គណបក សេ្រងគះជតិ
ទ្វីប

េមរ ិកខងេជើង

លកខនិក
្ត ៈ
(វ ិេ

ធនកមម ២៦ េម

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង
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ជំពូក ១
បុព្វកថ
ជនជតិែខមរគឺជអនកបន្តពូជពង ពី
សតវត ន៍ទី៨ដល់សតវត ន៍ទី១៣។
និគមនិយម
េចះឈប់ឈរ

ច្រកែខមរដ៍រង
ុ េរឿងជពិេសសកនុងកំឡុង
ឆ្លងកត់ករដួលរលំនូវ

លពិឃត ករ្រតួត្រ

េ

យបរេទស និង ភពវ ឹកវរសងគមមិន

្របជជនែខមរបនរក នូវអត្តសញញណជតិ

្ឋ ិយមរបស់េគ្របកបេ
សុទិដិន

ច្រកដ៍រង
ុ េរឿង

យេមទនភពខពស់។

ភព្របកដនិយមនិង

ភពឈឺចុកចប់និង្រសេមល

ចងចំៃនអតីតកលរបស់ពួកេគបនែ្របក្លយេទជករតស៑◌ូយ៉ង្របតយក េដើមបីករ
ផ្លស់បូរ្ត ស្រមប់សងគមមួយែដលមនេសរ ីភពនិងសុវតថិភពជងមុន។
ជង៣០ឆនំៃនស្រងគមនិងេសចក្តិទុកខ
កមពុជ ្របជជនែខមរ-

ករឈឺចុកចប់និងសែ្រមកថងូររបស់្របជជន

េម◌ិកំង ្របជជនែខមរ-ក

សមុ្រទទំងអស់ជេដើម

និង្របជជែខមររស់េនឯនយ

សូមឧទទិសខ្លួនេ្រកកេឡើងតស៑◌ូេដើមបីេសរ ីភពមូល ្ឋ ននិង

្របជធិបេតយយពិត្របកដស្រមប់កមពុជ
េដើមបីព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ

មពំេនលដូចតេទ៖

មលកខណៈមនតុលយភពអំ

ច

មនតម្លភព

ពួកេយើងេលើកតេមកើងនីតិរដ្ឋ និងេធ្វើយុទធនករេដើមបីឯក ជយ េសរ ីភព និង យុតិធ
្ត ម៌ ។
ពួកេយើងទំង្របជជនែខមរ-

េមរ ិកំង ទំង្របជជនែខមរ-ក

រស់េនឯនយសមុ្រទទំងអស់ បញ
ជ ក់ជំហរជឧ

និង្របជជនែខមរ

រ ិកេនៃថងេនះ… ្របេកៀក

ម រគន

ឈរេលើសចចភព ភក្តីភព និងពលីកមម។
េដើមបី

មគគីជធ្លុងមួយរ ង្របជជនែខមរ-

េមរ ិកំង

្របជជនែខមរ-ក

្របជជនែខមរែដលរស់េនឯនយសមុ្រទទំងអស់ជេដើម
េ

ែដលមនទស នវ ិស័យេធ្វើ

យ្របេសើរេឡើងនូវអនគតរបស់កូនេចែខមរនិងមតុភូមិជទី្រស

េដើមបីព្រងឹងនូវទស នវ ិស័យ

េបសកកមម

និង

និង

ញ់មួយេនះ។

េគលនេយបយរបស់គណបក

ស្រងគះជតិ ែដលជនិមិត្តរប
ូ សេ្រងគះ បេ្រមើ ករពរ។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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ជំពូក ២
េឈមះ
្របករ ១. និយមន័យ
្របជជនកមពុជែដលកំពុងរស់េនសហរដ្ឋ

េមរ ិកនិងក

ទំនងនេយបយជមួយគណបក សេ្រងគះជតិកមពុជ

ជតិៃនទី្វប

េមរ ិកខងេជើង។

ែដលមនទំនក់
បនបេងកើតគណបក សេ្រងគះ

គណបក សេ្រងគះជតិៃនទ្វីប

េដើរតួនទីសំខន់ទំង្របតិកមមរហ័សនិងទំងយកចិត្តទុក
សេ្រងគះជតិ េនភនំេពញ

េមរ ិកខងេជើងកំពុង

ក់កុងករគំ
ន
្រទគណបក

្រពមទំងករអនុវត្តេគលនេយបយចំបង

េគលបំណង

និងទស នវ ិស័យមនដូចជករករពរអធិបេតយយភពជតិ ករកត់បនថយភព្រកី្រក
ករេលើកតេមកើងេគលករណ៍្របជធិ បេតយយេសរ ីពហុបក
អំ

្ហ សំខន់ដ៏ៃទេទៀតែដលកមពុជកំពុង
និងរួមបញូច លទំងបញ

ចផ្តច់ករនិងហឹង

្របឈម។

និងយុទធនករ្របឆំង

បែនថមេលើសពីេនះេទៀត

គណបក សេ្រងគះជតិ ៃនទ្វីប

េមរ ិកខងេជើង

កំពុងដំេណើរករបន្តនិងេលើកកំពស់ទំនក់ទំនងេទ្វភគីជនិចចនិរន្តជមួយគណបក
សេ្រងគះជតិ ភំេន ពញ។
សមជិកភពរបស់គណបក សេ្រងគះជតិៃនទ្វីប
ពិនិតយេ

យគណៈកមមធិករ សមជិកទី្របឹក

េមរ ិកខងេជើងនឹងជកមមវតថុ្រតួត

និង សមសភពថនក់ដឹកនំ។

ជំពូក ៣
េគលនេយបយ
្របករ ១.

ែស្វងរកករគំ្រទពីសហរដ្ឋ

េមរ ិក ក

សមព័នធមិត្តកមពុជ និងសហគមន៍

អន្តរជតិទំងអស់សីព
្ត ីបញ
្ហ មនុស ធម៌ ករទូត និងនេយបយ កនុងបំណងេដើមបី

សហករអន្តរជតិ ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចេ

យឋិតេឋរ និង ករអភិវឌ ន៍សន្តិសុខ

ជតិ។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

www.nationalrescueparty.org

3

្របករ ២.

រក និងព្រងឹងករគំ្រទថនក់មូល ្ឋ នពីគណៈ្របតិភូ
សេ្រងគះជតិ ថនក់មូល ្ឋ នទូទំងសហរដ្ឋ
តបេទនឹងេ្រគះធមមជតិ ឬ

ខនិង

ខគណបក

េមរ ិកនិងក

។ េដើមបីេឆ្លើយ

ថ នភពសងគម វបបធម៌ នេយបយ ែដលកំពុងេកើត

េឡើងេនកមពុជ។
្របករ ៣.

េដើមបីែចកជូនដំណឹងដល់
នេយបយែដល

ខគណបក សេ្រងគះជតិថនក់មូល ្ឋ នអំពីបចចុបបននភព

ចមនផល

្រកក់ដល់សុវតថិភពរបស់បងប្អូនសមជិកគណបក

សេ្រងគះជតិ ដល់ជនរងេ្រគះែដលប
នេយបយ និង កររ ំេ

្ត លេឡើងេ

ភសិទិន
ធ េយបយទំង

យកររ ំេ

ភបំពនខង

យែដលនឹងបំផ្លញលទធិ ្របជ-

ធិបេតយយ សន្តិភព និង េសថរភព។
្របករ ៤.

ែស្វងរកថវ ិក
បែនថម ល់ករចំ
េវ

េ

ំងគនជមួយ

យ្របចំឆនំឬករចំ

ខមូល ្ឋ នេដើមបីជួយបំេពញ

យចំ បច់បនទន់េ

យបនទន់េពល

យ្របឹងែ្របង្រគប់លទធភព ធនធន សមតថភព និងេស កមមពីសមជិក

ទំងអស់េ
្របករ ៥.

មរយះកររួមកំ

យអស់ពីកំ

ំងកយ-ចិត្ត។

ផ្តល់ករគំ្រទដល់គណបក សេ្រងគះជតិកមពុជនូវធនធនមនុស និងធនធន
ហិរញញ វតថុែដលនឹងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់គណបក ទំងមូល។

្របករ ៦.

ព្រងឹងនិងព្រងីកលទធិ្របជធិបេតយយនិងករេគរពសិទិម
ធ នុស
និយមនិងករកំណត់េជគ សនេ

យខ្លួនឯង កនុងចំេ

មរយះគំនិតជតិ

ម្រស្តី យុវជន ពុទធ

ស-

និកនិងជំេនឿឯេទៀត សហគមនិងអងគករ្របចំតំបន់។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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ជំពូក ៤
រចនសមព័នធ
្របករ ១.

្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិ

វគគ ១.១. និយមន័យ
១.១.១ សមជិកភពរបស់អងគភពឯក ជយេនះគឺរក សំ ប់្រពឹទធចរយែដលមន
ចំេណះដឹងជងេគបំផុត យុវជនសកមម និងសមជិកកិតិគ
្ត ុណែដលបនជួយ
្ត មនិងេទពយយ៉ ងសកមមឬគំ្រទគណបក សេ្រងគះជតិ ឬបុគគលអនកមនកិតិន
េកសលយ

ក៏បន

ែដលបនេធ្វើវ ិភគទនជេ្រចើនដល់អងគករ។

ករែតង

ំងនឹងសំេរចជចុងេ្រកយ្រតូវមនករយល់្រពមពី្របធនរួមទំងសមជិក
គណៈកមមករ្របតិបតិ្តបី(៣)នក់េទៀត។
១.១.២ សមជិក្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិគឺជសមជិកកិតិយ
្ត សនិងកិតិគ
្ត ុណ។ សមជិក
មនក់ៗគឺជអនកដឹកនំកុងករគំ
ន
្រទេគលនេយបយគណបក និងកិចចករ

្របចំៃថង។
្របករ ២.

