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សំជណើ ព្រជាមតិ
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ការដាកក់ំរតិ។មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភា។ពបជាមតិ។
• ការជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”មាននយ័ថាយល់ព្មជ�ើយការជោះជ ន្ោ ត“ជទ”បដិជេ្មាននយ័ថាដ្តិមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាថ្តីពតរូវោនចាបជ់ ន្ោ ត

ជដាយគណ:កម្្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល។
• ជបើេិនមណ្ឌ លថ្តីោនបដិជេ្ព្ំបដនមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភានរឹងោនបកេំរលួជដាយមនន្តីបដលពតរួតជមើលជដាយតុលាការ

ជានខ់្ពេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រនតីញ៉ា ។
• មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភាពតរូវោនបកបពបជរៀងរាល់10 ន្ោ ំបន្ទា ប់្ តីការ�ំជរឿនពបជា�នននរដ្ឋោលេ�្ន័្ធ។

ជេចក្តីេជងខេបននអនោកវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិពបមាណនូវឥទ្ធិ្ល�ិរញ្ញ វត្ុទូទាតរ់ចួរបេ់រដ្ឋនិងរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ ន៖
• ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”និងយល់ព្មបែនទតីមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាបដលោនបញ្ផា កជ់ដាយគណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល

ជន្ះនរឹងគ្្នឥទ្ធិ្ល�ិរញ្ញ វត្ុចជំោះរដ្ឋឬរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ នជទ។
• ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ជទ”ជ�ើយបដិជេ្បែនទតីមណ្ឌ លរដ្ឋព រ្ឹទ្ធេភាបដលោនបញ្ផា កជ់ដាយគណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល

រដ្ឋនរឹងចំណាយពោកម់យួដងពបប�ល$500,000ជដើម្ តីស្្បន្មណ្ឌ លរដ្ឋព្រឹទ្ធេភាថ្តី។ជោន្តីទាងំឡាយនរឹងចំណាយពោកម់យួដងពបប�ល
$500,000ទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីបជងកើតបែនទតីេង្ក តថ់្តីនិងេំភា:ជាបទ់ាកទ់ងការជោះជ ន្ោ តេំរាបម់ណ្ឌ លថ្តី។

ស្វតារ

អង្គនិតិបញ្ញត្ិកាលតី�វ័រញ៉ា ៖ព រ្ឹទ្ធេភានិងេភាតំណាងរានេ្រដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា ពតរូវោនបបងបចកជា40មណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភារបេ់រដ្ឋជដាយមានព្រឹទ្ធេ
មា�ិកមានោ កត់ំណាងឲ្យមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភានតីមយួៗ។រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា កព៏តរូវ
បបងបចកជា80មណ្ឌ លេភារបេ់រដ្ឋជដាយមានេមា�ិកេភាមានោ ក់
តំណាងឲ្យមណ្ឌ លេភានតីមយួៗ។្ម្នុញ្ញ រដ្ឋតពមរូវឲ្យមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភា
និងេភានតីមយួៗរកសាទុកចំនួនពបជា�នឲ្យមានចំនួនពបហាកព់បប�លគ្នោ 
ដូចមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភានិងេភាជែសេងជទៀតបដរ។
ការកំណតព់្ំបដនមណ្ឌ ល។ជាជរៀងរាល់10 ន្ោ មំ្ដងបន្ទា ប់្ តីការ�ំជរឿន

