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បុព្វក្ថា 

លោយលហតថុា មោសផ្ុិបាតអ គការសហស្របជាជាតិ    បាផ្រំ ឹនលៅនុង លសចនដីសលស្រមចចិតដរបស់ 

ែោួផ្ល ែ ៥៧/២២៨ ចុះទងៃទី១៨ ខែធូុ ឆំុ្ន២០០២ ថាការរំលលាភបំពាផ្យាា  ធៃផ្់ធៃរចំលពាះចាប់នមពងជា ផ្ិ 

ចាប់មផ្ុសសធមអ៌ផ្ដរជាតិ នុង រយៈកា នមពងជាស្របជាធិបលតយយពីឆំុ្ន ១៩៧៥ ដ្ ់ឆំុ្ន ១៩៧៩ លៅខតជាបញ្ហា

ខដ្ ប េឲ្យមាផ្ការស្រពួយបារម្ភយាា  ធៃផ្់ធៃរដ្ ់សហគ្មផ៍្អផ្ដរជាតិទា ំមូ  ។ 

 លោយលហតថុា លៅនុង លសចនដីសលស្រមចចិតដដ្ខដ្ លផ្ះ     មោសផ្ុិបាតបាផ្ទទួ ាគ  ់ការស្រពួយ 

បារមភលពញចាប់របស់រោឋ ភិបា   ផ្ិ ស្របជាជផ្នមពងជា   នុង ការខសវ  រនយុតដិធម៌    ការបស្រ ួបបស្រ ួមជាតិ  

លសថ រភាព  សផ្ដិភាព ផ្ិ សផ្ដិសុែ ។ 

 លោយលហតថុា អាជាា ធរនមពងជា     បាផ្លសុើសុជំំផ្ួយពីអ គការសហស្របជាជាតិលដ្ើមបីកាត់លសចនដីលម

ដឹ្នលជំាផ្ែ់ពស់នមពងជាស្របជាធិបលតយយ   ផ្ិ ជផ្ទា ំឡាយ     ខដ្ ទទួ ែុសស្រតូិែពស់បំៃុតចំលពាះឧស្រនិដ្ឋនម្ម 

ផ្ិ  ការរំលលាភយាា  ធៃផ្់ធៃរលៅល ើចាប់ស្រពហមទែឌ នមពងជា ការរំលលាភលៅល ើចាប់មផ្ុសសធម៌  ផ្ិ ទមាោ ប់

អផ្ដរជាតិ ស្រពមទា ំការរំលលាភល ើអផ្ុសញ្ហញ អផ្ដរជាតិ ខដ្ ស្របលទសនមពងជាទទួ ាគ  ់ លហើយខដ្ បាផ្

ស្របស្រពឹតដនុង អំឡង ទងៃ ១៧ ខែ លមា ឆំុ្ន ១៩៧៥ ដ្ ់ទងៃ ០៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន ១៩៧៩ ។ 

 លោយលហតថុា អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា      ស្រតូិបាផ្បល េើតលឡើ លៅលស្រកាមចាប់

នមពងជា  លហើយរាជរោឋ ភិបា នមពងជា   ផ្ិ អ គការសហស្របជាជាតិ  បាផ្ចុះហតថល ខាល ើនិចចស្រពមលស្រពៀ 

មួយ ខដ្ ស្រតូិបាផ្អផ្ុមយតលោយមោសផ្ុិបាត ផ្ិ ស្រតូិបាផ្ៃដ ់សោច បយផ្លោយស្របលទសនមពងជា ។ 

 អាស្រសយយលហតលុផ្ះ អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជាបាផ្អផ្ុមយតវិ ធានផ្ទៃក្នុង       ដូ្ចខា  

លស្រកាម ខដ្ មាផ្លគា បំែ លធវើការច ស្រន ផ្ូិផី្តិិធាធីជាធរមាផ្របសន់មពងជា     សស្រមាប់អផ្ុិតដលៅនុង និចច

ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ  លោយអផ្ុលលាមតាមមាស្រតា 

២០ ងមី ២៣ ងមី ផ្ិ  មាស្រតា ៣៣ ងមី ទផ្ចាបស់ដ ីពីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ 

 មាស្រតា ១២ (១) ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  អផ្ុមយតវិ ធានផ្មួយចំផ្ួផ្បខផ្ថមលទៀត   លៅលព ណាខដ្ ចាប់នមពងជាជា

ធរមាផ្ ពំុអាចលោះស្រាយបាផ្ចំលពាះនរែពិីលសសណាមួយ ឬ ស្របសិផ្លបើមាផ្ភាពមិផ្ចាស់លាស់ទាន់ទ 

លៅផ្ឹ ការបនស្រាយ ឬ ការអផ្ុិតដ ឬ ន៏ស្របសិផ្លបើមាផ្បញ្ហា ពាន់ពយផ្ធទាន់ទ ផ្ឹ ភាពសមស្រសបគុារវា បទ

បបញ្ញតដិលៅនុង ចាបន់មពងជាលៅផ្ឹ ផ្ិយាមអផ្ដរជាតិ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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ជំព្ូក្ ១: ប បបញ្ញតដិទាក្់ ង្ោៅនឹង្វវិននទៃក្ក្នុង្ 

វវិនន ១: ការចូើជានរមាន និង្ ការបក្ម្សាយ 

១. វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះស្រតូិចូ ជាធរមាផ្តាមរយៈការលបាះពុមភៃាយជាៃោូិការលោយការធាយា យយរដ្ឋបា  

ផ្ិ នុង រយៈលព មិផ្ល ើសពី ១០(ដ្ប់)ទងៃលស្រកាយពីឯនារដូ្ចគុាខដ្ មាផ្ជាភាាខែមរ អ ់លគ្ោស ផ្ិ 

បារំា  ស្រតូិបាផ្អផ្ុមយតលោយនិចចស្របជុំលពញអ គ ។  

២. លៅនុង ឯនារលផ្ះ ពានយសមាគ  ់លភទស្របងសន៏ស្រតូិរាបប់ញ្ចូ លភទស្រសខីដ្រ លហើយឯនិចផ្ៈន៏អាច

យ ់ជាពហុិចផ្ៈខដ្រ លហើយន៏អផ្ុិតដដូ្ចគុាៃ ខដ្រចំលពាះនរែបីស្ដញ្ហច សមនវិ ធាញ។ ជាពិលសស ល ើនខ  

ខតមាផ្ខច លៃស ពីលផ្ះ ការលយា លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះចំលពាះពានយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត សំលៅលៅ

ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េតទា ំពីរ   ខដ្ លធវើការសលស្រមចចិតតរួមគុា ផ្ិ លៅស្រនមលសុើបអល េតណាមុាន់នុង 

ចំលណាមអុនទា ំពីរ លទាះបីលោយផ្ទក្  ់ ឬតាមរយៈតំណា ។ នរែដូី្ចគុាលផ្ះខដ្រស្រតូិយនមនអផ្ុិតដចំលពាះ 

សហស្រពះរាជអាជាា ។ បទបបញ្ញតដិលផ្ះ មិផ្មាផ្ៃ បាះពា ់ខៃុនលិយានរែ ៍ ដ្ ់ឯនារជាភាារខែមរ

លឡើយ។  

វវិនន ២: នីតិវិនីអនុវតដសម្មាប់បញ្ហា ចោលោ ះម្បោោង្ោៅក្នុង្វវិននទៃក្ក្នុង្ 

លៅនុង អំឡង លព ដំ្លែើរការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្របសិផ្លបើមាផ្បញ្ហា ណាមួយលនើតមាផ្

លឡើ  ខដ្ មិផ្មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ    សហស្រពះរាជអាជាា    សហលៅស្រនមលសុើបអល េត    ឬ  អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើការ សលស្រមចចិតដ លោយស្រសបលៅល ើមាស្រតា ១២ (១) ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ផ្ិ  មាស្រតា ២០ ងម ី

២៣ ងមី ៣៣ ងមី ឬមាស្រតា ៣៧ ងមី ទផ្ចាប់សដ ីពីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ 

លោយលផ្ទដ តការយនចិតដទុនោន់ជាពិលសស លៅល ើលគា ការែ៍ជាមូ ោឋ ផ្ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២១ ទផ្

វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ផ្ិ  ចាប់ផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ ជាធរមាផ្ ។ នុង នរែលីផ្ះ សំលែើសុលំធវើវិ ធាលាធផ្នមមវិ ធានផ្

ទៃក្នុង  ស្រតូិោន់ជូផ្លៅគ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី ផិ្ ិធានផ្ទៃក្នុង ឱ្យបាផ្ឆ្នប់រហយសតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្។  

វវិនន ៣: ការោនវ កវវិោសាននក្រល 

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩  ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. សំលែើសុលំធវើវិ ធាលាធផ្នមមល ើវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ  អាចស្រតូិោន់ជូផ្គ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី   ផិ្ ិធានផ្

ទៃក្នុង លោយសហស្រពះរាជអាជាា ណាមុាន់ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតណាមុាន់ លៅស្រនមណាមុាន់ ស្របនផ្

អ គភាពគាពំារការការពារនតី អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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ស្របនផ្ ឬអផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។  

២. សំលែើសុលំធវើវិ ធាលាធផ្នមម ខដ្ បញ្ាូផ្ពីគ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី   ផិ្ ិធានផ្ទៃក្នុង  ស្រតូិោន់ជូផ្និចច

ស្របជុំលពញអ គ លដ្ើមបីអផ្ុមយតលោយស្រសបលៅផ្ឹ ផី្តិវិ ធាធីសស្រមាប់ការអផ្ុមយតវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។  

៣.  ល ើនខ  ខតមាផ្ការខច លៃស ពីលផ្ះ វិ ធាលាធផ្នមមស្រតូិចូ ជាធរមាផ្ភាោ មបលក្ ប់ពីការលបាះពុម្ព

ៃាយ ជាៃោូិការលោយការធាយា យយរដ្ឋបា  ផ្ិ មិផ្ស្រតូិល ើសពីរយៈលព ១០(ដ្ប)់ទងៃ លស្រកាយលព ទទ ួ

បាផ្ការអផ្ុមយតពីនិចចស្របជុំលពញអ គជាភាាខែមរ អ ់លគ្ោស ផ្ិ  បារំា  ។   



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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ជំព្ូក្ ២: ការោរៀបចំអង្គជំនុំជម្រះវវិសារញ្ញ 

ក្-ប បបញ្ញតតិ ូោៅ 

វវិនន ៤: ប បញ្ហជ រដ្ឋបាើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

បលក្ ប់ពីវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះចូ ជាធរមាផ្ ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហលៅស្រនម

លសុើបអល េត អ គជំផ្ុំជស្រមះ ការធាយា យយរដ្ឋបា  អ គភាពគាពំារការការពារនតី  អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ 

ផ្ិ  អ គភាពសហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិលរៀបចំបទបញ្ហា រដ្ឋបា របសក់ារធាយា

 យយលរៀ ៗែោួផ្ ឲ្យស្រសបលៅតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ គ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី ផ្ិ វិ ធានផ្ទៃក្នុង  តាមគំ្ផ្ិត

ៃតួចលៃតើមរបសែ់ោួផ្ ឬ តាមសំលែើររបស់ការធាយា យយណាមួយដូ្ចខា ល ើអាចពិផ្ិតយលមើ បទបញ្ហា រដ្ឋបា 

របស់ការធាយា យយលៃស លទៀតបាផ្ លៅលព ណាខដ្ មាផ្វិ ធាមតិស សយយអំពីភាពសមស្របជាមួយផ្ឹ វិ ធានផ្

ទៃក្នុង លផ្ះ ។  

វវិនន ៥: សហម្បតិបតដិការអនដរជាតខិៃនក្តុលាការ និង្ ជំនួយហិរញ្ញវតថុ 

១. អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ អាចអលញ្ាើញរដ្ឋ ខដ្ មិផ្ខមផ្ជាភាគី្ហតថល ែីទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ ឲ្យៃដ ់

ជំផ្ួយខៃុនតុលាការ លោយឈរល ើមូ ោឋ ផ្ទផ្ការស្រពមលស្រពៀ ពិលសស ឬ ន៏ឈរល ើមូ ោឋ ផ្សមស្រសប

ណាមួយលៃស លទៀត ។ 

២. នុង នរែខីដ្ រដ្ឋណាមួយែនខាផ្មិផ្បាផ្ៃដ ់ជំផ្ួយឧបតថមភខៃុនតុលាការលលះ សហស្រពះរាជអាជាា  

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ   អាចោត់ិធានផ្ការសមស្រប តាមរយៈការធាយា យយរដ្ឋបា  

លោយរួមទា ំសំលែើសុជំំផ្ួយពីអគ្គល ខាធិការអ គការសហស្របជាជាតិ ផ្ិ /ឬ ពីរាជរោឋ ភិបា នមពងជា ។ 

៣. លោយលយា លៅល ើមាស្រតា ៤៤ (៤) ងមី ទផ្ចាប់សត ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការ

នមពងជា អ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញអាចទទួ ផ្ូិជំផ្ួយបខផ្ថមសស្រមាប់ការចំណាយរបស់ែោួផ្ ពីមូ ផ្ិធិសម យស្រគ្ចិតត

លៃស លទៀត  ខដ្ ចូ រួមវិ ធាភាគ្ទាផ្លោយរោឋ ភិបា បរលទស ាថ បយផ្អផ្តរជាតិ អ គការលស្រៅរោឋ ភិបា  ផ្ិ 

បុគ្គ ទា ំឡាយណាខដ្ មាផ្បំែ ច ់ជួយដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

វវិនន ៦: ភារក្ិចច និង្វវនិ័យរបសបុ់គគើិក្ 

១. បុគ្គ ិនទា ំអស់របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  ស្រតូិមាផ្សិទធអិផ្ុិតដភារនិចចរបស់ែោួផ្យាា  លពញ

ល ញដូ្ចខដ្ មាផ្ខច លៅនុង ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ  និចច 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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ស្រពមលស្រពៀ    លោយពំុមាផ្ការលស្រជៀតខស្រជនពីសំណាន់ាថ បយផ្ខា លស្រៅ ឬ បុគ្គ ណាមួយលឡើយ ។ 

២. សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា បស្រមង ជាតិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ សហលៅ

ស្រនមលសុើបអល េតបស្រមង ជាតិ លៅស្រនម ផ្ិ  លៅស្រនមបស្រមង ជាតិ ផ្ិ  ស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ផ្ិ បុគ្គ ិន

ជាតិទា ំអស់ ស្រតូិទទួ បាផ្ផ្ូិអភយយឯនសិទធិ ដូ្ចមាផ្ខច នុង មាស្រតា ៤២ (១) ងម ី ទផ្ចាប់សដ ីពីការបល េើត

អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ មាស្រតា ២០ (១) ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ ជាពិលសស មស្ដផ្ដីទា ំ

អស់លផ្ះស្រតូិបាផ្ៃដ ់អភយយឯនសិទធិឲ្យរួចៃុតពីដំ្លែើរការនដីតាមៃោូិចាប ់ ចំលពាះពានយលពចផ្៍ ខដ្ បាផ្

ផ្ិយាយ ឬ សរលសរជាលាយ នខែ៏អនសរ  ផ្ិ  រា ់និចចទា ំអស់ ខដ្ បាផ្បំលពញនុង តំខែ ៃោូិការរបស់

លគ្ ។ 

៣. លៅស្រនមអផ្ដរជាតិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអផ្ដរជាតិ ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា អផ្ដរជាតិ រួមទា ំ

លៅស្រនមបស្រមង  សហស្រពះរាជអាជាា បស្រមង អផ្ដរជាតិ   ន៏ដូ្ចជាអផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា     ស្រតូិទទួ 

បាផ្ផ្ូិបុពវសិទធិ ផ្ិ  អភយយឯនសិទធិ ដូ្ចមាផ្ខច នុង មាស្រតា ៤១ ទផ្ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ  មាស្រតា ១៩ ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ បុគ្គ ិនអផ្ដរជាតិដ្ទទលទៀតស្រតូិមាផ្បុពវ

សិទធ ិ ផិ្ អភយយឯនសិទធិ ដូ្ចមាផ្ខច នុង មាស្រតា ៤២ (២) ងម ី ទផ្ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ

នុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ មាស្រតា ២០ (២) ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ មស្ដផ្ដីទា ំអស់លផ្ះ   ស្រតូិបាផ្ៃដ ់អភយយឯន

សិទធឱិ្យរួចៃុតពីដំ្លែើរការនដីតាមៃោូិចាប់ ចំលពាះពានយលពចផ៍្ខដ្ បាផ្ផ្ិយាយ ឬ សរលសរជាលាយ នខែ៏

អនសរ ផ្ិ រា ់និចចទា ំអស់ ខដ្ បាផ្បំលពញនុង តំខែ ៃោូិការរបសល់គ្ ។ 

៤. វិ ធានផ្ ផ្ិ  បទបញ្ហា សស្រមាបប់ុគ្គ ិនអ គការសហស្របជាជាតិ  ស្រតូិយនអផ្ុិតដនុង និចចដំ្លែើរការផ្ីតិ

វិ ធាធីចំលពាះនំហុស ឬ ការលធវសស្របខហសរបសប់ុគ្គ ិនអផ្ដរជាតិទា ំអស់ នុង ការបំលពញភារនិចចរបសែ់ោួផ្ ។  

បុគ្គ ិនអផ្ដរជាតិ មិផ្ស្រតូិទទួ រ ទែឌ នមមខា វិ ធាផ្យយ ឬ រដ្ឋបា តាមផី្តិិធាធីលៃស លទៀត ចំលពាះសនមមភាព

ទា ំលផ្ះលឡើយ ។ 

៥. អាជាា ធរជាតិមាផ្សមតថនិចច ស្រតូិោត់ិធានផ្ការតាមផី្តិិធាធីចំលពាះបុគ្គ ិនជាតិ ខដ្ មាផ្នំហុស ឬ 

លធវសស្របខហសនុង ការបំលពញភារនិចចរបស់ែោួផ្ ស្រសបតាមចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ ។ 

វវិនន ៧: ការលាខើង្ព្រុីែតំខណ្ង្  

១. លៅស្រនម ឬ ស្រពះរាជអាជាា ណាមុាន់ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ អាចលាឈប់ពីមុែតំខែ បាផ្ ។ 

២. ពានយលាខ  របស់លៅស្រនមជាតិ ឬ ស្រពះរាជអាជាា ជាតិស្រតូិោន់ជូផ្លៅឧតតមស្រនងមស្របឹនាទផ្អ គលៅ

ស្រនមទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។ ការជូផ្ដំ្ែឹ ស្រតូិលធវើជាលាយ នខែ៏អនសរលោយលៅស្រនម ឬ ស្រពះរាជ
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អាជាា លលះ លៅនិចចស្របជុំលពញអ គ តាមរយៈស្របនផ្ទផ្និចចស្របជុំលពញអង្គ។  

៣. ពានយលាខ  របស់លៅស្រនមអផ្ដរជាតិ  ឬស្រពះរាជអាជាា អផ្ដរជាតិស្រតូិោន់ជូផ្ជាលាយ នខែ៏អនសរ

លៅអគ្គល ខាធិការអ គការសហស្របជាជាតិ ខដ្ ស្រតូិបញ្ាូផ្ពានយលាខ  លផ្ះលៅឧតដមស្រនងមស្របឹនាទផ្អ គលៅ

ស្រនមទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។ ការជូផ្ដំ្ែឹ ស្រតូិលធវើជាលាយ នខែ៏អនសរលោយលៅស្រនម ឬ ស្រពះរាជ

អាជាា លលះ លៅនិចចស្របជុំលពញអ គ តាមរយៈស្របនផ្ទផ្និចចស្របជុំលពញអ គ ។  

៤. មាស្រតា ១១ ងម ីមាស្រតា ១៨ ងម ីមាស្រតា ២៦  ផ្ិ  មាស្រតា ៤៦ ងមី   ទផ្ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ មាស្រតា ៣ មាស្រតា ៥  ផ្ិ  មាស្រតា ៦ ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ   ស្រតូិយនមនអផ្ុិតត

ចំលពាះអាសផ្ៈ  ខដ្ លៅទលំផ្ររបស់មស្ដផ្ដតុីលាការ ។ 

ែ-ការិយាើ័យរដ្ឋបាើ 

វវិនន ៨: ម្បនន និង្ អនុម្បននការយិាើ័យរដ្ឋបាើ 

ស្របនផ្ ផ្ិ  អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា   ស្រតូិបាផ្ខត តា ំលោយអផ្ុលលាមលៅតាមចាប់់សដ ីពី

ការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ ស្រតូិដឹ្នលំ

ការធាយា យយរដ្ឋបា   ផ្ិ ខត តា ំបុគ្គ ិនតាមតស្រមូិការោបំាច់។ 

វវិនន ៩: រុែងាររបស់ការិយាើ័យរដ្ឋបាើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. កាវរធាយា យយរដ្ឋបា  ស្រតូិជួយគាសំ្រទដ្ ់ការបំលពញការងាររបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ ការធាយា យយសហ

ស្រពះរាជអាជាា  កាវរធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ និចចស្របជុំលពញអ គ ផ្ិ ស្រតូិទទួ ែុសស្រតូិចំលពាះ

និចចការរដ្ឋបា  ផ្ិ ការៃត ់លសវានមមរបស់ាថ បយផ្ទា ំលលះ។  នុង នរែីលផ្ះ មស្ដផ្តីតុលាការទផ្កាវរធាយា យយ

ខា ល ើ អាចល ើនជាសំលែើលៅកាផ្់ការធាយា យយរដ្ឋបា  តាមរយៈគ្ែៈនមាម ធិការរដ្ឋបា តុលាការ 

លោយរួមបញ្ចូ ទា ំវិ ធានផ្ការខា វិ ធាផ្យយចំលពាះបុគ្គ ិន ខដ្ សថ ិតលៅលស្រកាមអំណាចរបស់ែោួផ្ តាមការោំ

បាច់ ។ 

២. កាវរធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិទទ ួែុសស្រតូិចំលពាះសុិតថិភាពអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លោយលយា លៅល ើ

និចចស្រពមលស្រពៀ បខផ្ថមសដ ពីីសុិ តថិភាព ផ្ិ  សផ្ដិសុែរវា អ គការសហស្របជាជាតិ ផ្ិ រាជរោឋ ភិបា នមពងជា ។ 

៣. កាវរធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិទទ ួែុសស្រតូិនុង ការៃត ់សមាភ រៈ ការស្រគ្ប់ស្រគ្ អគារ លស្រគ្ឿ បរធាកាខ បលចចន

វិ ធាទាពយត៌មាផ្ ភសតងភារ យាផ្ជំផ្ិះ មលធាបាយលធវើដំ្លែើរ ផ្ិ លសចនតីស្រតូិការខៃុនរូបិផ្ត ផ្ិ រដ្ឋបា របស់អ គ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លោយលយា លៅល ើនិចចស្រពមលស្រពៀ បខផ្ថមសត ីពីសមាភ រៈលស្របើស្របាស់ ការជួយសស្រមបសស្រមួ  

ផ្ិ លសវាលៃស ៗលទៀត រវា អ គការសហស្របជាជាតិ ផ្ិ រាជរោឋ ភិបា នមពងជា ។ 

៤.  លោយមិផ្លធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់អំណាចរបស់ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ឬ ការធាយា យយសហ 

លៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ នុង ការទទួ  ផ្ិ ៃដ ់ឲ្យផ្ូិពយត៌មាផ្ ផ្ិ បល េើតស្រចនទំលន់ទំផ្ នុង 

ការអផ្ុិតដការងាររបសែ់ោួផ្ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិបំលពញភារនិចចជាស្រចនទំលន់ទំផ្ ៃោូិការទា ំខៃុនខា 

នុង  ផ្ិ ខា លស្រៅរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិបល េើតខៃុននិចចការានរែៈ

ខដ្ ស្រតូិមាផ្ភារនិចចៃសពវៃាយពយត៌មាផ្ ដ្ ់ានរែៈជផ្អំពីដំ្លែើរការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។

ល ើនខ  ខតមាផ្បទបបញ្ញតដិខច លៃស  លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ខៃុននិចចការានរែៈតាមការខែលំ

របស់ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិទទួ 

ែុសស្រតូិៃ ខដ្រ នុង ការខនតស្រមូិផ្ូិរា ់ពយត៌មាផ្មិផ្ពិត ឬ ពយត៌មាផ្លឲំ្យមាផ្ការភយផ្ដស្រចឡំ ខដ្ បាផ្ៃសពវ

ៃាយដ្ ់ានរែៈជផ្។ 

៥. ការធាយា យយរដ្ឋបា  ស្រតូិខងរនាមូ ោឋ ផ្ទិផ្ុផ្យយខដ្ មាផ្សំែុំលរឿ លសុើបអល េតបឋម ការលសុើប

សួរ ផ្ិ លរឿ នដីទា ំឡាយរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះទា ំអស់ ។ លៅលព ខដ្ មាផ្ការលសុើសុំតាមនរែសីមស្រសប 

ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិនលថា ឯនារងតចមោ ទាំ ឡាយ ស្រតូិៃដ ់លៅឱ្យភាគី្ អុនជំលញ ឬ បុគ្គ 

ណាមុាន់ ខដ្ ទទួ បាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តស្រសបតាមវិ ធានផ្លផ្ះបាុលណាោ ះ ផ្ិ តាមការបងាគ ប់ពីការធាយា យយសហ

ស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះទា ំអស ់។ ពយត៌មាផ្លៅនុង មូ ោឋ ផ្

ទិផ្ុផ្យយ ស្រតូិៃដ ់លៅឱ្យានរែៈជផ្បាផ្ បាុខផ្តស្រតូិសមស្រសបលៅតាមែោឹមារទផ្លសចនដីខែលអំផ្ុិតដ

របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ចំលពាះនរែលីផ្ះ ។ អាស្រសយយលៅតាមសំលែើរបស់ស្រនឡាបញ្ាី ការធាយា យយ

រដ្ឋបា  ស្រតូិជួយដ្ ់ស្រនឡាបញ្ាីនុង ការោត់ខច លៃាើដី្កាលកាះ ផ្ិ ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីដី្កាលៃស ៗ ។  

៦.  តាមចំណាត់របស់សហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ តាមការសម

ស្រសប  ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិទទួ ែុសស្រតូិនុង ការការពារខងរនាទុន ផ្ិ រនាសុិតថិភាពដ្ ់ភសតងតា 

ខដ្ រួមមាផ្ិតថងតា  ចលមោើយ ផ្ិ ឯនារទា ំឡាយ ខដ្ ស្របមូ បាផ្នុង លព លសុើបអល េតបឋម លព លសុើប

សួរ លព ជំផ្ុំជស្រមះ លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ។ 

៧.  ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិទទួ ែុសស្រតូិនុង ការសស្រមបសស្រមួ ការបែដង ះបណាដ  ដ្ ់បុគ្គ ិនរបស់

អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ ជួយគាសំ្រទដ្ ់ការបែដង ះបណាដ  របស់អ គភាពយុតាដ ធិការតាមតស្រមូិការ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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វវិនន ១០: ម្បតិបតដិការរបស់ការិយាើ័យរដ្ឋបាើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១.  នុង ការតាន់ខត  ផ្ិ ខនខស្របបទបញ្ហា រដ្ឋបា របស់ែោួផ្ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិលធវើការពិភានា

ជាមួយអង្គជំផ្ុំជស្រមះ សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអំពីបញ្ហា ទា ំឡាយណាខដ្ អាច

លធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ស្របតិបតដិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ ឬ ការធាយា យយទា ំលផ្ះ ។ បទបញ្ហា រដ្ឋបា លផ្ះស្រតូិ

ទទួ ការអផ្ុមយតយ ់ស្រពម លោយស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ 

២. នុង ការបំលពញមុែងាររបសែ់ោួផ្ ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  អាចរាយការែ៍លោយ

ផ្ទក្  ់មាត់ ឬជាលាយ នខែ៍អនសរជូផ្លៅសហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះ

អំពីបញ្ហា ខដ្ លនើតមាផ្លឡើ ជាន់ខសត  ណាមួយលធវើឲ្យបាះពា ់ ឬ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ការបំលពញភារនិចច 

ដូ្ចជាការអផ្ុិតតផ្ល៍សចនតីសលស្រមចរបសតុ់លាការជាអាទ៍ ផ្ិ ជូផ្ពយត៌មាផ្ដ្ ់ភាគី្ពាន់ពយផ្ធស្របសិផ្លបើោបំាច់។ 

៣. ស្របនផ្ ផ្ិ អផុ្ស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  លោយគិ្តពិោរណាដ្ ់ការនលការលគារពសិទធមិផ្ុសស

ផ្ិ លសរីភាពជាារិផ្ត ផ្ិ លោយពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយស្របនផ្អ គភាពគាពំារការការពារនតី សហស្រពះរាជ

អាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើការងារជាមយួអាជាា ធរមាផ្សមតថនិចច លដ្ើមបីបល េើត

យផ្តការខដ្ នលថា ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិបាផ្ទទួ ពយត៌មាផ្ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់អំពីលក្ខខែឌ ទផ្ការឃុំែោួផ្ ខដ្ 

ស្រសបលៅផ្ឹ និចចស្រពមលស្រពៀ  ផ្ិ ខដ្ ស្រតូិលគារពតាមចាប់នមពងជា ផ្ិ បទោឋ ផ្អបបបរធាមាទផ្បទវិ ធាផ្យយសស្រមាប់

ស្រគ្ប់ស្រគ្ ជផ្ជាប់ឃុ ំផ្ិ លគា ការែ៍ជាមូ ោឋ ផ្របសអ់ គការសហស្របជាជាតិសត ពីីការគាពំារដ្ ់ទែឌ ិត ។ 

៤. ស្រនឡាបញ្ាីទផ្ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះស្រតូិទំលន់ទំផ្ ជាមួយការធាយា យយរដ្ឋបា លដ្ើមបីនលថា ឯនារចាប់លដ្ើមទផ្សំែុំលរឿ  ផ្ិ 

ឯនារសំែុលំរឿ ជាលអឡិចស្រតូផ្ិន ស្រតូិបាផ្រនាទុនលោយការធាយា យយរដ្ឋបា ។ ឯនារចាប់លដ្ើមទផ្

សំែុលំរឿ ទា ំអស់ ស្រតូិរនាទុនលៅនុង បផ្ក្ប់ខដ្ មាផ្បរធាយាកាសសថ ិតលស្រកាមការត្រួតពិផ្ិតយ លៅនខផ្ោ ណា

មួយ របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះខដ្ មាផ្ នខែែឌ សុិតថិភាពស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ ។ 
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វវិនន ១១: អង្គភាព្គាោំរការការោរក្ដ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ការធាយា យយរដ្ឋបា  ស្រតូិបល េើតអ គភាពគាំពារការការពារនដី ខដ្ មាផ្សវ យយភាពខតល ើបញ្ហា សំខាផ្់

នុង ការការពារនដីបាុលណាោ ះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ ។ អ គភាពលផ្ះស្រតូិដឹ្នលលំោយស្របនផ្មួយរូប រួម

ជាមួយ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ជាតិមួយរូប ផ្ិ អផ្ដរជាតិមួយរូប ផ្ិ បុគ្គ ិនមួយចំផ្ួផ្លទៀត តាមការោបំាច់ ។  

២.  អ គភាពលផ្ះស្រតូិបំលពញមុែងាររបសែ់ោួផ្ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-អផ្ុមយតបទបញ្ហា រដ្ឋបា ស្រសបលៅផ្ឹ វិ ធានផ្ ៤ ទផ្វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ លស្រកាយលព ពិលស្រគាះលយាប ់

រវា ស្របនផ្អ គភាពលផ្ះ ជាមួយផ្ឹ គ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា រួមមាផ្ ៖ 

១)  នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយ ផ្ិ ផី្តិិធាធីនុង ការចុះលមម ះលមនិី ផិ្ បុគ្គ ិនដ្ទទលទៀតលៅនុង បញ្ាី 

ដូ្ចមាផ្នុង ចំែចុ (ឃ) ផ្ិ  (ឈ) ខា លស្រកាម លោយស្រសបលៅផ្ឹ អផុ្វិ ធានផ្ ៤ ។  

  ២) ផី្តិិធាធីនុង ការោត់តា ំលមនិីការពារនដី ។ ផ្ិ  

  ៣)  នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយនុង ការនំែត់ជផ្ស្រនីស្រន ផ្ិ  ស្របាន់នទស្រមរបសល់មនិីការពារនដី ។ 

ែ-ទទួ ពិផ្ិតយលៃក្ៀ ផ្ទក្ ត់ ផ្ិ បនខស្របពានយសុំរបស់លមនិីបរលទស លដ្ើមបីការពារនដីលៅចំលពាះមុែអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ បញ្ាូផ្ពានយសុំ ខដ្ មាផ្ នខែៈស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ លៅគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជា

ណាចស្រននមពងជា លដ្ើមបីចុះលមម ះស្រសបលៅតាមផី្តិិធាធី ខដ្ បាផ្នំែត់លោយគ្ែៈលមនវិ ទីផ្

ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា បលក្ ប់ពីបាផ្ពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គភាពគាពំារការការពារនដី ។ 

គ្-រនាបញ្ាីដូ្ចជាៈ 

១)  បញ្ាីលមម ះលមនិជីាតិ ខដ្ ចុះលមម ះលៅគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ផ្ិ  

២) បញ្ាីលមម ះលមនិបីរលទស ខដ្ ទទួ ការអផ្ុញ្ហញ ត   លោយគ្ែៈលមនិរីបស់រដ្ឋណា

មួយ ខដ្ ជាសមាជិនរបសអ់ គការសហស្របជាជាតិ លហើយខដ្ បាផ្ចុះលមម ះលៅគ្ែៈ

លមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា នុង លគា បំែ ការពារនដីលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ ដូ្ចមាផ្ខច នុង ចំែចុ (ែ) ខា ល ើ ។ 

ឃ-លរៀបចំ ផ្ិ ខងរនាអផុ្បញ្ាីដូ្ចខា លស្រកាម លស្រកាយលព ពិលស្រគាះលយាប ់រវា ស្របនផ្អ គភាព

 គាពំារការការពារនដី ជាមួយផឹ្ គ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ៖ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

17 

១) បញ្ាីលមម ះលមនិជីាតិ ខដ្ ចុះលមម ះលៅគ្ែៈលមនិី ទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា 

លហើយខដ្ លែោើយតបលៅផ្ឹ  នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយរបសអ់ គភាពគាពំារការការពារនដី ដូ្ចមាផ្

ខច នុង បទបញ្ហា រដ្ឋបា  លដ្ើមបីការពារជផ្ស្រនីស្រនលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។  

២)បញ្ាីលមម ះលមនិីបរលទស ខដ្ ទទួ ការអផ្ុញ្ហញ តលោយគ្ែៈលមនិរីបសរ់ដ្ឋណា

មួយខដ្ ជាសមាជិនរបស់អ គការសហស្របជាជាតិ លហើយខដ្ បាផ្ចុះលមម ះលៅគ្ែៈ

លមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ផ្ិ លែោើយតបលៅផ្ឹ  នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយរបស់អ គភាពគាពំារ

ការការពារនដី  លដ្ើមបីការពារជផ្ស្រនីស្រនលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ដូ្ចមាផ្ខច នុង 

បទបញ្ហា រដ្ឋបា  ។ 

 -លោយសថ ិតលៅលស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់សហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះ តាមនរែីសមស្រសប បងាា ញបញ្ាីលមម ះលមនិី ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ២ ចំែចុ (គ្) 

ផ្ិ  (ឃ) លៅដ្ ់បុគ្គ ខដ្ មាផ្សិទធិទទួ បាផ្លមនិីការពារនដី ស្រសបតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

ច-ស្រតូិៃដ ់ពយត៌មាផ្សដ ីពីលមនិីដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ២ ចំែចុ (គ្) ផ្ិ  (ឃ) ដ្ ់បុគ្គ ខដ្  

មាផ្សិទធទិទួ បាផ្លមនិីការពារសថ ិតលៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ លៅលព មាផ្សំលែើសុពំយត៌មាផ្

បខផ្ថម។ 

ែ-លធវើនិចចសផ្ាជាមួយលមនិកីារពារនដី ខដ្ ការពាររា ់ជផ្ស សយយ ជផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ

ខដ្ ស្រនីស្រន ឬបុគ្គ ដ្ទទលទៀត ខដ្ មាផ្សិទធទិទួ បាផ្លមនិីការពារនដី ស្រសបតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង 

លផ្ះ ។ 

ជ-ស្រតួតពិផ្ិតយ ផ្ិ វាយតទមោល ើការបំលពញការងារទផ្ស្រគ្ប់និចចសផ្ាទា ំអស ់ដូ្ចមាផ្ខច នុង ចំែចុ 

(ែ) ខា ល ើ ផ្ិ អផ្ុញ្ហញ តឲ្យៃដ ់ស្របាន់នទស្រមស្រសបលៅតាម ទធៃ ការងារ ដូ្ចមាផ្ខច នុង បទ

បញ្ហា រដ្ឋបា របស់អ គភាពគាពំារការការពារនដី ។ 

ឈ-ៃដ ់ឲ្យលមនិីផ្ូិបញ្ាីបុគ្គ ិនជាតិ   ផ្ិ អផ្ដរជាតិខដ្ មាផ្សមតថភាពជួយដ្ ់ស្រនងមការពារនដី

សស្រមាបជ់ផ្ស្រនីស្រន ។ 

ញ-ៃដ ់ជំផ្ួយខៃុនចាប់ជាមូ ោឋ ផ្ ផ្ិ ជួយគាពំារល ើការស្រាិស្រជាិខៃុនចាប់ ផ្ិ ការស្រាិស្រជាិ 

ផ្ិ  ៃដ ់ឯនារដ្ ់លមនិី ខដ្ មនការពារចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

ដ្-លរៀបចំការបែដង ះបណាដ  ដ្ ់លមនិី លោយពិលស្រគាះលយាប ់ ផ្ិ  សហការជាមួយគ្ែៈលមនិី
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ទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។ 

៣. ផី្តិិធាធីចុះលមម ះលមនិីបរលទសលៅគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា លដ្ើមបីការពារនូផ្នដីលៅ

ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិខតមាផ្ភាពយុតដិធម៌ តមាោ ភាព ផ្ិ ឆ្នប់រហយស ។ 

៤.  នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយនុង ការចុះលមម ះលមនិីនុង បញ្ាីលៅនុង អ គភាពគាពំារការការពារនដី លដ្ើមបីការពារ

ជផ្ស្រនីស្រន លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ២ (ឃ) ខា ល ើ ស្រតូិអផ្ុិតដតាម

លគា ការែ៍ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-ផី្តិិធាធីសំរាបប់ញ្ចូ លមនិីលៅនុង បញ្ាីលលះស្រតូិមាផ្ភាពយុតដិធម៌ តមាោ ភាព ផិ្ ឆ្នប់រហយស ។  

ែ-លមនិីខដ្ បាផ្ោន់ពានយសុ ំ គឺ្ជាជផ្មិផ្នោ ប់ជាបល់ទាសពីបទស្រពហមទែឌ  ឬទទួ លទាសខា 

ខៃុនវិ ធាផ្យយមិផ្ឲ្យការពារនដីលោយគ្ែៈលមនិីរបសែ់ោួផ្ ។ 

គ្-លមនិីអផ្ដរជាតិ ខដ្ បាផ្ោន់ពានយសុំ ស្រតូិលគារពលៅតាម យនខែយែឌ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

១) ស្រតូិខតលៅនុង លព បចចងបបផុ្ជាសមាជិន ខដ្ មាផ្លនរដ៍លមម ះ អទផ្គ្ែៈលមនិី ខដ្ 

ស្រតូិបាផ្ ទទួ ាគ  ់លៅនុង រដ្ឋជាសមាជិនទផ្អ គការសហស្របជាជាតិ ។ 

២) មាផ្សញ្ហញ បយស្រតខៃុនចាប់ ឬ គុ្ែសមបតដិខៃុនចាប់ ឬ វិ ធាជាា ជីិៈខដ្ មាផ្តំទ លសម ើ ។ 

៣) មាផ្បទពិលាធផ្៍ការងារជាលមនិី លៅស្រនម ឬ ស្រពះរាជអាជាា  ឬ នុង មុែងារលៃស 

លទៀតយាា  តិច១០(ដ្ប)់ឆំុ្ន នុង លរឿ នដីស្រពហមទែឌ  ។ 

៤) មាផ្សមតថភាពខា ខៃុនផី្តិិធាធី ផ្ិ ចាប់ស្រពហមទែឌ ជាតិ ឬ អផ្ដរជាតិ ។ ផ្ិ  

៥) លចះភាាខែមរ អ ់លគ្ោស ឬ បារំា  ាក្ ត់ជំលញ ។ 

 ឃ-លមនិីជាតិ ខដ្ បាផ្ោន់ពានយសុំ ស្រតូិលគារពស្រតឹមខតតាមលនខខែឌ ដូ្ចខា លស្រកាមបាុលណាោ ះ ៖ 

១) ជាសមាជិនរបស់គ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។ 

២) មាផ្សមតថភាពខា ខៃុនផី្តិិធាធី ផ្ិ  ចាប់ស្រពហមទែឌ ជាតិ ឬ អផ្ដរជាតិ ។ 

៥. លមនិី ឬ ជំផ្ួយការរបស់ែោួផ្  ខដ្ ពានយសុំចុះលមម ះរបស់ពួនលគ្  សស្រមាប់ការពារជផ្ស្រនីស្រន   ដូ្ច

មាផ្ខច  លៅនុង អផុ្វិ ធានផ្ ២ ចំែចុ (ឃ) ផ្ិ   (ឈ) ខា ល ើ ស្រតូិបាផ្បដិ្លសធ ឬ មិផ្ស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយនុង 

រយៈលព  ៣០(ាមសិប)ទងៃ គិ្តោប់ពីទងៃទទួ ពានយលោយអ គភាពគាពំារការការពារនដី ឬ ស្រតូិបាផ្

 ុបលមម ះលចញពីបញ្ាី អាចបដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះនុង រយៈលព  ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ បលក្ ប់ពីទងៃ
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ទទួ លសចនដីជូផ្ដំ្ែឹ ពីលសចនដីសលស្រមចរបស់ស្របនផ្អ គភាពគាពំារការការពារនដី  ឬ លស្រកាយរយៈលព  

៣០(ាមសិប)ទងៃនផ្ោ ៃុត តាមនរែីសមស្រសប ។ លសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបិទៃោូិតវាា ។ 

ស្របសិផ្លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះមិផ្អាចរនសលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការនំែត់បាផ្លទ លលះលសចនដីសលស្រមច

របស់ស្របនផ្អ គភាពគាពំារការការពារនដី ស្រតូិតមេ ់ទុនជាបាផ្ការ លហើយលៅនុង នរែីខដ្ ពានយសុំលលះ

មិផ្ស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយនុង រយៈលព  ៣០(ាមសិប)ទងៃ    ស្រតូិោត់ទុនថាបាផ្សលស្រមចឲ្យចុះលមម ះនុង បញ្ាី ។ 

៦. ស្របនផ្អ គភាពគាពំារការការពារនដី ស្រតូិសលស្រមចអំពីជផ្ណាមួយជាជផ្ស្រនីស្រន ផ្ិ ការោត់តា ំ

លមនិីការពារជផ្ស្រនីស្រន លោយខៃអនល ើ នខែៈវិ ធាផិ្ចាយយ ខដ្ នំែត់លៅនុង បទបញ្ហា រដ្ឋបា ទផ្អ គភាព

គាពំារការការពារនដី ។ លសចនដីសលស្រមចលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ តវាា លៅ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

លោយលយា លៅតាមនរែ ី ខដ្ ជផ្លលះស្រតូិចូ បងាា ញែោួផ្នុង រយៈលព  ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំថ្ងៃ គិ្តោប់ពីទងៃ

ទទួ បាផ្ការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនដីសលស្រមចលផ្ះ ។ លសចនដីសលស្រមចរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ របស់

អ គជំផ្ុំជស្រមះ នុង នរែលីផ្ះបិទៃោូិបដឹ តវាា  ។ 

វវិនន ១២: ការោរៀបច ំនិង្ការម្បម្ព្ឹតតោៅទនការចើូរួររបស់ជនរង្ោម្គាះ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិបល េើតអ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ ផ្ិ អ គភាពសហលមនិីលមំុែតំណា លដ្ើម 

បែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ អ គភាពសហលមនិលីមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិមាផ្សវ យយភាព ពាន់ពផ្ធយ

ផ្ឹ ការងារសំខាផ្់ៗខដ្ ទាន់ទ ផ្ឹ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែដូី្ចមាផ្ខច នុង ិធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ ការធាយា យយ

រដ្ឋបា អាចចុះនិចចសផ្ាជាមួយលមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ការធាយា យយរដ្ឋបា ន៏ៃត ់ៃ ខដ្រ

ផ្ូិការគាពំារខៃុនរដ្ឋបា ខដ្ ោំបាច់ដ្ ់អ គភាពសហលមនិីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ 

ស្រគ្ប់លមនិតំីណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីទា ំអស ់។  

វវិនន ១២ សក្ួន: អង្គភាព្គាោំរជនរង្ោម្គាះ  

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០,  វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិទងៃទ ី១៦ ខែម្ក្រា  ឆំុ្ន២០១៥) 

១. អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះស្រតូិ៖ 

ន- ជួយសស្រមួ ដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះនុង ការោន់ពានយបែដ ឹ  លោយសថ ិតលៅលស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់

សហស្រពះរាជអាជាា  ។ 

ែ-  ជួយសស្រមួ ដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះនុង ការោន់ពានយបែដ ឹ សុតំា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីលោយ

សថ ិតលៅលស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។  
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គ្- រនាបញ្ាីលមម ះលមនិីជាតិ ផ្ិ អផ្ដរជាតិខដ្ បាផ្ចុះលមម ះលៅគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រន

នមពងជា ខដ្ មាផ្បំែ លធវើជាតំណា ឲ្យជផ្រ លស្រគាះ ឲ្យអុនបតឹ  ឬឲ្យសមាគ្មជផ្រ លស្រគាះលៅចំលពាះ

មុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

ឃ. ទទួ ពិផ្ិតយ លៃក្ៀ ផ្ទក្ ត់ ផ្ិ បនខស្របពានយសុំរបស់លមនិីបរលទស លដ្ើមបីតំណា ឱ្យលដ្ើមបែត ឹ 

រដ្ឋបបលិែីលៅចំលពាះមុែ អ.ិ.ត.ន ផិ្ បញ្ចូផ្ពានយសុំខដ្ មាផ្ នខែៈស្រគ្ប់ស្រគាផ់្ លៅគ្ែៈលមនិី

ទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា លដ្ើមបីចុះលមម ះស្រសបតាមផី្តិិធាធីខដ្ បាផ្នំែត់លោយគ្ែៈលមនិីទផ្

ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា  បលក្ ប់ពីបាផ្ពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ។ 

 - ស្រគ្ប់ស្រគ្ ពានយសុំចុះលមម ះ  នុង បញ្ាីរបសស់មាគ្មជផ្រ លស្រគាះ   ខដ្ បាផ្ទទួ ការយ ់ស្រពម 

ឲ្យបំលពញនិចចនុង លមជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រសបតាម

 នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២៣សក្ួ ផ្បី ផ្ិ ខងរនាបញ្ាីលមម ះសមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ ខដ្ 

បាផ្ទទួ ការយ ់ស្រពមរួចលហើយ ។ 

ច- ៃត ់ពយត៌មាផ្ទូលៅដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះ ផ្ិ ជាពិលសសលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

ែ- លោយសថ ិតលៅលស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ  នុង នរែី

សមស្រសប បងាា ញផ្ូិបញ្ាីលមម ះដូ្ចលរៀបរាប់ខា ល ើ ផ្ិ ពត៌មាផ្អំពីលមនិី ផ្ិ សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ

 ខា ល ើដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះ ឬលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ ជួយសស្រមួ ដ្ ់ការតំណា តាមៃោូិចាប់ដូ្ច

ខដ្ មាផ្ខច នុង ិធានផ្ ២៣ ។ 

ជ- ជួយសស្រមួ  ផ្ិ គាពំារដ្ ់ការចូ រួមលៅនុង ផី្តិិធាធីតុលាការរបស់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី 

ផ្ិ អុនោន់ពានយបែត ឹ  ។ 

ឈ- លៅលព សមស្រសប លោយមាផ្ការពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយសហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ 

រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ ខៃុននិចចការានរែៈ ទទួ បផ្ក្ងនសនមមភាពៃសពវៃាយពយត៌មាផ្ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ  ជផ្

រ លស្រគាះ ជាពិលសសលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ ផ្ិ  

ញ- អផ្ុមយតបទបញ្ហា រដ្ឋបា ខដ្ ោបំាច់លដ្ើមបីលធវើឲ្យវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ អផ្ុិតដយាា  មាផ្ស្របសិទធភាព ។ 

២.  នខែៈិធាផិ្ច័យយនុង ការចុះលមម ះលមនិីនុង បញ្ាីលមនិីទផ្អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ លដ្ើមបីលធវើជា

តំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្បបបលិែ ី លៅចំលពាះមុែអ គជំផំុ្ជស្រមះិធាាមញ្ញ ដូ្ចមាផ្ខច ចំែចុ (១)(គ្) ខា 

ល ើទផ្ិធានផ្លផ្ះ ស្រតូិអផ្ុិតតតាមលគា ការែ៍ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 
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 ន) ផី្តិិធាធីនុង ការោន់បញ្ចូ លៅនុង បញ្ាីលមម ះលផ្ះ ស្រតូិខតមាផ្ភាពយុតតិធម៌ តមាោ ភាព  ផ្ិ 

 ឆ្នប់រហយស, 

 ែ) អុនោន់ពានយសុំ ពំុនោ ប់ស្រតូិបាផ្ទទួ ការោន់ពិរុទធភាពពីបទល មើសស្រពហមទែឌ ធៃផ្់ធៃរ  ឬ

 ទទួ លទាស ខា ខៃុនិធាផ្យយ ខដ្ គ្ែៈលមនិីស្របនបិធាជាា ជីិៈរបស់ែោួផ្ យ ់លឃើញថា  ពំុ

 សយនតិសមលធវើជាលមនិី តំណា ឱ្យជផ្រ លស្រគាះលឡើយ។  

 គ្) អុនោន់ពានយសុំខដ្ មាផ្សញ្ហា តតិខែមរ ស្រតូិៈ 

         ១) ជាសមាជិនទផ្គ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រន   នមពងជា ផ្ិ  

២) មាផ្សមតថភាព ខា ចាប់ ផិ្ ផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ  លៅនស្រមិតជាតិ ឬអផ្តរជាតិ ។ 

 ឃ) អុនោន់ពានយសុំជាជផ្បរលទស ស្រតូិៈ 

  ១) នុង លព បចចងបបផុ្ ជាសមាជិនទផ្គ្ែៈលមនិីខដ្ មាផ្និតតិយស អ ផ្ិ ស្រតូិបាផ្ទទួ 

  ាគ  ់លៅនុង ស្របលទសខដ្ ជាសមាជិនរបស់អ គការសហស្របជាជាតិ។ 

       ២) មាផ្សញ្ហញ បយស្រតខៃុនចាប់ ឬនស្រមិតលសម ើខៃុនចាប់ ស្របនបិធាជាា ជីិៈ, 

       ៣) លចះភាាខែមរ, ភាាបារំា  ឬភាាអ ់លគ្ោស ាក្ ត់ជំលញ, 

       ៤) មាផ្សមតថភាពខា ចាប់ ផិ្ ផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ  លៅនស្រមិតជាតិ ឬអផ្តរជាតិ។ 

      ៥) មាផ្បទពិលាធផ្៍ពាន់ពយផ្ធ ខា ផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ  ជាលមនិី លៅស្រនម ឬរដ្ឋអាជាា  ឬមាផ្

  សមតថភាពដ្ទទលទៀត។  

៣. លោយសហការជាមួយសហលមនិីលមុំែ ផ្ិ នុង នរែីសមស្រសប លោយសស្រមបសស្រមួ ជាមួយ 

អ គការនុង  ផ្ិ លស្រៅរោឋ ភិបា  អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ ស្រតូិែំស្របឹ ែុះខែុ លធវើការនំែត់ បល េើត 

ផ្ិ បលក្ ប់មនអផ្ុិតតគ្លស្រមា ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២៣ សក្ួ ផ្បួផ្ (៣)(ែ) ។  

៤. អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ ស្រតូិបាផ្ស្របគ្ ់ភារនិចចឲ្យលធវើការលរៀបចំ ផិ្ អផុ្ិតតនមមិធាធី ស្រពមទា ំ

វិ ធានផ្ការលលខដ្ មិផ្ពាន់ពផ្ធយផ្ឹ បលចចនលទសតុលាការ លដ្ើមបៃីត ់ជាស្របលយាជផ្៍ដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះឲ្យកាផ្់ខត

ទូ ំទូលាយ។ នុង នរែីខដ្ សមស្រសប នមមិធាធីខា ល ើលផ្ះអាចស្រតូិបាផ្លរៀបចំ ផ្ិ អផ្ុិតតលោយមាផ្និចច

សហការជាមួយអ គការនុង ផ្ិ លស្រៅរោឋ ភិបា  ខដ្ សថ ិតលៅលស្រៅអ គជំផ្ុំជស្រមះិធាាមញ្ញ ។  
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វវិនន ១២ សក្ួនព្ីរ: សហោរនវីលរុំែតំណាង្ោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ ី

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី២៣ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១១) 

១. សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិនលឲ្យមាផ្ស្របសិទធិភាពអំពីការលរៀបចំការ

តំណា របស់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ោប់ពីដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ ខដ្ លធវើឲ្យមាផ្តុ យភាពផូ្ិ

សិទធរិបស់ភាគី្ទា ំអស់ផ្ិ តស្រមូិការឲ្យការជំផ្ុំជស្រមះស្របស្រពឹតតលៅបាផ្ឆ្នប់រហយស នុង បរធាបទពិលសសរបស ់

អ.ិ.ត.ន ។ 

២ សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីទទួ សិទ្ធិអំណាច តាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ សហលមនិី

លមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិមាផ្កាតពវនិចចល ើននំពស់យុតតិធម៌ ផ្ិ ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី

ស្របនបលោយភាពស្រតឹមស្រតូិផ្ិ មាផ្ស្របសិទធិភាព ។   

៣. ជាដំ្បូ  លហើយសំខាផ្់បំៃុត សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិខសវ  រនទសសផ្ៈ

លៃស ៗ ពីលមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី លហើយផ្ិ ពាយាមសស្រមបសស្រមួ ឲ្យអស់ពី ទធភាពលដ្ើមបី

មផ្លៅដ្ ់ការឯនភាពគុាជាឯនច័យផ្  នុង ការលធវើជាតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែលីៅនុង ដំ្ណាន់កា 

ជំផ្ុំជស្រមះ ។ នុង លគា បំែ លផ្ះ ផី្តិិធាធីទៃក្នុង ស្រតូិបល េើតលឡើ លោយសហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ 

រដ្ឋបបលិែ ីលោយមាផ្ការពិលស្រគាះពិភានាជាមួយលមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

៤. សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិរួមមាផ្ លមនិីជាតិ ផ្ិ លមនិីអផ្តរជាតិ

ខដ្ ស្រតូិបាផ្លស្រជើសលរីស ផ្ិ  ៃត ់មូ ផ្ិធិលោយ អ គជំផំុ្ជស្រមះិធាាមញ្ញ ផ្ិ ស្រតូិបាផ្គាពំារលោយបុគ្គ ិន

មួយចំផ្ួផ្លទៀតតាមការោំបាច់។ មុែងាររបស់ពួនគាត់ស្រតូិោប់លៃតើមលៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ាលា

ដំ្បូ  បាផ្ទទួ សំែុំលរឿ ។ និចចទា ំឡាយស្រតូិលធវើលឡើ រួមគុា ល ើនខ  ខតលៅលព ខដ្ មាផ្ការ ស្របគ្ ់

សិទធឲិ្យលៅផ្រណាមុាន់ នុង ចំលណាមពួនគាត់ តាមរយៈលសចនតីសលស្រមចរួមជាលាយ នខែ៍អនសរ លដ្ើមបី

បំលពញនិចច លលះលរៀ ៗែោួផ្។ ស្របសិផ្លបើ សហលមនិីលមុំែទា ំពីរ មិផ្អាចបំលពញមុែងាររបស់ែោួផ្

បាផ្ជាបលណាត ះអាសផ្ុ លោយារកា ៈលទសៈពិលសស ផ្ិ មិផ្អាចបាា ផ្់ាម ផ្បាផ្ ការធាយា យយរដ្ឋបា  

លោយពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយសហលមនិីលមុំែ លបើអាចលធវើលៅបាផ្ស្រតូិោត់តា ំយាា  លោចណាសល់មនិី

មួយរូប លដ្ើមបបីំលពញតួលទីទា ំលផ្ះ រហូតដ្ ់លព ខដ្ សហលមនិីលមុំែណាមួយ អាចបផ្តមុែងាររបស់

ែោួផ្បាផ្ ។ 

៥. មុែងារសំខាផ្់ៗរបស់សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិរួមបញ្ចូ ទា ំៈ 
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ន.  ការតំណា ឲ្យៃ ស្របលយាជផ៍្របស់បែតង ំលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ខដ្ បាផ្រួមគុាជា

ស្រនងមខតមួយ ដូ្ចខដ្ បាផ្ខច លៅនុង ិធានផ្ ២៣ (១) ផ្ិ  (២) ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង  ។  

ែ.  ការទទួ ែុសស្រតូិជាចុ លស្រកាយលៅកាផ្តុ់លាការ សំរាប់ការៃត ់ការអះអា  ផ្ិ  

យុទធាស្ដសតជាទូលៅ ស្រពមទា ំការតំណា ចំលពាះមុែតុលាការអំពីៃ ស្របលយាជផ្៍ 

របស់បែតង ំលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ខដ្ បាផ្រួមគុាជាស្រនងមខតមួយលលះ ោប់ពី 

ដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ ។  

៦. លមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិស្របឹ ខស្រប ឲ្យអស់ ទធភាពលដ្ើមបីៃត ់ការគាសំ្រទដ្ ់សហ

លមនិីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី នុង ការតំណា ៃ ស្របយាជផ្៏ឲ្យបែតង ំទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបប

លិែខីដ្ រួមគុាជាស្រនងមខតមួយ ។ ការគាសំ្រទលោយលមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីលផ្ះ អាចរួម

បញ្ចូ ទា ំការោន់ារណាលោយផ្ទក្  ់មាត់ ផ្ិ ជាលាយ នខែ៍អនសរ ការាត បច់លមោើយនូផ្នតីរបស់ែោួផ្ 

ផ្ិ ានសី ផ្ិ និចចផី្តិិធាធីលៃស ៗលទៀត ។ លោយអផ្ុលលាមតាម វិ ធានផ្ ១២ សក្ួ ផ្ពីរ (៥) (ែ)  ការគាសំ្រទលផ្ះ

ស្រតូិមាផ្ការស្រពមលស្រពៀ គុារវា សហលមនិលីមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ផិ្ លមនិីតំណា លដ្ើម

បែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ ពាន់ពផ្ធយ ។ សហលមនិីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិលធវើការសស្រមប 

សស្រមួ សនមមភាពទា ំឡាយរបស់លមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីតាមិធាធីៃត ់ការគាសំ្រទលផ្ះ ។ 

គ- ការិយាើ័យសហម្ព្ះរាជអាជាា  

វវិនន ១៣: ម្បតិបតដិការទនការយិាើ័យសហម្ព្ះរាជអាជាា  

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា    ស្រតូិលធវើសនមមភាពលោយឯនរាជយលៅនុង អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។

សមាសភាពរបសក់ារធាយា យយលផ្ះ រួមមាផ្សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  មស្ដផ្ដីដ្ទទលទៀតតាមការោបំាច់ លោយ

រាប់បញ្ចូ ទា ំស្រនឡាបញ្ាីមុាន់យាា  តិច។  លដ្ើមបីអផ្ុិតដតាមាម រតីទផ្មាស្រតា ២២ ងមី ទផ្ចាប់សដ ពីីការបល េើត

អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ សហស្រពះរាជអាជាា  អាចលស្រជើសលរីសស្រពះរាជអាជាា រ  ពីនុង ចំលណាមសហស្រពះរាជ

អាជាា រ  ផ្ិ ជំផ្ួយការសហស្រពះរាជអាជាា  ។ ស្រនឡាបញ្ាីទផ្ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិរនា

ឯនារលសុើបអល េតបឋម ផ្ិ បំលពញសនមមភាពដ្ទទលទៀតតាមតស្រមូិការរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  ដូ្ចមាផ្

ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

២. នុង ការតាន់ខត  ឬ ការខនខស្របបទបញ្ហា រដ្ឋបា ទផ្ការធាយា យយរបសែ់ោួផ្ សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិលធវើ

ការពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គជំផ្ុំជស្រមះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយ
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រដ្ឋបា អំពីបញ្ហា លល   ខដ្ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ដំ្លែើរការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ ការធាយា យយសហលៅ

ស្រនមលសុើបអល េត ឬ ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ បទបញ្ហា រដ្ឋបា លផ្ះ ស្រតូិអផ្ុមយតយ ់ស្រពមលោយសហស្រពះរាជ

អាជាា ទា ំពីរ ។ 

៣. លិៀរខ  ខតសនមមភាពទា ំឡាយខដ្ ស្រតូិលធវើរួមគុា លស្រកាមចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាា

មញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ សហស្រពះរាជអាជាា អាចលៃក្រអំណាចលៅឲ្យស្រពះរាជអាជាា ណា

មួយនុង ចំលណាមសហស្រពះរាជអាជាា ទា ំពីររូប តាមរយៈលសចនដីសលស្រមចរួមគុាជាលាយ នខែអ៏នសរលដ្ើមបី

ឲ្យបំលពញនិចចខតមុាន់ឯ បាផ្។ 

៤. លិៀរខ  ខតនិចចការណាខដ្ ចាប់សដ ីពីការបល េើតអ ដជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ 

វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះតស្រមូិឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា អផ្ុិតដលោយែោួផ្ឯ ផ្ទក្  ់ សហស្រពះរាជអាជាា អាចលៃក្រភារនិចច

របស់ែោួផ្លោយផ្ទក្  ់មាត់ ឬ ជាលាយ នខែ៏អនសរ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-លៅនុង ដំ្ណាន់កា លសុើបអល េតបឋម៖ លៃក្រភារនិចចលៅឲ្យអុនលសុើបអល េត ល ើនខ  ខតនុង នរែី

ខដ្ ស្រតូិអផ្ុិតដវិ ធានផ្ការប ខំ ឬ លៅឲ្យមស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌។ 

ែ-លៅស្រគ្ប់លព លិលាទា ំអស់ៈ លៃក្រភារនិចចលៅឲ្យស្រពះរាជអាជាា រ ។ 

គ្-នុង នរែីខដ្ លៃក្រភារនិចចលោយផ្ទក្  ់មាត់ សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិស្របគ្ ់ ិែិតជាលាយ នខែ៏

អនសរ លៃក្រភារនិចចនុង រយៈលព  ៤៨(ខសសិបស្របាបីំ)លមាា   លស្រកាយលព លៃក្រភារនិចចលោយផ្ទក្  ់

