ង្កយ រៅរលើរបរខជន អនរោាំក្ទ ឬរលើបុគគលណា ន រ់
រេើយ  

- មិនក្រូវរធាើការគាំោមរាំខហង បាំភិរបាំភ័យ និងលួងរលាមឱ្យផ្តិររមថ្ែ ឬសបង ឬសនោ
របាេះរឆ្ន រឱ្យគណបរសនរោបាយណាមួយ 

- មិនក្រូវផ្តល់អាំរណាយជាងវកិា ឬជាស ា រខែលជារង្កា ន់រលើរទឹរចិរត វភិាគទាន ជូនសគុណ 
រទាេះបីត្វមមរធោបាយ ឬរូបភាពណារ៏រដ្ឋយ ែល់សាា ប័ន អងគការ ឬបុគគលណា ន រ់ 
រនុងរោលបាំណងទិញទឹរចិរតអនររបាេះរឆ្ន រ 

- មិនក្រូវរក្ជៀរខក្ជរ ឬរធាើឱ្យោាំងសទេះែល់សរមមភាពរោសនារបស់គណបរសនរោបាយ 
របរខជន ឬអនរោាំក្ទែថ្ទរទៀរ ។ 

 

១០- ម្ន្ត្រីរាជការស ីវិល អាជ្ញា ធរដែ្ែីគ្រប់លំដាប់ថ្នា ក់ កងយោធពលយេមរភូមិ្ទ 
្ររបាលជ្ញតិ ្ិងមន្ត្រីត លាការ ម្ិន្ព្តូវឃធវើអ្វី ន្ិងអាចចូលរមួ្ឃោសនាឃរលណា 

រនុងរពលបាំរពញការង្កររនុងសមរារិចចផ្លូវការ ម្នតីោជការស ីវលិ អាជ្ញា ធរផ្ែនែីម្គប់លុំដាប់ថ្នា ក់្ 
ក្ងយោធពលយខររភូរិនា នគរបាលជ្ញតិ និងរ្នតីត លាការ ៖ 

- មិនក្រូវយម្បើឥទធិពលអុំណ្តេថ្នតួនាទីរបស់ខាួន យដាយម្បយោល ឬេុំយពាោះយៅយលើ
ែុំយណើ រការយបាោះយនា ត ែូចជាការនិោយ រដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬរដ្ឋយក្បរោល ឬជាលាយ
លរខណ៍អរសរ ខែល នន័យ គាំោមរាំខហងែល់អាយុជីវរិ រូបោងកាយ ឬការប៉ោុនប៉ោង
បាំផ្លិចបាំផ្លល ញរធាើឱ្យែូចខារក្ទពយសមបរតិ ការដ្ឋរ់បង្កែ ញ ឬរក្បើក្បាស់នូវរក្គឿងសពាា វធុ 
រែើមបីបាំភិរបាំភ័យ  

- មិនក្រូវរក្បើក្បាស់អោរ ឬការោិល័យរបស់រែា ឬស ា រ បរកិាខ រ ងវកិា ោនជាំនិេះរបស់រែា 
រែើមបីរោសនារបាេះរឆ្ន រ ខសាងររសាំរេងរឆ្ន រឱ្យគណបរសនរោបាយណាមួយ ឬ 
របរខជនណា ន រ់ 

- មិនក្រូវេូលរួរសក្រមក្ា ងការយោសនាយបាោះយនា ត សម្មាប់គណបក្សនយោបាយណាមួយ 
ឬរបរខជនណ្ត ន រ់រេើយ ។  
បនាទ ប់ពីប ច្ ប់រ ៉ោងរធាើការ ឬសាិររៅរក្ៅរ ៉ោងការង្ករ ឬមិនសាិររនុងរពលបាំរពញការង្ករ

រនុងសមរាភាពផ្លូវការ រ្នតីោជការស ីវលិ អាជ្ញា ធរផ្ែនែីម្គប់លុំដាប់ថ្នា ក់្ ក្ងយោធពលយខររភូរិនា 
នគរបាលជ្ញតិ និងរ្នតីត លាការ អាចចូលរួមរនុងការរធាើសរមមភាពរោសនាោាំក្ទចាំរពាេះគណបរស 
នរោបាយណាមួយ ឬរបរខជនណា ន រ់ ប៉ោុខនតមិនក្រូវរសលៀរពារ់ឯរសណាា ន មិនក្រូវ នអាវុធជាប់
នឹងែលួន និងមិនក្រូវរធាើអាីខែលនាាំឱ្យ នការគាំោមរាំខហងរេើយ ។ 

 

១១- អ្ុំរីយមភូមិ អ្ន្ុព្បធាន្ភូម្ិ ន្ិងសមាជិរភូម្ិ  
យរភូរិ អនុក្បធានភូមិ និងស ជិរភូមិ ក្រូវអនុវរតរួនាទី និងការពារិចចរបស់ែលួនស្សបត្វម

