
នីតិវធីិធធវើច្បាប់  

អតថបទច្បាប់ដដលរដឋសភាបានបញ្ជូ នមកព្ពឹទធសភា ធដើមបីធសនើសុុំពិនិតយ និងធោយធោបល់ 

ព្តូវបានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ព្ពឹទធសភា ពិនិតយ និងចាត់ធោយគណៈកមាការជុំនាញ 
ណា មួយសិកាស្រាវព្ាវ និងនាុំយកធោបល់ជូនគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ និងអងគព្បជុុំ
ធពញ អងគព្ពឹទធសភា។ 

ការពិនិតយច្បាប់របស់គណៈកមាការជុំនាញ 

គណៈកមាការជុំនាញទទួលសិកាស្រាវព្ាវអតថបទច្បាប់ធនេះព្តូវបុំធពញតួនាទីរបស់ខ្លួនដូច្ប
ខាងធព្កាម ៖ 

- ព្តូវចាប់ធោយសម្មជិកកនុងគណៈកមាការម្មន ក់ សហការាមួយជុំនួយការគណៈកមាការ
ពិនិតយ និងធធវើរបាយការណ៍អុំពីលទធផលដដល បានពិនិតយជូនគណៈកមាាជុំហានដុំបូង។ 

- ព្តូវធធវើលិខិ្តសុុំធោបល់ពីសម្មជិកព្ពឹទធសភា (យល់ព្ពម ដកសព្មួល បដិធសធ) ធលើអតថ
បទច្បាប់ឬបញ្ហា នានាដដលបានទទួល ពិនិតយ ធនាេះ។ សម្មជិកព្ពឹទធសភាជូនធោបល់ ៣ន្រថៃ 
ោ៉ាងយូរ មុនធពលពិនិតយអតថបទច្បាប់ ធបើច្បាប់ធនេះាច្បាប់ធមាតា។ មួយន្រថៃោ៉ាងយូរ មុន 
ធពលពិនិតយ អតថបទច្បាប់ធនេះ ធបើាការព្បញាប់។ 

- សម្មជិកទទួលបនទុកធធវើរបាយការណ៍ព្តូវសរបុធោបល់សម្មជិកព្ពឹទធសភាធលើកធឡើង 
តាមលិខិ្តដដលបានសុុំធោបល់ (យល់ព្ពម ដកសព្មួល បដិធសធ)។ 

ការព្បជុុំន្រផទកនុងគណៈកមាការ 

បនាទ ប់ពីបានលិខិ្តពីគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ជូនមកគណៈកមាការជុំនាញ គណៈកមាការ
ជុំនាញបានធបើកព្បជុុំន្រផទកនុងគណៈកមាការខ្លួន ធោយព្បធានគណៈកមាការធធវើលិខិ្តអធញ្ជ ើញ 
ធដើមបីពិនិតយធៅធលើធោបល់របស់សម្មជិក ដដលបានធលើកធឡើងថាធតើធោបល់ណាគួរ
ទទួល យកមកពិភាកាធោបល់ណាមិនគួរទទួល យកមកពិភាកាោក់កនុងរបាយការណ៍
ធលើក ដុំបូងជូនអងគព្បជុុំគណៈកមាការធបើកទូលាយ។ 

ការព្បជុុំន្រផទកនុងអនៃរគណៈកមាការ 

ធព្កាយសម្មជិកទទួលបនទុកធធវើរបាយការណ៍ បានសរបុធោបល់សម្មជិកព្ពឹទធសភារចួ្បមក 
គណៈកមាការធបើកអងគព្បជុុំគណៈកមាការ ធបើក ទូលាយមួយធោយអធញ្ជ ើញតុំណាងរាជរោឋ ភិ
បាលមកបុំភលឺ និងធោេះស្រាយច្បមៃល់ និងសម្មជិកគណៈកមាការមួយ ច្បុំនួនដដល ពាក់ព័នធ។ 



អងគព្បជុុំធបើកទូលាយព្តូវធធវើធឡើងដូច្បខាងធព្កាម ៖ 

-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើសុំធណើ សុុំចាត់ទុកាការព្បញាប់ ធបើម្មន 

-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើសុំធណើ សុុំដកសព្មលួ ធបើម្មន 

-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើខ្លឹមារន្រនអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា  

 

នាុំយកធោបល់របស់ខ្លួនធលើច្បុំណុច្បណាមួយកនុងច្បុំធណាមលទធភាព  ដូច្បខាងធព្កាម ជូនគ
ណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ និងសម្មជិក ព្ពឹទធសភា ព្បជុុំធពញអងគសុំធរច្ប ៖ 
-ធសនើព្ពឹទធសភាយល់ព្ពមទទួលយក ឬមិនទទួលយកអតថបទច្បាប់ចាត់ទុកាការព្បញាប់ 

-ធសនើព្ពឹទធសភាយល់ព្ពមទទួលយកអតថបទច្បាប់ទុំងមូលធោយឥតដកដព្ប 

-ធសនើព្ពឹទធសភាធោយពិចារណា ដកសព្មលួ ឬមិនទទួលយកការដកសព្មលួ 

-ធសនើព្ពឹទធសភាបដិធសធអតថបទច្បាប់ាអារបង់។ 

អតថបទច្បាប់បានពិនិតយ និងសិកាស្រាវព្ាវរចួ្បធហើយ គណៈកមាការជុំនាញព្តូវធធវើលិខិ្តសុុំ 
ធៅគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ោក់ចូ្បលកនុង រធបៀបវារៈព្បជុុំធពញអងគ។ 

ការធព្តៀមព្បជុុំ 

ការធព្តៀមព្បជុុំ ធយើងព្តូវធរៀបច្បុំដបបបទធកាេះព្បជុុំគណៈកមាការ លិខិ្តជុំរាបជូនអគគ
ធលខាធិការ លិខិ្តជូនដុំណឹងការធកាេះ អធញ្ជ ើញ តុំណាង អងគភាព ឬាថ ប័នពាក់ព័នធធផេង
ធទៀតដដល គណៈកមាការធសនើធោយធកាេះអធញ្ជ ើញ ធរៀបច្បុំសុំធណើ ឯការធផេងៗនិងរបាយ 
ការណ៍របស់ គណៈកមាការធដើមបីរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍និងអងគព្បជុុំ
ព្ពឹទធសភាធរៀបច្បុំ ធធវើកុំណត់ធហតុ។ 