មាត់។ 

៥. នុង នរែមីាផ្ការខែវ លយាប ់គុារវា សហស្រពះរាជអាជាា  ផី្តិិធាធីខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៧១ ស្រតូិ

យនមនអផ្ុិតដ។ 

៦. លសចនតីសលស្រមចទា ំឡាយរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  បិទៃោូិបតឹ តវាា  ។ 

ឃ- ការិយាើ័យសហោៅម្ក្រោសុកបអោង្េត 

វវិនន ១៤: ម្បតិបតដិការទនការយិាើ័យសហោៅម្ក្រោសុកបអោង្េត 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិបល េើតជាការធាយា យយមួយឯនរាជយ លៅនុង អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ សមាសភាពការធាយា យយលផ្ះ រួមមាផ្សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ មស្ដផ្ដីជំផ្ួយ តាមការ

ោបំាច់។  
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២. សហលៅស្រនមលសុើបអល េតផ្ីមួយៗ ស្រតូិមាផ្ស្រនឡាបញ្ាីមួយរូប។ ស្រនឡាបញ្ាី ស្រតូិរនាឯនារ

លសុើបសួរ ផ្ិ ទទួ រាាប់រ ផ្ូិនិចចការដ្ទទលទៀត តាមតស្រមូិការរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ដូ្ចមាផ្ខច 

នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។  

៣. នុង ការលរៀបចំ ផ្ិ  ការខនខស្របបទបញ្ហា រដ្ឋបា ទផ្ការធាយា យយរបសែ់ោួផ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ស្រតូិលធវើការពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គជំផ្ុំជស្រមះ សហស្រពះរាជអាជាា  ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយ

រដ្ឋបា អំពីបញ្ហា លលខដ្ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ដំ្លែើរការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះឬការធាយា យយទា ំលលះ។ 

បទបញ្ហា រដ្ឋបា លផ្ះស្រតូិអផ្ុមយតលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតទា ំពីរ ។ 

៤.  លិៀរខ  ខតសនមមភាពណា ខដ្ តស្រមូិឲ្យអផ្ុិតដលោយរួមគុា ដូ្ចមាផ្ខច នុង ចាប់សដ ពីីការបល េើត

អ គជំផ្ុជំស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ  វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចលៃក្រភារនិចច លៅឲ្យសហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ណាមួយនុង ចំលណាមសហលៅស្រនមលសុើបអល េតទា ំពីរ តាមរយៈ ិែិតរួមគុាជា

លាយ នខែ៏អនសរ លដ្ើមបីឲ្យបំលពញនិចចខតមុាន់ឯ បាផ្ ។ 

៥. លិៀរខ  ខតនិចចការណា ខដ្ តស្រមូិឲ្យអផ្ុិតតលោយែោូផ្ឯ ផ្ទក្  ់ ដូ្ចមាផ្ខច នុង ចាប់សដ ពីីការ

បល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចលៃក្រភារនិចចរបស់ែោួផ្ តាម

រយៈដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជផំ្ួសលៅឲ្យអុនលសុើបអល េតរបស់ែោួផ្ ល ើនខ  ខតនុង នរែីខដ្ ស្រតូិអផ្ុិតដ

វិ ធានផ្ការប ខំ ឬ លៃក្រភារនិចច លៅឲ្យផ្គ្របា យុតដិធម៌ ។ 

៦. នុង នរែខីដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតបាផ្អិតដមាផ្ និចចខដ្ ស្រតូិបំលពញលោយផ្ទក្  ់ លោយ

សហលៅស្រនមលសុើបអល េតលលះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ អាចអផ្ុិតដបាផ្តាមមលធាបាយពីចមាៃ យ ។ 

៧. នុង នរែមីាផ្ការខែវ លយាប ់គុារវា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផី្តិិធាធីខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្

៧២ ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដ ។ 

ង្-នគរបាើយុតដិនរ៌  អនក្ោសុកបអោង្េត និង្ ម្ក្ឡាបញ្ជ ី 

វវិនន ១៥: នគរបាើយុតដិនរ៌ 

១. ផ្គ្របា យុតដិធម៌ គឺ្ជាមស្ដផ្ដជីំផ្ួយរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ មស្ដផ្ដទីា ំលផ្ះអផ្ុិតដការលសុើប

អល េត លៅទូទា ំស្របលទសនមពងជា លស្រកាមការខែលខំតពីសហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ផ្ិ អ គជំផ្ុំជស្រមះ តាមនរែសីមស្រសប ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ លៅនុង ការបំលពញមុែងារ

របស់ែោួផ្ ផ្គ្របា យុតដិធម៌ មិផ្ស្រតូិខសវ  រន ឬ ទទួ បញ្ហា ពីជផ្ណាដ្ទទលទៀតលឡើយ។ 
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២. សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិដឹ្នល ំ ផ្ិ  សស្រមបសស្រមួ សនមមភាពរបសផ់្គ្របា យុតដិធម៌រហូតដ្ ់ការ

លសុើបសួរ ស្រតូិបាផ្ោប់លៃដើមដំ្លែើរការ។ លៅលព ការលសុើបសួរោប់លៃដើមដំ្លែើរការ ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ស្រតូិ

បំលពញភារនិចច របស់ែោួផ្តាមការខែលរំបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

៣. នុង អំឡង លព ទផ្ការលសុើបសួរបខផ្ថម ខដ្ បងាគ ប់លឡើ លោយអ គជំផ្ុំជស្រមះ ផ្គ្របា យុតតិធម៌

ស្រតូិបំលពញ ភារនិចចតាមការខែលរំបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

៤. សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិមាផ្សិទធអិំណាចបញ្ាូផ្នរែនំីហុសវិ ធាជាា ជីិៈ របស់ផ្គ្របា យុតដិធម៌លៅ

អាជាា ធរនមពងជា ខដ្ មាផ្សមតថនិចច ។ 

វវិនន ១៦: អនក្ោសុកបអោង្េត 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

លដ្ើមបីអផ្ុិតតមុែងាររបស់ែោួផ្   លៅនុង ស្រនបែយែឌ ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ   ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្

ទៃក្នុង លផ្ះ  មស្ដផ្ដទីផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ខដ្ ស្រតូិបាផ្ោត់តាំ ឲ្យលធវើជាអុនលសុើបអល េត លោយការធាយា

 យយសហស្រពះរាជអាជាា  ឬ ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិខតមាផ្ការៃដ ់ផ្ីតិសមបទាលោយ

ស្រនសួ យុតដិធម៌ ។ នុង ផ្យយលផ្ះ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិបញ្ាូផ្បញ្ាីលមម ះអុនលសុើបអល េត ជាបលក្ ផ្់លៅ

ស្រនសួ យុតដិធម៌ លដ្ើមបីៃដ ់ផ្ីតិសមបទា ។ អុនលសុើបអល េតខដ្ ទទួ បាផ្ផ្ីតិសមបទាស្រតឹមស្រតូិលហើយ ស្រតូិ

សបងលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះណាមួយទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ។ 

វវិនន ១៦ សក្ួន ម្ក្ឡាបញ្ជ  ី

(អផ្មុយតទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

 លដ្ើមបីអផ្ុិតតមុែងាររបស់ែោួផ្លៅនុង  អ.ិ.ត.ន ដូ្ចខដ្ បាផ្ខច នុង ិធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ មស្ដផ្តី អ.ិ.ត.ន

ខដ្ ស្រតូិបំលពញមុែងារជាស្រនឡាបញ្ាី ស្រតូិទទួ ផ្ីតិសមបទាពីស្រនសួ យុតតិធម៌។ លដ្ើមបីបំលពញតាមតំរូិការ

លផ្ះ ការធាយា យយរដ្ឋបា  ស្រតូិបញ្ាូផ្បញ្ាីលមម ះស្រនឡាបញ្ាីជាបលក្ ផ្់លៅស្រនសួ យុតតិធម៌ លដ្ើមបីៃត ់ផ្ីតិ

សមបទា ។  
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ច-អង្គជំនុំជម្រះ 

វវិនន ១៧: ប បបញ្ញតដ ិូោៅ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០)  

១. អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិបល េើតលឡើ ជាអ គភាពឯនរាជយ លៅនុង អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការ

នមពងជា។ អ គជំផ្ុំជស្រមះផ្ីមួយៗ រួមមាផ្លៅស្រនម លៅស្រនមបស្រមង  ស្រនឡាបញ្ាី ផ្ិ បុគ្គ ិនមួយចំផ្ួផ្តាមតស្រមូិ

ការ ។ 

២. ស្របសិផ្លបើលៅស្រនមណាមុាន់ មិផ្អាចបផ្តចូ រួមនុង សិលការរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  បទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៧៧ វិ ធានផ្ ៧៩ ផ្ិ  វិ ធានផ្ ១០៨ ស្រតូិយន

មនអផ្ុិតដតាមនរែីសមស្រសប ។ 

៣. អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិមាផ្ស្រនឡាបញ្ាីជាជំផ្ួយការ ខដ្ ស្រតូិមាផ្ភារនិចចរនាទុនឯនារសំែុំលរឿ 

លៃស ៗទផ្ដំ្លែើរការលរឿ នដី ផ្ិ បលំពញសនមមភាពតាមការខែលរំបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្

ទៃក្នុង លផ្ះ ។  

៤. នុង ការលរៀបចំ ឬការខនខស្របបទបញ្ហា រដ្ឋបា របស់ែោួផ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើការពិលស្រគាះលយាប ់ជា

មួយសហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រពមទា ំស្របនផ្ ផ្ិ  អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា 

 អំពីបញ្ហា លល ខដ្ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ដំ្លែើរការរបស់ការធាយា យយទា ំលផ្ះ ។ បទបញ្ហា រដ្ឋបា លផ្ះ

ស្រតូិអផ្ុមយត លោយសលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុបទផ្លៅស្រនមរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះផ្ីមួយៗ ។ 

ឆ-ការរោរៀបចំអង្គជំនុំជម្រះ 

វវិនន ១៨: ក្ិចចម្បជុំោព្ញអង្គ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ លៅស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ ន៏ដូ្ចជាលៅស្រនមបស្រមង  សហស្រពះរាជអាជាា  

ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា បស្រមង  ស្របនផ្អ គភាពគាពំារការការពារនដី ស្របនផ្អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ ផ្ិ 

ស្របនផ្ ផ្ិ  អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  អាចចូ រួមបាផ្ទា ំអស់គុា លៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គ ។  

២. ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិលធវើជាស្របនផ្ដឹ្នលនិំចចស្របជុំលពញអ គ ឬ ដឹ្នលលំោយលៅស្រនម

ណាមុាន់ ខដ្ ស្របនផ្បាផ្ោត់តា ំឲ្យជំផ្ួស នុង នរែីខដ្ ស្របនផ្អិតដមាផ្ ។ 

៣. វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះស្រតូិអផ្ុមយតតាមផី្តិិធាធី ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

28 

ន-លោយទទួ ាគ  ់អំពីឋាផ្ៈពិលសសរបសស់្រពះរាជអាជាា ជាលៅស្រនមខដ្រ ស្រសបលៅតាមចាប់នមពងជា 

សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិមាផ្សិទធលិបាះលឆុ្នតល ើវិ ធានផ្មួយចំផ្ួផ្ ខដ្ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ និចចការរដ្ឋ

បា របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញខដ្ មាផ្ខច លៅនុង ជំពូន ១ ផ្ិ  ២ ទផ្វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ ការ

អផ្ុមយតស្រតូិលធវើលឡើ លោយការលបាះលឆុ្នតយនសលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុបយាា  តិច ១៥ (ដ្ប់ស្របាំ) 

ល ើ ២១ (ទមភមួយ) ទផ្សលមោ របសល់ៅស្រនម ផ្ិ  ស្រពះរាជអាជាា ទា ំអស់ខដ្ មាផ្សិទធលិបាះ

លឆុ្នត។ 

ែ-មាផ្ខតសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ  លៅស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះបាុលណាោ ះ ខដ្ ស្រតូិលបាះលឆុ្នត

អផ្ុមយតល ើជំពូន ៣ ទផ្វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ ការអផ្ុមយតស្រតូិលធវើលឡើ  លោយការលបាះលឆុ្នតយន

សលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុបយាា  តិច ១៤(ដ្បប់ួផ្) ល ើ ១៩(ដ្ប់ស្របាបំួផ្)សលមោ របសល់ៅស្រនម

ទា ំអស់ខដ្  មាផ្សិទធលិបាះលឆុ្នត ។ 

គ្-សលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុបខា ល ើ ស្រតូិខតគ្ែលមដ លទៀតលៅតាមការខស្របស្របួ  ទផ្ចំផ្ួផ្សរុប

របស់លៅស្រនម ខដ្ មាផ្សិទធលិបាះលឆុ្នតលៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គ ។ 

ឃ-អុនចូ រួមដ្ទទលទៀតលៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គដូ្ចជាលៅស្រនមបស្រមង  ផ្ិ  ស្រពះរាជអាជាា បស្រមង 

អាច ចូ រួមបាផ្នុង ឋាផ្ៈជាអុនពិលស្រគាះលយាប ់បាុលណាោ ះ ។ 

៤. មាផ្ខតសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ  លៅស្រនមជស្រមះនដីទា ំអស់បាុលណាោ ះ លទើបមាផ្សិទធលិបាះលឆុ្នត

ល ើលសចនដីសលស្រមចណាមួយលៃស លទៀតលៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គ   ។ ការអផ្ុមយតលសចនដីសលស្រមចលផ្ះស្រតូិលធវើ

លឡើ លោយ សលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុប ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៣ (ែ) ផ្ិ  (គ្) ។ 

៥. លៅលព ខដ្ លៅស្រនមណាមុាន់មិផ្អាចចូ រួមបាផ្ ការលបាះលឆុ្នតអាចលធវើលឡើ បាផ្ តាមរយៈអុន

ទទួ សិទធសិ្របទាផ្ ខដ្ ស្រតូិបាផ្ខត តាំ ជាលាយ នខែ៏អនសរ  នុង ចំលណាមលៅស្រនម ផ្ិ លៅន្រមបស្រមង ។ 

លៅលព ខដ្  ស្រពះរាជអាជាា មិផ្អាចចូ រួមបាផ្ ការលបាះលឆុ្នតអាចលធវើលឡើ បាផ្  តាមរយៈអុនទទួ សិទធិ

ស្របទាផ្ ខដ្ ស្រតូិបាផ្ខត តា ំជាលាយ នខែ៏អនសរនុង ចំលណាមស្រពះរាជអាជាា  ស្រពះរាជអាជាា បស្រមង  ផ្ិ 

លៅស្រនម ។ គាម ផ្មស្ដផ្ដីតុលាការណាមុាន់អាចទទួ សិទធសិ្របទាផ្ល ើសពីមុាន់បាផ្លឡើយ ។ 

៦. និចចស្របជុំលពញអ គាមញ្ញស្រតូិលកាះស្របជុំយាា  យូរបំៃុតនុង លរៀ រា ់ ៦ (ស្របាមំួយ) ខែមដ  លដ្ើមបី

បំលពញមុែងារដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-ពិផ្ិតយលមើ លឡើ វិ ធាញ ផ្ិ  លធវើវិ ធាលាធផ្នមមល ើវិ ធានផ្ទៃក្នុង  លបើោបំាច់ ។ 
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ែ-ពិផ្ិតយលមើ លឡើ វិ ធាញ ផ្ិ  លធវើវិ ធាលាធផ្នមមល ើលសចនដីខែលអំផ្ុិតដខដ្ បាផ្អផ្ុមយតរួចលហើយ

លោយគ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី ផ្ិ  វិ ធានផ្ទៃក្នុង  នុង នរែោីបំាច់ ។ 

គ្-អផ្ុមយតល ើរបាយការែ៍ស្របោឆំុំ្ន ខដ្ លសុើលឡើ លោយស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយ

រដ្ឋបា  លដ្ើមបីលៃាើលៅឧតដមស្រនងមស្របឹនាទផ្អ គលៅស្រនមទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ផ្ិ អគ្គល ខាធិការ

ទផ្អ គការសហស្របជាជាតិ ។ 

ឃ-លធវើការសលស្រមចអំពីបញ្ហា ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ដំ្លែើរការការងារទៃក្នុង  របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ

លៅតាមសំលែើរបស់គ្ែៈនមាម ធិការរដ្ឋបា តុលាការ ។ 

 -អផ្ុិតដមុែងារដ្ទទលទៀត ខដ្ មាផ្ខច នុង ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ និចចស្រពម

លស្រពៀ  ឬ នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

៧. និចចស្របជុំលពញអ គាមញ្ញស្រតូិលកាះស្របជុំ លោយស្របនផ្របស់និចចស្របជុំលពញអ គ តាមរយៈការធាយា

 យយរដ្ឋបា  ។ នរែីបលក្ ផ្់ ផ្ិ  លោយលយា លៅល ើតស្រមូិការខៃុនងិធាកា និចចស្របជុំលពញអ គិធាាមញ្ញមួយ

អាចស្រតូិលរៀបចំលធវើលឡើ  លោយស្របនផ្របស់និចចស្របជុំលពញអ គ តាមគំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមផ្ទក្  ់ែោួផ្ ឬ តាមសំលែើ

ភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុប របស់លៅស្រនមទា ំអស់ខដ្ មាផ្សទិធិលបាះលឆុ្នត ។ 

៨. និចចស្របជុំលពញអ គអាចលធវើលៅបាផ្  ុះស្រតាខតមាផ្នូរាុមភាគ្លស្រចើផ្ល ើស ុបទផ្លៅស្រនមទា ំអស់ខដ្ 

មាផ្សិទធលិបាះលឆុ្នត លោយលយា លៅតាមអផុ្វិ ធានផ្ ៣ (ែ) ផ្ិ  (គ្) លទាះបីតាមរយៈការចូ រួមលោយផ្ទក្  ់

ែោួផ្ អុនទទួ សិទធិស្របទាផ្ ឬ មលធាបាយពីចមាៃ យន៏លោយ ។ 

៩. នំែត់លហតុជាលាយ នខែ៏អនសរទផ្និចចដំ្លែើការ  ផ្ិ  លសចនដីសលស្រមចរបស់និចចស្របជុំលពញអ គជា 

ភាាខែមរ អ ់លគ្ោស ផ្ិ បារំា  ស្រតូិលធវើលឡើ លោយល ខាធិការោឋ ផ្ ។ តាមសំលែើរបសស់្របនផ្និចចស្របជុំលពញ 

អ គ សមាជិនទផ្ល ខាធិការោឋ ផ្រួមមាផ្មស្ដផ្តី ខដ្ ៃត ់មនពីអ គជំផ្ុំជស្រមះ ឬ/ផ្ិ ការធាយា យយសហស្រពះរាជ 

អាជាា  ឬ/ផ្ិ  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត តាមនរែីោបំាច់ ផ្ិ  សមស្រសប ។ 

១០. និចចស្របជុំលពញអ គស្រតូិលធវើជាសមាៃ ត់ ល ើនខ  ខតនិចចស្របជុំលពញអ គ សលស្រមចលៃស ពីលផ្ះ ។ និចចស្របជុំ

លពញអ គ    អាចអផ្ុញ្ហញ តឲ្យអុនជំលញខា លស្រៅ    ចូ រួមទា ំស្រសង   ឬ មួយខៃុននុង និចចស្របជុំលពញអ គ ។

ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិៃត ់បុគ្គ ិនជំផ្ួយជាោបំាច់ ។ 

វវិនន ១៩: គណ្ៈក្មាល នកិាររដ្ឋបាើតុលាការ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨, ទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨, ទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៣ ខែ សីោ ឆំុ្ន ២០១១) 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

30 

១. សមាសភាពរបសគ់្ែៈនមាម ធិការរដ្ឋបា តុលាការ  ស្រតូិមាផ្លៅស្រនមជាតិចំផ្ួផ្  ៣(បី)រូប ខដ្ 

លៅស្រនមមួយរូបជាស្របនផ្ ផ្ិ លៅស្រនមអផ្ដរជាតិចំផ្ួផ្ ២(ពីរ)រូប ខដ្ ស្រតូិបាផ្លបាះលឆុ្នតលស្រជើសលរីសលោយ

និចចស្របជុំលពញអ គ ។ សមាជិនជំផ្ួសជាតិមួយរូប ផ្ិ  អផ្ដរជាតិមួយរូប របស់គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិលបាះ

លឆុ្នតលស្រជើសលរីស លៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គ លដ្ើមបីជំផ្ួសសមាជិនខដ្ អិតដមាផ្ លៅតាមតស្រមូិការ។ សហ

ស្រពះរាជអាជាា ទា ំពីររូប ផ្ិ ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  អាចចូ រួមនុង និចចស្របជុំរបស់

គ្ែៈនមាម ធិការនុង ឋាផ្ៈជាអុនពិលស្រគាះលយាប ់បាផ្។ លៅលព ណាខដ្ សមាជិន ឬ សមាជិនជំផ្ួសណា

មុាន់របស់គ្ែៈនមាម ធិការៃដ ់ពយត៌មាផ្ ដ្ ់និចចស្របជុំលពញអ គថា ែោួផ្មិផ្អាច ឬ មាផ្បំែ មិផ្ច ់លធវើជា

សមាជិនរបសគ់្ែៈនមាម ធិការតលៅលទៀតលទ និចចស្របជុំលពញអ គស្រតូិស្របជុំលបាះលឆុ្នតលស្រជើសលរីសសមាជិនងមី

ណាមុាន់មនជំផ្ួស ។ 

២. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិៃដ ់ស្របឹនា ផ្ិ  ខែលដំ្ ់ការធាយា យយរដ្ឋបា អំពីសនមមភាពទា ំឡាយខដ្ 

ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការគាសំ្រទខៃុនរដ្ឋបា  ផ្ិ  តុលាការដ្ ់ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ លោយរួមទា ំការលរៀបចំ ផ្ិ  ការអផ្ុិតដងិធាកា ។ 

៣. គ្ែៈនមាម ធិការ ស្រតូិជួបស្របជុំលោយគំ្ផិ្តៃតួចលៃតើមរបស់ស្របនផ្ ។  និចចស្របជុំលផ្ះស្រតូិលធវើជាសមាៃ ត់ ។ 

ការចូ រួមពីចមាៃ យអាចលរៀបចំលធវើលឡើ បាផ្ តាមការោំបាច់។ 

៤. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិបំលពញនិចចការដ្ទទលទៀត ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

៥. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិមាផ្ល ខាធិការោឋ ផ្មួយជាជំផ្ួយការ ។   តាមសំលែើរបស់ស្របនផ្គ្ែៈនមាម

ធិការ សមាជិនទផ្ល ខាធិការោឋ ផ្រួមមាផ្  មស្ដផ្តីខដ្ ៃត ់មនពីអ គជំផ្ុំជស្រមះ ឬ/ផ្ិ   ការធាយា យយសហស្រពះ

រាជអាជាា  ឬ/ផ្ិ    ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត    តាមនរែីោបំាច់ ផ្ិ  សមស្រសប ។ លដ្ើមបី

សលស្រមចការងាររបសែ់ោួផ្ គ្ែៈនមាម ធិការរដ្ឋបា តុលាការ អាចយនអុនជំលញមនជួយ ខដ្ ជាបផ្ក្ងន

របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិៃត ់បុគ្គ ិនជំផ្ួយជាោបំាច់។ 

វវិនន ២០: គណ្ៈក្មាល នកិារនីតិវិនី និង្ វវិននទៃក្ក្នុង្ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិ ទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩  ផ្ ិទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. សមាសភាពរបសគ់្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី ផ្ិ  វិ ធានផ្ទៃក្នុង  ស្រតូិមាផ្លៅស្រនមជាតិចំផ្ួផ្ ៥(ស្របា)ំរូប 

លោយមាផ្លៅស្រនម ១(មួយ)រូប លធវើជាស្របនផ្ ផ្ិ លៅស្រនមអផ្ដរជាតិចំផ្ួផ្ ៤(បួផ្)រូប សមាជិនទា ំអស់ស្រតូិ

លបាះលឆុ្នតលស្រជើសលរីសលោយនិចចស្របជុំលពញអ គ ។  សមាជិនជំផ្ួសជាតិមួយរូប ផ្ិ  អផ្ដរជាតិមួយរូបរបស់

គ្ែៈនមាម ធិការលផ្ះ  ស្រតូិលបាះលឆុ្នតលស្រជើសលរីសលៅនុង និចចស្របជុំលពញអ គ  លដ្ើមបីជំផ្ួសសមាជិន ខដ្ អិតដ
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មាផ្លៅតាមតស្រមូិការ។ លៅលព ណាខដ្  សមាជិន ឬសមាជិនជំផ្ួសណាមុាន់របស់គ្ែៈនមាម ធិការ

ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់និចចស្របជុំលពញអ គថា ែោួផ្មិផ្អាចលធវើ ឬ លាឈប់ ជាសមាជិនរបស់គ្ែៈនមាម ធិការតលៅ

លទៀត និចចស្របជុំលពញអ គស្រតូិស្របជុំលបាះលឆុ្នតលស្រជើសលរីសសមាជិនងមីណាមុាន់មនជំផ្ួស។ 

២. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិទទួ  ផ្ិ  ពិោរណាល ើសំលែើសុលំធវើវិ ធាលាធផ្នមមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ផ្ិ  លរៀបចំ

លសចនដីស្រពា លសុើសុំលធវើវិ ធាលាធផ្នមម សស្រមាប់ោន់ជូផ្និចចស្របជុំលពញអ គ ។ នុង លគា លៅលផ្ះគ្ែៈនមាម ធិការ

ស្រតូិជួបស្របជុំ តាមការោបំាច់  តាមគំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមរបស់ស្របនផ្ ។ និចចស្របជុំលផ្ះស្រតូិលធវើជាសមាៃ ត់ ។ 

៣. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិអផ្ុមយតលសចនដីខែលអំផ្ុិតត   សដ ីពីការស្របស្រពឹរតលៅរបស់អ គជំផំុ្ជស្រមះិធាាមញ្ញ 

លហើយខដ្ លសចនដីខែលអំផ្ុិតដលផ្ះ ស្រតូិពិផ្ិតយលមើ លឡើ វិ ធាញតាមលស្រកាយលោយនិចចស្របជុំលពញអ គ ។ នុង 

លគា លៅលផ្ះ គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិជួបស្របជុំតាមការោបំាច់ លោយការៃដួចលៃដើមគំ្ផ្ិតរបស់ស្របនផ្ ឬ តាម

សំលែើរបស់លៅស្រនមមួយរូប សហលៅស្រនមលសុើបអល េតមួយរូប សហស្រពះរាជអាជាា មួយរូប ស្របនផ្អ គភាព

គាពំារការការពារនដី ស្របនផ្អ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី

ផ្ិ ស្របនផ្ ឬ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ 

៤. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិបំលពញនិចចការដ្ទទលទៀត ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ 

៥. ការចូ រួមស្របជុំនុង គ្ែៈនមាម ធិការលផ្ះពីចមាៃ យ អាចលរៀបចំលធវើលឡើ បាផ្ តាមការោំបាច់។ 

៦. គ្ែៈនមាម ធិការស្រតូិមាផ្ល ខាធិការោឋ ផ្មួយជាជំផ្ួយការ ។ តាមសំលែើរបស់ស្របនផ្គ្ែៈនមាម

ធិការ សមាជិនទផ្ល ខាធិការោឋ ផ្រួមមាផ្ មស្ដផ្តីខដ្ ៃត ់មនពីអ គជំផ្ុំជស្រមះ ឬ/ផ្ិ  ការធាយា យយសហស្រពះ

រាជអាជាា  ឬ/ផ្ិ  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត តាមនរែីោបំាច់   ផ្ិ   សមស្រសប ។ លដ្ើមបី

សលស្រមចការងាររបសែ់ោួផ្ គ្ែៈនមាម ធិការផី្តិិធាធី ផ្ិ  វិ ធានផ្ទៃក្នុង  អាចយនអុនជំលញមនជួយ ខដ្ ជា

បផ្ក្ងនរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិៃត ់បុគ្គ ិនជំផ្ួយជាោំបាច់ ។ 
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ជំព្ូក្ ៣: នីតិវិនី 

ក្-ប បបញ្ញតតិ ូោៅ 

វវិនន ២១: ោគាើការណ្៍ជាសារវនដ 

១. ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  វិ ធានផ្ទៃក្នុង   លសចនដីខែលអំផ្ុិតដ 

ផ្ិ បទបញ្ហា រដ្ឋបា  ទា ំអស់ជាធរមាផ្ ស្រតូិខតបនស្រាយនុង ផ្យយការពារជាផ្ិចចដ្ ់ស្របលយាជផ្៍របស់ជផ្

ស សយយ   ជផ្ស្រតូិលោទជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ  ជផ្រ លស្រគាះ លដ្ើមបីនលអំពីសចចភាពៃោូិចាប់ ផ្ិ  និចចដំ្លែើរការ

ផី្តិិធាធីស្របនបលោយតមាោ ភាព លោយគិ្តដ្ ់ នខែៈពិលសសរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា 

ដូ្ចមាផ្ខច នុង ចាប់  សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា   ផ្ិ និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ 

នុង បរធាបទលផ្ះ៖ 

ន-ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅនុង អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិខតមាផ្យុតដិធម៌  ផ្ិ ស្រតូិលគារពលគា ការែ៍

ចំលពាះមុែ លហើយស្រតូិរនាបាផ្ផ្ូិតុ យភាពរវា សិទធរិបស់ភាគី្ទា ំឡាយ ។   ផី្តិិធាធីស្រតូិនលឲ្យ

បាផ្ផ្ូិភាពោច់ លោយខឡនពីគុារវា អាជាា ធរខដ្ ទទួ បផ្ក្ងនការលោទស្របកាផ្់ ផ្ិ  អាជាា ធរខដ្ 

ទទួ បផ្ក្ងនការវិ ធាផិ្ច័យយលទាស ។ 

ែ-បុគ្គ ទា ំឡាយខដ្ រនលឃើញថា សថ ិតលៅនុង ាថ ផ្ភាពស្រសលដ្ៀ គុា ផ្ិ  ស្រតូិបាផ្លោទស្របកាផ្់

ចំលពាះបទល មើសដូ្ចគុា ស្រតូិយនវិ ធានផ្ដូ្ចគុាមនអផ្ុិតដ ។ 

គ្-អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិនលថា ជផ្រ លស្រគាះស្រតូិទទួ បាផ្ការជូផ្ពយត៌មាផ្ លហើយសិទធរិបស់

ជផ្រ លស្រគាះ ស្រតូិបាផ្ការពារនុង អំឡង លព ទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលរឿ នដី ។ 

ឃ-ជផ្ណាខដ្ ស្រតូិបាផ្ស សយយ   ឬស្រតូិបាផ្លោទស្របកាផ្់ ស្រតូិោត់ទុនថាគាម ផ្លទាស ដ្រាបណា

ពិរុទធភាពរបស់លគ្មិផ្ទាផ្់ស្រតូិបាផ្រនលឃើញ  ។  ជផ្ទា ំលផ្ះមាផ្សិទធទិទួ ដំ្ែ ឹអំពីបទល មើស

ខដ្ លោទស្របកាផ្់ចំលពាះែោួផ្    ផ្ិ មាផ្លមនិីការពារតាមការលស្រជើសលរីសរបសែ់ោួផ្ លហើយផ្ិ លៅ

នុង ស្រគ្បដំ់្ណាន់កា  ទា ំអស់ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីស្រតូិៃដ ់ពយត៌មាផ្ដ្ ់លគ្អំពីសិទធលិៅលសៃ ៀម

មិផ្លែោើយតប ។ 

២. វិ ធានផ្ការោប់ប ខំទា ំឡាយណាចំលពាះបុគ្គ ណាមុាន់ ស្រតូិលធវើលឡើ លោយ ឬសថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួត

ពិផ្ិតយលោយយនចិតដទុនោន់ពីអាជាា ធរមាផ្សមតថនិចចរបសអ់ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ វិ ធានផ្ការលផ្ះស្រតូិខត

នស្រមិតតឹ រុឹ បំៃុតសស្រមាបខ់តតស្រមូិការទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លោយសមាមាស្រតលៅផ្ឹ នស្រមិតធៃផ្ធ់ៃរទផ្បទ
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ល មើសខដ្ លោទស្របកាផ្់  ផ្ិ លោយលគារពលសចនដីទងោងូុររបសម់ផ្ុសសជាតិឲ្យបាផ្លពញល ញ ។ 

៣. គាម ផ្ទស្រម ់ណាមួយទផ្ការជំរុញទឹនចិតដ ការប ខំល ើរា កាយ ឬការគំ្រាមនំខហ  ស្រតូិបាផ្យនលៅ

អផ្ុិតដនុង លព លធវើសមាភ សផ្ចំ៍លពាះអុនខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយឬអុនដ្ទទលទៀតលឡើយ។ ស្របសិផ្លបើទស្រម ់

ណាមួយទផ្ាថ ផ្ភាពទា ំលផ្ះស្រតូិបាផ្លស្របើស្របាស់លលះចលមោើយ ឬនំែត់លហតុមិផ្ស្រតូិោត់ទុនជាភសដង តា លៅ

ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះលឡើយ លហើយអុនទទួ ែុសស្រតូិចំលពាះនរែីលផ្ះស្រតូិោន់វិ ធាផ្យយសមស្រសបលៅផ្ឹ 

នំហុសលោយ អផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ ៣៥ ដ្ ់វិ ធានផ្ ៣៨ ។  

៤. ការសលស្រមចលសចនដីល ើការលោទស្របកាផ្់ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិលធវើការជំផ្ុំជស្រមះនុង 

រយៈលព មួយសមស្រសប ។ 

វវិនន ២២: ោរនវ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ជផ្ណាខដ្ មាផ្សិទធទិទួ បាផ្លមនិីសថ ិតលៅលស្រកាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ស្រតូិមាផ្សិទធទិទួ បាផ្

ជំផ្ួយពីលមនិីជាតិ ឬ លមនិអីផ្ដរជាតិលោយសហការជាមួយលមនិីជាតិ លៅតាមការលស្រជើសលរីសលោយ

ផ្ទក្  ់ែោួផ្របសពួ់នលគ្ តាមខបបបទដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-ជផ្ខដ្ មាផ្ ទធភាពប ់ស្របាន់នទស្រមដ្ ់លមនិី ស្រតូិមាផ្សិទធលិស្រជើសលរីសលោយលសរីពីនុង 

ចំលណាមលមនវិ ីជាតិ ផ្ិ អផ្ដរជាតិខដ្ បាផ្ចុះលមម ះលៅគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។

លដ្ើមបីសស្រមបសស្រមួ ដ្ ់ការលស្រជើសលរីសលផ្ះ  ជផ្ទា ំលផ្ះស្រតូិទទួ បាផ្ផ្ូិបញ្ាីលមម ះលមនិី ខដ្ 

មាផ្សិទធកិារពារនដី  ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១១.២ (គ្)  ឬ វិ ធានផ្ ១២សក្ួ ផ្ (១) (គ្) សស្រមាប់លមនិី

ការពារនតី ផិ្ លមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីលរៀ ៗែោួផ្ ។ 

ែ-ជផ្ស្រនីស្រនខដ្ មាផ្សិទធិទទួ បាផ្ការតំណា  ឬ ជំផ្ួយតាមៃោូិចាប់លស្រកាមិធានផ្ទា ំលផ្ះ ស្រតូិ

មាផ្សិទធលិស្រជើសលរីស    លោយលសរីពីនុង ចំលណាមលមនិីជាតិ   ផ្ិ   អផ្ដរជាតិខដ្ មាផ្នុង បញ្ាីដូ្ច

មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១១.២ (ឃ) សស្រមាប់លមនិីការពារនតី ឬ លស្រកាមិធានផ្ ១២សក្ួ ផ្ សស្រមាបល់មនវិ ី

តំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

គ្-លមនិីអផ្ដរជាតិ ស្រតូិលធវើការលោយរួមជាមួយលមនិីជាតិ  លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

ឃ-ការបញ្ចូ លមម ះនុង បញ្ាីអ គភាពគាពំារការការពារនដី មិផ្ស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលមនិីអផ្ដរជាតិ

លលះ ស្របនបវិ ធាជាច ជីិៈខៃុនចាប់លៃស លទៀតលៅនុង ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជាលឡើយ ។ 
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 -លៅលព ខដ្ ជផ្ណាមុាន់ច ់បាផ្លមនិីអផ្ដរជាតិ ខដ្ មិផ្មាផ្លមម ះនុង បញ្ាីលមនិី ដូ្ចមាផ្

ខច នុង វិ ធានផ្ ១១.២ (គ្) ឬ វិ ធានផ្១២សក្ួ ផ្ (១) (គ្) លមនិីលលះ ស្រតូិបំលពញសំែុខំបបបទ

ជាដំ្បូ  លដ្ើមបីការពារនដីលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១១ (២) ។ 

ច-លមនិីអផ្ដរជាតិណា  ខដ្ ពានយសុំចុះលមម ះរបស់ែោួផ្ លៅគ្ែៈលមនិទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រន

នមពងជានុង លគា បំែ លធវើជាតំណា លោយអាែតតិលៅចំលពាះមុែអ.ិ.ត.នស្រតូិបាផ្បដិ្លសធ ឬមិផ្

ស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយនុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ គិ្តពីទងៃទទួ ពានយលោយគ្ែៈលមនិីទផ្ស្រពះរាជា

ណាចស្រននមពងជាពីអ គភាពគាំពារជផ្រ លស្រគាះ ឬអ គភាពគាពំារការការពារនដី នុង នរែលីនើតលឡើ 

ខបបលផ្ះ អាចបដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះនុង រយៈលព ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ គិ្តពីទងៃទទួ លសចនដី

ជូផ្ដំ្ែឹ ពីលសចនដីសលស្រមចរបស់គ្ែៈលមនវិ ទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ឬលស្រកាយរយៈលព ៣០

(ាមសិប)ទងៃនផ្ោ ៃុត ។ លសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបិទៃោូិតវាា  ។ ស្របសិផ្លបើអ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះមិផ្អាចរនសលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការនំែត់បាផ្លទ លលះលសចនដីសលស្រមចរបស់គ្ែៈ

លមនិីទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ស្រតូិតមេ ់ទុនជាបាផ្ការ ។ លហើយលបើនុង នរែខីដ្ ពានយសុំ

លលះមិផ្ស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយនុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃលទ ស្រតូិោត់ទុនថាបាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យចុះលមម ះ

នុង បញ្ាីលមនិី ។  

២. លៅនុង ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ បទបបញ្ញតដិដូ្ចខា លស្រកាមស្រតូិយនមន

អផ្ុិតដៈ 

ន-លមនិីជាតិស្រតូិលសុើឲ្យទទ ួាគ  ់លមនិីអផ្ដរជាតិ    លៅលព ខដ្ លមនិីអផ្ដរជាតិលលះបងាា ញ

ែោួផ្ជាល ើនដំ្បូ លៅចំលពាះមុែអ គភាពតុលាការផ្ីមួយៗរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ បលក្ ប់ពីស្រតូិ

បាផ្ទទួ ាគ  ់រួចលហើយ លមនិីអផ្ដរជាតិរូបលផ្ះស្រតូិទទួ បាផ្សិទធ ិផ្ិ បុពវសិទធដូិ្ចគុាផ្ឹ លមនិី

ជាតិខដ្រ  លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

ែ-បាុខផ្ដលទាះបីជាយាា  ណាន៏លោយ    លៅស្រគ្បដំ់្ណាន់កា ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លមនិីជាតិ

មាផ្សិទធផិ្ិយាយមុផ្ ។  

៣. រា ់ការទំលន់ទំផ្ ទា ំអស់រវា លមនិី ផ្ិ នូផ្នតីរបស់ពួនលគ្ ស្រតូិរនាការសមាៃ ត់ លហើយមិផ្ស្រតូិ

មាផ្ការ ួចាដ ប ់ឬ ងត ឬ ងតចមោ លោយជផ្លៃស លឡើយ ។ លមនិីទា ំអស ់អាចទទួ បាផ្ចាប់ចមោ 

ទផ្សំែុំលរឿ  ឬ នំែត់លហតុទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ផ្ិ យនឯនារលផ្ះ រួមជាមួយឯនារខដ្ ពាន់ពយផ្ធ

ដ្ទទលទៀត លដ្ើមបីពិភានាជាមួយនូផ្នដីរបស់ែោួផ្ ។ លយា តាមអផុ្ិធានផ្ ២ ខា ល ើ លមនិីរបស់ជផ្ខដ្ សថ ិត
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នុង ការឃុំឃា ំ អាចទំលន់ទំផ្ ជាមួយនូផ្នតីរបស់ែោួផ្លោយលសរី លោយលគារពលៅតាមការោន់នំហិត

ោបំាច់លលរបស់រដ្ឋបា ទផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ ។ 

៤. លៅនុង ការបំលពញការងាររបសែ់ោួផ្ លមនិីស្រតូិលគារពតាមបទបបញ្ញតដិទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ចាប់សដ ីពី

ការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  វិ ធានផ្ទៃក្នុង  លសចនដីខែលអំផ្ុិតត ផ្ិ បទបញ្ហា រដ្ឋ

បា របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ន៏ដូ្ចជាចាប់សដ ពីី នខផ្ដិនៈលមនិីរបស់នមពងជា ផ្ិ  បទោឋ ផ្ ផ្ិ  ស្រនម

សី ធមវ៌ិ ធាជាា ជីិៈ ខដ្ បាផ្ទទួ ាគ  ់ ។ ពួនលគ្មាផ្កាតពវនិចចនុង ការល ើននមពស់យុតិតធម៌ ផ្ិ ដំ្លែើរការ

ផី្តិវិ ធាធីស្របនបលោយស្របសិទធិភាព ផ្ិ ស្រតឹមស្រតូិ ។ 

៥. លមនិីជាតិ ផ្ិ អផ្ដរជាតិមាផ្សិទធលិស្រជើសលរីសស្រនងមអុនចាប់ លដ្ើមបីជួយបំលពញនិចចការរបស់ពួនលគ្។

បាុខផ្ដលមនិីការពារនតីសស្រមាប់ជផ្ស្រនីស្រន ស្រតូិលស្រជើសលរីសនុង ចំលណាមបុគ្គ ិនជាតិ ផ្ិ អផ្ដរជាតិខដ្ មាផ្

លមម ះនុង បញ្ាី ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១១(២) (ឈ) ។ លៅលព ណាខដ្ លមនិីការពារនតីសស្រមាបជ់ផ្

ស្រនីស្រន  ច ់លស្រជើសលរីសបុគ្គ ិនខដ្ មិផ្មាផ្លមម ះនុង បញ្ាីដូ្ចមាផ្ខច នុង  វិ ធានផ្ ១១(២) (ឈ) បុគ្គ លលះ

ស្រតូិខតបំលពញសំែុខំបបបទជាដំ្បូ សិផ្ លដ្ើមបីបញ្ចូ លមម ះលៅនុង បញ្ាី ។ 

វវិនន ២៣: ោគាើការណ្ ៍ូោៅទនការចូើររួរបស់ជនរង្ោម្គាះក្នុង្ឋានៈជាោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបប

ោវណ្ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិ ទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិវិ ធាលាធផ្

នមមលៅទងៃទ ី១៧  ខែ នញ្ហញ   ឆំុ្ន ២០១០) 

១. លគា បំែ ទផ្បែដ ឹ សុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែលីៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ គឺ្

លដ្ើមបី ៖ 

ន-ចូ រួមនុង ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ  ស្របឆំ្ន ផ្ឹ អុនខដ្ ទទួ ែុសស្រតូិចំលពាះឧស្រនិដ្ឋនមមលៅ

នុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  លោយគាសំ្រទដ្ ់ការលោទស្របកាផ្់ ។ ផ្ិ  

ែ- ទាមទារសែំ ៃោូិចិតត ផ្ិ សមូហភាព ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២៣ សក្ួ ផ្បួផ្ ។ 

២. សិទធលិធវើបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី អាចលធវើលឡើ លោយគាម ផ្ការលរីសលអើ ចំលពាះ នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយ ដូ្ចជា ំលៅ

ោឋ ផ្បចចងបបផុ្ ឬ សញ្ហា តិលឡើយ ។ 

៣. លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីចូ រួមជា នខែៈបុគ្គ  លៅនុង ដំ្ណាន់កា មុផ្ជំផ្ុំជស្រមះ ។ ោប់ពី

ដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិរួមបញ្ចូ ស្រនងមខតមួយខដ្ ៃ ស្របលយាជផ្៍

របស់ពួនគាត់ស្រតូិបាផ្តំណា លោយសហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង 
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វិ ធានផ្ ១២ សក្ួ ផ្ពីរ ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង  ។ សហលមនិីលមុំែតំណា  លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ស្រតូិជំផ្ួយលោយ

លមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង ិធានផ្ ១២ សក្ួ ផ្ពីរ (៣) ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង  ។ សហ

លមនិីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិោន់ការទាមទាររួមខតមួយបាុលណាោ ះផ្ូិសែំ ៃោូិចិតត ផ្ិ 

សមូហភាព ។  

៤. លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី មិផ្ស្រតូិបាផ្លគ្ានសួរដូ្ចជាានសីធមមតានុង លរឿ នតីខតមួយលផ្ះបាផ្លទ លហើយ

ស្រសបតាមិធានផ្ ៦២ ខដ្ ទាន់ទ ផឹ្ ដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផួ្ស អាចស្រតូិបាផ្លគ្ាត ប់ចលមោើយខតបាុលណាោ ះ 

លោយសថ ិតលស្រកាម នខខែឌ ដូ្ចគុាលៅផ្ឹ ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទខដ្រ ។ 

វវិនន ២៣ សក្ួន: បណ្ដ ឹង្សុតំាងំ្ែោនួជាោដ្ករបណ្ដ ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ ី និង្ការ  ួើយក្នូវោក្យ

សុតំាងំ្ែោនួជាោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ ី

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. លដ្ើមបីឲ្យពានយសុតំា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែអីាចទទួ យនបាផ្  អុនោន់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជា

លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិៈ 

 ន - បងាា ញពីអតតសញ្ហញ ែលអាយបាផ្ចាស់លាស់ ផ្ិ  

ែ - បងាា ញជា ទធៃ លោយផ្ទក្  ់ពីបទឧស្រនិដ្ឋ យាា  លោចណាស់មួយទផ្បទឧស្រនិដ្ឋជាលស្រចើផ្ ខដ្ 

ស្រតូិបាផ្លោទស្របកាផ្់ល ើជផ្ស្រតូិលោទ ថាែោួផ្ពិតជាបាផ្ទទួ រ ផ្ូិពយសផ្នមមខា រូបរា កាយ ខា សមាភ រៈ 

ឬ ៃោូិចិតត ខដ្ អាចជាមូ ោឋ ផ្សស្រមាប់ការទាមទារសែំ ៃោូិចិតត ផ្ិ សមូហភាព ។ លៅលព ពិោរណា

អំពីភាពអាចទទួ យនបាផ្ទផ្ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិខត

មាផ្ជំលផ្ឿថា អ គលហតុខដ្ គាសំ្រទដ្ ់ការោន់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែលីលះមាផ្ភាពពិត

ស្របានដ្ ។   

២. ជផ្រ លស្រគាះខដ្ មាផ្បំែ ច ់តា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិោន់ពានយសុំជាលាយ នខែ៍

អនសរ យាា  យូរ (១៥)ទងៃ បលក្ ប់ពីសហលៅស្រនមលសុើបអល េតជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ទា ំអស់ អំពីការបញ្ចប់និចច

លសុើបសួរ តាមៃោូិតុលាការលោយអផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ ៦៦ (១) ។  អផ្ុលលាមតាមបទបបញ្ញតដិ សដ ពីីវិ ធានផ្ការ

ការពារជផ្រ លស្រគាះ ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ លផ្ះលៅ

សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ ជផ្ស្រតូិលោទ ។  សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចបដិ្លសធពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើម

បែត  ឹរដ្ឋបបលិែីរហូតដ្ ់កា បរធាលចទ័លចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយ ។   ដី្កាលផ្ះស្រតូិលបើនៃោូិឲ្យបតឹ ឧទធរែ៍

សល ខប លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលោយអុនោន់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ដូ្ចខដ្ មាផ្ខច នុង 
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លសចនតីខែលអំផ្ុិតត ។ បែត ឹ ឧទធរែ៍សល ខបលផ្ះ មិផ្ផ្ទអ នដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលទ ។ ល ើនខ   ផ្ិ  ុះ

ស្រតាខតពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិបាផ្បដិ្លសធលោ  អុនោន់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើម

បែត  ឹរដ្ឋបបលិែីអាចអផ្ុិតតសិទធិជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីបាផ្ ។ 

៣. លៅលព លចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយ     សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិសលស្រមចអំពីភាពអាចទទួ យន

បាផ្ទផ្ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ខដ្ លៅលសសស ់ទា ំអស់លោយដី្កាលោយខឡន ។  

ដី្កាលផ្ះស្រតូិលបើនៃោូិបតឹ ឧទធរែ៍សល ខបលោយភាគី្ ឬ អុនោន់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី

ដូ្ចខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៧៧ សក្ួ ផ្ ។ បែត ឹ ឧទធរែស៍ល ខបលផ្ះមិផ្ផ្ទអ នដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលទ ។      

រា ់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីទា ំអស់ ខដ្ ស្រតូិបាផ្ទទួ ាគ  ់លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬលោយ

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ តាមរយៈការបតឹ ឧទធរែ៍សល ខបដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង ិធានផ្លផ្ះ ស្រតូិបល េើតជាស្រនងមរួម

បញ្ចូ គុាខតមួយោប់ពីដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ អផុ្លលាមតាមិធានផ្ ២៣ (៥) ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង ។ 

លៅលព ខដ្ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្របកាសថា ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែរីបស់បុគ្គ ណាមុាន់

មិផ្អាចទទួ យនបាផ្ លស្រកាយលព អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  បាផ្ទទួ សំែុំលរឿ  បុគ្គ លលះផ្ឹ ស្រតូិដ្ន

លចញពីស្រនងមទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ រួមបញ្ចូ គុាខតមួយលលះ ។  

៤. ស្រគ្ប់ពានយបែដ ឹ តា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែទីា ំអស ់ ស្រតូិមាផ្ពយត៌មាផ្ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ លដ្ើមបី

អផ្ុញ្ហញ តឲ្យ ពិផ្ិតយបញ្ហា ន់អំពីភាពសមស្រសបរបស់ពានយបែដ ឹ ជាមួយផ្ឹ វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ ជាពិលសស

ពានយបែដ ឹ ស្រតូិៃដ ់ពយត៌មាផ្ មអិតអំពីឋាផ្ៈជាជផ្រ លស្រគាះ បញ្ហា ន់អំពីស្របលភទឧស្រនិដ្ឋនមមខដ្ ស្រតូិលោទ

ស្របកាផ្ ់ផ្ិ ភាា ប់មនជាមួយផ្ូិភសដង តា បញ្ហា ន់អំពីពយសផ្នមមខដ្ ទទួ រ  ឬ  ការបងាា ញអំពីពិរុទធភាព

របស់ឧស្រនិដ្ឋជផ្ ខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្ ់។ ពានយបែដ ឹ ស្រតូិខតមាផ្ការបញ្ហា ន់ ឲ្យបាផ្ស្រតឹមស្រតូិអំពី ំលៅោឋ ផ្

របស់ជផ្រ លស្រគាះ ការធាយា យយចុះបញ្ាីរបស់សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះខដ្ ែោួផ្ជាសមាជិន ឬ អាសយោឋ ផ្

របស់លមនិ ី លដ្ើមបីងាយស្រសួ ដ្ ់ការបញ្ាូផ្ ផ្ិ ការជូផ្ដំ្ែឹ   ។ លៅលព ខដ្ អាសយយោឋ ផ្លផ្ះសថ ិតលៅ

លស្រៅស្របលទសនមពងជា អុនបដឹ ស្រតូិខតៃដ ់អាសយោឋ ផ្មួយលៅនុង ស្របលទសនមពងជា ។ 

៥. លៅស្រគ្ប់លព ទា ំអស់ទផ្ដំ្ណាន់កា មុផ្ជំផ្ុំជស្រមះ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីអាច ះប ់សិទធ ិ លោយ

ចាស់លាស់  ផ្ូិការទាមទារសំែ ការែូចខាត  ផ្ិ លបាះប ់ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី

របស់ែោួផ្បាផ្ ។ ការ ះប ់សិទធ ិឬ លបាះប ់ពានយសុំលផ្ះមិផ្អាច បញ្ឈប់ ឬ ផ្ទអ នបែដ ឹ អាជាា បាផ្លទ ។ 

លៅស្រគ្ប់លព ទា ំអស់ោប់ពីដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីមុាន់ៗអាចដ្នែោួផ្លចញ

ពីស្រនងមទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ រួមបញ្ចូ គុាខតមួយលលះបាផ្ ។ 
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៦.  នុង នរែីខដ្ ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទទទួ មរែភាព ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី 

លៅមុែ អ.ិ.ត.ន ចំលពាះជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទរូបលលះ ផ្ឹ ស្រតូិបញ្ចប់ ។ 

វវិនន ២៣ សក្ួនព្ីរ: ការតណំាង្ោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ី 

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ោបពី់លព លចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយតលៅ លដ្ើមបីចូ រួមលៅនុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លដ្ើមបែត ឹ 

រដ្ឋបបលិែីទា ំឡាយស្រតូិតំណា លោយលមនិីតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីមួយរូប លៅស្រគ្ប់លព ទា ំ

អស់ ។  សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាសមស្រសបលលសស្រមាប់លគា បំែ លផ្ះ តាមលព លិលា

សមរមយខដ្ អាចអផ្ុិតតបាផ្ បាុខផ្តយាា  យូរបំៃុត លៅលព លចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយ ។ នុង នរែខីដ្ 

ខ  មាផ្លមនិីតំណា  លហើយលបើលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីមាផ្បែំ បផ្តចូ រួមលៅនុង និចចដំ្លែើរការ 

ផី្តិិធាធី លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែសី្រតូិរនលមនិីលៃស មនជំផ្ួស ។ នុង នរែីោបំាច់ អ គភាពតុលាការខដ្ 

ពាន់ពផ្ធយ អាចខែលលំដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីឲ្យចូ រួមជាមួយស្រនងមលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែខីដ្ មាផ្ស្រាប់ ។ 

២. លៅលព លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិបាផ្តំណា លោយលមនិី សិទធិរបស់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីផ្ឹ 

ស្រតូិបាផ្អផ្ុិតតតាមរយៈលមនិីលលះ។    អផុ្ិធានផ្លផ្ះ មិផ្ស្រតូិយនមនអផ្ុិតតលទ នុង នរែីខដ្ លដ្ើមបែត ឹ 

រដ្ឋបបលិែ ីស្រតូិបាផ្លគ្ាត ប់ចលមោើយតាមិធានផ្ ៥៩ ផិ្ ិធានផ្ ៩១ (១) ។  

៣. លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី អាចបល េើតជាស្រនងម ផ្ិ លស្រជើសលរីសលមនិីឲ្យលធវើជាតំណា ស្រនងមជារួម លចញ

ពីបញ្ាីខដ្ លរៀបចំលឡើ លោយអ គភាពគាពំារជផ្រ លស្រគាះ ។ ល ើសពីលផ្ះលៅលទៀត សហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលរៀបចំឲ្យមាផ្តំណា រួមដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-នុង នរែីខដ្លតស្រមូិឲ្យមាផ្ៃ ស្របលយាជផ្៍ទផ្យុតដិធម៌ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចតស្រមូិ

លអាយលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែ ី បល េើតជាស្រនងមលដ្ើមបីលស្រជើសលរីសលមនិីមុាន់ ឬ លស្រចើផ្លន់លធវើជា

តំណា រួមនុង រយៈលព នំែត់ណាមួយ ។ 

ែ- លៅលព ៃ ស្របលយាជផ្៍យុតដិធម៌តស្រមូិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាច 

ច ស្រន លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីជាស្រនងម ឬ ោត់ពួនលគ្ឲ្យចូ នុង ស្រនងមខដ្ មាផ្ស្រាប់ ផ្ិ /ឬ ោត់

តា ំលមនិីរួមមួយរូបសស្រមាប់ស្រនងមលផ្ះ បលក្ ប់ពីពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គភាពគាពំារជផ្រ 

លស្រគាះ។ 

គ្-សហលៅន្រមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ អ គភាពគាពំារជផ្រ លស្រគាះ ស្រតូិោត់ិធានផ្ការសម

ស្រសបទា ំឡាយលដ្ើមបីនលថា នុង ការលស្រជើសលរីសលមនិីតំណា ឲ្យស្រនងមៃ ស្របលយាជផ្៍របសល់ដ្ើម
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បែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីផ្ីមួយៗស្រតូិបាផ្លគារព ផ្ិ ទំលស់ៃ ស្របលយាជផ្៍ដ្ទទលទៀត ន៏ស្រតូិបាផ្លចៀសវា  

។ 

ឃ-ស្រគ្ប់លព លិលាទា ំអស់ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី អាចោន់ពានយសុំលោយមាផ្បញ្ហា ន់ពីមូ 

លហតុលៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ឲ្យពិោរណាលឡើ វិ ធាញអំពីការោត់តា ំលមនិី

របស់ពួនលគ្ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ ផ្ិ  

 -លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី  ខដ្ ែវះ ទធភាពប ់ស្របាន់នទស្រមដ្ ់លមនិី     ខដ្ តំណា រួមឲ្យស្រនងម

ខដ្ ោត់តា ំលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ  អាចខសវ  រនជំផ្ួយពីកាវរធាយា យយ

រដ្ឋបា  ។ 

វវិនន ២៣ សក្ួនបី: សមាគរជនរង្ោម្គាះ 

(លធវើវិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ស្រនងមជផ្រ លស្រគាះអាចចូ ជាសមាជិនសមាគ្មជផ្រ លស្រគាះណាមួយ   លដ្ើមបីលរៀបចំពានយបែដ ឹ សុំ

តា ំែោួផ្ជាលដ្ើមរដ្ឋបបលិែីរបស់ែោួផ្ ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-លដ្ើមបីជួយសស្រមួ  ឲ្យមាផ្ការលរៀបចំពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីរួមគុា អ គភាព

គាពំារជផ្រ លស្រគាះ  អាចៃដ ់ឲ្យជផ្រ លស្រគាះ ផ្ូិបញ្ាីលមម ះសមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ  លោយសថ ិតលៅ

លស្រកាមការឃាោ លំមើ  របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ 

ែ-លដ្ើមបីអាចបញ្ចូ លៅនុង បញ្ាីបាផ្       សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះស្រតូិៃដ ់ឲ្យ  អ គភាពគាពំារជផ្រ 

លស្រគាះ ផ្ូិឯនារខដ្ បងាា ញថាសមាគ្មលផ្ះបាផ្ចុះបញ្ាីស្រតឹមស្រតូិ     ឬ  បាផ្បល េើតលឡើ លៅនុង 

ស្របលទសខដ្ សមាគ្មបាផ្លធវើសនមមភាព ផ្ិ  បាផ្ទទួ អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលធវើសនមមភាពនុង លមសមាជិន

ែោួផ្  ដូ្ចមាផ្ខច នុង លសចនដីខែលអំផ្ុិតដ ។  នរែីខដ្ ថា    សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះមួយតំណា 

ឲ្យជផ្រ លស្រគាះខដ្ មាផ្អាសយោឋ ផ្លៅឯបរលទស លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញមិផ្ស្រតូិ

បនស្រាយថា ជាការលធវើសនមមភាពនុង ស្របលទសនមពងជា    លដ្ើមបីទទួ បាផ្ផ្ូិការយ ់ស្រពមអផ្ុលលាម

តាមអផុ្វិ ធានផ្លផ្ះលឡើយ ។ 

គ្-លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ខដ្ ជាសមាជិនរបសស់មាគ្មជផ្រ លស្រគាះមួយ ស្រតូិខតតំណា លោយ

លមនិីរបស់សមាគ្មលលះ លហើយការលកាះឲ្យចូ ែោូផ្ ផ្ិ ការជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សមាជនិសមាគ្មស្រតូិ

លធវើលឡើ តាមរយៈសមាគ្ម ។ 
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ឃ-នរែីខដ្ ថា  ជផ្រ លស្រគាះែោះ ខដ្ លស្រជើសលរីសការលធវើពានយបែដ ឹ របស់ែោួផ្តាមរយៈសមាគ្ម

ជផ្រ លស្រគាះលលះ មិផ្ស្រតូិមាផ្ៃ បាះពា ់ដ្ ់សិទធរិបសជ់ផ្រ លស្រគាះដ្ទទលទៀតលទ    នុង ការចូ 

រួមជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីលៅនុង លរឿ នដីខតមួយ ។  

 -រា ់សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ ខដ្ ពានយសុំចុះលមម ះនុង បញ្ាីខា ល ើស្រតូិបាផ្បដិ្លសធ ឬ មិផ្ស្រតូិ

បាផ្ពិផ្ិតយនុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ គិ្តោប់ពីទងៃទទួ ពានយលោយអ គភាពគាពំារជផ្រ 

លស្រគាះ ឬ ស្រតូិបាផ្ ុបលមម ះលចញពីបញ្ាី អាចបដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ នុង រយៈលព 

១៥(ដ្បស់្របាំ) ទងៃបលក្ ប់ពីទងៃទទួ លសចនដីជូផ្ដំ្ែឹ ពីលសចនដីសលស្រមចរបសស់្របនផ្អ គភាពគាពំារ

ជផ្រ លស្រគាះ ឬ លស្រកាយរយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃនផ្ោ ៃុត តាមនរែសីមស្រសប។លសចនដី

សលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបិទៃោូិបដឹ តវាា  ។   ស្របសិផ្លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ មិផ្អាចរនសលមោ 

គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការនំែត់បាផ្លទលលះ លសចនដីសលស្រមចរបស់ស្របនផ្អ គភាពគាពំារជផ្រ លស្រគាះ

 ស្រតូិតមេ ់ទុនជាបាផ្ការ។ បាុខផ្ដនុង នរែីខដ្ ពានយសុំលលះ មិផ្ស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយនុង រយៈលព ៣០

(ាមសិប)ទងៃលទ ស្រតូិោត់ទុនថា អ គបុលរជំផ្ុំស្រមះបាផ្សលស្រមចអផ្ុញ្ហញ តឲ្យចុះលមម ះនុង បញ្ាី ។ 

វវិនន ២៣ សក្ួនបួន: បណ្ត ឹង្ទារទារសំណ្ង្របស់ោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ ី

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. លៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះរនលឃើញអំពីពិរុទធភាពរបស់ជផ្ោប់លោទ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមច

ៃដ ់ឲ្យខតសែំ ៃោូិចិតដ ផ្ិ ជាសមូហភាពលៅដ្ ់ភាគី្លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីខតបាុលណាោ ះ ។ តាមលគា 

បំែ ទផ្ិធានផ្ទា ំលផ្ះ សែំ ៃោូិចិតត ផ្ិ សមូហភាព គឺ្ជាិធានផ្ការទា ំឡាយខដ្ ៈ 

ន)ទទួ ាគ  ់ផ្ូិការែូចខាតខដ្ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីទទួ រ លោយារការស្របស្រពឹតតផ្ូិបទ