ពបជា�នេ�្ន័្ធរាបច់ំនួនពបជា្លរដ្ឋបដលរេ់ជៅកនោុងរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា 
បខសេបន្ទា តព់្ំបដនព រ្ឹទ្ធេភាេភាគណៈកម្ការេមកម្និងមណ្ឌ លេភា
តំណាងរានេ្ពតរូវោនបកេំរលួ។មុន ន្ោ ំ2008អង្គនតីតិបញ្្ញ តិទទួលខុេពតរូវ
ជលើការបកេំរលួបខសេព្ំបដនរបេ់មណ្ឌ លទាងំជនះ។កនោុង ន្ោ ំ2008និង2010
អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋោនអនុមត័ជលើេំជណើ ពបជាមតិជលខ11និង20
តាមលំដាបលំ់ជដាយជដាយជែទារការទទួលខុេពតរូវកនោុងការកំណតអ់ំ្ តីបខសេព្ំ
បដនមណ្ឌ លទាងំជនះជៅឲ្យគណៈកម្ការបបងបចកមណ្ឌ លរបេ់្លរដ្ឋ
ថ្តីមយួ។
គណ:កម្ការ្លរដ្ឋបបងបចកមណ្ឌ ល។រដ្ឋ្ម្នុញ្ញតពមរូវថាគណៈកម្ការ

មានេមា�ិក14របូបដលរមួមានបតីពករុមននអនោកជោះជ ន្ោ តបដលោនចុះជ្្ះ
—េមា�ិក5របូបដលោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេនជោោយ្ំបំែុតកនោុងរដ្ឋ
េមា�ិក5របូបដលោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេនជោោយ្ំបំែុតទតី្តីរនិង

េមា�ិក4របូបដលមនិោនចុះបញ្តីកនោុងគណបកសេទាងំជនះ។
ពបអបប់ដលជៅ�ិតេជងខេប ត្ី(1)ដំជណើ រការបដលធ្លា បជ់ព�ើេជរ ើេអនោកតំណាង
និង(2)លកខេណៈវនិិច្យ័បដលរដ្្ឋ ម្នុញ្ញតពមរូវឲ្យអនោកតំណាងជ្វើការ្ិចារ
ណាជៅជ្លបដលមានការកំណតព់្ំបដនមណ្ឌ ល។វធិ្នការទាងំឡាយ
តាមរយៈគណកម្ការជដើម្ តីអនុវត្(ឬ”បញ្្ក”់)ព្ំបដនមណ្ឌ លតពមរូវឲ្យមាន

ការជ្វើវភិាគជដាយអនោកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
ការអនុមត័្តីអនោកតំណាងពោបំនួន្ក់រមួមានោ៉ា ងតិចបែុំតមានការ
ជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ”មក្តីពករុមអនោកតំណាងនតីមយួៗននពករុមទាងំបតី។

ដំជណើ រការជព�ើេជរ ើេគណៈកម្ការបបងបចកមណ្ឌ លរបេ់្លរដ្ឋ
ជៅជរៀងរាល់ដប់្ នោ ំអនោកតំណាង14ន្ក់នរឹងពតរូវោនជព�ើេជរ ើេបន្
ជៅកនោុងនតីតិវ ិ្ តីបតី�ំហានជនះ៖
• ការបជងកើតពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋកាលតី

�វ័រញ៉ា បដលោនចុះជ្្ះណាកជ៏ដាយកអ៏ាចដាកោ់ក្យោន។
អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋនរឹងដកអនោកដាកោ់ក្យេំុ្តីពករុមពបេិនជបើ្ួក

ជគមាន�ជមាលា ះអត្ពបជោ�ន៍ោនប្ដូរការទាកទ់ងជាមយួគណ
បកសេនជោោយរបេ់្ួកជគជៅអំឡុងជ្លពោំ្ នោ កំនលាងជៅឬ
ពបេិនជបើ្ួកជគមនិោនចូលរមួជោះជ ន្ោ ត ត្ីរដងោ៉ា ងតិចកនោុង
ការជោះជ ន្ោ តេកលបតីចុងជពកាយជនះ។

• ការបពងរួញពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។បន្ទា ប់្ តីោន្ិនិត្យ�ំន្ញ
វភិាគភា្មនិលជមអៀតរបេ់អនោកដាកោ់ក្យេំុនិងការវនិិច្យ័នន
ភា្ចំរះុគ្នោ របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋបតីន្កន់រឹង� ្
ជរ ើេជរ ើេអនោកដាកោ់ក្យេំុបដលមានគុណេម្ត្ិជពចើនជាងជគចំ
នួន60ន្ក។់បន្ទា បម់កជមដរឹកន្ោំងអង្គនតីតិបញ្្ញ តិ្អាចចំ
រាញ់យកបតជ្្ះចំនួន24ជចញ្តីពករុមអនោកដាកោ់ក្យេំុ។

• ការជព�ើេជរ ើេអនោកេនោងការ។្តីបញ្តីអនោកដាកោ់ក្យេំុបដលជៅ
េល់អនោក្ិនិត្យរបេ់រដ្ឋនរឹងចាបជ់្្ះរបេ់អនោកតំណាងពោបំតី
អនោកដំបូងជដាយបចដន្យ។បន្ទា បម់កអនោកតំណាងទាងំជនះនរឹង
ជព�ើេជរ ើេអនោកតំណាងពោមំយួន្កចុ់ងជពកាយ្តីពករុមអនោកដាក់
ោក្យេំុបដលោនបពងរួញតូចរចួ។



សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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ការដាកក់ំរតិ។  ម�្ឌ លរដ្ឋប្រឹទ្ធសភា។  ប្រជាមតិ។

ការណ្វើវភិាគណដាយអ្នកវភិាគអង្គនិតិ្រញ្ញត្ិ (ត)
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ពបជាមតិ។រដ្ឋ្ម្នុញ្ញអនុញ្្ញ តឲ្យអនោកជោះជ ន្ោ តស្កេួរ្តីបែនទតីមណ្ឌ ល
បដលោនបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ការតាមរយៈដំជណើ រការពបជាមតិ។ជដើម្ តី
ជ្វើឲ្យពបជាមតិេំរាបេ់នលារឹកជ ន្ោ តមានលកខេណៈពតរឹមពតរូវអនោកគ្ពំទពតរូវដាក់
បណ្ដរឹ ងបដលោនចុះ�ត្ជលោជដាយអនោកជោះជ ន្ោ តោនចុះជ្្ះមយួចំនួន
បដលោនបញ្្កជ់ាកល់ាក។់បែនទតីបដលមានលកខេណៈពបកួតពបប�ងនរឹង
ចូលជា្រមានពបេិនជបើបែនទតីជន្ះពតរូវោនអនុមត័ជដាយមតិភាគជពចើនននអនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋ។ពបេិនជបើពបជាមតិមយួពតរូវបដិជេ្ជចាលជដាយ
អនោកជោះជ ន្ោ តរបេ់រដ្ឋបែនទតីពេរុកនរឹងមនិចូលជា្រមានជទជ�ើយតុលា
ការកំ្ូលរបេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា នរឹង្ិនិត្យជមើលជលើការបជងកើតបែនទតីថ្តី។
បែនទតីពេរុកបដលោនបញ្្ក។់កនោុងបខេតីហា ន្ោ ំ2011គណៈកម្ការ

ោនបញ្្កអ់ំ ត្ីកញ្ចបប់ែនទតីបដលោនបជងកើតព្ំបដនេំរាបព់ រ្ឹទ្ធេភាេភា
គណៈកម្ការេម្ម៌និងមណ្ឌ លេភាតំណាងរានេ។្កនោុងបខវចិ្ិកា ន្ោ ំ
2011អនោកគ្ពំទទាងំឡាយោនដាកប់ញូ្ន�ត្ជលោកនោុងការគ្ពំទពបជាមតិ
ននបែនទតីមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភាបដលបញ្្ក។់អនោកគ្ពំទោនប្រឹងជៅតុលាការ
កំ្ូលរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ជដើម្ តីកំណាតថ់ាបែនទតីមយួណាបដលនរឹងជពបើកនោុងការ
ជោះជ ន្ោ តស្កល្ងកនោុងបខមថុិន្និងការជោះជ ន្ោ តជាេកលកនោុងបខវចិ្ិកា
ពបេិនជបើពបជាមតិមានលកខេណៈពគបព់គ្នេំ់រាបេ់នលារឹកជ ន្ោ ត។តុលាការ
ោនរកជ�ើញថាបែនទតីមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភា“ហាកជ់្វើពេបតាមលកខេណៈវនិិ

