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មាតិការ 
 

េ្មោះមាតិការ            ទពំ័រ 
មាតកិារ ១ 
អារមភរថា ២ 

ទសចរដទីផដើម ៣ 
១.លខិតិ ៤ 
នយិមនយ័ ៤ 

២.លិខិតបទដ្ឋា ន ៤ 

 នយិមនយ័       ៤ 
រ.លខិតិបទដ្ឋានគតយុិតត ៤ 
ក.១របទភទលខិតិបទដ្ឋាន ៤ 

១.លិខិតគតិយុតត ិ         ៥ 

១.១ លិខិតមានលរខណៈជាបទបញ្ជា      ៥ 
១.២ លិខិតឯរតតភូត        ៥ 
១.៣ លំដ្ឋប់ថាារ់ននលិខិតគតិយុតត ិ      ៥ 

ក.១.១ប្រភេទលខិតិគតិយតុត ៥ 
         +រពះរាជររម ៦ 
         +រពះរាជររតឹយ្ ៦ 
 +អនរុរតឹយ្       ៦ 
 +របកាស       ៧ 
 +ទសចរដសីទរមច      ៧ 
 +ស្ថរាចរ       ៧ 
 +ដកីារ       ៨ 
ក.១.២ ដំភ ើ រការភ្វើច្បារ ់ ៨ 
ក.២. លខិិតរទដ្ឋា នមានលកខ ៈគតិយតុត ៩ 
៣.គោលគៅននលខិិតគតិយតុត ៩ 
+ឧទាហរណ៍ ១០ 
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អារមភរថា 
េោការណ៍ែណនំស្ដីពីនតីិវិធីនងិវិធានៃនការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាបន់ិងលិខិត

បទដ្ឋានគតិយតុតេផបេងេទៀត រតូវបានេរៀបចំេ ើងេដ្ឋយែផែកេលើតរមូវការៃនការអភិវឌបឍស្ងគមនងិ
េោលនិេោបាយកំែណទរមង់ចបាបន់ិងរបព័នធយតុតិធម៍របស្់រាជរដ្ឋាភបិាល េរកាមយទុធសាស្រស្តស្ដី
ពីការេធវើទំេនើបកមមរកបខណ័ឌចចបាប់ េដើមបបេីលើកកមពសស្់គុណាពព របស្ទិធាពពការាររ នងិធានបាន
នូវឯកាពពកនងុការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់នងិលិខិតបទដ្ឋានគតិយតុតេផបេងេទៀត។ 
 េៅកនុងស្ម័យស្កលាពវបូនីយកមម បចចបុបបននេនោះបេចចកវទិបាទេំនើបរកីដោុះដ្ឋលេរចើនខ្លងំ
ណាស្់ រឯីការេរៀបចំរចនស្មពស័នធ រគប់រគងរបេទស្ កម៏ានលកខណៈទំេនើបខ្លំងណាស្់ែដរ។ ក៏
ប ុែនតេៅកនុងែផនកមួយ ែដលមនិអាចខវោះបានេនោះគែឺផនករដឋបាល។ េរាោះថារបេទស្េៅកនងុពិភព
េោកេយើង េធវើការាររសាធារណៈកដ ី ឯកជនកដ ីទាមទារឳបយមាន អនករដឋបាលជាចបំាច់។ របេទស្
មួយ ឬអងគាពពមួយៗ រតវូែតមានរដឋបាលជាកបាលមា៉ាស្ុីនដឹកន ំ វាេរបៀបបដីូចជាទូកមួយ ែដល
ោមនចងកូតស្រមាបដ់ឹកន ំតរមង់ទិស្ េ្ពោះេៅកាន់េោលេៅ ដូេចនោះែដរ។ េបើរបេទស្ ឬ អងគាពព
មួយ ោមនរដឋបាលេទេនោះ របេទស្ ឬ អងគាពពេនោះ មនិអាចរបរពឹតត ឬ ដំេណើរការេៅបានរលូន
េនោះេទ។ 
 េហើយឯកសារ ែដលស្ថតិេៅកនងុហតាា របស្់អនកេនោះគឺ ជាឯកសាររសាវរជាវែដលបាន
ដ្ឋក់ឲបយ េដ្ឋយេោករគសូាស្រសាាចរបយ ឈួន លក័ខ ទទលួបនទុកមុខជំនញ រដឋបាលសាធារណៈ  មក
ដលរ់កុមខ្ុរំពោះករុណាគ ឺ រកុមទី២ ឯកេទស្ បរសិាានវទិបា។ រកមុខ្ុំរពោះករណុាបានេធវើការ
រសាវរជាវ េៅតាមឯកសារ ែដលបានចងែលុបារាញរបាប់េដ្ឋយេោករគូសាស្រសាាចរបយ េទើបបាន
េកើតេចញជារូបរាងេនោះេ ើង។ ែតខ្ុំរពោះករណុាេៅែតនកឹភនកស្ងបឃមឹថា គងន់ឹងមានកងវោះខ្តខលោះ 
ជាកជ់ាមិនខ្នេ ើយ េហតដុូេចនោះខ្ុំនងឹរងច់ំទទលួនូវរាលក់ារទិេទៀន កនុងនយ័សាាបនពី
ស្ំណាកម់ហាជនទូេៅ េដ្ឋយកដីរីករាយ។  
 ជាទបីញ្ចប់ស្ូមជូនពរ េោករគសូាស្រសាាចរបយ ឈួន ល័កខ ស្ូមឲបយបានរបកបែតនងឹេស្ចកដី
ស្ុខ ពុទធពរ៤ស្ូមេកើតមានដល់កុំបីេឃលៀងឃ្លលតេ ើយ។ 
-ស្ូមឲបយកលុបរុតែខមរាពាកពី់និស្រនាមានបញ្ញា ជួយជាតិសាស្នឲបយស្មបបូណ៌ស្បបាយរុងេរឿង! 