ឧស្រនិដ្ឋរបស់ជផ្ជាបល់ោទខដ្ ស្រតូិបាផ្ៃតលក្ លទាស  ផ្ិ  

ែ)ៃត ់ៃ ស្របលយាជផ្៍ដ្ ់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ ល ើនលឡើ ការែូចខាតលផ្ះ ។  

ៃ ស្របលយាជផ៍្ទា ំលផ្ះ  មិផ្ស្រតូិមាផ្ទស្រម ់ទផ្សំែ ជាស្របាន់ដ្ ់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីលលះលទ ។ 

២. សំែ ស្រតូិខតលសុើលឡើ ជាលសចនតីសផ្ុិោឋ ផ្រួមខតមួយ ខដ្ លសចនតីសផ្ុិោឋ លផ្ះ អាចលធវើការទាមទារ 

សំែ មួយចំផ្ួផ្មាផ្នំែត់។ លសចនតីសផ្ិុោឋ ផ្លផ្ះស្រតូិៃត ់ផ្ូិ ៖ 

 ន) ការពិពែ៌លអំពីសំែ ខដ្ ស្រតូិទាមទារ ។ 

ែ) ទឡហីនរែ៍សមលហតុៃ ដូ្ចជា ការល ើនពីការែូចខាតខដ្ ពួនលគ្ទទួ រ   ផ្ិ នុង នរែី
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ខដ្ អាចអផ្ុិតតបាផ្ បញ្ហា ន់អំពីស្រនងមលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែនុីង ស្រនងមរួមខដ្ ពួនលគ្ជាបព់ាន់ពយផ្ធ ។ 

គ្) ទស្រម ់ទផ្ការអផ្ុិរតជាន់លាន់ខតមួយល ើសំែ ផ្ីមួយៗ ខដ្ មាផ្ខច នុង ិធានផ្ ២៣ សក្ួ ផ្បួផ្ 

(៣) (ន), (ែ) ខដ្ ទាមទារ ។ 

៣. លៅលព សលស្រមចអំពីខបបបទទផ្ការអផ្ុិតតសំែ  ពាន់ពផ្ធយផ្ឹ សំែ ផ្ីមួយៗ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាច ៖ 

ន) បងាគ ប់ថា លាហ៊ុយទផ្សំែ ស្រតូិខតជាបផ្ក្ងនរបស់ពិរុទធជផ្ ឬ  

ែ) ទទួ ាគ  ់ផ្ូិគ្លស្រមា ជាន់លាន់ ខដ្ មាផ្ នខែៈសមស្រសបលែោើយតបលៅផ្ឹ សំែ ខដ្ 

ទាមទារលោយសហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី លហើយអាចអផ្ុិតតបាផ្។ គ្លស្រមា 

ខបបលផ្ះផ្ឹ ស្រតូិបាផ្លគ្បល េើតលឡើ  ឬបងាា ញចាស់លាស់លោយសហការជាមួយអ គភាពគាពំារជផ្

រ លស្រគាះលហើយបាផ្នលផ្ូិការៃត ់មូ ផ្ីធិស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ពីខា លស្រៅ ។ 

វវិនន ២៤: សាក្សី 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. មុផ្លព ស្រតូិបាផ្ាដ ប់ចលមោើយលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  ៃដ ់សនខីនមមលៅចំលពាះមុែអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ ានសមុីាន់ៗ ស្រតូិលធវើសមបងស្រសបតាមាសល ឬ ជំលផ្ឿរបសែ់ោួផ្ថាផ្ិយាយខតការពិត ។ 

២. ានសដូី្ចលរៀបរាប់ខា លស្រកាមស្រតូិលែោើយលោយមិផ្ោបំាច់លធវើសមបង ៖ 

 ន-ឳពុន មាដ យ ផ្ិ  បុពវញាតិរបស់ជផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែ ី។ 

 ែ-នូផ្ស្រសី នូផ្ស្របងស ផ្ិ  បោ័ញាតិរបសជ់ផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

គ្-ប បអូផ្ស្របងសស្រសីរបសជ់ផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

ឃ-ប បអូផ្ទងោស្របងសស្រសីរបសជ់ផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

 -សហពយទធរបស់ជផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី លទាះបពួីនជាបាផ្ខ   ះ

គុាលហើយ ន៏លោយ ។ ផ្ិ  

ច-លនម ខដ្ មាផ្អាយុតិចជា ១៤(ដ្បប់ួផ្)ឆំុ្ន ។ 

៣. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ស្រតូិានសួរានសីទា ំអស់លដ្ើមបីឲ្យដឹ្  ថាលតើ ានសីទា ំលលះមាផ្

ទំលន់ទំផ្ ញាតិយាា  ណាជាមួយជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែដូី្ចមាផ្ខច នុង 

អផុ្វិ ធានផ្២ខា ល ើ។ ទាន់ទិផ្លៅផ្ឹ ានសីទា ំអស់ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិនំែត់ថាលតើ
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ានសទីា ំលលះមាផ្ទំលន់ទំផ្ ញាតិយាា  ណាជាមួយជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋលបបែី ដូ្ចមាផ្ខច 

នុង អផុ្វិ ធានផ្២ខា ល ើ។ 

៤. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ អ គជំផ្ុំជស្រមះមិផ្ស្រតូិលកាះលៅនុង លមជាានសលីទ    ចំលពាះបុគ្គ 

ណា ខដ្ មាផ្ភសដង តា បងាា ញថា    មាផ្តស្រមងយពិរុទធភាពថាបាផ្ស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋ  ល ើនខ  ខតបទ

បបញ្ញតិ ខដ្ មាផ្ខច នុង ិធានផ្ ២៨ ។ 

វវិនន ២៥: ការងតសោរោង្ ឬ រូបភាព្ក្នុង្ោព្ើសួរយក្ចោរោកយ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. នុង ស្រគ្បក់ា ៈលទសៈខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ លៅលព សហស្រពះរាជអាជាា  ឬសហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

សួរយនចលមោើយពីជផ្ស សយយ ឬជផ្ស្រតូិលោទ ស្រតូិខតងតយនសលមោ  ឬ ងតរូបភាពបខផ្ថមពីល ើនំែត់លហតុ

ជាលាយ នខែ៏អនសរទផ្ការសួរយនចលមោើយលផ្ះ ។ ការងតយនសលមោ  ឬ ងតយនរូបភាពទផ្ការសួរ

ចលមោើយ ស្រតូិខតអផ្ុិតដលៅតាមផី្តិិធាធីដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-ជផ្ខដ្ ស្រតូិលគ្សួរយនចលមោើយ   ស្រតូិបាផ្ជូផ្ពយត៌មាផ្ជាភាាខដ្ គាត់យ ់   ផ្ិ     ផ្ិយាយ

បាផ្លោយលពញល ញ  លហើយជផ្ខដ្ ស្រតូិលគ្សួរយនចលមោើយស្រតូិបាផ្លគ្ស្របាបឲ់្យដឹ្ ថា   ការសួរ

ចលមោើយផ្ឹ ស្រតូិងតយនសលមោ  ឬ រូបភាព លហើយការជំទាសណ់ាមួយរបសប់ុគ្គ ខដ្ ពាន់ពយផ្ធ ស្រតូិ

ចុះផ្ិលទក្សលៅនុង សំែុលំរឿ  ។ 

ែ-ការលបាះប ់សិទធមិាផ្ិតដមាផ្លមនិីនុង លព សួរចលមោើយ ស្រតូិងតយនសលមោ  ឬ រូបភាព ។ 

គ្-នុង នរែីមាផ្ការអាន់ខាផ្នុង លព សួរយនចលមោើយ លហតុការែ ៍ផ្ិ លព លិលាទផ្ការអាន់ខាផ្

លលះ ស្រតូិនត់ស្រតាទុនមុផ្លព ការងតសលមោ  ផ្ិ  រូបភាពស្រតូិបាផ្បញ្ចប់  រួមជាមួយផឹ្ លព លិលា

ខដ្ ស្រតូិសួរចលមោើយបផ្ដៃ ខដ្រ ។ 

ឃ-លៅលព បញ្ចប់ការសួរយនចលមោើយ  ជផ្ខដ្ ស្រតូិបាផ្លគ្សួរ  ស្រតូិបាផ្ៃដ ់ឱ្កាសឲ្យលធវើការ

បញ្ហា ន់លឡើ វិ ធាញផ្ូិចំែចុខដ្ ែោួផ្បាផ្ផ្ិយាយ ផ្ិ បខផ្ថមចំែចុណាលៃស លទៀតខដ្ ែោួផ្ច ់

បខផ្ថម  ។ លព លិលាទផ្ការបញ្ចប់ការសួរយនចលមោើយស្រតូិចុះនុង នំែត់លហតុ ។ 

 -ឯនារងតចមោ មួយចាប ់ ឬ ស្របសិផ្លបើឧបនរែង៍តលស្រចើផ្ដ្ទទលទៀត ស្រតូិបាផ្លស្របើស្របាស់

ឯនារខដ្ ជាចាបល់ដ្ើមមួយចាប់ ស្រតូិស្របគ្ ់លៅឲ្យជផ្ខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយ ។ 

ច-ឯនារចាប់លដ្ើម ឬ ឯនារចាប់លដ្ើមណាមួយនុង ចំលណាមឯនារចាប់លដ្ើមដ្ទទលទៀត ស្រតូិ
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បិទាោ នលបាះស្រតា លៅចំលពាះមុែជផ្ខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយ ផ្ិ លមនវិ ីរបសល់គ្ ស្របសិផ្លបើមាផ្

ិតដមាផ្ លហើយលៅខា លស្រកាមគឺ្ហតថល ខារបសស់ហស្រពះរាជអាជាា  ឬ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត

ផ្ិ ជផ្ខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយ ផ្ិ  លមនិីរបស់ពួនលគ្ ស្របសិផ្លបើមាផ្ិតដមាផ្ ។ 

ែ-ឯនារងតយនសំល   ឬ រូបភាពទា ំលផ្ះអាចស្រតូិលស្របើនុង នរែីមាផ្ការស្របខននជំទាសអ់ំពី

ភាពស្រតឹមស្រតូិទផ្នំែត់លហតុសួរយនចលមោើយជាលាយ នខែ៏អនសរ ។ ផ្ិ  

ជ-ចាប់ចមោ ទផ្ការងតយនសំល   ឬ រូបភាព ស្រតូិៃត ់ឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  ភាគី្

លៃស លទៀតតាមរយៈលមនិីរបស់លគ្  តាមការលសុើសុំ ។    

២. ការសួរយនចលមោើយអាចស្រតូិបាផ្លធវើលឡើ  លោយមិផ្ោបំាច់មាផ្ការងតសលមោ    ឬ   ងតជារូបភាព 

លៅលព ណាខដ្ កា ៈលទសៈរារំា ចំលពាះការងតលផ្ះ ។ នុង នរែីលផ្ះ មូ លហតុខដ្ មិផ្អាចលធវើការងត

បាផ្នុង លព សួរយនចលមោើយ ស្រតូិចុះនុង នំែត់លហតុជាលាយ នខែអ៏នសរ លហើយជផ្ខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរ

យនចលមោើយ ស្រតូិទទួ បាផ្ផ្ូិឯនារងតចមោ មួយចាបទ់ផ្ចលមោើយរបសែ់ោួផ្ ។ ចលមោើយទា ំលផ្ះស្រតូិោន់

បញ្ចូ លៅនុង នំែត់លហតុសួរយនចលមោើយ ផ្ិ លបើអាចលធវើលៅបាផ្ ស្រតូិមាផ្ហតថល ខា ឬ ាុមស្រមាមទដ្

របស់អុនខដ្ ស្រតូិបាផ្ាត ប់ចលមោើយ ឬ សួរចលមោើយ ។ 

៣. លៅលព ណាជផ្ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយ បដិ្លសធនុង ការចុះហតថល ខាល ើនំែត់លហតុជាលាយ

 នខែអ៍នសរទផ្ការសួរយនចលមោើយ ការបដិ្លសធលផ្ះស្រតូិចុះផ្ិលទក្សោន់នុង សែំុំលរឿ  រួមជាមួយមូ លហតុ

ទផ្ការបដិ្លសធលផ្ះៃ  លបើអាចដឹ្  ។ 

៤. សហស្រពះរាជអាជាា  ឬ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចលស្រជើសយនផី្តិិធាធីខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្

លផ្ះ លៅលព លធវើការសួរយនចលមោើយជផ្ដ្ទទលទៀត លស្រៅពីជផ្ខដ្ មាផ្លរៀបរាប់ខា ល ើ ជាពិលសសលៅលព 

ខដ្ ការលស្របើស្របាស់ផី្តិិធាធីខបបលផ្ះ អាចជួយកាត់បផ្ថយភាពភយយខាោ ចរបស់ជផ្រ លស្រគាះទផ្អំលពើរំលលាភៃោូិ

លភទ ឬ អំលពើហ ឹាខៃុនលយាផ្ឌយរ នុមារ ជផ្ោស់ជរា ផ្ិ ជផ្ពិការ នុង ការៃដ ់ភសដង តា  ។ 

៥. អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលចញបញ្ហា ៃ ខដ្រឲ្យអផ្ុិតដផី្តិិធាធីខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ ចំលពាះការសួរយន

ចលមោើយបុគ្គ ទា ំឡាយណា ខដ្ មនបងាា ញែោួផ្ចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

វវិនន ២៦: ការោនវ កសក្ខីក្រលោោយៃាយបនដផ្ទក្ ើ់ តាររយៈបោចចក្វិ ាោសាត សសន៍ ឬ 

 ូរ សសន៍ 

១. សនខីនមមរបស់ានស ី  ឬ  អុនជំលញលៅនុង អំឡង លព លសុើបសួរ   ឬ   ការជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើលឡើ 
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លោយមាផ្ិតដមាផ្របសប់ុគ្គ លលះផ្ទក្  ់  លៅលព ណាខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ។ បាុខផ្ដលទាះបីជាយាា  ណាន៏

លោយ  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចអផ្ុញ្ហញ តឲ្យានសីលធវើសនខីនមមតាមរយៈបលចចនិធាទា

លាតទសសផ៍្ ឬ ទូរទសសផ៍្ នុង នរែខីដ្ បលចចនិធាទាខបបលផ្ះអផ្ុញ្ហញ តឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ  ភាគី្ានសួរានសបីាផ្ លៅលព ខដ្ ានសសី្រតូិលឡើ លធវើសនខីនមម ។ បលចចនិធាទាលផ្ះមិផ្ស្រតូិ

អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលស្របើលទ ស្របសិផ្លបើលធវើឲ្យមាផ្អផ្ដរាយធៃផ្់ធៃរ ឬ មិផ្ស្រសបលៅផ្ឹ សិទធកិារពារែោួផ្ ។  

២. លៅនុង នរែីលៃស លទៀត ការាដ ប់ចលមោើយានសីលស្រកាមវិ ធានផ្លផ្ះ ស្រតូិខតអផ្ុិតដឲ្យស្រសបលៅតាម

វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

វវិនន ២៧: ជនខដ្ើគ ឬ ងោង់្  

លៅលព សួរយនចលមោើយជផ្ខដ្ គ្ ឬ ងោ ់ ស្រនឡាបញ្ាីរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះ ស្រតូិសរលសរសំែួរជាលាយ នខែ៏អនសរសស្រមាប់ឲ្យជផ្លលះអាផ្ ផ្ិ  លធវើការលែោើយសំែួរជា

លាយ នខែ៏អនសរ ។ នុង នរែីខដ្ ជផ្គ្ ឬ ងោ ់លលះជាអផ្នខរជផ្ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិខសវ  រនជផ្ខដ្ អាច

លធវើការទំលន់ទំផ្ យាា  ស្រតឹមស្រតូិជាមួយជផ្គ្ ឬ ងោ ់លលះ ។ ជផ្ខដ្ ជួយនុង ការលធវើទំលន់ទំផ្ លលះ ស្រតូិលធវើ

សោច ស្របែិនផ្តាមផី្តិិធាធី ខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

វវិនន ២៨: សិ ធរិិនោនវ កសក្ខីក្រលម្បឆ្នងំ្នឹង្ែោនួឯង្របសស់ាក្សី 

១. ានសអីាចបដិ្លសធនុង ការលែោើយលៅផ្ឹ សំែួរ   ឬលធវើអំែះអំណា ណាមួយខដ្ លឲំ្យោន់ពិរុទធ

ភាពល ើែោួផ្ឯ  ។  សិទធមិិផ្លធវើសនខីនមមស្របឆំ្ន ផ្ឹ ែោួផ្ឯ របស់ានសលីផ្ះ ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដលៅស្រគ្ប់ដំ្ណាន់

កា ទា ំអស់ទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ដូ្ចជាការអល េតបឋមខដ្ លធវើលឡើ លោយសហស្រពះរាជអាជាា  ការលសុើប

សួរខដ្ លធវើលឡើ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ផ្ិ  ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ។ 

២. ស្របសិផ្លបើានសី  មិផ្ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីសិទធមិិផ្លធវើសនខីនមមស្របឆំ្ន ផ្ឹ ែោួផ្ឯ លទ   សហស្រពះរាជ

អាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ អំពីសិទធិលផ្ះដ្ ់ានស ីមុផ្លព ាដ ប់ចលមោើយ 

ឬ លធវើសនខីនមម ។ 

៣. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះតស្រមូិឲ្យានសលីែោើយសំែួរមួយ ឬ លស្រចើផ្

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចនលចំលពាះានសីលលះជាមុផ្ ស្របសិផ្លបើអាចលធវើបាផ្ថា

ភសដង តា  ខដ្ ជាចលមោើយតបផ្ឹ សំែួរ ៖ 

 ន-ស្រតូិរនាជាការសមាៃ ត់ ផ្ិ  មិផ្ស្រតូិលបើនចំហរដ្ ់ានរែៈជផ្ ផ្ិ /ឬ 
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ែ-មិផ្ស្រតូិបាផ្លស្របើស្របាស់លោយផ្ទក្  ់  ឬ  លោយស្របលយា ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ានសលីលះ   លៅនុង ការលោទ

ស្របកាផ្ ់បផ្ដបលក្ ប់លទៀតខដ្ លធវើលឡើ លោយអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញលឡើយ ។ 

៤. មុផ្លព ៃដ ់ការនលខបបលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសួរលយាប ់ពីសហ

ស្រពះរាជអាជាា លដ្ើមបនំីែត់ថា លតើការនលលផ្ះគួ្រស្រតូិៃដ ់ជូផ្ដ្ ់ានសលីលះឬលទ ។ 

៥. នុង ការនំែត់ថា លតើស្រតូិឲ្យានសលីែោើយលៅផ្ឹ សំែួរ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ស្រតូិពិោរណាលៅល ើ ៖ 

 ន-ារៈសំខាផ្់ទផ្ភសដង តា ខដ្ អាចាម ផ្ទុនជាមុផ្ ។ 

ែ-ថាលតើានសីលលះជាអុនខដ្ អាចៃដ ់ភសដង តា ខដ្ មាផ្ នខែៈពិលសសខតមួយគ្ត់លលះ ឬ

យាា  ណា ។ 

គ្- នខែៈទផ្ពិរុទធភាពខដ្ អាចលោទស្របកាផ្់លៅល ើានសីលលះ ស្របសផិ្អាចដឹ្  ។ ផ្ិ  

ឃ-ភាពស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ទផ្វិ ធានផ្ការការពារដ្ ់ានស ីនុង កា ៈលទសៈពិលសស ។ 

៦. ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ  យ ់លឃើញថា   មិផ្អាចៃដ ់ផ្ូិការនល

សមស្រសប ដ្ ់ានសីលលះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះមិផ្ស្រតូិតស្រមូិឲ្យានសីលែោើយលៅផ្ឹ 

សំែួរលលះលទ  បាុខផ្ដ អាចបផ្ដសួរានសលី ើសែួំរលៃស ដ្ទទលទៀតបាផ្ ។ 

៧.     លដ្ើមបីឲ្យការនលមាផ្ស្របសិទធភាព  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ តាមនរែីសម

ស្រសបអាច ៖ 

 ន-បងាគ ប់ថា ការៃដ ់ភសដង តា របស់ានសីស្រតូិលធវើលឡើ លោយសមាៃ ត់។ 

ែ-បងាគ ប់ថា អតដសញ្ហញ ែរបស់ានសី ផ្ិ ែោឹមារទផ្ភសដង តា  មិផ្ស្រតូិលបើនចំហរឱ្យដឹ្ តាមស្រគ្ប់

រូបភាពទា ំអស់ លហើយស្រតូិខច ថា ការល មើសមិផ្លគារពតាមការបញ្ហា លផ្ះស្រតូិទទួ ទែឌ នមមដូ្ច

ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៣៥ ផ្ិ  ៣៨ ។ 

គ្-ខែលជំាពិលសសដ្ ់ភាគី្ ផ្ិ តំណា ស្រសបចាប់របសភ់ាគី្ អំពីៃ ិធាបានទផ្ការមិផ្លគារពតាម

ការបងាគ បដូ់្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ ។ 

ឃ-លចញបងាគ ប់ឲ្យលបាះស្រតាល ើឯនារនំែត់លហតុទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។ ផ្ិ  

 -លស្របើស្របាស់វិ ធានផ្ការការពារ ដូ្ចមាផ្នុង វិ ធានផ្ ២៩ លដ្ើមបនីលថា អតដសញ្ហញ ែរបសា់នសី និង្
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ែោឹមារ ទផ្ភសដង តា មិផ្ស្រតូិបាផ្លបើនចំហរ ។ 

៨. លៅលព ខដ្ ភាគី្ណាមួយដឹ្ ថា    ការលធវើសនខីនមមរបស់ានសីណាមុាន់អាចបណាដ  ឲ្្យមាផ្

បញ្ហា ពាន់ពយផ្ធ លៅផ្ឹ ការោន់ពិរុទធល ើែោួផ្ឯ  ឬ ន៏លៅលព ណាខដ្ ានសីល ើនលឡើ ផ្ូិបញ្ហា លផ្ះលោយ

ែោួផ្ឯ  លលះភាគី្ស្រតូិលសុើឲ្យលធវើសិលការលោយសមាៃ ត់ ផ្ិ ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះអំពីបញ្ហា លផ្ះ មុផ្លព ការលធវើសនខីនមមល ើានសលីលះ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

អាចោត់ិធានផ្ការដូ្ចមាផ្ខច  នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៧ ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ សស្រមាប់ខៃុនណាមួយ ឬទា ំអស់ទផ្ការលធវើ

សនខីនមមរបស់ានសលីលះ ។  

៩. ស្របសិផ្លបើបញ្ហា ណាមួយទផ្ការោន់ពិរុទធល ើែោួផ្ឯ លនើតលឡើ   នុង អំឡង លព ទផ្និចចដំ្លែើរការផ្ីតិ

វិ ធាធី សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិផ្ទអ នការលធវើសនខីនមមរបសា់នសីបលណាដ ះអាសផ្ុ ផ្ិ  ស្រតូិ

ៃដ ់លមនិីមួយរូបលៅឲ្យានសីលលះ ល ើនខ  ខតានសបីដិ្លសធផ្ូិសិទធលិផ្ះ ។ ការបដិ្លសធផ្ូិសិទធិលផ្ះ

ស្រតូិចុះនុង នំែត់លហតុ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្២៥ ។ 

វវិនន ២៩: វវិននការការោរ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ផ្ ិទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិ ទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃ ទ១ី១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី

១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញស្រតូិនលអំពីនិចចការពារដ្ ់អុនបតឹ  លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ ានសី ដូ្ច

មាផ្ខច នុង និចចស្រពមលស្រពៀ បខផ្ថមសដ ពីីសផ្ដិសុែ ផ្ិ  សុិតថិភាព ផ្ិ លៅនុង លសចនដីខែលអំផ្ុិតដដ្ទទលទៀត ។ 

២. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត   ឬ   អ គជំផ្ុំជស្រមះលចញបទបញ្ហា អវីមួយ  ឬ លៅលព 

ការធាយា យយដ្ទទលទៀតទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញបំលពញមុែងាររបស់ែោួផ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ    ឬ កាវរធាយា យយលលះ ស្រតូិគិ្តពិោរណាដ្ ់លសចនដីស្រតូិការរបស់ជផ្រ លស្រគាះ  ផ្ិ ានសី  ។ ជា

ពិលសសលៅលព ណាខដ្ ការធាយា យយទា ំលលះ ស្រតូិលធវើការទំលន់ទំផ្ ជាមួយ អុនបតឹ  លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបប

លិែ ីផ្ិ ានស ី។  ការធាយា យយទា ំលលះ   អាចលធវើការទំលន់ទំផ្ ជាមួយលមនិីរបសពួ់នលគ្   ឬ ជាមយួ

សមាគ្មរបសជ់ផ្រ លស្រគាះ លៅលព ខដ្ ការទំលន់ទំផ្ លោយផ្ទក្  ់ អាចបណាដ  ឲ្យបុគ្គ ទា ំលផ្ះមាផ្

លស្រគាះថុាន់ដ្ ់ជីិធាត   ឬ  ដ្ ់សុែមា ភាពរបសពួ់នគាត់ ។  

៣. តាមការៃដួចលៃដើមគំ្ផ្ិតរបស់ែោួផ្ ឬ តាមពានយសុំ ផ្ិ លស្រកាយលព ពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយអ គភាពគាពំារ

ជផ្រ លស្រគាះ ឬ អ គភាពគាពំារានសផី្ិ អុនជំលញ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចោត់

វិ ធានផ្ការសមស្រសប លដ្ើមបីការពារ អុនបតឹ  លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ីផ្ិ ានសីខដ្ មនបងាា ញែោួផ្ ស្របសិផ្លបើ
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ការបងាា ញែោួផ្លលះអាចលធវើឲ្យអាយុជីិធាត សុែមា ភាព ឬ ស្រនងមស្រគួ្ារ ឬ   ញាតិជិតសុិទឋរបសពួ់នលគ្ ស្រតូិ

សថ ិតនុង សភាពលស្រគាះថុាន់ធៃផ្់ធៃរ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលចញដី្កាខបបលផ្ះ តាម

ការៃតួចលៃតើមគំ្ផ្ិតរបស់ែោួផ្ នុង នរែីខដ្ មាផ្ការបងាា ញអំពីោនិភយយខបបលផ្ះលៅនុង សំែុំលរឿ ។ 

វិ ធានផ្ការការពារសស្រមាប់ ស្រតូិលសុើសុយំាា  យូរ ១៥ទងៃ លស្រកាយពីដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះចូ ជាាថ ពរ ។ 

លៅដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះ វិ ធានផ្ការការពារសស្រមាប់ានសី ស្រតូិលសុើសុ ំ យាា  យូរស្រតឹមទងៃោន់បញ្ាីលមម ះ

ានស ី ដូ្ចខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្៨០ ។ នុង នរែីពិលសស អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចពិោរណាល ើពានយសុំខដ្ 

ោន់យឺតបាផ្ ។ 

៤. នុង បរធាបទលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ អាចលចញលសចនដីបងាគ ប់លោយមាផ្

សំអា លហតុ ោត់ិធានផ្ការលដ្ើមបីការពារអតដសញ្ហញ ែជផ្ទា ំលលះ ដូ្ចជាៈ 

ន-នំែត់យនអាសយោឋ ផ្របស់លមនិីរបសពួ់នលគ្  ឬ   របស់សមាគ្មផ្ជផ្រ លស្រគាះរបស់ពួនលគ្ 

ឬ របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ជាអាសយោឋ ផ្ទំលន់ទំផ្ របស់ពួនលគ្ តាមនរែីសមស្រសប ។ 

ែ-លស្របើរហសសលមលៅលព ផ្ិយាយសំលៅលៅរនជផ្ស្រតូិការពារលលះ ។ 

គ្-អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលធវើនំែត់លហតុសួរយនចលមោើយរបសជ់ផ្លលះ លោយមិផ្ោបំាច់សរលសរអតដសញ្ហញ ែ

របស់ជផ្លលះលៅនុង សែំុំលរឿ  ។  

ឃ-លៅលព ណាជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ស សយយលសុើឲ្យមាផ្ការលែោើយតទ ់គុាជាមួយជផ្លលះ លគ្អាច

លស្របើស្របាសប់លចចនលទសខដ្ អផ្ុញ្ហញ តឲ្យមាផ្ការចូ រួមពីចមាៃ យ ឬ បំខៃោ សលមោ លដ្ើម ឬ បិទបា ំ

ភិផ្ភាគ្របស់ជផ្លលះ ។ 

 -ជានរែលី ើនខ  ចំលពាះលគា ការែ៍សិលការជាានរែៈ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលរៀបចំខៃុន

ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីណាមួយជាសមាៃ ត់ ឬអផ្ុញ្ហញ តឲ្យបងាា ញភសដងតា តាមរយៈស្របពយផ្ធលអឡិចស្រតូផិ្ច ឬ 

ន៏លស្របើស្របាស់មលធាបាយពិលសសៗដ្ទទលទៀត ។ 

៥. នុង នរែលីផ្ះពានយសុំ ផ្ិ អតដសញ្ហញ ែរបស់ជផ្លផ្ះ   ស្រតូិចុះផ្ិលទក្សនុង នំែត់លហតុលោយខឡនពី

សំែុលំរឿ  ។ បុគ្គ ណាខដ្ ទមាោ យស្របាប់ឲ្យដឹ្ អំពីអតដសញ្ហញ ែ ឬ  អាសយោឋ ផ្របស់បុគ្គ ណាមុាន់

ខដ្ ទទួ ស្របលយាជផ្៍ពីបទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ អាចទទ ួទែឌ នមមតាមចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ ។ 

៦. គាម ផ្ការៃដលក្ លទាសណាមួយ ខដ្ អាចលធវើលឡើ ចំលពាះជផ្ជាប់លោទ លោយខៃអនស្រតឹមខតល ើមូ ោឋ ផ្

ទផ្ការៃដ ់ចលមោើយ ស្រសបតាមលនខខែឌ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្២៩ (៤) (គ្) ខា ល ើលផ្ះបាុលណាោ ះបាផ្លទ ។ 
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៧. នុង នរែោីបំាច់ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបងាគ ប់ឲ្យមាផ្ការនលសមស្រសប

តាមៃោូិតុលាការ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង ិធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ផ្ិ /ឬ ការការពារជារូបិ័ផ្ដដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះ ឬ ានសី

លោយឲ្យសថ ិតលៅនុង  ំលៅោឋ ផ្សុិតថិភាព នុង ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ឬ លៅឯបរលទស ។ 

៨. សសចក្តីសសត្ម្ចខដ្ លចញលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្ិធានផ្ ៤ ទផ្ិធានផ្

លផ្ះ ត្រូវបានសបើក្ផ្លូវឧទ្ធរណ៍សៅចំសោះម្ុខអង្គបុសរជំនុំជត្ម្ះ ដូចដដលបានដចង្ក្នុង្វិធាន ៧៤ លសចនតី

សលស្រមចខដ្ លចញលោយអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិលបើនៃោូិឲ្យបតឹ ាទុនខលៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ ដូ្ចមាផ្ខច នុង ិធានផ្ ១០៤ (៤) ។ 

៩.បណត ឹង្ឧទ្ធរណ៍ត្បឆំាង្សសចក្តីសសត្ម្ចទាក់្ទ្ង្នឹង្វិធានការការោរ ដដលមានដចង្ក្នុង្វិធានសនះ ម្ិនត្រូវ

មានអានុភាពពយួរការអនុវរតផ៏្ស ើយ សលើក្ដលង្ដរបណត ឹង្ឧទ្ធរណ៍ត្បឆំាង្នឹង្សសចក្តីសសត្ម្ចដក្ហូរ

 វិធានការសនះ។ 

វវិនន ៣០: អនក្បក្ខម្ប 

នុង នរែោីបំាច់ សហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផិ្  អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលស្របើស្របាស់

អុនបនខស្រប ។ ានសី ឬ ភាគី្អាចលសុើសុអំុនបនខស្របបាផ្ៃ ខដ្រ លៅលព ោបំាច់  ។ អុនបនខស្របទា ំអស់

ស្រតូិសបង ស្រសបតាមាសល ឬ ជំលផ្ឿរបស់ែោួផ្ថាផ្ឹ បនខស្របឲ្យបាផ្លទៀ ស្រត ់ រនាការសមាៃ ត់ ផ្ិ  ែិតែំ

ឲ្យអស់ពីសមតថភាពរបសែ់ោួផ្ ។ អុនបនខស្របមិផ្អាចស្រតូិលស្រជើសលរីសលចញពីនុង ចំលណាមលៅស្រនម សហស្រពះ

រាជអាជាា  មស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌ អុនលសុើបអល េត ភាគី្ ឬ ានសទីផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញលឡើយ ។ 

វវិនន ៣១: អនក្ជំលញ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០) 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះអាចខសវ  រនជំផ្ួយជាមតិលយាប ់ពីអុនជំលញអំពីបញ្ហា  

ខដ្ យ ់លឃើញថាមាផ្ារៈសំខាផ្់ោបំាច់ដ្ ់ការលសុើបសួរ ផ្ិ  និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ ។ 

២. អុនជំលញខដ្ យ ់ស្រពមចំលពាះការោត់តា ំ ស្រតូិសបងតាមាសល ឬ ជំលផ្ឿរបស់ែោួផ្ថា ផ្ឹ ៃដ ់

ជំផ្ួយដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះលោយលាម ះស្រត ់ រនាការសមាៃ ត់    ផ្ិ ែិតែំស្របឹ 

ខស្រប ឲ្យអស់ពីសមតថភាព ។ 

៣. អុនជំលញស្រតូិខត តាំ លោយដី្កាសលស្រមចបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ ដី្កា
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លផ្ះ ស្រតូិមាផ្ខច ឲ្យចាស់អំពីភារនិចច    ផ្ិ     លងរលិលាបំលពញការងារ ។ ស្របសិផ្លបើោបំាច់នុង ការ

បំលពញភារនិចចរបស ់ អុនជំលញ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត   ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិៃដ ់ខៃុនណាមួយ  ឬ

ទា ំអស់ទផ្ភសដង តា ខដ្ មាផ្នុង  សំែុំលរឿ លៅឲ្យអុនជំលញ ល ើនខ  ខតការៃដ ់ឲ្យលលះ លឲំ្យមាផ្

លស្រគាះថុាន់ដ្ ់ជផ្រ លស្រគាះ ឬ ានសី ឬ ៃក្ងយលៅផ្ឹ វិ ធានផ្ការការពារខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២៩  ។  បាុខផ្ដ

លៅលព ណាទទួ បាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តឲ្យពិផ្តិយភសដង តា  អុនជំលញស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យខហនាោ នស្រតាខដ្ 

បិទលៅល ើភសដង តា ស្របសិផ្លបើមាផ្ ។ ស្របសិផ្លបើការលធវើលកាស យិធាចយយរបសអ់ុនជំលញ តស្រមូិឲ្យមាផ្ការ

ខនខស្រប   ឬ លធវើឲ្យែូចខាតដ្ ់ភសដង តា     អុនជំលញស្រតូិជូផ្ពយត៌មាផ្ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ ស្រតូិសុំការអផ្ុញ្ហញ តលដ្ើមបីបំលពញនិចចការលផ្ះ ។ 

៤. អុនជំលញស្រតូិបំលពញលបសននមមរបសែ់ោួផ្ លស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ

អ គជំផ្ុំជស្រមះ  ។ អុនជំលញស្រតូិជូផ្ពយត៌មាផ្ជាស្របោំដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអំពី

ិឌឍផ្ភាព ទផ្លបសននមមរបសែ់ោួផ្ ជាពិលសសអំពីការ ំបានណាមួយខដ្ ែោួផ្ជួបស្របទះ ។ 

៥. ស្របសិផ្លបើអុនជំលញមិផ្លគារពតាមរយៈលព  ខដ្ នំែត់លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ លលះសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចោត់តា ំអុនជំលញងមីមនជំផ្ួសអុនជំលញ

លលះ ឬ លបើោបំាច់ ពផ្ាររយៈលព លបសននមមរបស់អុនជំលញលលះ ។ 

៦. ស្របសិផ្លបើជាការោបំាច់នុង ការបំលពញលបសននមមរបសែ់ោួផ្ អុនជំលញអាចចូ រួមាដ ប់ចលមោើយ

ានស ី ឬ ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ខដ្ ស្រតូិបាផ្សួរយនចលមោើយលោយ

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ នុង នរែីោបំាច់ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

អាចអផ្ុញ្ហញ តឲ្យអុនជំលញលធវើសមាភ សផ្ល៍ោយផ្ទក្  ់ជាមួយានសី ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទ លៅចំលពាះ

មុែលមនិរីបសពួ់នលគ្ ។ បាុខផ្ដនុង នរែីខដ្ អុនជំលញជាស្រគូ្លពទយ ខដ្ ស្រតូិោត់តា ំឲ្យពិផ្ិតយជផ្ស្រតូិ

លោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទ  ការពិផ្ិតយខៃុនលិជាាស្ដសដ លផ្ះអាចលធវើបាផ្លោយគាម ផ្ិតដមាផ្លមនិី ។ 

៧. អុនជំលញស្រតូិលធវើរបាយការែ ៍ លៅលព ខដ្ ស្របតិបតតិការលកាស យិធាចយយស្រតូិបាផ្បញ្ចប់  ។

របាយការែ៍លផ្ះ ស្រតូិបញ្ហា ន់ឲ្យចាស់លាសអ់ំពីស្របតិបតដិការ ផ្ិ  លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្របស់អុនជំលញ លោយ

មាផ្ចុះកា បរធាលចទ័ ផ្ិ ហតថល ខាៃ ខដ្រ ។ ស្របសិផ្លបើអុនជំលញលធវើឲ្យែូចាោ នស្រតាបិទ លៅល ើភសដង តា 

នុង លព លធវើលកាស យិធាចយយ អុនជំលញលលះ ស្រតូិចុះផ្ិលទក្សអំពីលហតុការែល៍ផ្ះលៅនុង របាយការែ៍ ។ 

៨. អុនជំលញស្រតូិស្របគ្ ់របាយការែ ៍  ផ្ិ  ស្របគ្ ់ភសដង តា ទា ំអស់    ខដ្ ែោួផ្បាផ្ទទួ នុង លព 

បំលពញ លបសននមមរបស់ែោួផ្លៅឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ  ។  សហលៅស្រនមលសុើប
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អល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិោន់បញ្ចូ របាយការែល៍ផ្ះលៅនុង សំែុំលរឿ  ឬ នំែត់លហតុទផ្ដំ្លែើរការ

ផី្តិិធាធី ។ ស្របសិផ្លបើាោ នស្រតាបិទ លៅល ើភសដង តា ស្រតូិបាផ្បំខបន សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះស្រតូិបិទាោ នស្រតាជាងមីល ើិតថងតា លលះ លហើយស្រតូិចុះផ្ិលទក្សអំពីបញ្ហា លផ្ះលៅនុង សំែុំលរឿ  ។ស្របសិផ្លបើ

ការលធវើលកាស យិធាចយយរបស់អុនជំលញលធវើឲ្យមាផ្ការខនខស្រប ឬ ែូចខាតដ្ ់ិតថងតា  អុនជំលញស្រតូិពិពែ៌ល

អំពីការខនខស្រប ឬ ែូចខាតលផ្ះលៅនុង របាយការែ៍ ។ 

៩. ស្របសិផ្លបើកា ៈលទសៈតស្រមូិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចោត់តា ំអុនជំលញ

មួយចំផ្ួផ្តាមការោបំាច់ ឲ្យបំលពញលបសននមមលធវើលកាស យិធាចយយ ។     នុង នរែលីផ្ះ ស្របសិផ្លបើអុន

ជំលញទា ំលលះមាផ្ លយាប ់លៃស ៗគុាចំលពាះលបសននមមលលះ អុនជំលញមុាន់ៗស្រតូិសរលសរអំពីគំ្ផ្ិត

លយាប ់ផ្ទក្  ់ែោួផ្    លៅនុង របាយការែល៍ោយខឡនលរៀ ៗែោួផ្ លោយបញ្ហា ន់អំពីមូ លហតុទផ្ការខែវ គំ្ផ្ិត

ជាមួយអុនជំលញដ្ទទលទៀត ។ 

១០. សហស្រពះរាជអាជាា  ជផ្ស្រតូិលោទ ឬជផ្ជាប់លោទ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ឬ  លមនិីរបស់ពួនលគ្ ឬ 

សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីអាចលសុើសុ ំឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ 

តាមនរែីសមសស្រសប ោត់តា ំអុនជំលញងមបីខផ្ថមលទៀត លដ្ើមបីលធវើការស្រតួតពិផ្ិតយជាងមី  ឬស្រតួតពិផ្ិតយលឡើ 

វិ ធាញល ើបញ្ហា ណាមួយខដ្ លធវើរួចលហើយ ផ្ិ មាផ្នុង របាយការែ៍របសអ់ុនជំលញមុផ្ ។ សំលែើលផ្ះ ស្រតូិលធវើ

ជាលាយ យនខអនសរ ផ្ិ  មាផ្បញ្ហា ន់មូ លហតុ ។ សំលែើលផ្ះស្រតូិសលស្រមចលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះឲ្យបាផ្ឆ្នបត់ាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ  មុផ្លព បញ្ចប់ការលសុើបសួរ ឬ និចចដំ្លែើរការ

ផី្តិិធាធី ។ លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  បដិ្លសធមិផ្ស្រពមលធវើតាមសំលែើ ដី្កាបដិ្លសធលផ្ះអាច

ស្រតូិបដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។  

១១. អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិៃដ ់លាហ៊ុយចំលពាះការលធវើលកាស យិធាចយយដ្ ់អុនជំលញ ខដ្ ោត់

តា ំលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះ លៅតាមអស្រតាខដ្ លរៀបចំលឡើ លោយការធាយា យយ

រដ្ឋបា  ។ 

វវិនន ៣២: ការព្ិនិតយខៃនក្ោវជជសាស្ដសដដ្ើជ់នម្តូវោោ  ឬ ជនជាប់ោោ  

នុង លគា បំែ លដ្ើមបីបញ្ហា ន់ថា ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទមាផ្សមបទាខា ៃោូិកាយ  ផ្ិ 

ៃោូិចិតដអាចចូ រួមនុង ការជស្រមះនដី ឬ ន៏លោយារមូ លហតុលៃស លទៀត ឬ តាមសំលែើរបស់ភាគី្ណាមួយ 

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបងាគ ប់ឲ្យជផ្ស្រតូិលោទ   ឬ  ជផ្ជាប់លោទទទួ ការស្រតួត

ពិផ្ិតយខៃុនលិជាាស្ដសដ វិ ធាន ចវរធារ ចិតដាស្ដសដ  លោយអុនជំលញ ។ មូ លហតុទផ្ការលចញលសចនដីបងាគ ប់ខបប
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លផ្ះ ផ្ិ របាយកាែរ៍បស់អុនជំលញ ស្រតូិោន់បញ្ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ 

វវិនន ៣២ សក្ួនៈ ការខសវង្រក្រូើោហតទុនររណ្ភាព្ោៅក្នុង្អំឡុង្ោព្ើឃាត់ និង្ ឃំុែោនួ 

(អផ្មុយតទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨  វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៣ ខែ សីោ ឆំុ្ន ២០១១) 

១. លៅលព ខដ្ មាផ្ជផ្ស សយយ ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ ជផ្ជាប់លោទ ទទួ មរែភាពលៅនុង  ផ្ិ លៅលស្រៅ

មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ អ.ិ.ត.ន រួមទា ំលៅនុង មផ្ក្ីរលពទយ សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិោប់លៃតើមលធវើការខសវ  រនមូ លហតុ

ទផ្ការាោ ប់លផ្ះ។ សហស្រពះរាជអាជាា  អាចបងាគ ប់ឲ្យមាផ្ការិះកាត់ពិផ្ិតយានសពលលះ ផ្ិ មាផ្របាយ

ការែជ៍ាតិពុ បខផ្ថមល ើការានសួរលលរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  ខដ្ យ ់លឃើញថាោបំាច់សស្រមាប់

នំែត់អំពីមូ លហតុទផ្មរែភាពលលះ ។ លៅនុង នរែខីដ្ រនលឃើញថាមូ លហតុទផ្ការាោ ប់មិផ្ខមផ្ជា

មូ លហតុធមមជាតិ   សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិលៃក្រសំែុំលរឿ លផ្ះលៅស្រពះរាជអាជាា ខដ្ មាផ្សមតថនិចចលៅនុង 

ស្របពយផ្ធតុលាការជាតិ ។  

២. ស្រគួ្ារានសពអាចលស្រជើសលរីសអុនជំលញ លអាយចូ សល េតការែ៏ទផ្ការិះកាត់ពិផ្ិតយាន

សពលលះបាផ្ លោយចំណាយជាបផ្ក្ងនផ្ទក្  ់ែោួផ្ ។  

វវិនន ៣៣: សារណារបស់អនក្ខដ្ើរិនខរនជាភាគទីនោរឿង្ក្ដ ី

១. លៅស្រគ្បដំ់្ណាន់កា ទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លបើយ ់ថាោបំាច់លដ្ើមបីវិ ធាផិ្ច័យយលទាសឲ្យបាផ្ស្រតឹមស្រតូិ

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចអលញ្ាើញ ឬ ៃដ ់ឱ្កាសឲ្យអ គការ ឬ បុគ្គ ណាមួយោន់

ជូផ្ផ្ូិារណាជាលាយ នខែ៏អនសរ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា ណាមួយន៏បាផ្ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ

អ គជំផ្ុំជស្រមះ ខដ្ ពាន់ពយផ្ធស្រតូិនំែត់លព លិលាឲ្យោន់ារណាលផ្ះ ស្របសិផ្លបើស្រតូិលធវើ ។ 

២. ារណាខដ្ លធវើលឡើ លស្រកាមវិ ធានផ្លផ្ះ ស្រតូិស្របគ្ ់លៅឲ្យស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះខដ្ ពាន់ពយផ្ធ។ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិស្របគ្ ់ឯនារងតចមោ មួយចាប់លៅឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា  

ផ្ិ លមនិីរបសភ់ាគី្ដ្ទទលទៀត  លដ្ើមបីមាផ្ឱ្កាសលធវើការលែោើយតប ។ 

វវិនន ៣៤: ការដ្ក្ែោនួ និង្ បណ្ដ ឹង្ដ្ិតចិតដចំោោះោៅម្ក្រ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី២៣ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១១) 

១. លៅស្រនមអាចដ្នែោួផ្ឯ លចញពីនរែណីាមួយ ខដ្ លៅស្រនមរូបលលះ មាផ្      ឬ   នោ ប់មាផ្ៃ 

ស្របលយាជផ៏្ផ្ទក្  ់ែោួផ្ ឬ ហិរញ្ញិ តថង ឬ មាផ្ការពាន់ពយផ្ធ ខដ្ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់យាា  ពិតស្របានដ្ដ្ ់ភាពអល

គ្តិរបសល់ៅស្រនមរូបលលះ ឬ អាចបល េើតឲ្យមាផ្ភាព ំលអៀ  ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតណាមុាន់ខដ្ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

52 

ដ្នែោួផ្លចញពីការងារ ស្រតូិៃដ ់ពយត៌មាផ្លៅដ្ ់ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ លបើជាលៅស្រនមជស្រមះនដី ស្រតូិៃដ ់

ពយត៌មាផ្លៅដ្ ់អ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះខដ្ ែោួផ្សថ ិតលៅ ។ លៅស្រនមខដ្ នំពុ មាផ្បញ្ហា  ស្រតូិឈប់ចូ រួមជាបលក្ ផ្់

នុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

២. ភាគី្អាចលធវើបែដ ឹ ដិ្តចិតដចំលពាះសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ លៅស្រនមទផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះាលាដំ្បូ  ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  នុង នរែីណាមួយខដ្ លៅស្រនមរូបលលះមាផ្ ឬ នោ ប់

មាផ្ៃ ស្របលយាជផ៏្ផ្ទក្  ់ែោួផ្ ឬ ហិរញ្ញិ តថង ឬ មាផ្ការពាន់ពយផ្ធ ខដ្ អាចលធវើឲ្យបាះពា ់យាា  ពិតស្របានដ្ដ្ ់

ភាពអលគ្តិរបស់លៅស្រនមរូបលលះ ឬ អាចបល េើតឲ្យមាផ្ភាព ំលអៀ  ។ 

៣. ភាគី្  ខដ្ លធវើបែដ ឹ ដិ្តចិតដ  ស្រតូិបងាា ញឲ្យចាស់លាសអ់ំពីមូ លហតុទផ្បែដ ឹ     ផ្ិ ស្រតូិមាផ្

ភសដង តា បញ្ហា ន់ៃ ខដ្រ ។   ពានយបែដ ឹ ស្រតូិលធវើលឡើ ឲ្យបាផ្ឆ្នប់បំៃុតតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ លៅលព 

ណាខដ្ ភាគី្បាផ្ដឹ្ អំពីមូ លហតុលលះ ។  

៤. ពានយបែដ ឹ ដិ្តចិតដខដ្ អាចទទួ យនបាផ្ស្រតូិខតលធវើលឡើ លដ្ើមបី ៖ 

ន-ស្របឆំ្ន ផ្ឹ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត មុផ្លព មាផ្ដី្កាដំ្លណាះស្រាយ  

ែ-ស្របឆំ្ន ផ្ឹ លៅស្រនមរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ មុផ្លព លធវើលសចនដីសលស្រមចលៅល ើលរឿ នដីណាមួយ    

គ្-ស្របឆំ្ន ផ្ឹ លៅស្រនមរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា មុផ្លព ជំផ្ុំជស្រមះ យាា  

យូរបំៃុតស្រតឹមលព សិលការបឋម  ឬ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា លនើតលឡើ នុង អំឡង លព ជំផ្ុំជស្រមះ ឬ

កា ណាភាគី្មិផ្បាផ្ដឹ្  លៅមុផ្លព ជំផ្ុំជស្រមះ លៅមុផ្លព លធវើលសចនដីសលស្រមចចុ លស្រកាយល ើសែំុំ

លរឿ លលះ ឬ  

ឃ-ស្របឆំ្ន ផ្ឹ លៅស្រនមរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ   ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា ខដ្ លនើតលឡើ មុផ្

លព លធវើបែដ ឹ ាទុនខ លៅលព ោប់លៃដើមផី្តិិធាធីបែដ ឹ ាទុនខ ឬ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា លនើតលឡើ នុង 

អំឡង លព ផី្តិិធាធីបែដ ឹ ាទុនខ ឬ បញ្ហា ខដ្ ភាគី្មិផ្បាផ្ដឹ្ លៅមុផ្លព ោប់លៃដើមផី្តិិធាធីបែដ ឹ 

ាទុនខ  មុផ្លព លធវើលសចនដីសលស្រមចចុ លស្រកាយល ើបែដ  ឹាទុនខលលះ ។ 

៥. ពានយបែដ ឹ ដិ្តចិតដចំលពាះសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិោន់ជូផ្លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ នុង នរែី

លៃស លទៀត ពានយបែដ ឹ ដិ្តចិតដស្រតូិោន់ជូផ្លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះណាមួយ ខដ្ លៅស្រនមលលះសថ ិតលៅ  ។ លៅ

ស្រនមខដ្ នំពុ មាផ្បញ្ហា  អាចបផ្ដចូ រួមលៅនុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី លោយរ ់ោំលសចនដីសលស្រមចសដ ពីី

បែដ ឹ ដិ្តចិតដ ។ បាុខផ្ដលៅស្រនមលលះ អាចសលស្រមចចិតដលាខ  លោយសម យស្រគ្ចិតដបាផ្ លៅស្រគ្ប់លព លិលានុង 
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ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។ 

៦. លៅស្រនមលពញសិទធ ិអាចស្រតូិជំផ្ួសលោយលៅស្រនមបស្រមង ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះលលះបាផ្  សស្រមាប់ខតនរែី

ទផ្បែដ ឹ ដិ្តចិតដលលះបាុលណាោ ះ ។ ស្របសិផ្លបើមាផ្ពានយបែដ ឹ ដិ្តចិតដលស្រចើផ្    ខដ្ មិផ្អាចលរៀបចំអ គជំផ្ុំ

ជស្រមះ   លដ្ើមបីសលស្រមចល ើពានយបែដ ឹ ទា ំលលះបាផ្លទ គ្ែៈនមាម ធិការរដ្ឋបា តុលាការ ស្រតូិលស្រជើសលរីស

លៅស្រនមបខផ្ថមពីនុង ចំលណាមលៅន្រមរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។  

៧. លៅស្រនមខដ្ ស្រតូិបាផ្លគ្បដឹ ដិ្តចិតដស្របឆំ្ន ផ្ឹ ែោួផ្ មាផ្សទិធិោន់ារណាលៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតាមរយៈ

ស្របនផ្របសែ់ោួផ្ នុង រយៈលព ១០(ដ្ប់)ទងៃ គិ្តោប់ពីទងៃខដ្ គាត់បាផ្ទទួ ពានយបែដ ឹ  ។ ពាន្យបែដ ឹ 

ដិ្តចិតដ ស្រពមទា ំារណារបស់លៅស្រនមខដ្ ស្រតូិលគ្បដឹ ដិ្តចិតដ ស្រតូិយនមនពិោរណាលោយអ គជំផ្ុំជស្រមះ

ខដ្ ស្រតូិលបាះលឆុ្នត ផ្ិ លធវើលសចនដីសលស្រមចជាលាយ នខែ៏អនសរល ើបញ្ហា លផ្ះ លោយពំុមាផ្ិតដមាផ្របស់

លៅស្រនម ខដ្ ស្រតូិបាផ្លគ្បដឹ  ផ្ិ លដ្ើមបែដ ឹ  ។ 

៨. នុង នរែោីបំាច់ ការពិភានាសលស្រមចល ើបែដ ឹ ដិ្តចិតដ អាចលធវើលឡើ តាមមលធាបាយពីចមាៃ យ ។ 

លសចនដីសលស្រមចទា ំលផ្ះស្រតូិលធវើតាមដី្កាសលស្រមច ផ្ិ មិផ្អាចបដឹ តវាាបាផ្លឡើយ ។ ដី្កាលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ លៅ

ភាគី្ ផ្ិ  លៅន្រមខដ្ ស្រតូិលគ្បដឹ ដិ្តចិតដលោយស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

៩. និចចខដ្ បាផ្បំលពញលោយលៅស្រនមខដ្ ស្រតូិលគ្បដឹ ដិ្តចិតដ មុផ្លព មាផ្លសចនដីសលស្រមចល ើពានយ

បែដ ឹ ដិ្តចិតតលលះស្រតូិោត់ទុនថាមាផ្សុព ភាព ។ 

១០. ស្របសិផ្លបើអ គជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចលសចនដី ដ្នហូតសិទធពីិលៅស្រនមណាមុាន់ លៅស្រនមបស្រមង ផ្ឹ ស្រតូិខត 

តា ំជំផ្ួសនខផ្ោ ខដ្ ទំលផ្រលលះ ។ កា លបើគាម ផ្លៅស្រនមបស្រមង ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ លដ្ើមបីលរៀបចំស្រនងមស្របឹនាជំផ្ុំជស្រមះ

លោយលហតុថាមាផ្បែដ ឹ ដឹ្តចិតដលស្រចើផ្ លៅស្រនមងម ីអាចស្រតូិខត តាំ បខផ្ថមដូ្ចមាផ្ខច នុង មាស្រតា ១០ ងម ី

ផ្ិ  ១១ ងមី ទផ្ចាប់ សដ ីពីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា ផ្ិ  មាស្រតា ៣ ទផ្និចច

ស្រពមលស្រពៀ  ។ លៅលព ខដ្ ពានយបែដ ឹ ដិ្តចិតដ ស្រតូិបាផ្បដិ្លសធលោ លលះ គាម ផ្ពានយបែដ ឹ ណាមួយ

លៃស លទៀត អាចទទួ យនបាផ្លោយខៃអនល ើមូ លហតុដ្ខដ្ ដូ្ចគុាលៅផ្ឹ ពានយបែដ ឹ មុផ្លលះលទ ល ើន

ខ  ខតមូ លហតុលលះបាផ្លនើតលឡើ មដ លទៀត បលក្ ប់ពីមាផ្លសចនដីសលស្រមចល ើពានយបែដ ឹ ល ើនទ១ី ។  

១១. ស្របសិផ្លបើអ គជំផ្ុំជស្រមះមិផ្អាចរនសមោ គាទំ្រ ភាគ្លស្រចើផ្តាមតស្រមូិការបាផ្លទ លសចនដីសលស្រមចលលះ 

ស្រតូិោត់ថាបាផ្បដិ្លសធបែដ ឹ ដឹ្តចិតដ ។ 

វវិនន ៣៥: ការោម្ជៀតខម្ជក្ចូើក្នុង្ក្ិចចការរដ្ឋបាើរបសអ់ង្គជំនុំជម្រះ  

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 
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១. អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញអាចោន់ទែឌ នមម  ឬ បញ្ាូផ្លៅអាជាា ធរមាផ្សមតថនិចចផ្ូិជផ្ណាមុាន់ខដ្ 

លស្រជៀតខស្រជនលោយលចតលពិតស្របានដ្ នុង និចចការរដ្ឋបា របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ រួមទា ំបុគ្គ ខដ្ មាផ្ខច ដូ្ច

ខា លស្រកាមៈ 

ន-ៃាយលចញពយត៌មាផ្សមាៃ ត់  លោយរំលលាភលៅផ្ឹ ដី្ការបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះ ។  

ែ-លោយគាម ផ្មូ លហតុសមស្រសប     បុគ្គ ខដ្ មិផ្លគារពតាមលសចនដីបងាគ ប់ឲ្យចូ រួមនុង ដំ្លែើរ

ការជស្រមះនដី  ឬ មិផ្ៃដ ់ឯនារ ឬ ភសដង តា លៃស លទៀតឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះ ។ 

គ្-បំផ្ទោ ញ ឬ ខនខនោ តាមមលធាបាយណាន៏លោយល ើឯនារ ិតថងតា  ឬ ភសដង តា ដ្ទទលទៀតខដ្ 

សថ ិតនុង សែំុំលរឿ របស់អង្គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

ឃ-គំ្រាមនំខហ  បំភិតបំភយយ ប េរបួសាុម ឬ ៃដ ់សំែូន ឬ ន៏លស្រជៀតខស្រជនល ើានសីណាមុាន់

ឬ ល ើអុនខដ្ អាចកាោ យជាានសខីដ្ នំពុ ៃដ ់   បាផ្ៃដ ់  ឬ   អាចៃដ ់ភសដង តា ដ្ ់សហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

 -គំ្រាមនំខហ  បំភិតបំភយយ ឬ សូនសំែូន ឬ  ខសវ  រនវិ ធាធីគាបស េត់ល ើបុគ្គ ដ្ទទលទៀតនុង 

បំែ ទប់ាេ ត់បុគ្គ លលះមិផ្ឲ្យអផ្ុិតដតាមដី្ការបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះ។ 

ច-ជួយលោយលចតល  លដ្ើមបឲី្យជផ្ស្រតូិលោទ   ឬ   ជផ្ជាប់លោទរត់លគ្ចពីអំណាចយុតាដ ធិការរបស់

អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ ឬ 

ែ-ញងះញ  ់ឬ បាុផ្បា ស្របស្រពឹតដិអំលពើណាមួយដូ្ចមាផ្ខច ខា ល ើ។ 

២. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ   មាផ្លហតុៃ លជឿថា  បុគ្គ ណាមុាន់

អាចនោ ប ់បាផ្ស្របស្រពឹតដអំលពើណាមួយ ដូ្ចខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ១ ខា ល ើ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ អាច ៖ 

 ន-ោត់ការជាមួយបញ្ហា លផ្ះជាបលក្ ផ្់ ។ 

ែ-ដឹ្នលកំារលសុើបសួរបខផ្ថម លដ្ើមបីឲ្យដឹ្ ស្របានដ្ថា លតើមាផ្មូ ោឋ ផ្ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់សស្រមាប់ោត់ការតាម

ផី្តិិធាធី ។ ឬ 

គ្-បញ្ាូផ្បញ្ហា លផ្ះលៅឲ្យអាជាា ធរមាផ្សមតថនិចច របស់ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា   ឬ  អ គការសហ
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ស្របជាជាតិ ។ 

៣. ជផ្ទា ំឡាយណាខដ្ ពាន់ពយផ្ធនុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះស្រតូិទទួ បាផ្

ជំផ្ួយខៃុនចាប់ ស្របសិផ្លបើគាត់បំលពញតាម នខែៈវិ ធាផិ្ច័យយ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង បទបញ្ហា រដ្ឋបា របស់

អ គភាពគាពំារការការពារនដីខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្១១ ។ 

៤. ចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះនរែីទែឌ នមមផ្ីមួយៗ ល ើបុគ្គ ណាមុាន់   ខដ្ ស្រតូិបាផ្

រនលឃើញថាបាផ្ស្របស្រពឹតដអំលពើណាមួយ ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ១ ។ 

៥. ស្របសិផ្លបើរនលឃើញថា លមនិីណាមុាន់បាផ្ស្របស្រពឹតដអំលពើណាមួយដូ្ចមាផ្ខច នុង អផ្ុវិ ធានផ្១ ខា 

ល ើ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះខដ្ រនលឃើញនំហុសលលះ អាចនំែត់ថាការស្របស្រពឹតដអំលពើ

លផ្ះ គឺ្ ជានំហុសវិ ធាជាា ជីិៈរបសល់មនិី ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៣៨ ។ 

៦. រា ់លសចនដីសលស្រមចខដ្ លធវើលឡើ លស្រកាមវិ ធានផ្លផ្ះ អាចស្រតូិបដឹ ឧទធរែ៍លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ឬ បដឹ 

ាទុនខលៅអង្គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  តាមនរែីសមស្រសប។ ចំលពាះបែត ឹ ឧទធរែខ៍ដ្ លធវើលឡើ ចំលពាះ

មុែអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ មាច សប់ែត ឹ ឧទធរែស៍្រតូិោន់ពានយបតឹ  ឧទធរែ៍នុង រយៈលព ១៥(ដ្ប់ស្របាំ)ទងៃ គិ្តោប់

ពីកា បរធាលចទ័ទផ្ការលចញលសចនតីសលស្រមច ឬការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនតីសលស្រមចលលះ តាមនរែីសមស្រសប ។ 

ចំលពាះបែត ឹ ាទុនខខដ្ លធវើលឡើ ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំស្រជះតុលាការនំពូ  មាច ស់បែត ឹ ាទុនខស្រតូិលធវើលឡើ 

លោយអផុ្លលាមលៅតាមផី្តិិធាធី ផ្ិ រយៈលព នំែត់ដូ្ចមាផ្ខច នុង  វិ ធានផ្ ១០៥ អផុ្ិធានផ្ ២ ផិ្ ិធានផ្ 

១០៧ អផុ្ិធានផ្ ១ ។ 

វវិនន ៣៦: សក្ខីភាព្ខក្ោង្កាោ យ 

១. តាមការៃដួចលៃដើមគំ្ផ្ិតរបសែ់ោួផ្ ឬតាមសំលែើរបសភ់ាគី្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះ 

អាចរំ ឹនដ្ ់ានសអីំពីភារនិចចរបសពួ់នលគ្ឲ្យលែោើយការពិត ផិ្ ៃ ិធាបានខដ្ លនើតលចញពីការែនខាផ្មិផ្