ច្យ័បដលតំរវូតាមអាណត្ិពតរឹមពតរូវពេបតាមរដ្្ឋ ម្នុញ្ញ បដលោនបចងជៅ
កនោុងរដ្ឋ្ម្នុញ្ញ របេ់រដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា ”និងោនជចញជាចបាបថ់ាបែនទតីទាងំ

ជន្ះអាចនរឹងពតរូវជពបើពោេ់កនោុងការជោះជ ន្ោ តស្កល្ងកនោុងបខមថុិន្2012
និងការជោះជ ន្ោ តជាេកលកនោុងបខវចិ្ិកា2012។

គនលារឹះននលកខេណៈ្ម្នុញ្ញ េំរាបគូ់េបែនទតីមណ្ឌ លថ្តី
ជៅជ្លគូរបែនទតីមណ្ឌ លថ្តី្ម្នុញ្ញ រដ្ឋបញ្្កថ់ាគណៈកម្ការអាច

នរឹងមនិ្ិចារណាជលើគណបកសេនជោោយអនោកកានត់បំណងឬជបកខេ�ន
នជោោយជទ។តាមលទ្ធភា្បដលអាចជ្វើោន្ម្នុញ្ញ ពតរូវឲ្យគណៈ
កម្ការបជងកើតពេរុកបដលជ្លាើយតបជៅនរឹងលកខេណៈវនិិច្យ័ដូចោង
ជពកាម(ោនជរៀបរាបត់ាមលំដាបលំ់ជដាយ)៖

1.មានចំនួនេមមាពតតាមចំនួនពបជា�នជដាយេមពេប។
2.ជគ្រ្តាមចបាបេ់្ដតី្តីេិទ្ធិជោះជ ន្ោ តេ�្ន័្ធ។
3.ជៅ�ិតភូមសិ្នេ្។
4.កាតប់ន្យការបបងបចកអត្ពបជោ�នរ៍បេ់ពករុងទតីជោន្តីទតីពករុង

និងជោន ត្ីណាមយួេង្ក តក់នោុងមូលដា្ឋ នឬេ�គមនម៍ូលដា្ឋ ន។
5.េមពេបនរឹងភូមសិ្នេ្ដតូ៏ច។
6.រមួមានមណ្ឌ លព្រឹទ្ធេភាទាងំ ត្ីរទាងំពេរុងនិងមណ្ឌ លេភា

ទាងំឡាយបដលជៅ�ិតគ្នោ ។

ជេចក្តីជេនោើចបាប់

ការជ្វើពបជាមតិជនះអនុញ្្ញ តឲ្យអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំអេ់យល់ព្មឬបដិ
ជេ្ព្ំបដនពេរុករបេ់ព្រឹទ្ធេភាបដលពតរូវោនបញ្្ច កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈ
កម្ការបបងបចកមណ្ឌ លពបជា្លរដ្ឋ។(េភាគណៈកម្ការេមកម្និងព្ំ
បដនពេរុករបេ់េភាតំណាងរានេ្បដលពតរូវោនបញ្្កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈ
កម្ការជនះមនិអាពេ័យជលើពបជាមតិជទ)។ឯកស្រថតចមលាងននបែនទតីបបង
បចកមណ្ឌ លព រ្ឹទ្ធេភាបដលបញ្្កព់តរឹមពតរូវពតរូវោនជគបញ្ចូ ល្តីោង

ជពកាយជេៀវជៅបណន្ោំង្ត័ម៌ានននអនោកជោះជ ន្ោ តជនះ។ការជោះជ ន្ោ ត
“ោទ/ចាេ”នរឹងយល់ព្មជៅនរឹងការបបងបចកមណ្ឌ លទាងំជនះជ�ើយការ
ជោះជ ន្ោ ត“ជទ”នរឹងបដិជេ្ការបបងបចកមណ្ឌ លទាងំជនះ។

ពបេិនជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ោទ/ចាេ។”ព្ំបដនមណ្ឌ លព្រឹទ្ធ
េភាបដលពតរូវោនបញ្្កព់តរឹមពតរូវជដាយគណៈកម្ការជនះនរឹងពតរូវោនជគ
ជពបើពោេ់រ�ូតដល់គណៈកម្ការជនះបជងកើតព្ំបដនថ្តីបែអកជៅជលើ�ំជរឿន
ពបជា្លរដ្ឋេ�្ន័្ធ ន្ោ  ំ2020។

ពបេិនជបើអនោកជោះជ ន្ោ តជោះជ ន្ោ ត“ជទ។”តុលាការជានខ់្ពេ់រដ្ឋកាលតី
�វ័រញ៉ា នរឹងបតងតាងំ”អនោក�ំន្ញ្ិជេេ”ជដើម្ តីបជងកើតព្ំបដនមណ្ឌ លព្រឹទ្ធ
េភាថ្តីពេបជៅតាមលកខេណៈបបងបចកមណ្ឌ លបដលោនកំណតជ់ាកល់ាក់
កនោុងរដ្ឋ្ម្នុញ្ញ។(កាល្តីមុនតុលាការោនបតងតាងំជៅពកមចូលនិវត្ន៍
ឳ្យជ្វើជាអនោក�ំន្ញ្ិជេេ)។តុលាការជនះនរឹងបញ្្កព់្ំពបទល់មណ្ឌ ល
ព្រឹទ្ធេភាថ្តី។ព្ំពបទល់ថ្តីនរឹងពតរូវោនជពបើពោេ់កនោុងការជោះជ ន្ោ តន្ជ្ល

អន្គតរ�ូតដល់គណៈកម្ការជនះបជងកើតព្ំពបទល់ថ្តីបែអកជលើ�ំជរឿនពបជា
្លរដ្ឋេ�្ន័្ធ ន្ោ ំ2020។

ឥទ្ធិ្លស្រជ្ើ្ន្ធ

ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំឡាយជោះជ ន្ោ ត“យល់ព្ម“និងអនុមត័ជលើបែនទតី
ព្រឹទ្ធេភាពបចាមំណ្ឌ លបដលបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ាការជន្ះនរឹងមនិ
មានែលប៉ាះោល់ដល់រដា្ឋ ភិោលរបេ់រដ្ឋឬរដា្ឋ ភោិលមូលដា្ឋ នជទ។
ជបើអនោកជោះជ ន្ោ តទាងំឡាយជន្ះជោះជ ន្ោ ត“មនិយល់ព្ម“និងពចាន

ជចាលបែនទតីព្រឹទ្ធេភាពបចាមំណ្ឌ លបដលបញ្្កជ់ដាយគណៈកម្ាការ
តុលាការកំ្ូលរដ្ឋកាលតី�វ័រញ៉ា នរឹងបតងតាងំអនោក�ំន្ញ្ិជេេជដើម្ តីបជងកើត
ព្ំបដនមណ្ឌ លព រ្ឹទ្ធេភាថ្តីៗ។ការជ្វើបបបជនះនរឹងជ្វើឲ្យមានការចំណាយបត


ម្ដងដល់រដ្ឋបដលមានទរឹកពោកព់បប�ល$500,000 ដុលាលា រ។ជលើេ្តីជនះ
ជៅជទៀតជោន្តីនរឹងមានការចំណាយបតម្ដងបដលមានទរឹកពោកព់បប�ល
$500,000 ដុលាលា រទូទាងំរដ្ឋជដើម្ តីបជងកើតបែនទតីមណ្ឌ លថ្តីៗនិងេមាភា រៈជោះ


ជ ន្ោ តបដលោក់្ ន័្ធេំរាបម់ណ្ឌ លទាងំជនះ។


