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I. សមាសភាព

ប្រការ ១
១-មហាសនាិ

ត

ប្តូវមានសមាសភាពចូ េរួមពដ្ឋយសភាមកពី ប្រពទសកាង្តុំ រន់អាសី1

ដែេជាសមាជិកន្តនសភាតុំរន់អាសី ដែេពី ពនោះតពៅឲ្យព្ាោះថា (APA) និង្មានអាណតៃិចុំនួន២នាុំ
ពោង្ពៅតាមមាប្តា៦ ន្តនធមានចញ សភាតុំ រន់អាសី។
២-សភាជាសមាជិកនី មួយៗ មានសិទិ ធចាត់តាុំង្សមាជិ កគណៈប្រតិ ភូសភាតុំ រន់អាសីររស់
ខ្លួនចារ់ ពី ២ (ពីរ) ែេ់ ៧ (ប្ ុំពីរ) រូរ ពោង្តាមមាប្តា៨ ន្តនធមានចញ សភាតុំ រន់អាសី។
៣-សភាជាសមាជិ ក ប្តូវរចូា នព្ាោះ និង្ព័ ត៌មានទុំ នាក់ទុំនង្គណៈប្រតិ ភូររស់ខ្ួនជា
ល
លាយេ័កអ
ខ កសរ ឲ្យ
សនាិ

ននរ់តាមដតអាចពធវើពៅ

ន រដនៃឲ្យ

នមួ យដខ្ោង្តិច មនពពេមហា

តចារ់ពទៃើម។
៤-មនរចចរ់អាណតៃិ២នាុំជាគណៈប្រតិភូសភាតុំ រន់អាសី

ពរើ សិនមានសមាជិ កគណៈ

ប្រតិ ភូសភាតុំ រន់អាសី្មាាក់ រចចរ់អាណតៃិការងារកាង្សភាជាតិ ររស់ខ្ួន
ល
ឬពដ្ឋយមូ េពេត
មិ នអាចរុំ ពពញកាតពវកិចជា
ច សមាជិ កសភាជាតិររស់ខ្ួន
ល

ឬពដ្ឋយមូ េពេតទទួ េមរណភាព

សភាជាតិ ររស់ប្រតិភូររ
ូ ពនាោះ ប្តូវដតង្តាុំង្គណៈប្រតិភូថ្ី ាពទសង្ពទៀតសប្មារ់អណតៃិ២នាុំ ពេើយ
ប្តូវទៃេ់ែុំណឹង្អុំ ពីសមាជិកប្រតិភូថ្ី ពា នាោះជាលាយេ័កអ
ខ កសរ

ពៅកាន់អគគពេខាធិ ការសភាតុំ រន់

អាសី។

1

ពាកយថា “អាសី” ពៅកាង្រទរញ្ជ
ា និង្ធមានចញពនោះសុំពៅពេើប្រពទសអធិរបពតយយពៅកាង្តុំរន់ អាសី និង្ប្កុមអាសី
សីេីក
វ ែូ ចដែេ

នអនវតៃ និង្ដចង្ពដ្ឋយអង្គការសេប្រជាជាតិ ក៏ែូចជាប្រពទសអធិរបពតយយទុំង្ឡាយដែេមាន

ទឹកែីមួយដទាកសថិតកាង្តុំរន់អាសី។
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១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ប្រការ ២

១- សមាជិ កអាកអពង្េតការណ៍ន្តនសភាតុំ រន់អាសី អាចចូ េរួមកមាវ ិធីពរើកសម័ យប្រជុំពពញ
អង្គ និ ង្កិ ចប្ច រជុំគណៈកមាាធិ ការនានា កាង្នាមជាអាកអពង្េតការណ៍ ពេើយអាចដថ្លង្សនៃរកថា
េោះប្តា្មានការអពចាើញពី ប្រធានកិ ចប្ច រជុំ ។ សមាជិ កអពង្េតការណ៍មិ នអាចព
ពរកខភាពសប្មារ់ ការព

ោះពនាតចូ េកាង្ភាាក់ ងារអង្គប្រជុំមហាសនាិ

ត

នព

ន

ោះពនាត ឬដ្ឋក់

ើយ។

២-តុំ ្ង្អង្គការកាង្តុំ រន់ និង្អង្គការអនៃរជាតិ ឬតុំ ្ង្មកពីសេភាពអនៃរសភា អាច
នពគអពចាើញ កាង្នាមជាអាកអពង្េតការណ៍ ឲ្យចូ េរួមកមាវ ិធីពរើ កមហាសនាិ

នឹ ង្ប្តូវ

ពដ្ឋយមានការទៃេ់ពោរេ់ពីភាាក់ ងារន្តនអង្គប្រជុំកាេពីនាុំកនលង្ពៅ
មហាសនាិ

ត អាស្ស័យ

និ ង្មានការទទួ េោគេ់ពី

តដែេពួកពគមានរុំ ណង្ចង្់ចូេរួម។

៣-ពាកយពសាើសុំជាសមាជិ កភាព

ឬពសាើសុំជាអាកអពង្េតការណ៍សភាតុំ រន់អាសី

ពាកយពសាើសជា
ុំ លាយេ័កអ
ខ កសរពៅកាន់ប្រធានសភាតុំ រន់អាសី
និ ង្ពិ ចារ្ពៅកាង្កិ ចប្ច រជុំប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិរនាៃរ់

ប្តូវរចូា ន

ពេើយសុំពណើពនាោះនឹង្ប្តូវពិ និតយ

ដែេនឹង្ទៃេ់អនោសន៍ែេ់កិចប្ច រជុំ

ពពញអង្គសភាតុំ រន់អាសីពែើ មបីសពប្មច។ ពាកយពសាើសុំពនោះ នឹ ង្ប្តូវអនម័ តពដ្ឋយសពមលង្ភាគពប្ចើន
ន្តនសមាជិ កគណៈប្រតិភូសភាតុំ រន់អាសីដែេមានវតៃមានកាង្កិ ចប្ច រជុំពពញអង្គ

ពេើយការព

ោះ

ពនាត ប្តូវស្សរតាមប្រការទី៣៤(៣) ន្តនរទរញ្ជ
ា ន្តទៃកាង្សភាតុំ រន់អាសី។
ប្រការ ៣
សមាជិ កសភាតុំ រន់អាសី
តុំ ្ង្មកពីអង្គការពប្ៅរដ្ឋាភិ

អាចពប្ជើ សតាុំង្អតីតសមាជិ កសភាររស់ខ្ួន
ល

ប្ពមទុំង្អាក

េ រញ្ជញជន អាកវ ិទាោស្រសៃ និង្ឥសសរជន ឲ្យពធវើជាសមាជិ ក

កិ តិ យ
ៃ សកាង្គណៈប្រតិ ភូររស់ខ្ួន។
ល
II. សម័យប្រជុំ
ប្រការ ៤
មហាសនាិ
សនាិ

ត ប្តូវពធវើព

ត ប្តូវប្រប្ពឹ តពៃ

ើង្ពរៀង្រាេ់នាុំ (មាប្តា ៩ ន្តនធមានចញសភាតុំ រន់អាសី)។ មហា

ើង្រយៈពពេ២នាុំជារ់ ៗគ្នា ពៅកាង្ប្រពទសសមាជិ កដែេជាប្រធានសភា

តុំ រន់អាសី (មាប្តា ១០ ន្តនធមានចញសភាតុំ រន់អាសី)។
រញ្ជ
ា ក់៖ កាង្ករណីប្រពទសជាមាចស់ទៃោះ មិនអាចពធវើការពរៀរចុំ កិចប្ច រជុំប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិ
និ ង្មហាសនាិ
មហាសនាិ

តសភាតុំរន់អាសី

កាង្រយៈពពេ២នាុំជារ់ៗគ្នា

ន

ពរកខភាពជាប្រធាន

ត និង្ការពរៀរចុំ កិចប្ច រជុំ អាចពធវើការប្រគេ់ជូនពៅកាន់ សភាជាសមាជិ កពទសង្ពទៀត

ពដ្ឋយសពមលង្ភាគពប្ចើ នន្តនសមាជិ កសភាតុំ រន់អាសី។
ប្រការ ៥
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រនាៃរ់ពី

នពិ ភាកាជាមួយសមាជិ កសភាតុំ រន់អាសី

ែុំ ណឹង្ពៅកាន់សមាជិ កររស់ខ្ួនអុំ
ល ពីកាេររ ិពចឆទន្តនមហាសនាិ

១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ប្រធានសភាតុំ រន់អាសី

ប្តូវជូ ន

តោង្តិច៣ដខ្មនកិ ចប្ច រជុំ។

ប្រការ ៦
ទីកដនលង្ និ ង្កាេររ ិពចឆទន្តនមហាសនាិ
ពដ្ឋយមានការពសាើសុំពីភាាក់ ងារកិ ចចប្រជុំ