គណៈ្របតិភូ

ខគណបក មូល ្ឋ ននិង្របព័នធ្រគប់្រគង

វគគ ២.១. និយមន័យ
២.១.១.

ខនីមួយៗនឹងមនសំេលងេបះេឆនតយ៉ ងតិចពីរ(២)សំេលង។ ជបែនថម
្របតិភូ

ខមូល ្ឋ ននីមួយៗនឹងមនសំេលងបែនថមមួយ(១)េទៀតេទ

ម

វ ិភគទនថវ ិក។
២.១.២. សមជិករបស់្របតិភូ

ខមូល ្ឋ នគឺផ្តល់េទេ

យអនកែដលមនពលីកមម

សុចចរ ិតភព និងវ ិភគទនេលើសលប់ដល់អងគករគណបក សេ្រងគះជតិ។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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សមជិកមនក់ៗែដលជ្របតិភូ
យ្របធន
២.១.៣.

ខមូល ្ឋ ន្រតូវែតែតង

ំងឬផ្តល់ដំណឹងេ

ខគណបក រួមទំងសមជិក្របតិបត្តិពីរ(២)េទឿត។

ខមូល ្ឋ ននីមួយៗ្រតូវបញូជ នេឈមះ្របធន អនុ្របធន េលខធិករ និង

្វ
ហិរញញឹកេដើមបីទទួលករអនុម័តីគ
ព ណបក សេ្រងគះជតិទីប
និងគណបក សេ្រងគះជតិកមពុជេដើមបីបនទទួល

េមរ ិកខងេជើង

គ ល់េពញេលញជ

ខ

គណបក ផ្លូវករ្របចំ្រកុង ឬរដ្ឋ ឬេខត្តនីមួយៗ។
២.១.៤.

ខមូល ្ឋ ននីមួយៗនឹងមិន
ជតិទី្វប

ចផ្តច់េចញខ្លួនឯងពីគណបក សេ្រងគះ

េមរ ិកខងេជើងជអងគករបំែបកខ្លួន

េហើយ្រតូវ្របកន់

ច់ខត

ជំហររួមគននិងភក្តីភពចំេពះគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
២.១.៥.

ខនីមួយៗ

ចនឹងរ ំ

យខ្លួនឯងេ

េមរ ិកខងេជើង។

យករេធ្វើ្របជមតិ ឬសមព័នធភព

របស់ខួនជមួ
្ល
យគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើងនិងកមពុជ្រតូវ

បនដកហូត។ ករេធ្វើ្របជមតិសំ ប់េគលបំណងេនះនឹង្រតូវមនសំេលងពីរ
ភគបី(២/៣)របស់សមជិកសកមមទំងអស់និង្របតិភូ្របចំ
នីមួយៗ។
២.១.៦. គណៈកមមករ្របតិបត្តិ
េចញពី

ចនឹង្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសតំ

ខកនុងតំបន់

ងរដ្ឋឫេខត្តែដលេកើត

ខជេ្រចើន។

វគគ ២.២. ចបប់សមជិកភព
២.២.១. សមជិកគណៈ្របតិភូ្របចំតំបន់
េទេ

យ

ខគណបក សេ្រងគះជតិ្របចំតំបន់របស់ខួនកន
្ល ុងរយះេពល

៣០ៃថងនឹង្រតូវេគេ្រកើនរ ំលឹក
ទូរ

មួយែដលមិនបនបង់ៃថ្លសមជិកភព

រ និង/ឫអុីេមលេ

មរយះករសរេសរជ

យអគគហិរញញឹករបស់

យលកខណ៍អក រ

ខ្របចំតំបន់េនះ។ អគគ

ហិរញញឹកគណបក ្របចំតំបន់នឹងែណនំសមជិក្របតិភូ្របចំតំបន់ចំេពះ
ថ នភពសមជិកភពែដលមនែចងកនុងវគគ២, ៣ និង ៤។
២.២.២. ្របឈមមុខនឹង

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ថ នករណ៍ជក់ែស្តងែដលហួសពីករ្រគប់្រគងបន ឬ
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សមជិក្របតិភូទំងអស់ែដលសថិតេ្រកមសំពធកង្វះថវ ិកនឹងមនករេលើក
ែលងករបង់ៃថ្លសមជិកភពរហូតដល់្របំ(៥)ែខបន្តបនទប់គន។ សមជិក
្របតិភូ

ខ្របចំតំបន់ទំងអស់្រតូវ

ក់ពកយជ

យលក ណ៍អក រនិង/ឬ

ពនយល់ផទល់មត់ដល់អគគហិរញញឹកស្តីអំពីេហតុផលៃនករខកខនេនះ។
ែដលេ្រជើសេរ ើសវ ិធីេបះបង់េចលនូវកតព្វកិចចេនះរយះេពល

សមជិក

៩០ៃថងនឹងសថិតេ្រកម
េហើយ

ថ នភពពិេសសសំ ប់រយះេពល

ចនឹង្រតូវេគដកសិទិម
ធ ិ នេ

ក់កំហិតេទស

យេបះេឆនតកនុងេពលមនករេបះេឆនត

ជទូេទ ប៉ុែន្តសិត
ថ េនជសមជិកធមម

របស់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង។
ករណីេនះ សមជិកភពនឹងបន្តសុពលភពរហូត៦០ៃថងបន្តពីរយះេពលកំហិត
េទស កនុងខណៈែដលសមជិកភពរបស់េគកំពុងសថិតេ្រកមករអនុម័តិពី

្របធនែផនកសមជិកភព។

២.២.៣. សមជិក្របតិបត្តិ សមជិកគណៈកមមករ និងតំ
្រកុង្រតូវមនទំនួលខុស្រតូវសំ ប់ករ

ង្រគប់លំ

ំងចិត្តរក កតព្វកិចចសមជិកភព

ខពស់ រួមទំង្រកិត្រកមនិង្រពំែដនតឹងែតង និងករ
មិន

ប់ថនក់រដ្ឋឬ

ក់ពិន័យធងន់ធងរ។ ពួកេគ

ចយឺតយ៉ វមិនបង់សមជិកភពហួសពី៧៥ៃថងេឡើយ។ ហួសេពលកំរ ិត
ក៏េ

យ

កំហុសនឹង្រតូវបនពិន័យេ

យ្របធននិង/ឬ្របធនគណៈ

កមមករ ែដល ប់បញូច លទំងករបជឈរេជើងបេន្តះ

សនន ឬដកសិទិេធ បះេឆនត

រហូតដល់ដកេចញពីតំែណង។

កនុងកលៈេទសៈែដលសមជិកមនក់េនះអវត្តមនហួសកំរ ិតែដលបនេពលម
ក

ឬ

ថ នភពមិនអនុញញតេ

យគត់/នងរក

និង/ឬ្របធនគណៈកមមករនឹងកត់េសចក្តីេទ
របស់ពួកេគេទ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

្របធន

មទិដ្ឋភពជក់ែស្តងនូវទេង្វើ

មកំរ ិតៃនករបំពនែដលេគេមើលេឃើញថសមរមយ។

សំេលងភគេ្រចើន
េទសទណ្ឌ

នៈសមជិកភព

េ

មញញ មួយរបស់សមជិក្របតិបត្តិនឹង្រគប់្រគន់េដើមបី
យទំង្របធននិង្របធនគណៈកមមករអនុវត្តេទ

េមរ ិកខងេជើង
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ករបង់សមជិកភពយឺត៧៥ៃថង េហើយសំេលងភគេ្រចើននឹងកត់េសចក្តីសម
្រសប

រួមទំងអស់ករដកសមជិកភពេចញ

ករផកពិន័យជបេ

្ត ះ

សនន ឬដកហូតសិទិេធ បះេឆនត រហូតដល់ដកេចញពីតំែណងជេរៀងរហូត។
២.២.៤.បុគល
គ
កំហុស

ែដល្រតូវបនលុបេឈមះេចញេ
មួយ

ចចុះេឈមះ

យ

េឡើងវ ិញ

របស់្របធនគណៈកមមករសមជិកភព។

េហតុករេធ្វស្របែហសឬ

្រស័យេទេលើករពិចរ
សមជិក្របតិភូ្របចំ

ខ្រតូវ

ក់ពកយេពញលកខណៈរួមជមួយសំបុ្រតបញ
ជ ក់េទកន់្របធនគណៈ
កមមករសមជិកភព។
វគគ ២.៣. កតព្វកិចចនិងសិទិេធ បះេឆនត
២.៣.១. រដ្ឋឬេខត្តនីមួយៗនឹងែតង
នឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើសេទ

ំងសមជិក្របតិភូរបស់ពួកេគ។ សមជិក្របតិភូ

មសកមមភព និង វ ិភគទនថវ ិករបស់

េមរ ិកខងេជើង្របចំតំបន់េនះ។ សមជិក្របតិភូ

ខទំង

ខរបស់
យនឹង

ច

េបះេឆនតបនែតមួយដងកនុងករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស្របធន (េយង

ម្របករ២ វគគ ២.១.១)។

២.៣.២.េបកខភព្របធន្រតូវបនអនុញញតេ

យេ្រជើសេរ ើសនិ ងែតង

ំង្រកុមករងរ

្របតិបត្តិផទល់ខួនរបស់
្ល
ពួកេគ។
២.៣.៣.សមជិក្របតិភូ
្រតូវបនែតង

ខទំងអស់ែដលមនគុណសមបត្តិ្រគប់្រគន់្របែហលជ

ំ ងេ

២.៣.៤. សមជិក្របតិភូ

យ្របធនេដើមបីបំេរ ើករេនកនុងគណៈកមមករ្របតិបត្តិ។
ខទំងអស់្រតូវបំេពញកតព្វកិចែច ដលបនកំណត់ទុក ឬ

ច្រតូវបនបត់បង់ឯកសិទិធ និងទីបំផុតគឺសមជិកភព។
្របករ ៣.