បាផ្អផ្ុិតដភារនិចចលផ្ះ ។ 

២. ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េត   ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះមាផ្មូ ោឋ ផ្ចាស់លាស់លជឿថា ានសីណា

មួយមាផ្លចតលពិតស្របានដ្នុង ការលធវើសនខីភាពខនោ កាោ យ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះអាច

អផ្ុិតដតាមផី្តិិធាធីជាធរមាផ្ ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៣៥ (២) ខា ល ើ ។ 

 ៣. ចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះនរែីទែឌ នមមផ្ីមួយៗល ើការលធវើសនខីភាពខនោ កាោ យ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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វវិនន ៣៧: ការរំខានក្នុង្ក្ិចចដ្ំោណ្ករការនីតិវិន ី

១. លៅលព ណាខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះយ ់លឃើញថា ជផ្ណាមុាន់អុនឡងនរំខាផ្ដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី  

អ គជំផ្ុំជស្រមះជាដំ្បូ ស្រតូិលចញលសចនដីស្រពមាផ្មួយ។ នុង នរែីមាផ្ការបផ្ដការរំខាផ្លទៀត អ គជំផ្ុំជស្រមះអាច

បងាគ ប់ឲ្យជផ្ខដ្ រំខាផ្លលះោនលចញ ឬ បលែដ ញលចញពីបផ្ក្ប់សិលការ ឬ អគាររបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ លហើយនុង នរែលីៅខតស្របស្រពឹតដនំហុសែគ លទៀត  អាចបងាគ ប់មិផ្ឲ្យជផ្លលះចូ រួមនុង និចចដំ្លែើរ

ការផី្តិិធាធីទា ំអស់ ។ 

២. ស្របសិផ្លបើជផ្ជាប់លោទរំខាផ្ដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាច

បងាគ ប់ឲ្យលជំផ្ជាប់លោទលចញពីបផ្ក្ប់សិលការលៅនខផ្ោ ណាមួយ ខដ្ ជផ្លលះអាចសល េតលមើ ដំ្លែើរ

ការសិលការបាផ្តាមរយៈទូរទសសផ៍្តាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ។ នុង នរែលីផ្ះ ជផ្ជាប់លោទអាចទាន់ទ 

ជាមួយលមនិីរបសែ់ោួផ្បាផ្ស្រគ្ប់លព លិលាតាមរយៈទូរសយពក្ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបងាគ ប់ឲ្យផ្ទអ នការៃាយ

ដ្ ់ានរែៈជផ្ អំពីនិចចដំ្លែើរការសិលការ    ផ្ិ អាចោត់ិធានផ្ការដ្ទទលទៀតខដ្ យ ់លឃើញថា ោំ

បាច់ដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីជស្រមះនដី ស្របនបលោយភាពស្រតឹមស្រតូិ ផ្ិ ឆ្នប់រហយស ។ 

៣. ស្របសិផ្លបើការអាន់ខាផ្សិលការ លនើតលឡើ លោយការបដិ្លសធលោយលចតលគិ្តទុនជាមុផ្មិផ្លធវើ

តាមការខែលលំោយផ្ទក្  ់មាត់ ឬ ជាលាយ នខែ៏អនសររបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ លហើយការខែលលំលះមាផ្

អមលោយការស្រពមាផ្ោន់ទែឌ នមមនុង នរែនំីហុសែគ  អ គជំផ្ុំជស្រមះខដ្ ស្របឈមមុែផ្ឹ បញ្ហា លផ្ះអាច

បងាគ ប់ោមឃាត់ មិផ្ឲ្យជផ្លលះចូ រួមនុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីខតនុង អំឡង លព លលះ លបើយ ់លឃើញថា

សមស្រសប។ ស្របសិផ្លបើការរំខាផ្លផ្ះមាផ្ នខែៈធៃផ្់ធៃរ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចោត់ិធានផ្ការសមស្រសប ដូ្ចមាផ្

ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៥ ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ ។ 

៤. ស្របសិផ្លបើជផ្ខដ្ លធវើឲ្យអាន់ខាផ្ដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលផ្ះ ជាបុគ្គ ិនរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា លលះអ គជំផ្ុំជស្រមះខដ្ ស្របឈមមុែផ្ឹ បញ្ហា លផ្ះ អាចបងាគ ប់បលែដ ញជផ្លលះ

លចញពីការបំលពញមុែងាររបសែ់ោួផ្ សស្រមាបខ់តរយៈលព ណាមួយខដ្ យ ់លឃើញថាសមស្រសប    ។ 

លសចនដីសលស្រមចលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់ដ្ ់ស្របនផ្ ផ្ិ អផ្ុស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ 

៥. ចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ ស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះនរែទីែឌ នមមផ្ីមួយៗល ើការរំខាផ្ដ្ ់និចចដំ្លែើរការ

ផី្តិិធាធី ។ 

៦. បុគ្គ ខដ្ ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ បញ្ហា ទា ំលផ្ះ ស្រតូិបាផ្ៃដ ់ឱ្កាសឲ្យបលញ្ចញលយាប ់មុផ្លព ស្របកាសោន់

ទែឌ នមមមនល ើែោួផ្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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វវិនន ៣៨: ក្ំហុសវវិជាជ ជីវៈរបសោ់រនវ ី

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ  លស្រកាយលព ស្រពមាផ្    អាចោន់ទែឌ នមម ឬ បដិ្លសធ

នុង ការចូ រួមសិលការចំលពាះលមនិណីាមួយ ស្របសិផ្លបើយ ់លឃើញថា   ការស្របស្រពឹតដរបស់លមនិីរូបលលះ 

ជាការស្របមាងលមើ ងាយ រំា សក្ ះដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី រំលលាភលៅល ើលរឿ នដី ឬ ៃក្ងយលៅផ្ឹ មាស្រតា 

២១-៣  ទផ្និចចស្រពមលស្រពៀ  ។ 

២.    សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបញ្ាូផ្នរែីនំហុសវិ ធាជាា ជីិៈលផ្ះលៅអ គភាពមាផ្

សមតថនិចច ។ 

៣. លមនិីបរលទសខដ្ បំលពញវិ ធាជាា ជីិៈលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ខដ្ ស្រតូិទទួ រ ការោន់

វិ ធាផ្យយ លោយគ្ែៈលមនិទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា   អាចបដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ  នុង រយៈ

លព ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ បលក្ ប់ពីបាផ្ទទួ ដំ្ែឹ អំពីលសចនដីសលស្រមចរបសគ់្ែៈលមនិី ។ បែដ ឹ ឧទធរែ៍

លផ្ះស្រតូិពយួរការអផ្ុិតដលសចនដីសលស្រមច ល ើនខ  ខតអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចលៃស ។ លសចនដីសលស្រមចរបស់ 

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបិទៃោូិបដឹ តវាា  ។ 

៤. លៅលព ខដ្ ទទួ បាផ្ ទធៃ ទផ្ការោន់វិ ធាផ្យយលផ្ះ   លមនិីខដ្ ស្រតូិបាផ្ ុបលមម ះលចញពីបញ្ាី

លមនិី លដ្ើមបីការពារនដីលៅចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ   ស្រតូិស្របគ្ ់សមាភ រៈទាន់ទ លៅផ្ឹ លរឿ នដីទា ំអស់

លៅអ គភាពពាន់ពយផ្ធទផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  លដ្ើមបីនលដ្ ់ផ្ិរផ្ដភាពនុង ការការពារនដី ។ 

វវិនន ៣៩: ោព្ើោវលាក្ំណ្ត ់និង្ើក្ខែណ្ឌ ក្នុង្ការោក្ឯ់ក្សារ 

(វិ ធាលាធផ្នមម ទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. ស្រគ្ប់លព លិលានំែត់ទា ំអសខ់ដ្ មាផ្ខច នុង ចាប់ជាធរមាផ្ វិ ធានផ្ទៃក្នុង  លសចនដីខែលំ

អផ្ុិតដ     ផ្ិ  លសចនដីសលស្រមចរបសល់ៅស្រនម តាមនរែសីមស្រសបណាមួយស្រតូិខតលគារព  ។ នុង នរែីលផ្ះ 

ការមិផ្បាផ្លគារពតាមកា នំែត់ គឺ្លឲំ្យនិចចខដ្ បាផ្លធវើលលះស្រតូិោត់ទុនជាអសុព ភាព។ 

២. ល ើនខ  ខតមាផ្ខច លៃស ពីលផ្ះលៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង  ផ្ិ ស្រសបតាមលសចនដីខែលអំផ្ុិតដ   លៅស្រនម

អាចនំែត់លព លិលាសស្រមាប់ោន់ារណា លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្ជាលាយ នខែ៍អនសរ ផ្ិ ឯនារពាន់ពយផ្ធ

លៅផ្ឹ សំលែើសុណំាមួយ ឬ បែដ ឹ ឧទធរែ ៍ឬ បែដ ឹ ាទុនខ លោយគិ្តពិោរណាដ្ ់កា ៈលទសៈទផ្លរឿ 

នដីលលះ ជាពិលសសនុង នរែខីដ្ ជផ្ស្រតូិលោទ   ឬ ជផ្ជាប់លោទ សថ ិតលៅនុង ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ។ 

៣. ស្រគ្ប់លព លិលានំែត់ទា ំអសខ់ដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ  ស្រតូិៃុតនំែត់លៅទងៃចុ លស្រកាយ



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 
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លិលាលមាា   ២៤:០០ លៅនមពងជាល ើនខ  ខតមាផ្ខច លៃស លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ កា លបើលព លិលា

នំែត់ស្រតូិៃុតរ ត់លៅទងៃលៅរ៍ ទងៃអាទិតយ ឬ ទងៃបុែយជាតិរបសន់មពងជា លព លិលានំែត់ស្រតូិបផ្ដជា

សវ យយស្របិតដិលៅទងៃលធវើការបលក្ ប់ ។ 

៤. តាមរយៈពានយសុំរបសភ់ាគី្ពាន់ពយផ្ធ  ឬ តាមគំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមរបស់ែោួផ្  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ  

អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចៈ 

ន-ពផ្ារលព លិលានំែត់ ខដ្ ែោួផ្បាផ្នំែត់ ។  

ែ-ទទួ ាគ  ់ថាមាផ្សុព ភាព ចំលពាះនិចចទា ំឡាយណាខដ្ បាផ្លធវើលស្រកាយពីលព នំែត់ 

ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះស្រតូិបាផ្ៃុតរ ត់ ស្របសិផ្លបើែោួផ្យ ់លឃើញថាស្រតឹមស្រតូិសម

លហតុៃ  ។ 

៥. ចំលពាះការខែវ លយាប ់គុារវា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ រវា សហស្រពះរាជអាជាា ខដ្ ស្រតូិបាផ្

ោន់ចូ នុង នំែត់លហតុ ដូ្ចមាផ្នុង វិ ធានផ្ ៧១ ឬ ៧២ លលះការអផ្ុិតដចំលពាះលព លិលានំែត់ ស្រតូិពផ្ា

លព រហូតដ្ ់មាផ្ការស្រពមលស្រពៀ ណាមួយស្រតូិបាផ្សលស្រមចលឡើ  នុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ  ស្រតូិ

បាផ្ៃុតរ ត់ ឬ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបាផ្ទទួ យននរែីទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលលះមនជំផ្ុំជស្រមះ លហើយបាផ្

បញ្ចប់ការពិោរណាលោះស្រាយល ើបញ្ហា លផ្ះ ។ 

៦. ឯនារទា ំអស់ដូ្ចជាពានយបែដ ឹ  សំលែើ ផ្ិ  ពានយសុំខដ្ ោន់មនអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិ

ោន់ជូផ្លៅស្រនឡាបញ្ាីទផ្ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ   អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ លៅតាមនរែីផ្ីមួយៗ ស្រសបតាមចាប់នមពងជាជាធរមាផ្ វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ លសចនដីខែលអំផ្ុិតដ

ផ្ិ  លសចនដីសលស្រមចរបសល់ៅស្រនម តាមនរែីសមស្រសប ។ 

វវិនន ៤០: ការចុះហតថោើខា 

ស្រគ្ប់នរែីទំា អស់ខដ្ តស្រមូិឲ្យមាផ្ការចុះហតថល ខា ស្រសបតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះការចុះហតថល ខា 

អាចស្រតូិបាផ្ជំផ្ួសលោយការៃដិតស្រមាមទដ្វិ ធាញ នុង នរែខីដ្ បុគ្គ លលះ មិផ្អាចចុះហតថល ខាបាផ្ ។ 

វវិនន ៤១: ដ្ីកាោកាះ  

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៨ ផ្ ិទងៃទ០ី៦ ខែមលិ ឆំុ្ន២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០) 

១. ដី្កាលកាះគឺ្ជាការបងាគ ប់ដ្ ់បុគ្គ ណាមុាន់ ឲ្យចូ មនបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ ។ ដី្កាលផ្ះអាចអផ្ុិតដចំលពាះជផ្ស សយយ   ជផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ានសី ឬលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបប
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លិែ ីលហើយស្រតូិមាផ្ចុះផ្ិលទក្សរបស់បុគ្គ  ខដ្ ស្រតូិលកាះលៅលលះៃ  ។ 

២. ល ើនខ  ខតនរែខីដ្ មាផ្ខច លៃស ពីលផ្ះលៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង      រយៈលព អបបរមារវា ការ

ស្របគ្ ់ដី្កាលផ្ះ ផ្ិ ទងៃនំែត់ឲ្យចូ មនបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញស្រតូិមាផ្រយៈលព  ៥ 

(ស្របាំ)ទងៃ ។ បាុខផ្ដលៅលព ខដ្ ដី្កាលផ្ះលធវើលឡើ សស្រមាប់ជផ្ជាបឃ់ុំលលះ ឬ លៅលព ខដ្ អុនលសុើបអល េត ឬ

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ាត ប់ចលមោើយានសីលោយចុះលៅដ្ ់ទីនខផ្ោ  ឬ នុង កា ៈលទសៈពិលសស  លព 

លិលានំែត់លផ្ះមិផ្ស្រតូិអផ្ុិតដលឡើយ ។ 

៣. ដី្កាលកាះទា ំអស ់ស្រតូិបញ្ាូផ្តាមអាសយោឋ ផ្ចុ លស្រកាយប អស់លោយស្រនឡាបញ្ាី ផ្គ្របា យុតដិធម៌

ឬ មស្ដផ្ដខីដ្ ស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តលោយអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ តាមមលធាបាយណាមួយសមស្រសប  ។ ជផ្ជាប់

ឃុសំ្រតូិបាផ្លកាះលៅតាមរយៈស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ ។ ការបញ្ាូផ្ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យចូ ែោួផ្ ស្រតូិសរលសរចូ នុង 

របាយការែល៍ោយបញ្ហា ន់អំពីមលធាបាយបងាគ ប់ឲ្យចូ ែោួផ្ កា បរធាលចទ័ លព លិលា ផ្ិ  ទីនខផ្ោ   រួម

ទា ំកា ៈលទសៈពាន់ពយផ្ធដ្ទទលទៀត លហើយស្រតូិចុះហតថល ខាលោយមស្ដផ្ដខីដ្ បំលពញនិចចការលលះ ផ្ិ ោន់

ចូ នុង សែំុំលរឿ  ។ 

៤. បុគ្គ ខដ្ ទទួ ភារៈជាអុនស្របគ្ ់ដី្កាលៅឲ្យជផ្ណាមុាន់ ស្រតូិអផ្ុិតដលៅតាមភារនិចចរបស់ែោួផ្ 

ផ្ិ ែិតែំឲ្យអស់ពី ទធភាពលដ្ើមបសី្របគ្ ់ដី្កា ផ្ិ ទទួ បាផ្មនវិ ធាញផ្ូិលសចនដីបញ្ហា ន់ទទួ ាគ  ់ថាបាផ្

ទទួ ដី្កា  ។ លសចនដីបញ្ហា ន់ទទួ ាគ  ់ថាបាផ្ទទួ ដី្កាលផ្ះ ស្រតូិោន់ភាា ប់លៅផ្ឹ របាយការែ៍ទផ្ការ

បំលពញនិចចការ ។ 

៥. ោប់ពីដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ី អាចស្រតូិបាផ្លកាះលៅតាមរយៈ 

សហលមនិីលមុំផ្តំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

វវិនន ៤២: ដ្ីកាបងាគ ប់ឲ្យលែំោនួ 

  ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលែំោួផ្អាចលធវើលឡើ ចំលពាះជផ្ស សយយ ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ  ជផ្ជាប់លោទ លទាះបីជាជផ្

លលះលៅនុង  ឬ លស្រៅខដ្ផ្ដី្ទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជាន៏លោយ ។    ស្របសិផ្លបើោបំាច់ ដី្កាលផ្ះអាចលធវើលឡើ 

ជា នខែៈអផ្ដរជាតិ លោយមាផ្យផ្ដការគាសំ្រទមួយដ៏្មាផ្ស្របសិទធភាព ។ 
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វវិនន ៤៣: ដ្ីកាបងាគ ប់ឲ្យឃំុែោនួ 

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ  អ គជំផ្ុំជស្រមះ   អាចលចញដី្កាបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្ បញ្ហា ដ្ ់ស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ 

របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញបាផ្ លៅលព ខដ្ មាផ្ដី្កាសលស្រមច  ឬ   លសចនដីសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះ 

អាសផ្មុួយស្រតូិ បាផ្លធវើលឡើ ចំលពាះបុគ្គ ដ្ខដ្ លលះរួចលហើយ ។  

វវិនន ៤៤: ដ្ីកាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោនួ  

១. ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ អាចលធវើលឡើ ចំលពាះជផ្ស្រតូិលោទ ឬជផ្ជាប់លោទខដ្ បាផ្លគ្ចែោួផ្ មិផ្ដឹ្ ជា

សថ ិតលៅនខផ្ោ ណា ឬ សថ ិតលៅលស្រៅខដ្ផ្ដី្ទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ។ ស្របសិផ្លបើោបំាច់ ដី្កាលផ្ះអាចលធវើ

លឡើ ជា នខែៈអផ្ដរជាតិ លោយមាផ្យផ្ដការគាសំ្រទមួយដ៏្មាផ្ស្របសិទធភាព ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិទទួ 

បផ្ក្ងនៃសពវៃាយ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ ។ 

២. មុផ្លព លចញដី្កាបងាគ បឲ់្យោប់ែោួផ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសួរលយាប ់

ពីសហស្រពះរាជអាជាា  ។ ដី្កាលផ្ះស្រតូិមាផ្សំអា លហតុ ។  

វវិនន ៤៥:  ម្រង់្ការោក្់ព្័នធនឹង្ដ្ីកាោកាះ ដ្ីកាបងាគ ប់ឲ្យឃំុែោនួ និង្ ដ្ីកាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោនួ 

១. រា ់ដី្កាលកាះ ដី្កាបងាគ បឲ់្យឃុំែោួផ្ ផ្ិ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ ស្រតូិមាផ្ចុះកា បរធាលចទ័ ហតថល ខា 

ផ្ិ ស្របថាប់ស្រតាលោយអ គភាពលចញដី្កាលលះ ផ្ិ  ស្រតូិមាផ្ពយត៌មាផ្ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-លមម ះ ផ្ិ  ស្របសិផ្លបើដឹ្  ទងៃ ខែ ឆំុ្ន ទីនខផ្ោ នំលែើត អាសយោឋ ផ្ ផ្ិ  ពយត៌មាផ្ដ្ទទលទៀតខដ្ 

ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ អតដសញ្ហញ ែបុគ្គ លលះ 

ែ-លយា តាមដី្កា ផ្ិ  ការលោទស្របកាផ្់ខដ្ ពាន់ពយផ្ធ  

គ្-អ គភាពរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញខដ្ លចញដី្កា 

ឃ-ទីនខផ្ោ  លព លិលា ផ្ិ កា បរធាលចទ័សិលការ តាមនរែីសមស្រសបផ្ីមួយៗ ផ្ិ  

 -បញ្ហា ន់ថា បុគ្គ លលះមាផ្សិទធទិទួ បាផ្ផ្ូិជំផ្ួយខៃុនចាប់ ផ្ិ  សិទធសិ្រតូិបាផ្ការពារដ្ទទលទៀត 

ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

២. រា ់ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលែំោួផ្ ដី្កាបងាគ បឲ់្យឃុំែោួផ្ ផ្ិ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ទា ំអស់ ស្រតូិអផ្ុិតដលោយ

ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ។ ដី្កាលដ្ើមស្រតូិស្របគ្ ់ឲ្យភាោ មដ្ ់មស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌ ខដ្ មាផ្ភារនិចចស្រតូិទទួ 

អផ្ុិតដដី្កាលផ្ះ ។  នុង នរែបីលក្ ផ្់   ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ អំពីដី្កាលផ្ះលៅដ្ ់មស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌    លោយ
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លស្របើស្របាស់ស្រគ្ប់មលធាបាយទា ំអស់ លហើយដី្កាលដ្ើមស្រតូិស្របគ្ ់ឲ្យផ្គ្របា យុតដិធម៌ នុង រយៈលព  ៤៨ 

(ខសសិបស្របាបំី)លមាា   ។  

៣. មស្ដផ្ដផី្គ្របា យុតដិធម៌ មិផ្អាចចូ នុង  ំលៅោឋ ផ្របស់បុគ្គ លលះបាផ្លទ មុផ្លព លមាា   ៦:០០

លទី ស្រពឹន ឬលស្រកាយលមាា   ១៨:០០ លទី លាៃ ច ។ ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ស្រតូិៃដ ់ពយត៌មាផ្ដ្ ់សហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះអំពីបញ្ហា  ំបាន ខដ្ ែោួផ្ជួបស្របទះនុង ការបំលពញមុែងាររបស់ែោួផ្ ។ 

៤. លោយលយា លៅតាមកា ៈលទសៈ   លៅលព ខដ្ ោប់ជផ្លលះបាផ្លហើយ   ខតមិផ្អាចលែំោួផ្បាផ្

ភាោ មៗមន កាផ្អ់ គភាពខដ្ លចញដី្កា  ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្លផ្ះមាផ្អាផ្ុភាពបងាគ ប់ដ្ ់មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ ឬ

មែក្  ឃុំែោួផ្ឲ្យោន់ ជផ្លលះនុង មផ្ក្ីរឃំុឃា ំសិផ្        លហើយស្រតូិលជំផ្លលះភាោ មតាម ខដ្ អាចលៅបាផ្

មនចំលពាះមុែសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ។ នុង នរែីលផ្ះ ស្រតូិអផ្ុិតដវិ ធានផ្៥១ លោយោត់

ទុនថាផី្តិិធាធីអផ្ុិតដចំលពាះ សហស្រពះរាជអាជាា ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ខា លដ្ើមលផ្ះ  ស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះសហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិសលស្រមចអំពីការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ
ជផ្លលះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្៦៣ ។ 

៥. លៅលព ខដ្ ជផ្ណាមុាន់ស្រតូិបាផ្ោប់ែោួផ្     លោយដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ស្រតូិជាបព់ផ្ធលគាររយៈ

លព ទផ្ការៃដលក្ លទាសឲ្យជាបព់ផ្ធលគារស្រតូិគិ្តបញ្ចូ ៃ ខដ្រ ផ្ូិរយៈលព ទផ្ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ។ 

៦. ស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រតូិរនាទុនផ្ូិរា ់ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្ ផ្ិ ដី្កា

បងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ទា ំអស់មួយចាប់់ខដ្ ជាចាប់ងតចមោ  លោយមាផ្លសចនដីបញ្ហា ន់។ 

វវិនន ៤៦: ការជូនដ្ណំ្ងឹ្អំព្ីដ្ីកា 

១. រា ់ដី្កាទា ំអស់របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ ឬ 

លមនិីរបស់ ភាគី្លោយផ្ទក្  ់មាត់ ឬ លៃាើលៅអាសយោឋ ផ្ចុ លស្រកាយរបសល់គ្  លបើអាចដឹ្ លោយស្រនឡាបញ្ាី 

ផ្គ្របា យុតដិធម៌  ឬ មស្ដផ្ដទីទួ ការោត់តាំ    លោយអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ តាមមលធាបាយសមស្រសប ។ 

 ជផ្ខដ្ ជាបឃ់ុ ំស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ លោយផ្ទក្  ់មាត់ ឬ តាមរយៈស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ ។ 

២. កា ណាការជូផ្ដំ្ែឹ លធវើលឡើ លោយផ្ទក្  ់មាត់ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិនត់ស្រតាទុនអំពីកា បរធាលចទ័លៅល ើ

វរឹមទំពយរទផ្ដី្កា  លហើយបុគ្គ ខដ្ ស្រតូិទទួ ដំ្ែឹ លផ្ះស្រតូិចុះហតថល ខាល ើដី្កា ។ នុង នរែលីៃស ពីលផ្ះ 

ការជូផ្ដំ្ែឹ ស្រតូិលធវើលឡើ លោយមាផ្ការនត់ស្រតា លៅនុង របាយកាែជ៍ាលាយលនខណ៍អនសរ លោយបញ្ហា ន់

អំពីមលធាបាយ ខដ្ បាផ្លស្របើនុង ការជូផ្ដំ្ែឹ លផ្ះ លព លិលា ទងៃខែឆំុ្ន ទីនខផ្ោ  ផ្ិ  កា ៈលទសៈដ្ទទ

លទៀត ។ របាយការែ៍លផ្ះ ស្រតូិចុះហតថល ខាលោយមស្ដផ្ដីបំលពញនិចចការលផ្ះ  ផ្ិ ស្រតូិោន់ចូ លៅនុង 
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សំែុំលរឿ  ។ 

៣. បុគ្គ ខដ្ ទទួ ភារៈជាអុនស្របគ្ ់ដី្កាស្រតូិអផ្ុិតដលៅតាមភារនិចចរបស់ែោួផ្   ផ្ិ    ែិតែំឲ្យអស់ពី

 ទធភាព លដ្ើមបីស្របគ្ ់ដី្កា ផ្ិ  ទទួ បាផ្មនវិ ធាញផ្ូិលសចនដីបញ្ហា ន់ទទួ ាគ  ់ថាបាផ្ទទួ ដី្កា ។   

លសចនដីបញ្ហា ន់ទទួ ាគ  ់ថាបាផ្ទទួ ដី្កាលផ្ះ  ស្រតូិោន់ភាា ប់លៅផ្ឹ របាយការែទ៍ផ្ការបំលពញនិចចការ ។ 

៤. ោប់ពីដំ្ណាន់កា ជំផ្ុំជស្រមះលឡើ លៅ សហលមនិីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែសី្រតូិបាផ្

ជូផ្ដំ្ែឹ បខផ្ថមពីដី្កាលៃស ៗ ។  

វវិនន ៤៧:  ម្រង់្ការទនការជូនដ្ំណ្ឹង្អំព្ដី្ីកា 

ការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីដី្កាស្រតូិមាផ្ពយត៌មាផ្យាា  តិចបំៃុត ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-លមម ះ ទងៃខែឆំុ្ន ផ្ិ ទីនខផ្ោ នំលែើត ផ្ិ អាសយយោឋ ផ្របស់បុគ្គ ខដ្ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ លលះ 

ែ-លយា លៅល ើដី្កាពាន់ពយផ្ធ ផ្ិ  

គ្-អ គភាពរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញខដ្ លចញដី្កា ។ 

វវិនន ៤៨: ោមាឃភាព្ចំោោះការរិនោគារព្វវិននបញ្ញតដ ិ 

និចចលសុើបសួរ ឬ និចចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចស្រតូិបាផ្ោត់ទុនជាលមាឃៈខតចំលពាះនរែមីិផ្លគារព

វិ ធានផ្បញ្ញតដិខដ្ លធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់សិទធិរបសភ់ាគី្ខដ្ ោន់ពានយសុំបាុលណាោ ះ ។ 

ែ-ការោោ ម្បកាន់ 

វវិនន ៤៩: ការអនុវតដបណ្ដ ឹង្អាជាា  

១. ការលោទស្របកាផ្់ចំលពាះបទឧស្រនិដ្ឋទា ំទាយណា ខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ អាចលធវើលឡើ បាផ្តាមការៃដួចលៃដើមគំ្ផ្ិតរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា ខតបាុលណាោ ះ លទាះបីជាការសលស្រមច

ចិតដលោយឯនឯ  ឬលោយខៃអនតាមពានយបែដ ឹ ន៏លោយ ។ 

២. សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិទទួ   ផ្ិ ពិោរណាល ើរា ់ពានយបែដ ឹ ជាលាយ យនខអនសរ ឬពយត៌មាផ្

ទា ំទាយណា ខដ្ លោទស្របកាផ្់អំពីការស្របស្រពឹតដឧស្រនិដ្ឋនមម  លៅនុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ

។ ពានយបែដ ឹ  ឬ ពយត៌មាផ្ទា ំលផ្ះ អាចស្រតូិបាផ្បដឹ លៅសហស្រពះរាជអាជាា  លោយបុគ្គ ណាមុាន់ អ គការ 

ឬ  តាមស្របភពលៃស លទៀត ជាជផ្ខដ្ បាផ្ដឹ្ ឮ ឬ ជាជផ្រ លស្រគាះទផ្បទឧស្រនិដ្ឋខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្់ ឬ  

ជាជផ្ខដ្ បាផ្ដឹ្ អំពីបទឧស្រនិដ្ឋខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្់លលះ ។ 
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៣. ពានយបែដ ឹ ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះអាចស្រតូិលរៀបចំលធវើ ផ្ិ /ឬ បដឹ នុង លមជផ្រ លស្រគាះ លោយ

លមនិី ឬ សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ ។ ឯនារចម្លង្ទផ្ពានយបែដ ឹ ទា ំលផ្ះ ស្រតូិរនាទុននុង ការធាយា យយ

រដ្ឋបា  ផ្ិ  អាចបនខស្របជាភាាៃោូិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ តាមតស្រមូិការ ។ 

៤. ពានយបែដ ឹ ទា ំលផ្ះមិផ្អាចជាស្របភពលៃដើមលធវើការលោទស្របកាផ្់ ជាសវ យយស្របិតដិអំពីបទឧស្រនិដ្ឋបាផ្លទ 

លហើយសហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិលធវើការសលស្រមចលោយែលក្ ផុ្សទិធិ ថាលតើស្រតូិតមេ ់បែដ ឹ ទុនឥតោត់ការ ឬ 

បញ្ចូ បែដ ឹ លលះលៅនុង លរឿ ខដ្ ការលសុើបអល េតបឋមនំពុ ដំ្លែើរការ ឬ លបើនការលសុើបអល េតបឋមងមី 

ឬ បញ្ាូផ្ពានយបែដ ឹ លលះលោយផ្ទក្  ់លៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ។  សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ 

អំពីការសលស្រមចដ្ ់អុនបដឹ ជាបលក្ ផ្់ តាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ  នុង ស្រគ្ប់នរែីទា ំអស់ មិផ្ស្រតូិល ើសពី

រយៈលព ៦០(ហុនសិប)ទងៃ គិ្តពីទងៃចុះពានយបែដ ឹ  ។ 

៥. លសចនដីសលស្រមចតមេ ់លរឿ ទុនឥតោត់ការរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  មិផ្មាផ្អាផ្ុភាពអាជាា អស់ជំផ្ុំ

លទ ។ សហស្រពះរាជអាជាា  អាចខនខស្របការសលស្រមចចិតដរបស់ែោួផ្ស្រគ្ប់លព បាផ្  នុង នរែីលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ 

ដ្ ់អុនបដឹ ពី លសចនដីសលស្រមចលផ្ះឲ្យបាផ្ឆ្នប់តាមខដ្ អាចលធវើបាផ្ ផ្ិ   នុង ស្រគ្បន់រែទីា ំអស់ មិផ្ស្រតូិ

ល ើសរយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ គិ្តពីទងៃលចញលសចនដីសលស្រមច ។ 

វវិនន ៥០: ការោសុកបអោង្េតបឋរ 

១. សហស្រពះរាជអាជាា  អាចដឹ្នលកំារលសុើបអល េតបឋម លដ្ើមបីនំែត់ភសដង តា        ខដ្ បងាា ញអំពី

ការស្របស្រពឹតដឧស្រនិដ្ឋនមមខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ  នំែត់អតដសញ្ហញ ែជផ្

ស សយយ ផ្ិ  ានសសីំខាផ្់ៗ ។ 

២. ការលសុើបអល េតបឋម អាចអផ្ុិតដបាផ្លោយផ្គ្របា យុតដិធម៌ ឬ លោយអុនលសុើបអល េតរបស់អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ តាមសំលែើរបស់សហស្រពះរាជអាជាា ខតបាុលណាោ ះ ។ មស្ដផ្ដផី្គ្របា យុតដិធម៌ អុនលសុើប

អល េតទា ំលលះអាចលធវើការខែនលែរ ផ្ិ ស្របមូ ភសដង តា ពាន់ពយផ្ធ រួមទា ំឯនារ ។ ការខែនលែរលផ្ះមិផ្

អាចលៃដើមលធវើមុផ្លមាា   ០៦:០០ស្រពឹន ផ្ិ លស្រកាយលមាា   ១៨:០០លាៃ ច ផ្ិ  បលក្ ប់ពីបាផ្ទទួ ការបងាគ ប់ជា

លាយ នខណ៍អនសរពី សហស្រពះរាជអាជាា    ផ្ិ  ការយ ់ស្រពមពីមាច ស ់ឬ អុនកាផ្់កាប់ទីតា ំលលះ ។  ការ

យ ់ស្រពមលផ្ះ ស្រតូិសរលសរលោយទដ្ ឬ ស្របសិផ្លបើមាច ស ់ឬអុនកាផ្់កាប់ ំលៅោឋ ផ្លលះមិផ្អាចសរលសរអនសរ

បាផ្ លលះមស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌ ឬ អុនលសុើបអល េតស្រតូិលធវើនំែត់លហតុអំពីលហតុការែល៍ផ្ះលៅនុង 

របាយការែ៍របសែ់ោួផ្ ។  

៣. ស្របសិផ្លបើមាច ស ់ឬ អុនកាផ្់កាប់ទីនខផ្ោ លលះអិតដមាផ្ ឬ បដិ្លសធមិផ្ឲ្យចូ  សហស្រពះរាជអាជាា  
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អាចលសុើលៅស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលដ្ើមបីសុំការអផ្ុញ្ហញ តដឹ្នលលំធវើការខែនលែរ ។ លសចនដីសលស្រមចខដ្ មាផ្ 

សំអា លហតុរបស់ស្របនផ្ ស្រតូិលធវើលឡើ ជាលាយ នខណ៍អនសរ ផ្ិ ោន់បញ្ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ នុង 

នរែីបលក្ ផ្ ់ ផ្ិ ពិតជាមិផ្អាចមាផ្ ទធភាពៃដ ់ការអផ្ុញ្ហញ តជាលាយ នខណ៍អនសរ     ស្របនផ្អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះអាចៃដ ់ការអផ្ុញ្ហញ តលោយផ្ទក្  ់មាត់បាផ្ បាុខផ្ដស្រតូិលធវើជាលាយ នខណ៍អនសរវិ ធាញនុង រយៈលព  

៤៨(ខសសិបស្របាបំី)លមាា    ។  ការខែនលែរ ស្រតូិលធវើលឡើ លៅចំលពាះមុែមាច សន់មមសិទធ ិ ឬ   អុនកាផ្់កាប់

ទីនខផ្ោ  ស្របសិផ្លបើគាម ផ្មាច ស ់ ឬ អុនកាផ្់កាបល់ទ ស្រតូិលធវើលៅចំលពាះមុែានសី ២(ពីរ)លន់ ខដ្ លស្រជើសលរីស

លោយសហស្រពះរាជអាជាា  ។ ានសីទា ំលលះ មិផ្ស្រតូិជាអុនលសុើបអល េត ឬ ជាមស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌ ខដ្ 

ចូ រួមនុង និចចស្របតិបតដិការខែនលែរលលះបាផ្លឡើយ ។ 

៤. តាមសំលែើរបស់សហស្រពះរាជអាជាា    មស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌  ឬ   អុនលសុើបអល េតអាចលកាះ ផ្ិ 

សួរយនចលមោើយជផ្ណាមុាន់ ខដ្ អាចៃដ ់ពយត៌មាផ្ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ នរែនំីពុ លសុើបអល េតបឋម ។ 

៥. សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិលធវើបញ្ាីារលពើភយែឌ ល ើសមាភ រៈទា ំអស់  ខដ្ បាផ្ោបយ់ននុង លព លសុើប- 

អល េតបឋមដូ្ចជាឯនារ លសៀិលៅ ស្រនោស ផ្ិ ិតថងតា ដ្ទទលទៀត លហើយស្រតូិស្របគ្ ់បញ្ាីងតចមោ មួយ

ចាប់លៅឲ្យបុគ្គ ខដ្ ស្រតូិបាផ្លគ្ោបយ់នសមាភ រៈទា ំអស់លលះ ។ សមាភ រៈទា ំឡាយណាខដ្ មិផ្មាផ្

តទមោជាភសដង តា ស្រតូិ ស្របគ្ ់លៅឲ្យមាច សល់ដ្ើមវិ ធាញលោយគាម ផ្ពផ្ាលព  លស្រកាយលព បញ្ចប់ការលសុើបអល េត

បឋម ។     

វវិនន ៥១: ការឃាត់ែោនួ 

១. លដ្ើមបីលែោើយតបលៅផ្ឹ តស្រមូិការនុង ការអល េត សហស្រពះរាជអាជាា អាចបងាគ ប់ឲ្យផ្គ្របា យុតដិធម៌

លធវើការឃាត់ែោួផ្បុគ្គ ណាមុាន់ ខដ្ ស សយយថាបាផ្ចូ រួមលៅនុង ឧស្រនិដ្ឋនមមណាមួយ  ខដ្ សថ ិតលៅលស្រកាម

យុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញញ្ នុង ឋាផ្ៈជាោរី ឬ អុនសមគំ្ផ្ិត  ។ បុគ្គ លលះ ស្រតូិខតបាផ្

ស្របាបពី់លហតុៃ ទផ្ការឃាត់ែោួផ្ ផ្ិ សិទធទិា ំឡាយរបសប់ុគ្គ លលះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២១-១ (ឃ) ។ 

បុគ្គ លលះ ស្រតូិឃាត់ែោួផ្ទុនលៅមផ្ក្ីរឃុឃំា ំរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ តាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ។ 

២. ដី្កាឃាត់ែោួផ្ ស្រតូិលធវើលឡើ ជាលាយ នខណ៍អនសរ ផ្ិ  ចុះហតថល ខាលោយសហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  

ស្របគ្ ់លៅឲ្យជផ្ស សយយលៅតាមលព លិលាសមស្រសប ។ នុង ាថ ផ្ភាពបលក្ ផ្់ខដ្ មិផ្អាចសរលសរជា

លាយ នខណ៍អនសរបាផ្ សហស្រពះរាជអាជាា អាចលចញដី្កាលផ្ះលោយផ្ទក្  ់មាត់ បាុខផ្ដស្រតូិសរលសរតាម

លស្រកាយឲ្យបាផ្ឆ្នបប់ំៃុត តាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ។ 

៣. ការឃាត់ែោួផ្អាចលធវើលឡើ តាមបងាគ ប់របស់សហស្រពះរាជអាជាា  សស្រមាបរ់យៈលព មិផ្ល ើសពី៤៨ 
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(ខសសិបស្របាបំី)លមាា   គិ្តោប់ពីលព ឃាត់ែោួផ្ជផ្ស សយយ ។ លៅៃុតបញ្ចប់រយៈលព លផ្ះ សហស្រពះរាជ

អាជាា អាចពផ្ាលព ការឃាត់ែោួផ្បាផ្ ២៤(ទមភបួផ្)លមាា  លទៀត      លោយមាផ្បញ្ហា ន់មូ លហតុជាលាយ

 នខណអ៍នសរ ។ 

៤. ជផ្ស សយយស្រតូិខតបញ្ាូផ្មនឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា    ឲ្យបាផ្ឆ្នប់បំៃុតតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ។ 

កា ណា លបើមលធាបាយដឹ្នជញ្ាូផ្ជួបការ ំបានឬ នខផ្ោ ោប់ែោួផ្លៅឆ្នៃ យពីអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ សហ-

ស្រពះរាជអាជាា អាចៃដ ់ឲ្យលព លិលាបខផ្ថមសស្រមាបប់ញ្ាូផ្ែោួផ្ជផ្ស សយយ   ។   មូ លហតុទផ្ការពផ្ាលព 

ស្រតូិសរលសរចូ នុង របាយការែចុ៍ លស្រកាយ ។ 

៥. ជផ្ស សយយអាចសុំជួបលមនិ ីខដ្ ែោួផ្បាផ្លស្រជើសលរីសលហើយ  ស្រតូិជូផ្ពយត៌មាផ្លផ្ះជាបលក្ ផ្់លៅដ្ ់

លមនិីរូបលលះ តាមមលធាបាយទា ំអសខ់ដ្ មាផ្ ។ ជផ្ស សយយអាចជួបលមនិីលលះ ឬ ស្របសិផ្លបើមិផ្អាច

លធវើបាផ្លទ គឺ្អាចជួបជាមួយលមនិ ី  ខដ្ ៃដ ់ឲ្យលោយអ គភាពគាពំារការការពារនដីយាា  យូរបំៃុតនុង 

រយៈលព ៣០(ាមសិប)លទី មុផ្លព ជផ្ស សយយបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះមុែសហស្រពះរាជអាជាា  ។ លមនិី

លលះស្រតូិមាផ្សិទធមិាផ្ិតដមាផ្ នុង អំឡង លព ឃាត់ែោួផ្ លោយលគារពលៅតាមបទបញ្ហា រដ្ឋបា របស់

មផ្ក្ីរឃំុឃា ំ ។ 

៦. សហស្រពះរាជអាជាា អាចលសុើសុឲំ្យលិជាបែឌ ិត   ស្រតួតពិផ្ិតយលមើ ជផ្ស សយយស្រគ្ប់លព លិលាបាផ្  ។ 

លិជាបែឌ ិត ស្រតូិលៃក្ៀ ផ្ទក្ ត់លមើ ថា លតើ នខែែឌ សុែភាពរបសជ់ផ្ស សយយសមស្រសបផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បផ្ដលទៀត

ឬលទ ផ្ិ   ស្រតូិបញ្ហា ន់អំពី ទធៃ ខដ្ បាផ្រនលឃើញ ។ 

៧. លៅលព បញ្ចប់រយៈលព ឃាត់ែោួផ្ ជផ្ស សយយស្រតូិបាផ្លោះខ     ឬ   បញ្ាូផ្លៅសហលៅស្រនម 

លសុើបអល េត លោយលយា តាមវិ ធានផ្ ៥៧ ។ 

៨. សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិលធវើរបាយការែ៍ចុ លស្រកាយមួយសស្រមាបរ់ា ់ការឃាត់ែោួផ្ ផ្ិ  ស្រតូិមាផ្

ពយត៌មាផ្ ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

 ន-លមម ះ ផ្ិ មុែងាររបសម់ស្ដផ្ដផី្គ្របា យុតដិធម៌ខដ្ អផ្ុិតដដី្កាឃាត់ែោួផ្ ។ 

ែ-អតដសញ្ហញ ែរបសជ់ផ្ស សយយ ។ 

គ្-មូ លហតុទផ្ការឃាត់ែោួផ្ ។ 

ឃ-លព លិលា ផ្ិ ទងៃឃាត់ែោួផ្ ។ 

 -លមម ះរបសល់ិជាបែឌ ិតខដ្ បាផ្ពិផ្ិតយជផ្ស សយយ លបើអាចលធវើលៅបាផ្ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

66 

ច-អតដសញ្ហញ ែរបសល់មនិខីដ្ បាផ្ជួបជផ្ស សយយ ។ 

ែ-រយៈលព សមាភ សផ្ ៍ផ្ិ  រយៈលព សស្រមានចលលោ ះលព សមាភ សផ្ ៍។ 

ជ- លព លិលា ផ្ិ ទងៃបញ្ចប់ទផ្ការឃាត់ែោួផ្ ។ 

ឈ-ឧបបតដិលហតុណាមួយខដ្ លនើតមាផ្នុង អំឡង លព ឃាត់ែោួផ្ ។ 

ញ-លសចនដីសលស្រមចរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  លៅលព ៃុតនំែត់រយៈលព ឃាត់ែោួផ្ ។ 

៩. របាយការែ៍ចុ លស្រកាយទផ្ការឃាត់ែោួផ្ស្រតូិភាា ប់ជាមួយផ្ឹ សំែុំលរឿ  លហើយបញ្ាីទផ្ការឃាត់ែោួផ្

ស្រតូិរនាទុនលោយការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ 

វវិនន ៥២: ការោរឃាត់រិនឲ្យសាដ ប់ព្័ត៌មានក្នុង្ោព្ើ ំលក្់ ំនង្ 

សហស្រពះរាជអាជាា មិផ្មាផ្សិទធអិំណាច ួចាដ បក់ារសផ្ក្ល ឬ ោប់យនពយត៌មាផ្ ឬ ងតយនផ្ូិ

ទំលន់ទំផ្ តាមរយៈទូរសយពក្ ឬ លអឡិចស្រតូផិ្ច ដូ្ចជាទូរារ ឬ ារលអឡិចស្រតូផិ្ចបាផ្លឡើយ ។ 

វវិនន ៥៣: ដ្ីកាសននិោឋ នបញ្ជូ នោរឿង្ឲ្យោសុកបសួរ 

១. ស្របសិផ្លបើសហស្រពះរាជអាជាា មាផ្លហតុៃ លជឿថា      ឧស្រនិដ្ឋនមមខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបស់

អ គជំផ្ុជំស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជាបាផ្លនើតមាផ្ពិត សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិលបើនការលសុើបសួរ លោយ

បញ្ាូផ្ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរលៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្របឆំ្ន ផ្ឹ បុគ្គ មួយ ឬ លស្រចើផ្រូប 

ឬស្របឆំ្ន ផ្ឹ អញ្ហញ តជផ្ ។ ដី្កាលផ្ះ ស្រតូិមាផ្ពយត៌មាផ្ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

 ន-លសចនដីសល ខបអំពីអ គលហតុ 

ែ-ស្របលភទទផ្បទល មើសខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្់ 

គ្-បទបបញ្ញតដិចាប់ខដ្ មាផ្នំែត់ ផ្ិ បស្ដងាេ បបទឧស្រនិដ្ឋលផ្ះ 

ឃ-លមម ះរបសប់ុគ្គ ខដ្ ស្រតូិលធវើការលសុើបអល េត ស្របសិផ្លបើមាផ្ 

 -កា បរធាលចទ័ ផ្ិ ហតថល ខារបសស់ហស្រពះរាជអាជាា ទា ំពីរ ។ 

២. ដី្កាលផ្ះស្រតូិអមលោយសំែុំលរឿ  ផ្ិ សមាភ រៈដ្ទទលទៀតខដ្ បាផ្ោត់ទុនជាភសដង តា ខដ្ សហ

ស្រពះរាជអាជាា មាផ្ រួមទា ំអវីៗទា ំអស់ខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា បាផ្ដឹ្ ថា អាចជាភសដង តា លោះបផ្ក្ងនៃ 

ខដ្រ ។ 
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 ៣. អិតដមាផ្ខៃុនណាមួយទផ្ទស្រម ់ការខា ល ើលផ្ះ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរដូ្ចមាផ្ខច 

នុង អផុ្វិ ធានផ្ ១ ស្រតូិោត់ទុនជាលមាឃៈ ។ 

៤. នុង រយៈលព ឆ្នបខ់ដ្ អាចលធវើលៅបាផ្      សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិបងាា ញលៅសហលៅស្រនមលសុើប

អល េតផ្ូិសមាភ រៈទា ំឡាយ    ខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា បាផ្ដឹ្   លហើយខដ្ សមាភ រៈទា ំលផ្ះផ្ឹ អាចលឲំ្យ 

គាម ផ្ពិរុទធភាព ឬ សស្រមា ពិរុទធភាពទផ្ជផ្ស សយយ ឬជផ្ស្រតូិលោទ ឬលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ភាពលជឿជាន់ទផ្ភសដង

តា នុង ការលោទស្របកាផ្់ ។ 

៥. ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិលរៀបចំ ផ្ិ  ចុះល ែលរៀ ឯនារងតចមោ ទផ្ពយត៌មាផ្ទា ំលផ្ះ លោយ

លស្របើស្របាស់ ស្របពយផ្ធស្រគ្ប់ស្រគ្ សំែុំលរឿ តាមនំុពយូទយរ ។ 

៦. លៅលព មាផ្ការសលស្រមចតមេ ់ទុនឥតោត់ការចំលពាះពានយបែដ ឹ ណាមួយ  នុង លព បញ្ចប់ការ

លសុើបអល េតបឋម ស្រគ្ប់អុនបដឹ ទា ំអស់ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនដីសលស្រមចលផ្ះនុង រយៈលព ៣០(ាម 

សិប)ទងៃ គិ្តពីទងៃលចញលសចនដីសលស្រមច ។ 

វវិនន ៥៤: ការៃដើ់ព្័ត៌មានដ្ើស់ានរណ្ៈជនោោយសហម្ព្ះរាជអាជាា  

ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្ាថ ពរ ផ្ិ  ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ

បខផ្ថម ខដ្ លធវើលឡើ លោយសហស្រពះរាជអាជាា  គឺ្ជាឯនារសមាៃ ត់ ។ បាុខផ្ដលោយគិ្តដ្ ់តស្រមូិការនុង ការ

ៃដ ់ពយត៌មាផ្ ដ្ ់ានរែៈជផ្អំពីវិ ធាឌឍផ្ភាពទផ្ដំ្លែើរការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  សហស្រពះរាជ

អាជាា  អាចៃដ ់ឲ្យានរែៈជផ្ផ្ូិពយត៌មាផ្សល ខប ខដ្ មាផ្លៅនុង ដី្កាទា ំលផ្ះ  លោយគិ្តពិោរណា

ដ្ ់សិទធនុិង ការការពារែោួផ្ ៃ ស្របលយាជផ្៍របសជ់ផ្រ លស្រគាះ ានស ី ផ្ិ  ជផ្ដ្ទទលទៀតខដ្ មាផ្លមម ះនុង 

ដី្កាលលះ ផ្ិ  តស្រមូិការខៃុនលសុើបអល េត ។ ល ើសពីលផ្ះលៅលទៀត សហស្រពះរាជអាជាា អាចខនតស្រមូិរួមគុា

លោយផ្ទក្  ់ ឬ តាមរយៈខៃុននិចចការានរែៈផ្ូិពយត៌មាផ្មិផ្ពិត ឬពយត៌មាផ្លឲំ្យមាផ្ការភយផ្ដស្រចឡំលៅ

លព ខដ្ សំែុំលរឿ លលះ សថ ិតលៅនុង ដំ្ណាន់កា លសុើបអល េតបឋម ។    

គ-ការោសុកបសួរ 

វវិនន ៥៥: ប បបញ្ញតដ ិូោៅទាក្់ ង្ោៅនឹង្ការោសុកបសួរ 

១. ការលសុើបសួរស្រតូិខតលធវើលោយខាផ្ពំុបាផ្ចំលពាះឧស្រនិដ្ឋនមម ខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំ 

ជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ 
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២. សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលធវើការលសុើបសួរខតអ គលហតុណា     ខដ្ មាផ្ខច នុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្

បញ្ាូផ្លរឿ លអាយលសុើបសួរ ឬ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ លអាយលសុើបសួរបខផ្ថម ។ 

៣. នុង អំឡង លព លសុើបសួរ ស្របសិផ្លបើមាផ្ល ចលចញអ គលហតុងម ី     សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិ

ជូផ្ពយត៌មាផ្ ដ្ ់សហស្រពះរាជអាជាា  ល ើនខ  ខតអ គលហតុងមីលលះ ជាាថ ផ្ទមៃផ្់លទាសទផ្អ គលហតុខដ្ 

មាផ្នំផ្ត់នុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្ខដ្ មាផ្ស្រាប់ ។ កា ណាអ គលហតុងមីលផ្ះ ស្រតូិបាផ្បញ្ាូផ្លៅឲ្យសហស្រពះរាជ

អាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េតគាម ផ្អំណាចលធវើការលសុើបសួរអំពីអ គលហតុងមលីលះបាផ្លឡើយ  ុះស្រតាខតទទួ 

បាផ្ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរបខផ្ថមពីសហស្រពះរាជអាជាា  ។ 

៤. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត មាផ្អំណាចលបើនការលសុើបសួរស្របឆំ្ន ផ្ឹ ជផ្ទា ំឡាយណា  ខដ្ មាផ្ 

លមម ះនុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចលបើននិចចលសុើបសួរៃ ខដ្រ 

ចំលពាះបុគ្គ ស្រគ្ប់រូបខដ្ មាផ្តស្រមងយចាស់លាស់ ផ្ិ សុីសងាវ ន់បញ្ហា ន់ថា បុគ្គ លលះអាចជាអុនទទួ  

ែុសស្រតូិនុង ការស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋខដ្ មាផ្ខច នុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ ឬ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្

បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរបខផ្ថម លទាះបីជាបុគ្គ ទា ំលលះមិផ្មាផ្លមម ះនុង ដី្កាន៏លោយ ។ នុង នរែីចុ 

លស្រកាយលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិសួរលយាប ់សហស្រពះរាជអាជាា មុផ្លព ោន់បុគ្គ លលះឲ្យសថ ិត

លៅលស្រកាមការពិផ្ិតយ ។ 

៥. នុង ការដឹ្នលនិំចចលសុើបសួរ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចោត់ិធានផ្ការលសុើបសួរខដ្ លលំៅរនការ

បងាា ញការពិត លោយអផ្ុលលាមតាមចាប់។ នុង ស្រគ្បន់រែីទា ំអស ់ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិដឹ្នលំ

និចចលសុើបសួរលោយអលគ្តិ លទាះបីជាភសដង តា ខដ្ ផ្ឹ រនបាផ្លលះជាភសដង តា ោន់បផ្ក្ងន ឬ ភសដងតា លោះ

បផ្ក្ងនន៍លោយ ។ លដ្ើមបីបំលពញនិចចលសុើបសួរ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចៈ 

ន-លកាះលៅ ផ្ិ  សួរចលមោើយជផ្ស សយយ ផ្ិ ជផ្ស្រតូិលោទ ាដ ប់ចលមោើយជផ្រ លស្រគាះ ផ្ិ ានសី ផ្ិ 

នត់ស្រតាទុនផ្ូិចលមោើយរបស់ពួនលគ្ ស្របមូ ិតថងតា  ខសវ  រនមតិលយាប ់ពីអុនជំលញ ផ្ិ  ដឹ្នលំ

ការលសុើបសួរ ចុះដ្ ់ទីនខផ្ោ លនើតលហតុ ។ 

ែ-ោត់ិធានផ្ការសមស្រសបលដ្ើមបៃីដ ់សុិតថិភាព ផ្ិ គាសំ្រទដ្ ់ានសីសំខាផ្់ៗ ផ្ិ ស្របភពដ្ទទលទៀត ។ 

គ្-ខសវ  រនពយត៌មាផ្ ផ្ិ ជំផ្ួយពីបរលទស អ គការសហស្របជាជាតិ ឬអ គការអផ្ដររោឋ ភិបា  ឬ

អ គការលស្រៅរោឋ ភិបា  ឬស្របភពសមស្រសបដ្ទទលទៀត ។ ផ្ិ  

ឃ-តាមការោបំាច់ លចញដី្កាលលលដ្ើមបីបំលពញនិចចលសុើបសួរ ដូ្ចជាដី្កាបងាគ ប់ឲ្យចូ ែោួផ្ ដី្កា

បងាគ ប់ឲ្យលែំោួផ្ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្ ផ្ិ  ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ ។ 
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៦. ស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិរនាទនុសំែុំលរឿ  រួមទា ំនំែត់លហតុ ផ្ិ 

របាយការែ៍ទផ្ការលសុើបសរួ   ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ផិ្ លមនិីរបសភ់ាគី្ទា ំអស ់  មាផ្សិទធសិ្រគ្ប់លព 

លិលានុង ការពិផ្ិតយ    ផ្ិ ងតចមោ សំែុំលរឿ  លស្រកាមការឃាោ លំមើ របស់ស្រនឡាបញ្ាីទផ្ការធាយា យយសហ

លៅស្រនមលសុើបអល េតនុង លព លមាា  លធវើការ ផ្ិ លគារពលៅតាមបទបញ្ហា របសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ 

៧. រា ់ការាដ ប់ចលមោើយ ឬ សួរយនចលមោើយទា ំអស់របស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលធវើនំែត់

លហតុ ។ ស្រគ្ប់ទំពយរទា ំអស់ទផ្នំែត់លហតុស្រតូិមាផ្ចុះហតថល ខា ឬ ៃដិតាុមស្រមាមទដ្លស្រកាយលព អុនខដ្ 

លែោើយលលះអាផ្រួចលហើយ ។ នុង នរែោីបំាច់ ស្រនឡាបញ្ាីរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត លោយមាផ្ជំផ្ួយពី

អុនបនខស្រប ស្រតូិអាផ្នំែត់លហតុលផ្ះលឡើ វិ ធាញ។ ស្របសិផ្លបើអុនខដ្ លែោើយលលះមិផ្ស្រពមចុះហតថល ខា ឬៃដតិ

ាុមស្រមាមទដ្ ស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិចុះផ្ិលទក្សលៅនុង នំែត់លហតុ។ 

៨. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត      អាចចុះដ្ ់ទីនខផ្ោ លដ្ើមបីបំលពញនិចចលសុើបសួរ  ខដ្ ែោួផ្យ ់លឃើញ

ថាមាផ្ស្របលយាជផ្៍ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិអមលោយស្រនឡាបញ្ាីរបស់ែោួផ្ ខដ្ ជាអុនលធវើ

នំែត់លហតុសស្រមាប់ោន់នុង សំែុំលរឿ  ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្អំពីការចុះ

លៅដ្ ់ទីនខផ្ោ លនើតលហតុ លៅលព ខដ្ ិតដមាផ្របសែ់ោួផ្អាចជាការោបំាច់ ។ នុង នរែីលផ្ះភាគី្អាចលសុើ

សុលំៅចូ រួមជាមួយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតបាផ្ ។ 

៩. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចលចញដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួសបងាគ ប់ឲ្យផ្គ្របា យុតដិធម៌  ឬ  

អុនលសុើបអល េតរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  ឲ្យបំលពញនិចចការទា ំលផ្ះខដ្ មាផ្ារៈស្របលយាជផ្៍ដ្ ់ការ

លសុើបសួររបស់ែោួផ្ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

១០. លៅស្រគ្ប់លព លិលាទផ្ការលសុើបសួរ សហស្រពះរាជអាជាា  ជផ្ស្រតូិលោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី

អាចលសុើសុំឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េតលចញដី្កា    ឬ   បំលពញនិចចលសុើបសួរណាមួយខដ្ ែោួផ្យ ់លឃើញ

ថាមាផ្ស្របលយាជផ្៍ដ្ ់ការលសុើបសរួ   ។    ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េតមិផ្យ ់ស្រពម សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កា បដិ្លសធឱ្យបាផ្ឆ្នប់បំៃុតតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ លហើយលៅស្រគ្ប់នរែី

ទា ំអស់ស្រតូិលចញដី្កាលផ្ះឲ្យបាផ្មុផ្លព បញ្ចប់និចចលសុើបសួរ  ។ ដី្កាបដិ្លសធលផ្ះ ស្រតូិមាផ្សំអា លហតុ 

លហើយស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ ។ ដី្កាបដិ្លសធលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ៍ ។ 

១១.     សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  លមនិីរបសភ់ាគី្ពាន់ពយផ្ធមាផ្សិទធសិុំលមើ សែំុំលរឿ ចាប់លដ្ើម បាុខផ្ដស្រតូិ

លគារពលៅតាមលព លិលានំែត់ លដ្ើមបីនលដ្ ់ផ្ិរផ្ដរភាពទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។ 
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វវិនន ៥៦: ការៃដើ់ព្័ត៌មានដ្ើស់ានរណ្ៈោោយសហោៅម្ក្រោសុកបអោង្េត 

១. លដ្ើមបីការពារសិទធ ិផ្ិ ៃ ស្របលយាជផ្៍របស់ភាគី្ ការលសុើបសួរមិផ្ស្រតូិលធវើលឡើ ជាានរែៈលឡើយ។ 

បុគ្គ ទា ំអស់ខដ្ ចូ រួមនុង ការលសុើបសួរស្រតូិរនាឲ្យបាផ្ផ្ូិការសមាៃ ត់។  

២. ន៏បាុខផ្ដសហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចៈ 

ន-តាមរយៈខៃុននិចចការានរែៈ ៃដ ់លោយរួមគុាផ្ូិពយត៌មាផ្ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ សណំុំលរឿ ខដ្ 

នំពុ សថ ិតលៅនុង ការលសុើបសរួ ស្របសិផ្លបើយ ់លឃើញថា ជាការោបំាច់ លដ្ើមបីលធវើឲ្យានរែជផ្

បាផ្ដឹ្ អំពីនិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី    ឬលដ្ើមបីខនតស្រមូិពយត៌មាផ្មិផ្ពិត  ឬពយត៌មាផ្លឲំ្យមាផ្ការភយផ្ដ

ស្រចឡំ។ 

ែ-នុង កា ៈលទសៈពិលសស ៃដ ់ការអផ្ុញ្ហញ តលោយរួមគុាដ្ ់ារពយត៌មាផ្ ឬអុនដ្ទទលទៀតខដ្ មិផ្

ខមផ្ជាភាគី្ឲ្យចូ រួមលោយមាផ្នំរធាតលៅនុង និចចលសុើបសរួ លោយការចូ រួមលផ្ះស្រតូិសថ ិតលៅលស្រកាម

ការស្រតួតពិផ្ិតយដ៏្តឹ រុឹ របសែ់ោួផ្ ផ្ិ បលក្ ប់ពីបាផ្សួរលយាប ់របស់ភាគី្លៅនុង និចចដំ្លែើរការផ្ីតិ

វិ ធាធីលផ្ះ។ នុង នរែីមិផ្លគារពលៅតាមលនខខែឌ ណាមួយ ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតតស្រមូិ

វិ ធានផ្ ៣៥ ដ្ ់ ៣៨ ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដ។ 

៣.  ការខែវ លយាប ់គុារវា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត     ទាន់ទ លៅផ្ឹ បញ្ហា ខដ្ មាផ្លយា លៅនុង  

អផុ្វិ ធានផ្ ២ ខា ល ើមិផ្ស្រតូិសថ ិតលៅលស្រកាមផី្តិិធាធីទផ្ការលោះស្រាយការខែវ លយាប ់គុា ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង 

វិ ធានផ្ ៧២ លឡើយ។  

វវិនន ៥៧: ការជូនដ្ំណ្ងឹ្អំព្ីប ោោ ម្បកាន ់

១. លៅលព ជផ្ស្រតូិលោទចូ បងាា ញែោួផ្    ចំលពាះមុែសហលៅស្រនមលសុើបអល េតជាល ើនដំ្បូ    សហ

លៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិនត់ស្រតាទុនផ្ូិអតដសញ្ហញ ែរបស់ជផ្លលះ  ផ្ិ  ស្របាប់ជផ្លលះអំពីបទលោទស្របកាផ្ ់

ផ្ិ   អំពីសិទធមិាផ្ លមនិី ផ្ិ សិទធនុិង ការលៅលសៃ ៀមមិផ្លែោើយផ្ឹ សំែួរ។ ជផ្ស្រតូិលោទមាផ្សិទធិពិលស្រគាះ