ត អាចនឹ ង្មានការផ្លលស់រូរៃ កាង្ករណីចាុំ

ពប្កាមកិ ចព
ច ិ ភាកាជាមួ យសភាមាចស់ទៃោះ

ច់

និង្ពដ្ឋយមាន

ការឯកភាពពីមតិភាគពប្ចើនន្តនសភាជាសមាជិកសភាតុំ រន់អាសី ស្សរតាមប្រការ ១០ (២)។
ប្រការ ៧
១-ប្កុមប្រឹកាប្រតិ រតៃិ ប្តូវមានសមាសភាពចូ េរួមពដ្ឋយសមាជិ កគណៈប្រតិភូចុំនួន០១រូរ
មកពីសមាជិ កសភាតុំ រន់អាសីនីមួយៗ។
២-ប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិ ប្តូវមានកិ ចប្ច រជុំឲ្យ
កិ ចប្ច រជុំ ពេើកទីមួយ ប្តូវពធវើព
ប្តូវពធវើព

នោង្តិ ច ០២ ពេើក កាង្រយៈពពេ១នាុំ។

ើង្ភាលមៗមនមហាសនាិ

ើង្ោង្តិ ច្ស់៣ដខ្មនមហាសនាិ

ត ពេើយកិ ចប្ច រជុំមួយពេើកពទៀត ជាទូ ពៅ

ត។

៣- ពោង្តាមកថាខ្ណឌទី ១ និ ង្ទី ២ កិចប្ច រជុំប្កុមប្រឹកាប្រតិ រតៃិ មានភារកិ ចែ
ច ូ ចតពៅ៖
*

ែឹ កនាុំការងារពេខាធិការដ្ឋាន

ពែើ មបីសប្មួេែេ់ែុំពណើរការពរៀរចុំកិចប្ច រជុំពពញអង្គ

ប្រប្ពឹតពៃ ៅពដ្ឋយរេូន និង្មានប្រសិទភា
ធ ព។
*

ពិ និតយរ

យការណ៍

និង្ឯកោរដែេពរៀរចុំ ព

អនោសន៍សមស្សរែេ់មហាសនាិ
*

និង្ទៃេ់នូវ

តពែើ មបីសពប្មច។

ពិនិតយពសចកៃីប្ពាង្ពសចកៃីសពប្មច

មហាសនាិ

ើង្ពដ្ឋយពេខាធិ ការដ្ឋាន

និង្ទៃេ់អនោសន៍សមស្សរ

ពែើ មបីដ្ឋក់ ជូន

តសពប្មច។

* ពិនិតយសុំពណើសុំរពង្េើតគណៈកមាាធិ ការអចិន្ត្នៃយ៍ថ្ី ាមួយពទៀត ឬអនគណៈកមាការ គណៈ
កមាការ ឬអង្គភាពពប្កាមឱវាទ្មួយ។
* ពិនិតយសុំពណើសុំចូេជាសមាជិកថ្ាី ឬអាកអពង្េតការណ៍ និ ង្ទៃេ់អនោសន៍សមស្សរ ពែើមបី
ដ្ឋក់ជូនមហាសនាិ

តសពប្មច។

* ពិ និតយពសចកៃីពសាើសុំររស់ពេខាធិ ការដ្ឋាន អុំ ពីពសចកៃីប្ពាង្រពរៀរវារៈ ន្តនមហាសនាិ
និ ង្ទៃេ់អនោសន៍ ែេ់មហាសនាិ

ត

ត ពៅពេើពសចកៃីប្ពាង្រពរៀរវារៈ។

* ពិ និតយគពប្មាង្ថ្វ ិកា និង្េិរចញ វតថររស់សភាតុំ រន់អាសី និ ង្ទៃេ់ជាអនោសន៍សមស្សរ
ពែើមបីដ្ឋក់ ជូនមហាសនាិ

តសពប្មច។

* ទៃេ់អនោសន៍ែេ់អគគពេខាធិ ការសភាតុំ រន់អាសី ពែើ មបីពធវើការអនម័ តពៅកាង្កិ ចប្ច រជុំ
ពពញអង្គ។
៤-ពសចកៃីសពប្មចដែេពធវើព
ពធវើពៅ

ើង្ពៅកាង្កិចប្ច រជុំប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិ ប្តូវពធវើព

ើង្តាមដតអាច

នពដ្ឋយមតិឯកចឆ័ន។ ពរើមិនែូ ពចាាោះពទ ប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិពធវើពសចកៃីសពប្មចពៅតាមមតិ

ភាគពប្ចើ នន្តនសភាជាសមាជិ កដែេមានវតៃមាន និ ង្
ឲ្យមានការព

នព

ោះពនាតពដ្ឋយមតិភាគពប្ចើន ២/៣ ប្តូវកុំ ណត់ព

ដែេចូ េរួម និ ង្

នព

ោះពនាត។ កាង្ករណីពិ ពសសដែេតប្មូវ
ើង្ពដ្ឋយមតិភាគពប្ចើនពី គណៈប្រតិភូ

ោះពនាត។
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៥-សភាជាសមាជិកនី មួយៗ

មានសុំព

ង្ពនាតដត០១សពមលង្គត់

១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ពៅកាង្កិ ចប្ច រជុំ

ប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិ។
៦-កូ រមសប្មារ់មហាសនាិ

ត និង្សប្មារ់ការអនម័តពៅពេើពសចកៃីសពប្មចដែេមានដចង្

កាង្ប្រការ ៣២ និង្ ៣៣ ន្តនរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្ពនោះ
ា
ប្តូវយកមកអនវតៃទង្ដែរ ពៅកាង្កិ ចប្ច រជុំប្កុមប្រឹ កា
ប្រតិ រតៃិពនោះ។
ប្រការ ៨
១-ការពកាោះអពចាើញសប្មារ់មហាសនាិ

តនីមួយៗ ប្តូវពទញើេិខ្ិតអពចាើញពៅកាន់ប្គរ់សភា

ជាសមាជិ ក សមាជិ កអពង្េតការណ៍ និ ង្អាកដែេប្តូវអពចាើញពទសង្ពទៀត ឲ្យ
មនពពេមហាសនាិ

នោង្តិច០១ដខ្

តចារ់ពទៃើម។

ប្រការ ៩
សភាជាសមាជិ កដែេជាមាចស់ទៃោះទទួ េពរៀរចុំមហាសនាិ
ចាុំ

ច់ពទសង្ៗ សប្មារ់មហាសនាិ

ត

មានភារៈសប្មរសប្មួេ

ត។ សភាជាសមាជិ កពទសង្ៗពទៀតអាចសាប្គចិ តជ
ៃ ួ យសប្មួេ

ែេ់ការចុំ ្យមួ យដទាក្មួ យកាង្ការពរៀរចុំសម័ យប្រជុំពពញអង្គពនោះ។
ប្រការ ១០
១-សមាជិ ក «ពអភី ពអ» ្ក៏ពដ្ឋយ អាចពសាើសុំពរៀរចុំមហាសនាិ
ជាសមាជិ កដែេទទួ េជាមាចស់ទៃោះមហាសនាិ
វ ិោមចញពទៀត

ន។ សភា

តកាេពីពេើកមន អាចទទួ េពរៀរចុំមហាសនាិ

ត

ន ប្រសិនពរើការពសាើសុំពនោះ មានការគ្នុំប្ទពីមតិភាគពប្ចើនន្តនសភាជាសមាជិក (

មាប្តា ៩ ន្តនធមានចញ សភាតុំ រន់អាសី)។ មហាសនាិ
ពទសង្ពទៀតក៏

តវ ិោមញ្ជញ

តវ ិោមចញ អាចទទួ េពរៀរចុំពដ្ឋយសមាជិ ក

ន ប្រសិនពរើការពសាើសុំពនោះ មានការឯកភាពពីប្រធានសភាតុំ រន់អាសីដែេជាមាចស់

ទៃោះពរៀរចុំ កាេពីពពេកនលង្មក និ ង្មានការឯកភាពពីមតិភាគពប្ចើ នន្តនសភាជាសមាជិ ក។
២-ការគ្នុំប្ទ
សមស្សរ