ខ្របតិបត្តិ

វគគ ៣.១. ្របធន

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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៣.១.១. ករែតង

ំងនិងេបកខភព

អនកទំង

ែដលពិចរ

យ

សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

ចង់ឈរជ្របធនករ ិយល័យរបស់គណបក
មគុណសមបត្តិនិងលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ

េមរ ិកខងេជើង្រតូវបំេពញ

ដូចតេទ៖
៣.១.១.១. េបកខជន្របធន្រតូវមន
គណបក សេ្រងគះជតិទី្វប
ឬបញ
ជ ក់េ

យ

យុចប់ពី២៤ឆនំនិងជសមជិករបស់
េមរ ិកខងេជើង។ េបកខជន្រតូវែតង

ំង

ខថនក់មូល ្ឋ នរបស់គត់/នង។

៣.១.១.២. េបកខជន្របធន្រតូវ្របមូលបន១០០ហតថេលខពីសមជិក
៣.១.១.៣. េបកខជន្របធន្រតូវមនកំរ ិតវ ិជជកំរ ិតបរ ិញញប័្រតេឡើងេទ េចញពី
ភនក់ងរអប់រ ំ
េមរ ិកនិងក

ថ ប័នថនក់េខត្ត/រដ្ឋ និង/ឬ្របចំតំបន់េនកនុងសហរដ្ឋ
ែដលេគទទួល

មុខជំនញេផ ងៗមនដូចជវ ិទយ

គ ល់គុណភពសិក

្រស្តធមមជតិ វ ិទយ

េទ

ម

្រស្តសងគម

វ ិទយ

្រស្តរប
ូ វ ិទយ ករដឹកនំជំនួញ ករ្រគប់្រគង យុតិធ
្ត ម៌បទឧ្រកិដ្ឋ

វ ិទយ

្រស្តកំពយូទ័រ វ ិស្វករ សិលបៈ ជេដើម។

៣.១.១.៤ េបកខជន្របធនមិន្រតូវមន្របវត្តិទក់ទងនឹងសកមមភពបទឧ្រកិដ្ឋ
ែដលេលមើសេលើចបប់សហព័នធ រដ្ឋ និង
េលមើសច ចរតូច

ជញធរតំបន់ េលើកែលងែតបទ

ចនិងបទេលមើសមជឈឹម។

៣.១.១.៥. េបកខជន្របធន បចចុបបននមិនបំេរ ើកនុងវ ិធី

មួយ រូបភព និងទំរង់

ជមួយគណបក នេយបយនិង/ឬអងគករទំង
េ

យ

ែដលេធ្វើ

យអន្ត យដល់គណបក សេ្រងគះជតិនិងគណបក សេ្រងគះជតិ

ទ្វីប

េមរ ិកខងេជើង។

៣.១.១.៦. បែនថមេទេលើកំរ ិតវ ិជជបរ ិញញប័្រតឬខពស់ជង
េហើយ េបកខជន្រតូវមនបទពិេ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

មឯកេទសសមរមយ

ធន៍ករងរសម្រសប ជករល្អេន
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េលើែផនកគំេ ងករសេ្រងគះសហគមែខមរ សកមមភពមនុស ធម៌មិនគិត
កំៃរ និងករពយយមអភិវឌ សហគម
ែដលបំេរ ើ្របេទសកមពុជ សហរដ្ឋ

នឹងរួមបញូច លេ

មរយះអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

េមរ ិក។ សមភពេផ ងៗេទៀត

យ្រតង់េទកនុងគុណសមបត្តិខងេលើ

ែតមិនែមនសថិត

ទំងេនះនឹងរួមបញូច លបទពិេ

េលើមូល ្ឋ នទូេទ។

ច

ធន៍ែដលទទួល

បនកនុងកំឡុងេពលេធ្វើកររកចំណូលពីករេធ្វើជំនួញខនតតូចជឯកជន

កំពុងេធ្វើករសំ ប់្រកុមហ៑◌ុនពណិជជកមមឬឧស ហកមម
ភព

ធរណៈដូចជរ ្ឋ ភិបលសហព័នធ/មូល ្ឋ ន

បំេរ ើករអងគ

ឬកររួមផ ំ

មួយ។
៣.១.១.៧.
ូ លំអិតរបស់េគ(្របវត្តិរប
ូ
េបកខជន្របធននឹងបញូជ ន្របវត្តិរប
េ

មុ◌ីជន

យលំអិត)េរៀប ប់ពីជំនញឯកេទស ករសិក

បទពិេ

ធន៍

គុណវ ិឌ ិ និងអនក ៉ ប់រងេទកន់គណៈកមមករេបះេឆនត។
៣.១.២. គុណវុឌ ិសំ ប់េបកខភព
កនុងខណៈែដលវគគេនះមិនបេងកើតលកខណ្ឌែដល្រតូវែតមន ករពិចរ
ចង់បន្រតូវបនផ្តល់េទេ

យេបកខជន

ែដល

ែដលបង្ហញ ល់ករណីឬគុណ

លកខណៈដូចតេទេនះ ៖
៣.១.២.១. េបកខជន្របធន្រតូវបង្ហញេ
ខពស់របស់េគ េ

យេឃើញនូវអត្តចរ ិកែផនកសីលធម៌

យ្របកន់យកផងែដរនូវកំរ ិតករេ

ម ះ្រតង់ ភពមិន

្ល
គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
លំេអៀង និងទំនួលខុស្រតូវខពស់ផទល់ខួន។
េមរ ិកខងេជើង្របកន់ខជប់នូវេគលនេយបយមិន្របកន់ពូជ
សន៍ទក់ទងនឹង

នៈសងគម វ ័យ េភទ ជតិ

សន៍

សន

និងពិករភព។
៣.១.២.២. េបកខជន្របធន្រតូវ
សរេសរទំងភ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ទ ត់ជំនញកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងនិងករ

ែខមរនិ ងភ

េមរ ិកខងេជើង

អង់េគ្លស។
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៣.១.២.៣. េបកខជន្របធននឹងមនសមតថភពបញុច ះបញូច លអនកដ៏ៃទកនុង

ថន

ករណ៍តឹងែតងែតរក បននូវេគលជំហរេពញេលញនិងទិដ្ឋភពមិន

លំេអៀង កនុងករេ

ះ្រ

យទំនស់ឬភពអសកមមកុងចំ
ន
េ

សមជិកគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ម

េមរ ិកខងេជើង។

៣.១.២.៤. េបកខជន្របធន្រតូវមនចំេណះដឹងអំពី និងយល់ពីេគលនេយ
បយ លកខនិក
្ត ៈ េគលបំណង និងកមមវតថុរបស់គណបក សេ្រងគះជតិ

ទ្វីប
ប

េមរ ិកខងេជើង

្ត

ខ។

និងបញ
្ហ ៃផទកុងែដលកំ
ន
ពុង្របឈមេន

៣.១.២.៥. េបកខជន្របធន្រតូវមនចំេណះដឹងៃន្របវតិ្ត

ម

្រស្តែខមរ វបបធម៌ និង

ម ចុងេ្រកយទក់ទិននឹងនេយ
រ ្ឋ ភិបល ជពិេសសករអភិវឌ ន៍ថីៗ
បយ និងេសដ្ឋកិចចសងគម ្រពមទំងកេន មបញ
្ហ ែដលទក់ទងនឹងករ
អភិវឌ ន៍ទំងេនះ។
៣.១.៣. មុខតំែណង
៣.១.៣.១. អំ
ទ្វីប

ច្របតិបត្តិនឹងសថិតេនេលើ្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិ
េមរ ិកខងេជើង។

្វ
៣.១.៣.២. ្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិទីប
េ្រជើសេរ ើសេ

យសមជិក្របតិភូពី

េមរ ិកខងេជើង្រតូវបន

ខទំង

យ។ ្របធននឹង

កន់កប់តំែណងរយះេពលបួន(៤)ឆនំ និង រួមទំងអនុ្របធន។
៣.១.៣.៣. ្រគប់្របធននឹងកំណត់បំេរ ើករងរែតពីរ(២)
ឆនំ និងមិនអនុញញតេ

ណត្តិេពញ្របំបី(៨)

យឈរេឈមះម្តងេទៀតបនទប់ពីអវត្តមនមួយ

ណត្តិជប់គនពីកិចចកររបស់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខង

េជើង។
៣.១.៣.៤. ករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស្របធននឹង្រតូវ្រប្រពឹត្តេឡើង។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ណត្តិ្រប
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មកលវ ិភគឆនំនីមួយៗមួយេនៃថងទីមួយៃនែខមក ។

ធនចប់េផ្តើម

្របសិនេបើសិត
ថ េ្រកមកលៈេទសៈចំបច់ឬែដលមិន

ចេទះទយ

ជមុនបន ្របធនែដលេទើបជប់េឆនតនឹងទទួលកន់កប់តំែណង
ភ្លមៗបនទប់ពីេបះេឆនត។ យ៉ ង

ក៏េ

យ ្របធនបចចុបបនននឹងបន្ត

ករងរកនុងកំឡុងអន្តរកលរហូតដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ។
៣.១.៤. តួនទី
្របធនគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើងគឺ្រតូវបនកំណត់