ជាមួយលមនិីមុផ្លព ខដ្ ែោួផ្ស្រតូិបាផ្សួរចលមោើយ   ផ្ិ មាផ្លមនិីអមជាមួយលៅនុង លព សួរចលមោើយ។ 

ស្របសិផ្លបើជផ្ស្រតូិលោទយ ់ស្រពម   លែោើយលលះសហលៅស្រនមលសុើបអល េត    ស្រតូិលធវើការសួរចលមោើយលលះភាោ ម។ 

នំែត់លហតុសួរចលមោើយស្រតូិោន់ចូ នុង សំែុំលរឿ ។ 

២. លៅលព ខដ្ ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិបាផ្ឃុំែោួផ្ ជផ្លលះស្រតូិមាផ្សិទធលិ ើនលឡើ ផ្ូិបញ្ហា ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ 

ការអផុ្ិតដបទបបញ្ញតដិ ឬ ផី្តិិធាធីឲ្យបាផ្ស្រតឹមស្រតូិពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ។  
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៣. កា ណាជផ្ស្រតូិលោទ មិផ្ស្រតូិបាផ្ឃុំែោួផ្លស្រកាយលព ចូ បងាា ញែោួផ្ល ើនដំ្បូ   លៅចំលពាះមុែ

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ជផ្ស្រតូិលោទលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអំពីអាសយោឋ ផ្

របស់ែោួផ្។ ជផ្ស្រតូិលោទ ស្រតូិទទួ ការជូផ្ដំ្ែឹ ដូ្ចខា លស្រកាមថាៈ 

ន-ែោួផ្ស្រតូិជូផ្ព៌តយមាផ្ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត លៅលព ណាមាផ្ការផ្ទោ សប់ដូរអាសយោឋ ផ្។ 

ែ-រា ់ការបញ្ាូផ្ដី្កា ឬការជូផ្ដំ្ែឹ ទា ំអស់ខដ្ លធវើលឡើ ចំលពាះអាសយោឋ ផ្ចុ លស្រកាយខដ្ 

ស្រតូិបាផ្ៃដ ់ឲ្យ ស្រតូិោត់ទុនថាមាផ្សុព ភាព ។ 

៤. ការជូផ្ដំ្ែឹ លផ្ះស្រតូិនត់ស្រតាទុនលៅនុង សែំុំលរឿ ។ 

វវិនន ៥៨: ការសួរចោរោកយជនម្តូវោោ   

១. លៅលព ជផ្ស្រតូិលោទមាផ្លមនិី សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាលកាះលៅលមនិីយាា  តិច

បំៃុត ៥(ស្របាំ)ទងៃមុផ្លព លធវើការសួរចលមោើយ។ នុង អំឡង លព លផ្ះ លមនិីអាចពិផ្រិយលមើ សែំុំលរឿ បាផ្។ 

 ២. ការសួរចលមោើយជផ្ស្រតូិលោទ       ស្រតូិខតលធវើលឡើ លោយមាផ្ិតដមាផ្របស់លមនិី   ល ើនខ  ខតជផ្

ស្រតូិលោទ យ ់ស្រពមលែោើយលោយមិផ្ោបំាច់មាផ្ិតដមាផ្លមនិីរបសែ់ោួផ្ ផ្ិ ស្រតូិសរលសរចូ នុង នំែត់លហតុ

ជាលាយ នខណ៍អនសរមួយលោយខឡនលោយមាផ្ហតថល ខា ឬាុមស្រមាមទដ្របស់ជផ្ស្រតូិលោទ លហើយស្រតូិ

ោន់ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ ។ ការយ ់ស្រពមលែោើយលោយមិផ្ោបំាច់មាផ្ិតដមាផ្លមនិីរបស់ជផ្ស្រតូិលោទ ស្រតូិ

ងតទុនដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២៥។ ស្របសិផ្លបើលមនិីបាផ្ទទួ ដី្កាលកាះលៅស្រតឹមស្រតូិលហើយ ខតែន

ខាផ្មិផ្បាផ្ចូ មនបងាា ញ    ែោួផ្តាមលព លិលា ផ្ិ  ទងៃនំែត់ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចលសុើសុំ

ឲ្យអ គភាពគាពំារការការពារនដីោត់តា ំលមនិីមួយរូប មនជំផ្ួសបលណាដ ះអាសផ្ុលចញពីបញ្ាីលមនិីដូ្ចមាផ្

ខច នុង វិ ធានផ្១១ ។ លៅលព លលះ លមនិខីដ្ ោត់តាំ ងមី អាចមាផ្សិទធសិ្រតួតពិផ្ិតយលមើ សំែុំលរឿ  នុង 

រយៈលព ណាមួយសមសរ្ប លហើយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចសួរយនចលមោើយជផ្ស្រតូិលោទ លោយ

មាផ្ិតដមាផ្របសល់មនិីលលះ ។ ិតដមាផ្របស់លមនិីខដ្ ោត់តា ំងមីស្រតូិសរលសរចូ នុង នំែត់លហតុទផ្

ការសួរយនចលមោើយជាមួយផ្ឹ មូ លហតុ ស្របសិផ្លបើដឹ្ អំពីអិតដមាផ្របសល់មនិីខដ្ ជផ្ស្រតូិលោទបាផ្

លស្រជើសលរីស ។ 

៣. នុង នរែបីលក្ ផ្់ លោយមាផ្ការយ ់ស្រពមពីជផ្ស្រតូិលោទ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចសួរចលមោើយ 

ជផ្ស្រតូិលោទលោយមិផ្ោបំាច់មាផ្ិតដមាផ្របស់លមនិី ។ ាថ ផ្ភាពបលក្ ផ្់លនើតមាផ្លឡើ លៅលព ណាខដ្ 

មាផ្ ការលជឿជាន់យាា  ចាសថ់ាអាចបាត់ប ់ជាលរៀ រហូតផ្ូិភសដង តា  លៅែែៈលព រ ់ោំលមនិីមនដ្ ់ 

ដូ្ចជាជផ្ស្រតូិលោទជិតដ្ ់លព ាោ ប់ជាលដ្ើម។ មូ លហតុទផ្ាថ ផ្ភាពបលក្ ផ្់លផ្ះ ស្រតូិសរលសរចូ ឲ្យបាផ្
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ចាស់លាស់ លៅនុង នំែត់លហតុទផ្ការសួរយនចលមោើយ។ 

៤. លៅលព នំពុ សួរចលមោើយជផ្ស្រតូិលោទ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិជូផ្ដំ្ែ ឹអំពីការសួរចលមោើយ

លផ្ះលៅសហស្រពះរាជអាជាា នុង លងរលិលាមួយខដ្ សមរមយ ។ សហស្រពះរាជអាជាា អាចចូ រួមលៅលព សួរ

ចលមោើយ ផ្ិ អាចល ើនសំផ្ួរបាផ្ខដ្រ លោយមាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តពីសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ នុង នរែីមិផ្

អផ្ុញ្ហញ ត ស្រតូិចុះផ្ិលទក្សលៅនុង នំែត់លហតុ ។ ភាគី្ដ្ទទលទៀត មិផ្ស្រតូិមាផ្ិតដមាផ្លទ ល ើនខ  ខតនរែី

សហលៅត្ក្ម្លសុើបអល េតសលស្រមចឲ្យលធវើការតទ ់គុាលោយផ្ទក្  ់រវា ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ  ភាគី្ ឬ ានសីដ្ទទ

លទៀត ។ អផ្ុលលាមលៅតាមវិ ធានផ្ការការពារណាមួយ ែោឹមារទផ្អផុ្វិ ធានផ្ ១ ដ្ ់អផុ្វិ ធានផ្ ៣ ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ

ស្រតូិអផ្ុិតតចំលពាះការតទ ់គុា ។ 

៥. នុង នរែតីទ ់គុា សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ លមនិីរបសភ់ាគី្ដ្ទទលទៀតអាចសួរសំែួរបាផ្លោយ

មាផ្ ការអផ្ុញ្ហញ តពីសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េតមិផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យសួរ

សំែួរ ការបដិ្លសធលផ្ះស្រតូិចុះផ្ិលទក្សនុង នំែត់លហតុទផ្ការសួរចលមោើយ ។ 

៦. នុង អំឡង លព លសុើបសួរ ជផ្ស្រតូិលោទអាចលសុើសុំឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េតសួរចលមោើយែោួផ្ ាដ ប់

ចលមោើយានសី ចុះលៅដ្ ់ទីនខផ្ោ លនើតលហតុ បងាគ ប់ឲ្យលធវើលកាស យិធាចយយ ឬ ស្របមូ យនភសដង តា ដ្ទទលទៀត

។ សំលែើលផ្ះស្រតូិលធវើជាលាយលនខណ៍អនសរលោយមាផ្បញ្ហា ន់មូ ហតុពិតស្របានដ្ ។ ស្របសិផ្លបើសហ

លៅស្រនមលសុើបអល េតមិផ្យ ់ស្រពមតាមសំលែើលផ្ះលទ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាបដិ្លសធឲ្យ

បាផ្ឆ្នប់បំៃុតតាម ខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ លៅស្រគ្បន់រែីទា ំអស ់ ស្រតូិលចញដី្កាបដិ្លសធលផ្ះលៅមុផ្

លព បញ្ចប់និចចលសុើបសួរ ។ ដី្កាបដិ្លសធស្រតូិមាផ្សំអា លហតុ ។ ជផ្ស្រតូិលោទ ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់

អំពីដី្កាបដិ្លសធលផ្ះ ។ ជផ្ស្រតូិលោទ អាចលធវើបែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាលផ្ះលៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។  

វវិនន ៥៩: ការសាដ ប់ចោរោកយោដ្ករបណ្ដ ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ ី 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ការស្តត ប់ចសម្លើយសដើម្បណដ ឹង្រដឋបបសវណី   អាចត្រូវបានស វ្ើស ើង្សោយសហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ។ 

លបើលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីមាផ្លមនិី      សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាលកាះលៅលមនិីយាា  តិច

បំៃុត ៥(ស្របាំ)ទងៃមុផ្លព លធវើការាដ ប់ចលមោើយ  ។  នុង អំឡង លព លផ្ះ លមនិីអាចពិផ្ិតយលមើ សំែុំលរឿ  

បាផ្ ។  

២. ការាដ ប់ចលមោើយលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ស្រតូិខតលធវើលឡើ លោយមាផ្
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ិតដមាផ្របសល់មនិី    ល ើនខ  ខតលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែយី ់ស្រពមលែោើយ    លោយមិផ្ោបំាច់មាផ្ិតដមាផ្

លមនិីរបស់ែោួផ្ លហើយស្រតូិសរលសរចូ នុង នំែត់ លហតុជាលាយលនខណ៍អនសរមួយលោយខឡនលោយមាផ្

ហតថល ខារបស់លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី រួចស្រតូិោន់ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  លហើយស្រតូិបាផ្ងតទុនដូ្ចមាផ្

ខច លៅនុង វិ ធានផ្២៥ ។ ស្របសិផ្លបើលមនិខីដ្ ស្រតូិបាផ្លកាះលៅលោយស្រតឹមស្រតូិខតែនខាផ្មិផ្បាផ្ចូ ែោួផ្

តាមកា បរធាលចទ័ ផ្ិ  លព លិលានំែត់ ការាដ ប់ចលមោើយអាចដំ្លែើរការបាផ្ ។ ផ្ិលទក្សសដ ីពីអិតដមាផ្ស្រតូិ

ចុះនុង នំែត់លហតុាដ ប់ចលមោើយ ។ 

៣. លៅលព នំពុ ាដ ប់ចលមោើយលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ភាគី្ដ្ទទលទៀតមិផ្ស្រតូិមាផ្ិតដមាផ្លទល ើនខ   

ខតនរែសីហលៅន្រមលសុើបអល េតសលស្រមចឱ្យលធវើការតទ ់គុាលោយផ្ទក្  ់រវា លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី  ផ្ិ  

ភាគី្ ឬ ានសដី្ទទលទៀត ។ ែោឹមារទផ្អផុ្វិ ធានផ្ ១ ដ្ ់អផុ្វិ ធានផ្ ២ ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះការតទ ់

គុា អផ្ុលលាមលៅតាមវិ ធានផ្ការកាពារ ។ 

៤.  នុង នរែតីទ ់គុា សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ លមនិីរបសភ់ាគី្ដ្ទទលទៀតអាចសួរសំែួរបាផ្លោយ

មាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តពីសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េត មិផ្អផ្ុញ្ហញ តលអាយ 

សួរសំែួរ ការបដិ្លសធលផ្ះស្រតូិចុះផ្ិលទក្សនុង នំែត់លហតុទផ្ការាដ ប់ចលមោើយ ។ 

៥. នុង អំឡង លព លសុើបសួរ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី   អាចលសុើសុំឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ាដ ប់

ចលមោើយែោួផ្ ាដ ប់ចលមោើយានសី ចុះលៅដ្ ់ទីនខផ្ោ លនើតលហតុ បងាគ ប់ឲ្យលធវើលកាស យិធាចយយ ឬ   ស្របមូ យន

ភសដង តា ដ្ទទលទៀត ។ សំលែើលផ្ះស្រតូិលធវើជាលាយ នខណអ៍នសរ     លោយមាផ្មូ លហតុពិតស្របានដ្ ។ 

ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េត មិផ្យ ់ស្រពមតាមសំលែើលផ្ះលទ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញ

ដី្កាបដិ្លសធឲ្យបាផ្ឆ្នប់បំៃុតតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ លៅស្រគ្ប់នរែទីា ំអស់ ស្រតូិលចញដី្កាបដិ្លសធ

លៅមុផ្លព បញ្ចប់ការលសុើបសួរ ។ ដី្កាបដិ្លសធលផ្ះ ស្រតូិមាផ្សំអា លហតុ ។ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រតូិ

បាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់អំពីដី្កាបដិ្លសធលផ្ះ ផ្ិ  អាចលធវើបែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាលផ្ះលៅអ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

៦. តាម្រយៈដីកាចារ់សអាយសសុើបសួរជំនួស ការស្តត ប់ចសម្លើយសដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណី     អាចត្រូវបាន 

ស វ្ើស ើង្សោយអនក្សសុើបអសង្េរ ថ្ន អ.វ.រ.ក្ សៅតាម្លក្ខខណឌ ដូចខាង្សត្កាម្ៈ 

ក្. សដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណី   ត្រូវផ្តល់ការយល់ត្ពម្របស់ខលួនយ៉ា ង្ចាស់    សហើយការយល់ត្ពម្សនះ

ត្រូវមានចុះនិសទ្េសសៅក្នុង្កំ្ណរ់សហរុថ្នការស្តត ប់ចសម្លើយ ។ 
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ខ. សៅសពលដដលសដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណីមានសម្ធាវី   សដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណីសោះ ត្រូវលះបង់្ការ

មានវរតមានថ្នសម្ធាវីរបស់ខលួនសោយស វ្ើជាលាយលក្ខ័អក្សរ សៅក្នុង្កំ្ណរ់សហរុម្ួយសោយដ ក្  

ត្សបតាម្អនុវិធាន ២ ខាង្សលើ ។ 

គ. ការស្តត ប់ចសម្លើយសដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណី   ត្រូវស វ្ើស ើង្សោយម្ិនមានវរតមានរបស់ភាគីដថ្ទ្សទ្ៀរ

សទ្ ។ 

វវិនន ៦០: ការសាដ ប់ចោរោកយសាក្សី 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចាដ ប់ចលមោើយពីជផ្ណា  ខដ្ ែោួផ្យ ់លឃើញថាមាផ្ារៈស្របលយាជផ្៍

នុង ការសំខដ្ ឲ្យលឃើញការពិតលោយលយា លៅល ើវិ ធានផ្២៨ ។ 

២. ល ើនខ  ខតការលធវើការតទ ់គុា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អុនទទួ សិទធសិ្រតូិាដ ប់ចលមោើយ

ានស ី លោយគាម ផ្ិតដមាផ្ជផ្ស្រតូិលោទ ភាគី្ដ្ទទលទៀត ឬលមនិី លៅទីនខផ្ោ ណាខដ្ អាចរនាការសមាៃ ត់

បាផ្ ។ 

៣. បុគ្គ ទា ំឡាយណា  ខដ្ ស្រតូិបាផ្លកាះលៅឲ្យមនបងាា ញែោួផ្ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត

នុង លមជា ានសសី្រតូិខតមនបងាា ញែោួផ្  ។  នុង នរែីបដិ្លសធមិផ្ស្រពមចូ មនបងាា ញែោួផ្   សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតអាចលចញ ដី្កាលអាយផ្គ្របា យុតតិធម៌ប ខំានសីលលះមនបងាា ញែោួផ្      លោយលសុើសុំឲ្យ

ផ្គ្របា យុតដិធម៌ប ខំានសីលលះឲ្យមនបងាា ញែោួផ្ ។     ដី្កាលផ្ះស្រតូិមាផ្ អតដសញ្ហញ ែរបស់ានសី ផ្ិ 

មាផ្ចុះកា បរធាលចទ័ ផ្ិ ហតថល ខារបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

វវិនន ៦១: ការខឆក្ោឆរ និង្ការោប់យក្វតថុតាង្ 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អុនទទួ ការោត់តា ំ ស្រតូិខែនលែរ ំលៅោឋ ផ្ណាមួយ      លោយ

មាផ្ិតដមាផ្ របស់អុនកាផ្់កាប់ លបើពំុលលះលទស្រតូិលធវើលឡើ លោយមាផ្ិតដមាផ្ានស២ី(ពីរ)រូប ខដ្ លស្រជើសតា ំ

លោយ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អុនទទួ ការោត់តា ំ ។ ានសីទា ំពីរខា ល ើលផ្ះមិផ្ស្រតូិជាមស្ដផ្ដី

ផ្គ្របា លឡើយ ។ 

២. ស្រគ្ប់ការខែនលែរស្រតូិនត់ស្រតាទុនជាលាយលនខណ៍អនសរ ផ្ិ ស្រតូិលរៀបរាប់អំពីទីតា ំ ំលៅោឋ ផ្ អតដ

សញ្ហញ ែរបសអ់ុនកាផ្់កាប់ ឬ ានស ីតាមនរែីសមស្រសប ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អុនទទួ ការ

ោត់តា ំ ផ្ិ អុនកាផ្់កាប់  ឬានសី ស្រតូិចុះហតថល ខាល ើនំែត់លហតុ ។ 

៣. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អុនទទួ ការោត់តា ំ ស្រតូិបងាា ញភសដង តា ខដ្ វរឹបអូសបាផ្លៅ
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ឲ្យអុនកាផ្ ់ កាប ់ ឬ ានសពិីផ្ិតយលមើ មុផ្ផ្ឹ បិទាោ នលបាះស្រតាល ើភសដង តា  ។ នំែត់លហតុទផ្ភសដង តា 

ខដ្ វរឹបអូសបាផ្ ស្រតូិមាផ្ភាា ប់ផ្ូិបញ្ាីារលពើភយែឌ  មអិតៃ  ។ 

៤. បលក្ ប់ពីបាផ្ពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយភាគី្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចបងាគ ប់ឲ្យស្របគ្ ់ិតថងលៅឲ្យ

បុគ្គ  ខដ្ ស្រតូិបាផ្ោប់យនវិ ធាញលៅលព ណាន៏បាផ្ បាុខផ្ដការស្របគ្ ់លផ្ះមិផ្ស្រតូិលធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់ដំ្លែើរ

ការផី្តិិធាធីលឡើយ ។ ដី្កាលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មលៅដ្ ់បុគ្គ លលះ ។ 

វវិនន ៦២: ដ្ីកាោត់ឲ្យោសុកបសួរជំនួស 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៨) 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចលចញដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួសលៅឲ្យអុនលសុើបអល េតទផ្ការធាយា

 យយរបស់ែោួផ្ ឬ ផ្គ្របា យុតដិធម៌លដ្ើមបីបំលពញនិចចលសុើបសួរ ។ បាុខផ្ដមាផ្ខតផ្គ្របា យុតដិធម៌លទ ខដ្ 

មាផ្អំណាចនុង ការអផ្ុិតដផ្៍វិ ធានផ្ការោប់ប ខំ ។ 

២. ដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួស មិផ្ស្រតូិសរលសរជាទស្រម ់ទូលៅលឡើយ ខតស្រតូិបញ្ហា ន់ឲ្យបាផ្ចាស់អំពី

ស្របលភទទផ្និចចខដ្ ស្រតូិលធវើការលសុើបសួរ    ផ្ិ ខដ្ មាផ្ជាបព់ាន់ពយផ្ធលោយផ្ទក្  ់ជាមួយផ្ឹ បទល មើសណា

មួយ  ឬជាមួយផ្ឹ បទល មើសខដ្ នំពុ លសុើបសួរ ។   សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិនំែត់លព លិលាខដ្ 

ស្រតូិអផ្ុិតដនុង ដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួស ។ ដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួសស្រតូិមាផ្ចុះហតថល ខា    ផ្ិ កា 

បរធាលចទ័លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចដ្នផ្ូិដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួស

លផ្ះមនវិ ធាញលៅលព ណាន៏បាផ្ ។ 

៣. អុនទទួ ការោត់តា ំស្រតូិលធវើការងារលស្រកាមការដឹ្នលរំបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ ស្រតូិ

រាយការែជ៍ូផ្លៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េតខតបាុលណាោ ះ អំពីការអផ្ុិតដដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួស ។ លៅ

លព ខដ្ ដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរជំផ្ួស ស្រតូិបាផ្ស្របគ្ ់ឲ្យលៅអុនលសុើបអល េតរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ឬ 

ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ជផ្លលះស្រតូិអផ្ុិតតដូ្ចខា លស្រកាមៈ  

ន- ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ឬ អុនលសុើបអល េត ស្រតូិលធវើនំែត់លហតុជាលាយ នខែអ៍នសរទផ្ការ

លសុើបសួរ ផ្ិ  ទធៃ ទផ្ការលសុើបសួររបស់ែោួផ្ លោយអផ្ុលលាមតាមបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៥១-៨ តាម

នរែីសមស្រសប ។ 

ែ- ផ្គ្របា យុតដិធម៌ ឬអុនលសុើបអល េតមិផ្ស្រតូិសួរចលមោើយជផ្ស្រតូិលោទលទបើយ ។ អុនលសុើបអល េត 

អាចាត ប់ចលមោើយលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រសបតាមអផុ្ិធានផ្ ៥៩ (៦) ។ 
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គ្- ផ្គ្របា យុតដិធម៌ អាចខែនលែរ ផ្ិ ោប់យនភសដង តា បាផ្ លោយមាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តពី

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

៤. បទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៥១ សដ ីពីការឃាត់់ែោួផ្ ស្រតូិអផ្ុិតដចំលពាះការលសុើបសួរតាមដី្កាោត់ឲ្យលសុើបសួរ

ជំផ្ួស។ នុង នរែីលផ្ះ អំណាចរបស់សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិបាផ្អផ្ុិតដលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

វវិនន ៦៣: ការឃំុែោនួបោណាដ ះអាសនន 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៨) 

១. ន- សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចសលស្រមចឃុំែោួផ្ជផ្ស្រតូិលោទជាបលណាដ ះអាសផ្ុ លស្រកាយលព មាផ្

សិលការតទ ់គុា ។ ស្របសិផ្លបើជផ្ស្រតូិលោទ មិផ្ទាផ្ម់ាផ្ជំផ្ួយពីលមនិីណាមួយលៅលឡើយលទ 

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិស្របាប់ជផ្ស្រតូិលោទអំពីសទិធិមាផ្លមនិីការពារ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ 

២១-១ (ឃ) ។ ជផ្ស្រតូិលោទមាផ្សិទធទិទួ បាផ្លព លិលាស្រគ្ប់ស្រគាផ្់លដ្ើមបីលរៀបចំការការពារែោួផ្។ 

នុង លព សិលការតទ ់គុាលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិាដ ប់សហស្រពះរាជអាជាា  ជផ្ស្រតូិ

លោទ ផ្ិ លមនិីជផ្ស្រតូិលោទ។ លៅលព បញ្ចប់សិលការតទ ់គុា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិ

សលស្រមចអំពីការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ។ ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើបអល េតសលស្រមចមិផ្ឃុំែោួផ្

បលណាដ ះអាសផ្ុ ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិបាផ្លោះខ  ឲ្យមាផ្លសរីភាព។ ស្របសិផ្លបើសហលៅស្រនមលសុើប

អល េត សលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្។ 

ែ- បាុដនដសៅសពលដដលជនត្រូវសចាទ្ ឬសម្ធាវីរបស់ជនត្រូវសចាទ្ សសន ើសុំសពលសវលាសត្មាប់សរៀបចំ

ការការោរក្តី សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរម្ិនត្រូវសសត្ម្ចឃុំខលួនបសដដ ះអាសននភាល ម្សោះសទ្។ ក្នុង្

ក្រណីសនះសហសៅស្រនមសសុើបអសង្េរអាចសចញដីកា សោយមានសំអាង្សហរុសសត្ម្ចឃារ់ខលួនជន

ត្រូវសចាទ្   សត្មាប់រយៈសពលម្ួយមានកំ្ណរ់ដដលម្ិនត្រូវសលើសពី៧ថ្ងៃ។   សៅក្នុង្រយៈសពលសនះ 

ជនត្រូវសចាទ្ ត្រូវោមំ្ក្បង្ហា ញខលួន សៅចំសោះម្ុខសហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរម្ដង្សទ្ៀរសោយអនុវរត

សៅតាម្នីរិវិ្ីដដលមានដចង្ក្នុង្វាក្យខណឌ ខាង្សលើ សទាះបីជាជនត្រូវសចាទ្សនះ  មានសម្ធាវី  ឬមិ្ន

មានសម្ធាវីការោរក៏្សោយ ។ រយៈសពលថ្នការឃារ់ខលួនបសដត ះអាសននដដលស វ្ើស ើង្ សោយស្រសប

តាមអនុវិធានសនះ       នឹង្ត្រូវរាប់បញ្ ូលសដើម្បីគិរសងរសវលាថ្នការឃុំខលួនបសដដ ះអាសនន ស វ្ើស ើង្

ត្សបតាម្អនុ វិធាន ៦ អនុវិធាន ៧ និង្ អនុវិធាន ៨ ថ្នវិធានសនះ ។ 

គ- សៅសពលមិ្នមានសម្ធាវីរបស់ជនត្រូវសចាទ្     ឬសបើសិនជាសម្ធាវីរបស់ជនត្រូវសចាទ្អវរតមាន

សៅក្នុង្សវោការដដលបានកំ្ណរ់កាលបរិសចេទ្     និង្សមាា ង្ សហើយក្នុង្ក្រណីដដលជនត្រូវសចាទ្សសន ើ
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សុំសអាយមានជំនួយពីសម្ធាវី សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ត្រូវសសន ើសុំសៅអង្គភាពគាោំរការការោរក្តី

សដើម្បីចារ់តាងំ្សម្ធាវ ីជូនជនជាប់សចាទ្សោះជាបសដត ះអាសននពីបញ្ជីដូចដដលមានដចង្សៅក្នុង្វិធាន

១១។ 

២. ដី្កាសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុស្រតូិតាន់ខត លឡើ ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន- បញ្ហា ន់អំពីអ គលហតុ ផ្ិ អ គចាប់ខដ្ លឲំ្យមាផ្ការឃុំែោួផ្ លោយខៃអនលៅល ើអផុ្វិ ធានផ្ ៣ ខា 

លស្រកាម ។  

ែ- បញ្ហា ន់ឲ្យចាស់អំពីរយៈលព អតិបរមាដំ្បូ ទផ្ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ។ ផ្ិ  

គ្-លៅលព ជូផ្ដី្កាដ្ ់ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិអមលៅជាមួយផ្ូិឯនារបញ្ហា ន់ស្របាប់អំពីសិទធរិបស់គាត់។ 

៣. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចលចញដី្កាសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុជផ្ស្រតូិលោទ បាផ្ខតនុង  

 នខែែឌ ដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន- មាផ្មូ លហតុខដ្ ស្រតូិបាផ្រនលឃើញ ផ្ិ លជឿជាន់យាា  ចាស់ថា ជផ្លលះនោ ប់បាផ្ស្របស្រពឹតតបទ

ល មើសមួយ ឬ លស្រចើផ្ ដូ្ចមាផ្ខច នុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ ឬ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្

លរឿ ឲ្យលសុើបសួរបខផ្ថម ។ 

ែ- សហលៅស្រនមលសុើបអល េតយ ់លឃើញថា ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ គឺ្ជាវិ ធានផ្ការដ៏្ោបំាច់

លដ្ើមបីៈ 

(១) រារំា នំុឲ្យជផ្ខដ្ ស្រតូិលោទលលះគាបស េត់លៅល ើានស ីឬ ជផ្រ លស្រគាះ ឬ រារំា នំុឲ្យមាផ្ការ

ស្រតូិរូិគុារវា ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ អុនសមគំ្ផ្ិតចំលពាះបទឧស្រនិដ្ឋខដ្ សថ ិតលៅលស្រកាមយុតាដ ធិការបសអ់ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

(២) ខងរនាភសដង តា  ឬការពារមិផ្ឲ្យបំផ្ទោ ញភសដង តា  ។ 

(៣) នលអំពីិតដមាផ្របស់ជផ្ស្រតូិលោទលៅនុង ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។ 

(៤) ការពារសផ្ដិសុែឲ្យជផ្ខដ្ ស្រតូិលោទ ។ ឬ 

(៥) រនាសណាដ ប់នុប់ានរែៈ ។ 

៤. ជផ្ស្រតូិលោទអាចបដឹ ឧទធរែចំ៍លពាះដី្កាសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុលៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ។ 

៥.  ស្រនឡាបញ្ាីទផ្សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិស្របគ្ ់ជាបលក្ ផ្់ផ្ូិដី្កាសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសនន 
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ងតចមោ មួយចាបល់ៅឲ្យជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ លមនិីរបសជ់ផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ លៅឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ 

ការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ 

៦.  ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុអាចលធវើលឡើ ដូ្ចខា លស្រកាមៈ  

ន- ចំលពាះបទឧស្រនិដ្ឋស្រប យយពូជាសផ្៍ ឧស្រនិដ្ឋក្ម្មសស្ដងាគ ម ផ្ិ ឧស្រនិដ្ឋក្ម្មស្របឆំ្ន មផ្ុសសជាតិ

សងរលិលាទផ្ការឃុែំោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុមិផ្អាចល ើសពី ១(មួយ)ឆំុ្នបាផ្លទ ។ បាុខផ្ដសហលៅស្រនម

លសុើបអល េតអាចពផ្ារលព ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុបខផ្ថមមដ បាផ្ ១(មួយ)ឆំុ្ន ។ 

 ែ- ចំលពាះបទឧស្រនិដ្ឋលៃស លទៀតខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ការឃុំែោួផ្

បលណាត ះអាសផ្ុមិផ្អាចល ើសពី៦(ស្របាមំួយ)ខែបាផ្លទ ។ បាុខផ្ដសហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាច

ពផ្ារលព ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុបខផ្ថមមដ បាផ្ ៦(ស្របាមំួយ)ខែ ។ 

៧. ដី្កាសលស្រមចរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិលធវើជាលាយ នខែ៍អនសរ  លហើយស្រតូិមាផ្សំអា 

លហតុ ចំលពាះការពផ្ាលព ទផ្ការបផ្ដឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ។ ការពផ្ាលព ទផ្ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ

អាចលធវើបាផ្ខតនុង នរែីខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ លមនិីរបសជ់ផ្

ស្រតូិលោទ លហើយស្រតូិៃដ ់រយៈលព  ១៥ (ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ លដ្ើមបីទុនលព ឲ្្យបដឹ តវាា លៅសហលៅស្រនមលសុើប

អល េត ។ លទាះជាយាា  ណាន៏លោយ ការពផ្ាលព មិផ្ស្រតូិឲ្យល ើសពី២(ពីរ)ដ្ បាផ្លឡើយ ។ ដី្កាសលស្រមច

លផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ ៍។ 

៨. លៅស្រគ្បន់រែីទា ំអស់ ជផ្ស្រតូិលោទខដ្ ស្រតូិឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ     ស្រតូិបាផ្លែំោួផ្លៅជួប

សហលៅស្រនមលសុើបអល េតយាា  លោចណាសល់រៀ រា ់ ៤(បួផ្)ខែមដ  ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិៃដ ់

ឱ្កាសដ្ ់ជផ្ស សយយ លដ្ើមបីពិភានាអំពីស្របស្រពឹតដិនមម ផ្ិ លនខខែឌ ទផ្ការឃុំែោួផ្។ លបើយ ់លឃើញថា

កា ៈលទសៈតស្រមូិឲ្យោត់ិធានផ្ការ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចលចញដី្កាបងាគ ប់សមស្រសបណាមួយបាផ្ 

។ នំែត់លហតុទផ្ការានសួរលផ្ះ ស្រតូិោន់ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ 

វវិនន ៦៤: ការោោះខើង្ជនម្តូវោោ ឲ្យោៅោម្ៅឃំុ 

១. តាមគំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមរបស់ែ់ោួផ្ ឬតាមសំលែើរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាច

លចញដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទ ខដ្ សថ ិតលៅនុង ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុលៅលព ណាន៏បាផ្

ស្របសិផ្លបើលនខខែឌ តស្រមូិទផ្ការឃុំែោួផ្បលណាត ះអាសផ្ុដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៦៣ ខា ល ើលផ្ះខ  មាផ្លទៀត

លហើយ ។ នុង នរែីខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតនំពុ ពិោរណាលធវើការលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទ តាមគំ្ផ្ិត

ៃដួចលៃដើមរបសែ់ោួផ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិសុលំយាប ់ពីសហស្រពះរាជអាជាា មុផ្ផ្ឹ លចញដី្កា ។ ដី្កា
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សលស្រមចលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ ៍។ 

២. នុង អំឡង លព ឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ជផ្ស្រតូិលោទ   ឬ លមនិីរបស់គាត់ អាចលធវើសំលែើសុំឲ្យលោះ

ខ  លៅ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតបាផ្ស្រគ្ប់លព លិលា។ បលក្ ប់ពីទទួ បាផ្សំលែើលផ្ះ  សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតស្រតូិបញ្ាូផ្សំលែើលផ្ះឲ្យបាផ្ឆ្នប់រហយសតាមខដ្ អាចលធវើលៅបាផ្ លៅសហស្រពះរាជអាជាា ខដ្ 

ស្រតូិៃដ ់លយាប ់របស់ែោួផ្នុង រយៈលព ៥(ស្របា)ំទងៃ។ លោយលយា លៅល ើបទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៧២(២) 

សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិលចញដី្កាសលស្រមចលោយមាផ្សំអា លហតុនុង រយៈលព ៥(ស្របាំ)ទងៃលស្រកាយ

លព ទទួ បាផ្លយាប ់ពីសហស្រពះរាជអាជាា ។ ដី្កាសលស្រមចលផ្ះ លបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ។៍ 

៣. ស្របសិផ្លបើាថ ផ្ភាពផ្ទោ សប់ដូរ ោប់ពីលព ោន់ពានយសុំចុ លស្រកាយ  ជផ្ស្រតូិលោទអាចោន់ពានយសុំ

លៅលស្រៅឃុជំាងមីមដ លទៀត  នុង រយៈលព មិផ្តិចជា ៣(បី)ខែ បលក្ ប់ពីមាផ្លសចនដីសលស្រមចចុ លស្រកាយ ខដ្ 

បដិ្លសធពានយសុំលោះខ  ឲ្យលៅលស្រៅឃុ ំ។ 

៤. ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទលៅលស្រៅឃុសំ្រតូិ     ជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មលៅដ្ ់សហស្រពះរាជអាជាា  

ផ្ិ    ជផ្ស្រតូិលោទ។ ដី្កាមិផ្ស្រពមលោះខ  ឲ្យលៅលស្រៅឃុ ំ ន៏ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មៃ ខដ្រលៅដ្ ់សហស្រពះ

រាជអាជាា  ផ្ិ ជផ្ស្រតូិលោទ ។ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទពីមផ្ក្ីរឃំុឃា ំ    ស្រតូិខតជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ ម

ដ្ ់ស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ផ្ិ ស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញបលក្ ប់ពីដី្កាលលះោប់

លៃដើមមាផ្អផ្ុភាពអផ្ុិតដ ។ 

វវិនន ៦៥: ការោក្ឲ់្យសថិតោៅោម្ការការម្តួតព្និិតយតារៃោូវតុលាការ 

១. តាមការយ ់លឃើញរបសែ់ោួផ្ ឬ តាមសំលែើរបស់សហស្រពះរាជអាជាា    សហលៅស្រនមលសុើបអល េត

អាចលចញបងាគ បឲ់្យជផ្ស្រតូិលោទមាផ្លសរីភាពលឡើ វិ ធាញ ឬ ស្រតូិលោះខ  ពីការឃុំែោួផ្ ។  ជផ្ជាប់លោទអាច 

ោន់លអាយលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ  ។ ដី្កាខដ្ លចញលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតលផ្ះ

ស្រតូិមាផ្បញ្ហា ន់ឲ្យចាស់លាសអ់ំពីស្របាន់នល ផ្ិ   នខែែឌ មួយចំផ្ួផ្ លដ្ើមបីនលអំពីិតដមាផ្របស់ជផ្ស្រតូិ

លោទនុង និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ផ្ិ  លដ្ើមបីការពារអុនដ្ទទលទៀត ។ ដី្កាសលស្រមចលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ ៍។ 

២. ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិទទួ ផ្ូិបងាេ ផ្់ទដ្ពីស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ចំលពាះស្រទពយសមបតដិ 

ឬ ងិធាកាខដ្ បាផ្ស្របគ្ ់មនឲ្យ ។ 

៣. ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ ម      អំពីដី្កាសលស្រមចោន់ឲ្យសថ ិតលៅ

លស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ ។ 
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៤. តាមសំលែើរបស់សហស្រពះរាជអាជាា    ឬ  តាមគំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមផ្ទក្  ់ែោួផ្  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត

អាចផ្ទោ សប់ដូរ ពយួរ ឬ បខផ្ថម នខែែឌ  ឬ បញ្ចប់ដី្កាសលស្រមចោន់ឲ្យសថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិ

តុលាការ លព ណាន៏បាផ្។ ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មអំពីដី្កាលផ្ះ ។ ដី្កា

សលស្រមចលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ៍ ៍។ 

៥. ជផ្ស្រតូិលោទ អាចលសុើសុំឲ្យមាផ្ការផ្ទោ សប់ដូរ ឬ ពយួរ ឬ  បញ្ចប់ផ្ូិលនខខែឌ ទផ្ដី្កាសលស្រមចោន់ឲ្យ

សថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិបញ្ាូផ្សំលែើលផ្ះលៅសហ

ស្រពះរាជអាជាា ភាោ មលដ្ើមបីសុលំយាប ់លហើយសហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិៃដ ់លយាប ់នុង រយៈលព ៥(ស្របាំ)ទងៃ ។ 

លោយលយា លៅល ើបទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៧២-២ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កានុង រយៈលព ១០

(ដ្ប់)ទងៃ គិ្តោប់ពីទងៃទទួ បាផ្លយាប ់ពីសហស្រពះរាជអាជាា  ។ ដី្កាលផ្ះ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មដ្ ់ជផ្ស្រតូិ

លោទ ផ្ិ សហស្រពះរាជអាជាា  ។ 

៦. លបើជផ្ស្រតូិលោទរំលលាភ នខែែឌ ខដ្ មាផ្ខច នុង ដី្កាលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចលចញ

លសចនដីស្រពមាផ្ ឬ លចញដី្កាឃំុែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុជផ្ស្រតូិលោទលលះបាផ្ ។ ដី្កាសលស្រមចលផ្ះលបើនៃោូិបដឹ 

ឧទធរែ ៍។  

វវិនន ៦៦: ដ្ីកាសននិោឋ នសាថ ព្ររបសស់ហម្ព្ះរាជអាជាា  

(វិ ធាលាធផ្នមម ទងៃទ១ី១ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០០៩) 

១. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតយ ់លឃើញថា   ការលសុើបសួរស្រតូិបាផ្បញ្ចប ់ សហលៅ

ស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិជូផ្ដំ្ែ ឹដ្ ់ស្រគ្បភ់ាគី្ ផិ្ លមនិីរបសភ់ាគី្ ។ លសចនតីជូផ្ដំ្ែឹ អំពីការបិទនិចចលសុើប

សួរលផ្ះស្រតូិស្របកាសជាានរែៈ ។  ភាគី្ទា ំអសម់ាផ្រយៈលព ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ លដ្ើមបីសុំឲ្យមាផ្និចច

លសុើបសួរបខផ្ថម ។ ភាគី្ទា ំអស់អាច ះប ់សងរៈលិលាលផ្ះបាផ្ ។ 

២. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតសលស្រមចបដិ្លសធសំលែើទា ំលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត

ស្រតូិលចញដី្កាបដិ្លសធលោយមាផ្សំអា លហតុ ។ ដី្កាលផ្ះស្រតូិបដិ្លសធៃ ខដ្រផ្ូិរា ់សំលែើទា ំអស់ខ់ដ្ 

បាផ្ោន់ជូផ្តា ំពីលព ដំ្បូ ទផ្ការលសុើបសួរ ខដ្ ែោួផ្មិផ្ទាផ្់បាផ្សលស្រមចលៅលឡើយ ។ 

៣. នុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ លស្រកាយពីបាផ្ទទួ ដំ្ែឹ អំពីដី្កាសលស្រមចលផ្ះ ភាគី្ទា ំអស់អាច

បដឹ ឧទធរែល៍ៅអង្គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ ភាគី្ទា ំអស់អាចលបាះប ់លោ សិទធបិដឹ ឧទធរែល៍ផ្ះបាផ្ លទាះបជីា

មាផ្ិតដមាផ្ របសល់មនិី ឬ នុង នរែីខដ្ លមនិីស្រតូិបាផ្លកាះលៅលោយស្រតឹមស្រតូិ បាុខផ្ដមិផ្បាផ្ចូ 

បងាា ញែោួផ្ ។ 
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៤.  លៅលព ខដ្ សងរលិលានផ្ោ ៃុត ឬ ស្រតូិបាផ្លបាះប ់ ឬ បែដ ឹ ឧទធរែខ៍ដ្ បាផ្ល ើនលឡើ ពី

ខា ល ើស្រតូិបាផ្ជស្រមះ លហើយ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិបញ្ាូផ្សំែុំលរឿ ជាបលក្ ផ្់លៅសហស្រពះ

រាជអាជាា  ។  

៥. លៅលព ខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា  យ ់ស្រសបជាមួយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតថា ការលសុើបសួរស្រតូិ

បាផ្ចប់សពវស្រគ្ប់លហើយ  សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិលចញដី្កាសផ្ុោុិផ្ាថ ពរមួយជាលាយលនខណ៍អនសរ  ផ្ិ 

មាផ្សំអា លហតុ លហើយស្រតូិបញ្ាូផ្សំែុំលរឿ ស្រតឡប់លៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េតវិ ធាញនុង  សងរលិលា៤៥

(ខសសិបស្របា)ំទងៃ នុង នរែីខដ្ ជផ្ស្រតូិលោទជាប់នុង ឃុ ំ លហើយសងរលិលាលផ្ះស្រតូិពផ្ារដ្ ់៣(បី)ខែ នុង 

នរែីលៃស លទៀត  គិ្តោប់ពីទងៃខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា បាផ្ទទួ សំែុំលរឿ  ។ សហស្រពះរាជអាជាា អាចសុំ

ឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េតលធវើការលោទស្របកាផ្ ់ ផ្ិ បញ្ាូផ្ជផ្ស្រតូិលោទលផ្ះលៅជំផ្ុំជស្រមះ ឬ ល ើនខ  ការ

លោទស្របកាផ្់ ។ 

វវិនន ៦៦ សក្ួន: ការកាត់បនថយវិសាើភាព្ទនក្ចិចោសុកបសួរ 

(វិ ធាលាធផ្នមម ទងៃទ ី១៦ ខែមនរា ឆំុ្ន២០១៥) 

១. លដ្ើមបីនលបាផ្ផូ្ិនិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីមួយស្របនបលោយ យុតតិធម៌ អតថផ្យយ ផ្ិ ឆ្នប់រហយស ជា

ពិលសស លោយពិោរណាល ើ នខែែឌ តស្រមូិជាន់លាន់ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះមុែ អ.ិ.ត.ន លៅ

លព លព ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីការបញ្ចប់និចចលសុើបសួរ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចសលស្រមចកាត់បផ្ថយវិ ធាា 

ភាពទផ្និចចលសុើបសួរ លោយដ្នលចញផ្ូិអ គលហតុមួយចំផ្ួផ្ ខដ្ មាផ្លៅនុង ដី្កាសផិុ្ោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឱ្យ

លសុើបសួរ ឬលៅនុង ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឱ្យលសុើបសួរបខផ្ថម។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិនលថា 

អ គលហតុខដ្ លៅស ់ អាចយនមលធវើជាតំណា ចំលពាះិធាា ភាបទផ្ដី្កាសផិុ្ោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឱ្យលសុើបសួរ 

ផ្ិ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឱ្យលសុើបសួរបខផ្ថម។ 

២. ម្ុនសពលការ់បនថយវិ ធាា ភាពទផ្និចចលសុើបសួរ សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ អំពី

ពយត៌មាផ្ មអិតសត ីពីលគា បំែ ទផ្ការកាត់បផ្ថយ លៅសហស្រពះរាជអាជាា  ផិ្ លមនិីរបស់ភាគី្ដ្ទទលទៀត។ 

ភាគី្ទា ំអស់ ស្រតូិោន់ារណានុង រយៈលព  ១៥ទងៃ យាា  យូរ។  

៣. សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ត្រូវក្ំណរ់អំពីអានុភាពថ្នសសចក្តីសសត្ម្ចដដលបានស វ្ើស ើង្ អនុសលាម្

តាម្អនុវិ ធានផ្ (១) ខា ល ើ លៅល ើឋានៈរបស់សដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណី ផ្ិ លៅល ើសិទធិរបសអ់ុនោន់ពានយ

សុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ីនុង ការចូ រួមនុង និចចលសុើបសួរ។ 

៤. សសចក្តីសសត្ម្ចស វ្ើស ើង្ោក់្ព័នធនឹង្វិធានសនះ លបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែ៍ ដូចមានដចង្សៅក្នុង្វិធាន ៧៤ ទផ្

វិ ធានផ្ទៃក្នុង ។ 
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៥.  សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរត្រូវបញ្ ប់កិ្ច សសុើបសួរ ោក្់ព័នធនឹង្អង្គសហរុដដលត្រូវបានដ្នលចញ។ សៅ

សពលដដលសសចក្តីសសត្ម្ចការ់បនថយវិ ធាា ភាពទផ្និចចលសុើបសួរចូលជាស្តថ ពរ អង្គសហរុដដលត្រូវបានដ្ន

លចញអនុសលាម្តាមអផុ្ិធានផ្(១)ខា ល ើ នឹង្ម្ិនត្រូវសត្បើជាម្ូលោឋ នសត្មាប់ស វ្ើការសចាទ្ត្បកាន់ត្បឆំាង្នឹង្

បុគគលខដ្ សថ ិតលស្រកាមការលសុើបសួរសៅក្នុង្ដីកាសននិោឋ នបញ្ជូនសរឿង្ឲ្យសសុើបសួរ ឬសៅក្នុង្ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្

លរឿ ឱ្យលសុើបសួរបខផ្ថមខដ្ ពាន់ពយផ្ធ។ បាុខផ្ត សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ និង្ភាគី អាចលស្របើភសតុតាង្

ដដលោក់្ព័នធនឹង្អង្គសហរុ ដដលត្រូវបានដ្នលចញពីវិ ធាា ភាពទផ្និចចលសុើបសួរ ក្នុង្នស្រមិតមួយដដលភសតុតាង្

ទាងំ្សោះ មាផ្ការោក់្ព័នធផ្ឹ អ គលហតុខដ្ លៅស ់លៃស លទៀត។ 

វវិនន ៦៧: ដ្ីកាដ្ំោណាះម្សាយរបសស់ហោៅម្ក្រោសុកបអោង្េត 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិបញ្ចប់និចចលសុើបសួរ លោយលចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយថាស្រតូិលោទ

ស្របកាផ្ ់ ផ្ិ បញ្ាូផ្ជផ្ស្រតូិលោទលៅជំផ្ុំជស្រមះ ឬល ើនខ  ការលោទស្របកាផ្់។ ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្របស់សហស្រពះ

រាជអាជាា មិផ្ច សហលៅស្រនមលសុើបអល េតលឡើយ ។ 

២. ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះលផ្ះស្រតូិបញ្ហា ន់អំពីអតដសញ្ហញ ែទផ្ជផ្ជាប់លោទ ការបងាា ញអំពីអ គ

លហតុ ផ្ិ ការនំែត់ស្របលភទបទល មើសលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត  នុង លលះមាផ្ទា ំបទបបញ្ញតដិទផ្

បទឧស្រនិដ្ឋខដ្ ពាន់ពយផ្ធ ផ្ិ ស្របលភទទផ្ការទទួ ែុសស្រតូិស្រពហមទែឌ  លបើពំុលលះលាត ដី្កាលផ្ះស្រតូិោត់ទុនជា

លមាឃៈលោយមាននំហុសផី្តិិធាធី ។ 

៣. សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិលចញដី្កាល ើនខ  លោទស្របកាផ់្នុង នរែីដូ្ចខា លស្រកាមៈ 

ន-អំលពើខដ្ លោទស្របកាផ្់មិផ្រាប់ចូ ជាបទឧស្រនិដ្ឋ ខដ្ សថ ិតលៅលស្រកាមយុតាដ ធិការទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញ ។ 

 ែ-ជផ្ស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋលលះមិផ្ទាផ្់នំែត់អតដសញ្ហញ ែលៅលឡើយ ឬ  

 គ្-ពំំុមាផ្ភសដង តា ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់លដ្ើមបីៃដលក្ លទាសជផ្ស្រតូិលោទ 

៤. ដី្កាដំ្លណាះស្រាយស្រតូិខតមាផ្សំអា លហតុ។ ដី្កាលផ្ះអាចជាដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះចំលពាះ

អំលពើមួយចំផ្ួផ្   ឬ   ស្របឆំ្ន ផ្ឹ បុគ្គ មួយចំផ្ួផ្   ផ្ិ អាចជាដី្កាល ើនខ  លោទស្របកាផ្់ចំលពាះនរែីដ្ទទ 

លទៀត ។ 

៥. សហស្រពះរាជអាជាា   ជផ្ជាប់លោទ  ផ្ិ   លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី   ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់អំពី
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ការលចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយលផ្ះ ផ្ិ  ទទួ បាផ្ចាប់ចមោ ទផ្ដី្កាលផ្ះលៅលព បលក្ ប់។ ដី្កាដំ្លណាះស្រាយ

លផ្ះលបើនៃោូិបដឹ ឧទធរែដូ៍្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៧៤ ។ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ បែត ឹ ឧទធរែរ៍បស់គាត់

ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ការបដិ្លសធមិផ្ទទួ យនពានយបែត ឹ តា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី បាផ្ទទួ លជាគ្ជយយ

ស្រសបតាមិធានផ្ ២៣ (៥) ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង  ស្រតូិចូ រួមជាមួយផ្ឹ ស្រនងមទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ រួម

បញ្ចូ គុាខតមួយលលះ លហើយលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីណាខដ្ បែត ឹ ឧទធរែ៍របស់ពួនគាត់ល ើដី្កា ល ើន

ខ  លោទស្របកាផ្់ នំពុ រ ់ោលំសចនតីសលស្រមច ន៏ស្រតូិចូ រួមជាមួយផ្ឹ ស្រនងមទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីខដ្ 

រួមបញ្ចូ គុាខតមួយលលះខដ្រ ។ 

៦. សៅក្នុង្ដីកាដំសដះត្ស្តយ សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ត្រូវសចញសសចក្តីសសត្ម្ចចាបំាច់ដម្ួយ

ទាក្ទ់្ង្នឹង្វរថុតាង្ ដដលបិទ្ស្តល ក្សបាះត្តាសហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរអាចអសញ្ជើញ ឬ ផ្តល់ឱកាសឲ្យមាន

ការោក់្ជូនស្តរដពីសំដក់្អនក្ដដលម្ិនដម្នជាភាគីថ្នសរឿង្ក្តី ។ 

វវិនន ៦៨: អានុភាព្ទនដ្ីកាសោម្រចឃំុែោនួបោណាដ ះអាសន្ន និង្ដ្ីកាសោម្រចោក្ឲ់្យសថិតោៅ

ោម្ការការម្តួតព្ិនិតយតារៃោូវតុលាការ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ការលចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយមាផ្អាផ្ុភាពបញ្ចប់ដី្កាសលស្រមចឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ផ្ិ ដី្កា

សលស្រមចោន់ឲ្យសថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិរយតាមៃោូិតុលាការ លៅលព ខដ្ រយៈលព នំែត់លៅនុង ការ

បដឹ ឧទធរែស៍្រតូិៃុតរ ត់។ បាុខផ្ដលៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតយ ់លឃើញថា      នខែែឌ ទា ំ

ឡាយសស្រមាប់បងាគ បឲ់្យឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ  ឬ  ឲ្យមាផ្ការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការលស្រកាមវិ ធានផ្ ៦៣ 

ផ្ិ  ៦៥ លៅខតតស្រមូិ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតអាចសលស្រមចបផ្ដឃុជំផ្ជាប់លោទបលណាដ ះអាសផ្ុតលៅលទៀត 

ឬ រនា នខែែឌ ទផ្ការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការចំលពាះជផ្ជាប់លោទដ្ខដ្     លៅនុង លសចនដីសលស្រមច

មាផ្សំអា លហតុជាន់លាន់មួយលោយខឡន លៅនុង ដី្កាដំ្លណាះស្រាយរហូតដ្ ់ជផ្ជាប់លោទលផ្ះ ស្រតូិលំ

ែោួផ្លៅជំផ្ុំជស្រមះលៅអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ 

២. សៅសពលមានបណត ឹង្ឧទ្ធរណ៍ត្បឆំាង្នឹង្ដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនំុជត្ម្ះ    អានុភាពថ្នសសចក្តីសសត្ម្ច 

រនាជផ្ជាប់សចាទ្សៅក្នុង្ឃុំបសដត ះអាសនន ឬការោក់្ឲ្យសថ ិរសៅសត្កាម្ការត្រួរពិនិរយតាម្ផ្លូវរុលាការ

របស់សហលៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ ត្រូវបនតមានអានុភាពអនុវរតរហូរមានសសចក្តីសសត្ម្ចពីអង្គបុសរជំនុំជត្ម្ះ ។

អង្គបុសរជំនុំជត្ម្ះត្រូវសសត្ម្ចក្នុង្អំ ុង្សពល ៤ដខ ។ 

៣. ក្នុង្ក្រណីដក៏្សោយ សសចក្តីសសត្ម្ចរក្ាទ្ុក្ជនជាប់សចាទ្សៅក្នុង្ឃុំបសដដ ះអាសនន ឬ រក្ា
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លក្ខខណឌ  ថ្នការោក់្ឲ្យសៅសត្កាម្ការត្រួរពិនិរយ តាម្ផ្លូវរុលាការរបស់សហសៅត្ក្ម្សសុើបអសង្េរ  ឬអង្គ

បុសរជំនុំជត្ម្ះ ត្រូវអសអ់ានុភាពក្នុង្រយៈសពល៤(បួន)ដខសត្កាយ សលើក្ដលង្ដរជនជាប់សចាទ្ត្រូវបានោខំលួន

សៅចំសោះម្ុខអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ក្នុង្អំ ុង្សពលសោះ ។ 

៤.  ត្បសិនសបើក្នុង្កាលៈសទ្សៈពិសសស រួម្ទាងំ្ម្ូលសហរុថ្នស្តថ នភាពសុខភាព ដដលជនជាប់សចាទ្ម្ិន

អាចបង្ហា ញខលួនសោយផ្ទេ ល់សៅចំសោះម្ុខអង្គជំនុំជត្ម្ះ អង្គជំនុំជត្ម្ះត្រូវសសត្ម្ចអំពីការឃុំខលួនបសដត ះ

អាសននបោេ ប់ពីបានស្តត ប់ចសម្លើយរបស់ជនជាប់សចាទ្ ដដលត្រូវបានសរៀបចំស ើង្តាម្រយៈម្ស្ោបាយពី

ចំង្ហយសោយសត្បើត្បាស់ឧបក្រណ៏សំសលង្រូបភាពដដលសម្ត្សប ឬសោយចុះសៅដល់ទ្ីក្ដនលង្ថ្នការឃុំខលួន ។ 

វវិនន ៦៩: ការបញ្ជូ នសំណុ្ំោរឿង្ោម្កាយោព្ើមានដ្ីកាដ្ំោណាះម្សាយ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. លៅលព មាផ្បែដ ឹ ឧទធរែ ៍ ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាដំ្លណាះស្រាយរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត

ស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិបញ្ាូផ្សំែុំលរឿ លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ដូ្ច

មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ៧៧ ។ 

២. លៅលព ខដ្ គាម ផ្បែដ ឹ ឧទធរែ ៍ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិបិទសំែុំលរឿ លោយមាផ្លបាះស្រតា

ល ើសំែុំលរឿ  ផ្ិ  ៖ 

ន) ស្របសិផ្លបើមាផ្ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត  ស្រតូិបញ្ាូផ្

សំែុលំរឿ លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  លដ្ើមបីនំែត់កា បរធាលចទ័សិលការ ។ 

ែ) ស្របសិផ្លបើមាផ្ដី្កាល ើនខ  ការលោទស្របកាផ្់  សំែុលំរឿ ស្រតូិបាផ្រនាទុននុង បែោារ លស្រកាយពី

ៃុតរយៈលព លធវើបែដ ឹ ឧទធរែ ៍។  

៣. ការោន់ពានយបតឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាដំ្លណាះស្រាយ មិផ្រារំា អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ សហ

លមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី នុង ការលមើ សំែុំលរឿ  នុង លគា បំែ លស្រតៀមលរៀបចំជាមផុ្

សស្រមាប់ការជំផ្ុំជស្រមះលទ ។  

វវិនន ៧០: ការោបកក្ការោសុកបសួរោឡកង្វវិញ 

លៅលព ខដ្ មាផ្បផ្ក្ងនងមីល ចលឡើ  បលក្ ប់ពីដី្កាល ើនខ  លោទស្របកាផ្់របស់សហលៅស្រនមលសុើប

អល េតបាផ្ចូ ជាាថ ពរ ការលសុើបសួរអាចផ្ឹ ស្រតូិោប់លៃដើមលឡើ វិ ធាញលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត តាម

គំ្ផ្ិតៃដួចលៃដើមរបស់សហស្រពះរាជអាជាា  ។ 
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ឃ-នីតិវិនីចំោោះអង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

វវិនន ៧១: ដ្ំោណាះម្សាយក្រណ្ខីែវង្ោយាបើ់គាន រវាង្សហម្ព្ះរាជអាជាា  

១. នុង នរែមីាផ្ការខែវ លយាប ់គុារវា សហស្រពះរាជអាជាា  សហស្រពះរាជអាជាា ណាមួយ ឬ   ទា ំ

ពីរ អាចលធវើនំែត់លហតុអំពីមូ លហតុពិតស្របានដ្ទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះលោយមាផ្ហតថល ខា ផ្ិ ចុះ

កា បរធាលចទ័ លហើយស្រតូិយនលៅោន់ចូ នុង សំែុឯំនារទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលោយខឡន ខដ្ រនាទុន

លោយស្រនឡាបញ្ាីទផ្ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ។ 

២. នុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ សហស្រពះរាជអាជាា ណាមុាន់អាចលយំននរែីខែវ លយាប ់គុា

លផ្ះលៅចំលពាះមុែអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ តាមរយៈការបញ្ាូផ្ឯនារអំែះអំណា ជាលាយលនខណ៍អនសរអំពី

លហតុការែ ៍ ផ្ិ មូ លហតុទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះលៅការធាយា យយរដ្ឋបា  ។ ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិ

លកាះស្របជុំអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះជាបលក្ ផ្់ ផ្ិ បញ្ាូផ្ឯនារទា ំលផ្ះលៅឲ្យលៅស្រនមទា ំអស់ លោយចមោ ជូផ្មួយ

ចាប់លៅឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា មាខ  លទៀត ។ នុង នរែលីផ្ះ សហស្រពះរាជអាជាា មាខ  លទៀតអាចោន់ជូផ្

ឯនារលែោើយតបនុង រយៈលព ១០(ដ្ប់)ទងៃ។ ឯនារអំែះអំណា ជាលាយលនខណអ៍នសរអំពី

លហតុការែ ៍ផ្ិ មូ លហតុទផ្ការខែវ លយាប ់គុា មិផ្ស្រតូិោន់ចូ នុង សំែុំលរឿ លឡើយ ។ ស្រនឡាបញ្ាីរបស់

សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិបញ្ាូផ្សំែុំលរឿ ងតចមោ មួយចាប់លៅឲ្យអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះភាោ ម ។ 

៣. នុង អំឡង លព ទផ្ការលោះស្រាយការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ  សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិស្របឹ ខស្រប 

ខសវ  រនការឯនភាពគុា ។ និចច ឬ លសចនដីសលស្រមច ខដ្ ជានមមិតថងទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ ស្រតូិខតយនលៅ

អផ្ុិតដ ល ើនខ  ខតបញ្ហា ទផ្ការខែវ លយាប ់គុាពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ចំែចុដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ 

ែ-ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរបខផ្ថមពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បទឧស្រនិដ្ឋងម ី

គ្-ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្ាថ ពរ ឬ 

ឃ-លសចនដីសលស្រមចពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការបដឹ ឧទធរែ ៍ 

នុង នរែទីា ំលផ្ះ  គាម ផ្សនមមភាពណាមួយខដ្ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការខែវ គំ្ផ្ិតគុាស្រតូិបាផ្អផ្ុិតដលទ  

រហូតដ្ ់មាផ្ការស្រពមលស្រពៀ គុាណាមួយស្រតូិបាផ្សលស្រមចលឡើ  ឬ រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ ស្រតូិបាផ្

នផ្ោ ៃុត ឬ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបាផ្ទទួ យនលរឿ ខែវ លយាប ់គុាមនជំផ្ុំជស្រមះ លហើយបាផ្បញ្ចប់ផី្តិិធាធី

លោះស្រាយបញ្ហា ខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ ។ 
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៤. អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិលោះស្រាយបញ្ហា ខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-សិលការរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលរៀបចំលធវើលឡើ  ផ្ិ   ស្របកាសា ស្រនមជាសមាៃ ត់   ។ ការ

ចូ រួមពីចមាៃ យអាចលធវើលៅបាផ្តាមការោបំាច់ ។ 

ែ-អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលោយអំណាចែលក្ ផ្ុសិទធិ អាចបងាគ ប់ឲ្យសហស្រពះរាជអាជាា ចូ មនបងាា ញែោួផ្

លោយផ្ទក្  ់ រួមទា ំការបងាា ញិតថងតា  ។ 

គ្-លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ    តស្រមូិឲ្យមាផ្សលមោ គាសំ្រទពីលៅស្រនម ៤(បួផ្)រូប 