-លិខិ្តអធញ្ជ ើញ៖ធធវើលិខិ្តអធញ្ជ ើញអនកដដលពាក់ព័នធ ដូច្បាអធញ្ជ ើញតុំណាងព្កសួង ាថ ប័ន 
ឬអងគភាពពាក់ព័នធ ធោយធោងតាមកមាវធីិ របស់គណៈកមាការ ឬសុំធណើ របស់ ព្បធានគ
ណៈកមាការ។ 

-លិខិ្តជូនដុំណឹង៖ មុនធពលព្បជុុំគណៈកមាការជុំនាញដដលទទួលបនទុកពិនិតយពិភាកាធលើ
អតថបទច្បាប់ណា មួយដដលគណៈ កម្មា ធិការ អចិ្បន្រ្នៃយ៍បានចាត់ ធោយព្តូវធធវើលិខិ្ត ជូន
ដុំណឹងអុំពីការព្បជុុំ របស់ខ្លួនដល់សធមៃច្ប ឯកឧតៃម ធលាកជុំទវ សម្មជិក- សម្មជិកា
ព្ពឹទធសភា ទុំងអស់អុំពីការ ធបើកព្បជុុំ ដូច្បាកុំណត់អុំពី ន្រថៃបរធិច្បឆទ ធពលធវលា ទីកដនលង 
រធបៀបវារៈដដលព្តវូព្បជុុំ និងធោយ ម្មនតុំណាងរាជរោឋ ភិបាល (ព្កសួងាមី) ធដើមបីចូ្បលរមួ
បុំភលឺ និងបកស្រាយ សុំណូមពររបស់សម្មជិកព្ពឹទធសភាដដលធលើកធឡើង។ 

-លិខិ្តជូនអគគធលខាធិការ៖ 



មុនធពលព្បជុុំ គណៈកមាការព្តូវជុំរាបជូនអគគធលខាធិការ ធដើមបីចាត់ដច្បងការអធញ្ជ ើញធៅ 

ព្កសួងាមី ឬអនកតុំណាង ធដើមបីធោយមកបុំភលឺ អតថបទ ច្បាប់។ 

- ឯការពាក់ព័នធ៖ ការធព្តៀមព្បជុុំព្តវូធព្តៀមឯការពាក់ព័នធធផេងៗដដលទក់ទងនឹងអតថ
បទច្បាប់ដដលព្តូវ ព្បជុុំ ដូច្បា របាយការណ៍ ធសច្បកៃីដថលងធហតុរបស់រាជរោឋ ភិបាល អតថបទ 

ច្បាប់រដឋធមានុញ្ដ និងឯការធផេងធទៀត…។ 

- ធរៀបច្បុំសុំធណើ ឯការធផេងៗ និងរបាយការណ៍របស់គណៈកមាការ ធដើមបរីាយការណ៍ជូនគ
ណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ និងអងគព្បជុុំ ព្ពឹទធសភា ៖ 

- ធរៀបច្បុំសុំធណើ សុុំផៃល់ធោបល់ធលើអតថបទច្បាប់ពីព្គប់សម្មជិក-សម្មជិកាព្ពឹទធសភា 

- ធរៀបច្បុំសុំធណើ សុុំចូ្បលរធបៀបវារៈព្បជុុំគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ 

- ធរៀបច្បុំសុំធណើ ធផេងៗធទៀតតាមការចាុំបាច់្បរបស់គណៈកមាការ 
- ចុ្បេះធលខ្ កាលបរធិច្បឆទកនុងធសៀវធៅបញ្ជូ នលិខិ្តរបស់គណៈកមាការ 
- ធព្តៀមធធវើការថតច្បមលងតាមច្បុំនួនច្បាប់ព្តូវការ 
- ធព្តៀមបញ្ជូ នលិខិ្ត ឯការធៅកាន់ធោលធៅអងគភាពពាក់ព័នធ (ព្គប់អងគភាពច្បុំណុេះអគគ
ធលខាធិការោឋ នព្ពឹទធសភា) 

-ធរៀបច្បុំធធវើកុំណត់ធហតុ៖ 

កត់ព្តារាល់មតិធោបល់សុំណួរ-ច្បធមលើយព្ពមទុំងអនុាសន៍ ធៅធពលព្បជុុំគណៈកមាការ 
និងធព្តៀមថតច្បមលងកុំណត់ធហតុធដើមបី ផេពវផាយ និងច្បមលងជូនអងគភាពពាក់ព័នធ។ 

សម្មសភាព៖ 

ធៅធពលព្បជុុំគណៈកមាការធបើកទូលាយព្បធានគណៈកមាការាមី ាអនកព្គប់ព្គងការព្បជុុំ 
ធោយអធញ្ជ ើញតុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬ សម្មជិករដឋសភា ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ឬតុំណាង 
ព្កសួងពាក់ព័នធ ឥសេរជន អនកជុំនាញការ ឬតុំណាងសងគមសីុវលិចូ្បលរមួធោយ ធោបល់ 
ធលើអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា ធផេងៗ។ 

រធបៀបព្បជុុំ៖ 

កនុងការព្បជុុំ ព្បធានគណៈកមាការជុំនាញាអនកដឹកនាុំកិច្បាព្បជុុំដូច្បតធៅ ៖ 

- អធញ្ជ ើញតុំណាងរាជរោឋ ភិបាល (ព្កសួងាមី) សម្មជិក-សម្មជិកាព្ពឹទធសភា ព្បធាន ឬ 
តុំណាងគណៈកមាការជុំនាញព្ពឹទធសភានិង ព្បធាននាយកោឋ នមួយច្បុំនួនន្រនអគគធលខាធិការ



ោឋ នព្ពឹទធសភាចូ្បលរមួាៃ ប់ ធធវើការពិភាកា ផៃល់ធោបល់ និងាៃ ប់ការបុំភលឺ (អនកធធវើធសច្បកៃី 
ព្ពាងច្បាប់ ឬធសច្បកៃីធសនើច្បាប់) 
-ព្បធានគណៈកមាការចាត់តាុំងជុំនួយការធោយស្រសង់អវតៃម្មន 

-ព្បធានគណៈកមាការជុំរាបអងគព្បជុុំអុំពីរធបៀបវារៈដដលព្តូវធធវើការពិភាកា 

-ព្បធានគណៈកមាការធសនើសុុំអនុម័តយល់ព្ពមពីអងគព្បជុុំធលើរធបៀបវារៈ 
-ព្បធានធធវើរបាយការណ៍ជព្ម្មបជូនអងគព្បជុុំ 
-ព្បធាន និងសម្មជិកអងគព្បជុុំធលើកាសុំណូមពរធៅព្កសួងាមី ឬអនកតុំណាងធោយ 
ធ្លើយបុំភលឺ 