រោលការណ៍ខណនាាំ ែូច នខចងរនុងរសៀវរៅខណនាាំសតីពីភាររិចច និងការពារិចចរបស់រមភូមិ អនុក្បធាន
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ភូមិ និងស ជិរភូមិ រនុងែាំរណើ រការររៀបចាំការរបាេះរឆ្ន ររបស់ គ.ជ.ប ។ រមភូមិ អនុក្បធានភូមិ និង
ស ជិរភូមិក្រូវ ៖ 

- ផ្តល់រសវា និងព័រ៌ នែូចោន  ជូនែល់អនរភូមិទាាំងអស់ រដ្ឋយមិនក្បកាន់និនាន ការ
នរោបាយ រែើមបីបរងាើរបរោិកាសរជឿទុរចិរតោន   

- ក្បកាន់ខាជ ប់ឥរោិបង អពោក្រឹរ ឥរលរមអៀងរៅរនុងការបាំរពញការង្ករទារ់ទង
នឹងែាំរណើ រការររៀបចាំការរបាេះរឆ្ន រ ។  
ប៉ោុខនត រមភូមិ អនុក្បធានភូមិ និងស ជិរភូមិ  នសិទធិបរ ច្ ញមរិរោបល់ផ្លទ ល់ែលួន និង 

 នសិទធិចូលរមួរនុងជីវភាពនរោបាយ រែើមបីោាំក្ទគណបរសនរោបាយខែលែលួនរក្ជើសររ ើស ។ រ៏ប៉ោុខនត
សរមមភាពទាាំងរនាេះ ក្រវូរធាើរនុងឋានៈជាបុគគលឯរជន រពាលគឺមិនខមនរនុងរួនាទីជារមភូមិ អនុក្បធានភូមិ 
និងស ជិរភូមិរេើយ ។ 

 

១២- អ្រាព្រឹតឥតលឃម្អៀងរបសអ់ងគការមិ ដ្ម រ្ដាា ភិបាល ឬសមារមកា ងគ្សុក ្ិងសមារម 
ឬអងគការអ្ររជ្ញតិដែល បំយពញការងារកា ងគ្ពះរាជ្ញណាចគ្កកមព ជ្ញ ឬជន្បរឃទស 
ខផ្អរត្វម ច.ប.ឃ.ស  ក្ត្វ៧៤ បានខចងជាអាទិ៍ថា អងាការរិនផ្រនរដាា ភិបាល ឬសមាគរ

ក្ា ងស្សុក្ និងសមាគរ ឬអងាការអនតរជ្ញតិ ផ្ែលបុំយពញការង្ករក្ា ងម្ពោះោជ្ញណ្តេម្ក្ក្រព ជ្ញ ឬជនបររទស 
ម្តូវម្បកាន់ជុំ រអពាម្ក្ឹត ឥតលយរែៀងយៅក្ា ងការយបាោះយនា តយម្ជើសយរ ើសម្ក្ុរម្បឹក្ាឃ ុំ សង្កា ត់ និង
រិនម្តូវយធវើសក្រមភាពណ្តរួយ យទោះយដាយផ្ទា ល់ក្តី ឬយដាយម្បយោលក្តី ែូេខាងយម្ការ ៖ 

- អតួេយអតើរ ឬេូលររួយៅក្ា ងការយោសនារបាេះរឆ្ន ររបស់គណបក្សនរោបាយណាមួយ 
ឬយបក្ខជនណ្ត ន រ់   

- យេញយសេក្តីផ្ងាងការណ៍ ឬយធវើសក្រមភាពណ្តរួយរនុងរោលបាំណងោុំម្ទ ឬបង្កា ញ
ភាពលយរែៀងរៅររ ឬម្បនុំងនឹងគណបក្សនរោបាយណាមួយ ឬយបក្ខជនណ្ត ន រ់   

- អតល់រយធាបាយជ្ញងវកិា សមាា រ បរកិាខ រ ធនធ្ននរន សស ឬរយធាបាយយអសងៗ យែើរបីោុំម្ទ
គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬយបក្ខជនណា ន រ់ ។ 

 

១៣- ឱកាសបហន្ែម្រនងុការឃោសនាឃ ះឃនន តរបសគ់ណបរសន្ឃោ យ  
រែើមបីឱ្យគណបរសនរោបាយ ខែលបានចុេះប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន ររក្ជើសររ ើស

ក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា រ់ អាណរតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២  នឱ្កាសបខនាមរនុងការរោសនាអាំពីរោលនរោបាយ 
និងរមមវធីិនរោបាយរបស់គណបរសនរោបាយនីមួយៗរដ្ឋយរសមើភាព គ.ជ.ប បានរាំណរ់រោលការណ៍
មួយចាំនួន ែូចខាងរក្កាម ៖  