យាា  តិច    ។ លសចនដីសលស្រមចលផ្ះបិទៃោូិបដឹ ឧទធរែ ៍    ។ ស្របសិផ្លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ មិផ្

អាចរនបាផ្សលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការតស្រមូិលទ   លោយអផ្ុលលាមតាមមាស្រតា ២០ ងមី ទផ្

ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លសចនដីសលស្រមចខដ្ មិផ្មាផ្សលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្

មាផ្ផ្យយថានិចច ឬ លសចនដីសលស្រមចខដ្ បាផ្លធវើលោយសហស្រពះរាជអាជាា ណាមុាន់ស្រតូិមាផ្

សុព ភាព ឬ មាផ្ផ្យយថានិចច ឬ លសចនដីសលស្រមច ខដ្ បស្រមង ផ្ឹ លធវើលោយសហស្រពះរាជអាជាា

មុាន់ស្រតូិខតយនមនអផ្ុិតដ ។ 

ឃ-រា ់លសចនដីសលស្រមចទា ំអស់   ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ    រួមទា ំគំ្ផ្ិតជំទាស់ៃ  ស្រតូិមាផ្

បញ្ហា ន់មូ លហតុ ផ្ិ   ចុះហតថល ខាលោយាមុែីោួផ្   ។    ស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ

ស្រតូិបញ្ាូផ្លសចនដី សលស្រមចលផ្ះលៅឲ្យស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា  ខដ្ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហ

ស្រពះរាជអាជាា  ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិបផ្ដនិច្ចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីជាបលក្ ផ្់ ស្រសបតាមលសចនដី

សលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

វវិនន ៧២: ដ្ំោណាះម្សាយក្រណ្ខីែវង្ោយាបើ់គាន រវាង្សហោៅម្ក្រោសុកបអោង្េត 

១. នុង នរែមីាផ្ការខែវ លយាប ់គុារវា សហលៅស្រនមលសុើបអល េត សហលៅស្រនមលសុើបអល េតណា

មុាន់ឬ ទា ំពីរអាចលធវើនំែត់លហតុអំពីមូ លហតុពិតស្របានដ្ទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះលោយមាផ្ហតថល ខា 

ផ្ិ ចុះកា បរធាលចទ័ខដ្ ស្រតូិយនលៅោន់ចូ នុង សំែុឯំនារទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលោយខឡន ខដ្ រនា

ទុនលោយស្រនឡាបញ្ាីរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

២. នុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ         សហលៅស្រនមលសុើបអល េតណាមុាន់អាចលយំននរែីខែវ  

លយាប ់គុាលផ្ះ លៅចំលពាះមុែអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ  លោយបញ្ាូផ្ឯនារអំែះអំណា ជាលាយ នខណ៍អនសរ 

អំពីលហតុការែ ៍  ផ្ិ  មូ លហតុទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះលៅការធាយា យយរដ្ឋបា  ខដ្ ស្រតូិលរៀបចំលកាះ
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ស្របជុំអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះជាបលក្ ផ្់ ផ្ិ បញ្ាូផ្ឯនារទា ំលផ្ះលៅលៅស្រនមទា ំអស់ លោយចមោ ជូផ្មួយចាប់

លៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េតមាខ  លទៀត  ។ ស្របសិផ្លបើការខែវ លយាប ់គុាពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះ

អាសផ្ផ្្របស់ជផ្ស្រតូិលោទ  រយៈលព លផ្ះស្រតូិបផ្ថយមនស្រតឹម៥(ស្របាំ)ទងៃវិ ធាញ។ នុង នរែលីផ្ះ សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតមាខ  លទៀត អាចោន់ជូផ្ឯនារលែោើយតបនុង  រយៈលព ១០(ដ្ប់)ទងៃ ។ ឯនារអំែះអំណា 

ខដ្ ទាន់ទ ផ្ឹ អ គលហតុ ផ្ិ មូ លហតុទផ្ការខែវ លយាប ់គុា មិផ្ស្រតូិោន់ចូ នុង សំែុលំរឿ លទ ល ើន

ខ  ខតនុង នរែីខដ្ មាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៤ (ែ) ខា លស្រកាម ។ ស្រនឡាបញ្ាីរបស់សហលៅស្រនមលសុើប

អល េតស្រតូិបញ្ាូផ្សំែុំលរឿ ងតចមោ មួយចាបល់ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះភាោ ម ។ 

៣. នុង អំឡង លព ទផ្ការលោះស្រាយការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិស្របឹ ខស្រប 

ខសវ  រនការឯនភាពគុា ។ និចច ឬ លសចនដីសលស្រមចខដ្ ជានមមិតថងទផ្ការខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ ស្រតូិខតអផ្ុិតដ

ល ើនខ  ខតបញ្ហា ខែវ លយាប ់គុាពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ចំែចុដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-លសចនដីសលស្រមចណាមួយខដ្ អាចលឲំ្យជផ្ស្រតូិលោទ  ឬ   លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីលធវើបែដ ឹ  

ឧទធរែ ៍ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។  

ែ-ការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីបទលោទស្របកាផ្ ់។ ឬ 

គ្-ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ ។  

នុង នរែទីា ំលផ្ះ គាម ផ្សនមមភាពណាមួយខដ្ ពាន់ពយផ្ធលៅការខែវ លយាប ់គុា ស្រតូិបាផ្អផ្ុិតដ

លទ រហូតដ្ ់មាផ្ការស្រពមលស្រពៀ គុាណាមួយស្រតូិបាផ្បល េើតលឡើ  ឬ រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ បាផ្នផ្ោ 

ហួស ឬ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបាផ្ទទួ យនលរឿ ខែវ លយាប ់គុាមនជំផ្ុំជស្រមះ លហើយបាផ្បញ្ចប់ផី្តិិធាធី

លោះស្រាយបញ្ហា ខែវ លយាប ់គុាលផ្ះ ។ 

៤. អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិលោះស្រាយបញ្ហា ខែវ លយាប ់លផ្ះ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-សិលការរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលរៀបចំលធវើលឡើ  ផ្ិ  ស្របកាសា ស្រនមជាសមាៃ ត់ ។ 

ែ-លៅលព មាផ្ការខែវ លយាប ់គុាពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការសលស្រមចលសចនដី ខដ្ ភាគី្ទផ្សំែុំលរឿ មាផ្

សិទធបិដឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ស្រតូិអផ្ុិតដដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

(១) ស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិជូផ្ពយត៌មាផ្ជាបលក្ ផ្់លៅភាគី្ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ លរឿ នដី

ផ្ិ  លមនិរីបសពួ់នលគ្អំពីទងៃសិលការ ។ 

(២) សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ អុនតំណា ស្រសបចាប់របស់ភាគី្ដ្ទទលទៀត    ខដ្ ពាន់ពយផ្ធ
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អាចពិផ្ិតយ លមើ សំែុំលរឿ លផ្ះរហូតដ្ ់ទងៃសិលការ ។ 

(៣) សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ លមនិីរបស់ភាគី្ដ្ទទលទៀតខដ្ ពាន់ពយផ្ធ   អាចោន់ារណា

ជាលាយ នខណ៏អនសរ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង លសចនដីខែលអំផ្ុិតដសដ ពីីការោន់ឯនារ ។ 

ារណាលផ្ះ ស្រតូិោន់បញ្ចូ ភាោ មលៅនុង សំែុំលរឿ លោយស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

(៤) លោយខៃអនតាមសំលែើរបស់លៅស្រនម ឬ ភាគី្ណាមួយ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមច

ថា ខៃុនទា ំមូ  ឬ ខៃុនណាមួយទផ្សិលការស្រតូិលធវើលឡើ ជាានរែៈ ជាពិលសស

នុង នរែ ី ខដ្ លរឿ នដីអាចស្រតូិបញ្ចប់លោយលសចនដីសលស្រមចរបសែ់ោួផ្ ដូ្ចជានុង នរែី

បែដ ឹ ឧទធរែ ៍ ឬ ពានយលសុើសុំខដ្ ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ យុតាដ ធិការ ឬ ការរ ត់បែដ ឹ អាជាា

ស្របសិផ្លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះយ ់លឃើញថា សិលការខបបលផ្ះគឹ្លធវើលឡើ នុង ស្របលយាជផ្៍

លដ្ើមបីយុតដិធម៌ ផ្ិ មិផ្បាះពា ់ សណាដ ប់នុប់ានរែៈ ឬ វិ ធានផ្ការែក៍ារពារណា

មួយខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលោយតុលាការ ។ 

(៥) នុង លព សិលការ សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  លមនិីរបស់ភាគី្ដ្ទទលទៀតខដ្ ពាន់ពយផ្ធ

អាចលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្លោយសល ខបបាផ្ ។ 

គ្-លៅនុង ស្រគ្ប់នរែទីា ំអស ់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលោយអំណាចែលក្ ផ្ុសិទធិអាចបងាគ ប់ឲ្យភាគី្  ឬអុន

ជំលញ ចូ មនបងាា ញែោួផ្លោយផ្ទក្  ់ រួមទា ំការបងាា ញិតថងតា ៃ  ។ 

ឃ-លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ    តស្រមូិឲ្យមាផ្សលមោ គាសំ្រទពីលៅស្រនម ៤(បួផ្)រូប

យាា  តិច   ។ លសចនដីសលស្រមចលផ្ះបិទៃោូិបដឹ ឧទធរែ ៍ ។ ស្របសិផ្លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះមិផ្អាចរន

បាផ្ផ្ូិសលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការតស្រមូិ ស្រសបតាមមាស្រតា ២៣ ងម ីទផ្ចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជាលលះ លសចនដីសលស្រមចខដ្ មិផ្មាផ្សលមោ គាសំ្រទមាផ្ផ្យយថា

ដី្កា ឬ និចចលសុើបសួរខដ្ លធវើលឡើ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតណាមុាន់ស្រតូិមាផ្សុព ភាព ឬ

មាផ្ផ្យយថា ដី្កា ឬ និចចលសុើបសួរ ខដ្ បស្រមង ផ្ឹ លធវើលោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតមុាន់ស្រតូិខត

យនមនអផ្ុិតដ ។ បាុខផ្ដលៅលព ខដ្ ការខែវ លយាប ់គុាពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ

លហើយលបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ មិផ្អាចរនសលមោ គាសំ្រទភាគ្លស្រចើផ្តាមការតស្រមូិបាផ្លទ លលះជផ្ស្រតូិ

លោទស្រតូិសផ្មតថាមាផ្លសរភីាព ។ 

 -រា ់លសចនដីសលស្រមចទា ំអស់ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ រួមទា ំគំ្ផ្ិតជំទាស់ៃ  ស្រតូិមាផ្
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បញ្ហា ន់ពីមូ លហតុ  ផ្ិ   ចុះហតថល ខាលោយាមុែីោួផ្  ។ ស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិ

បញ្ាូផ្លសចនដីសលស្រមចលផ្ះលៅស្របនផ្ការធាយា យយរដ្ឋបា      ខដ្ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ។ ល ើសពីលផ្ះលសចនដីសលស្រមច ខដ្ ពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ នរែីដូ្ចមាផ្នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៤ (ែ) 

ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិោន់បញ្ាូ លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះលៅនុង សំែុំលរឿ  ផ្ិ  ស្រតូិបផ្ដនិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីជាបលក្ ផ្់ ស្រសបតាមលសចនដីសលស្រមច

របស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

វវិនន ៧៣: យុតាដ និការបខនថររបសអ់ង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

បខផ្ថមពីល ើអំណាចវិ ធាផិ្ច័យយលសចនដី ល ើការខែវ លយាប ់គុារវា សហស្រពះរាជអាជាា   ឬ  រវា សហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត ដូ្ចមាផ្ខច នុង និចចស្រពមលស្រពៀ  ផ្ិ  ចាប់សដ ីអំពីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ 

នុង តុលាការនមពងជា មាផ្ខតអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបាុលណាោ ះខដ្ ស្រតូិមាផ្សមតថនិចច លដ្ើមបពិីផ្ិតយល ើ ៖ 

ន-បែដ ឹ ឧទធរែខ៍ដ្ លធវើលឡើ ស្របឆំ្ន លៅផ្ឹ លសចនដីសលស្រមច ផ្ិ និចចលសុើបសួររបសស់ហលៅស្រនម

លសុើបអល េតដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ៧៤ ។ 

ែ-ពានយសុំលមាឃៈភាពទផ្និចចលសុើបសួរណាមួយ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ៧៦ ។ ផ្ិ   

គ្-បែដ ឹ ឧទធរែល៍ៃស ៗលទៀត ខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ១១ (៥) ផ្ិ  (៦) វិ ធានផ្ ៣៥ (៦) 

វិ ធានផ្ ៣៨ (៣) ផ្ិ  វិ ធានផ្ ៧៧ សក្ួ ផ្ ទផ្វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។   

វវិនន ៧៤: រូើោឋ នទនបណ្ដ ឹង្ឧ ធរណ្ោ៍ៅអង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ , ទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០ ផ្ ិទងៃទ ី១៦ ខែតលុា ឆំុ្ន២០១៤) 

១. គាម ផ្បែដ ឹ ឧទធរែណ៍ាមួយស្រតូិលធវើលឡើ ស្របឆំ្ន ផ្ឹ លសចនដីសលស្រមចរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត

បាផ្លឡើយ ស្របសិផ្លបើបែដ  ឹលផ្ះស្រតូិបាផ្ពិផ្ិតយ ផ្ិ  សលស្រមចរួចលហើយលោយអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ   លោយ

អផ្ុលលាមតាមការលោះស្រាយភាពខែវ លយាប ់គុាខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ៧២ ។ 

២. សហស្រពះរាជអាជាា អាចលធវើបែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ស្រគ្បដី់្ការបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ 

៣. ជផ្ស្រតូិលោទ ឬជផ្ជាប់លោទ អាចលធវើបែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កា ឬ លសចនតីសលស្រមចរបសស់ហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-ការបញ្ហា ន់ពីយុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 
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ែ-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យមាផ្និចចលសុើបសួរណាមួយខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង  ។ 

គ្-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យស្របគ្ ់មនវិ ធាញផ្ូិិតថងខដ្ ោបយ់ន ។ 

ឃ-ការបដិ្លសធពានយសុំរបាយការែ៍របសអ់ុនជំលញ ខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង  ។ 

 -ការបដិ្លសធពានយសុំលធវើនិចចលសុើបសួរបខផ្ថមណាមួយលោយអុនជំលញខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្

លផ្ះ ។ 

ច-ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ  ឬ ការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ ។ 

ែ-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យបដឹ លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលដ្ើមបីលមាឃភាពនិចចលសុើបសួរណាមួយ ។ 

ជ- ទាក់្ទ្ង្សៅនឹង្វិធានការការោរ  

ឈ- ការស្របកាសទទួ យនពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត  ឹរដ្ឋបបលិែី ឬ 

ញ- ការការ់បនថយវិស្តលភាពថ្នកិ្ច សសុើបសួររបស់រុលាការអនុសលាម្តាម្វិធាន ៦៦ សក្ួ ផ្ ទផ្

 វិ ធានផ្ទៃក្នុង ។ 

៤. លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីអាចលធវើបែដ ឹ ឧទធរែ៍ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្ការបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ដូ្ច

ខា លស្រកាម ៖  

ន-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យមាផ្និចចលសុើបសួរណាមួយ ខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង  ។ 

 ែ-ការមិផ្ទទួ ពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

គ្-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យស្របគ្ ់មនវិ ធាញផ្ូិស្រទពយសមបតដិខដ្ ោប់យន ។ 

ឃ-ការបដិ្លសធពានយសុំរបាយការែ៍របសអ់ុនជំលញខដ្ អផ្ុញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង  ។ 

 -ការបដិ្លសធពានយសុំលធវើនិចចលសុើបសួរបខផ្ថមណាមួយលោយអុនជំលញខដ្ អផុ្ញ្ហញ តលស្រកាមវិ ធានផ្

លផ្ះ ។ 

ច-ដី្កាល ើនខ  ការលោទស្របកាផ្ ់នុង នរែីខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា លធវើបែដ ឹ ឧទធរែខ៍ដ្រ។ 

ែ-ការបដិ្លសធពានយសុំឲ្យបដឹ លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ លដ្ើមបីលមាឃភាពនិចចលសុើបសួរណាមួយ។ 

ជ- ទាក់្ទ្ង្សៅនឹង្វិធានការការោរ ឬ 

ឈ-ការការ់បនថយវិស្តលភាពថ្ននិចចសសុើបសួររបស់រុលាការអនុសលាម្តាម្វិធាន ៦៦ សក្ួ ផ្ ទផ្
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 វិ ធានផ្ទៃក្នុង ។ 

៥. ជផ្ខដ្ មិផ្ខមផ្ជាភាគី្ទផ្និច ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលសុើបសួរ ខដ្ បាផ្លសុើសុំឲ្យស្របគ្ ់មនវិ ធាញផ្ូិិតថងទា ំ

ឡាយណាខដ្ បាផ្ោប់យន ស្រតូិមាផ្សិទធលិធវើបែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាបដិ្លសធរបស់សហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ។ 

វវិនន ៧៥: ការោក្ប់ណ្ដ ឹង្ឧ ធរណ្ ៍និង្ សារណាអំព្កីារោនវ កបណ្ត ឹង្ឧ ធរណ្៍ោៅអង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៨) 

១. ល ើនខ  ខតមាផ្បទបបញ្ញតតិខច លៃស លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ   ស្រគ្ប់ពានយបែដ ឹ ឧទធរែល៍ៅអ គ

បុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិខតលធវើលឡើ នុង អំឡង លព ១០(ដ្ប់)ទងៃ  គិ្តោប់ពីទងៃខដ្ ទទ ួបាផ្លសចនដីជូផ្ដំ្ែឹ ពី

លសចនដីសលស្រមច ឬ ដី្កា ។ លមនិរីបស់ជផ្ស្រតូិលោទ ផ្ិ  លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីអាចោន់បែដ ឹ ឧទធរែ៍

នុង លមជផ្ស្រតូិលោទ ឬ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីបាផ្ ។ 

២. ពានយបែដ ឹ ឧទធរែ៍ស្រតូិលធវើជាលាយ នខែ៏អនសរ ស្របគ្ ់ជូផ្លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ខដ្ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ មដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ ស្រតូិរនាទុនសំែុឯំនារទា ំអស់ 

ទផ្បែដ ឹ ឧទធរែល៍ៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ លស្រកាយលព ទទួ បាផ្បែដ ឹ ឧទធរែ៍លផ្ះ  ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិទទួ បាផ្ការជូផ្ដំ្ែឹ ភាោ ម ។ 

៣. ការោន់ារណាបែត ឹ ឧទធរែ ៍ ស្រតូិលធវើលឡើ លោយមាច ស់បែត ឹ ឧទធរែ៍លៅស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះនុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)   ទងៃគិ្តពីទងៃបាផ្ទទួ លសចនតីជូផ្ដំ្ែឹ    អំពីលសចនតីសលស្រមច ឬ

ដី្កា ។ នុង កា ៈលទសៈពិលសស រយៈលព នំែត់លផ្ះអាចពផ្ាបាផ្ ។ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិចុះកា បរធាលចទ័ទផ្

ការទទួ ារណាបែត ឹ ឧទធរែ ៍   ផ្ិ   ោន់ារណាបែត ឹ ឧទធរែ៍ទា ំលលះលៅនុង សំែុំលរឿ ភាោ ម ។

ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់ដ្ ់ភាគី្លៃស ៗ ផិ្ បញ្ាូផ្ចាប់ចមោ ទផ្ារណាបែត ឹ ឧទធរែ៍លលះលៅ

ឲ្យពួនលគ្ ។ 

៤. ការោន់ារណាបែត ឹ ឧទធរែ ៍ ស្រតូិមាផ្បញ្ហា ន់អំពីអំែះអំណា ខា អ គលហតុ ផ្ិ  អ គចាប់

ខដ្ ជាមូ ោឋ ផ្ទផ្បែត ឹ ឧទធរែ ៍លោយមាផ្ភាា ប់មនជាមួយផ្ូិឯនារសំអា ទា ំលលះ ។ មាច ស់បែត ឹ 

ឧទធរែ៍មិផ្អាចល ើននុង លព សិលការ   បញ្ហា អ គលហតុ ឬ អ គចាប់ខដ្ មិផ្មាផ្ខច លៅនុង ារណា 

បែត ឹ ឧទធរែ៍លឡើយ ។ 
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វវិនន ៧៦: បណ្ដ ឹង្សុំោមាឃភាព្ោោយការរិនោគារព្វវិននបបញ្ញតដ ិ

១. នុង អំឡង លព ទផ្និចចលសុើបសួរ លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតយ ់លឃើញថា    មាផ្ខៃុន

ណាមួយ ស្រតូិបាផ្ោត់ទុនជាលមាឃៈ  សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ទា ំឡាយអំពីបញ្ហា

លផ្ះ ។ លោយខៃអនតាមអផុ្វិ ធានផ្ ៦ ខា លស្រកាមលផ្ះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិោន់ពានយសុំលោយបញ្ហា ន់

មូ លហតុលៅ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលសុើសុំឲ្យលធវើលមាឃភាព ។ និចចលសុើបសួរអាចបផ្តលៅនុង អំឡង លព លផ្ះ ។ 

២. នុង អំឡង លព ទផ្និចចលសុើបសួរ លៅលព ខដ្ ភាគី្ទា ំឡាយយ ់លឃើញថា មាផ្ខៃុនណាមួយស្រតូិ

បាផ្ោត់ទុនជាលមាឃៈ ភាគី្លលះអាចោន់ពានយសុំលោយបញ្ហា ន់មូ លហតុលៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េត

លដ្ើមបីលសុើសុឱំ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េត បដឹ លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលសុើសុឲំ្យលធវើលមាឃភាព។ សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតស្រតូិលចញដី្កាខដ្ អាចជាការទទួ យន ឬបដិ្លសធសំលែើសុភំាោ មៗតាមខតអាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ 

នុង ស្រគ្បន់រែីទា ំអស់ស្រតូិលធវើលឡើ មុផ្លព លចញដី្កាដំ្លណាះស្រាយ។ ដី្កាខបបលផ្ះ គឺ្ជានមមិតថងទផ្បែដ ឹ 

ឧទធរែ ៍លោយអផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

 ៣. ស្រនឡាបញ្ាីរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិចុះបញ្ាីពានយសុំភាោ ម ។ លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតសលស្រមចទទួ ពានយសុំសហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិបញ្ចូផ្សំែុំលរឿ លៅឲ្យអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ។ 

៤. អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះអាចស្របកាសថា ពានយសុំលមាឃភាពលផ្ះ មិផ្អាចទទួ យនបាផ្ ស្របសិផ្លបើ

ពានយសុំមិផ្បាផ្បងាា ញលហតុៃ ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ ពានយសុំលផ្ះមាផ្ពាន់ពយផ្ធជាមួយដី្កាខដ្ ស្រតូិបដឹ ឧទធរែ៍ ឬ

ពានយសុំលផ្ះគាម ផ្មូ ោឋ ផ្ចាស់លាស ់ ។ លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបិទៃោូិបដឹ ឧទធរែ។៍ លៅ

លព ខដ្ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះបដិ្លសធបែដ ឹ សុលំមាឃភាពសែំុំលរឿ      ស្រតូិបញ្ចូផ្ស្រតឡប់លៅឲ្យសហលៅ

ស្រនមលសុើបអល េតវិ ធាញ ។ 

៥. លៅលព អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចទុនជាលមាឃៈ និចចលសុើបសួរណាមួយ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិ

សលស្រមចថា លតើលមាឃភាពលលះមាផ្បាះពា ់ដ្ ់និចច ឬដី្កាដ្ទទលទៀតខដ្រឬលទ ។ លៅលព ខដ្ ខៃុនណាមួយ

ទផ្និចច ឬ ដី្កា ស្រតូិបាផ្ោត់ទុនជាលមាឃៈ ខៃុនលលះស្រតូិខត ុបលោ បលក្ ប់ពីបាផ្លធវើចាប់ចមោ មួយចាប់

ខដ្ មាផ្ការបញ្ហា ន់ថា បាផ្ចមោ តាមចាប់លដ្ើម ។   និចច ឬ ដី្កាខដ្ ស្រតូិបាផ្ោត់ទុនជាលមាឃៈទា ំអស ់

ផ្ិ  ឯនារខដ្ មាផ្បញ្ហា ន់ថា បាផ្ចមោ តាមចាប់លដ្ើម ស្រតូិខតដ្នលចញពីសំែុំលរឿ  ផ្ិ ស្រតូិតមេ ់ទុន

លោយស្រនឡាបញ្ាីអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ បលក្ ប់ពីស្របកាសលមាឃភាព ឬ ការ ុបលោ លផ្ះ  អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ

ស្រតូិបញ្ចូផ្សំែុំលរឿ ស្រតឡប់លៅឲ្យសហលៅស្រនមលសុើបអល េតវិ ធាញ ។ ការដ្នយនពយត៌មាផ្ណាមួយស្របឆំ្ន ផ្ឹ 

ភាគី្លចញពីនិចច ឬ ដី្កាខដ្ ស្រតូិោត់ទុនជា លមាឃៈខបបលផ្ះ ឬ ពីខៃុនទា ំឡាយខដ្ ស្រតូិបាផ្ ុបលោ 
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លលះ ស្រតូិបាផ្ោមឃាត់ ។ ស្រសបតាមវិ ធានផ្ ៦ ផ្ិ វិ ធានផ្ ៣៥ ទផ្វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ លៅស្រនមសហស្រពះរាជ

អាជាា   ឬ លមនិី ខដ្ រនលឃើញថាមាផ្នំហុសពាន់ពយផ្ធ លៅផ្ឹ អំលពើទា ំលផ្ះស្រតូិទទួ ទែឌ នមមខៃុនវិ ធាផ្យយ ។ 

៦. ភាគី្ណាមួយខដ្ ៃ ស្របលយាជផ្៍របសែ់ោួផ្ ស្រតូិបាផ្បាះពា ់លោយនិចចលសុើបសួរខដ្ គាម ផ្សុព 

ភាពអាច ះប ់សិទធលិសុើសុលំមាឃភាពបាផ្  ។ ការលធវើដូ្ចលផ្ះ ៃដ ់ផ្ិយតភាពដ្ ់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។

សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិោន់ពានយ ះប ់សិទធខិបបលផ្ះលៅនុង សំែុំលរឿ  ។ លៅលព ខដ្ ភាគី្ខដ្ 

លសុើសុលំលះមាផ្លមនិី សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិលកាះលៅលមនិីលលះយាា  លោចណាស៥់(ស្របា)ំទងៃ មុផ្

ទងៃនត់ស្រតាទុនពានយ ះប ់សិទធលិផ្ះ លដ្ើមបឲី្យលមនិីអាចពិផ្ិតយសំែុំលរឿ បាផ្ ។  

៧. ល ើនខ  ខតជានមមិតថងទផ្បែដ ឹ ឧទធរែ ៍      ដី្កាដំ្លណាះស្រាយស្រតូិខនតស្រមូិនំហុសទផ្ការមិផ្លគារព

វិ ធានផ្បញ្ញតដិនុង ការលសុើបសួរ  ។   គាម ផ្បញ្ហា ណាមួយខដ្ ពាន់ពយផ្ធផឹ្ នំហុសផី្តិិធាធីខបបលផ្ះ អាចស្រតូិបាផ្

ល ើនលឡើ លៅ ចំលពាះមុែអង្គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ លឡើយ ។ 

វវិនន ៧៧: នីតិវិនសីម្មាប់បណ្ដ ឹង្ឧ ធរណ្ ៍និង្ោក្យសុំោៅអង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨  ផ្ ិលធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. ស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិរនាទុនលសៀិលៅចុះបែដ ឹ ឧទធរែ៍   ផ្ិ    ពានយសុំ

ទា ំអស់ ខដ្ មាផ្ខច លៅនុង អផុ្ិធានផ្ ៧៣ ចំែចុ ន ផ្ិ  ែ ផ្ិ វិ ធានផ្៧៧សក្ួ ផ្ ។ បែដ ឹ ឧទធរែខ៍ដ្ 

មាផ្ខច លៅនុង ចំែចុ គ្ ទផ្វិ ធានផ្ ៧៣ ស្រតូិោន់លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះខដ្ ស្រតូិរនាផ្ូិ

លសៀិលៅចុះបែដ ឹ ឧទធរែ ៍ លហើយស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ាថ បយផ្ខដ្ លចញលសចនដីសលស្រមច ផ្ិ  លសុើសុំាថ បយផ្

លផ្ះៃដ ់រា ់ឯនារពាន់ពយផ្ធ ស្របសិផ្លបើោបំាច់ ។ 

២. លស្រកាយលព ទទួ បាផ្ផ្ូិបែដ ឹ ឧទធរែ ៍ ឬ លសចនដីសលស្រមចខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ៧៦(៣) 

ស្រនឡាបញ្ាី របសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ បញ្ចូផ្

សំែុំលរឿ    ឬ   ចាប់ចមោ  ស្រតឹមស្រតូិលៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះនុង រយៈលព ៥(ស្របាំ)ទងៃ ។ លៅលព ចាប់ចមោ 

ស្រតឹមស្រតូិទផ្សំែុំលរឿ ស្រតូិបាផ្លធវើលឡើ លដ្ើមបីបញ្ាូផ្លៅអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិរនា

សំែុំលរឿ ចាប់លដ្ើម ។  

៣. (ន) ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិលៃក្ៀ ផ្ទក្ ត់ថាសំែុំលរឿ លលះ មាផ្ភាពលពញល ញ    ផ្ិ  នំែត់ 

កា បរធាលចទ័សិលការ ។ 

(ែ) បលក្ ប់ពីបាផ្ពិោរណាល ើការយ ់លឃើញរបស់ភាគី្ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមចល ើបែត ឹ 
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ឧទធរែ ៍ឬ ពានយសុំ លោយខៃអនខតល ើមូ ោឋ ផ្        ទផ្លសចនតីសផ្ុិោឋ ផ្ជាលាយ នខែ៍អនសររបស់ភាគី្ខត 

បាុលណាោ ះ ។ 

(គ្) ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ភាគី្ ផិ្ លមនិី 

របស់ពួនលគ្ អំពីកា បរធាលចទ័ទផ្សិលការ ឬ ការសលស្រមចអំពីដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលោយខៃអនខតល ើមូ ោឋ ផ្

ទផ្លសចនតីសផ្ុិោឋ ផ្ជាលាយ នខែ៍អនសរ ខដ្ ោន់លោយភាគី្ខតបាុលណាោ ះ ។ 

៤. សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ លមនិីរបសភ់ាគី្អាចសុលំមើ សំែុំលរឿ រហូតដ្ ់ទងៃសិលការ ។ សហស្រពះរាជ

អាជាា  ផ្ិ លមនិីរបស់ភាគី្ស្រតូិោន់លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្របសែ់ោួផ្លៅស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ដូ្ចមាផ្

ខច លៅនុង លសចនតីខែលអំផ្ុិតដសដ ីពីការោន់ឯនារ ។    ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិចុះកា បរធាលចទ័ទផ្ការទទួ យន

ឯនារ ផ្ិ  ោន់ឯនារទា ំលលះចូ លៅនុង សែំុំលរឿ ភាោ ម ។ 

៥.    សិលការរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើលឡើ ជាអានរែៈ ល ើនខ  ខតមាផ្ខច លៃស នុង 

អផុ្ិធានផ្ ៦ ។ ការចូ រួមរបស់លៅស្រនមពីចមាៃ យអាចស្រតូិបាផ្លរៀបចំលធវើលឡើ  តាមការោបំាច់ ។ 

៦. តាមសំលែើរបស់លៅស្រនមណាមុាន់ ឬរបស់ភាគី្ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមចថា ផី្តិិធាធីទា ំស្រសង  

ឬ មួយខៃុនទផ្សិលការស្រតូិលធវើលឡើ ជាានរែៈ ជាពិលសសលៅលព ខដ្ សំែុំលរឿ លលះអាចស្រតូិបាផ្

បញ្ចប់ លោយលសចនដីសលស្រមចរបសែ់ោួផ្ ដូ្ចជាពានយបែដ ឹ ឧទធរែ ៍ ឬ ពានយសុំពាន់ពយផ្ធលៅផ្ឹ បញ្ហា

យុតាដ ធិការ ឬ មូ លហតុខដ្ លឲំ្យរ ត់បែដ ឹ អាជាា  លបើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះយ ់លឃើញថា លដ្ើមបីជា

ស្របលយាជផ្យុ៍តដិធម៌ ផ្ិ មិផ្លធវើឲ្យបាះពា ់ដ្ ់សណាដ ប់នុប់ានរែៈ ឬិធានផ្ការការពាររបសតុ់លាការ។  

៧. លៅស្រនមបស្រមង ទផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិមាផ្ិតដមាផ្លៅស្រគ្បដំ់្ណាន់កា ទផ្សិលការ លៅលព 

ខដ្ ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះពិោរណាលឃើញថា សិលការលលះអាចស្រតូិលស្របើស្របាសល់ព លិលាយូរ ជា

ពិលសស លៅនុង នរែីបែដ  ឹឧទធរែ៍ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាដំ្លណាះស្រាយរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ។ លៅ

ស្រនមបស្រមង លផ្ះ មិផ្មាផ្សិទធិនុង ការបលញ្ចញទសសផ្ៈ ឬ លធវើការសលស្រមចលសចនដីណាមួយលឡើយ ល ើនខ  ខត

ផ្ិ  រហូតដ្ ់លៅស្រនមបស្រមង លផ្ះស្រតូិបាផ្ខត តាំ ឲ្យជំផ្ួសលៅស្រនមលពញសិទធ ិ។ 

៨. នុង នរែីអិតតមាផ្លៅស្រនមលពញសិទធិណាមុាន់ ស្របនផ្ទផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ បលក្ ប់ពីបាផ្ពិលស្រគាះ

លយាប ់ជាមួយលៅស្រនមដ្ទទលទៀត អាចសលស្រមចលអាយល ើនលព សិលការ ឬ ខត តា ំលៅស្រនមបស្រមង 

លអាយជំផ្ួសនខផ្ោ របស់លៅស្រនម ខដ្ អិតតមាផ្លដ្ើមបីលអាយផី្តិិធាធីអាចបផ្តលៅបាផ្។ បាុខផ្ដលទាះបីជាយាា  

ណាន៏លោយ លៅលព ខដ្ លៅស្រនមលពញសិទធខិដ្ អិតដមាផ្ មាផ្ ទធភាពបំលពញការងារវិ ធាញ អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមចជំផ្ួសលៅស្រនមបស្រមង  លោយលៅស្រនមលពញសិទធវិិ ធាញ   បលក្ ប់ពីបាផ្ពិោរណាល ើនតាដ
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ទា ំអស់ ខដ្ ពាន់ពផ្ធយលៅផ្ឹ លរឿ នដី ផ្ិ   បលក្ ប់ពីែោួផ្យ ់លឃើញថា លៅស្រនមលពញសិទធ ិ បាផ្ទទួ ដំ្ែឹ 

យាា  លពញល ញអំពីការិធាិតដទផ្លរឿ នដីលលះ  នុង អំឡង លព អិតដមាផ្របស់ែោួផ្ ។ 

៩. នុង នរែអីិតដមាផ្ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ  នុង ាថ ផ្ភាពខដ្ សិលការអាចបផ្ដផី្តិិធាធីបាផ្

លៅស្រនម ជាតិខដ្ មាផ្អាយុចំណាស់ជា លគ្ ស្រតូិលធវើជាស្របនផ្ដឹ្នលសំិលការលោយសវ យយស្របិតដិ ។ លៅនុង 

នរែីលផ្ះ លៅស្រនមបស្រមង ជាតិស្រតូិចូ ជំផ្ួសតំខែ ខដ្ លៅទំលផ្ររហូតដ្ ់ចប់សិលការទផ្លរឿ នដីលលះ

ល ើនខ  ខតនរែខីដ្ ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ៨ ខា ល ើ ។ 

១០. ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិោត់តា ំលៅស្រនមជាតិមួយរូប  ផ្ិ   លៅស្រនមអផ្ដរជាតិមួយរូបជា

សហលៅស្រនមរបាយការែ៍ ។ សហលៅស្រនមរបាយការែស៍្រតូិលរៀបចំរបាយការែ៍ជាលាយ នខែ៏អនសរ

ខដ្ ស្រតូិបងាា ញអ គលហតុ ខដ្ មាផ្បញ្ហា  ផ្ិ   ការ មអិតទផ្លសចនដីសលស្រមចខដ្ ស្រតូិបដឹ ឧទធរែ ៍ លហើយ

របាយការែ៍លផ្ះស្រតូិោន់ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ បលក្ ប់ពីសហលៅស្រនមរបាយការែ ៍ បាផ្អាផ្របាយ

ការែ ៍សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ    លមនិរីបស់ភាគី្ អាចលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្របសែ់ោួផ្លោយសល ខប ។ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះអាចបងាគ ប់ឲ្យបុគ្គ ទា ំឡាយចូ រួមលោយផ្ទក្  ់ ន៏ដូ្ចជាការៃដ ់ផ្ូិិតថងតា  ។  

១១. លោយរ ់ោំ ទធៃ ទផ្ផី្តិិធាធីរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះលស្រកាមវិ ធានផ្លផ្ះ  ផ្ិ  ល ើនខ  ខតអ គបុលរជំផ្ុំ

ជស្រមះ បងាគ ប់លៃស ពីលផ្ះ  សហលៅស្រនមលសុើបអល េត អាចបផ្ដការលសុើបសួររបស់ែោួផ្លៅលព ណាខដ្ អាច

លធវើលៅបាផ្ ។ 

១២. លៅលព ខដ្ សិលការស្រតូិបាផ្បញ្ចប់     អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិពិភានាគុាជាសមាៃ ត់លដ្ើមបីសលស្រមច 

លសចនដី ។ អុនបនខស្របអាចស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យចូ រួម លដ្ើមបីជួយសស្រមបសស្រមួ ដ្ ់ការពិភានា ។ 

១៣. លសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ តស្រមូិឲ្យមាផ្សលមោ គាសំ្រទជាវិ ធាជាមាផ្ពីលៅស្រនម៤(បួផ្)រូប

យាា  តិច ។ លសចនដីសលស្រមចលផ្ះស្រតូិបិទៃោូិតវាា  ។ ស្របសផិ្លបើសលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ខដ្ តស្រមូិមិផ្អាចរនបាផ្លទ 

លសចនដីសលស្រមចខដ្ មិផ្មាផ្សលមោ គាសំ្រទរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិអផ្ុិតដដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ បែដ ឹ ឧទធរែ ៍ ឬ ពានយសុំលមាឃភាពដី្កា ឬ និចចលសុើបសួរខដ្ មិផ្ខមផ្ជាដី្កា

បញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ដី្កា ឬ និចចលសុើបសួរលលះ ស្រតូិតមេ ់ទុនជាបាផ្ការ ។ 

ែ-នុង នរែបីែដ ឹ ឧទធរែស៍្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះរបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត 

ស្របសិផ្លបើមិផ្អាចរនសលមោ ភាគ្លស្រចើផ្ខដ្ តស្រមូិបាផ្លលះលទ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិសលស្រមចបដឹ 

លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  លោយឈរល ើមូ ោឋ ផ្ដី្កាដំ្លណាះស្រាយរបស់សហលៅស្រនមលសុើប
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អល េត ។ 

១៤. លសចនដីសលស្រមចទា ំអស់សថ ិតលៅនុង វិ ធានផ្លផ្ះ រួមទា ំគំ្ផ្ិតជំទាស់ៃ ស្រតូិមាផ្សំអា លហតុ ផ្ិ ចុះ

ហតថល ខាលោយលៅស្រនមទា ំលលះ។ លសចនដីសលស្រមចលផ្ះស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត សហ

ស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  ភាគី្ដ្ទទលទៀតលោយស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិ

បផ្ដនិចចផី្តិិធាធី ជាបលក្ ផ្់ស្រសបតាមលសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

១៥. លៅលព ខដ្ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត បងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទខដ្ សថ ិតនុង ការឃុំែោួផ្

បលណាដ ះអាសផ្ុ   ឬ   សលស្រមចល ើនខ  ការលោទស្របកាផ្ ់ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិលោះខ   ល ើនខ  ខតស្របនផ្

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ សលស្រមចលៃស ពីលផ្ះ តាមសំលែើរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា  ។ សំលែើសុផំ្ទអ នការលោះខ  

ជផ្ជាបឃ់ុរំបស់សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិោន់លៅស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះនុង អំឡង លព ២៤(ទមភបួផ្)លមាា  

គិ្តពីលព ទទួ ដំ្ែឹ លផ្ះ លោយភាា ប់ជាមួយឯនារងតចមោ  ទផ្ពានយបែដ ឹ ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាលោះខ  

ជផ្ស្រតូិលោទ ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិោន់ពានយបែដ ឹ ឧទធរែ៍ស្របឆំ្ន ផ្ឹ    ដី្កាលោះខ  ជផ្ស្រតូិលោទ 

លោយភាា បជ់ាមួយផ្ឹ ឯនារចមោ  ទផ្សំលែើសុផំ្ទអ នការលោះខ  លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសស់ហលៅស្រនមលសុើប

អល េត ។ ចំលពាះសំលែើសុលំផ្ះស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសលស្រមចនុង នំឡង លព ៤៨(ខសសិបស្របាបំី)លមាា   

ខដ្ នុង នំឡង លព លផ្ះ ដី្ការបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េតស្រតូិផ្ទអ នការអផ្ុិតដសផិ្ ។ ស្របសិផ្លបើស្របនផ្

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះែនខាផ្មិផ្បាផ្សលស្រមចចំលពាះសំលែើសុលំផ្ះ នុង រយៈលព នំែត់លផ្ះលទ ឬ បដិ្លសធ

សំលែើសុផំ្ទអ នដី្ការបស់សហលៅស្រនមលសុើបអល េត លលះជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិខតលោះខ  ឲ្យមាផ្លសរីភាពភាោ ម 

។ លៅលព ខដ្ ស្របនផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចឲ្យផ្ទអ នដី្ការបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ជផ្ស្រតូិលោទ

ស្រតូិសថ ិតលៅនុង ឃុំដ្ខដ្ រហូតដ្ ់   អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចលសចនដីល ើពានយបែដ ឹ ឧទធរែ ៍។  អ គបុលរ

ជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសលស្រមចល ើពានយបែដ ឹ ឧទធរែ៍លផ្ះនុង រយៈលព ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ បលក្ ប់ពីស្រនឡាបញ្ាីរបស់

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះទទួ បាផ្សំែុំលរឿ    ។   ស្របសិផ្លបើហួសរយៈលព ខដ្ បាផ្នំែត់ ជផ្ស្រតូិលោទស្រតូិ

ខតលោះខ  ឲ្យមាផ្លសរីភាពល ើនខ  ខតមាផ្កា ៈលទសៈខដ្ មិផ្អាចលជៀសវា បាផ្ ។  

វវិនន ៧៧ សក្ួនៈ នីតិវិនីបណ្ត ឹង្ឧ ធរណ្៍សោង្ខប 

(លធវើិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៩ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០១០) 

១. បែត ឹ ឧទធរែ៍ទាន់ទ លៅផ្ឹ ភាពអាចទទួ យនបាផ្ផ្ូិពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី អផុ្

លលាមតាមិធានផ្ ៧៤.(២) ៧៤ (៣) (ឈ) ផ្ិ  ៧៤ (៤) (ែ)  ស្រតូិខតពិោរណាឲ្យបាផ្ឆ្នប់រហយស លោយ

ខៃអនល ើារណាជាលាយ នខែ៍អនសរខតបាុលណាោ ះ ដូ្ចមាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្ ២ ទផ្ិធានផ្លផ្ះ ។ 



វិ ធានផ្ទៃក្នុង  (វិ ធា.ល ើនទី៩) ទងៃទី ១៦ ខែ មនរា ឆំុ្ន២០១៥ 

 

97 

២. នុង រយៈលព ១០ទងៃ ោប់ពីទងៃជូផ្ដំែឹ ទផ្លសចនតីសសត្ម្ចអំពីភាពអាចទទួ យនបាផ្ផ្ូិពានយសុំតា ំ

ែោួផ្ជាលដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី មាច សប់ែត ឹ ឧទធរែ ៍ ស្រតូិោន់បែត ឹ ឧទធរែ៍លផ្ះលោយមាផ្បញ្ហា ន់អំពីមូ 

លហតុខដ្ ថា សហលៅស្រនមលសុើបអល េតមាផ្ការភផ្តយស្រច ំល ើអ គលហតុ ផ្ិ /ឬ អ គចាប់នុង ការសលស្រមចអំពី 

ភាពអាចទទួ យនបាផ្ផ្ូិពានយសុំតា ំែោួផ្ជាលដ្ើមបែត  ឹរដ្ឋបបលិែីលផ្ះ លោយអផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ ២៣

សក្ួ ផ្ ។ មាច ស់បែត ឹ ឧទក្រែអ៍ាចភាា ប់ជាមួយផ្ូិឯនារខដ្ គាសំ្រទបែត ឹ ឧទធរែ៍លលះ។ ការពផ្ាលព 

ពំុស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តលឡើយ។ ារណាតបស្រតូិោន់នុង រយៈលព ៥ទងៃ ោប់ពីទងៃជូផ្ដំ្ែឹ អំពីបែត ឹ ឧទធរែ៍

លៅភាគី្ដ៏្ទទលទៀត ។ ការលែោើយតបលៅផ្ឹ ារណាតបពំុស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ញតលឡើយ ។ លសចនតីសំលរចរបសអ់ គ

បុលរជំផ្ុំជស្រមះ  ស្រតូិបិទៃោូិតវាា  ។       

វវិនន ៧៨: ការោបាះព្ុរពៃាយោសចក្ដីសោម្រចរបសអ់ង្គបុោរជំនុំជម្រះ 

 រា ់លសចនដីសលស្រមចខដ្ មាផ្សំល  គាសំ្រទស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ ផ្ិ  រា ់លសចនដីសលស្រមចខដ្ មិផ្មាផ្សលមោ 

គាសំ្រទស្រគ្ប់ស្រគាផ្់របសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះរួមទា ំមតិជំទាសៃ់ ស្រតូិលបាះពុម្ពៃាយទា ំស្រសង  ល ើនខ  ខតអ គ

បុលរជំផ្ុំជស្រមះសលស្រមចថា ការលបាះពុម្ពៃាយលលះអាចបាះពា ់   ដ្ ់ៃ ស្របលយាជផ្៍ទផ្ការអល េតបឋម  ឬ 

ការលសុើបសួរ ។  

ង្-នីតិវិនីោៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង្ 

វវិនន ៧៩: ប បបញ្ញតតិ ោូៅ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែនមុភៈ ផ្ ិទងៃ ០៥ ខែនញ្ហញ  ឆាន ំ ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែមលិ ឆំុ្ន ២០០៩) 

១.  អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ទ្ទ្ួលបណដ ឹង្ សោយដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនុំជត្ម្ះរបសស់ហសៅត្ក្ម្

សសុើបអសង្េរ ឬ តាម្សសចក្ដីសសត្ម្ចរបស់អង្គបុសរជំនុំជត្ម្ះ ។ 

២. សៅសពលដដលអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ ត្រូវបានបដឹង្សោយដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនុំជត្ម្ះសត្ចើន ដដល

មានការជាបោ់ក់្ព័នធគាន  អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្អាចសចញដីកាម្ួយឲ្យោក់្បញ្ ូលគាន នូវដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅ

ជំនុំជត្ម្ះទាងំ្អស់សោះ ។ 

៣. សៅត្ក្ម្បត្មុ្ង្ថ្នអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវមានវរដមានសៅត្គប់ដំដក់្កាលថ្នកិ្ច ដំសណើរការ

នីរិវិ្ី ។ សៅត្ក្ម្បត្មុ្ង្សនះម្ិនមានសិទ្ធកិ្នុង្ការបសញ្ ញទ្សសនៈ ឬ សសត្ម្ចអវីម្ួយស ើយ សលើក្ដលង្ដរ និង្

រហូរដល់សពល ដដលត្រូវបានដរង្តាំង្ឲ្យជំនួសសៅត្ក្ម្សពញសិទ្ធដិមាន ក់្ ។ ស្របសិផ្លបើលៅស្រនមបស្រមង មិផ្

អាចចូ រួមខៃុនណាមួយទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី   រួមទា ំខៃុនណាមួយទផ្ការជំផ្ុំជស្រមះ លោយារមូ លហតុ 
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ជមៃឺ  ឬ  មូ លហតុបលក្ ផ្់ផ្ទក្  ់ែោួផ្  អ គជំផំុ្ជស្រមះអាចបផ្តផី្តិិធាធីបាផ្ ។ 

៤. ក្នុង្ក្រណអីវរដមានសៅត្ក្ម្សពញសិទ្ធដិមាន ក់្ ត្បធានរបសអ់ង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ បោេ ប់ពីបាន

ពិសត្គាះសយ៉បល់ជាម្ួយសៅត្ក្ម្ដថ្ទ្សទ្ៀរ អាចសសត្ម្ចឲ្យសលើក្សពលសវោការ ឬ ដរង្តាងំ្សៅត្ក្ម្បត្មុ្ង្

ឲ្យជំនួសក្ដនលង្របស់សៅត្ក្ម្ដដលអវរដមានសំរាបកិ់្ច បនដថ្ននីរិវិ្ី ។ បាុដនដសទាះបីជាយ៉ា ង្ដក៏្សោយ សៅ

សពលដដលសៅត្ក្ម្សពញសិទ្ធដិដលអវរដមាន មានលទ្ធភាពអាចត្រ ប់ម្ក្បំសពញការង្ហរ វិញ អង្គជំនុំជត្ម្ះ

ស្តលាដំបូង្អាចសសត្ម្ចជំនួសសៅត្ក្ម្បត្មុ្ង្សោយសៅត្ក្ម្សពញសិទ្ធិ វិញ បោេ ប់ពីបានពិចារដសលើក្តាដ

ទាងំ្អស់ដដលោក់្ពនធ័ សៅនឹង្សរឿង្ក្ដី និង្បោេ ប់ពីយល់សឃើញថា សៅត្ក្ម្សពញសិទ្ធដិដលត្រលប់ម្ក្ វិញ 

បានទ្ទ្ួលដំណឹង្យ៉ា ង្សពញសលញ អំពីការវិវរដថ្នសរឿង្ក្ដីសោះ ក្នុង្អំ ុង្សពលដដលខលួនអវរដមាន ។ 

៥. ក្នុង្ក្រណអីវរដមានត្បធានអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ និង្សៅក្នុង្ស្តថ នភាពដដលសវោការអាចបនដ

ស វ្ើបាន សៅត្ក្ម្ជារិដដលមានអាយុចំដសជ់ាង្សគ ត្រូវស វ្ើជាត្បធានដឹក្ោសំវោការសោយសវ ័យត្បវរដិ ។ 

ក្នុង្ក្រណសីនះ សៅត្ក្ម្បត្មុ្ង្ជារិត្រូវចូលជំនួសដំដណង្ដដលសៅទ្ំសនររហូរដល់ចប់សវោការថ្នសរឿង្ក្ដី

សោះ អនុសលាម្តាម្ខលឹម្ស្តរ ដូចមានដចង្ក្នុង្អនុ វិធាន ៤ ខាង្សលើ ។ 

៦. ការពិភាក្ាសដញសោលរបស់អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវត្បត្ពឹរដិសៅជាស្តធារណៈ។ 

ន. ការិយ៉ល័យរដឋបាលត្រូវធាោការផ្សពវផ្ាយជាស្តធារណៈថ្នសវោការ       ដរត្រូវសគារពដល់

 វិធានការការោរោោ ដដលមានដចង្សៅក្នុង្ វិធានថ្ផ្េក្នុង្សនះ ។ 

ែ. សៅសពលដដលអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្យល់សឃើញថាភាពជាស្តធារណៈសោះ អាចបង្េឲ្យមាន

សត្គាះថាន ក់្ដល់សដដ ប់ធាន ប់ស្តធារណៈ ឬ សដើម្បីស វ្ើឱយមានត្បសិទ្ធភាពដល់ វិធានការការោរ ដូច

មានដចង្ក្នុង្ វិធានថ្ផ្េក្នុង្សនះ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្អាចសចញសសចក្ដីសសត្ម្ចសោយមានសំអាង្

សហរុបង្ហគ បថ់ាដផ្នក្ដម្ួយ ឬ ទាងំ្ត្សុង្ថ្នសវោការត្រូវស វ្ើជាសមាៃ រ់ ។ សសចក្ដីសសត្ម្ចសនះត្រូវ

បិទ្ផ្លូវបដឹង្ស្តទ្ុក្ខ ។  

គ្. លៅលព ខដ្ លគា បំែ ទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីជាសមាៃ ត់អាចស្រតូិបាផ្ប េឲ្យមាផ្ៃ បាះពា ់

លោយការចូ រួមរបស់ភាគី្  អ គជំផ្ុំជស្រមះ បលក្ ប់ពីពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយភាគី្តាមលសចនតី

សលស្រមចលោយមាផ្សំអា លហតុ អាចនស្រមិតការចូ រួមរបស់ភាគី្ស្រតឹមខតភាគី្ណាខដ្ ោំបាច់

ដ្ ់ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ផ្ិ អុនតំណា ោបំាច់របស់ពួនលគ្បាុលណាោ ះ ។ សសចក្ដីសសត្ម្ចសនះត្រូវបិទ្ផ្លូវ

បដឹង្ស្តទ្ុក្ខ ។ 

ឃ. សៅក្នុង្ត្គប់ក្រណីទាងំ្អស់ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវត្បកាសស្តលត្ក្ម្របស់ខលួនសៅក្នុង្
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សវោការជាស្តធារណៈ ។ 

៧. លដ្ើមបីសស្រមបសស្រមួ ដ្ ់ការស្របស្រពឹតតិលៅទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីស្របនបលោយយុតតិធម៌ ផ្ិ ឆ្នប់

រហយស អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយភាគី្ទា ំឡាយ លោយលធវើការស្របជុំលរៀបចំ  

សិលការ ស្របសិផ្លបើយ ់លឃើញថាោបំាច់។ និចចស្របជុំលលះ ស្រតូិលធវើលឡើ ជាសមាៃ ត់ល ើនខ  ខតអ គជំផំុ្ជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  សលស្រមចលៃស ពីលផ្ះ ។ លគា បំែ ទផ្ការស្របជុំលផ្ះ ផ្ឹ អផ្ុញ្ហញ តឱ្យមាផ្ការផ្ទោ សប់តូរមតិ 

លយាប ់គុារវា ភាគី្ទា ំឡាយ លដ្ើមបីសស្រមបសស្រមួ ការនំែត់កា បរធាលចទ័ទផ្ការលធវើសិលការបឋម 

សិលការទផ្អ គលសចនតី ផ្ិ ពិផិ្តយលឡើ ិធាញផូ្ិលរឿ នតី លោយអផ្ុញ្ហញ តឲ្យជផ្ជាប់លោទ    ល ើនលឡើ ផ្ូិបញ្ហា

ទា ំឡាយទាន់ទ ផ្ឹ លរឿ នតីលលះ រួមទា ំាថ ផ្ភាពរូបកាយ ផ្ិ ាម រតី ។ 

៨. នុង នរែីោបំាច់ ការស្របជុំលផ្ះអាចស្របស្រពឹតតលៅលោយមាផ្ការចូ រួមពីលមនិី តាមរយៈ

ទូរគ្មលគ្មផ្៍ ផិ្ ិីលដ្អូ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះន៏អាចអលញ្ាើញអុនតំណា ការធាយា យយរដ្ឋបា ខដ្ នុង លលះ

រួមទា ំតំណា មនពីខៃុនលៃស ៗ ឬ អ គភាពលៃស ៗ របស់តុលាការឲ្យចូ រួមៃ ខដ្រ ។  

វវិនន ៨០: កាោរៀបចំសវលការ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិ ទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. សហត្ពះរាជអាជាា ត្រូវោក់្ជូនត្ក្ឡាបញ្ជីរបសអ់ង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្នូវបញ្ជីសមម ះស្តក្ស ី រួមទា ំ

ការបញ្ហា ន់ផ្ូិទំលន់ទំផ្ ញាតិណាមួយខដ្ មាផ្ខច នុង ិធានផ្ ២៤(២) ផ្ិ អនក្ជំោញដដលខលួនមានបំណង្

សកាះសៅ ក្នុង្រយៈសពល១៥(ដប់ត្បាំ)ថ្ងៃ  គិរពីថ្ងៃដដលដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនុំជត្ម្ះចូលជា្រមាន។ ត្ក្ឡា

បញ្ជីត្រូវោក់្បញ្ជីសនះសៅក្នុង្សំណុំសរឿង្ និង្បញ្ជូនឯក្ស្តរងរចម្លង្ម្ួយចាប់សៅឲ្យភាគីដថ្ទ្សទ្ៀរ លោយ

លគារពលៅតាមិធានផ្ការការពារ ។ 

២. សៅសពលដដលជនជាប់សចាទ្ និង្/ឬស្រនងមរួមគុាទផ្លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី មានបំណង្សកាះសៅស្តក្សី

ដមាន ក់្ ដដលម្ិនមានសមម ះសៅក្នុង្បញ្ជីដដលផ្ដល់ឲ្យសោយសហត្ពះរាជអាជាា   ជនជាប់សចាទ្ និង្/ឬ សដើម្

បណដ ឹង្រដឋបបសវណី ត្រូវោក់្ជូនបញ្ជីសមម ះបដនថម្ រួមទា ំការបញ្ហា ន់ផ្ូិទំលន់ទំផ្ ញាតិខដ្ មាផ្ខច នុង 

វិ ធានផ្ ២៤ (២)  ដល់ត្ក្ឡាបញ្ជីរបស់អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ក្នុង្រយៈសពល១៥(ដប់ត្បាំ)ថ្ងៃ គិរចាប់ពី

ថ្ងៃទ្ទ្ួលដំណឹង្ថ្នបញ្ជីសមម ះស្តក្ស ី ។ ត្ក្ឡាបញ្ជីត្រូវោក់្បញ្ជីសនះសៅក្នុង្សំណុសំរឿង្ និង្បញ្ជូនបញ្ជីសមម ះ

ងរចម្លង្សៅឲ្យភាគីដថ្ទ្សទ្ៀរ លោយលគារពលៅតាមិធានផ្ការការពារ ។ 

៣. អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចបងាគ ប់ឲ្យភាគី្ទា ំឡាយោន់ឯនារតាមលព នំែត់មុផ្លព 

សិលការបឋម រួមទា ំឯនារខា លស្រកាម ៖ 
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ន. បខផ្ថមលៅផ្ឹ បញ្ាីលមម ះានសី ខដ្ មាផ្លយា នុង ិធានផ្ ៨០ ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង  ៖ 

១. លសចនតីសល ខបអ គលហតុ ខដ្ ានសីស្រគ្ប់រូបរំពឹ ថាផ្ឹ លធវើសនខីនមម ។    អផ្ុលលាមតាម 

វិ ធានផ្ការការពារណាមួយ ខដ្ អាចស្រតូិលចញ  លសចនតីសល ខបគួ្រមាផ្ នខែៈលរៀបរាប់ស្រគ្ប់

ស្រគាផ់្ លដ្ើមបីឲ្យអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ ភាគី្ដ្ទទលទៀតវាយតទមោែពស់    ផ្ិ យ ់បាផ្ផ្ូិ 

 នខែៈ ផ្ិ ែោឹមារទផ្ការលធវើសនខីនមម ខដ្ បាផ្លសុើសុំលធវើលលះ ។ 

២. ចំែចុលលទផ្ការលោទស្របកាផ្់ ខដ្ ានសីស្រគ្ប់រូបរំពឹ ថាផ្ឹ លធវើសនខីនមម រួមទា ំនថា 

ែែឌ  ផ្ិ បទលោទជាន់លាន់ ។ ផ្ិ  

៣. ការបាា ផ្់ាម ផ្អំពីរយៈលព  ខដ្ តស្រមូិឲ្យានសីមុាន់ៗលធវើសនខីនមម ។ 

ែ. បញ្ាីិតថងតា  ខដ្ ភាគី្ទា ំឡាយមាផ្បំែ ស្របគ្ ់ឲ្យសស្រមាប់លរឿ នតីលលះលោយមាផ្ពិពែ៌ល 

ស្រតួសៗអំពី នខែៈ ផ្ិ ែោឹមារទផ្ិតថងតា ំទា ំលលះ ។ 

 គ្. ការបងាា ញអំពីអ គចាប់ ខដ្ ភាគី្ទា ំឡាយមាផ្បំែ ល ើនលឡើ លៅនុង សិលការបឋម 

ស្របសិផ្លបើមាផ្ ។ 

ឃ.បញ្ាីឯនារងមីលោយមាផ្ភាា ប់លសចនតីសល ខបពីែោឹមារទផ្ឯនារទា ំលលះ ខដ្ ភាគី្មាផ្

បំែ ច ់ោន់ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ បញ្ាីឯនារខដ្ មាផ្ស្រាប់លៅនុង សំែុលំរឿ ខដ្ 

បាផ្នំែត់អតតសញ្ហញ ែសមស្រសប ។ ផ្ិ   

 . បញ្ាីទផ្អ គលហតុខដ្ មិផ្មាផ្ការជំទាស ់លោយលយា លៅភសតងតា ខដ្ ពាន់ពយផ្ធៃ  ។ 

៤ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ អាចបងាគ ប់ថា ការជទំាស់ដម្ួយលៅផ្ឹ ការទ្ទ្ួលយក្វរថុតាង្ ឬ

ឯនារដូចបាននំែត់អតតសញ្ហញ ែសោយភាគី អនុសលាម្តាម្វិធានសនះ ត្រូវស វ្ើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

បលក្ ប់ពីសវោការបឋម្ លោយសថ ិរក្នុង្រយៈសពលមួយដដលបានកំ្ណរ់ ។ រយៈសពលសនះ ស្រតូិអនុញ្ញញ រផ្តល់

លព លិលាសម្ត្សប សត្មាប់ភាគីសដើម្បីពិនិរយបញ្ជីសនះ សោយអនុសលាម្សៅតាម្វិធានសនះ ។  

៥. កាលបរិសចេទ្ថ្នសវោការត្រូវកំ្ណរ់សោយត្បធានអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្  សោយគិរពិចារដអំពី

រយៈសពលកំ្ណរ់សត្មាបក់ារជូនដំណឹង្ និង្ដីកាបង្ហគ ប់ឲ្យចូលខលួន ដូចមានដចង្សៅក្នុង្ វិធានថ្ផ្េក្នុង្សនះ ។ 

៦. ភាគីត្រូវដរបានជូនដំណឹង្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ  អំពីកាលបរិសចេទ្ថ្នសវោការ   សោយត្ក្ឡាបញ្ជី

របស់អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ឲ្យបានឆាប់ដដលអាចស វ្ើសៅបាន ។ ការជូនដំណឹង្សនះត្រូវចារ់ទ្ុក្ជាការ
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បង្ហគ ប់ឲ្យចូលខលួន ដដលមានសុពលភាព ។ 

វវិនន ៨០សក្ួនៈ សវលការបឋរ 

(អផ្មុយតទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ផ្ ិវិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី៥ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០០៨ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០) 