-ព្បធានគណៈកមាការបានោក់អតថបទច្បាប់ជូនសម្មជិកគណៈកមាការអនុម័ត ឬដកដព្ប
ច្បុំណុច្បណា ឬលុបធចាល ឬបដិធសធ និង ោក់ជូន គណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍បញ្ាូ លកនុង 
រធបៀបវារៈ ព្បជុុំធពញអងគព្ពឹទធសភា។ 

ការអនុម័តយល់ព្ពមបញ្ជូ នរបាយការណ៍ និងសុំធណើ ជូនគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ ៖ 

ធព្កាយពីអតថបទច្បាប់ដដលគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍បានព្បគល់ភារកិច្បាធោយគណៈកមា
ការជុំនាញពិនិតយ ពិភាកាច្បប់សពវព្គប់ ាាថ ពរ ធហើយ គណៈកមាការជុំនាញព្តវូ ធធវើលិខិ្ត 

ធោរពជូនព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍អុំពីលទធផលធនេះ ធហើយធសនើសុុំធដើមបីោក់ចូ្បល 
រធបៀបវារៈ ធពញអងគព្ពឹទធសភានូវអតថបទសៃីពី«……»។ 

ការពិនិតយច្បាប់របស់គណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍៖ ធព្កាយធពលបានទទួលសុំធណើ ធសនើសុុំ 
ោក់អតថបទច្បាប់ពីព្បធានគណៈកមាការជុំនាញ ធដើមបី ោក់កនុងរធបៀបវារៈន្រនអងគព្បជុុំ 
ព្ពឹទធសភា ព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍អធញ្ជ ើញ សធមៃច្ប ឯកឧតៃម ធលាកជុំទវា 

សម្មជិក-សម្មជិកាគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ ធដើមបីមកចូ្បលរមួ ព្បជុុំគណៈកម្មា ធិការ អ
ចិ្បន្រ្នៃយ៍ ធោយ កុំណត់កាលបរធិច្បឆទព្បជុុំ ទីកដនលង និងធោយម្មន ភាជ ប់ាមួយនូវរធបៀប វារៈ
ព្បជុុំ។ 

ការធព្តៀមព្បជុុំ ៖ 

កនុងកិច្បាការធនេះ អគគធលខាធិការាអនករា៉ា ប់រងរាល់កិច្បាការរដឋបាល សនៃិសុខ្ និងធសវា
ទុំងឡាយ ព្ពមទុំងទុំនាក់ទុំនងធផេងៗធព្ៅ ព្ពឹទធសភា ធដើមបីធធវើកុំណត់បង្ហា ញជូនព្បធាន
គណៈ កម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ព្ពឹទធសភា ធដើមបីកុំណត់កាលបរធិច្បឆទព្បជុុំ ធៅធពលព្បធាន គ
ណៈ កម្មា ធិការ អចិ្បន្រ្នៃយ៍ឯកភាព ធទើបអគគធលខាធិការធធវើការជូនដុំណឹងអុំពីការព្បជុុំអ
ចិ្បន្រ្នៃយ៍ ធធវើលិខិ្ត អធញ្ជ ើញ និងឯការ ជុំនួយាា រតី ធផេងៗដដល ពាក់ព័នធនឹងការព្បជុុំ។ 



សម្មសភាពថាន ក់ដឹកនាុំគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ ៖ 
 

គណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ម្មនសម្មសភាព ១២របូ ដូច្បតធៅ ៖ 
- ព្បធានព្ពឹទធសភា 

- អនុព្បធាន (ម្មនពីររបូ) ាអនុព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ 

- ព្បធានគណៈកមាការជុំនាញទុំង៩ ាសម្មជិក។ 

ដុំធណើ រការព្បជុុំ ៖ 

ាបឋម ព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍ និងអនុព្បធានទុំងពីរបានមកដល់ាលព្បជុុំ 
អងគព្បជុុំបានធព្កាកឈរទទួលសធមៃច្ប ព្បធាន និងអនុព្បធានទុំងពីរ បនាទ ប់មកព្បធាន គ
ណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍បានធសនើអគគធលខាធិការពិនិតយកូរ ៉ាមុ បនាទ ប់មកព្បធាន អងគព្បជុុំ 
បានោន រធបៀបវារៈព្បជុុំ ធដើមបីជូនអងគព្បជុុំបានព្ាប ធទើបព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃ
យ៍ ធសនើ ធោយព្បធានគណៈកមាការ ជុំនាញធធវើ ធសច្បកៃីរាយ ការណ៍។ 

កនុងការពិភាកាធនេះ គឺធតៃ តធលើបញ្ហា ពីរ ៖ 
-ការពិនិតយផៃល់ធោបល់ធលើអតថបទច្បាប់ 

-ការពិនិតយផៃល់ធោបល់ធលើបញ្ហា ធផេងៗ 

ការពិនិតយផៃល់ធោបល់ធលើអតថបទច្បាប់ និងបញ្ហា ធផេងៗម្មនដូច្បតធៅ ៖ 
- ព្បធានគណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍អនុញ្ហដ តធោយអគគធលខាធិការពិនិតយកូរ ៉ាមុ និងព្បកាស 
ជូនអងគព្បជុុំ 
- ព្បធានអងគព្បជុុំោនរធបៀបវារៈ 
- ព្បធានគណៈកមាការជុំនាញរាយការណ៍ 

- អងគព្បជុុំម្មនធោបល់ធលើអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា ធផេងៗ (ធបើម្មន) 
- ព្បធានធសនើសុុំអនុម័ត (ធោយការធលើកន្រដ)។ 

ការពិនិតយច្បាប់របស់ព្ពឹទធសភាធពញអងគ 
 

កនុងការពិនិតយ ពិភាកាព្តូវធធវើដូច្បតធៅ ៖ 
-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើសុំធណើ សុុំចាត់ទុកាការព្បញាប់ ន្រនអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានាធបើ 
ម្មន 

-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើសុំធណើ សុុំដកសព្មលួ ធបើម្មន 

-ពិនិតយ និងពិភាកាធលើខ្លឹមារន្រនអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា។ 

-នាុំយកធោបល់និងជុំហររបស់គណៈកមាការធលើលទធភាពណាមួយកនុងច្បុំធណាមលទធភាព



ដូច្បខាងធព្កាម ៖ 
-ធសនើព្ពឹទធសភាយល់ព្ពមទទួលយកសុំធណើ សុុំចាត់ទុកាការព្បញាប់ឬមិនចាត់ទុកាការ
ព្បញាប់ន្រនអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានាធបើម្មន 

-ឬ ធសនើព្ពឹទធសភាយល់ព្ពមទទួលយកអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានាទុំងមូល ធោយឥតដកដព្ប 