ឲ្យមានការពរៀរចុំមហាសនាិ

តវ ិោមចញ

និ ង្ការកុំ ណត់ទីកដនលង្កិ ចប្ច រជុំ

ប្តូវកុំ ណត់តាមមូ េដ្ឋានប្គឹ ោះន្តនការមិនមានការជុំ ទស់ពីមតិភាគពប្ចើនររស់សភាជា

សមាជិ កដែេ

នព្លើយតរ ចុំ ពពាោះពសចកៃីជូនែុំ ណឹង្ជាលាយេ័កអ
ខ កសរដែេ

នពទញើពដ្ឋយពេខា

ធិ ការដ្ឋាន ពៅកាន់សភាជាសមាជិ កទុំង្អស់ពែើមបីពសាើសុំពោរេ់ ពៅពេើកមាវតថខាង្ពេើ ពដ្ឋយ
មានការកុំ ណត់ កាេររ ិពចឆទព្លើយតរជាក់ លាក់។

ពរើ សិនមិនមានសភាជាសមាជិ កពេើសពីពាក់

ក្
ៃ េជុំ ទស់ តាមរយៈការព្លើយតរជាលាយេ័កខអកសរពៅកាន់ ពេខាធិ ការដ្ឋាន ចុំ ពពាោះការពសាើ
ពរៀរចុំ មហាសនាិ

តវ ិោមចញ ឬការកុំ ណត់ ទីកដនលង្ពរៀរចុំកិចប្ច រជុំ ពទពនាោះ

សភាជាសមាជិ កភាគពប្ចើន

នគ្នុំប្ទពៅពេើសុំពណើពរៀរចុំ មហាសនាិ

ពគអាចសនាិដ្ឋានថា

តវ ិោមចញ។

III. ប្រធាៃអងគប្រជុំ
ប្រការ ១១
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១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

១-ប្រធានសភាតុំ រន់អាសី ប្តូវ

នពប្ជើ សពរ ើសពី ចុំព្មប្រធានសភា ន្តនសភាជាសមាជិ ក

សប្មារ់អាណតៃិ ០២នាុំ ពដ្ឋយការអរអរោទរ ឬពដ្ឋយការព
សពមលង្ភាគពប្ចើនន្តនប្រតិភូដែេ

ោះពនាតដែេទទួ េ

នចូ េរួម ពៅកាង្សម័ យប្រជុំែុំរូង្ន្តនមហាសនាិ

នការគ្នុំប្ទពី
ត។

២-ប្រធានអង្គប្រជុំចរ់ អាណតៃិ ឬកាង្ករណីអវតៃមានររស់គ្នត់ ប្រធានគណៈប្រតិ ភូររស់
ប្រធានអង្គប្រជុំចរ់ អាណតៃិពនាោះ ប្តូវពរើកសម័ យប្រជុំ កាង្រយៈពពេរង្់ចាុំការព

ោះពនាតពប្ជើ សពរ ើស

ប្រធានអង្គប្រជុំថ្ី។
ា
៣-មហាសនាិ

ត ប្តូវពធវើការពប្ជើ សពរ ើសអនប្រធានចុំ នួន ០៤ រូរ (មាប្តា ១០ ន្តនធមានចញ

សភាតុំ រន់អាសី) ពីកាង្ចុំ ព្មប្រធានគណៈប្រតិភូ និ ង្ពប្ជើ សពរ ើសអាករាយការណ៍ (Rapporteur)
ចុំ នួន ០១ រូរ ពីកាង្ចុំ ព្មគណៈប្រតិភូ ពដ្ឋយគិ តពី សមភាពេាយភូ មិោស្រសៃ។
ប្រការ ១២
១-ប្រធានសភាតុំ រន់អាសី ប្តូវពធវើជាប្រធានមហាសនាិ

តវ ិសមចញទង្ដែរកាង្អុំ

ង្

អាណិតៃការងារររស់ខ្ួន។
ល
ប្រការ ១៣
១- ភាាក់ ងារែឹកនាុំកិចចប្រជុំ ប្តូវមានប្រធានសភាតុំរន់អាសី អនប្រធាន០៤រូរ និ ង្
អាករាយការណ៏០១រូរ ដែេនឹ ង្ប្តូវ

នព

ោះពនាតពប្ជើ សពរ ើសសប្មារ់អាណិតៃ០២នាុំ តាម

ពគ្នេការណ៍សមភាពេាយភូ មិោស្រសៃ។
២-ភាាក់ ងារអង្គប្រជុំ សភាតុំ រន់អាសី ដែេទទួ េ

នការជួ យគ្នុំប្ទពីអគគពេខាធិ ការ

ប្តូវមានវ ិធានការណ៍សមស្សរ ពែើ មបីធានាពី ប្រសិទិភា
ធ ពន្តនការពរៀរចុំ និ ង្ការប្រប្ពឹ តពៃ ៅជាប្រប្កតី
ន្តនែុំ ពណើរការកិចចប្រជុំ ស្សរតាមធមានចញ និ ង្រទរញ្ជ
ា ន្តទៃកាង្សភាតុំ រន់អាសី។
ប្រការ ១៤
១-ប្រធានអង្គប្រជុំ ប្តូវពធវើការពរើក ពនា ឬរិទសម័ យប្រជុំ ែឹ កនាុំកិចប្ច រជុំពពញអង្គ ធានា
ការពគ្នរពរទររញ្ជ
ា និង្នី តិវ ិធីកិចប្ច រជុំ ពកាោះអពចាើញប្រធានសភាព
ពសាើការព

ោះពនាត ប្រកាសេទធទេព

ើង្ដថ្លង្រទអនៃរាគមន៍ ដ្ឋក់

ោះពនាត និង្ប្រកាសរិ ទកិ ចប្ច រជុំពពញអង្គ។ ការសពប្មច

ររស់ប្រធានអង្គប្រជុំ ពៅពេើរញ្ជ
ា នានា គឺជាការសពប្មចចង្ពប្កាយ។
២-ប្រធានអង្គប្រជុំ អាចពធវើការសពប្មចពេើរញ្ជ
ា ែ៏ ន្តទពទៀតររស់សភាតុំរន់អាសី ដែេមិ ន
នដ្ឋក់ រចូា េពៅកាង្រទរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្ពនោះ
ា
រនាៃរ់ ពីទទួ េការទៃេ់ពោរេ់ពីភាាក់ ងារអង្គប្រជុំ ។
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APA/២០០៧/០៩
១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

IV. គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ ៍ អតុគណៈកម្មាធិការ គណៈកម្ាការ
តិងអងគភាពក្រកាម្ឱវាទ
ប្រការ ១៥
១-

ក្ប្ៅពីគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ទាំងប្រាំ៖

(១)

គណៈកម្ាការតក្ោរយ

(២)

គណៈកម្ាការសតៃិភាព តិងសតៃិសខ
ុ
(៣) គណៈកម្ាការសងគម្ តិងវរបធម្៌ (៤) គណៈកម្ាការ
ក្សដ្ឋកិចច តិងការអភិវឌ្ឍក្ោយតិរតៃភាព តិង (៥) គណៈកម្ាការថាម្ពល ម្ហាសតនិរតអាចរក្ងកើត
គណៈកម្មាធិ ការអចិន្រ្តៃយ៍

អតុ គណៈកម្មាធិ ការ

ក្ទៀតរត ក្រើ សិត កិ ចប្ច រជុាំ យល់ក្

គណៈកម្ាការ

តិ ងអងគភាពក្ប្កាម្ឱវាទក្្សងៗ

ើញថា ម្មតភាពចាំរច់ ក្ដ្ើ ម្បីក្ធវើការក្ៅក្លើប្រធាតរទណាម្ួ យ

ដដ្លកិ ចប្ច រជុាំយល់ថា សាំខាត់ តិ ងក្ដ្ើម្បីពិតិតយក្លើរញ្ហ
ា នានាក្ៅកនុងរក្រៀរវារៈកិ ចប្ច រជុាំ ។ អងគភាព
ទាំងក្តេះ ប្តួវោក់ររយការណ៍ តិ ងអតុ សាសត៍ររស់ខួតក្ៅកាត់
ល
ម្ហាសតនិរត ក្ដ្ើ ម្បីពិតិតយ តិ ង
សក្ប្ម្ច។
២-

រនាារ់ពីទទួ លរតការ្ៃល់ក្ោរល់ពីភានក់ ងារអងគប្រជុាំ ររស់ម្ហាសតនិរត ឬពី សភា

ជាសម្មជិ កោ៉ា ងតិច ១០ ប្រក្ទស ការរក្ងកើតគណៈកម្មាធិ ការអចិ ន្រ្តៃយ៍ ឬអតុ គណៈកម្មាធិ ការ
គណៈកម្ាការ