នៈ

ករងរ ប៉ុែន្តមិនកំណត់េទចំេពះតួនទីតេទេនះ ៖
៣.១.៤.១. ជេមៃន
េជើងដឹកនំ

ខ (្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

េមរ ិកខង

ខទំងអស់)។

៣.១.៤.២. ជ្របធនៃន

ខ (្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិក

ខងេជើងគឺជម្រន្តីករ ិល័យ្របតិបត្តិសំខន់និងជអនកចត់ែចងេពល
មនេ្រគះ

សនន)។

៣.១.៤.៣. អនកករទូត (្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខង

េជើង នឹងទទួលភរៈកិចចករងរខងេ្រក្រគប់យ៉ង)។
៣.១.៤.៤. បេងកើតគណៈកមមករចំេពះកិចចដូចជគណៈកមមធិករេបះេឆនត
និង/ឬដ៏ៃទេទៀត េ

យមនករអនុម័តពីសមជិក្របតិបត្តិ។

៣.១.៥. ទំនួលខុស្រតូវ
្របធនៃនគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើងគឺ្រតូវបនេគកំណត់

នៈករងរ ប៉ុែន្តមិនកំណត់ចំេពះទំនួលខុស្រតូវដូចតេទ៖
៣.១.៥.១. ្របធនទទួលខុស្រតូវករអនុវត្តនិងករជំរញ
ុ េ
លកខនិក
្ត ៈ នីតិវ ិធី និងបទបញ
ជ ននរបស់

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

យអនុវត្តន៍

ម

ខ។ លកខនិក
្ត ៈ នីតិវ ិធី និង
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បទបញ
ជ ទំងេនះ្រតូវបនអនុម័តេឡើងេដើមបីក
បេងកើតយន្តករ

ខសំ ប់ករគំ្រទនិងករករពរគណបក

សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង និង

មគគុេទទសន៍សំ ប់ករអនុវត្ត
ទ្វីប

េមរ ិកខងេជើង។

អំ

ចេដើមបីបដិេសធន៍នូវវ ិេ

េគលនេយបយ
ប

ក់េចញនូវនីតិវ ិធីនិង

មលកខនិក
្ត ៈេដើមបីេរៀបចំករអនុវត្ត

បញញ តិេ្ត ន◌ា◌ះ និងេដើមបីសំេរច

វតថុេទ

ងេគលនេយបយ

យ៉ ង

ម

មកមមវតថុរបស់គណបក សេ្រងគះជតិ
ក៏េ

យ

្របធនរក សិទិន
ធ ិង

ធនកមមលកខនិក
្ត ៈ ចបប់ បទបញ
ជ និង

ែដលមនលកខណៈមិនសម្រសបនិង្រតូវ

មកមម

មរចនសមព័នធនិងេគលករណ៍របស់គណបក សេ្រងគះជតិទី្វ

េមរ ិកខងេជើង។

៣.១.៥.២. ជ្របធន រៈ្របជុំ្របចំឆនំៃនគណៈ្របតិភូ

ខ ក៏ដូចជ្របមូល

យកេយបល់សំ ប់េធ្វើជអងគ រៈ្របជុំ។
៣.១.៥.៣. ្របធនទទួលកតព្វកិចចផល
្ត ់ករសំេរចចិត្តនូវ ល់សំណូមពរ េន
េពលែដល្របតិភូ
េហើយ

ខមនក់ឬេ្រចើននក់ឬសមជិកទី្របឹក េសនើរសុំ

ចនឹងយកសំណូមពរេទជែជកពិភក ទំង្រសុង្របសិនេបើ

ចំបច់។
៣.១.៥.៤. ្របធននឹង

ក់ែតងនិងបង្ហញនូវអងគ រៈករងរឬគំេ ងែដល្រតូវ

បនេសនើរសុំេទកន់គណៈកមមករ្របតិបត្តិសំ ប់ករវ ិភគនិងករ
អនុវត្ត។
៣.១.៥.៥. ្របធននឹងឃ្លំេមើលសកមមភពទំង

យរបស់គណៈកមមករ

្របតិបត្តិនិងកររ ីកចំេរ ើនរបស់ នូវ ល់ករងរថមីែដលបន
៣.១.៥.៦. ្របធននឹង

ក់េចញនូវរបយករណ៍ទូលំទូ

្របជុំគណៈ្របតិភូ
ធំៗ ចំ

យជ្របចំដល់ករ

ខ្របចំឆនំនូវបញ
្ហ ទក់ទងនឹងថវ ិក ចំ

យេទេលើករេធ្វើដំេណើរ និងករអភិវឌ ន៍ថីម បំ

អ្រប្រកតីភព និងសកមមភពករងរចំបងៗ។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ក់េចញ។

េមរ ិកខងេជើង

យ

ស់បូរ្ត
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៣.១.៥.៧. ្របធននឹងេរៀបចំថវ ិក្របចំឆនំរបស់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
េមរ ិកខងេជើង ឃ្លំេមើល ល់ចំ

យ

្រស័យេទ

បត្តិករណ៍ែដលបនអនុម័ត និងអនុម័ត ល់ករចំ
៣.១.៥.៨. ្របធននឹង្រប្រស័យទក់ទងជមួយ្របតិភូ
សមជិកគណៈកមមករ្របតិបត្តិទក់ទងនឹង
ដូចជភពរ ឹងមំនិងភពកំេ
មតិរ ិៈគន់-

ខេ

មថវ ិក្របតិយធំៗ។
យផទល់ និង

ថ នភពរបស់អងគករមន

យ ទំនក់ទំនងករេធ្វើករ ករទទួល

ថ បន និងករេគរព

មអនុ

សន៍របស់ពួកេគនូវ ល់

បញ
្ហ សំខន់ៗ។
វគគ ៣.២. អនុ្របធន
៣.២.១. អនុ្របធនពីរ(២)នក់ អនុ្របធនទី១និងអនុ្របធនទី២្រតូវបនែតង
សំ ប់្របធនែដលបនែតង

ំងពួកេគ។ ករែតង

ំង

ំងទំងេនះនឹងេកើតមន

េឡើងកនុងកំឡុងែដលេបកខជន្របធនគណៈកមមករ្របតិបត្តិ្រតូវបន

ែតង

ំ ង។

៣.២.២. អនុ្របធន្រតូវែត្រជបចបស់ខ្លះនូវ ល់ទំនួលខុស្រតូវរបស់្របធនេហើយ
្រតូវែតេ្រត មខ្លួនជេ្រសចេដើមបីេធ្វើជ្របធនេទ

េវ

ទំងអស់ អនុ្របធន្រតូវេធ្វើករេ

មសំណូមពរ។ ្រគប់េពល

យសហករយ៉ ងជិតសនិទិជ
ធ មួយ

្របធន។ អនុ្របធនគឺជេមដឹកនំរបស់អនុគណៈកមមករ និងេមើលករខុស
្រតូវ ល់បញ
្ហ នីតិវ ិធី។
៣.២.៣. តួនទីចំបច់របស់អនុ្របធនគឺជំនួយេ

យ្របធន េឡើងជ្របធនកនុងកិចច

្របជុំេនេពលែដល្របធនអវត្តមន េធ្វើតួនទីជ្របធន្របសិនេបើករ ិយល័យ
គមនអនកទទួលខុស្រតូវ និងបំេពញតួនទីដ៏ៃទេទៀតែដល្រតូវបនកំណត់
េ

យលកខនិក
្ត ៈរបស់អងគករ។

វគគ ៣.៣. អគគេលខធិករ
៣.៣.១. អគគេលខធិករនឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើសនិងែតង

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ំងេចញពីចំេ

មសមជិក
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្របតិភូ

ខទំង

យ។ អគគេលខធិករនឹងបំេរ ើករងរកនុងរយះេពលៃន

ណត្តិរបស់្របធន៤(បួន)ឆនំ។

៣.៣.២. អគគេលខធិករនឹងេធ្វើករយ៉ ងជិតសនិទិជ
ធ មួយ្របធន អនុ្របធន និង
សមជិក្របតិភូ្របចំ

ខេដើមបីអនុវត្តន៍ព្រងង សចចប័ណ និងគំេរ◌ាងករ

ងរែដលបនអនុមត្តិ។
៣.៣.៣. អគគេលខធិករនឹងេដើរតួនទីជអនកឃ្លំេមើលកិចចករខ្លះប៉ុែន្តមិនកំណត់
ចំេពះកង្វះខត ឱកសែដលេមើលរ ំលង ភពមិនរលូន ភពចំបច់បនទន់
ករគំ មគំែហងែដលនឹងេកើតមន និងផ្តល់ដំេ

ះ្រ

យែដល

ចេធ្វើបន

េទកន់្របធន និងគណៈកមមករ្របតិបត្តិទំងអស់។
៣.៣.៤. េធ្វើករេ

យសហករជមួយគណៈកមមករ្របតិបត្តិ អគគេលខធិករ្រតូវផ្តួច

េផ្តើមព្រងងេគលនេយបយ គំេ ងករងរ និងជួយដល់ករេរៀបចំេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍

ស

្ត ប់ ធនប់អងគ្របតិបត្តិ

និងសននិសីទ

រពត៍មនជំនួយដល់

្របធន។
វគគ ៣.៤. គណៈកមមករ្របតិបត្តិ
៣.៤.១. ដំ

ក់កលេពញេលញជធមម

របស់គណៈកមមករ្របតិបត្តិមន

សមសភព៧(្របំពីរ)គណៈកមមករែដលទទួលខុស្រតូវករ្រគប់្រគង
សមជិកភព ពត៌មននិងកំណត់ផ យ េគលនេយបយនិងករ្រគប់្រគង
ទំនក់ទំនង