-ឬ ធសនើព្ពឹទធសភាធោយពិចារណាដកសព្មលួ ឬមិនទទួលយកការដកសព្មួល 

-ឬ ធសនើព្ពឹទធសភាបដិធសធអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានាាអារបង់។ 

ការធកាេះព្បជុុំ ៖ 

គណៈកម្មា ធិការអចិ្បន្រ្នៃយ៍របស់ព្ពឹទធសភាាអនកធរៀបច្បុំរធបៀបវារៈកនុងសម័យព្បជុុំនីមួយៗ។ 

ធៅចុ្បងបញ្ា ប់ន្រនការព្បជុុំ ព្បធានព្តូវោន រធបៀប វារៈសព្ម្មប់ធពលព្បជុុំបនៃ។ ការកុំណត់ន្រថៃ 
ព្បជុុំ ព្តូវធធវើាលិខិ្តធផញើជូនធៅសម្មជិកព្ពឹទធសភា។ ធបើម្មនការកុំណត់ធោយតទ ល់ម្មត់កនុង 
ធពលព្បជុុំ ការកុំណត់ធនេះព្តូវធធវើាលិខិ្តជូនធៅសម្មជិកព្ពឹទធសភា ដដលមិនបានមក ព្ប
ជុុំ។ 

តាមធមាតា ធពលព្បជុុំព្តូវកុំណត់ ៣ន្រថៃមុន ធវៀរដលងដតកនុងករណីព្បញាប់។ ច្បុំធពាេះលិខិ្ត 
អធញ្ជ ើញ ព្តូវម្មនភាជ ប់ធៅាមួយនូវរធបៀបវារៈព្បជុុំ ធវៀរដលងដតកនុងករណីព្បញាប់។ កនុង 

ធពល ព្បជុុំនីមួយៗ ធលខាធិការស្រសង់ធ ា្ េះសម្មជិកព្ពឹទធសភាដដលអវតៃម្មន។ ធ ា្ េះ 
សម្មជិក ព្ពឹទធសភាអវតៃម្មនោា នច្បាប់អនុញ្ហដ ត ព្តូវព្បកាសកនុងអងគព្បជុុំ។ 

សម្មសភាព ៖ 

ការព្បជុុំព្ពឹទធសភា ព្តូវធធវើាាធារណៈ និងព្តវូផេពវផាយតាមវទិយុ និងទូរទសេន៍ាតិ។ 

ព្ពឹទធសភាោច្បធកាេះព្បជុុំាសម្មៃ ត់បាន តាមសុំធណើ  សុុំពីព្បធានព្ពឹទធសភា ឬពីសម្មជិក 
ព្ពឹទធសភាច្បុំនួន ១/១០ោ៉ាងតិច្ប ឬពីព្ពេះមហាកេព្ត ឬពីព្បធានរដឋសភា ឬពីនាយក រដឋម
្នៃី។ កាលធបើព្ពឹទធសភាសធព្មច្បថា ព្តវូព្បជុុំាសម្មៃ ត់ ព្បធានព្ពឹទធសភា និងធលខា ធិការ
សម័យ ព្បជុុំធពញអងគ ធមើលធោយច្បាស់ាមុនសិនថា ពិតាោា នមនុសេដន្រទធព្ៅពី 
សម្មជិកព្ពឹទធសភា ធលខាធិការ និងឥសេរជនដដលព្ពឹទធសភាព្តូវការចាុំបាច់្បធៅកនុងាល 
ព្បជុុំ។ កនុងករណី ព្បជុុំាសម្មៃ ត់ធៅមុនធពលបិទការព្បជុុំ ព្ពឹទធសភាព្តវូអនុម័តថា 
អនុញ្ហដ ត ឬមិនអនុញ្ហដ តធោយធបាេះផាយកុំណត់ធហតុព្បជុុំ។ 

ការព្បជុុំព្ពឹទធសភា ោច្បព្បព្ពឹតៃធៅបាន លុេះព្តាដតម្មនព្បធានដឹកនាុំកនុងធពលព្បជុុំណា 
មួយធបើព្បធាន និងអនុព្បធានព្ពឹទធសភា មិនធៅ ធោយម្មនធហតុការណ៍ពិធសសព្ពឹទធសភា 

ព្តូវតា កការព្បជុុំាបធណាៃ េះោសនន។ ដុំធណើ រការព្បជុុំ ព្តូវធធវើតាមរធបៀបវារៈ ធវៀរដលងដតកនុង 
ធពលព្បជុុំខ្លេះ ដដលអងគព្បជុុំសធព្មច្បធផេងពីធនេះ។ មុនចាប់ធផៃើមសម័យព្បជុុំព្ពឹទធសភា អនុម័



ត រធបៀបវារៈ និងសម្មសភាពធលខាធិការ សម័យព្បជុុំ ធដើមបីជួយព្បធានព្ពឹទធសភាធលើ កិច្បា
ការ៖ 

-ពិនិតយកូរ ៉ាមុសព្ម្មប់ព្បជុុំ និងធៅធពលអនុម័ត 

-រាប់ច្បុំនួនសធមលងអនុម័តធោយធលើកន្រដ ឬធោយធព្កាកឈរ និងអងគុយ 

-ធរៀបច្បុំធបាេះធនន តច្បុំហរ ឬសម្មៃ ត់ 

-ចុ្បេះហតថធលខាធលើកុំណត់ធហតុអងគព្បជុុំ 
-បុំធពញភារកិច្បាធផេងធទៀតតាមធសច្បកៃីដណនាុំរបស់ព្បធានព្ពឹទធសភា។ 

ធព្ៅពីធលខាធិការ គឺម្មនតុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬសម្មជិករដឋសភា ឬម្មា ស់ធសច្បកៃីធសនើ
ច្បាប់ ឬបញ្ហា នានាដដលមកការពារ ព្តូវម្មនវតៃម្មន កនុងាលព្បជុុំតាមធសច្បកៃីអធញ្ជ ើញ 

របស់ ព្បធានព្ពឹទធសភា។ ធ ា្ េះអនកមកការពារអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា ព្តូវជូនមកព្ពឹទធ 
សភាមុន ធពល ចាប់ធផៃើមការពិភាកា និងអនុម័ត។ សហការាីអនកជុំនាញដដលមកាមួយ 
ោច្បបុំភលឺ ជូនអងគព្បជុុំបាន ធបើសិនម្មនការអនុញ្ហដ ត ពីព្បធាន ព្ពឹទធសភា។ 