- រោលការណ៍សតីពីការររៀបចាំ និងការក្បក្ពឹរតរៅថ្នរមមវធីិផ្សពាផ្ាយរោលនរោបាយ 
និងរមមវធីិនរោបាយរបស់គណបរស ខែលរនុងរនាេះ ន ៖ 

 រោលការណ៍ថ្នរមមវធីិរាំណាងគណបរសនរោបាយ រឆ្លើយសាំណួរត្វមក្បធានបទ 
ខែលរាំណរ់រដ្ឋយ គ.ជ.ប និងផ្សពាផ្ាយត្វមក្បព័នធផ្សពាផ្ាយរបស់រែា 
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 រោលការណ៍ថ្នការផ្លិរស៉ោបររបស់គណបរសនរោបាយ ខែលផ្សពាផ្ាយត្វម
ក្បព័នធផ្សពាផ្ាយរបស់រែា 

 រោលការណ៍សក្ ប់របាេះពុមព និងផ្សពាផ្ាយអរាបទរោសនារបស់គណបរស
នរោបាយ រនុងក្ពឹរតិបក្ររោលនរោបាយគណបរស 

- រោលការណ៍សក្ ប់អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងក្បព័នធផ្សពាផ្ាយព័រ៌ ន សតីពីការ
ររៀបចាំរមមវធីិសាំណួរចរមលើយ ឬពិភារាអាំពីរោលនរោបាយ របស់គណបរសនរោបាយ 
រនុងអាំេុងរពលរោសនារបាេះរឆ្ន រ  

- រោលការណ៍សក្ ប់សាា នីយវទិយុ និងទូរទសសន៍ឯរជន រនុងការលរ់ ឬជួលរ ៉ោងផ្សពា-
ផ្ាយអាំពីរោលនរោបាយ និងរមមវធីិនរោបាយរបស់ែលួន រនុងអាំេុងរពលរោសនា
របាេះរឆ្ន រ ។ 

១៤- សុំណូម្ររ 
រែើមបធីានាឱ្យែាំរណើ រការរោសនារបាេះរឆ្ន រខាងមុែរនេះក្បក្ពឹរតរៅរដ្ឋយរលូន  នសនតិសុែ 

សុវរាិភាព ោម នការគាំោមរាំខហង និងោម នអាំរពើហិងា ែ្ុាំសូមអាំពាវនាវ ចាំរពាេះគណៈរមមការររៀបចាំការ
របាេះរឆ្ន រក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ រចនាសមព័នធសនតិសុែរបាេះរឆ្ន រ គណៈបញ្ញជ ការឯរភាព អាជ្ញា ធរផ្ែនែី
ម្គប់លុំដាប់ថ្នា ក់្ គណបរសនរោបាយខែល នប ជ្ ីរបរខជនឈររ ម្ េះរបាេះរឆ្ន រ អងគការមិនខមន-
រដ្ឋា ភិបាលជារិ អនតរជារិ ក្បព័នធផ្សពាផ្ាយព័រ៌ ន និងភាគីពារ់ព័នធទាាំងអស់ ចូលរមួរោរព ច.ប.ឃ.ស 
បទបញ្ញជ  និងនីរិវធីិ គ.ជ.ប ក្រមសីលធម៌ និងរោលការណ៍ខណនាាំរផ្សងៗរទៀររបស់ គ.ជ.ប ។ 

ែ្ុាំសូមប ច្ ប់ែលឹមសារក្រឹមរនេះ និងសូមអរ ជ្ ើញឯរឧរតម រលារជាំទាវ អស់រលារ រលារស្សី 
រលើរសាំណួរទារ់ទងនឹងក្បធានបទ ។ 

សាំណួររបស់អនរចូលរមួ 
..........................................................................................................................................

...............................................................។ 
ែ្ុាំសូមខងលងអាំណរគុណចាំរពាេះឯរឧរតម រលារជាំទាវ អស់រលារ រលារស្សី រាំណាងក្រសួង 

សាា ប័ន រាំណាងគណបរសនរោបាយ អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងក្បព័នធផ្សពាផ្ាយព័រ៌ ន 
ខែលបានចូលរមួរនុងរិចចក្បជុាំរនេះ ។ 

ជាទីប ច្ ប់រនេះ ែ្ុាំសូមក្បសិទធពរជ័យ បវរមហាក្បរសើរ ជូនចាំរពាេះ ឯរឧរតម រលារជាំទាវ 
អស់រលារ រលារស្សី និងសូមបានក្បរបរដ្ឋយពុទធពរទាាំងបួនក្បការគឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ ពលៈ 
រុាំបីរឃលៀងោល ររេើយ ៕  

ែ្ុាំសូមក្បកាសបិទអងគក្បជុាំ ។ សូមអរគុណ ! 
 

ោជធានីភនាំរពញ ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 