ធរណៈ ករែស្វងរកថវ ិក និងអគគហិរញញឹក។

៣.៤.២. ្របធនគណៈកមមករ្របតិបត្តិនីមួយៗគឺជសមជិកខុទទកល័យរបស់
គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
ទងេ

េមរ ិកខងេជើងែដល្រតូវបនែតង

យផទល់ជមួយ្របធន។ ្របធនគណៈកមមករ

ជិកគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ំងែដលទក់

ចនឹងែស្វងរកសម-

េមរ ិកខងេជើងែដលមនគុណវុឌ ិេដើមបី

បេងកើតអនុកមមករេធ្វើករេដើមបីកត់បនថយទំហំករងរែដលមន។

េបកខជន

្របធនគណៈកមមករនីមួយៗែដលករេបះេឆនតរបស់ពួកេគេកើតេឡើង្រពម

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង
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គនជមួយករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស្របធន

ចនឹងចប់យកតំែណង្របធន

ករ ិយល័យយ៉ ងេ្រចើនបំផុត្រតឹម២(ពីរ)គណៈកមមករ។
៣.៤.៣. បែនថមចំនួនៃនគណៈកមមករឬករផ្តល់ភរៈករងរ

ចនឹងេធ្វើេទបន

្រស័យេទេលើទំហំរម
ួ ទំងអស់ៃន្របតិបត្តិកររបស់គណបក សេ្រងគះជតិ
េមរ ិកខងេជើង។

ទ្វីប

៣.៤.៤. ទំហំៃនករទទួលខុស្រតូវទូេទៃនគណៈកមមករនីមួយៗគឺទក់ទងជមួយ
្របតិភូ

ខ ្របធន

ធរណៈជន និងរ ងគននឹងគនេដើមបីធនដល់ករ

អនុវត្តសមរមយៃនគំេ ងករងរ េគលនេយបយ ព្រងងែដល្រតូវបន
អនុម័ត ដូេចនះេដើមបីអនុវត្តន៍េ
ករងរែដល

ក់េ

យមន្របសិទិភ
ធ ពបំផុត។ បែនថមេទេលើ

យបុគគលមនក់ៗ គណៈកមមករនីមួយៗ្រតូវទទួលខុស

្រតូវ ប៉ុែន្តមិនចំបច់កំណត់្រពំែដន ដូចតេទ៖
៣.៤.៥. សមជិកនិងរចចនសមព័នធអនុគណៈកមមករគឺជជួរទី១ៃនករងរជមួយនឹង
ករបញ
ជ ក់ពី្របធនទទួល

គ ល់សមតថភពេពញេលញរបស់ ។

៣.៤.៦. បញូជ នថវ ិកេទកន់្របធននិងអគគហិរញញឹក អធិបបយតំៃលែដលមិនែ្រប្របួល
និងែដលេកើត

សកមមភព

ម

រេឡើងវ ិញ

រួមទំងចំណូលជធរមនខណៈែដលគំេ ង

ងឆនំ្រតូវបនអនុម័តេ

៣.៤.៧. ្របធនគណៈកមមករ
ប៉ុែន្ត្រតូវេលើកករណីេ

យអនុវត្តន៍។

ចចូលរួមចំែណកជមួយ្របធនគណៈកមមករដៃទ
្ហ ៃផទកុងនិ
ន
ងបញ
្ហ
យចំបញ
្ហ និងគំនិតទក់ទងនឹងបញ

ខងេ្រករបស់គណបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង ជូនេទកន់អគគ

េលខធិករេហើយេធ្វើករសហករជមួយគនេដើមបីែស្វងរកករអនុវត្តករងរ
ែដលល្អបំផុតឬ្របភពែដលមនកនុងេគលបំណងេដើមបីជួយែស្វងរកដំេ

្រ

ះ

យ។

៣.៤.៨. េធ្វើករពិនិតយនិងអនុម័ត ល់ករសងបំណុលទក់ទងេទនឹងចំ
្របតិបត្តិកររបស់គណៈកមមករនិង

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ក់េចញនូវ្រក

សចំ

យៃន

យភជប់ជមួយ
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បងកន់ៃដេទកន់អគគហិរញញឹកសំ ប់ករសងជំពក់។ ករទិញែដលគមនបងកន់
ៃដនឹង

ចជេលសបនថេតើ សំខន់ទក់ទងនឹងេបសកកមមឬេទ

េបើមិនដូេចនះភគីអនកចំ
៣.៤.៩. គណៈកមមករនីមួយៗ

យនឹងេចញសង ល់ករចំ

យេន◌ា◌ះ។

ចែស្វងរកករែណនំពីគណៈកមមករេគល

នេយបយនិងករ្រគប់្រគងកនុងករព្រងងករែណនំែផនក្របតិបត្តិករ
ចបប់និងបទបញ
ជ ែត្រតូវរក សំេលងភគេ្រចើន

ករេធ្វើករអនុម័តនិងយល់្រពមរបស់អនុ្របធន។

មញញ មួយផទល់ខួនសំ
្ល
ប់

វគគ ៣.៥. គណៈកមមករករ្រគប់្រគង
កមមវតថុ៖ េដើមបីេធ្វើជជំនួយករនិងតួនទីក
៣.៥.១. េរៀបចំ

្ត លរ ងគណៈកមមករ្របតិបត្តិ។

ង្របជុំ/សននិបតផ្លូវករនិងមិនផ្លូវកររ ងសមជិក្របតិបត្តិនិង

ខគណបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើងរដ្ឋ/េខត្ត និង/ឬគណបក

សេ្រងគះជតិ កមពុជ និង/ឬគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង។

៣.៥.២. េនេពលែដលករ្រពមេ្រព ងទូេទេដើមបី្របជុំ្រតូវបនបេងកើតេហើយ គណៈ
កមមករនឹងេសនើសុំ្របធនបទចំបងៗេដើមបីបេងកើតជអងគ រៈេ

យេផ្តើមេចញពី

ភគីផួចេផ្ត
្ត
ើមេហើយសំេរចចុងេ្រកយជមួយនឹងករយល់្រពមរបស់្របធន។
៣.៥.៣. េយង

មភពចំបច់ែដលេជៀសពី្របជុំមិនបន ករ្របជុំ

ចសនទន

ម

ទូរស័ពទឬអុ◌ីេមល។
៣.៥.៤. េមើលករខុស្រតូវករេបះពុ មពផ យជទូេទនិងបង្ហញនូវ ល់ករែកតំរវូ
ែដលចំបច់សំ ប់ទំរង់សង
្ត ់

រ ្រប

ប់្រប

សរេសរ និង្រតូពី/សញញប័្រត

សំ ប់ជរង្វន់េលើកទឹកចិត្ត។
៣.៥.៥. កំណត់្រ

និងរបយករណ៍ទំងអស់ដូចជរបយករណ៍សទង់មតិ

កំណត់េហតុ ទំរង់ឬ្រក
និងសននិសីទ
្រតូវែតទុក

រៈ្របជុំ /

សសរេសរែដលេ្របើេហើយ សំបុ្រតទក់ទង

រពត៌មនរបស់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ក់កុងបញ
ន
ជ ី។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង
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វគគ ៣.៦ គណៈកមមករសមជិកភព
កមមវតថុ៖ អភិវឌ ន៍េគលបំនង កមមវតថុនិងគំេរ◌ាងករសំ ប់ករែស្វងរកនិងជំរញ
ុ

េ

យអនុវត្តន៍ចបប់សមជិកភព។

៣.៦.១. អភិវឌ ន៍គំេ ងជយុទធ
និងជំរញ
ុ េ
ៃនប

្រស្តសំ ប់ករែស្វងរកសមជិកនិងរក សកមមភព

យមនករអនុវត្តចបប់សមជិកភពេ

យដូចជអនក្រតួតេលើេគ

្ត ញចបប់។ ដូចគនែដរ េធ្វើករសហករជមួយ

ខកនុងតំបន់េដើមបី

ែចកចយធនធន(សំភរៈេឃសន ករគំ្រទថវ ិក។ល។) និងករផ្តល់ករ
គំ្រទែផនកពិធីករេបើចំបច់។
៣.៦.២. ករពរករលួចប្លន់ ករឆរេបក កររ ំេ
៣.៦.៣. េលើកកំពស់ករកត់េសចក្តីេ

ភេទេលើសិទិធសមជិកភព

យយកគុណធ៌មជធំសំ ប់ ល់សមជិក។

៣.៦.៤. េធ្វើករយ៉ ងជិតសនិទិជ
ធ មួយថនក់ដឹកនំ្របចំតំបន់របស់គណបក សេ្រងគះ
ជតិទី្វប

េមរ ិកខងេជើងេដើមបីបេងកើតរចនសមព័នធនិងអងគករេនឯថនក់តំបន់។

៣.៦.៥. េធ្វើករយ៉ ងជិតសនិទិជ
ធ មួយថនក់ដឹកនំតំបន់េដើមបី
សំ ប់ករលូត

ក់ែតងគំេ ងយុទធ

ស់ និងបេងកើត្របព័នេធ លើកទឹកចិតែ្ត ដល

្រស្ត

ចជួយដល់កិចច

ពយយមែផនកករទក់ទញសមជិកបែនថម។
៣.៦.៦. ជួយនិងផ្តល់ករគំ្រទដល់ភវៈជអនកដឹកនំេន
សមជិកេ

មតំបន់ និងរក កំណត់្រ

យ្រតឹម្រតូវនិងេពញលកខណៈ។

៣.៦.៧. ផ្តល់របយករណ៍និងផ្តល់ពត៌មនថមីៗទក់ទងនឹងករែស្វងរកសមជិកដល់
្របធនគណៈកមមករ្រគប់្រគង។ ្របធនគណៈកមមករ្រគប់្រគងនឹង
ករណ៍អំពី