ព្បធានព្ពឹទធសភាោច្បធលើកធពលព្បជុុំបានធបើយល់ធ ើញថា ាការម្មនព្បធោជន៍ ឬាការ 
ចាុំបាច់្ប ឬធបើម្មនសុំធណើ ពីព្បធានគណៈ កមាការជុំនាញ ឬពីម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា
នានា ឬពីសម្មជិកព្ពឹទធសភា ០៦នាក់ោ៉ាងតិច្ប។ សម្មជិកព្ពឹទធសភារបូណាក៏ធោយធបើច្បង់ 
បធញ្ាញធោបល់ ព្តូវសុុំ ធហើយបានទទួលការអនុញ្ហដ តពីព្បធានព្ពឹទធសភាាមុនសិនធទើប 
និោយ បាន។ វាគាិនោច្បបធញ្ាញធោបល់ ធៅនឹងកដនលង ឬធៅធវទិកាតាមការអនុញ្ហដ ត 
របស់ព្បធាន។ ធលខាធិការសម័យព្បជុុំ ព្តូវកត់ធ ា្ េះសម្មជិកព្ពឹទធសភាដដលសុុំបធញ្ាញ 
ធោបល់តាម លុំោប់មុនធព្កាយ ធហើយបញ្ជូ នធៅព្បធានព្ពឹទធសភា ធដើមបីផៃល់ការអនុញ្ហដ ត 

ធោយធឡើងបធញ្ាញធោបល់។ កនុងការជដជក ពិភាកាបធញ្ាញ ធោបល់ ព្បធានព្តូវធោយ 

និោយនល ស់ោន  គឺអនកោុំព្ទនិោយមៃង អនកមិនោុំព្ទនិោយមៃង។ សម្មជិកព្ពឹទធសភា 
ដដលបានអនុញ្ហដ តធោយ បធញ្ាញធោបល់ ព្តូវម្មនធោបល់ដតអុំពីធរឿងដដលកុំពុង 
ពិភាកា។ ធបើបធញ្ាញធោបល់ ចាកព្បធាន ព្បធានព្ពឹទធសភា ព្តូវរ ុំលឹកធោយចូ្បល មកកនុង 
ព្បធានបទវញិ ធហើយធបើវាគាិនធនាេះធៅដតច្បធច្បសបធញ្ាញធោបល់ចាកព្បធានដដដលធនាេះ 
ព្បធានព្តូវដត បញ្ឈប់ មិន ធោយនិោយ បនៃធៅធទៀត។ 

ាធោលការណ៍ រយៈធពលបធញ្ាញធោបល់សព្ម្មប់សម្មជិកព្ពឹទធសភាម្មន ក់ៗព្តវូម្មន
កុំណត់។ សម្មជិកព្ពឹទធសភាដដលបានចុ្បេះ ធ ា្ េះសុុំ បធញ្ាញធោបល់ និោយបាន ១០
នាទី ោ៉ាងយូរ ធហើយ ច្បុំធពាេះសម្មជិកព្ពឹទធសភាដដលព្ោន់ដតធ្លើយតប និោយបាន ដត៥
នាទីប៉ាុធណាណ េះ ដតធបើ ព្បធានព្ពឹទធសភាយល់ធ ើញថាាការចាុំបាច់្ប ឬាការម្មនព្បធោជន៍ 

កនុងការពិភាកាោច្ប អនុញ្ហដ តបដនថម ១០នាទី។ 



កនុងការកុំណត់រយៈធពលបធញ្ាញធោបល់ធនេះ ធព្បើសព្ម្មប់ដតសម្មជិកព្ពឹទធសភា មិនធព្បើ 
សព្ម្មប់តុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬសម្មជិក រដឋសភា ឬម្មា ស់ធសច្បកៃីធសនើច្បាប់ ឬអនកជុំនាញ 
ការពារអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា។ ហាមបធញ្ាញធោបល់កាត់អនកដន្រទ បធញ្ាញ ធោបល់ 
វាយព្បហារ បុគគល ឬសដមៃងោការៈធផេងៗ ដដលនាុំធោយខូ្ច្បសណាៃ ប់ធាន ប់អងគព្បជុុំ។ ធបើ
ម្មន ការព្ជួលព្ច្បបល់ កនុងធពលព្បជុុំ ធហើយព្បធាន ហាមពុុំាៃ ប់ ព្បធានធលើកធពលព្បជុុំ 
ធោយធព្កាកធដើរធច្បញពីាលព្បជុុំ។ 

កូរ ៉ាមុ៖ 
 

ការព្បជុុំព្ពឹទធសភានឹងយកាការបាន លុេះព្តាដតម្មន៖ 
- កូរ ៉ាមុធលើសពី ២/៣ (ពីរភាគបី) ន្រនច្បុំនួនសម្មជិកព្ពឹទធសភាទុំងមូលសព្ម្មប់ការអនុម័ត 

ទុំងឡាយណាដដលព្តូវធោយយកមតិភាគ ធព្ច្បើន ២/៣ ន្រនច្បុំនួនសម្មជិកព្ពឹទធសភាទុំង មូ
ល។ 

-កូរ ៉ាមុធលើសពីពាក់កណាៃ ល ន្រនច្បុំនួនសម្មជិកព្ពឹទធសភាទុំងមូលសព្ម្មប់ការអនុម័តទុំង 

ឡាយណាដដលតព្មូវធោយយកមតិភាគ ធព្ច្បើនធោយ ធព្បៀប ឬមតិភាគធព្ច្បើនោច់្បខាតន្រន 
ច្បុំនួន សម្មជិកព្ពឹទធសភាទុំងមូល។ 

-កូរ ៉ាមុព្តូវដតម្មនព្គប់ច្បុំនួន ធៅធពលធបើកការព្បជុុំ និងធៅធពលអនុម័ត។ កនុងករណីដដល កូរ ៉ាុ
មមិនព្គប់ច្បុំនួនកនុងរយៈធពល ៣០នាទី ធព្កាយ ធពលកុំណត់ចាប់ធផៃើមការព្បជុុំព្បធាន 
ព្ពឹទធសភា ព្តូវធលើកធពលព្បជុុំ។ 

ដុំធណើ រការព្បជុុំ៖ 

ការពិនិតយ ការធោយធោបល់ ព្តូវធធវើធឡើងធៅធលើខ្លឹមារទូធៅ និងធលើខ្លឹមារទុំងមូល 
ដតមៃង ន្រនអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា ដដលរដឋសភាបញ្ជូ នមកព្ពឹទធសភាតាមនីតិវធីិ។ា 
ទូធៅ ការពិនិតយធោយធោបល់ ធផៃើមធឡើងធោយការបង្ហា ញរបាយការណ៍របស់គណៈ កមា
ការជុំនាញ ការបកស្រាយបុំភលឺរបស់តុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា  នា
នា។ 