តិងអងគភាពក្ប្កាម្ឱវាទក្្សងៗក្ទៀត

កិ ចប្ច រជុាំ ប្កុម្ប្រឹកាប្រតិរតៃិ។

រញ្ហ
ា ក្តេះប្តូវោក់ រញ្ូច លក្ៅកនុងរក្រៀរវារៈ

អតុសាសត៍ររស់ប្កុម្ប្រឹកាប្រតិរតៃិក្ៅក្លើរញ្ហ
ា ក្តេះ ប្តូវអតុ ម្័ត

ក្ោយសក្ម្លងភាគក្ប្ចើតពីគណៈប្រតិភូដដ្លចូ លរួម្ តិ ងដដ្លរតក្រេះក្ននតកនុងម្ហាសតនិរត។
៣- កិ ចប្ច រជុាំ ចក្នាលេះសម្័ យប្រជុាំ ររស់អតុ គណៈកម្មាធិការ គណៈកម្ាការ តិ ងអងគភាពក្ប្កាម្
ឱវាទ

ប្តូវក្រៀរចាំ ក្ធវើក្

ើង

ក្ោយសភាដដ្លទទួលក្រៀរចាំក្ធវើជាម្មចស់្ាេះម្ហាសតនិរតកាលពី ននាំ

កតលងក្ៅ ក្លើកដលងដតម្មតការឯកភាពរវាងប្រធាត តិ ងក្លខាធិ ការោឋតអចិ ន្រ្តៃយ៍ ដដ្លកិ ចប្ច រជុាំ
ក្នាេះអាចប្តូវក្រៀរចាំ ក្ោយសភាជាសម្មជិ កដ្ន្រទក្ទៀត។
៤- ម្ហាសតនិរត ប្តូវអតុម្័តចាំ តួតសម្មជិ កភាព ន្រតអតុគណៈកម្មាធិ ការ គណៈកម្ាការ
តិ ងអងគភាពក្ប្កាម្ឱវាទតីម្ួយៗ ក្ោយប្តូវពិ ចរណាអាំពីសម្ភាពលាយភូម្ិសាស្រសៃ រយៈក្ពល តិង
ចាំ តួតកិចចប្រជុាំ ចក្នាលេះសម្័យប្រជុាំ។
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APA/២០០៧/០៩
១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

V. រក្បៀបវារៈ ក្េចកៃីេក្រម្ចចិត្ៃ កិចចពិភាកា
ប្រការ ១៦

១-ក្ោយម្មតការ្ៃល់អតុសាសត៍ ពីអគគក្លខាធិ ការ ប្កុម្ប្រឹកាប្រតិរតៃិ ប្តូវក្រៀរចាំ ក្សចកៃី
ប្ាងរក្រៀរវារៈម្ួ យដដ្លរួម្រញ្ូច លកិ ចព
ច ិ ភាកាទូក្ៅដដ្លប្តូវដចកជូតសភាជាសម្មជិ ក

តិ ងអនក

អក្ងកតការណ៍ ក្ដ្ើ ម្បីអតុ ម្័តក្ៅកនុងកិ ចប្ច រជុាំ ក្ពញអងគ។
២-ក្សចកៃីប្ាងរក្រៀរវារៈ ប្តូវក្្ញើក្ៅសភាជាសម្មជិ កទាំងអស់ តាម្រយៈក្លខាធិ ការោឋត
ឲ្យរតោ៉ា ងតិច២ដខ ម្ុ តម្ហាសតនិរតចរ់ក្្ៃើម្។
៣-ម្ហាសតនិរត

អាចក្ធវើការដកដប្រ

ឬសក្ប្ម្ចក្ៅក្សចកៃីប្ាងរក្រៀរវារៈដដ្លរតក្សនើ

ក្ៅកនុងក្ពលចរ់ ក្្ៃើម្ ន្រតកិ ចប្ច រជុាំ ក្លើកដ្ាំរូងររស់ខួត។
ល
៤-សម្័ យប្រជុាំ វ ិសាម្ញ្ញ អាចពិតិតយរក្រៀរវារៈដដ្លខលួតប្តូវក្ធវើការក្រៀរចាំ ដតរ៉ាុក្ណាណេះ។
ប្រការ ១៧
១-សភាជាសម្មជិ ក

អាចរញ្ូជ តសាំក្ណើក្ៅកាត់ ក្លខាធិ ការោឋត

ប្រធាតរទរដតែម្កនុងក្សចកៃីប្ាងរក្រៀរវារៈ

ក្ដ្ើម្បីោក់ រញ្ូច លជា

ោ៉ា ងតិច០២ដខម្ុតក្ពលម្ហាសតនិរតចរ់ ក្្ៃើម្។

ក្សចកៃីដលលងក្េតុ តិ ងក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច ប្តូវោក់ ភាជរ់ម្កជាម្ួ យសាំក្ណើក្នាេះ។
២-សាំក្ណើសុាំោក់ រញ្ូច លតូវប្រធាតរទរដតែម្ ដដ្លក្លខាធិ ការទទួ លរតោ៉ា ងតិច ៣០ន្រលៃ
ម្ុ តក្ពលដដ្លម្ហាសតនិរតចរ់ ក្្ៃើម្ ឬសាំក្ណើសុាំរញ្ូច លជាប្រធាតរទរនាាត់ ដដ្លទក់ ទងក្ៅ
តឹ ងប្ពឹតិ កា
ៃ រណ៍សាំខាត់ ជាក់ លាក់ណាម្ួ យ ដដ្លកាំពុងក្កើតម្មតក្
ក្ពលដដ្លម្ហាសតនិរតចរ់ ក្្ៃើម្ក្

ើង

ចាំរច់ ប្តូវអតុម្័ត

ើងកនុងអាំ

ងក្ពល
៣០ន្រលៃ ម្ុត
ុ

ក្ោយសក្ម្លង

២/៣

ន្រតសភាជា

សម្មជិ កដដ្លម្មតវតៃចូលរួម្ ក្ោយការក្រេះក្ននត ក្ៅកនុងកិ ចប្ច រជុាំ ប្កុម្ប្រឹកាប្រតិរតៃិដដ្លក្រៀរចាំ
ក្

ើងម្ុតម្ហាសតនិរត។

ប្រការ ១៨
ម្ុ តក្ពលសក្ប្ម្ចចិតៃក្ៅក្លើសាំក្ណើសុាំោក់ រញ្ូច លប្រធាតរទរដតែម្

ឬប្រធាតរទរនាាត់

ណាម្ួ យ ក្ោយដ្ែកក្ៅក្លើប្រការ១៧ខាងក្លើ កិ ចប្ច រជុាំ ប្កុម្ប្រឹកាប្រតិ រតៃិ តិ ង ម្ហាសតនិរត
ប្តូវសាៃរ់អាំពីក្សចកៃីដលលងការណ៍ពតយល់សក្ងេរពី ម្មចស់សាំក្ណើក្តេះ តិ ងក្សចកៃីដលលងការណ៍ពីប្រធាត
សភាម្ួ យ ក្ោយប្រកាត់តូវគាំ តិត្ាុយគ្នន ក្ោយរងាាញថា ម្ិ តម្មតសាំក្ណើណាម្ួ យរ៉ា េះាល់ក្ៅ
រញ្ហ
ា ឬប្រធាតរទក្

ើយ។
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APA/២០០៧/០៩
១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ប្រការ ១៩

១-គណៈប្រតិភូ អាច ោក់សាំក្ណើ (ញ្ញ តិ) ឬក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច ទក់ទងប្រធាតរទ
ណាម្ួ យដដ្លរតោក់រញ្ូច លក្ៅកនុងរក្រៀរវារៈ។
២-ក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច

ដដ្លទក់ ទងតឹងកម្ាវតែុក្ៅកនុងរក្រៀរវារៈ

ជាទូ ក្ៅ

តាម្ចារ់ ប្តូវក្ធវើការោក់ក្្ញើក្ៅកាត់ក្លខាធិ ការោឋតជាម្ុ ត ោ៉ា ងតិ ចឲ្យរត ២៤ ក្ម្ម៉ា ង ម្ុ តក្ពល
ដដ្លម្ហាសតនិរតក្ធវើការក្រើកក្ៅក្លើកម្ាវ ិធីចុងក្ប្កាយ ក្ដ្ើម្បីក្ធវើការពិ ភាកាក្ៅក្លើកម្ាវតែុក្តេះ។
ប្រការ ២០
១-តី តិវ ិធី ន្រតការោក់ ក្សនើតូវក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច ក្ៅក្លើប្រធាតរទរដតែម្ ឬប្រធាត
រទរនាាត់ណាម្ួ យ