ថ នភពករែស្វងរកសមជិកដល់្របធន។

៣.៦.៨. េធ្វើករជមួយ្របធនគណៈកមមករទំនក់ទំនង
មតំបន់ គណៈកមមករសមជិកភពតំរវូ េ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ក់របយ

េមរ ិកខងេជើង

ធរណៈនិងថនក់ដឹកនំ

យែចកចយខិតបណ្ណ ឯក
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េឃសន។

វគគ ៣.៧. គណៈកមមករហិរញញ វតថុនិងថវ ិក
កមមវតថុ៖ គណៈកមមករហិរញញ វតថុនិងថវ ិកមនទំនួលខុស្រតូវទំង្រសុងសំ ប់ថវ ិក

របស់គណៈបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង និងទុក

្វ
តុលយភពថវ ិកគណៈបក សេ្រងគះជតិទីប

ក់កំណត់េហតុថវ ិក និង

េមរ ិកខងេជើង។

៣.៧.១. គណៈកមមករហិរញញ វតថុនិងថវ ិកនឹង្រតូវបនេ្រជើស
្របធនរបស់គណៈបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

ំងនិងែតង

យ

េមរ ិកខងេជើង។

៣.៧.២. ្របធនគឺជអនកចុះហតថេលខនិងសំេរចចុងេ្រកយនូវ ល់ចំ
ទនទំង

ំ ងេ

យនិងវ ិភគ

យ។

៣.៧.៣. សំេណើរសុំដក្របក់្រតូវភជប់ជមួយបងកន់ៃដេដើមនិងបំេពញទំរង់សុំដក
្របក់។
៣.៧.៤. ្រតូវបញូជ នរបយករណ៍ចំណូលនិងចំ
៣.៧.៥. មនគំេ ងយុទធ

យជដំ

ក់ៗេទកន់្របធន។

្រស្តសំ ប់ករែស្វងរកថវ ិក បង្ហញ្របប់្របភពថវ ិក និង

េលើកកំពស់សកមមភពរកថវ ិកបែនថមសំ ប់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
េមរ ិកខងេជើង។
៣.៧.៦. ្រតូវមនអត្តសញញណនិងពត៌មន្រតឹម្រតូវសំ ប់អនកេផញើរនិងអនកទទួលេដើមបី
េធ្វើេ

យមនសុវតថិភពនូវ ល់ករេផទរថវ ិក។ បងកន់ៃដេផទរថវ ិកែដលបន

េផញើរថវ ិកេទកន់គណបក សេ្រងគះជតិ្របេទសកមពុជ។
៣.៧.៧. សំរបសំរល
ួ ជំនួយជួយដល់េ្រគះភ័យេនកមពុជនិងជនរងេ្រគះពី
កររ ំេ

ភបំពនែផនកនេយបយ។

វគគ ៣.៨. គណៈកមមករករ្រគប់្រគងនិងេគលនេយបយ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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កមមវតថុ៖ ព្រងង វ ិេ

ជតិទីប
្វ

ធនកមម និងបក្រ

យនូវលកខនិក
្ត ៈរបស់គណបក សេ្រងគះ

េមរ ិកខងេជើង ឬេគលនេយបយ ចបប់និងបទបញ
ជ េសចក្តីែណនំ

នីតិវ ិធី និងពិធីករទំង

យរបស់គណៈកមមករ េធ្វើ

ថ ប័នវូបនីយកមម

មតថភព

ជក់ែស្តង ករបដិបត្តិខងករ្រគប់្រគងទន់សម័យ និងេគលសំខន់មូល ្ឋ ន
របស់លទធិ្របជធិបេតយយសំ ប់បំណង
សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

ថ បន្រគឹ

េមរ ិកខងេជើង ្របកបេ

និរន្តរភព និងមនស

្ឋ នេ្របើករបនរបស់គណបក

យ្របសិទិភ
ធ ពខពស់ មិនលំេអៀង មន

្ត ប់ធនប់។

ជ ដល់គណៈ
៣.៨.១. ផ្តួចេផ្តើមព្រងងឬពនយល់នូវេគលនេយបយ ចបប់និងបទបញ
កមមករ្រគប់កំរ ិតនិងគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

េ

សហករជមួយគណៈកមមករេផ ងេទៀត ្របធន និងអនុ្របធន នឹង
ដំេណើរករ

ក់េ

យេ្របើ្របស់េ

យ្របតិភូ

ែដលេនមន្រសពិច្រសពិល ឬអតថន័យ
ក់េចញនូវលំ

តុលយភពអំ

ប់ជំរញ
ុ េ

ចែដលេធ្វើេ

្រតូវបនបដិបត្តិេរៀង ល់លំ
៣.៨.៤. េធ្វើេ

យ្របកដថ

មនបំណង

ន

ខទំងអស់។

៣.៨.៥. ផ្តល់អនុ

ថ៌កំបំងកនុងអតថបទចបប់។

យអនុវត្តន៍(្រពំែដនអំ

ច)ជមួយនឹងបរ ិបទ

យ្របកដដល់ករអនុវត្តនិងដំេណើរករ្រតឹម្រតូវ
ប់ថនក់។

ល់េគលនេយបយ ចបប់និងបទបញ
ជ ែដលព្រងងគឺ

មកមមវតថុ សថិតេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌអនុវត្តន៍បនធមម

្រសឡះពីគន និង្រតូវករបក្រ
សន៍េ

យបែនថមកំរ ិតតិចតួចបំផុត។

មិនផទុយ

យមនករបងខំងទុក បជឈប់េ្របើ និងែកែ្របនូវឯក

សម្រសប ជមួយ្របធន និងអនុ្របធនយ៉ ងយកចិត្តទុក
េ

ម

យេគលនេយបយ ចបប់និងបទបញ
ជ េសចក្តីែណនំ ឬនីតិវ ិធី

៣.៨.២. បក្រ

៣.៨.៣.

យករ

យមនករអនុម័តកនុងអងគ្របជុំថនក់្របតិភូ

រមិន

ក់បំផុតមុននឹង

ខ។

៣.៨.៦. េធ្វើព្រងងេសចក្តីែណនំ នីតិវ ិធីឬពិធីករសម្រសបចំេពះគណៈកមមករ
ចំេពះកិចចែដល

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ចនឹងែស្វងរកករពនយល់ពីគណៈកមមករនីតិវ ិធីនិង
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េគលនេយបយ

ប៉ុែន្តគណៈកមមករនឹងេធ្វើដូេចនះែត្រកុមរបស់ខួនេ
្ល

យ

គមនករទក់ទិនពីខងេ្រក។
វគគ ៣.៩. គណៈកមមករ
កមមវតថុ៖ ្រសប

រនិេទទសនិង

រពត៌មន

មកមមវតថុ ្រតូវផ ព្វផ យទស នវដ្តីនិងឯក

ព័នធអិនេតើនិតនិង្រក

រពត៌មនទំង

ម្រប

សេបះពុមពែដលមន្របេយជន៍សំ ប់គណបក សេ្រងគះ

ជតិឬកមពុជ។េលើកកំពស់សិទិេធ សរ ីភព

ទំងអស់ (េបះពុមពផ យ ផ យ

រពត៌មនជយថេហតុនូវ្រគប់រប
ូ ភព

មរលក

កស ្របព័នធអិនេតើនិត) េពលែដល

ពត៌មនទំងេនះមនេចតនកមមបំេរ ើដល់ពត៌មនពិតមិនលំេអៀង

និងបំេរ ើដល់

េសរ ីភព ្របជធិបេតយយ និងនីតិរដ្ឋ។
៣.៩.១. សំណូមពរ

មកលវ ិភគេដើមបី

ងករងរ

ពុមពផ យពត៌មន ករែចកផ យេ

ក់បញូច លកនុងសំភរៈេបះ

យលំអិត កំ

ំងពលកមមនិងសំភរៈ និង

ថវ ិកែដលជប់ពក់ព័ន។
ធ មតិកេបះពុមពផ យឬពត៌មនែដលទទួលបន
េជគជ័យជពិេសសែដលរក គុណភពេ
រក ទុកេ្របើម្តងេទៀត។

យមនេសថរភពខ្លួនឯងគួរែត

្របធនជអនកអនុម័ត ល់ប្លង់ករងរមុននឹងយកេទ

អនុវត្តន៍។
៣.៩.២. េ

យករសហករជមួយ្របធនគណៈកមមករសមជិកភពនិងថនក់ដឹកនំ
មតំបន់ រក និងព្រងីកប

េ

យមនករចំ

្ត ញៃនៃដគូទទួលពត៌មនេទវ ិញេទមកេដើមបី

យតិចបំផុតែតទទួលបនករផ ព្វផ យេទ្រគប់្រចក

ល្ហកយ៉ ងងយ។
៣.៩.៣. ្របធនគណៈកមមករគឺជអនកេធ្វើយុទធនករជួរមុខព្រងឹងសីលធ៌មនិងវ ិជជជីវៈ
នូវ្រគប់ករងរកែសតែដលបំេពញេ

យគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េម

រ ិកខងេជើង េដើមបីរក ពត៌មនេដើម ពិតជក់ែស្តង មិនលំេអៀង និងមិន្របកន់
បក ពួក។
៣.៩.៤. ផ ព្វផ យ ‹ករេបះពុមពផ យពន្លឺជតិែខមរ›្របចំសប្តហ៍េទកន់សមជិក

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង
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គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
ឬ
៣.៩.៥.