សម្មជិកព្ពឹទធសភាោច្បម្មនមតិធោបល់ភាល មបនាទ ប់ពីតុំណាងគណៈកមាការជុំនាញ ឬ 
តុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា កនុងធថរធវលាមិនធោយធលើសពី 
ការ កុំណត់ន្រនបទបញ្ហជ ន្រផទកនុងព្ពឹទធសភា។ តុំណាងរាជរោឋ ភិបាល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ឬ 
បញ្ហា នានា ឬគណៈកមាការជុំនាញោច្បបុំភលឺបកស្រាយច្បុំធពាេះមតិធោបល់របស់សម្មជិក 
ព្ពឹទធសភា ដដលបានធលើកធឡើង។ កនុងធពល កុំពុងពិនិតយ ធោយធោបល់ មតិសុុំដកសព្មួល 

ឬមតិសុុំបដិធសធអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា អងគព្បជុុំព្តូវពិនិតយ និងអនុម័តភាល មថា ទទួលឬ 



មិនទទួល មតិ ធោបល់ខាងធលើ បនាទ ប់ពីការបកស្រាយបុំភលឺពនយល់ពីតុំណាងរាជរោឋ ភិបា
ល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា និងតុំណាងគណៈកមាការជុំនាញ ព្ពមទុំងមតិ
ធោបល់ សម្មជិក ព្ពឹទធសភារចួ្បមក។ 

នីតិវធីិន្រនការចាត់ការបនៃ៖ 

ាទូធៅ ធៅកិច្បាបញ្ា ប់ន្រនដុំណាក់កាលពិនិតយ និងធោយធោបល់ អងគព្បជុុំដតងដតពិនិតយ 
ធោយធោបល់យល់ព្ពមធលើអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា  នានា ធោយឥតដកដព្បអវីធឡើយ ព្បសិន 
ាោា នមតិធោបល់ដកសព្មួល និងបដិធសធ។ ដតកនុងករណីដដលអងគព្បជុុំទទួលយកធោ 
បល់សុុំដក សព្មួលអតថបទច្បាប់ ឬបញ្ហា នានា ព្ពឹទធសភាព្តូវបញ្ជូ នធោបល់ខាងធលើធៅ រដឋ
សភា ភាល ម ធដើមបីពិចារណា។ ដតធបើអងគព្បជុុំទទួលយក ធោបល់បដិធសធកនុងករណីធនេះ 
អងគព្បជុុំព្តូវតា ក ធហើយជូនព័ត៌ម្មនធនេះធៅរដឋសភាភាល ម។ 

អុំពីនីតិវធីិកនុងការបងវិលធសច្បកៃីព្ពាង ឬធសនើធៅមករបស់សភា៖ 

តាមធមាតា ព្ពឹទធសភាពិនិតយ និងធោយធោបល់កនុងរយៈធពលមួយដខ្ោ៉ាងយូរធលើអតថបទ 

ច្បាប់ដដលរដឋសភាបានអនុម័តយល់ព្ពម ាធលើក ដុំបូងរចួ្បធហើយ ដតធបើាការព្បញាប់រយៈ 
ធពលធនេះព្តូវបនថយមកធៅព្តឹមដតព្បាុំន្រថៃ។ ធបើព្ពឹទធសភាសុុំធោយដកសព្មួល ធលើអតថបទ 
ច្បាប់ធនាេះ រដឋសភាព្តូវយកមកពិចារណាភាល មាធលើកទីពីរ។ 

ការបងវិលធៅបងវិលមករវាងព្ពឹទធសភា និងរដឋសភា ព្តូវធធវើដតកនុងរយៈធពលមួយដខ្ប៉ាុធណាណ េះ 
។ រយៈធពលធនេះ ព្តូវបនថយមកព្តឹម ១០ន្រថៃ ធបើព្តូវពិនិតយសធព្មច្បពីបញ្ហា ថវកិាាតិនិង 

ហិរញ្ដវតថុ និងបនថយមកព្តឹមដត ០២ន្រថៃ ព្បសិនធបើាការព្បញាប់។ ធបើរដឋសភាទុក ធោយ 
ហួសរយៈធពលកុំណត់ ឬពនារធពលដដលបានកុំណត់ទុកសព្ម្មប់ពិនិតយធនាេះ រយៈធពល 

ាធោលការណ៍សព្ម្មប់រដឋសភា និងព្ពឹទធសភា ព្តូវបដនថម ធោយធសាើោន  ធហើយធបើ
ព្ពឹទធសភា បដិធសធអតថបទច្បាប់ធនាេះាអារបង់ រដឋសភាមិនោច្បនឹងយកមក ពិចារណា
ាធលើកទី២ បាន មុនរយៈ ធពល ១ដខ្ធទ។ រយៈធពលធនេះ ព្តូវបនថយមកព្តឹម ១៥ន្រថៃ ធបើពិនិ
តយពីថវកិា ាតិ និងហិរញ្ដវតថុ ធហើយមកព្តឹមដត ០៤ន្រថៃ ធបើាការព្បញាប់។ កនុងការពិនិតយ
អតថបទច្បាប់ ាធលើកទី២ធនេះ រដឋសភាព្តវូអនុម័តធោយវធីិធបាេះធនន តច្បុំហរ និងយកតាម
មតិភាគធព្ច្បើន ោច់្បខាត។ 

រធបៀបគិតរយៈធពល៖ 

កនុងព្បធទសកមពុាធយើង រធបៀបគិតរយៈធពល ឬរាប់ន្រថៃ ពុុំម្មនដច្បងកនុងច្បាប់ណាមួយច្បាស់ 
លាស់ធនាេះធទ។ ប៉ាុដនៃដផាកធលើការបក ស្រាយ របស់ព្កមុព្បឹកាធមានុញ្ដ ដដលម្មនដច្បងកនុង 

ធសច្បកៃីសធព្មច្បធលខ្០៣៦/០០២/២០០០ កបធ.ច្ប រធបៀបគិតរយៈធពល ឬរាប់ន្រថៃ ធព្ច្បើន អនុ



វតៃធៅ តាមរធបៀបពីរោ៉ាងគឺ៖ 

ទី១-រធបៀបរាប់រយៈធពលគត់ គឺធគមិនរាប់ន្រថៃទទួល និងន្រថៃផុតកុំណត់ទទួលធនាេះធទ។ រធបៀប
ទី១ធនេះ ធព្ច្បើនកនុងករណីោា នការព្បញាប់ និង ករណីដដលច្បាប់បានកុំណត់ថា «ន្រថៃគត់»។ 