ប្តូវសក្ប្ម្ចក្ោយម្ហាសតនិរត

ក្ោយម្មតអតុ សាសត៍ ពីភានក់ ងារអងគប្រជុាំ

ន្រតម្ហាសតនិរត។
២-រាល់ប្រធាតរទរដតែម្

ឬរនាាត់

អាចប្តូវប្រគល់ជូតគណៈកម្ាការចាំ ក្ាេះកិ ចច

ក្ដ្ើ ម្បី

ពិ ភាកាដវកដញក តិងក្រៀរចាំ ជាររយការណ៍ ឬក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច ក្ដ្ើម្បីឲ្យម្ហាសតនិរត
ពិ តិតយពិ ចរណា។
ប្រការ ២១
១-ម្ហាសតនិរត ប្តូវចរ់ ក្្ៃើម្ក្ោយម្មតកិចព
ច ិ ភាកាទូ ក្ៅ ដដ្លគណៈប្រតិ ភូទាំងអស់
អាចដលលងអាំ ពីរញ្ហ
ា នានាាក់ ព័តធតក្ោរយ សតៃិសុខ-ក្សដ្ឋកិចច តិងសងគម្-វរបធម្៌ ក្ោយដ្ែកក្ៅ
ក្លើក្គ្នលការណ៍ តិងក្គ្នលរាំ ណងន្រតការរក្ងកើត សភាតាំរត់អាសុី APA ដដ្លម្មតដចងក្ៅកនុង
ធម្ាតុញ្ញររស់សភាតាំរត់អាសុី (ម្មប្តា២ តិ ងម្មប្តា៣ ន្រតធម្ាតុញ្ញសភាអាសុី)។
២-ម្ហាសតនិរត ប្តូវក្លើកកម្ពស់កិចចសតានាប្រករក្ោយលកេណៈម្ិតៃភាព តិងសាែរនា។
ក្ដ្ើម្បីសក្ប្ម្ចរតក្គ្នលក្ៅក្តេះ គណៈប្រតិភូម្ិតប្តូវដលលងអាំពីរញ្ហ
ា វ ិវាទជាលកេណៈក្ទវភាគី ជាោច់
ខាត។

VI. ការក្ធវើវិក្ោធតកម្ា
ប្រការ ២២
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APA/២០០៧/០៩
១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

១-គណៈប្រតិភូ អាចក្សនើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា ក្លើកសាំក្ណើ ឬក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ច
ឬសាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់ រតសាំ។
២-សាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា ប្តូវក្ធវើក្
វ ិក្សាធតកម្ារនាារ់រតសាំ

អាចក្សនើរត

ើងជាលាយល័កេអកសរ។ ការក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា តិង

រេូតដ្ល់ក្ពលម្ហាសតនិរតអតុ ម្័តក្ៅក្លើអតែរទដដ្ល

ាក់ ព័តធ។
ប្រការ ២៣
១-សាំក្ណើក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា តិងវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់រតសាំ ប្តូវដតទក់ទងក្ៅតឹងក្សចកៃីប្ាង
អតែរទ។ សាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ាទាំងក្តេះ អាចក្សនើសុាំរដតែម្ លុរក្ចល ឬដកដប្រតូ វចាំ ណុច
ណាម្ួ យក្ៅក្លើក្សចកៃីប្ាងដ្ាំរូង ក្ោយម្ិ តអាចដកដប្រក្ៅក្លើវ ិសាលភាព ឬ អតែត័យទាំងស្សុង
រតក្

ើយ។ ប្រធាតម្ហាសតនិរត ប្តូវកាំណត់ ថាក្តើ វ ិក្សាធតកម្ា តិ ងវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់រតសាំក្តេះ

ដដ្លប្តូវក្រេះក្ននតសក្ប្ម្ចក្ៅកនុងម្ហាសតនិរត ម្មតលាំោរ់ លាំក្ោយ។
២-សាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា តិងវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់រតសាំ ប្តូវក្ធវើការក្រេះក្ននត ឲ្យរតម្ុត
អតែរទក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ចដដ្លាក់ ព័ត។
ធ
ប្រការ ២៤
១-ប្រសិតក្រើ ម្មតសាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ាពីរ
ក្សចកៃីប្ាងក្សចកៃីសក្ប្ម្ចម្ួ យ

ឬក្ប្ចើតជាងក្តេះ

កនុងត័ យដ្ូចគ្នន ក្ៅក្លើ

ក្េើយដដ្លម្មតលកេណៈខុ សនៃយពី ក្សចកៃីសក្ប្ម្ចក្ដ្ើម្ដដ្ល

កាំ ពុងពិ ចរណា ប្តូវម្មតអាទិ ភាពជាងក្សចកៃីក្សនើសុាំការក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ាក្្សងក្ទៀត តិ ងប្តូវោក់ ឲ្យ
ក្រេះក្ននតម្ុ តក្គ។ ក្សចកៃីសក្ប្ម្ចចិតរៃ រស់ប្រធាតទក់ ទងក្ៅតឹ ងអាទិ ភាពវ ិក្សាធតកម្ាក្តេះ គឺ ជា
ការសក្ប្ម្ចចុ ងក្ប្កាយ។
២-ប្រសិតក្រើ សាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ាចាំតួត ០២ ឬក្ប្ចើ តជាងក្តេះម្ិតជាត់ គ្នន ការអតុ ម្័តតូ វ
សាំក្ណើទី ១ គឺប្តូវក្ធវើការជាំ ទស់សាំក្ណើវ ិក្សាធតកម្ាក្្សងក្ទៀត ឬសាំក្ណើវ ិក្សាធតកម្ា ដដ្លម្មត
ាកយដ្ូចគ្នន។
ប្រការ ២៥
ម្មតដតម្មចស់សាំក្ណើសុាំក្ធវើវ ិក្សាធតកម្ា ឬវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់ រតសាំរ៉ាុក្ណាណេះ ដដ្លប្តូវក្
អេះអាង

តិ ងប្រតិ ភូម្មនក់ ក្្សងក្ទៀត

ក្លើកគាំ តិត្ាុយក្ៅតឹ ងសាំក្ណើក្នាេះ

ើង

ក្លើកដលងដតប្រធាត
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APA/២០០៧/០៩
១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

សក្ប្ម្ចថា ្ៃល់ឲ្យម្មតអនកតិ ោយគ្នាំប្ទ ០២ រូរ តិ ងអនកតិ ោយប្រនាំង ០២ រូរ ចាំ ក្ាេះសាំក្ណើ
វ ិក្សាធតកម្ា ឬសាំក្ណើវ ិក្សាធតកម្ារនាារ់ រតសាំក្នាេះ។
VII.

ការឡ

៊ីងបឡចេ ញមតិ លំដាប់លំឡដាយផ្ៃការបឡចេ ញមតិត ៃិង
សំឡ

ផ្៊ី ៃៃ៊ីតិវិធ៊ី

ប្រការ ២៦
១- គណៈប្រតិ ភូ មិ នអាចព

ើង្រពចចញមតិ ពដ្ឋយគ្នានការអនញ្ជញតៃិពីប្រធាន

២- តាមរទរបចញតទូ ពៅ គណៈប្រតិភូអាចព

នព

ើយ។

ើង្សដមៃង្មតិ តាមេុំដ្ឋរ់ េុំពដ្ឋយដែេខ្លួន

នពសាើសុំ។
៣-វាគាិន អាចប្តូវផ្លាកពដ្ឋយប្រតិ ភូពទសង្ពទៀត ពោង្តាមេុំដ្ឋរ់រព្ណោះ។ ពដ្ឋយមានការ
អនចញតពីប្រធានប្រតិភូ ពគអាចប្រគេ់ពវទិ កាពនោះជូនពៅកាន់ គណៈប្រតិ ភូដែេ

នពេើកន្តែ ពែើមបី

ពសាើសុំការរុំភឺ ល្មួ យ។
៤-ប្រធាន

ប្តូវពធវើការសពប្មចភាលមៗ

ពដ្ឋយគ្នានការជដជកពិ ភាកាគ្នាពៅពេើប្គរ់ ចុំណច

ពៅតាមេុំដ្ឋរ់។
ប្រការ ២៧
១- ពៅកាង្កិចចពិភាកាទូ ពៅ (General Debate) មិ នអនញ្ជញតឲ្យមានអាកតុំ្ង្ពេើសពី
ពី រនាក់ ពីគណៈប្រតិភូនីមួយៗព
ពី ពនោះ។