១. ការជត្ម្ះសសចក្តីចាប់សផ្តើម្ជាម្ួយនឹង្សវោការបឋម្។ ស្របនផ្ស្រតូិលធវើការស្របកាសលបើនសិលការ

បឋម ។ 

២. សៅក្នុង្លព សវោការបឋម្សនះ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវពិចារដអំពីបញ្ជីសមម ះស្តក្សី ផ្ិ 

អុក្ជំោញដដលោក់្ជូនសោយភាគី ត្សបតាម្ វិធានថ្ផ្េក្នុង្សនះ ។ សៅសពលអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្

ពិចារដសឃើញថាការស្តដ បស់្តក្ស ី ឬ អនក្ជំោញដដលត្រូវបានសសន ើសុំនឹង្ម្ិនោមំ្ក្នូវដំសណើរការលអថ្នការ

ដសវ ង្រក្យុរដិ្ម្៌ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវបដិសស្សំសណើសុឲំ្យសកាះសៅបុគគលសោះ ។ 

៣. អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវពិចារដបញ្ញា ទាក់្ទ្ង្សៅនឹង្ វិធាន ៨៩ ។ 

៤. អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ អាចដណោសំហសម្ធាវីោមុំ្ខឲ្យផ្តល់ខលឹម្ស្តរជាក់្លាក្ស់ត ីពីសំណង្

ដដលខលួនមានបំណង្សសន ើសុំសៅក្នុង្បណត ឹង្ទាម្ទារចុង្សត្កាយសត្មាប់សំណង្ផ្លូវចិរតនិង្សម្ូហភាព ក្នុង្

អំ ុង្សពលមួ្យជាក់្លាក្់ដដលបានកំ្ណរ់សោយអង្គជំនុំជត្ម្ះសោយអនុសលាម្តាម្ វិធាន ២៣ សេួ នបួន (៣) 

(ខ) ។ សៅដំដក់្កាលសត្កាយម្ក្សទ្ៀរ អង្គជំនុំជត្ម្ះនឹង្ត្រូវក្ំណរ់កាលបរិសចេទ្ចុង្សត្កាយសត្មាប់

សហសម្ធាវោីមំ្ុខក្នុង្ការោក់្បណត ឹង្ទាម្ទារចុង្សត្កាយសត្មាប់សណំង្ផ្លូវចិរត និង្សម្ូហភាព ។ 

៥. ការោក់្បណត ឹង្ទាម្ទារចុង្សត្កាយសត្មាប់សំណង្ផ្លូវចរិតនិង្សម្ូហភាព អាចមានភាពខុសគាន ពី

ការទាម្ទារសលើក្ដំបូង្ តាម្ភាពចាំបាច់ បាុដនតត្គប់ក្រណីទាងំ្អស់ត្រូវបញ្ញជ ក់្ឲ្យបានចាស់អំពីខលឹម្ស្តរថ្ន

ការទាម្ទារ និង្រសបៀបថ្នការអនុវរតសំណង្នីម្ួយៗ ។ 

វវិនន ៨១: ការចើូែោនួរបស់ជនជាប់ោោ  និង្ោរនវកីារោរក្ដ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែនមុភៈ ផ្ ិទងៃទ ី០៥ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ការជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិខតលធវើលឡើ លោយមាផ្ិតដមាផ្របសជ់ផ្ជាប់លោទ ល ើនខ  ខតមាផ្បញ្ញតដិលៃស 

ខច នុង វិ ធានផ្លផ្ះ ។ 

២. ស្របសិផ្លបើជផ្ជាប់លោទខដ្ សថ ិតលៅលស្រៅឃុមំិផ្ស្រពមចូ រួមនុង សិលការ ខដ្ លរៀបចំលោយអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ       អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចលចញដី្កាសលស្រមចពផ្ារលព សិលការជា

បលណាដ ះអាសផ្ុ លហើយលចញដី្កាបងាគ ប់ឲ្យលែំោួផ្ ឬ ដី្កាបងាគ ប់ឲ្យោប់ែោួផ្ តាមនរែីសមស្រសប លោយ
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អផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិនំែត់កា បរធាលចទ័សិលការជាងមី ។ 

ជផ្ជាប់លោទស្រតូិលមំនកាផ្ម់ផ្ក្ីរឃំុឃា ំទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ រហូតដ្ ់លព ជផ្ជាប់លោទរូបលផ្ះស្រតូិ

បាផ្លមំនបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ខដ្ ស្រតូិសលស្រមចល ើការឃុំែោួផ្ជផ្ជាប់លោទ

លលះ ស្រសបតាមវិ ធានផ្ ៦៣ ។ 

៣. លៅលព ខដ្ ជផ្ជាប់លោទបដិ្លសធមិផ្ចូ រួមនុង ផី្តិិធាធី ជផ្ជាប់លោទផ្ឹ ស្រតូិលែំោួផ្មនកាផ្អ់ គ

ជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ លោយនំលា ំានរែៈស្របសិផ្លបើោបំាច់    លៅលព លលះជផ្ជាប់លោទស្រតូិខតបាផ្

ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីសិទធ ិខដ្ ស្រតូិមាផ្ជំផ្ួយពីលមនិីតាមការលស្រជើសលរីសរបស់ែោួផ្ ឬ សិទធទិទួ បាផ្ការោត់តាំ 

លមនិីដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ឬ សិទធកិារពារនដីលោយែោួផ្ឯ  ។ 

៤. លស្រកាយលព បងាា ញែោួផ្ជាល ើនដំ្បូ  ផ្ិ បាផ្ទទួ ដី្កាលកាះលោយស្រតឹមស្រតូិសស្រមាប់ចូ រួមនុង 

សិលការជាបផ្ដបលក្ ប់ ស្របសិផ្លបើជផ្ជាប់លោទលៅខតបផ្ដបដិ្លសធ ឬ ែនខាផ្មិផ្បាផ្ចូ រួម ឬ ស្រតូិបាផ្

បលែដ ញលចញពីនិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលោយស្រសបលៅតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីអាចបផ្ដលៅ

បាផ្លោយអិតដមាផ្របស់ជផ្ជាប់លោទរូបលលះ។ នុង នរែលីផ្ះ ជផ្ជាប់លោទអាចស្រតូិបាផ្ការពារលៅនុង 

និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលោយលមនិរីបសែ់ោួផ្។ លៅលព ខដ្ ជផ្ជាប់លោទបដិ្លសធមិផ្លធវើការលស្រជើសលរីស

លមនិី អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិបងាគ ប់ឲ្យមាផ្លមនិីការពារជផ្ជាប់លោទផ្ិ លសុើឲ្យអ គភាពគាំពារ

ការការពារនតី លធវើការោត់តាំ លមនិីសស្រមាប់ជផ្ជាប់លោទពីបញ្ាីខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្១១ ។ 

៥. លៅលព ខដ្ មាផ្មូ លហតុសុែភាព ឬ មូ លហតុធៃផ្់ធៃរដ៏្ទទលទៀត ជផ្ជាប់លោទ មិផ្អាចចូ រួម

លោយផ្ទក្  ់ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ បាុខផ្ត រូបកាយផ្ិ ាម រតីសមស្រសប អាចចូ រួមនុង ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី

បាផ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះ អាចបផ្តផ្ីតិិធាធីលោយមិផ្មាផ្ិតតមាផ្របសជ់ផ្ជាប់លោទ លោយមាផ្ការយ ់ស្រពម

ពីជផ្ជាប់លោទ ឬ លៅលព ខដ្ អិតតមាផ្របស់ជផ្ជាប់លោទមផ្ដ្ ់នស្រមិតមួយ ខដ្ បណាត  ឲ្យ

មាផ្ការពផ្ាលព យាា  យូរ លហើយ លៅលព ខដ្ ៃ ស្របលយាជផ្៍ទផ្យុតតិធម៌តស្រមូិ អ គជំផ្ុំជស្រមះបងាគ ប់ថា 

ការចូ រួមរបស់ជផ្ជាប់លោទលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិខតលធវើលឡើ តាមមលធាបាយលាតទសសផ៍្សម

ស្រសប ។ ក្នុង្ក្រណីទា ំសនះ ជនជាប់សចាទ្អាចត្រូវបានការោរសៅក្នុង្កិ្ច ដំសណើរការនីរិវិ្ីសោយសម្ធាវី

របស់ខលួន។   សៅសពលដដលជនជាប់សចាទ្ បដិសស្ម្ិនស វ្ើការសត្ជើសសរីសសម្ធាវី អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  

ស្រតូិបងាគ ប់លអាយមាផ្លមនិីការពារជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ លសុើលអាយអ គភាពគាពំារការការពារនតីលធវើការោត់តា ំ

លមនិីសស្រមាប់ជផ្ជាប់លោទពីបញ្ាីខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ១១ ទផ្ិធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

៦. នុង នរែីខដ្ ជផ្ជាប់លោទមិផ្អាចបងាា ញែោួផ្លោយផ្ទក្  ់លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ លហើយស្រតូិការ
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ោបំាច់សួរចលមោើយជផ្ជាប់លោទ អ គជំផ្ុំជស្រមះ អាចបងាគ ប់ឲ្យជផ្ជាប់លោទៃត ់ចលមោើយលៅផ្ឹ នខផ្ោ ខដ្ 

ជផ្ជាប់លោទសថ ិតលៅ ។ ការសួរចលមោើយលៅទីនខផ្ោ លលះ ស្រតូិស្របស្រពឹតតលៅលោយមាផ្ិតដមាផ្សហស្រពះរាជ

អាជាា  សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ស្រនឡាបញ្ាី  ផ្ិ លមនិីរបសជ់ផ្ជាប់លោទ ល ើន

ខ  ខតជផ្ជាប់លោទលបាះប ់សិទធិខដ្ ស្រតូិមាផ្ជំផ្ួយពីលមនិី ។ ការានសួរយនចលមោើយ ស្រតូិខតនត់ស្រតា

ចូ នុង នំែត់លហតុសិលការ ។ 

៧. សៅសពលសម្ធាវីរបស់ជនជាប់សចាទ្ ម្ិនមានវរតមានក្នុង្អំ ុង្សពលសវោការសោយគាម នការបញ្ញជ ក់្

អំពីម្ូលសហរុ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ អាចពនោរសពលសវោការ ឬ សបើសិនជាជនជាប់សចាទ្សសន ើសុំជំនួយ

សម្ធាវី     អាចសសន ើសុំឲ្យអង្គភាពគាតំ្ទ្ការការោរក្តី    ចារ់តាងំ្ជាបសដត ះអាសននជូនជនជាប់សចាទ្សោះនូវ 

សម្ធា វដីដលមានសមម ះក្នុង្បញ្ជីដដលមានដចង្ក្នុង្វិធាន១១ ។ សៅសពលសម្ធាវីសោះមានសពលត្គប់ត្គាន់សដើម្បី

សិក្ាសំណុំសរឿង្រួចសហើយ  អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្បនតសវោការរបស់ខលួន ។  

វវិនន ៨២: ការឃំុែោនួជនជាប់ោោ បោណាដ ះអាសនន និង្ការោក្ឲ់្យសថិតោៅោម្ការការម្តួត

ព្ិនិតយតារៃោូវតុលាការ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែនមុភៈ ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ជផ្ជាប់លោទស្រតូិមាផ្លសរីភាពរហូតដ្ ់លព មនបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ 

ល ើនខ  ខតមាផ្ការបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ នុង នរែខីដ្  

ជផ្ជាប់លោទស្រតូិបាផ្ឃុំែោួផ្លៅលព ចូ ែោួផ្ល ើនដំ្បូ  លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ជផ្ជាប់

លោទស្រតូិសថ ិតលៅនុង ឃុំដ្ខដ្ រហូតដ្ ់លព ា ស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិបាផ្សលស្រមច

លសចនដី ល ើនខ  ខតនរែីខដ្ មាផ្ខច នុង អផុ្វិ ធានផ្២ ខា លស្រកាម ។ 

២. ស្រគ្ប់លព ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី    អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ជផ្ជាប់លោទ ឬ ោក់្ឲ្យ

សថ ិរសៅសត្កាម្ការត្រួរពិនិរយតាមៃោូិរុលាការក្នុង្ក្រណីចាបំាច់ ឬ បងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្ ជផ្ជាប់លោទបាផ្ស្រសប

តាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិសលស្រមចអំពីបញ្ហា លផ្ះ បលក្ ប់ពីបាផ្ាដ ប់ជផ្ជាប់

លោទ លមនិជីផ្ជាប់លោទ ផ្ិ សហស្រពះរាជអាជាា  ។ 

៣. ជផ្ជាប់លោទ ឬ សម្និីជផ្ជាប់លោទអាចលសុើសុលំោយផ្ទក្  ់មាត់នុង លព សិលការ ឬ លោយ

 ិែិតជាលាយ នខណ៍អនសរោន់ជូផ្ស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ឲ្យលោះខ  ជផ្ជាប់លោទ។ 

ស្របសិផ្លបើសំលែើសុលំោះខ  ស្រតូិបាផ្លធវើលោយផ្ទក្  ់មាត់ ស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិខត

នត់ស្រតាទុនសំលែើលផ្ះលៅនុង នំែត់លហតុសិលការ   ។ ស្របសិផ្លបើសំលែើលផ្ះស្រតូិបាផ្លធវើជាលាយ នខណ៍
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អនសរ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិបញ្ហា ន់អំពីកា បរធាលចទ័ទទួ ពានយសុំ ផ្ិ បញ្ាូផ្ពានយសុំលផ្ះភាោ មលៅស្របនផ្

អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិសលស្រមចលសចនដី បលក្ ប់ពីបាផ្ាដ ប់ជផ្ជាប់លោទ 

លមនិីជផ្ជាប់លោទ ផិ្  សហស្រពះរាជអាជាា  ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិសលស្រមចឲ្យបាផ្ឆ្នប់ខដ្ 

អាចលធវើលៅបាផ្ ផ្ិ  លៅនុង ស្រគ្ប់នរែទីា ំអស់ស្រតូិសលស្រមច នុង រយៈលព មិផ្ឲ្យល ើសពី៣០(ាមសិប)

ទងៃ បលក្ បពី់ទទួ បាផ្ពានយសុលំោយផ្ទក្  ់មាត់ ឬ ជាលាយ នខណអ៍ន្សរ សលើក្ដលង្ដរមានកាលៈសទ្សៈ

ពិសសស ដដលរត្មូ្វឲ្យមានរយៈសពលយូរជាង្សនះ ។   

៤. បលក្ ប់ពីមាផ្លសចនដីសលស្រមចបដិ្លសធលោះខ  ជផ្ជាប់លោទ ជផ្ជាប់លោទអាចោន់ពានយសុំជាងមី

មដ លទៀតខតលៅលព ណាខដ្ ាថ ផ្ភាពរបស់ែោួផ្មាផ្ការខស្របស្របួ បាុលណាោ ះ   ោប់តាំ ពីលព ខដ្ ពានយសុំ

មុផ្ ស្រតូិបាផ្បដិ្លសធ ។ 

៥.   រា ់លសចនដីសលស្រមចទា ំអស់របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ខដ្ ទាន់ទ លៅផ្ឹ ការឃុំែោួផ្

បលណាដ ះអាសផ្ុ ស្រតូិលបើនៃោូិបដឹ ាទុនខ ខដ្ លធវើលឡើ លោយជផ្ជាប់លោទ ឬ សហស្រពះរាជអាជាា  តាមនរែី

សមស្រសប ។ 

៦. លៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ បងាគ បឲ់្យលោះខ  ជផ្ជាប់លោទ ជផ្ជាប់លោទស្រតូិទទួ 

ការលោះខ   ល ើនខ  ខតស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ សលស្រមចលៃស ពីលផ្ះ   តាមសំលែើររបស់

សហស្រពះរាជអាជាា  ។ សំលែើសុផំ្ទអ នលសចនដីសលស្រមចការលោះខ  លផ្ះ សហស្រពះរាជអាជាា ស្រតូិោន់លៅ

ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  នុង អំឡង លព ២៤(ទមភបួផ្)លមាា   គិ្តពីលព  ទទួ ដំ្ែឹ លផ្ះ លោយ

ភាា ប់ជាមួយផ្ូិឯនារងតចមោ  ទផ្ការោន់ពានយបែដ ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផ្ឹ  លសចនដីសលស្រមចលោះខ  ជផ្

ជាបល់ោទ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ស្រតូិោន់ពានយបែដ ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផ្ឹ ដី្កាលោះខ  ជផ្ជាប់លោទ លោយ

ភាា ប់ជាមួយផ្ឹ ឯនារងតចមោ  ទផ្សំលែើសុផំ្ទអ នការលោះខ  លៅស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលា

ដំ្បូ  ។ ចំលពាះសំលែើសុលំផ្ះ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ    ស្រតូិសលស្រមចនុង នំឡង លព ៤៨(ខស

សិបស្របាបំ)ីលមាា   ខដ្ នុង អំឡង លព លផ្ះ លសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិ ផ្ទអ នការ
អផ្ុិតដសិផ្ ។ ស្របសិផ្លបើស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ែនខាផ្មិផ្បាផ្សលស្រមចចំលពាះសំលែើសុលំផ្ះ

នុង រយៈលព នំែត់លផ្ះលទ ឬ   បដិ្លសធសំលែើសុផំ្ទអ នការអផ្ុិតដលសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលា

ដំ្បូ   ជផ្ជាបល់ោទស្រតូិខតលោះខ  ឲ្យមាផ្លសរីភាពភាោ ម ។ លៅលព ខដ្ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ សលស្រមចឲ្យផ្ទអ នការអផ្ុិតដលសចនដីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ   ជផ្ជាប់លោទស្រតូិសថ ិតលៅ

នុង ការឃុំែោួផ្ដ្ខដ្  រហូតដ្ ់លព អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ សលស្រមចលសចនដីល ើពាក្យបែដ ឹ ាទុនខលផ្ះ
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 ។ ល ើនខ  ខត លៅនុង កា ៈលទសៈពិលសស    អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ស្រតូិសលស្រមចល ើពានយបែដ ឹ 

ាទុនខលផ្ះ នុង រយៈលព ១៥(ដ្បស់្របាំ) ទងៃបលក្ ប់ពីស្រនឡាបញ្ាីរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ទទួ បាផ្

សំែុំលរឿ  ។ ការចូ រួមសិលការតាមមលធាបាយពីចមាៃ យ អាចស្រតូិបាផ្លរៀបចំលឡើ តាមការោបំាច់ ។ 

វវិនន ៨៣: ការចើូែោនួរបស់ោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ី 

(ផ្រិានរែល៍ៅទងៃទ ី១០ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០១០) 

វវិនន ៨៤: ការចើូែោនួរបស់សាក្សី និង្ អនក្ជំលញ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. ជនជាប់សចាទ្មានសិទ្ធិសសន ើសុំឲ្យសកាះសៅស្តក្សីោក់្បនេុក្ដដលជនជាប់សចាទ្   ម្ិនទាន់មាផ្ឱ្កាស

តទ ់សៅដំដក់្កាលម្ុនសពលជំនុំជត្ម្ះ។ 

២. សត្កាយពីកាលបរិសចេទ្ត្រូវបានកំ្ណរ់    ត្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្      ត្រូវសកាះសៅ

ជាបោេ ន់នូវស្តក្សី និង្ អនក្ជំោញដដលបានទ្ទ្ួលការយល់ត្ពម្រួចសហើយ ។ ស្តក្ស ី និង្  អនក្ជំោញសោះ

ត្រូវស ល្ើយរបសៅនឹង្ការសកាះសៅ និង្ម្ក្បង្ហា ញខលួនក្នុង្កិ្ច ដំសណើរការនីរិវិ្ីសៅចំសោះម្ុខអង្គជំនុំជត្ម្ះ

ស្តលាដំបូង្ត្សបតាម្ វិធានថ្ផ្េក្នុង្ ។ 

៣. ក្នុង្សពលសវោការ  ភាគីនីម្ួយៗ  អាចសសន ើសុឲំ្យអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ស្តដ ប់ស្តក្សដីមាន ក់្

ដដលមានវរដមានសៅក្នុង្បនេប់សវោការដដលស្តក្សីសោះ ម្ិនធាល ប់ត្រូវបានសកាះសៅឲ្យម្ក្ផ្ដល់សក្ខីក្ម្មសៅ

ស ើយ។ សៅសពលដដលអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្យល់ត្ពម្ ត្ក្ឡាបញ្ជីរបសអ់ង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវ

ត្សង់្អរដសញ្ញញ ណរបស់ស្តក្សី និង្អសញ្ជើញស្តក្សីសោះសៅកានប់នេប់រង់្ចាំ ។ 

៤. សសចក្ដីសសត្ម្ចរបសអ់ង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្សលើការសកាះសៅស្តក្សី អាចត្រូវបដឹង្ស្តទ្ុក្ខបាន

សោយរួម្គាន ជាម្ួយ     និង្ ការបដឹង្ស្តទ្ុក្ខពីស្តលត្ក្ម្របសអ់ង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្សលើអង្គសសចក្ដីដរ

បាុសដោ ះ ។  

វវិនន ៨៥: ការដ្ឹក្លសំវលការ 

១. ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិដឹ្នលនិំចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី    ផ្ិ    ជួយសស្រមួ ដ្ ់ការលធវើ

អផ្ដរាគ្មផ្រ៍បស់លៅស្រនមលៃស លទៀត ។ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិនលដ្ ់ការអផ្ុិតដសិទធកិារពារ

ែោួផ្ឲ្យស្របស្រពឹតដលៅបាផ្លោយលសរ ី ។ លោយមាផ្ការពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយលៅស្រនមលៃស លទៀត ស្របនផ្

សិលការអាចបដិ្លសធផ្ូិរា ់ផី្តិិធាធីខដ្ លឲំ្យមាផ្ការពផ្ាលព ដ្ ់ការជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ ខដ្ មិផ្អាចលំ
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លៅដ្ ់ការខសវ  រនការពិត ។ 

២. លោយមាផ្ការពិលស្រគាះលយាប ់ជាមួយលៅស្រនមលៃស លទៀត    ស្របនផ្សិលការស្រតូិនលរាាប់រ ឲ្យ

មាផ្សណាដ ប់នុប់ អនុង លព សិលការ ស្រសបលៅតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

វវិនន ៨៦: ការោរកើសំណុ្ំោរឿង្ 

លៅស្រគ្ប់លព លិលា សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ លមនិីរបស់ភាគី្ទា ំអស ់ស្រតូិមាផ្សិទធពិិផ្ិតយលមើ  ផ្ិ 

ងតចមោ សំែុំលរឿ  លោយសថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយរបស់ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  លៅ

លព លមាា  លធវើការ ផ្ិ ស្រតូិលគារពលៅតាម នខែែឌ តស្រមូិសស្រមាបដំ់្លែើរការ អរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ

នុង តុលាការនមពងជា ។ 

វវិនន ៨៧: វវិននទនភសដុតាង្ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. ល ើនខ  ខតមាផ្បទបបញ្ញតដិលៃស នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ រា ់ភសដង តា ទា ំអស់ស្រតូិខតទទួ យន ។ 

សហត្ពះរាជអាជាា មានបនេុក្បញ្ញជ ក់្ពីពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់សចាទ្  ។  សដើម្បីផ្តោេ សទាសជនជាប់សចាទ្ 

អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវមានជំសនឿ  សោយគាម នវិម្រិសង្ស័យអំពីពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់សចាទ្ ។ 

២. សសចក្តីសសត្ម្ចរបស់អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ ត្រូវដផ្អក្សលើភសតុតាង្ដដលបានោក់្សៅចំសោះ

ម្ុខអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ សហើយដដលភសតុតាង្សោះត្រូវ ល្ង្ការ់ការសដញសោល ។ 

៣.  អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្  ស វ្ើសសចក្តីសសត្ម្ចលោយដផ្អក្សលើភសតុតាង្ខដ្ មាផ្លៅនុង សំែុំលរឿ    

ស្របសិផ្លបើភាគី្យនភសតងតា ទា ំលលះមនោន់លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ ឬ ស្របសិផ្លបើអ គជំផ្ុំជស្រមះែោួផ្ឯ 

យនភសតងតា ទា ំលលះមនោន់លៅចំលពាះមុែភាគី្ ។  ភសតុតាង្ដដលមានសៅក្នុង្សំណុំសរឿង្ ត្រូវបានចារ់ទ្ុក្

ថា  បានសលើក្ស ើង្សៅចំសោះម្ុខអង្គជំនុំជត្ម្ះ ឬ ភាគី្ សបើសិនជាខលឹម្ស្តររបស់វាត្រូវបានសសង្ខប ត្រូវបាន

អាន ឬ ត្រូវបានកំ្ណរ់បង្ហា ញអរតសញ្ញញ ណយ៉ា ង្សម្ត្សបក្នុង្សវោការ ។  អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្

អាចបដិសស្ចំសោះោក្យសុំឲ្យពិនិរយភសដុ តាង្ សបើយល់សឃើញថា ៖ 

ន-មិផ្ជាបព់ាន់ពយផ្ធ ឬ ជាការលសុើសុជំាផ្់គុា 

ែ-មិផ្អាចរនបាផ្នុង រយៈលព សមស្រសបណាមួយ 

គ្-មិផ្សមស្រសបសំរាបប់ញ្ហា ន់អ គលហតុខដ្ ជាលគា លៅទផ្ការលសុើសុពិំផ្ិតយភសដង តា   

ឃ-ចាប់មិផ្អផ្ុញ្ហញ ត ឬ 
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 -មាផ្លចតលពផ្ានិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ឬគាម ផ្ស្របលយាជផ្៍ ។ 

៤. នុង នំឡង លព សិលការ តាមគំ្ផិ្តៃតួចលៃតើមរបស់អ គជំផំុ្ជស្រមះ ឬ តាមការលសុើសុំរបស់ភាគី្ អ គជំផ្ុំ 

ជស្រមះអាចលកាះលៅ ឬាត ប់ចលមោើយបុគ្គ ណាមុាន់នុង ឋាផ្ៈជាានសី ឬទទួ យនផូ្ិភសតងតា ងមី ខដ្ វ

មាផ្ស្របលយាជផ្៏សស្រមាប់លមំនផ្ូិការខសវ  រនការពិត ។ ស្រគ្ប់ភាគី្ខដ្ បាផ្លសុើសុំស្រតូិបញ្ហា ន់មូ លហតុ 

ទផ្ការលសុើសុំលផ្ះឲ្យបាផ្ចាស់លាស ់ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះផឹ្ លធវើលសចនតីសលស្រមចចំលពាះការលសុើសុំលលះ ខៃអនតាម 

ែោឹមារខដ្ មាផ្ខច លៅនុង ិធានផ្ ៨៧ (៣) ខា ល ើ  ។ ភាគី្ខដ្ លសុើសុំស្រតូិខតលធវើឲ្យអ គជំផ្ុំជស្រមះ លជឿ

ជាន់ថា សនខីនមម ឬភសតងតា  ខដ្ បាផ្លសុើសុំលលះ ពំុអាចរនបាផ្លៅមុផ្លព ការោប់លៃតើមជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

៥. អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិលធវើការងោឹ ខងោ ពិោរណាផ្ូិចលមោើយារភាព  ដូ្ចគុាផ្ឹ ស្របលភទទផ្

ភសដង តា ដ្ទទលទៀតខដ្រ។ 

៦. នុង នរែីខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា      ផ្ិ ជផ្ជាប់លោទស្រពមលស្រពៀ គុាថា    អ គលហតុខដ្ ស្រតូិបាផ្លោទ

ស្របកាផ្ល់ៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផំុ្ជស្រមះ មិផ្ស្រតូិបាផ្ជំទាស់លទ លលះអ គជំផ្ុំជស្រមះអាចោត់ទុនថា អ គ

លហតុលលះ ស្រតូិបាផ្បញ្ហា ន់លោយភសតងតា  ។ 

៧. ការលែោើយែោ រវា ជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ លមនិី គឺ្ជាបុពវសិទធិពិលសស ផ្ិ មិផ្អាចយនមនលធវើជាភសដង តា 

បាផ្លឡើយ ។ 

៨.       ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចបងាគ ប់ឲ្យលយំនិតថងតា មនបងាា ញ លៅចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះ

បាផ្ ។ 

វវិនន ៨៨: ការបងាា ញែោនួចំោោះរុែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង្ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. ស្រនឡាបញ្ាីរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិលៅលមម ះជផ្ជាប់លោទ    លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី

ានស ីផ្ិ អុនជំលញ ស្រពមទា ំលៃក្ៀ ផ្ទក្ ត់លមើ អតដសញ្ហញ ែរបស់ជផ្ទា ំលលះ ។  ភាគី្ផ្ីមួយៗស្រតូិអ គងយ

លៅតាមនខផ្ោ ខដ្ បស្រមង ទុនលៅនុង បផ្ក្ប់សិលការ ។ 

២. ជផ្ជាប់លោទមិផ្ស្រតូិស្របាស្រសយយទាន់ទ ផ្ឹ គុាលទ។ ស្របសិផ្លបើអាចលធវើលៅបាផ្ អ្ផ្នជំលញ 

ផ្ិ ានសីស្រតូិសថ ិតលៅនុង បផ្ក្ប់លៃស ខដ្ មិផ្អាចលមើ លឃើញ ឬ ឮពីអវីខដ្ ស្របស្រពឹតដលៅលៅនុង បផ្ក្ប់

សិលការលទ។លៅលព សថ ិតនុង បផ្ក្ប់លលះ  ានសីមិផ្ស្រតូិស្របាស្រសយយទាន់ទ ផ្ឹ គុាលទ ។ 

៣. ការជំទាសស់្របឆំ្ន ផ្ឹ ផិ្យតភាពទផ្ការលកាះលៅដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ស្រតូិខតល ើន
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លឡើ  លៅមុផ្លព សួរចលមោើយជផ្ជាប់លោទល ើអ គលសចនដី ។ លបើពំុដូ្លោុះលទ ការជំទាសល់ផ្ះមិផ្អាចទទួ 

បាផ្លឡើយ ។ 

 វធានន្ ៨៩: អញ្ញត្រកម្ម 

(វិ ធាលាធផ្នមម ទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី១១ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. អញ្ញត្រក្ម្មទាក្់ទ្ង្សៅនឹង្ៈ  

ន- យុតាត ្ិការរបស់អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ 

ែ- ការរលរ់បណត ឹង្អាជាា   

គ្- លមាឃភាពផី្តិិធាធីខដ្ ស្រតូិបាផ្លធវើបលក្ ប់ពីមាផ្ដី្កាដំ្លណាះស្រាយ  

ស្រតូិល ើនលឡើ យាា  យូរ៣០(ាមសិប)ទងៃ លស្រកាយពីដី្កាដំ្លណាះស្រាយចូ ជាាថ ពរ លបើមិផ្ដូ្លចុះ

លទ អញ្ញស្រតនមមលលះមិផ្អាចស្រតូិបាផ្ទទួ យនលឡើយ ។ 

២. អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិៃដ ់ឲ្យភាគី្មាខ  លទៀតផ្ូិឱ្កាសលែោើយតបលៅផ្ឹ អញ្ញស្រតនមម ។ 

៣. អង្គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិសលស្រមចជាបលក្ ផ្់អំពីអញ្ញស្រតនមមតាមលសចនដីសលស្រមចមួយខដ្ មាផ្

សំអា លហតុ ឬ លៅលព ដំ្ណា គុាផ្ឹ ា ស្រនមល ើអ គលសចនដី ។ ដំ្លែើរការផី្តិិធាធីស្រតូិបផ្ត ល ើនខ  

ខតអ គជំផ្ុំជស្រមះលចញលសចនតីសលស្រមចភាោ ម ខដ្ មាផ្អាផុ្ភាពបញ្ចប់និចចដំ្លែើការផី្តិិធាធី ។  

វវិនន ៨៩ សក្ួនៈ សវលការោើកអង្គោសចក្តី 

(អផ្មុយតទងៃទ ី០៥  ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្របកាសលបើនសិលការល ើអ គលសចនតី។ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  បងាគ ប់លអាយស្រនឡាបញ្ាីអាផ្បទលោទស្របកាផ្់ស្របឆំ្ន ផ្ឹ ជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ  អាចបងាគ ប់ លអាយ

ស្រនឡាបញ្ាី អាផ្ផូ្ិការិធាភាគ្អ គលហតុលៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផំុ្ជស្រមះ ។ 

២. លៅមុផ្លព សួរចលមោើយជផ្ជាប់លោទ សហស្រពះរាជអាជាា   អាចលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្លោយសល ខបអំពី

ការលោទស្របកាផ្់ចំលពាះជផ្ជាប់លោទ ។ ជផ្ជាប់លោទ ឬ លមនិីរបស់ជផ្ជាប់លោទអាចលធវើការលែោើយតប

លោយសល ខបបាផ្ ។ 
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វវិនន ៨៩ សក្ួនព្ីរ: ការបំខបក្ក្ិចចដ្ំោណ្ករការនីតិវិនី 

លៅលព ស្របលយាជផ្៍យុតតិធម៌តស្រមូិ លៅដំ្ណាន់កា ណាមួយ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចបងាគ ប់ឲ្យ

បំខបននិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីពាន់ពយនធផ្ឹ ជផ្ជាប់លោទមួយរូប ឬ លស្រចើផ្រូប ផ្ិ ខៃុនខដ្ ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ 

បទលោទែោះ ឬ ទា ំអស់ខដ្ មាផ្លៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ។ លរឿ នតីខដ្ ស្រតូិបាផ្បំខបន 

ស្រតូិយនមនជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ វិ ធាផិ្ច័យយលចញា ស្រនមលៅតាម ំោប់ ំលោយខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ 

យ ់លឃើញថាសមស្រសប ។ 

វវិនន ៨៩ សក្ួនបី: ការកាត់បនថយវិសាើភាព្ទនការជំនុំជម្រះ 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៦ ខែមនរា ឆំុ្ន២០១៥) 

១. លដ្ើមបីនលបាផ្ផូ្ិនិចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីមួយស្របនបលោយយុតតិធម៌ អតថផ្យយ ផ្ិ ឆ្នប់រហយស 

ជាពិលសស លោយពិោរណាល ើ នខែែឌ តស្រមូិជាន់លាន់ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះមុែ អ.ិ.ត.ន 

អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ អាចសសត្ម្ចការ់បនថយវិ ធាា ភាពទផ្ការជំផំុ្ជស្រមះ លោយដ្នលចញផ្ូិ

អង្គសហរុមួយចំផ្ួផ្ ដដលមានសៅក្នុង្ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ។ អង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវធាោថា 

អង្គសហរុដដលសៅសល់ ស្រតូិយក្ជារំដង្ ចំសោះវិស្តលភាពថ្នដីកាសននិោឋ នបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនំុជត្ម្ះ។ 

២.  ម្ុនសពលដ្នអង្គសហរុលចញពីិធាា ភាពទផ្ការជំផំុ្ជស្រមះ អង្គជំនុំជត្ម្ះ ត្រូវស្តត បក់ារល ើនលឡើ  

របស់ភាគីផ្ីមួយៗ។ 

៣.  អង្គជំនំុជត្ម្ះស្តលាដំបូង្ត្រូវបញ្ ប់កិ្ច ដំសណើរការនីរិវិ្ី ោក់្ព័នធនឹង្អង្គសហរុដដលត្រូវបានដ្ន

សចញ។ សៅសពលដដល សសចក្តីសសត្ម្ចការ់បនថយវិ ធាា ភាពទផ្ការជំផំុ្ជស្រមះចូលជាស្តថ ពរ អង្គសហរុដដល

ត្រូវបានដ្នសចញ នឹង្ម្ិនអាចត្រូវបានសត្បើជាម្ូលោឋ នសត្មាប់ដំសណើរការនីរិវិ្ីត្បឆំាង្នឹង្ជនជាប់សចាទ្

ដ្ខដ្ លលះបាផ្ស ើយ។ ភសតុតាង្ោក់្ព័នធនឹង្អង្គសហរុដដលត្រូវបានដ្នសចញ អាចត្រូវបានសត្បើត្បាស់ ក្នុង្

ក្រណីដដលភសតុតាង្ទាងំ្សោះោក់្ព័នធនឹង្អង្គសហរុដដលសៅសល់សផ្សង្សទ្ៀរ។ 

៤.  សសចក្តីសសត្ម្ចការ់បនថយវិស្តលភាពថ្នដីកាបញ្ជូនសរឿង្សៅជំនំុជត្ម្ះ មិ្នបាះោល់ដល់ការចូលរួម្

របស់សដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណី ឬសមាសភាពថ្នបណតុ ំសដើម្បណត ឹង្រដឋបបសវណីស ើយ។ 

វវិនន ៩០: ការសួរចោរោកយជនជាប់ោោ   

១. ស្របនផ្អង្គជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិស្របាបដ់្ ់ជផ្ជាប់លោទអំពីសទិធិរបសែ់ោួផ្ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ២១-១ 
(ឃ) ផ្ិ ដឹ្នលសំិលការ ។ លៅស្រនម មាផ្នរែយីនិចចសួរសែួំរខដ្ ពាន់ពយផ្ធទា ំអស់ លទាះបីជាសំែួរ

ទា ំលលះ មាផ្បំែ លដ្ើមបីោន់បផ្ក្ងន ឬ លោះបផ្ក្ងនចំលពាះពិរុទធភាពរបស់ជផ្ជាប់លោទន៏លោយ ។ 
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២. សហស្រពះរាជអាជាា  ភាគី្ទា ំអស់ ផិ្ លមនិី ន៏មាផ្សិទធិសួរជផ្ជាប់លោទៃ ខដ្រ ។  ស្រគ្ប់សំែួរ

ទា ំអស់អាចសួរលៅបាផ្លោយមាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តពីស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ ល ើនខ  ខតការ

ានសួររបសស់ហស្រពះរាជអាជាា ផ្ិ លមនិី រា ់សំែួរទា ំអស់ស្រតូិលធវើតាមរយៈស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ 

ផ្ិ តាម ំោប់ ំលោយខដ្ បាផ្នំែត់លោយស្របនផ្ ។ 

វវិនន ៩១: ការសាដ ប់ចោរោកយរបសភ់ាគ ីនិង្ សាក្សី 

(វិ ធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០)  

១. អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិាដ ប់ចលមោើយលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែ ី ានស ី ផ្ិ អុនជំលញលៅតាម

 ំោប់ខដ្ ែោួផ្យ ់លឃើញថាមាផ្ស្របលយាជផ្៍ ។ 

២. លៅស្រនម អាចសួរសំែួរ លហើយសហស្រពះរាជអាជាា  ភាគី្ទា ំអស់ ផ្ិ លមនិី ន៏ស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ ត

ឲ្យសួរសំែួរ លោយមាផ្ការអផ្ុញ្ហញ តពីស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ   ។ សែួំរទា ំអស់ស្រតូិលធវើតាម

រយៈស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ល ើនខ  ខតការានសួររបស់លៅស្រនម សហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ 

 លមនិ ី។ 

៣. សហស្រពះរាជអាជាា  ភាគី្ទា ំអស់ ផ្ិ  លមនិីអាចជំទាស់លៅផ្ឹ ការាដ ប់ចលមោើយានសី ខដ្ នំពុ  

ដំ្លែើរការ ស្របសិផ្លបើែោួផ្យ ់ថា ចលមោើយរបស់ានសីលលះមិផ្សខមដ ឲ្យលឃើញការពិត ។ លៅនុង នរែលីផ្ះ 

ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិសលស្រមចថា លតើស្រតូិាដ ប់ ឬ មិផ្ស្រតូិាដ ប់ចលមោើយានសីលផ្ះ ។ 

៤. បលក្ ប់ពីាដ ប់ចលមោើយរួច ានសផី្ីមួយៗស្រតូិខតលៅបស្រមង ែោួផ្សស្រមាប់លសចនដីស្រតូិការរបសអ់ គ

ជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  រហតូដ្ ់លព អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ សលស្រមចថា ិតដមាផ្របស់ានសលីលះខ  

ោបំាច់លទៀតលហើយ ។ 

វវិនន ៩១ សក្ួនៈ ើំោប់ើំោោយទនដ្ំោណ្ករការនីតិវិនីក្នុង្ដ្ណំាក្ក់ាើជំនំុជម្រះ 

១. ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិនំែត់ ំោប់ ំលោយ ខដ្ លៅស្រនម សហស្រពះរាជអាជាា  

លមនិី ផ្ិ ភាគី្លលដ្ទទលទៀត មាផ្សិទធិសួរសំែួរលៅកាផ្់ជផ្ជាប់លោទ ានសី អុនជំលញ ផ្ិ លដ្ើមបែត  ឹ

រដ្ឋបបលិែី ។ 

វវិនន ៩២: ការោក្ោ់សចក្ដីសននិោឋ នរហូតដ្ើោ់ព្ើបិ ក្ិចចព្ិភាក្ាោដ្ញោោើ 

(វិ ធាលាផ្ធនមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

រហូតទ ់ផឺ្ ការបិទនិចចពិភានាលដ្ញលោ  ភាគី្អាចលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្ជាលាយ ន្ែណ៍អនសរ
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ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង លសចនដីខែលអំផ្ុិតដសដ ីពីការោន់ឯនារ  ។ ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិចុះ

ហតថល ខាផ្ិ  ចុះកា បរធាលចទ័ទទួ លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្លផ្ះ លហើយស្រតូិោន់បញ្ចូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ 

វវិនន ៩៣: ការោសុកបសួរបខនថរោោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង្ 

១. ស្របសិផ្លបើអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ យ ់លឃើញថា ការលសុើបសួរងមជីាការោបំាច់អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  អាចបងាគ បឲ់្យលធវើការលសុើបសួរបខផ្ថមបាផ្ស្រគ្ប់លព លិលា ។ ា ស្រនមមុផ្អ គលសចនដីលផ្ះស្រតូិ

នំែត់បងាា ញអំពី លៅន្រមមួយរូប ឬ លស្រចើផ្រូប ខដ្ ស្រតូិជាអុនដឹ្នលកំារលសុើបសួរងមលីផ្ះ ។ 

២. លៅស្រនមខដ្ ទទួ បផ្ក្ងនលសុើបសួរបខផ្ថម ន៏ស្រតូិសថ ិតលៅលស្រកាមលនខខែឌ ដូ្ចគុាលៅផ្ឹ សហលៅស្រនម

លសុើបអល េតខដ្រ លហើយអាច ៖ 

ន-ចុះលៅដ្ ់ទីនខផ្ោ ណាខដ្ សថ ិតលៅនុង ខដ្ផ្សមតថនិចច  ទផ្យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ 

វិ ធាាមញ្ញលៅនុង តុលាការនមពងជា៖ 

 ែ-ាដ ប់ចលមោើយានស ី

 គ្-ដឹ្នលកំារខែនលែរ  

 ឃ-ោប់យនិតថងតា  ឬ 

  -បងាគ ប់ឲ្យលធវើលកាស វិ ធាចយយ ។ 

៣. លដ្ើមបីអផ្ុិតដការលសុើបសួរបខផ្ថមលផ្ះ លៅស្រនមអាចលចញដី្កាោត់ឲ្យសួរជំផ្ួសលៅមស្ដផ្ដផី្គ្របា 

យុតដិធម៌បាផ្ខដ្រ ។ 

វវិនន ៩៤: ោសចក្ដីសននិោឋ នបញ្ច ប់ការព្ិភាក្ាោដ្ញោោើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

១. លស្រកាយលព ពិផ្ិតយល ើភសដង តា ទា ំអសរ់ួចលហើយ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិអផ្ុញ្ហញ តឲ្យជផ្ដូ្ចខា 

លស្រកាមលផ្ះ លធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ចប់ការពិភានាលដ្ញលោ ជាបផ្ដបលក្ ប់គុា ៖ 

ន-សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

ែ-សហស្រពះរាជអាជាា  លដ្ើមបីលធវើការសផ្ុិោឋ ផ្បដឹ សុំលោយផ្ទក្  ់មាត់ខដ្ ែោួផ្យ ់លឃើញថាសមស្រសប

លៅផ្ឹ ស្របលយាជផ្៍ អទផ្យុតដិធម៌ ។ 

 គ្-លមនិីរបសជ់ផ្ជាប់លោទ ។ 
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 ឃ-ជផ្ជាប់លោទ ។ 

២. សហលមនិីលមុំែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ សហស្រពះរាជអាជាា អាចលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្

លែោើយតបវិ ធាញបាផ្ ។ 

៣. លៅស្រគ្បន់រែីទា ំអស់ ជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ លមនិីរបសជ់ផ្ជាប់លោទស្រតូិខតមាផ្សិទធលិធវើលសចនដី

សផ្ុិោឋ ផ្ចុ លស្រកាយជាផ្ិចច ។ 

វវិនន ៩៥: ការបនដក្ិចចដ្ំោណ្ករការនីតិវិន ី

ស្របសិផ្លបើការពិភានាលដ្ញលោ មិផ្បាផ្បញ្ចប់លៅនុង លព សិលការលលះលទ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ស្រតូិបផ្ដសិលការលៅទងៃលស្រកាយលទៀត តាមកា បរធាលចទ័ខដ្ បាផ្នំែត់។ 

វវិនន ៩៦: ការព្ិភាក្ាសោម្រចរបសអ់ង្គជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង្   

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. លៅស្រនមទា ំអស់ស្រតូិពិភានាគុាលោយសមាៃ ត់ លដ្ើមបីសលស្រមចលសចនដីលចញា ស្រនម ។ អុនបនខស្រប

អាចស្រតូិលៅឲ្យជួយសស្រមួ ដ្ ់ការពិភានាសលស្រមចលសចនដី។ 

២. លៅនុង ដំ្ណាន់កា លផ្ះ គាម ផ្ពានយសុំណាមួយអាចស្រតូិបាផ្ល ើនយនមនសំអា លទៀតលទលៅចំលពាះ

មុែអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ   គាម ផ្លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្ណាមួយ  អាចទទួ យនបាផ្លទៀតលឡើយ ។  អំ ុង្

សពលពិភាក្ាសសត្ម្ច  សៅត្ក្ម្ អាចសបើក្នីរិវិ្ីស ើង្វិញបាន ។ 

វវិនន ៩៧: ក្ំណ្ត់ោហតរុបសអ់ង្គសវលការ  

(វិ ធាលាផ្ធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆាន ំ ២០០៨) 

១. លៅនុង អំឡង លព សិលការ ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិសរលសរនំែត់លហតុជាលាយ នខែ៍

អនសរទផ្សិលការស្របោទំងៃ លោយយនចិតដទុនោន់បំៃុត។   ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិចុះហតថល ខាល ើ

នំែត់លហតុជាលាយ នខែ៍អនសរស្របោទំងៃ នុង រយៈលព ១០(ដ្ប)់ទងៃ ។ លៅលព កាលៈសទ្សៈពិលសស

តស្រមូិ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ អាចពផ្ារយៈលព លផ្ះបាផ្ ។ 

២. ការស្របស្រពឹតតលៅទផ្សិលការ ស្រតូិបាផ្លធវើស្របតិោរឹន    ផ្ិ ងតទុនយាា  ស្រតឹមស្រតូិ  លោយលស្របើស្របាស់ផ្ូិ

ឧបនរែ៍លាតទសសផ៍្ខដ្ សមស្រសប លស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយរបស់ស្រនឡាបញ្ាី ។ 

៣.  នំែត់លហតុជាលាយ នខែ៍អនសរស្របោទំងៃទផ្ដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ខដ្ លធវើលឡើ លោយស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិ

ោត់ទុនថាមាផ្ភាពស្រតឹមស្រតូិ  ែោងះបញ្ហច  ំអំពីការស្របស្រពឹតតលៅពិតស្របានដ្ទផ្សិលការ ។ លទាះបីជាយាា  ណាន៏
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លោយ ស្របតិោរធានផ្ិ ខែសអាត់សលមោ នុង នរែីោបំាច់ស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តលអាយយនមនលស្របើស្របាស់ លដ្ើមបី

បំលពញបខផ្ថម ឬ ខនតស្រមូិផ្ូិនំែត់លហតុជាលាយ នខែ៏ស្របោទំងៃលលះ  លៅលព ណាន៏បាផ្ ។ 

៤. ពានយសុំលអាយខនតស្រមូិល ើស្របតិោរធាន ស្រតូិលធវើជាលាយ នខែ៍អនសរមនអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ។

អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ អាចពិោរណាល ើពានយសុំលលះ នុង លព ណាមួយលស្រកាយរយៈលព បីទងៃទផ្ទងៃ

លធវើការ គិ្តពីទងៃោន់ពានយសុំ ។ 

វវិនន ៩៨: សាើម្ក្រ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. លៅលព ខដ្ ា ស្រនមមិផ្ស្រតូិបាផ្ស្របកាសនុង លព សិលការចុ លស្រកាយលទ ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ស្រតូិ ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្អំពីការនំែត់កា បរធាលចទ័  លដ្ើមបសី្របកាសា ស្រនម ។ 

២. ា ស្រនមស្រតូិសលស្រមចស្រតឹមខតអ គលហតុទា ំឡាយណា ខដ្ មាផ្លៅនុង ដី្កាបញ្ចូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំ

ជស្រមះបាុលណាោ ះ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចផ្ទោ សប់ដូរការនំែត់បទលោទ ខដ្ បាផ្នំែត់នុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅ

ជំផ្ុំជស្រមះបាផ្ បាុខផ្ដមិផ្អាចបញ្ចូ ផ្ូិនតុៃសងំមទីផ្បទលោទបាផ្លឡើយ ។  អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើការវិ ធាផិ្ច័យយខត

ចំលពាះជផ្ជាប់លោទបាុលណាោ ះ ។ ស្របសិផ្លបើបុគ្គ ណាមួយ  ខដ្ មនបងាា ញែោួផ្នុង លព ជំផ្ុំជស្រមះនុង ឋាផ្ៈ

ជាានស ី  ស្រតូិបាផ្ស សយយថាបាផ្ស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋណាមួយ   ឬ បាផ្សមគំ្ផ្ិតនុង ការស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋ 

អ គជំផ្ុំជស្រមះផ្ឹ លធវើការជំផ្ុំជស្រមះល ើបុគ្គ លលះបាផ្  ុះស្រតាខតលៅលស្រកាយលព ខដ្ ជផ្លលះស្រតូិបាផ្លោទ

ស្របកាផ្ ់ផ្ិ មាផ្ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ដូ្ចខច លៅនុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះបាុលណាោ ះ ។ 

៣. អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិពិផ្ិតយថា លតើអំលពើលលះជាបទឧស្រនិដ្ឋ ខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ

វិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ផ្ិ ថា លតើជផ្ជាប់លោទបាផ្ស្របស្រពឹតដអំលពើលលះខដ្រឬលទ ។ 

៤. អផ្ុលលាមតាមចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា      អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិ

ពាយាមសលស្រមចជាឯនចេផ្ក្ ។ លបើមិផ្អាចសលស្រមចជាឯនច័យផ្បាផ្លទ ការសលស្រមចៃដលក្ លទាសទាមទារឲ្យមាផ្

សលមោ គាសំ្រទពីលៅស្រនមយាា  តិច៤(បួផ្)សលមោ   ។  ស្របសិផ្លបើរនសលមោ ភាគ្លស្រចើផ្តាមតស្រមូិការមិផ្បាផ្លទ

លលះមាផ្ផ្យយថា ជផ្ជាប់លោទស្រតូិរួចៃុតពីបទលោទ ។ 

៥. ស្របសិផ្លបើជផ្ជាប់លោទស្រតូិបាផ្រនលឃើញថាមាផ្លទាស អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិៃដលក្ លទាសជផ្ជាប់លោទ

លលះ ឲ្យស្រសបលៅផ្ឹ និចចស្រពមលស្រពៀ  ចាប់សដ ពីីការបល េើតឲ្យមាផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  

 ផ្ិ   វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 
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៦. លៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះយ ់លឃើញថា     អំលពើខដ្ នំែត់លៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ

មិផ្មាផ្ភសដង តា បងាា ញពិតស្របានដ្ ឬ យ ់លឃើញថា ជផ្ជាប់លោទមិផ្មាផ្ពិរុទធភាពនុង អំលពើទា ំលលះលទ 

ជផ្ជាប់លោទស្រតូិបាផ្រួចៃុតពីបទលោទ ។ 

៧.  លៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះយ ់លឃើញថា បទល មើសខដ្ នំែត់លៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំ

ជស្រមះមិផ្សថ ិតនុង យុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  លលះអ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសលស្រមច

ថា គាម ផ្សមតថនិចចលៅល ើនរែលីលះលទ ។ 

វវិនន ៩៩: អានភុាព្ទនសាើម្ក្រ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. លៅនុង នរែីសលស្រមចឲ្យរួចៃុតពីបទលោទ   ឬលៅលព ខដ្ លទាសខដ្ បាផ្ោន់តិចជា   ឬ លសម ើ

លៅផ្ឹ រយៈលព ទផ្ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ខដ្ បាផ្ជាបរ់ួចមនលហើយ ជផ្ជាប់លោទស្រតូិបាផ្លោះខ  

ភាោ ម    ល ើនខ  ខតជផ្ជាប់លោទលលះ ស្រតូិបាផ្ជាបនុ់ង ការឃុំែោួផ្អំពីបទលោទស្របកាផ្់លៃស លទៀត ។ 

២. លៅលព ខដ្ ជផ្ជាប់លោទខដ្ សថ ិតលៅនុង ការឃុំែោួផ្ជាបលណាដ ះអាសផ្ុ  ស្រតូិបាផ្ស្របកាសថា មាផ្

លទាសលលះអ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសលស្រមចអំពីការឃុំែោួផ្ជាបលណាដ ះអាសផ្ុជាបផ្ដលទៀត ។ ស្របសិផ្លបើជផ្ជាប់លោទ

មាផ្ិតដមាផ្ លៅលព ស្របកាសា ស្រនមបាុខផ្ដមិផ្ជាបនុ់ង ការឃុំែោួផ្លទ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចសលស្រមចបងាគ ប់ឲ្យ

ឃុំែោួផ្ លោយមាផ្សំអា លហតុ ។ លៅលព ខដ្ ជផ្ជាប់លោទអិតដមាផ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលចញដី្កាបងាគ ប់

ឲ្យោប់ែោួផ្។ ដី្កាទា ំលផ្ះស្រតូិមាផ្អាផ្ុភាពអផ្ុិតដភាោ មៗ ។ 

៣. លៅលព ស្របកាសា ស្រនមការោន់ឲ្យសថ ិតលៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ ស្រតូិអស់

អាផ្ុភាព។ អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលធវើលសចនតីសលស្រមចចាបំាច់ោោទាក្់ទ្ង្នឹង្វរថុតាង្ ដដលបិទ្ស្តល ក្សបាះត្តា

សហើយក្នុង្សគាលបំែ សនះអាចអសញ្ជើញ ឬ ផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការោក់្ស្តរដពីសំដក់្អនក្ ដដលម្ិន

ដម្នជាភាគីថ្នសរឿង្ក្តី ។ 

វវិនន ១០០: ការសោម្រចោើកៃើម្បោយាជន៍្ខៃនក្រដ្ឋបបោវណ្ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិសលស្រមចអំពីៃ ស្របលយាជផ្៍ខៃុនរដ្ឋបបលិែលីៅនុង ា ស្រនម ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះ មិផ្ស្រតូិ

លចញា ស្រនមសលស្រមចអំពីបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ខដ្ ៃក្ងយលៅផឹ្ ា ស្រនមសលស្រមចអំពីបែត ឹ អាជាា នុង 

លរឿ នតីខតមួយលឡើយ ។  លៅលព ខដ្ សមស្រសប    អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចបផ្តការសលស្រមចអំពីៃ ស្របលយាជផ្៍

ខៃុនរដ្ឋបបលិែ ីលៅនុង សិលការលោយខឡនមួយលទៀតបាផ្ ។ 
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វវិនន ១០១:  ម្រង់្ការទនសាើម្ក្រ 

១. ា ស្រនមស្រតូិខចនជាពីរខៃុនៈ 

ន-ខៃុនសំអា លហតុ គឺ្ជាការយ ់លឃើញអំពីមូ លហតុខា អ គលហតុ ផ្ិ  អ គចាប់ខដ្ លឲំ្យអ គ

ជំផ្ុជំស្រមះលចញលសចនដីសលស្រមច  

ែ-ខៃុនសលស្រមចលសចនដីរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ 

២. ស្របសិផ្លបើមិផ្មាផ្សលមោ ជាឯនចេផ្ក្លទ លៅស្រនមអាចសរលសរលយាប ់លោយខឡនមួយលៃស  ឬ 

លយាប ់ ជំទាសល់ៅនុង នរែលីផ្ះ លហើយស្រតូិភាច ប់លៅផ្ឹ ា ស្រនម ។ 

៣. អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិពិផ្ិតយល ើរា ់បទលោទលៅនុង ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ  ពិោរណាល ើ

 ទធៃ  ទផ្និចចពិភានាលដ្ញលោ ខដ្ បាផ្ល ើនលឡើ នុង លព ជំផ្ុំជស្រមះ ។ 

៤. ខៃុនសំអា លហតុលៅនុង ា ត្ក្ម្ ស្រតូិលែោើយតបលៅផ្ឹ លសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្ជាលាយ យនខអនសរខដ្ 

បាផ្លធវើលឡើ លោយភាគី្ទា ំអស់ ។ 

៥. ខៃុនសលស្រមចលសចនដីរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ     ស្រតូិបញ្ហា ន់ពីបទល មើសផ្ីមួយៗខដ្ ស្របស្រពឹតត

លោយជផ្ជាប់លោទ ចាប់ជាធរមាផ្ ការៃដលក្ លទាស ផ្ិ សំែ  ។ 

៦. ា ស្រនមស្រតូិខតចុះហតថល ខាលោយលៅស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ផ្ិ  ស្រនឡាបញ្ាីៃ ខដ្រ ។ 

លៅស្រនមខដ្ មាផ្លយាប ់ជំទាសស់្រតូិចុះហតថល ខាខតលៅល ើឯនារៃដ ់លយាប ់លោយខឡន ឬ លយាប ់

ជំទាសរ់បស់ែោួផ្ខតបាុលណាោ ះ ។  ា ស្រនមស្រតូិមាផ្ចុះលសចនដីដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

 ន-កា បរធាលចទ័ទផ្សិលការ 

 ែ-កា បរធាលចទ័ទផ្ការស្របកាសា ស្រនម  

 គ្-លមម ះរបសល់ៅស្រនមខដ្ ជំផ្ុំជស្រមះ  

 ឃ-លមម ះរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា   

  -លមម ះរបសស់្រនឡាបញ្ាី  

ច-លមម ះលពញ អាសយោឋ ផ្ ទងៃខែឆំុ្ននំលែើត ទីនខផ្ោ នំលែើត ផ្ិ  មុែរបររបស់ជផ្ជាប់លោទ  

ែ-លមម ះលពញរបស់លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ផ្ិ អាសយោឋ ផ្បចចងបបផុ្ ទងៃខែឆំុ្ននំលែើត ទីនខផ្ោ 

នំលែើត ផ្ិ មុែរបរ លៅលព ខដ្ សហលមនវិ ីលមំុែតំណា លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីលសុើសុ ំ
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ជ-លមម ះលពញរបស់លមនិី ផ្ិ   

ឈ-សិទធបិដឹ ាទុនខរបស់ភាគី្ ផ្ិ   នខែែឌ  ផ្ិ  លព លិលានំែត់សស្រមាបប់ដឹ ាទុនខ ។ 

៧. ា ស្រនមលដ្ើម ខដ្ មាផ្ទស្រម ់ដូ្ចខា ល ើ ស្រតូិចុះហតថល ខាយាា  យូរបំៃុតលៅទងៃលចញា 

ស្រនម ។ 

វវិនន ១០២: ការម្បកាសសាើម្ក្រោៅសវលការសានរណ្ៈ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០១ ខែ នមុភៈ ឆំុ្ន ២០០៨) 

១. ស្រគ្ប់ា ស្រនមទា ំអសស់្រតូិខតស្របកាសលៅលព សិលការជាានរែៈ ។ ខៃុនសល ខបទផ្សំអា 

លហតុ ផ្ិ ខៃុនសលស្រមចលសចនដីស្រតូិខតអាផ្ខាោ  ំៗ លោយស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ឬ សមាជិនទផ្អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះណាមុាន់ ។ លៅស្រនមខដ្ មាផ្លយាប ់ៃក្ងយ អាចអាផ្លោយផ្ទក្  ់មាត់ផ្ូិលសចនដីសល ខបគំ្ផ្ិតៃក្ងយ

របស់ែោួផ្ ។ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិៃដ ់ា ស្រនមចមោ មួយចាប់លៅឲ្យភាគី្ទា ំឡាយ    ផ្ិ    ស្រតូិនលថា 

ា ស្រនមស្រតូិបាផ្ៃសពវៃាយលោយការធាយា យយរដ្ឋបា  តាមមលធាបាយសមត្សប ។ 

២. សបើសិនជាជនជាប់សចាទ្អវរតមានសៅសពលត្បកាសស្តលត្ក្ម្ ជនជាប់សចាទ្នឹង្ត្រូវបានជូនដំណឹង្

តាម្រយៈសម្ធាវីរបស់ខលួន ឬ តាម្រយៈសម្ធាវីដដលត្រូវបានចារ់តាំង្    សោយអង្គជំនុំជត្ម្ះស្តលាដំបូង្  ។  

រយៈសពលោក់្បណត ឹង្ស្តទ្ុក្ខគិរចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹង្ ។ 

វវិនន១០៣: សាើម្ក្រោក្់ព្័នធនឹង្ោដ្ករបណ្ត ឹង្រដ្ឋបបោវណ្ី 

(ស្រតូិ បាផ្លធវើផ្រិានរែ ៍លៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 

ច-នីតិវិនីទនបណ្ដ ឹង្សា ុក្ខចំោោះោសចក្ដីសោម្រចទនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដ្ំបូង្ 

វវិនន ១០៤: យុតាត និការទនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំព្ូើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៥ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០០៨ ផ្ ិទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ស្រតូិសលស្រមចល ើបែត ឹ ាទុនខ ជំទាស់លៅផ្ឹ ា ស្រនមល ើអ គ

លសចនតីឬ លសចនតីសលស្រមចទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  លោយខៃអនល ើមូ ោឋ ផ្ ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន. នំហុសល ើអ គចាប់ ខដ្ លលំអាយលមាឃៈ ា ស្រនមល ើអ គលសចក្តី ឬលសចនតីសលស្រមចលលះ ។ 

ឬ  

ែ. នំហុសទផ្អ គលហតុ ខដ្ លលំអាយា ស្រនមល ើអ គលសចនតី ឬ  លសចនតីសលស្រមចលលះមាផ្ភាព 
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មិផ្យុតតិធម៌ ។ 

បខផ្ថមពីលផ្ះ បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ ស្របឆំ្ន លៅផ្ឹ លសចនតីសំលរចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ អាច

លធវើលៅបាផ្លោយខៃអនល ើមូ ោឋ ផ្ទផ្ការភយផ្តស្រចឡំ ខដ្ ខសត  លចញពីការលស្របើែលក្ ផ្ុសិទធិរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  ខដ្ លលំអាយបាះពា ់ដ្ ់សិទធិរបស់មាច សប់ែត ឹ ាទុនខ ។ 

នុង លគា បំែ ទា ំលផ្ះ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ែោួផ្ឯ  អាចលបើនការពិផិ្តយល ើភសតងតា  