ទី២-រធបៀបរាប់រយៈធពលមិនគត់ គឺធគមិនរាប់ន្រថៃទទួលឯការធទ ដតធគរាប់ន្រថៃដដលព្តូវផុ
ត។ រធបៀបទី២ធនេះធព្ច្បើនធព្បើកនុងករណីការ ព្បញាប់។ រធបៀបគិតធម្ម៉ាង គឺចាប់រាប់ពីធម្ម៉ាង ១២
យប់ (ធម្ម៉ាងសូនយ) ដល់ធម្ម៉ាង ១២យប់វញិ សព្ម្មប់ធពលមួយន្រថៃធពញ។ 

ករណីព្បញាប់៖ 

ច្បុំធពាេះពាកយថា «ធបើាការព្បញាប់» ព្តូវពិនិតយធៅតាម ៤ករណី គឺ៖ 

-ករណីទី១៖ កនុងអតថបទច្បាប់ម្មនម្មព្តាណាមួយដច្បងថា «ច្បាប់ធនេះព្តវូចាត់ទុកាការ 
ព្បញាប់»។ ការព្បញាប់ធនេះ គឺសុំធៅធៅធលើ «ការព្បញាប់កនុងការអនុវតៃន៍ច្បាប់» ពីធព្ពាេះា 
ខ្លឹមារន្រនធសច្បកៃីដដលម្មនដច្បងកនុងច្បាប់ដតមៃង ធដើមបតីព្មូវការអនុវតៃន៍ធោយស្រសបនឹង 
ម្មព្តា៩៣ វាកយខ័្ណឌ ទី១ ន្រនរដឋធមានុញ្ដ។ ដូធច្បនេះព្ពឹទធសភាម្មនរយៈធពលធមាតា គឺ ០១ដខ្ 
សព្ម្មប់ពិនិតយ និងធោយធោបល់។ 

-ករណីទី២៖ ម្មនលិខិ្តផលូវការរបស់រាជរោឋ ភិបាល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ សុុំធោយរដឋសភា 

ពិនិតយធសច្បកៃីព្ពាង ឬធសច្បកៃីធសនើច្បាប់ធនាេះាការព្បញាប់។ កនុងករណីធនេះ រដឋសភាព្តូវ 
សធព្មច្បពីពាកយសុុំធនាេះ។ ធព្កាយពីបានអនុម័តយល់ព្ពមធលើកដុំបូង ធហើយរដឋសភាបញ្ជូ ន 
មកព្ពឹទធសភាធដើមបពិីនិតយ និងធោយធោបល់ ដូច្បម្មនដច្បងកនុងម្មព្តា១១៣ថាី វាកយខ័្ណឌ ទី១ 
ន្រន រដឋធមានុញ្ដ។ ធបើោា នពាកយសុុំពីរដឋសភាថា ាការព្បញាប់ធទធនាេះ ព្ពឹទធសភាម្មនរយៈ 
ធពលធមាតា គឺ ០១ដខ្។ 

-ករណីទី៣៖ ម្មនការធសនើសុុំពីរដឋសភាធោយព្ពឹទធសភាពិនិតយាការព្បញាប់។ ព្ពឹទធសភា 

ម្មនសិទធិសធព្មច្បធលើពាកយសុុំធនេះ។ ធបើព្ពឹទធសភាសធព្មច្បថា គួរទុកាការព្បញាប់ធនាេះ 
ព្ពឹទធសភាព្តូវអនុវតៃតាមព្បការ៨១ថាី ន្រនបទបញ្ហជ ន្រផទកនុងព្ពឹទធសភា គឺព្តូវចុ្បេះអតថបទច្បាប់ 
ធនេះធៅកនុងរធបៀបវារៈពិភាកាមុនធគ ធហើយព្តូវពិនិតយ និងធោយធោបល់កនុងរយៈធពល ព្បាុំ
ន្រថៃ។ ប៉ាុដនៃធបើព្ពឹទធសភាយល់ថា មិនគួរទុកាការព្បញាប់ធទ ធនាេះព្ពឹទធសភាម្មនរយៈ ធពល
ធមាតា គឺ ០១ដខ្។ 

-ករណីទី៤៖ រាជរោឋ ភិបាល ឬម្មា ស់អតថបទច្បាប់ ធសនើសុុំធោយព្ពឹទធសភាពិនិតយាការ 
ព្បញាប់ ធនាេះព្ពឹទធសភាព្តូវអនុតៃនីតិវធីិ ដូច្បករណីទី៣ដដរ គឺព្ពឹទធសភាម្មនសិទធិកនុងការ 
សធព្មច្បថា គួរយល់ព្ពមតាមពាកយសុុំឬធទ? ធបើយល់ព្ពម ព្តូវពិនិតយ និងធោយធោបល់កនុង 
រយៈធពលព្បាុំន្រថៃ ធហើយធបើមិនយល់ព្ពម គឺម្មនរយៈធពលធមាតា ០១ដខ្ដដដល។ 



  

  

                                            អុំពីការព្បកាសធោយធព្បើច្បាប់                                       

ធោយព្ពេះមហាកេព្ត៖ 

ព្ពេះមហាកេព្តព្ទង់ឡាយព្ពេះហសៃធលខា ព្ពេះរាជព្កមព្បកាសធោយធព្បើច្បាប់រដឋធមានុញ្ដ 
ច្បាប់ដដលរដឋសភាបានអនុម័ត និងព្ពឹទធសភា បានពិនិតយច្បប់សពវព្គប់រចួ្បធហើយ។ កនុងធពល 

ដដលព្ពេះមហាកេព្តព្បឈួន ធហើយព្តូវពាបាលព្ពេះធរាគធៅបរធទស កនុងធពលធនាេះ ព្ពេះ
មហាកេព្តម្មនសិទធិធផទរអុំណាច្បឡាយព្ពេះហសៃធលខាធៅធលើព្ពេះរាជព្កម ព្ពេះរាជ ព្កឹតយ 
ធៅ ធោយព្បមុខ្រដឋសៃីទីចុ្បេះហតថធលខាជុំនួស ធោយព្ពេះរាជារព្បគល់សិទធិ។ 

ព្ពេះមហាកេព្តព្ទង់ឡាយព្ពេះហសៃធលខាធលើសនធិសញ្ហដ  និងអនុសញ្ហដ អនៃរាតិធហើយ 
ព្ទង់ព្បទនសចាា ប័នធលើសនធិសញ្ហដ  និងអនុសញ្ហដ  ទុំងធនាេះ ធព្កាយធពលបានទទួលការ 
អនុម័ត យល់ព្ពមធលើរដឋសភា និងព្ពឹទធសភា។ 