ពរើមិនែូ ពចាាោះពទ

ើង្ដថ្លង្

នពទ

គណៈប្រតិភូទុំង្អស់

វាដេង្ដតភាាក់ ងារែឹកនាុំអង្គប្រជុំ សពប្មចពទសង្
មានពថ្រពវលាប្តឹ មដត១០នាទីរព្ណោះសប្មារ់

ពធវើអតាថធិរាយពៅកាង្កិចព
ច ិ ភាកាជាទូពៅ។ ពៅពពេដែេមានវាគាិនពី រនាក់ មកពីគណៈប្រតិភូ
ែូ ចគ្នា

នចោះព្ាោះពែើមបីព

ើង្រពចចញមតិកាង្កិចចពិភាកា

ពួកពគប្តូវដចករ ុំដេកពពេពវលាគ្នា

និ ោយ ពដ្ឋយវ ិធី សមស្សររុំទត។
២-ពែើ មបីធានាថា

កិចព
ច ិភាកាខាង្ពេើមានភាពរេូន

ភាាក់ ងារែឹកនាុំកិចចប្រជុំ អាចពធវើការ

ផ្លលស់រូរពពេពវលានិ ោយ ឲ្យសមតាមកាេៈពទសៈ។
៣-ថ្វីតបិតដតមាន ការដចង្ពៅកាង្វាកយខ្័ ណឌទី១ ខាង្ពេើក៏ពដ្ឋយ ពៅពពេចង្រចចរ់ន្តន
កិ ចព
ច ិ ភាកា ប្រធានអង្គប្រជុំ អាចប្រគេ់ពវទិ កាដែេមានរយៈពពេ០៣នាទីជូនគណៈប្រតិ ភូ្
មាាក់ ពែើ មបីអនវតៃសិទិរធ រស់ខ្ួនកា
ល
ង្ការព្លើយតរ។
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ប្រការ ២៨

ប្រធានអង្គប្រជុំ អាចរញ្ជ
ា ឲ្យវាគាិនរកាស្
ៃ រ់ធាារ់ ពៅពពេ្ដែេ វាគាិន្មាាក់
ពនាោះ និោយចាកប្រធានរទដែេកុំ ពង្ពិ ភាកា ឬពធវើរពរវ ិនិច័ យ
ឆ ពៅពេើកិចចពិភាកាពនាោះ ពដ្ឋយ
ពប្រើប្

ស់ភាោរប្រមាថ្ ឬពេើកព

ប្រធានអង្គប្រជុំ

ើង្ពីរញ្ជ
ា ដែេរង្េរឲ្យមានការដរក

អាចែកេូតសិទិក
ធ ាង្ការពធវើការអតាថធិ រាយ

ក់គ្នា។ កាង្ករណីចាុំ

ច់

និង្ពសាើសុំឲ្យេរពចាេទុំង្ស្សុង្

នូ វពាកយពពចន៍ជុំទស់ពចញពី កុំណត់ ប្តា។
ប្រការ ២៩
១- ប្រធានអង្គប្រជុំ ប្តូវពធវើការពដ្ឋោះស្ោយភាលមៗចុំ ពពាោះឧរបតៃិពេត្មួ យដែេអាចពកើត
មានព

ើង្ កាង្អុំ

ង្ពពេកិ ចប្ច រជុំ ពេើយកាង្ករណីចាុំ

កិ ចែ
ច ុំ ពណើរមហាសនាិ

តឲ្យមានភាពរេូនព

ច់ ប្តូវចាត់ វ ិធានការណ៍មួ យ ពែើមបីោារ

ើង្វ ិញ។

ប្រការ ៣០
១-អាទិ ភាពចុំ ពពាោះការព

ើង្សដមៃង្មតិ

ប្តូវទាេ់ជូនគណៈប្រតិភូដែេមានរុំណង្ចង្់ ពសាើា

ែូ ចខាង្ពប្កាម៖
ក) ផ្លាកកិចព
ច ិ ភាកាប្តឹ មេាឹង្ដតមៃង្
ខ្) ផ្លាកកិចព
ច ិ ភាកា
គ) រិ ទ ឬរចចរ់រចាីព្ាោះវាគាិន
ឃ) រិត ឬផ្លាកកិ ចប្ច រជុំ
ង្) ពសាើែុំពណើការកិ ចប្ច រជុំ។
២-សុំពណើទក់ ទង្នឹង្នី តិវ ិធី ប្តូវមានអាទិ ភាពខ្ពស់ជាង្សុំណួរទក់ ទង្នឹង្ខ្លឹមោរ។ ការ
ពិ ភាកាពេើសុំណួរទក់ទង្នឹង្ខ្លឹមោរ អាចប្តូវពេើកពៅពពេពប្កាយ ពេើយសុំណួរទក់ទង្នឹ ង្
នី តិវ ិធី ប្តូវពេើកយកមកពិភាកា។
៣-មាចស់សុំពណើ ប្តូវពធវើរទរងាាញសពង្ខរ អុំ ពីសុំពណើររស់ខ្ួន
ល
ពដ្ឋយមិ នពផ្លៃតពៅពេើ
ខ្លឹមោរសុំណួរពៅកាង្កិចព
ច ិ ភាកាពនាោះពទ។
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៤-ពៅកាង្ការជដជកពិ ភាកាអុំពីសុំពណើទក់ ទង្នឹ ង្នីតិវ ិធី មានដតមាចស់សុំពណើ និ ង្ប្រតិភូ
ដែេពេើកគុំនិតទៃយគ្នាមាាក់ រព្ណោះ

ប្តូវ

នទទួេចពមលើយពប្កាយពី កិចចពិភាកាពពញអង្គពធវើការ

សពប្មច។
ប្រការ ៣១
កិ ចព
ច ិ ភាកាពៅកាង្មហាសនាិ
ព

ត ប្តូវពធវើព

ើង្ជាសមាាត់ ពេើកដេង្ដតមហាសនាិ

ន្តនគណៈប្រតិភូដែេចូ េរួម ពដ្ឋយព
VIII.

ើង្ជាោធារណៈ។ កិចចពិភាកាអាចប្តូវ ពធវើ

តពធវើការសពប្មចពទសង្ពប្ៅពី ពនាោះ ពដ្ឋយសុំព

ង្២/៣

ោះពនាត។

ក្ ូរម
ុ មតិភាគឡប្រ៊ីៃ ការឡបាោះឡននត

ប្រការ ៣២
១-មហាសនាិ
ន្តនចុំ នួនសមាជិក

ត អាចចារ់ ពទាើម

ន េោះប្តាមានសភាជាសមាជិ កោង្តិចពាក់ក្
ា េ

នចូ េរួមកាង្អង្គប្រជុំ។

២-កូ រមប្តូវ

នរពង្េើតព

ើង្ពៅពេើមូេដ្ឋានន្តនចុំ នួនគណៈប្រតិភូដែេ

នចូេរួមកាង្

សម័ យប្រជុំ ពពញអង្គែុំរូង្។ ពេខាធិ ការដ្ឋាន នឹង្ពធវើការប្រកាសចុំ នួនកូ រមនាពពេពនាោះ។
ប្រការ ៣៣
១-

ពសចកៃីសពប្មចចិតៃ

តាមដតអាចពធវើពៅ

ន

ការអនម័ត ពដ្ឋយសុំព
ព

និ ង្ការសពប្មចទុំង្អស់

គឺ ឈរពេើមតិ ឯកចឆ័នភាគពប្ចើន។
ង្ព

ន្តនកិ ចប្ច រជុំ ពពញអង្គប្តូវ
ពរើមិនែូចពនាោះពទ

ោះពនាតភាគពប្ចើ ន ន្តនចុំនួនគណៈប្រតិ ភូដែេ

ោះពនាត (មាប្តាទី១១ ន្តនធមានចញ ) ពេើកដេង្ដតករណីតប្មូវឲ្យមានសុំព

េរ។ ប្តូវ

នពសាើព

ើង្ សប្មារ់ ការព

នអនម័ត

អង្គប្រជុំ ប្តូវពធវើ

នចូ េរួម និ ង្

ន

ង្ភាគពប្ចើ នពេើស

ោះពនាត។

២-រដនថមពីពេើករណីពនោះ ដែេមានដចង្កាង្រទរញ្ជ
ា ន្តទៃកាង្ពនោះ មហាសនាិ
ពេើសពមលង្ពនាតភាគពប្ចើ នន្តនចុំ នួនគណៈប្រតិភូដែេ