ផ្ិ ខសវ  រនភសតងតា ងមី លដ្ើមបីលធវើការសលស្រមចល ើបញ្ហា លផ្ះ ។ 

២. អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ អាចសលស្រមចតមេ ់ ឬ ទុនជាលមាឃៈ ឬ ខនខស្របលសចនដីសលស្រមចរបស ់

អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ   មួយខៃុន ឬ ទា ំស្រសង បាផ្ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១១០ ។ 

៣. លសចនដីសលស្រមចទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  គឺ្ជាលសចនដីសលស្រមចចុ លស្រកាយ ផ្ិ    មិផ្ស្រតូិប វិ 

ឲ្យអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ វិ ធាញលឡើយ ។ 

៤.  លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ដូ្ចខា លស្រកាមស្រតូិបាផ្លបើនៃោូិឲ្យបតឹ ាទុនខភាោ មៗ៖ 

ន-លសចនតីសលស្រមចខដ្ មាផ្អាផុ្ភាពបញ្ចប់និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី ។  

ែ-លសចនតីសលស្រមចអំពីការឃុំែោួផ្ផ្ិ ការោន់ឲ្យសថ ិតលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការអផ្ុលលាម 

   តាមិធានផ្ ៨២ ។ 

 គ្-លសចនតីសលស្រមចអំពីិធានផ្ការការពារតាមិធានផ្ ២៩ (៤) (គ្) ផ្ិ  

ឃ-លសចនតីសលស្រមចសត ីពីការលស្រជៀតខស្រជនចូ នុង និចចការរដ្ឋបា របស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ តាមិធានផ្ ៣៥ 

(៦) ។ 

លសចនតីសលស្រមចលៃស លទៀត អាចបតឹ ាទុនខបាផ្ខតនុង នរែីខដ្ បាផ្លធវើលឡើ ស្រសបលព ជាមួយ 

បែត ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផ្ឹ ា ស្រនមល ើអ គលសចនតី ។ 

ល ើនខ  ខតមាផ្ខច នុង ិធានផ្ទៃក្នុង  ឬ ការសលស្រមចលៃស លោយអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ បែត ឹ 

ាទុនខភាោ មៗមិផ្មាផ្អផ្ុភាពប អ ់ផ្ីតិវិ ធាធីមុែអ គជំផំុ្ជស្រមះាលាដំ្បូ លទ ។  

វវិនន ១០៤ សក្ួនៈ វវិននអនុវតតជានរមានោៅចំោោះរុែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំព្ូើ 

(អផ្មុយតទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៧ ខែ នញ្ហញ  ឆំុ្ន ២០១០) 
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រា ់វិ ធានផ្ខដ្ ស្រតូិអផ្ុិតដលៅអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ       ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដចំលពាះអ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ  នុង នរែីសមស្រសប ស្របសិផ្លបើគាម ផ្បទបបញ្ញតដិលោយខឡនណាមួយលលះលទ ។  

វវិនន ១០៥: ការ  ួើបណ្ដ ឹង្សា ុក្ខ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១- បែដ ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ា ស្រនមរបស់អ គជផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អាចលធវើលឡើ លោយៈ 

 ន-សហស្រពះរាជអាជាា   

 ែ-ជផ្ជាប់លោទ  

គ្- លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី អាចោន់ពានយបែត ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផ្ឹ  លសចនតីសលស្រមចសត ីពីសំែ  ។ 

លៅលព ខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា  បាផ្លធវើបែត ឹ ាទុនខរួចលហើយ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ីអាចោន់

ពាន្យបែត ឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផ្ឹ ា ស្រនម ។ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី មិផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលធវើបែត ឹ 

ាទុនខល ើលសចនតីសលស្រមចៃតលក្ លទាសបាផ្លឡើយ ។  

២. ភាគី្ខដ្ មាផ្បំែ បតឹ ាទុនខចំលពាះលសចនតីសលស្រមចណាមួយរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ខដ្ 

លបើនៃោូិាទុនខភាោ មៗ អផុ្លលាមតាមិធានផ្ ១០៤ (៤) ស្រតូិោន់បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗលផ្ះ លោយបញ្ហា ន់ពី

មូ ោឋ ផ្គាសំ្រទបែត ឹ ាទុនខ ផ្ិ ទឡហីនរែ៍លល ។ មូ ោឋ ផ្ផ្ីមួយៗទផ្បែត ឹ ាទុនខស្រតូិ ៖ 

ន. បញ្ហា ន់អំពីនំហុសអ គចាប់ ផ្ិ ស្រតូិបងាា ញថានំហុសលលះបណាត  ឲ្យលសចនតីសលស្រមចមាផ្

លមាឃភាព។ ឬ 

ែ.បញ្ហា ន់អំពីនំហុសខដ្ ខសត លឡើ ពីការលស្របើែលក្ ផ្ុសិទធិរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ខដ្ លំ

លអាយមាផ្ការបាះពា ់ដ្ ់សិទធិរបស់មាច ស់បែត ឹ ាទនុខ ។ ឬ 

គ្. បញ្ហា ន់អំពីនំហុសអ គលហតុ ផ្ិ ស្រតូិបងាា ញថានំហុសលផ្ះលលំអាយមាផ្ការភយផ្តស្រចឡំ នុង ការ

សំលរចលសចនតីរបស់តុលាការ ។  

៣. ភាគី្ខដ្ មាផ្បំែ បតឹ ាទុនខចំលពាះា ស្រនមរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិោន់លសចនត ី

ជូផ្ដំ្ែឹ  អំពីបែត ឹ ាទុក្ខ លោយបញ្ហា ន់ពីមូ ោឋ ផ្ទផ្បែត ឹ ាទុនខលលះ ។ លសចនតីជូផ្ដំ្ែឹ អំពី

បែត ឹ ាទុនខ ខដ្ បញ្ហា ន់ពីមូ ោឋ ផ្ផ្ីមួយៗ ស្រតូិបញ្ហា ន់ពីនំហុសអ គចាប់ ខដ្ លឲំ្យលសចនតីសលស្រមច

លលះលមាឃៈ ផ្ិ នំហុសអ គលហតុ ខដ្ លឲំ្យលសចនតីសលស្រមចលលះមាផ្ភាពមិផ្យុតតិធម៌ ។ បលក្ ប់មន មាច ស់
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បែត ឹ ាទុនខ ស្រតូិោន់ារណាបែត ឹ ាទុនខលោយបញ្ហា ន់ពីទឡហីនរែ៍ ផ្ិ ឯនារសំអា ៃោូិចាប់ខដ្ 

គាសំ្រទមូ ោឋ ផ្ផ្ីមួយៗ អផ្ុលលាមតាម នខែែឌ លៅនុង វានយែែឌ ទី ២ (ន) ផ្ិ  (គ្) ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ ។ 

៤. រា ់បែត ឹ ាទុនខស្រតូិបងាា ញៃ ខដ្រអំពីមូ ោឋ ផ្ ឬ ែោឹមារទផ្លសចនតីសលស្រមច ខដ្ ែោួផ្ជំទាស់លោយ

លយា ល ែទំពយរ ផ្ិ វានយែែឌ ជាន់លាន់ទផ្លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។  

វវិនន ១០៦: ការជូនដ្ណំ្ឹង្អំព្ីបណ្ត ឹង្សា កុ្ខ និង្ការោក្់សារណា 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៣ ខែ សីោ ឆំុ្ន ២០១១) 

១. លបើមាផ្ការោន់ពានយសុំបដឹ ាទុនខ ឬពានយសុំបតឹ ាទុនខភាោ មៗ ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលា

ដំ្បូ  ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ជាបលក្ ផ្់ដ្ ់ស្រគ្ប់ភាគី្ ផ្ិ លមនិីទា ំអស់របស់ពួនលគ្ ។ 

២. បែដ ឹ ាទុនខ ផ្ិ បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ ស្រតូិោន់ជូផ្ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ ស្រតូិ

ចុះនុង បញ្ាីបែដ ឹ ាទុនខទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ 

៣. ជផ្ជាប់លោទ អាចស្រតូិបាផ្តំណា លោយលមនិីតំណា  តាមការស្របគ្ ់សទិឋិជាលាយ នខណ៍

អនសរ លដ្ើមបោីន់ពានយបែត ឹ ាទុនខ ។ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែីស្រតូិខតតំណា លោយសហលមនិីលមុំែលដ្ើម

បែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ។ 

៤. ការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីបែត ឹ ាទុនខ ឬ បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ ស្រតូិចុះហតថល ខាលោយលដ្ើមបែត ឹ ាទុនខ ឬ 

លមនិីលដ្ើមបែត ឹ ាទុនខ ផ្ិ ចុះហតថល ខាសល ខបលោយស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។  ិែិត

ស្របគ្ ់សទិឋជិាលាយ នខណ៍អនសរន៏ស្រតូិជូផ្ភាា ប់ជាមួយផ្ឹ ពានយបែដ ឹ លផ្ះ ។ 

៥. ារណាបែត ឹ ាទនុខស្របឆំ្ន លៅផ្ឹ ា ស្រនម រួមទា ំការោន់ឯនារលៃស ៗបលក្ ប់លទៀត ស្រតូិ 

ស្របគ្ ់ជូផ្លៅស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ។ 

៦. នុង នរែខីដ្ ជផ្ជាប់លោទនំពុ សថ ិតលៅនុង ការឃុំែោួផ្ជផ្លលះ ស្រតូិោន់ពានយបែដ ឹ ាទុនខលផ្ះ

តាមរយៈស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លហើយស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំស្រតូិបញ្ាូផ្ពានយបែដ ឹ 

លផ្ះមន ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ភាោ ម ។ ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិចុះផ្ិលទក្សលៅនុង បញ្ាីបែដ ឹ ាទុនខ។ 

វវិនន ១០៧: រយៈោព្ើទនបណ្ដ ឹង្សា ុក្ខ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ ី០៦ ខែ មលី ឆំុ្ន ២០០៩) 

១. នុង នរែីខដ្ លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ       លបើនឲ្យមាផ្បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ 

ដូ្ចមាផ្ខច នុង ិធានផ្ ១០៤ (៤) (ន) ផ្ិ (ឃ) បែត ឹ ាទុនខស្រតូិលធវើលឡើ នុង រយៈលព ៣០(ាមសិប)ទងៃ
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ោប់ពីទងៃស្របកាសលសចនតីសលស្រមច ឬពីទងៃជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនតីសលស្រមចលលះ ។ 

២. នុង នរែីខដ្ លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ពាន់ពយផ្ធផ្ឹ ការឃុំែោួផ្  ការោន់ឲ្យសថ ិត

លៅលស្រកាមការស្រតួតពិផ្ិតយតាមៃោូិតុលាការ ឬិធានផ្ការការពារ ខដ្ លបើនឲ្យមាផ្បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ ដូ្ច

មាផ្ខច នុង ិធានផ្ ១០៤ (៤) (ែ) ផ្ិ  (គ្) ផ្ិ ល ើនខ  ខតស្របការខដ្ មាផ្ខច នុង អផុ្ិធានផ្៣ ខា 

លស្រកាម    បែត ឹ ាទុនខស្រតូិលធវើលឡើ នុង រយៈលព ១៥(ដ្ប់ស្របា)ំទងៃ   គិ្តោប់ពីទងៃស្របកាសលសចនតីសលស្រមច ឬ

ការជូផ្ដំ្ែឹ ពីលសចនតីសលស្រមចលលះ លៅតាមនរែីសមស្រសប ។ 

៣. នុង នរែីខដ្ លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  បងាគ ប់ឲ្យលោះខ  ឲ្យលៅលស្រៅឃុំជា

បលណាត ះអាសផ្ុ ខដ្ លបើនឲ្យមាផ្បតឹ ាទុនខភាោ ម ដូ្ចមាផ្ខច នុង ិធានផ្ ១០៤ (៤)(ែ) បែត ឹ ាទុនខ

ស្រតូិលធវើលឡើ លោយអផុ្លលាមលៅតាមផី្តិិធាធី ដូ្ចមាផ្ខច នុង ិធានផ្ ៨២ (៦) ផ្ិ នុង រយៈលព  ២៤ លមាា   

គិ្តោប់ពីលព ជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនតីសលស្រមចលោះខ  ឲ្យលៅលស្រៅឃុំ ។ 

៤. លសចនតីសំុបតឹ ាទុនខស្របឆំ្ន ផឹ្ ា ស្រនមទផ្អ គជំផំុ្ជស្រមះាលាដំ្បូ  ដូ្ចមាផ្នំែត់លៅនុង ធិានផ្ 

១០៥ (៣) ស្រតូិលធវើនុង រយៈលព ៣០ទងៃ គិ្តោប់ពីទងៃស្របកាសា ស្រនម ឬការជូផ្ដំ្ែឹ ពីា ស្រនមលលះ 

តាមនរែីសមស្រសប ។ មាច ស់បែត ឹ ាទុនខស្រតូិោន់ជូផ្ារណាបែត ឹ ាទុនខនុង រយៈលព ៦០ទងៃ គិ្តោប់ពី 

កា បរធាលចទ័ទផ្ការជូផ្ដំ្ែឹ ពីការបតឹ ាទុនខ ។ នុង នរែីខដ្ មាផ្បែត ឹ ាទុនខ លោយភាគី្ណាមួយ 

ភាគី្ដ្ទទលទៀតមាផ្រយៈលព បខផ្ថម១៥(ដ្ប់ស្របាំ)ទងៃលទៀត លដ្ើមបីោន់លសចនតីសុំបតឹ ាទុនខ ។    រយៈលព 

បខផ្ថមលផ្ះស្រតូិគិ្តោប់ពីទងៃៃុតរ ត់រយៈលព ទផ្បែត ឹ ាទុនខល ើនដំ្បូ  ។  

វវិនន ១០៨: នីតិវិនទីនបណ្ដ ឹង្សា ុក្ខចំោោះរុែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំព្ូើ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី៥ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០០៨ ផ្ ិទងៃទ០ី៦ ខែមលី ឆំុ្ន២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី៣ ខែសីោ 

ឆំុ្ន២០១១) 

១. នុង នរែមីាផ្បែដ ឹ ាទុនខចំលពាះា ស្រនមរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ     ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិបញ្ាូផ្សែំុំលរឿ លៅស្រនឡាបញ្ាី ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ លោយភាា ប់ជាមួយ

ផ្ូិឯនារងតចមោ ទផ្ា ស្រនម ផ្ិ  លសចនដីជូផ្ដំ្ែឹ ផ្ីមួយៗទផ្បែដ ឹ ាទនុខលផ្ះខដ្ មាផ្លសចនដី

បញ្ហា ន់ថា បាផ្ងតចមោ ស្រតឹមស្រតូិ ។ 

២. នុង នរែមីាផ្បែដ ឹ ាទុនខភាោ មៗ ស្របឆំ្ន ផ្ឹ លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  

សំែុំលរឿ  រួមជាមួយឯនារងតចមោ បញ្ហា ន់ស្រតឹមស្រតូិទផ្លសចនតីសលស្រមច ផ្ិ បែត ឹ ាទុនខភាោ មៗផ្ីមួយៗ 

ស្រតូិបញ្ាូផ្លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  នុង រយៈលព ១០(ដ្ប)់ទងៃ គិ្តពីទងៃោន់បែដ ឹ ាទុនខល ើនខ  
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ខតមាផ្កា ៈលទសៈខដ្ មិផ្អាចជំផ្ះបាផ្ ។ កា ៈលទសៈមិផ្អាចជំផ្ះបាផ្លផ្ះ ស្រតូិមាផ្ការបញ្ហា ន់ឲ្យបាផ្

ចាស់លាស់នុង លព លធវើការបញ្ាូផ្សំែុឯំនារលផ្ះលៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ។ 

៣. កា បរធាលចទ័ទផ្សិលការជំផ្ុំជស្រមះល ើបែដ ឹ ាទុនខ        ស្រតូិនំែត់លោយស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ  លស្រកាយពីបាផ្ពិផ្ិតយថា សំែុំលរឿ មាផ្ នខែៈស្រគ្ប់ស្រគាផ្់លហើយ ។ ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំ

ជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ស្រគ្ប់ភាគី្អំពីកា បរធាលចទ័ទផ្សិលការ ។  ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ អាចសលស្រមចថា លៅស្រនមបស្រមង មុាន់ឬទា ំពីរ ស្រតូិមាផ្ិតដមាផ្នុង អំឡង លព សិលការល ើ

បែត ឹ ាទុនខ ។  

៤. អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិលចញលសចនដីសលស្រមចរបសែ់ោួផ្សត ីពីបែត ឹ ាទុនខណាមួយស្របឆំ្ន ផ្ឹ 

ា ត្ក្ម្ នុង អំឡង លព មួយសមរមយ ។  

៤. (សក្ួ ផ្) អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិសលស្រមចលសចនតីល ើបែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ:  

ន) ស្របឆំ្ន ផឹ្ លសចនតីសលស្រមចទាន់ទ ផឹ្ ិធានផ្ ១០៤ (៤) (ែ) ដ្ ់ (ឃ) នុង អំឡង លព ៣(បី)ខែ 

បលក្ ប់ពីទទួ បាផ្ឯនារដូ្ចមាផ្ខច នុង  នថាែែឌ  ២ ទផ្វិ ធានផ្លផ្ះ ។ 

ែ) អ គជំផ្ុំជស្រមះ ស្រតូិសលស្រមចល ើបែត ឹ ាទុនខភាោ មៗស្របឆំ្ន ផឹ្ លសចនតីសលស្រមចទាន់ទ ផឹ្ ិធានផ្ 

១០៤ (៤) (ន) នុង អំឡង លព ៣(បី)ខែ បលក្ ប់ពីទទួ បាផ្ឯនារដូ្ចមាផ្ខច នុង  នថាែែឌ  ២ 

ទផ្ិធានផ្លផ្ះ ។ ន៏បាុខផ្ត នុង នរែពិីលសស  អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  អាចពផ្ាលងរលិលាលផ្ះមួយ

ខែបខផ្ថមលទៀត ។ ស្របសិផ្លបើ លសចនតីសលស្រមចលផ្ះ មិផ្ស្រតូិបាផ្លចញនុង រយៈលព នំែត់លលះលទ 

លសចនតីសលស្រមចរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិតំន ់ទុនជាបាផ្ការ ។   

លសចនតីសលស្រមចខដ្ បាផ្លចញ នុង រយៈលព នំែត់ខា ល ើ លោយអផ្លុលាមតាមិធានផ្លផ្ះ  ស្រតូិរួមបញ្ចូ 

ផ្ូិលសចនតីសល ខបទផ្សំអា លហតុ ។ សំអា លហតុលពញល ញ ផ្ឹ ស្រតូិលចញឲ្យបាផ្ឆ្នបត់ាម ទធភាពខដ្ 

អាចលធវើលៅបាផ្ ។ 

ស្របសិផ្លបើអ គជំផ្ុំជស្រមះ ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ ភាគី្ថា ែោួផ្មិផ្អាចរនសលមោ ភាគ្

លស្រចើផ្ល ើស ប់បាផ្លទលលះ លសចនតីសលស្រមចរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិតំន ់ទុនជាបាផ្ការ ។ 

៥. ស្របនផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិោត់តា ំលៅស្រនមអផ្តរជាតិមួយរូប ផ្ិ លៅស្រនមជាតិមួយ

រូបលអាយលធវើជាសហលៅស្រនមរបាយការែ៏សស្រមាបប់ែត ឹ ាទុនខលលះ។ សហលៅស្រនមរបាយការែស៍្រតូិលធវើ

របាយការែ៍ជាលាយ នខយអន្សរ ខដ្ ស្រតូិច អង អំពីអ គលហតុ ផ្ិ លសចនតីសំលរច ំអិតទផ្លសចនតីសលស្រមច
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ខដ្ ស្រតូិបាផ្បតឹ ាទុនខ។ របាយការែ៍ស្រតូិខតៃត ់ពយត៌មាផ្លអាយបាផ្ ំអិតស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ លដ្ើមបីឲ្យអ គជំផ្ុំ

ជស្រមះបាផ្ទទួ ពយត៌មាផ្លពញល ញអំពីបែត ឹ ាទុនខ ។ របាយការែ៏លផ្ះស្រតូិបញ្ាូ លៅនុង សំែុំលរឿ  ។ 

៦. សហស្រពះរាជអាជាា  ផិ្ លមនិីភាគី្ដ្ទទលទៀត អាចលមើ សំែុំលរឿ បាផ្លៅស្រគ្ប់លព មុផ្កា 

បរធាលចទ័ទផ្សិលការ។ សហស្រពះរាជអាជាា  ផិ្ លមនិីរបស់ភាគី្ អាចោន់ារណាអំពីបែត ឹ ាទុនខលៅ

ស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ដូ្ចមាផ្ខច លៅនុង លសចនតីខែលអំផ្ុិតតសត ីពីការោន់ឯនារ ។

ស្រនឡាបញ្ាីស្រតូិចុះកា បរធាលចទ័ទទួ ារណា ផ្ិ  ោន់បញ្ចូ ារណាលលះលៅនុង សំែុំលរឿ  ។ 

៧. ភាគី្អាចលសុើសុបំខផ្ថមភសតងតា ចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  លយា តាមិធានផ្ ៨៧ (៣) 

លបើសិផ្ជាភសតងតា លលះ មិផ្អាចរនបាផ្នុង លព សិលការ លហើយខដ្ អាចជានតាត នំែត់លឲំ្យមផ្ដ្ ់

ការលធវើលសចនតីសលស្រមចលៅនុង សិលការ ។ លសចនតីលសុើសុំបខផ្ថមភសតងតា ស្រតូិបញ្ហា ន់ឱ្យបាផ្ចាស់លាស់ អំពី

ទំលន់ទំផ្ លោយផ្ទក្  ់រវា ភសតងតា បខផ្ថមងមីលលះ ជាមួយផ្ឹ សមាអ  លហតុជាន់លាន ់ ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ បាផ្ល ើន ។  ភាគី្លៃស លទៀតខដ្ រ ការបាះពា ់លោយលសចនតីលសុើសុំលផ្ះ អាចលធវើការលែោើយតប

នុង រយៈលព ១៥ទងៃ ោប់ពីទងៃទទួ បាផ្ការជូផ្ដំ្ែឹ អំពីលសចនតីលសុើសុលំលះ ។ 

វវិនន ១០៩: អំព្សីវលការោើកបណ្ដ ឹង្សា ុក្ខ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី៦ ខែមលី ឆំុ្ន២០០៩) 

១. សិលការទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ស្រតូិលធវើលឡើ ជាានរែៈ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ 

អាចលធវើលសចនតីសលស្រមចពិោរណាល ើបែត ឹ ាទុនខភាោ មៗ លោយខៃអនខតល ើមូ ោឋ ផ្ទផ្លសចនតីសផ្ុិោឋ ផ្ជា

លាយ នខែ៏ខដ្ ោន់លោយភាគី្ខតបាុលណាោ ះ ។ 

២. ការធាយា យយរដ្ឋបា ស្រតូិនលអំពីការៃសពវៃាយជាានរែៈអំពីសិលការល ើបែដ ឹ ាទុនខលផ្ះ 

លោយអផ្ុលលាមតាមវិ ធានផ្ការការពារ ដូ្ចខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

៣. នុង នរែខីដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះពិោរណាលឃើញថា    សិលការជាានរែៈលធវើឲ្យែូចខាតដ្ ់

សណាដ ប់នុប់ានរែៈ ឬ បាះពា ់ដ្ ់វិ ធានផ្ការការពារ  ដូ្ចខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ  អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះតាមរយៈលសចនដីសលស្រមចខដ្ មាផ្សំអា លហតុ អាចសលស្រមចថាការជំផ្ុំជស្រមះទា ំមូ  ឬ មួយ

ខៃុនស្រតូិលធវើជាសមាៃ ត់បាផ្  ។  លសចនដីសលស្រមចលផ្ះបិតៃោូិបដឹ តវាា  ។ 

៤. សហលៅស្រនមរបាយការែ៍ស្រតូិអាផ្របាយការែជ៍ូផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះ  ។ បលក្ ប់មនស្របនផ្ស្រតូិស្របាប់

ដ្ ់ ជផ្ជាប់លោទអំពីសិទធរិបស់ែោួផ្ខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ២១.១ (ឃ) ផ្ិ ដឹ្នលដំំ្លែើរការសិលការ

។ មាច សប់ែដ ឹ ាទុនខ អាចលធវើារណាបញ្ហា ន់អំពីមូ ោឋ ផ្ទផ្បែដ ឹ ាទុនខ លហើយភាគី្ដ្ទទលទៀតន៏អាចលធវើ
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ារណាលែោើយតបបាផ្ខដ្រ ។ លៅស្រនមទា ំអស់អាចសួរសំែួរទា ំឡាយខដ្ ែោួផ្យ ់ថា អាចមផ្លៅ

ដ្ ់ការលធវើលសចនដីវិ ធាផិ្ច័យយចំលពាះបែដ ឹ ាទុនខ ។ 

៥. ភាគី្មិផ្អាចល ើនលឡើ អំពីបញ្ហា ណាមួយទផ្អ គលហតុ ឬ អ គចាប់   ខដ្ មិផ្បាផ្សរលសរបងាា ញ

មុផ្ លៅនុង ារណាទផ្បែត ឹ ាទុនខ លៅនុង អំឡង លព ទផ្សិលការលឡើយ ។ 

៦. ស្រគ្ប់នរែទីា ំអស់ ជផ្ជាប់លោទស្រតូិផ្ិយាយលស្រកាយលគ្បំៃុត  ។  លមនិីរបសជ់ផ្ជាប់លោទស្រតូិ

បាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យលធវើលសចនដីសផ្ុិោឋ ផ្តបលោយសល ខប ។ 

វវិនន ១១០: អានភុាព្ទនបណ្ដ ឹង្សា ុក្ែ្ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ០ី៣ ខែសីោ ឆំុ្ន២០១១) 

១. វិ ធាា ភាពទផ្បែដ ឹ ាទុនខស្រតូិនស្រមិតស្រតឹមបញ្ហា  ខដ្ ល ើនលឡើ នុង លសចនតីជូផ្ដំ្ែឹ  ឬ បែត ឹ 

ាទុនខភាោ មៗ ។ 

២. ស្រគ្ប់នរែទីា ំអស់ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ   អាចខនខស្របបទលោទស្របកាផ្់  ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ បាផ្នំែត់ ។ បាុខផ្ដអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ មិផ្ស្រតូិបខផ្ថមនតុៃសងំមី ទផ្បទល មើសណាមួយ

ខដ្ មិផ្បាផ្ោន់ជូផ្លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ លដ្ើមបីសលស្រមចលលះលទ ។ 

៣. អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  មិផ្អាចបខផ្ថមទមៃផ្់លទាសបាផ្លឡើយ កា ណាលបើមាផ្ខតជផ្ជាប់

ខតបាុលណាោ ះខដ្ លធវើបែដ ឹ ាទុនខលលះ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ   អាចខនខស្របា ស្រនមបាផ្លៅនុង 

ផ្យយ  ខដ្ ៃដ ់ៃ ស្របលយាជផ្៍ដ្ ់ជផ្ជាប់លោទខតបាុលណាោ ះ ។ នុង នរែលីផ្ះ អ ្គ្ជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ មិផ្អាចសលស្រមចបល េើផ្បផ្ក្ងនទផ្ការជួសជុ  សំែ ែូចខាតដ្ ់លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែបីាផ្លឡើយ ។  

៤. លៅលព ខដ្ មាផ្បែដ ឹ ាទុនខរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា          អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ អាច

សលស្រមចល ើនខ  លោទស្របកាផ្់ជផ្ជាប់លោទ ឬ ខនខស្របការៃតលក្ លទាស ខដ្ សលស្រមចលោយអ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ អាចសលស្រមច ពីអផ្ុលទាសោបំាច់ ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលា

ដំ្បូ មិផ្បាផ្សលស្រមច ។ បាុខផ្ដនុង នរែីខដ្ បែដ ឹ ាទុនខលធវើលឡើ  លោយសហស្រពះរាជអាជាា ស្របឆំ្ន ផ្ឹ 

ា ស្រនម ខដ្ សលស្រមចឱ្យរួចៃុតពីបទលោទរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ 

អាចស្រតឹមខតលធវើការខនខស្របផ្ូិខៃុនសំអា លហតុរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្របសិផ្លបើយ ់លឃើញថា

ា ស្រនមលលះមាផ្ការភផ្ដយស្រចឡំ បាខុផ្ដមិផ្អាចលធវើការខនខស្របខៃុនសលស្រមចលសចនដីទផ្ា ស្រនមរបស់អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ បាផ្លឡើយ ។ 
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៥. នុង ផី្តិិធាធីទផ្បែត ឹ ាទុនខ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែ ីមិផ្អាចោន់ការទាមទារងមីខដ្ មិផ្បាផ្លធវើលឡើ 

លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ លលះលឡើយ ។ 

វវិនន ១១១: សាើដ្ីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការក្ំព្ូើ 

១. រា ់វិ ធានផ្ខដ្ ទាន់ទ ផ្ឹ ទស្រម ់ ផ្ិ ការចុះហតថល ខាល ើា ស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  

ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដចំលពាះា ដី្កា ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ។ 

២. លៅលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ យ ់លឃើញថា  បែដ ឹ ាទុនខលធវើលឡើ ហួសលព នំែត់

ឬ លធវើលឡើ លោយមាផ្នំហុសផី្តិិធាធី   អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ អាចស្របកាសថា   បែដ ឹ ាទុនខលលះមិផ្

អាចទទួ យនបាផ្ ។ 

៣. ល ើនខ  ខតនរែ ីខដ្ មាផ្ខច លៅនុង វិ ធានផ្ ១១០(៤) លៅលព    ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ រនលឃើញថា ា ស្រនមទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ស្រតូិទុនជាលមាឃៈលោយារនំហុសផី្តិិធាធី អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ នំពូ អាចសលស្រមចល ើអ គលសចនដីលឡើ វិ ធាញដូ្ចអ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ។ 

៤. នុង នរែបីែដ ឹ ាទុន្ែ ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ សលស្រមចឱ្យរួចៃុតពីបទលោទ  លលះជផ្

ជាប់លោទ ស្រតូិបាផ្លោះខ  ឱ្យមាផ្លសរីភាពភាោ ម ល ើនខ  ខតជផ្លលះស្រតូិបាផ្ឃុំែោួផ្ពីបទល មើសលៃស 

លទៀត ។ 

៥. នុង នរែបីែដ ឹ ាទុនខខដ្ មាផ្ជផ្ជាប់លោទសថ ិតនុង ការឃុំែោួផ្ ស្រតូិបាផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ  សលស្រមចតមេ ់ការៃដលក្ លទាសោន់ពផ្ឋលគារ ឬ ន៏សលស្រមចៃដលក្ លទាសោន់ពផ្ឋលគារ លលះអ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ ស្រតូិសលស្រមចអំពីបញ្ហា ទផ្ឃុំែោួផ្។ លបើជផ្ជាប់លោទមាផ្ិតដមាផ្លៅលព ជស្រមះនដី បាខុផ្ដជផ្លលះ

សថ ិតលៅលស្រៅឃុ ំ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលចញលសចនដីសលស្រមចបងាគ ប់ឲ្យឃុំែោួផ្ លោយមាផ្សំអា លហតុ ។ លបើជផ្

ជាប់លោទអិតដមាផ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចលចញដី្កាខសវ  រនោប់ែោួផ្បាផ្ ។ ដី្កាលផ្ះស្រតូិមាផ្អាផ្ុភាពអផ្ុិតដ

ភាោ មៗ ។ 

៦. លោយលយា លៅល ើចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា    អ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ ស្រតូិពាយាមសលស្រមចឲ្យបាផ្ផ្ូិសលមោ ឯនច័យផ្ក្ ។ ស្របសិផ្លបើមិផ្អាចរនសលមោ ឯនច័យផ្ក្លផ្ះ

បាផ្លទ លសចនដីសលស្រមចស្រតូិលធវើលឡើ លោយសលមោ គាសំ្រទយាា  លោចណាសល់ោយលៅស្រនម ៥(ស្របា)ំសលមោ   ។ 

 នុង នរែីខដ្ បែដ ឹ ាទនុខស្រតូិបាផ្បដិ្លសធ លលះា ស្រនមរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ ស្រតូិចូ ជា

ាថ ពរ ផ្ិ  មិផ្អាចតវាាបាផ្លទៀតលឡើយ ។ 
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១. ទែឌ ិត ឬ នុង នរែខីដ្ ទែឌ ិតលលះទទួ មរែៈភាព សហពយទធ នូផ្ ឱ្ពុនមាដ យ ឬ បុគ្គ ដ្ទទ

លទៀតខដ្ មាផ្ជីិធាតរស់រាផ្លៅលព មរែៈភាពរបស់ទែឌ ិត លហើយបាផ្ទទួ ផ្ូិបណាដ ំជាលាយ នខែ៍

អនសរពីទែឌ ិតឲ្យលធវើបែដ ឹ លសើលរី     ឬ    សហស្រពះរាជអាជាា លធវើនុង លមទែឌ តិលលះ អាចលធវើបែដ ឹ លសើលរី

ចំលពាះា ស្រនមាថ ពរ ឬ ា ដី្កាាថ ពរ លៅអ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ បាផ្ កា ណាមាផ្មូ លហតុ

ដូ្ចខា លស្រកាម ៖ 

ន-ភសដង តា ងមីស្រតូិបាផ្រនលឃើញ លោយលហតុថា ៖  

(១)មិផ្មាផ្ភសដង តា លលះលៅលព ជស្រមះនដី លហើយការខដ្ មិផ្អាចរនបាផ្ទផ្ភសដង តា លលះ

មិផ្ខមផ្ជានំហុសមួយខៃុន ឬ ទា ំស្រសង របសភ់ាគី្លធវើពានយបែដ ឹ  ។ 

(២) មាផ្ នខែៈសំខាផ្់ស្រគ្ប់ស្រគាផ្់ខដ្ ថា    លបើៃដ ់ភសដង តា លផ្ះឱ្យនុង លព ជំផ្ុំជស្រមះ

លលះផ្ឹ ល ំឲ្យា ដី្កាមាផ្ការខស្របស្របួ  ។ 

ែ-មាផ្ការរនលឃើញងមីថា ភសដង តា ខដ្ ស្រតូិបាផ្ជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ  យនមនលធវើជាមូ ោឋ ផ្ទផ្ការ

ៃដលក្ លទាសលលះ មាផ្ភាពខនោ បផ្ោំ ឬ ែុសការពិត ។ 

គ្-មាផ្លៅស្រនមមួយរូប  ឬ   លស្រចើផ្រូបខដ្ ចូ រួមនុង ការលសុើបសួរ   ឬ  ការៃដលក្ លទាសបាផ្ស្របពឹតដ

ែុសែគ  យាា  ធៃផ្់ធៃរផ្ឹ ស្រនមសី ធម៌ ឬ បំពាផ្ល ើតួលទីនុង ការខសវ  រនយុតដិធម៌ខដ្ អាចលឱំ្យ

មាផ្បលែដ ញលចញបាផ្ តាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

២. បុគ្គ ខដ្ ោន់ពានយបែដ ឹ លសើលរីស្រតូិោន់បែដ ឹ លលះ      លៅស្រនឡាបញ្ាីទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការ

នំពូ  លហើយស្រតូិបញ្ហា ន់ឲ្យបាផ្ចាស់ពីអ គលហតុ ផ្ិ អ គចាប់លៅនុង បែដ ឹ លលះ ។ បលក្ ប់មនផី្តិិធាធីខដ្ 

អផ្ុិតដសស្រមាប់ការជំផ្ុំជស្រមះល ើបែដ ឹ ាទុនខ ស្រតូិយនមនអផ្ុិតដចំលពាះបែដ ឹ លសើលរី ។ 

៣. លោយលយា លៅល ើចាប់សដ ពីីការបល េើតអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា អ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ ស្រតូិពាយាមសលស្រមចឲ្យបាផ្ផ្ូិសលមោ ឯនច័យផ្ក្ ។ ស្របសិផ្លបើមិផ្អាចរនសលមោ ឯនច័យផ្ក្លផ្ះ

បាផ្លទ លសចនដីសលស្រមចលសើលរីស្រតូិលធវើលឡើ លោយសលមោ គាសំ្រទយាា  លោចណាសល់ោយលៅន្រម ៥ រូប

យាា  តិច។ អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  ស្រតូិបដិ្លសធបែដ ឹ លោ  កា លបើែោួផ្ពិោរណាលឃើញថា បែដ ឹ 

លលះគាម ផ្មូ ោឋ ផ្ស្រតឹមស្រតូិ ។ កា លបើនំែត់ បាផ្ថាពានយសុំមាផ្លហតុៃ សមស្រសប អ គជំផ្ុំជស្រមះ

តុលាការនំពូ ស្រតូិមាផ្យុតាដ ធិការជំផ្ុំជស្រមះល ើនរែីលផ្ះ លដ្ើមបីលធវើលសចនដីវិ ធាផិ្ច័យយថា លតើស្រតូិលធវើការលសើលរី
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ា ស្រនមលលះ ឬ ន៏អត់លោយអផ្ុិតដតាមផី្តិិធាធីសស្រមាបប់ែដ ឹ ាទុនខ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

វវិនន ១១៣: ការអនុវតដោទាស និង្សំណ្ង្រដ្ឋបបោវណ្ ី

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០) 

១. ការអផ្ុិតដលទាសស្រតូិលធវើតាមការៃដួចលៃដើមគំ្ផ្ិតរបស់សហស្រពះរាជអាជាា   ។ ការអផ្ុិតតសំែ ខដ្ 

អផុ្លលាមតាមិធានផ្២៣ សក្ួ ផ្បួផ្ (៣) (ន) ស្រតូិលធវើលឡើ លោយអាជាា ធរជាតិខដ្ មាផ្សមតថនិចច លោយ

អផ្ុលលាមតាមចាប់នមពងជា តាមការៃតួចលៃតើមគំ្ផ្ិតរបសស់មាជិនណាមុាន់ទផ្ស្រនងមសមូហភាព ល ើនខ  ខត

ា ស្រនមបញ្ហា ន់ចាស់លាស់ថា សែំ លផ្ះស្រតូិៃត ់លៅឲ្យស្រនងមមួយជាន់លាន ់ ។ នុង នរែីខបបលផ្ះ 

សមាជិនណាមុាន់ទផ្ស្រនងមលលះ ស្រតូិៃតួចលៃតើមគំ្ផ្ិតការអផ្ុិតតសំែ លលះជំផួ្សិធាញ ។ ការអផ្ុិតតសំែ  

ខដ្ មាផ្ខច នុង ិធានផ្២៣ សក្ួ ផ្បួផ្ (៣) (ែ) មិផ្សថ ិតលៅលស្រកាមិធាា ភាពទផ្ិធានផ្លផ្ះលទ ។  

២. សហស្រពះរាជអាជាា លធវើការអផុ្ិតដលទាស លៅលព ខដ្ លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គជំផំុ្ជស្រមះបាផ្ចូ ជាាថ ពរ 

ល ើនខ  ខតបទបបញ្ញតដិទាន់ទ លៅផ្ឹ ការឃុំែោួផ្បលណាដ ះអាសផ្ុ ខដ្ មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ។ 

៣. សហស្រពះរាជអាជាា អាចសុំជំផ្ួយពីអាជាា ធរអផ្ុិតតចាប់ លដ្ើមបីនលដ្ ់ការអផ្ុិតដលទាស ។ 

៤. ពានយសុំឱ្យស្រសូបលទាសបញ្ចូ គុាស្រតូិល ើនជាបលក្ ផ្់លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះ ខដ្ បាផ្សលស្រមច

លសចនដីចុ លស្រកាយចំលពាះជផ្ជាប់លោទ លស្រកាយលព លចញលសចនដីសលស្រមចលលះ ។ អ គជំផ្ុំជស្រមះអាចទទួ 

ពានយសុំរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា  ផ្ិ  ភាគី្ខដ្ ពាន់ពយផ្ឋ  ។  បលក្ ប់ពីបាផ្ាដ ប់សហស្រពះរាជអាជាា  ភាគី្

ខដ្ ពាន់ពយផ្ឋ ផ្ិ  លមនិី រួចមន អ គជំផ្ុំជស្រមះស្រតូិលចញលសចនដីសលស្រមចលៅនុង សិលការជាានរែៈ។ 

វវិនន ១១៤: អនដរបបញ្ញតដិ 

(វិ ធាលាធផ្នមមទងៃទ៩ី ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៩ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមទងៃទ២ី៣ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០១១ ) 

១. លោយមិផ្បាះពា ់ដ្ ់បទបបញ្ញតដិទផ្វិ ធានផ្ ៤៨ ផ្ិ វិ ធានផ្ ៧៦ រា ់និចចផី្តិិធាធីខដ្ លធវើលឡើ លោយអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លោយលយា លៅល ើចាប់ស្រពហមទែឌ  ផ្ិ ផី្តិិធាធីស្រពហមទែឌ ជាធរមាផ្របសន់មពងជាលៅមុផ្

លព វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះចូ ជាធរមាផ្ ស្រតូិោត់ទុនថាមាផ្សុព ភាព ។ 

២. ការចូ ជាធរមាផ្ទផ្វិ ធាលាធផ្នមមណាមួយចំលពាះវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ផ្ឹ មិផ្បាះពា ់ដ្ ់និចចផី្តិិធាធី

ទា ំឡាយខដ្ បាផ្លធវើលោយអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ស្រសបតាមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ លមុផ្លព ទផ្ការចូ ជា

ធរមាផ្ទផ្ វិ ធាលាធផ្នមមវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះលទ ។ 

៣. វិ ធាលាធផ្នមមទាន់ទ ផ្ឹ លដ្ើមបែត ឹ រដ្ឋបបលិែី ខដ្ ស្រតូិបាផ្អផ្ុមយតនុង និចចស្របជុំលពញអ គល ើនទី៧, 
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ទី៨, ផ្ិ ទី៩  ផ្ឹ ស្រតូិអផ្ុិតតចំលពាះរា ់សំែុំលរឿ ទា ំអស់ល ើនខ  ខតសំែុំលរឿ ល ែ ០០១/១៨-០៧-

២០០៧/ អ.ិ.ត.ន ។    

--------------------------------
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ស្រតូិ បាផ្អផ្មុយតលៅនចិចស្របជុលំពញអ គទផ្អ គជផំ្ុជំស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តលុាការនមពងជាលទងៃទ ី ១២ ខែមងិលុ ឆំុ្ន

២០០៧ ផ្ ិស្រតូិ បាផ្ចះុហតថល ខាោនល់អាយច ូជាធរមាផ្លោយស្របនផ្ ផ្ ិ អផ្សុ្របនផ្ទផ្នចិចស្របជុលំពញអ គ 

លៅទងៃទ១ី៩ ខែមងិលុ  ឆំុ្ន២០០៧។ ស្រតូិ បាផ្លធវើិធាលាធផ្នមមនុង នចិចស្របជុលំពញអ គទផ្អ គជផំ្ុជំស្រមះវិ ធាាមញ្ញ

នុង តលុាការនមពងជា ទងៃទ០ី១ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០០៨ , ទងៃទ០ី៥ ខែនញ្ហញ  ២០០៨ , ទងៃទ០ី៦ ខែមលី ឆំុ្ន២០០៩ , 

ទងៃទ ី១១ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០០៩ , ទងៃទ០ី៩ ខែនមុភៈ ឆំុ្ន២០១០ ,ទងៃទ១ី៧ ខែនញ្ហញ  ឆំុ្ន២០១០, ទងៃទ ី២៣ ខែមីល 

ឆំុ្ន២០១១  ទងៃទ០ី៣ ខែសីោ ឆំុ្ន២០១១ ផ្ ិិធាលាធផ្នមមលៅទងៃទ ី១៦ ខែមនរា ឆំុ្ន២០១៥។ 

 

 

 

 

ោៅម្ក្រ គង់្ ម្សីុរ 

ម្បននក្ិចចម្បជុោំព្ញអង្គ 

 

 

--------------------------------------------------- 

ោៅម្ក្រ  Chang-ho CHUNG 

អនុម្បននក្ិចចម្បជុោំព្ញអង្គ 
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សទាក្ នុម្ក្រ 

លៅនុង ឯនារលផ្ះ មាផ្ៈ 

ជផ្ជាបល់ោទ (Accused = Accusé) សំលៅលៅល ើបុគ្គ   ខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្់ លោយសហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ឬ អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ។ 

នចិចស្រពមលស្រពៀ  (Agreement = Accord) សំលៅលៅល ើនិចចស្រពមលស្រពៀ រវា អ គការសហស្របជាជាតិ ផ្ិ  

រាជរោឋ ភិបា នមពងជា សដ ពីីការកាត់លទាសឧស្រនិដ្ឋនមមសថ ិតលៅលស្រកាមចាប់នមពងជា ខដ្ ស្របស្រពឹតដនុង អំឡង របប

នមពងជា ស្របជាធិបលតយយ ខដ្ បាផ្ចុះហតថល ខា លៅទងៃទី ០៦ ខែ មិងុល ឆំុ្ន ២០០៣ ផ្ិ ស្របកាសឲ្យលស្របើជា

ៃោូិការ លៅទងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆំុ្ន ២០០៤។ 

ដ្កីាបងាគ បឲ់្យោបែ់ោួផ្ (Arrest and Detention Order  = mandat d’arrêt) សំលៅលៅល ើដី្កាខដ្ 

លចញលៅឱ្យផ្គ្របា យុតដិធម៌លដ្ើមបីខសវ  រនោប់ែោួផ្ ផ្ិ  លែំោួផ្បុគ្គ ណាមុាន់ មនកាផ្ម់ផ្ក្រីឃុំឃា ំរបស់

អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ផ្ិ លៅឲ្យស្របនផ្មផ្ក្ីរឃំុឃា ំរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ឲ្យទទួ  ផ្ិ  ឃុំែោួផ្ជផ្

លលះ រ ់ោំការបងាា ញែោួផ្លៅចំលពាះមុែសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គជំផ្ុំជស្រមះ។ 

ដ្កីាបងាគ បឲ់្យលែំោួផ្ (Arrest Warrant = mandate d’amener) សំលៅលៅល ើដី្កាខដ្ លចញលៅឲ្យ 

ផ្គ្របា យុតដិធម៌លដ្ើមបីោប់ ផ្ិ  លែំោួផ្ បុគ្គ ណាមុាន់មនចំលពាះមុែសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គ

ជំផ្ុំជស្រមះ។ 

គ្ែៈលមនិទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា (BAKC = OARC) សំលៅលៅល ើគ្ែៈលមនិីទផ្

ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា។ 

ដ្កីាសលស្រមចឲ្យសថ តិលៅលស្រកាមការស្រតតួពផិ្តិយរបស់តលុាការ  (Bail Order  = Contrôle Judiciaire) 

សំលៅ លៅល ើដី្ការបសតុ់លាការខដ្ សលស្រមចឲ្យជផ្ស្រតូិលោទ ឬជផ្ជាប់លោទ មាផ្លសរីភាព ឬលោះខ  

លចញពីមផ្ក្ីរ ឃុំឃា ំ លដ្ើមបីរ ់ោំលសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះ លោយមាផ្ នខែយែឌ តស្រមូិឲ្យជផ្លលះ

ប ់ស្របាន់នល ផ្ិ /ឬ លគារពតាម នខែយែឌ មួយចំផ្ួផ្ ខដ្ មាផ្ខច នុង ដី្កាលលះ។  

សំែុលំរឿ  (Case File = Dossier) សំលៅលៅដ្ ់សំំែុឯំនារខដ្ រួមមាផ្ នំែត់លហតុទផ្និចចខដ្ 

បាផ្បំលពញលៅនុង អំឡង លព ទផ្ការលសុើបអល េតបឋម ឬការលសុើបសួរ ន៏ដូ្ចជាពានយសុំរបសភ់ាគី្លសចនដី

សលស្រមច ទា ំឡាយខដ្ បាផ្លចញ   ផ្ិ អវខីដ្ ជាឧបសមពយផ្ធខដ្ មាផ្លៅនុង ស្រគ្ប់ដំ្ណាន់កា ផី្តិិធាធី រួម

ទា ំនំែត់លហតុ សិលការៃ ។ 
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លដ្ើមបែត  ឹរដ្ឋបបលិែី  (Civil Party = Partie Civile) សំលៅលៅល ើជផ្រ លស្រគាះ ខដ្ ពានយសុតំា ំែោួផ្

ជាលដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែីរបស់ែោួផ្ ស្រតូិបាផ្ស្របកាសទទ ួាគ  ់លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬលោយ

អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ លោយលយា លៅល ើវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ 

អ គជផំ្ុជំស្រមះ  (Chambers = Les Chambres) សំលៅលៅល ើអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ  ផ្ិ  អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ ទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា។  

ជផ្ស្រតូិ លោទ (Charged Person = Personne mise en examen) សំលៅលៅល ើបុគ្គ ណាមុាន់

ខដ្ ស្រតូិលោទស្របកាផ្់ចំលពាះលរឿ នដីណាមួយ នុង ចលលោ ះលព ពីមាផ្ដី្កាសផ្ុិោឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ

រហូតដ្ ់ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ឬ ដី្កាល ើនខ  លោទស្របកាផ់្។   

ដ្កីាដ្លំណាះស្រាយ (Closing Order = Décision de clôture) សំលៅលៅល ើដី្កាចុ លស្រកាយខដ្ លធវើ

លឡើ  លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬអ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ លៅលព បញ្ចប់ដំ្លែើរការលសុើបសួរខដ្ អាចជា

ដី្កាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជំផ្ុំជស្រមះ ឬ ដី្កាល ើនខ  លោទស្របកាផ្់។ 

បទលោទ (Count = Chef d’inculpation)សំលៅលៅល ើការលោទស្របកាផ្់ពីបទឧស្រនិដ្ឋណាមួយ ខដ្ 

ជផ្ជាប់លោទ ស្រតូិបាផ្ោន់បផ្ក្ងន ឬ ជផ្ជាប់លោទ ស្រតូិបាផ្លោទស្របកាផ្់ ផ្ិ បញ្ាូផ្លៅជស្រមះ។ 

ដ្កីាបងាគ បឲ់្យឃុែំោួផ្ (Detention Order  = Mandat de dépôt) សំលៅលៅល ើដី្កា      ខដ្ បញ្ហា ឲ្យ

ស្របនផ្មផ្ក្ីរឃុំឃា ំរបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជា  ទទួ  ផ្ិ ឃុំជផ្ស្រតូិលោទ ឬ 

ជផ្ជាប់លោទ។  

ដ្កីាល ើនខ  លោទស្របកាផ្ ់(Dismissal Order = Décision de non lieu) សំលៅលៅល ើដី្កាដំ្លណាះ

ស្រាយខដ្ លធវើលឡើ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ លសចនដីសលស្រមចរបសអ់ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះល ើនខ  

លោទស្របកាផ្់ចំលពាះជផ្ស្រតូិលោទ។ 

អ គជផំ្ុជំស្រមះវិ ធាាមញ្ញ (អ.ិ.ត.ន = ECCC = CETC) សំលៅលៅល ើតុលាការពិលសសលៅនុង យុតាដ ធិការ 

តុលាការនមពងជាខដ្ បល េើតលឡើ  លោយចាប់សដ ីពីការកាត់លទាសឧស្រនិដ្ឋនមមនុង អំឡង របបនមពងជា

ស្របជាធិបលតយយ ខដ្ ស្របកាសឱ្យលស្របើជាៃោូិការ លោយស្រពះរាជស្រនឹតយល ែ ផ្ស/រនម/១០០៤/០០៦ ចុះទងៃទី 

២៧ ខែ តុលា ឆំុ្ន ២០០៤។   

ចាប់ អ.ិ.ត.ន (The ECCC Law = La Loi sur les CETC) សំលៅលៅល ើចាប់ សដ ពីីការបល េើតអ គ

ជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញនុង តុលាការនមពងជាសស្រមាប់កាត់លទាសបទឧស្រនិដ្ឋនមមនុង អំឡង របបនមពងជាស្របជាធិលតយយ 
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ដូ្ចខដ្ បាផ្លធវើវិ ធាលាធផ្នមមឱ្យស្រសបផ្ឹ និចចស្រពមលស្រពៀ  ផ្ិ ស្របកាសឱ្យលស្របើជាៃោូិការ លោយស្រពះរាជស្រនឹតយ 

ល ែ ផ្ស/រនម/ ១០០៤/០០៦ ចុះទងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆំុ្ន ២០០៤។ 

ិតថងតា (Exhibit = Pièce à conviction, )  សំលៅល ើិតថងរូបី ខដ្ ស្រតូិបាផ្លស្របើជាភសតងតា នុង 

និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធីលៅចំលពាះមុែអ.ិ.ត.ន.។  

ដ្កីាសផ្ុោិឋ ផ្ាថ ពរ (Final Submission = Réquisitoire Définitif) សំលៅលៅល ើដី្កាជាលាយ

 យនខអនសរខដ្ លចញលោយសហស្រពះរាជអាជាា លសុើសុំលៅសហលៅស្រនមលសុើបអល េតឲ្យលធវើដី្កាដំ្លណាះស្រាយ 

ចំលពាះសំែុំលរឿ ណាមួយ។ 

ស្រនឡាបញ្ា ី (Greffier = Greffier) សំលៅលៅល ើអុនជំផ្ួយការរបសស់ហស្រពះរាជអាជាា  សហលៅស្រនម

លសុើបអល េត ផ្ិ អ គជំផ្ុំជស្រមះ ផ្ិ  ជាអុនទទួ ែុសស្រតូិ ជាពិលសសនុង ការរនាទុនផ្ូិរា ់ឯនារៃោូិការ

ទផ្ការជំផ្ុំជស្រមះទទួ យនផ្ូិឯនារចាប់លដ្ើមពីភាគី្ទា ំអស់ ផ្ិ នលដ្ ់ការជូផ្ដំ្ែឹ រា ់លសចនដី

សលស្រមច។ 

ដ្កីាបញ្ាូផ្លរឿ លៅជផំ្ុជំស្រមះ (Indictment  = Décision de renvoi) សំលៅលៅល ើដី្កាដំ្លណាះស្រាយ

ខដ្ លធវើលឡើ លោយសហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ លសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ បញ្ាូផ្ជផ្ស្រតូិលោទ

លៅជំផ្ុ ំជស្រមះ។ 

ការច ូបងាា ញែោួផ្ល ើនដ្បំ ូ (Initial Appearance = Première Comparution) សំលៅលៅល ើការ

បងាា ញែោួផ្ល ើនដំ្បូ របស់ជផ្ស្រតូិលោទលៅចំលពាះមុែសហលៅស្រនមលសុើបអល េត លហើយជផ្លលះស្រតូិបាផ្

ស្របាបឲ់្យដឹ្ អំពី បទលោទស្របកាផ្់។ 

ដ្កីាសផ្ុោិឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរ (Introductory Submission = Réquisitoire Introductif) 

សំលៅលៅល ើ ដី្កាជាលាយ យនខអនសរខដ្ លចញលោយសហស្រពះរាជអាជាា លសុើសុឲំ្យសហលៅស្រនមលសុើប

អល េតលបើនការលសុើបសួរចំលពាះនរែបីទល មើសណាមួយ ផ្ិ  លធវើការលោទស្របកាផ្់។  

អនុលសុើបអល េត (Investigator) សំលៅដ្ ់មស្ដផ្ដណីាមុាន់ទផ្ការធាយា យយសហស្រពះរាជអាជាា  ឬ 

ការធាយា យយសហលៅស្រនមលសុើបអល េតទា ំជាតិ ផ្ិ អផ្ដរជាតិ ខដ្ ស្រតូិបាផ្ោត់តាំ យាា  ស្រតឹមស្រតូិ លោយ

ការធាយា យយរបស់ែោួផ្ ឱ្យបំលពញភារនិចចជាអុនលសុើបអល េត ផ្ិ ស្រតូិបាផ្ៃដ ់ផ្ីតិសមបទា ស្រសបតាមផី្តិិធាធី

ដូ្ចមាផ្ ខច នុង វិ ធានផ្ ១៦។ 

ផ្គ្របា យតុដធិម ៌(Judicial Police = Police Judiciaire) សំលៅលៅល ើមស្ដផ្ដីផ្គ្របា យុតដិធម៌ ផ្ិ /ឬ 
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ន រាជអាិុធហតថទផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជាខដ្ ស្រតូិបាផ្ខត តាំ ឱ្យបំលពញការងារ នុង ស្រនបែយែឌ

យុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ ។ 

លមនិ ី(Lawyer = Avocat) សំលៅលៅល ើជផ្ណាមុាន់ ខដ្ ស្រតូិបាផ្អផ្ុញ្ហញ តឲ្យស្របនបវិ ធាជាា ជីិៈលមនិ ី

លោយ គ្ែៈលមនិទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រននមពងជា ឬ លោយអាជាា ធរមាផ្សមតថនិចចណាមួយលៃស លទៀតនុង រដ្ឋ

ខដ្ ជាសមាជិនរបសអ់ គការសហស្របជាជាតិ ផ្ិ ស្រតូិបាផ្ចុះលមម ះលោយគ្ែៈលមនិទីផ្ស្រពះរាជាណាចស្រន

នមពងជាឱ្យការពារនដីលៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  លោយលយា លៅល ើវិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ 

ការជផូ្ដ្ែឹំ  (Notification = Signification) សំលៅលៅល ើសនមមភាពខដ្ លយា លៅល ើនរែីខដ្ 

មាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ អំពីលសចនដីសលស្រមចរបសតុ់លាការខដ្  ស្រតូិបាផ្ជូផ្ដំ្ែឹ ដ្ ់ភាគី្ណាមួយ

ទផ្និចចដំ្លែើរការផី្តិិធាធី។    

ភាគ្ ី(Party) សំលៅលៅល ើសហស្រពះរាជអាជាា   ជផ្ស្រតូិលោទ ជផ្ជាប់លោទ ផ្ិ លដ្ើមបែដ ឹ រដ្ឋបបលិែី។ 

នចិចស្របជុលំពញអ គ (Plenary Session = Assemblée Plénière) សំលៅលៅល ើអ គស្របជុំមួយខដ្ មាផ្

លៅស្រនមទា ំអស់ទផ្អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ អ គជំផ្ុំជស្រមះាលាដំ្បូ  ផ្ិ  អ គជំផ្ុំជស្រមះតុលាការនំពូ  សហ

លៅស្រនមលសុើបអល េត ផ្ិ  សហស្រពះរាជអាជាា  ចូ រួម ផ្ិ  លបាះលឆុ្នត ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ ១៨។   

ការឃាតែ់ោួផ្ (Police Custody = Garde à vue) សំលៅលៅល ើការឃាត់ែោួផ្ជផ្ស សយយលោយ

ផ្គ្របា យុតដិធម៌ តាមការបងាគ ប់របសស់ហស្រពះរាជអាជាា  ឬ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត។ 

លសចនដខីែលអំផ្ុិ តដ (Practice Direction = Directives Pratiques) សំលៅលៅល ើបទបបញ្ញតដិខដ្ 

ខច  ំអិតអំពីទិដ្ឋភាពនុង ការអផ្ុិតដការងាររបសអ់ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ លហើយស្រតូិអផ្ុមយតលោយគ្ែៈ

នមាម ធិការផ្ីតិវិ ធាធី ផ្ិ វិ ធានផ្ទៃក្នុង  លោយស្រសបលៅតាមចាប់ និចចស្រពមលស្រពៀ  ផ្ិ វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ។ 

ការឃុែំោួផ្បលណាត ះអាសផ្ ុ (Provisional Detention = Détention Provisoire) សំលៅលៅល ើការ

ឃុំែោួផ្ជផ្ស្រតូិលោទតាមដី្កាបងាគ ប់របសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬលសចនដីសលស្រមចរបស់អ គបុលរជំផ្ុំជស្រមះ 

ឬ សំលៅលៅល ើការឃុំែោួផ្ជផ្ជាប់លោទតាមដី្ការបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះ លដ្ើមបីរ ់ោំលសចនដីសលស្រមចចុ លស្រកាយ។ 

ដ្កីាោតឲ់្យលសុើបសួរជផំ្សួ (Rogatory Letter = Commission Rogatoire) សំលៅលៅល ើការបងាគ ប់

ជាលាយ យនខអនសររបសស់ហលៅស្រនមលសុើបអល េត ឬ អ គជំផ្ុំជស្រមះលៅអុនលសុើបអល េត ឬ មស្ដផ្ដីផ្គ្របា 

យុតដិធម៌ ដូ្ចមាផ្ខច នុង វិ ធានផ្ទៃក្នុង លផ្ះ ឱ្យបំលពញនិចចលសុើបសួរជាន់លាន់ណាមួយ។  

ដ្កីាសផ្ុោិឋ ផ្បញ្ាូផ្លរឿ ឲ្យលសុើបសួរបខផ្ថម (Supplementary Submission = Réquisitoire 
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Supplétif) សំលៅលៅល ើដី្កាជាលាយ នខែ៍អនសរខដ្ លធវើលោយសហស្រពះរាជអាជាា  លសុើសុឲំ្យសហ

លៅស្រនមលសុើបអល េតលចញដី្កា ឬ បំលពញនិចចបខផ្ថមលៅល ើការលសុើបសួរខដ្ នំពុ លធវើ។ 

ជផ្ស សយយ (Suspect) សំលៅលៅល ើបុគ្គ ខដ្ សហស្រពះរាជអាជាា  ឬ សហលៅស្រនមលសុើបអល េត ោត់

ទុនថាអាចនោ ប់បាផ្ស្របស្រពឹតដបទឧស្រនិដ្ឋខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការរបស់អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ បាុខផ្ដមិផ្ទាផ្់

ស្រតូិបាផ្លោទស្របកាផ្ល់ៅលឡើយ។ 

ដ្ណំានក់ា ជផំ្ុជំស្រមះ (Trial Stage) សំលៅលៅល ើកា បរធាលចទ័ ោប់ពីលព ខដ្ អ គជំផ្ុំជស្រមះ

ាលាដំ្បូ ទទួ បាផ្សំែុំលរឿ  ។  

ជផ្រ លស្រគាះ (Victim) សំលៅលៅល ើរូបិផ្ដបុគ្គ  ឬ ផ្ីតិបុគ្គ ខដ្ បាផ្ទទួ រ ពយសផ្នមម លោយារ

អំលពើឧស្រនិដ្ឋនមម ខដ្ សថ ិតលៅនុង យុតាដ ធិការទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ។ 

សមាគ្មជផ្រ លស្រគាះ (Victims’ Association = Association des victims)សលំៅលៅល ើសមាគ្ម

មួយ ខដ្ បាផ្បល េើតលឡើ  លោយសមាជិនខដ្ សទុធខតជាជផ្រ លស្រគាះទផ្អំលពើឧស្រនិដ្ឋនមមខដ្ សថ ិតលៅនុង 

យុតាដ ធិការទផ្អ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  លហើយខដ្ បាផ្ចុះបញ្ាីស្រតឹមស្រតូិលៅនុង ស្របលទសខដ្ ែោួផ្លធវើសនមមភាព

នុង លព  ខដ្ សមាគ្មលផ្ះ លធវើអផ្ដរាគ្មផ្រ៍បស់ែោួផ្លៅចំលពាះមុែអ គជំផ្ុំជស្រមះវិ ធាាមញ្ញ  លហើយបាផ្ទទួ 

សិទធសិ្រតឹមស្រតូិឱ្យលធវើ សនមមភាពនុង លមសមាជិនរបស់ែោួផ្។    

 

 

 