កាលបរធិច្បឆទ៖ 

ាទូធៅ ច្បាប់ដដលព្ពេះមហាកេព្តព្ទង់ឡាយព្ពេះហសៃធលខា ធហើយនឹងចូ្បលាធរម្មនធៅ 

ទូទុំងព្បធទសរយៈធពល ២០ន្រថៃ ធព្កាយពីន្រថៃ ឡាយព្ពេះហសៃធលខា និង ១០ន្រថៃ ធៅរាជ
ធានី ភនុំធពញ។ ប៉ាុដនៃព្បសិនធបើច្បាប់ព្តូវបានព្បកាសថា «ាការព្បញាប់» គឺចូ្បលាធរម្មន
ភាល ម ធព្កាយពីព្ពេះមហាកេព្តឡាយព្ពេះហសៃធលខារចួ្ប។ 

ការចុ្បេះកនុងរាជកិច្បា៖ 

ច្បាប់ដដលព្តូវបានព្ពេះមហាកេព្តឡាយព្ពេះហសៃធលខារចួ្ប នឹងចូ្បលាធរម្មនធៅតាមការ 
កុំណត់ធោយម្មនាថ ប័នអនុវតៃច្បាប់ាអនក អនុវតៃ។ ដូច្បធនេះាការសុំខាន់ខាល ុំងណាស់ 

ធដើមបីធធវើការផេពវផាយនូវច្បាប់ទុំងឡាយដដលធទើបចូ្បលាធរម្មន ធដើមបីធោយ ព្បាពល 
រដឋធលាកបានដឹង និងព្ជួតព្ាបពីច្បាប់ទុំងធនាេះ ធជៀសវាងការព្បព្ពឹតៃខុ្ស។ ាទូធៅ 
ច្បាប់ ដដលធទើបចូ្បលាធរម្មន ព្តូវបាន ធគធធវើការ ផេពវផាយតាមរយៈ ការចុ្បេះកនុងរាជកិច្បា 
កាដសត ឬតាមរយៈការអប់រ ុំផេពវផាយធោយតទ ល់ពីាថ ប័នជុំនាញ។ ប៉ាុដនៃច្បុំធពាេះច្បាប់ 

ណាដដល ម្មនការប៉ាេះពាល់ខាល ុំងដល់ សិទធិធសរភីាពរបស់ព្បាពលរដឋដូច្បាច្បាប់ព្ពហា
ទណឌ  ាធដើម គឺធគធធវើ ោ៉ាងណាធដើមបីផេពវផាយធោយបាន ទូលុំទូលាយ ដូច្បាតាមរយៈ
វទិយុ ទូរទសេន៍ កាដសតាធដើម ធដើមបីធោយព្បាពល រដឋបានដឹងឮពីបញ្ហា ធនេះ។ 



លកខខ្ណឌ ធោយដឡក៖ 

ទនទឹមនឹងធនេះ ក៏ម្មនអញ្ដព្តកមាមួយច្បុំនួនដដរ កនុងការចូ្បលាធរម្មនរបស់ច្បាប់ ម្មនន័យថា 

ច្បាប់ធនេះពុុំទន់ចូ្បលាធរម្មនភាល មធទ គឺព្តូវ បញ្ជូ នធៅធោយព្កុមព្បឹកាធមានុញ្ដធធវើ ការ ពិ
និតយអុំពីធមានុញ្ដភាពាមុនសិនមុននឹងព្បកាសធោយធព្បើ។ព្ពេះមហាកេព្តនាយករដឋម្នៃី 
ព្បធាន រដឋសភា តុំណាងរាស្រសៃ ១/១០ (មួយភាគដប់) ព្បធានព្ពឹទធសភា ឬសម្មជិក
ព្ពឹទធសភា ច្បុំនួន ១/៤ (មួយភាគបួន) ោច្បបញ្ជូ នច្បាប់ដដលរដឋសភា បានអនុម័តធៅធោ
យព្កុម ព្បឹកាធមានុញ្ដពិនិតយ មុននឹងច្បាប់ធនាេះព្តូវព្បកាសធោយធព្បើ។ បទបញ្ហជ ន្រផទកនុង រដឋ
សភា បទបញ្ហជ  ន្រផទកនុងព្ពឹទធសភា និងច្បាប់ធរៀបច្បុំអងគការទុំងឡាយ ព្តូវដតបញ្ជូ នធៅព្កុម
ព្បឹកា ធមានុញ្ដពិនិតយាមុនសិន មុននឹង ព្បកាសធោយធព្បើ។ 

ព្កុមព្បឹកាធមានុញ្ដព្តូវសធព្មច្បកនុងរយៈធពល ៣០ន្រថៃោ៉ាងយូរ ថាធតើច្បាប់បទបញ្ហជ ន្រផទកនុង 
រដឋសភា និងបទបញ្ហជ ន្រផទកនុងព្ពឹទធសភា ស្រសប ឬមិនស្រសបនឹងរដឋធមានុញ្ដ។ ធព្កាយពីច្បាប់ 
ណាមួយព្តូវបានព្បកាសធោយធព្បើ ព្ពេះមហាកេព្ត ព្បធានព្ពឹទធសភា ព្បធានរដឋសភា 
នាយករដឋម្នៃី សម្មជិកព្ពឹទធសភាច្បុំនួន ១/៤ (មួយភាគបួន) តុំណាងរាស្រសៃ ១/១០ (មួយ 
ភាគដប់ ) ឬតុលាការោច្បសុុំធោយព្កុមព្បឹកា ធមានុញ្ដពិនិតយអុំពី ធមានុញ្ដភាពន្រនច្បាប់
ធនាេះបាន។ ព្បារាស្រសៃម្មនសិទធិបៃឹងអុំពីធមានុញ្ដភាពន្រនច្បាប់បាន តាមរយៈតុំណាងរាស្រសៃឬ 
ព្បធានរដឋសភា ឬសម្មជិក ព្ពឹទធសភា ឬព្បធានព្ពឹទធសភា។ 

បទបបញ្ដតៃិកនុងម្មព្តាណាដដលព្កុមព្បឹកាធមានុញ្ដព្បកាសថា មិនសមស្រសបនឹងរដឋធមានុញ្ដ 
មិនោច្បយកធៅព្បកាសធោយធព្បើ ឬយកធៅ អនុវតៃបានធឡើយ។ ធសច្បកៃីសធព្មច្បរបស់
ព្កុម ព្បឹកាធមានុញ្ដាធសច្បកៃីសធព្មច្បបិទផលូវតវា៉ា។ 

 