នចូ េរួម និង្

នព

ត ពដ្ឋយដទាក

ោះពនាត អាចសពប្មច

ថា ប្រធានរទ្មួ យ ប្តូវការសពមលង្អនម័ ត ពដ្ឋយសពមលង្ភាគពប្ចើនពេើសេរ (មាប្តាទី ១១
ន្តនធមានចញ )។
ប្រការ ៣៤
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១-គណៈប្រតិភូនីមួយៗ
គណៈប្រតិភូររស់ខ្ួនដែេ
ល

មានសិទក
ធ ាង្ការព

នចូ េរួមកាង្មហាសនាិ

១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ោះពនាត

ពដ្ឋយដទាកពៅពេើចុំនួនន្តន

ត។ គណៈប្រតិ ភូមាាក់ មាន

០១ សុំព

២-មានដតគណៈប្រតិភូដែេមានវតៃមាន និ ង្ចូ េរួមរព្ណោះពទើរមានសិទធព

ោះពនាត។

ង្

(មាប្តា ៨ ន្តនធមានចញ)។

៣-ប្រធានសភា ន្តនសភាសមាជិ ក ដែេែឹកនាុំគណៈប្រតិ ភូចូេរួមពៅកាង្មហាសនាិ
មានសុំព
សិទិ ធព

ង្ព

ោះពនាត ០១សុំព

ត

ង្ រដនថមពៅពេើចុំនួនសពមលង្ដែេសមាជិកប្រតិភូររស់ខ្ួនមាន
ល

ោះពនាត ពោង្តាមវាកយខ្័ ណឌ ០១ ខាង្ពេើ។

ប្រការ ៣៥
តារាង្
សនាិ

ត ប្តូវ

ដែេរងាាញអុំពីចុំនួនសពមលង្ន្តនការព

ោះពនាតដែេសមាជិកប្រតិភូចូេរួមមហា

នដចកជូនកាង្ពពេពរើកសម័ យប្រជុំ។

ប្រការ ៣៦
១-ជាធមាតា

មហាសនាិ

តប្តូវពធវើការព

ប្រសិនពរើប្រធានយេ់ពឃើញថា មានការចាុំ
ពនាតពដ្ឋយការពៅព្ាោះប្រតិ ភូ

ោះពនាត

តាមរយៈការពេើកន្តែ

ឬពប្កាកឈរ។

ច់ ឬមានការពសាើសុំពីគណៈប្រតិភូឲ្យមានការព

ពពេពនាោះពគអាចប្តូវពប្រើឧរករណ៍ពអ

ិចប្តូនិច ឬព

ោះ

ោះពនាត

ជាសមាាត់ ។
២-ពៅកាង្ការរារ់ ចុំនួនសនលឹកពនាត
និ ង្

នព

ោះពនាត” សនលឹកពនាតដែេ

ពដ្ឋយ

“ដទាកពេើចុំនួនគណៈប្រតិ ភូដែេចូ េរួម

នការ គឺ សនលឹកពនាត ដែេរងាាញថា វ ិជាមាន ឬ អវ ិជាមាន

ដតរព្ណោះ។
៣-ប្រសិនពរើ ការព

ោះពនាត ប្តូវ

នណដែេសថិតកាង្ការពិចារ្ពនាោះ ប្តូវ

នរងាាញពដ្ឋយមានសុំព
នចាត់ទកថា ប្តូវ

ង្គ្នុំប្ទពសាើគ្នា ពនាោះសុំពណើ

នរែិពសធ។

ប្រការ ៣៧
១-កាង្ករណីមិនទទួ េ
ន្តនការសពប្មច

នមតិ ឯកចឆ័ន មហាសនាិ

ឬពសចកាីប្ពាង្ពសចកៃីសពប្មចដែេ

អចិន្ត្នៃយ៍ ពដ្ឋយមិនពិ ភាកាពៅពេើខ្ឹម
ល ោរពនាោះព

ត ប្តូវពធវើការព
នដ្ឋក់ ពសាើសុំ

ោះពនាតពៅពេើអតថរទ
ពដ្ឋយគណៈកមាាធិ ការ

ើយ។
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២-មិ នមានការពរើ កចុំ េរឲ្យមានកិ ចព
ច ិ ភាកា្មួ យ ប្តូវ
ពេើសុំណួរ្មួ យដែេមហាសនាិ
កាង្ករណីពិ ពសស មហាសនាិ
នចូ េរួម ពដ្ឋយការព
ពសចកៃីសពប្មចដែេ

ត

នពធវើព

១៩ វ ិច្ឆកា
ិ ២០០៧

ើង្ និ ង្ព

ោះពនាតពៅ

នពធវើការពិ ចារ្ ឬសពប្មចចិ តរៃ ច
ួ មកពេើយពនាោះពទ។

ត អាចសពប្មច ពដ្ឋយមានមតិ គ្នុំប្ទ ២/៣ ន្តនគណៈប្រតិ ភូដែេ

ោះពនាត ពែើ មបីពធវើការពរើកឲ្យមានកិ ចព
ច ិ ភាកា និ ង្ពិ និតយោរជាថ្ាីពៅពេើ

នពធវើរច
ួ ពេើយ។

ប្រការ ៣៨
១-គណៈប្រតិភូ្មួ យ អាចពសាើពៅមហាសនាិ
ពី គ្នាចុំពពាោះសុំពណើពេើដទាក្មួ យ
មហាសនាិ

ោះពនាតដ្ឋច់ ពដ្ឋយដ

ឬអតថរទ្មួ យដែេ

ក

នដ្ឋក់ ពសាើពៅកាន់

ត។

២-ប្រសិនពរើ
ពធវើការព

វាកយខ្័ណឌ

តឲ្យមានការព

មានការជុំទស់្មួ យពេើកព

ោះពនាត ពដ្ឋយមិនចាុំ

ើង្ពនាោះការពសាើសុំដែេ

ច់ មានការពិ ភាកាដវកដញកព

នពេើកព

ើង្ប្តូវ

ើយ។

ប្រការ ៣៩
១-ប្រតិ ភូ្ក៏ពដ្ឋយ
ពនាោះពទ
ព

មិនអាចរ ុំខានែេ់ែុំពណើរការព

ោះពនាត

ពៅពពេដែេចារ់ ពទាើម

និង្នីតិវ ីធី

ន្តនែុំពណើរការ

ដែេមានរុំ ណង្ពធវើការពនយេ់រកស្ោយអុំពីការព

ោះពនាតររស់ខ្ួន
ល

ពេើកដេង្ដតការពសាើសុំឲ្យមានការរញ្ជ
ា ក់ អុំពីេកខណៈ

ោះពនាតរព្ណោះ។
២-គណៈប្រតិភូ

ពដ្ឋយសពង្ខរ អាចប្តូវ

នទាេ់សិទិ ធ ពែើមបីពនយេ់រកស្ោយ ពដ្ឋយមានការអនញ្ជញតពី ប្រធាន

និ ង្ពៅពប្កាយពពេដែេការព

ោះពនាតប្តូវ

នរចចរ់ ។

៣-មិ នមានការរកស្ោយ្មួ យអុំ ពីការព

ោះពនាត ប្តូវ

នទាេ់ជូនព

ើយ ពៅពេើការ

ពធវើវ ិពោធនកមា និង្សុំពណើនី តិវ ិធី។
IX. ក្េខាធិការដ្ឋាតអចិន្រ្តៃយ ៍ តិងក្េខាធិការដ្ឋាតបក្្
ៃ ោះអាេតន
ប្រការ ៤០
ការ ិោេ័យក្
ៃ េន្តនពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍ររស់សភាតុំរន់ អាសី
កាង្ទី ប្កុង្ពតពអរង្់។

មហាសនាិ

ត

នឹ ង្សពប្មចពេើរញ្ជ
ា នានាទក់ទង្នឹង្ថ្វ ិកា

មានទី តាុំង្ពៅ
និ ង្រគគេិក

សប្មារ់ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍សភាតុំ រន់អាសីពៅនាុំ២០១១។
ប្រការ ៤១
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ប្រធានររស់សភាតុំរន់អាសី ប្តូវពរៀរចុំ ពេខាធិ ការដ្ឋានរព្
ៃ ោះអាសនាមួយពៅកាង្
ប្រពទសជាមាចស់ទៃោះ ពែើមបីពរៀរចុំកិចចប្រជុំ ប្កុមប្រឹកាប្រតិរតៃិ និង្មហាសនាិ