េមរ ិកខងេជើង

មរយះសំបុ្រត ែហ្វក អុ◌ីេម៉ល

មអិនេតើនិត។
មករចំបច់បែនថម រក ពត៌មនទន់េហតុករណ៍ដល់្របធននិង្របតិភូ
ខនូវសកមមភព

ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍ និងមិន្រតូវបនអនុវត្តន៍

រួមទំងសនទស ន៍ែដលមនផលល្អនិងមិនល្អ។
វគគ ៤.០. គណៈកមមករទំនក់ទំនង

ធរណៈ

កមមវតថុ៖ ផ ព្វផ យគំពរេគលនេយបយ េបសកកមម និងលទធផលេជគជ័យរបស់

គណបក កនុងខណៈេពលេ្រត មបង្ហញរូបភពវ ិជជមនដល់

ដូចជរ ្ឋ ភិបលសហព័នធ

ធរណៈ (ឧទហរណ៍

រពត៌មន និងអងគករអន្តរជតិ ្របេទសផ្តល់ជំនួយ

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល គណបក នេយបយ សមជិកសកមមជន ជេដើម)។ គំពរ
ជីវ ិតរស់េនរបស់គណបក និងករពរផល្របេយជន៍េទៃថងមុខរបស់បក ។
៤.០.១. យកជំហរសកមមកុងករមនឥទធ
ន
ិពលេទេលើគំនិតរបស់រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ
េមរ ិក/ក

សហគមអន្តរជតិ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលចូលរួម

្ហ កមពុជ។ វ ិធីេធ្វើេ
ពក់ព័នធជមួយបញ

យេជគជ័យគឺេធ្វើ

មទំរង់ងយបំផុត

េហើយមិនមនែដនកំណត់ ទំងបេចចកបុគគលឬទំង្រកុមរួម ទំងសំបុ្រត ទំង

ករចូលជួបេ
៤.០.២. ទុក

ក់

យផទល់ខួនឬផ្ល
្ល
ូវករ និងករេធ្វើបតុកមមម
ងកលវ ិភគសំ ប់ពិធីជួបជុំ

ជន។

ធរណៈដូចជៃថងគំេ ងេធ្វើ

បតុកមម ជួប្របជុំជមួយអនកេធ្វើេគលនេយបយឬអនកឡបប៑◌ី និងែថ្លង
ចូលរួមកនុងករជួបជំ◌ុនំែផនក

សននិងវបបធម៌

មសហគមជេដើម។

រ/
េដើរតួ

នទីជអនកដឹកនំឬជអនករត់ករមនក់េរៀបចំករ្របជុំផូ្លវកររ ងម្រន្តីគណបក
សេ្រងគះជតិ សហគមែដលគំ្រទ និងអនកមនមុខមនមត់

៤.០.៣.

្រស័យេទេលើទំហំ េគលបំណង និងឧបសគគៃន

េរៀបចំបតុកមមម

ជនែដល

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ថ នករណ៍េកើតេឡើង ចូរ

ចឆ្លងរដ្ឋនិងអនកចូលរួមពីក

ជុំនំបតុកមមជតួយ៉ងមួយគឺេកើតេឡើងេ

ធរណៈ។

។ ករជួប

យឯងៗជករ្របេសើរ ប៉ុែន្តកិចចពយ
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យមេ

យមនអនកចូលរួមេ្រចើន

ចនឹងទក់ទងករងរមួយចំនួន ប់

ទំងករទក់ទងជមួយអងគករ/សហគមែដលេឃើញ្របេយជន៍រម
ួ
ទំនុកបំរង
ុ សំភរៈែដល្រតូវករ(ប័ណ្ណ្របកស ប
រហូតដល់ផ្តល់េ

េ្រគ ងសំេលង..។ល។)

យនូវករដឹកជញូជ ន/បនទប់/ក្តរេខៀន។

ុ
៤.០.៤. គណៈកមមករនឹងជអនកឈរជួរមុខ ជំរញ
បេញចើរនិងករេ្របើភ

អសុរសេ

យ

មមិនេ

យមនករបេញចើច

ធរណៈជនេឃើញកនុងនមជ

គណបក ។

៤.០.៥. គណៈកមមករទទួលករងរែតងនិព្វន/ធ ្រតួតពិនិតយ េបះពុមពនិងែចកចយ
វណ្ណ កមមរបស់គណបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង ជ្រក

ពុម(ព មនដូចជេសៀវេភបញជី ខិតប័ណ្ណ ្រក
កែសតវ ីេដអូ

ឌីវ ីឌី

សេហតុករណ៍សំខន់ៗ

ទំរង់សង
ទ ់មិត...។ល។)

សហករខ្លះជមួយគណៈកមមករ្រគប់្រគង

សេបះ

ែដលទមទរប
គណៈកមមករ

្ត ញៃនករ
រនិេទទសនិ ង

រពត៌មន គណៈកមមករសមជិកភព និងជពិេសសេលើសពីេនះេទេទៀត
គឺវ ិភគទនថនក់ដឹកនំ

មតំបន់េដើមបីជអនកចុងេ្រកយសំ ប់ករផ ព្វ

ផ យ។
៤.០.៦. កនុងេហតុករណ៍ែដលមនទឡីក
្ហ រេកើតេឡើងខ្លំងពី្របភពទំងកនុងនិងេ្រក
(បទេចទ្របកន់កំហុស មរណភពៃនសមជិកគណបក សេ្រងគះជតិ

រត់េចញរបស់សមជិក...។ល។)

វ ិធនករសម្រសប្រតូវទទួលយកពី្រកុម

្របឹក ផ្លូវចបប់ជមួយនឹងករផ្តល់េយបល់ពី្របធន
ដំេ

ះ្រ

យដ៏សមរមយ្របកបេ

ពិភក ជេវទិក

ករ

យករយកចិត្តទុក

េសចក្តី្របកសជ

ធរណៈ

និងដំេណើរករអនុវត្តនូវ
ក់(ដូចជ

ករ

ឬករពនយល់េហតុផល

….។ល។)
វគគ ៤.១. គណៈកមមករែស្វងរកថវ ិក
កមមវតថុ៖ ជជងសកមមភព្របមូលៃថ្លសមជិក េធ្វើកររកថវ ិកពីពិធីបុណយែដលេរៀបចំ
េឡើង ក៏ដូចជករៃរអងគសេទ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

មេគលេ

េមរ ិកខងេជើង

ឬម្តងមកលសំ ប់េគលបំណងចបស់
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ស់។
៤.១.១. ចង្អុល្របប់ជំេរ ើសករែស្វងរកថវ ិកែដល
បំេពញបំណងចបស់

ស់មួយ។

ចេធ្វើេទរួចបំផុតសម្រសបេដើមបី

្រស័យេទេលើករេ្របើ្របស់

មបំណង

កររកថវ ិកមិនគួរកំណត់វ ិធីែតមួយេទៈ ករជប់េលៀងជផ្លូវករ បុណយ
សន/វបបធម៌ េផញើរសំបុ្រតេ

ទូេទជគន្លឹះរកថវ ិកែដល

យ្រតង់ លក់/េដញៃថ្លគន ឬែថ្លង្របកសជ

ចេធ្វើបន។ ្របភពែដលេមើលេឃើញ

ខងកនុងឬខងេ្រកសហគមគំ្រទគណបក សេ្រងគះជតិ

ទន ជំនួញ រ ្ឋ ភិបល និង

ចសថិតេន

មូលនិធិសេ្រងគះ

ថ ប័នែដលជអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។

៤.១.២. ករេលើកទឹកចិតជ
្ត រូបវន្ត្រតឡប់េទវ ិញនិង/ឬ្របប់លទធផលដល់មចស់
ងចំេពះវ ិភគទនរបស់ពួកេគ។ ករេលើកទឹក

ជំនួយ េដើមបីបង្ហញភស្តុ

ចិត្តទំងេនះ ប់បញូច លទំងរបស់អនុស វរ ីយ៍

បង្ហញសញញប័្រតទទួលេជគជ័យជភស្តុ
សញញប័្រតអបអរ

៤.១.៣. េពល

ក៏េ

វយឺត

ឬ

ងពីវ ិភគទនមុនៗ

មញញ បំផុត
រហូតដល់

ទរ។

យែដល

ចេធ្វើេទបន ចងភជប់ជមួយថនក់ដឹកនំតំបន់េដើមបី

ព្រងីក្របភពធនធននិងករសហកររួមគនរ ងតួអងគែដលចូលរួមទំងអស់
កនុងកិចចពយយមែស្វងរកថវ ិក។
៤.១.៤. ទុក

ក់េសៀវេភកត់្រ

ែដល្រតឹម្រតូវសំ ប់ ល់ករេចញចូលថវ ិក រួមទំង

ករពយករណ៍ែដលេ្រគងទុក ទុក្រគន់ជ្រតីវ ិស័យេដើមបីេរៀបចំសកមមភពរក
ថវ ិកេទៃថងអនគត។
វគគ ៤.២. គណៈកមមករទី្របឹក ចបប់
កមមវតថុ៖ មនសមតថភពពីរយ៉ ងគឺជអនកសុ◌ឺបអេងកតនិង្រកុមវ ិនិច័យ
ឆ ែដលេធ្វើករេ