ត។

ប្រការ ៤២
១-ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍ ែឹ កនាុំពដ្ឋយអគគពេខាធិ ការមួ យរូរ ប្តូវជួ យប្រធាន
ពេខាធិ ការដ្ឋានរព្
ៃ ោះអាសនាែឹកនាុំការងារកិ ចប្ច រជុំប្កុមប្រឹ កាប្រតិ រតៃិ និង្មហាសនាិ
២-ពៅពពេ្មានការពសាើសុំពីប្រធាន
ពោរេ់ជូនមហាសនាិ

និង្

ត។

អគគពេខាធិ ការ ឬតុំ ្ង្ររស់គ្នត់ អាចពេើក

តពៅពេើរញ្ជ
ា ្មួ យដែេកិ ចប្ច រជុំ កុំពង្ពិនិតយពិចារ្។

ប្រការ ៤៣
១-ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍
ពសចកៃីសុំពរចទុំង្អស់
រ

ប្តូវទទួ េរាេ់ឯកោរ

រ

យការណ៍

ពេើយប្តូវដចកជូនសភាសមាជិ កទុំង្អស់

និង្ពសចកៃីប្ពាង្

ពដ្ឋយភាារ់ មកជាមួ យនូ វ

យការណ៍សពង្ខរ ន្តនកិចចប្រជុំ ជាភាោរការងារររស់សភាតុំរន់អាសី និង្ជាភាោអារារ់។
២-ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍ន្តនមហាសនាិ

ត ប្តូវដតធានាថា មានសមាារៈរពចចកពទស

ប្គរ់ ប្គ្នន់ សប្មារ់ពធវើការរកដប្រប្រពែញជាភាោអង្់ ពគលសនិង្ភាោអារារ់ និង្សប្មារ់
គណ:ប្រតិ ភូដែេមានរុំណង្ចង្់ និោយជាភាោជាតិ ររស់ខ្ួន
ល និ ង្មានអាករកដប្រប្រពែញជា
ភាោអង្់ពគលសផ្លៃេ់ខ្ួនឯង្។
ល
៣ ពដ្ឋយមានការសប្មរសប្មួេជាមួ យពេខាធិ ការអចិ ្នៃយ៍ ពេខាដ្ឋានរព្
ៃ ោះអាសនា
ប្តូវធានាទៃេ់នូវសមាារៈប្គរ់ ប្គ្នន់ សប្មារ់ ពរៀរចុំទទួ េគណ:ប្រតិភូ ឲ្យ

នសខ្ស្សួេ និ ង្ធានា

រុំ ពពញែេ់កាតពវកិចរច រស់ប្រតិ ភូពដ្ឋយរេូនពៅកាង្ប្រពទសជាមាចស់ទៃោះ។
ប្រការ ៤៤
១-ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍ររស់សភាតុំ រន់អាសី
ប្រឹកាប្រតិ រតៃិ

និង្មហាសនាិ

ប្តូវរកាទករាេ់ឯកោរររស់ប្កុម

តពៅកាង្រ័ណណោរដ្ឋានររស់ខ្ួន។
ល

ប្តូវពធវើការតាមដ្ឋនពេើការអនវតៃពសចកៃីសពប្មចចិតៃ

ររស់មហាសនាិ

ប្គរ់ កិចចការ ពៅពពេដែេកិ ចប្ច រជុំ ពពញអង្គគិតថា អាចពជឿទកចិ តៃ

ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍
ត

និង្ជាទូពៅប្តូវអនវតៃ

ន (មាប្តាទី ១៣ ន្តនធមានចញ

សភាតុំ រន់អាសី)។
២-ពេខាធិ ការដ្ឋានអចិ ន្ត្នៃយ៍ ប្តូវពធវើការព

ោះពមារាេ់ឯកោរន្តនមហាសនាិ

ត និ ង្

ដចកជូនសភាសមាជិក និង្អាកសពង្េតការណ៍។
ប្រការ ៤៥
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ពដ្ឋយដទាកពេើអនោសន៍ររស់ប្កុមប្រឹកាប្រតិរតៃិ
អគគពេខាធិ កា ប្តូវពធវើការព

និង្ការឯកភាពពីមហាសនាិ

ត

ោះពនាតសប្មារ់ អាណតៃិរយៈពពេ ០៤នាុំ ពី កង្ឥសសរជន
ា
ពៅកាង្អន

តុំ រន់ នានា ន្តនតុំរន់ អាសី។

X. ការបិទម្ហាេតនិបាត្
ប្រការ ៤៦
១-ពៅពពេរិ ទមហាសនាិ

តនីមួយៗ ប្រធាន ប្តូវពធវើការប្រកាស និ ង្អាននូវពសចកៃី

សពប្មច និ ង្ការសពប្មចចិតៃសុំខាន់ៗដែេ

នអនម័ត។

២-គណ:ប្រតិភូទុំង្អស់ ប្តូវជប្មារពៅែេ់សភា និង្រដ្ឋាភិ

េររស់ពគពរៀង្ៗខ្លួន ឲ្យែឹ ង្

អុំ ពីពសចកៃីសពប្មច ការសពប្មចចិ តៃ និង្អនោសន៍នានា ដែេមហាសនាិ
ទទួ េ

ត

នអនម័ត សុំពៅ

នការគ្នុំប្ទកាង្ការអនវតៃោង្សកមានូវពសចកៃីសពប្មច និ ង្ការសពប្មចចិតៃសុំខាន់ៗ។
XI. ការអតុម្ត្
័ តិងវិក្ោធតកម្ាបទបញ្ជ
ា ន្រទៃកង
នុ

ប្រការ ៤៧
១-មហាសនាិ
ព

ត ប្តូវពធវើការអនម័តនូវរទរញ្ជ
ា ន្តទៃកាង្ររស់សភាតុំ រន់អាសី តាមរយៈការ

ោះពនាត ពដ្ឋយមតិ ភាគពប្ចើនពីគណ:ប្រតិភូដែេ

នចូ េរួមនិ ង្

នព

ោះពនាតពដ្ឋយស្សរពៅ

នឹ ង្មាប្តា៣៣ ដែេមានដចង្ពៅកាង្រទរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្ពនោះ។
ា
២-សុំពណើសុំពធវើវ ិពោធនកមាពេើរទរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្ររស់
ា
សភាតុំ រន់អាសី
លាយេ័កខអកសរ

ពដ្ឋយមានភាារ់មកជាមួ យនូវពសចកៃីដថ្លង្ពេត

សភាតុំ រន់អាសី ោង្យូររុំ ទត០៣ដខ្ មនពពេដែេមហាសនាិ
ដ្ឋាន

ប្តូវទុំ នាក់ទុំនង្ភាលមៗជាមួ យសភាសមាជិក។

ពេខាធិ ការដ្ឋាន
ឲ្យ

ប្តូវទុំនាក់ ទុំនង្ជាមួ យសភាជាសមាជិ ក

នោង្តិច០១ដខ្ មនពពេមហាសនាិ

ប្តូវពធវើព

ើង្ជា

និង្ពទញើពៅកាន់ ពេខាធិ ការដ្ឋាន
តចារ់ពទៃើមព

ជាមួ យគ្នាពនោះដែរ

ើង្។ ពេខាធិ ការ
កាង្ករណីចាុំ

ច់

អុំពីសុំពណើពធវើវ ិពោធនកមារនាៃរ់រនសុំ

តចារ់ពទៃើម។

៣-ការពិនិតយពេើសុំពណើ្មួ យពែើមបីពធវើវ ិពោធនកមាពេើរទរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្
ា ប្តូវ ដ្ឋក់រចូា េ
ពដ្ឋយសវ័យប្រវតៃិពៅកាង្រពរៀរវារ: ន្តនកិ ចប្ច រជុំ ប្កុមប្រឹ កាប្រតិរតៃិនិង្មហាសនាិ

ត។

៤-សុំពណើសុំពធវើវ ិពោធនកមារទរញ្ជ
ា ន្តទៃកង្
ា
ប្តូវពធវើអនម័ តពដ្ឋយសពមលង្ ២/៣ ន្តនសភា
សមាជិ កដែេមានវតៃមាន ពដ្ឋយការព

ោះពនាត ពៅកាង្កិ ចប្ច រជុំ ប្កុមប្រឹកាប្រតិ រតៃិ។ អនោសន៍

ររស់ប្កុមប្រឹកាប្រតិរតៃិចុំពពាោះមហាសនាិ

តពៅពេើសុំពណើសុំពធវើវ ិពោធនកមារទរញ្ជ
ា ន្តទៃកាង្ ប្តូវ

ពធវើការអនម័ត ពដ្ឋយសពមលង្ភាគពប្ចើន ពដ្ឋយការព

ោះពនាតពីប្រតិភូពៅកាង្សម័យប្រជុំ ពពញអង្គ។
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