ឯក ជយេ

ះ្រ

ន
គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
ះៃផទកុងរបស់

យជំេ

៤.២.១. សមសភពនិងតំ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

យ

េមរ ិកខងេជើង

ងពិេសស

េមរ ិកខងេជើង
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៤.២.១.១.សមជិកអចិៃ្រន្តយ៍យ៉ងតិច៣(បី)នក់ប៉ុែន្តមិនេលើស៧(្របំពីរ)នក់
នឹង

ចបេងកើតជគណៈកមមករកនុង

ណត្តិ

េលើសុពលភពបុគគល្រតូវផ្តល់េទេ

មួ យ។ ករពិចរ

យសមជិកគណបក សេ្រងគះ

ជតិទី្វប

េមរ ិកខងេជើងភគីទីបីែដលសមជិកភពរបស់េគ្រតូវបន

បញ
ជ ក់េ

យសំេលងភគេ្រចើនៃន្របតិភូ

ខ។ គណៈកមមករែដល

មនសមសភពពី៣េទ៥នក់នឹងេធ្វើករជឯកចឆនទ សមសភពពីរ
ែថមេទៀតគឺទមទរេ

យសំេរចចិត្តេ

យសំេលងយ៉ ងតិច៥ េបើមិន

ដូេចនះគណៈ្រកមវ ិនិច័យ
ឆ នឹងចូលរួមកត់កីជ
្ត ំនួស។ សមជិកមនក់
ឬពីរនក់នឹង្រតូវបែនថមេ
ករ

មេ

យករែតង

ំងពី្របធនចូលេទគណៈកមម

យ្រកុម្របឹក េច្រកម្រកុមទីពីរ។

៤.២.១.២. សកមមភពទំងអស់បំេពញេ

យគណៈកមមករនឹងឯក ជយទំង

្រសុ◌ុងនិងមិនសថិតេ្រកមឥទធិពលសមសភព្របតិបត្តិ

មួយេឡើយ

រួមទំងករ ិយល័យ្របធន។ ្របសិនេបើមនមនទិលេរឿងេ្រជ តេ្រជក
យេហតុផល ្របធនឬអនកែដលមិនសថិតកនុង្រកុមជំេ

្របកបេ

ចេងកមអនកមនអំ

ច(ថនក់េលើឬថនក់េ្រកម)នឹងបញ
ជ េ

ះកនុង

យេធ្វើ

សកមមភពពីេលើេនះេពញទំហឹង។
៤.២.១.៣. កនុងករណីសមជិកមនក់ជជនជប់េចទ េដើមេចទឬមនអ្វីបែនថម

េលើករណីេនះ សមជិកភពរបស់េគនឹង្រតូវដកហូតេហើយ្របធននឹង

ន
េ
សំេរចចិត្តរកអនកជំនួស។ ្របសិនេបើ្របធនគឺជភគីកុងជំ

ះ អនក

មនអំ

ចបនទប់(ថនក់េលើឬថនក់េ្រកម)មនដូចជអនុ្របធនទី១

នឹងែតង

ំងអនកជំនួសនិងសមជិកបែនថម។

៤.២.២. ទំនួលខុស្រតូវ
ួ ្របសិនេបើគូបដិបក
៤.២.២.១. គណៈកមមករនឹងេធ្វើតួនទីជអនកសំរបសំរល
ជ្រកុម(ដូចជអនកមនពនធៈថនក់្រកុងរបស់គណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
េមរ ិកខងេជើង) កនុងករេ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

េមរ ិកខងេជើង

ះ្រ

យករណីេ

យែស្វងរកមូល ្ឋ ន
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មញញ រម
ួ គន្រពមេ្រព ងជមួយេ

យកភគីជំេ

គណៈកមមករនឹងកត់កីស
្ត ំេរចនិងបញញ តិេ្ត ទសេទ
េ

យេយងេទ

ក ្ត ចបប់។

មភស្តុ

ះ េបើមិនដូេចនះ
មករសំេរច

ងបឋមែដលបនទទួល រួមជមួយនឹង

៤.២.២.២. ្របធនគណៈកមមករ ែដល្រតូវបនេ្រជើ សេចញពីសមជិកទំង
ុ េ
េនះនឹងេមើលករខុស្រតូវនិងជំរញ

យមនករ្របតិបត្តិ្រតឹម្រតូវនូវ

្រគប់សកមមភពរួមទំងករសុ◌ឺបអេងកតផទល់របស់គណៈកមមករ
្របមូល
ផ្តំុនិងសំេរចចិត្តេលើភស្តុ

ងែដល

ចយកជករបន។

៤.២.២.៣. ្របសិនេបើគមនភពមិន្រប្រកតីែដលមនមនទិលេរឿងេ្រជ តែ្រជកឬ
ករបដិបត្តិខុស ករសំេរចចិត/្ត ករកត់ កី្តទំងេនះនឹងយកជករចុង
េ្រកយនិងមិនេបើកេ
េ

យមនករត ៉ េឡើយ។ អនកត ៉ នឹង្រតូវែណនំ

យេទកន់អងគសំេរចខពស់ជងេនះមនដូចជគណៈកមមករ

អចិៃ្រន្តយ៍ឬអងគភពែដលមន

នៈេសមើគន។

ជំពូក ៥
នីតិវ ិធីេបះេឆនត
្របករ ១.

មនសមជិករបស់ខួន
្ល ព្រងងេចញពីសមសភពសមជិកែដលមនគុណវ ិឌ ិខពស់

ទំង

យ ពត៌មនស្តីពីគណៈកមមករេបះេឆនតនឹងេកើតមនេឡើងពីរ(២)

ែខមុនៃថងេបះេឆនត។ គណៈកមមករេនះនឹង
េឆនតសថិតកនុងែដនកំណត់ែដល
េ

ក់ែតងេសចក្តីែណនំនិងនីតិវ ិធីេបះ

ុ
ចទទួលយកបន ក៏ដូចជ្រតួតពិនិតយេមើលនិងជំរញ

យមនករអនុវត្តេគលករណ៍ទំងេនះកនុងកំឡុងេពលេរៀបចំករេបះេឆនត។

ចូរេយងយកនីតិវ ិធីេបះេឆនតនិងបទបញ
ជ េបះេឆនតសំ ប់ពត៌មនលំអិតបែនថម។
្របករ ២.

ករេបះេឆនត
សមរមយេ

ចនឹងេកើតេឡើងេទ

មេពលេវ

និងទីកែន្លងែដលគិតថ

យគណៈកមមករេបះេឆនត។

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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្របករ ៣.

ករែតង

ំងេបកខជន

ចនឹង្រតូវបនេសនើសុំ

ទូេទ េហើយគុណវុឌ ិនឹង

មរយះសំបុ្រតឬ

រេអឡិច្រតូនិច

មកំណត់េហតុសីអ
្ត ំពីនីតិវ ិធីនិងបទបញ
ជ ៃន

្រស័យេទ

ករេបះេឆនត។
្របករ ៤.

ឆ្លង

មពត៌មនែដល

្របចំ

ខ និង/ឬេលខសមជិករបស់គណបក សេ្រងគះជតិ ករេបះេឆនតេ

មិនមកផទល់
្របករ ៥.

ំ ្របតិភូ

ចបញ
ជ ក់បនមនដូចជេឈមះ េលខកំណត់ចំ

ចនឹងេធ្វើបនេ

យ

រេអឡិច្រតូនិចឬេ

ករេបះេឆនតជំនួសគឺទទួលយកបននូវ ល់

ថ នភព

យ

យសំបុ្រត។
មបុព្វសិទិែធ ដលមន្រតូវ

ែតបញ
ជ ក់បនដូចេរៀប ប់ខងេលើ។
្របករ ៦.

ករេបះេឆនតសុេ◌ើេរ ើេឡើងវ ិញ
របស់្របតិភូ

្របករ ៧.

ចនឹងេធ្វើេឡើងវ ិញេ

យកិចច្រពមេ្រព ងជទូេទ

ខ។

សំេលងភគេ្រចើន

មញញ មួយនឹង្រតូវអនុវត្តន៍្រគប់កលៈេទសៈលុះ្រ

ែតមន

ករកំណត់េផ ងេទៀត។

ម្រ
ករេធ្វើវ ិេ
្របករ ១.

ធនកមមនិងករែកែ្របចបប់

ករេបះេឆនតរបស់្របតិភូ
្រតង់ែផនក

៦

ខនឹងអនុម័តែផនកឬកមមវតថុែដល្រតូវេធ្វើវ ិេ

ធនកមម

មួយៃនលកខនិក
្ត ៈេនះ្រតូវបនសុេ◌ើេរ ើេឡើងវ ិញ ែកែ្រប ឬបែនថម េហើយនឹង

អនុម័តភ្លមៗបនទប់ពីចុះហតថេលខេ
្របករ ២.

ករេធ្វើវ ិេ

្របករ ៣.

លកខនិក
្ត ៈបចចុបបនននឹង្រតូវមនទំងភ

្របករ ៤.

ហតថេលខបឋមរបស់សមជិក្របតិភូ

ធនកមមនឹងចរទុកកនុងឯក

យសមជិកកន់កិចចកររបស់ខួន។
្ល
រេនះសថិតេ្រកមែផនកៃនវ ិេ
អង់េគ្លសនិងភ
ខទំង

េមរ ិកខងេជើង

ែខមរ។

យនឹងអនុម័តជធរមននូវ

ចបប់ដំបូងរបស់លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិ ទីប
្វ

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ

ធនកមម។

េមរ ិកខងេជើង។
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៉ ប់រងធនបកែ្រប

មចបប់េដើមទំង្រសុង

ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១៤

លកខនិក
្ត ៈគណបក សេ្រងគះជតិទីប
្វ
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