រាជធានីភនំពពញថ្ថៃទី12 ខែ ឆនូ ឆ្ន ំ ២០១៦ 

      

រកុមទី២ 
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ទសចរដទីផតើម  
  

េោលការណ៍ែណនំស្ដីពីនីតិវិធីនិងវិធានៃនការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់និង
លិខិតបទដ្ឋាគតិយុតតេផបេងេទៀត រតូវបានេរៀបចំនិងតាក់ែតងកនុងេោលបំណងេលើក
កមពសស្់គុណាពពនិងរបស្ិទធាពពបងកលកខណៈារយរស្ួល និងធានឲបយមានឯកាពពកនុង
ការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតេផបេងេទៀតេៅរពោះរាជាណា
ចរកកមពសុជា។ 
 េោលការណ៍ែណនំេនោះរតូវបានែបងែចកជាែផនកេៅតាមខលឹមសារស្ំខ្ន់ៗែដល
មានេស្ចកដីែណនំលមែិតកនុងការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត
េផបេងេទៀត េដើមបបីេជៀស្វាងាពពមិនស្ុីចារាក់ោនែដលមានកនលងមក។ 
 ខលឹមសារបឋមឆលុោះបញ្ញចំងនូវដំណាក់កាលនីមួយៗៃនការផដួចេផដើមគំនិតជាសារវនត
របស្់រកស្ួង សាានប័នែដលេរៀបចំេស្ចកដីរាងចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតេផបេង
េទៀត េដ្ឋយមានការចូលរួមពីស្ងគមស្ុីវិលអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងែផនកឯកជន 
រស្បតាមស្ាពពការណ៍ជាក់ែស្ដងៃនេស្ដឋកិចច ស្ងគម និង វបបបធម៌រពមទាំងេស្ចកដីែថលង
េហតុនិងកំណត់មូលេហតុនិងកំណត់មូលេហតុស្េងខបែដលជាឯកសារអម។ 
 ខលឹមសារបនាប់ែដលជាែផនកស្ំខ្ន់និងកមមវតថុចមបបងៃនការដ្ឋក់េចញនូវេោល
ការណ៍ែណនំេនោះអតាាធិបបាយពីវិធានៃនការែតងេស្ចកដីនិងទរមង់ៃនេស្ចកដីរាងចបាប់
និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតេផបេងេទៀត េដ្ឋយមាេៅាពាប់ជាមួយនូបគំរូទរមង់ែដលជា
េោលគំនិតទួេៅស្រមាប់យកេៅអនុវតតជាក់ែស្ដង។ 
 េដើមបបីឲបយការេរៀបចំនិងការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត
េផបេងេទៀតមានឯកាពពេៅទូទាំងរពោះរាជាណាចរកកមពសុជា េោលការណ៍ៃណនំស្ដីពីនីតិ
វិធីនិងវិធានៃនការតាក់ែតងេស្ចកដីរាងចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតេផបេងេទៀត រតូវ
បានកំណត់ដូចតេៅ៖ 
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លខិិតរទដ្ឋា នគតយិតុត 
១.លខិិត (Act)  
 និយមន័យ 
 លិែិតៈ គឺជាសំបុរតសាន ម ជាអតថបទសរពសរជាលាយល័កខណ៍អកសរ ជាការខតង
ពសចកដីខដលមានចំខណកពដើម តួកណ្ដដ ល និងចុងបញ្ច ប់ ខដលមាច ស់លិែិតសរពសរ
ពរៀបពរៀងតាក់ខតងពឡើង សរមាប់ខថលងពៅកាន់របូវនតបុគគល (Natural Person) និង នីតិបុគគល 

(Artificial person) ណ្ដមួយពោយបង្ហា ញរាប់វតថុបំណងរបស់ែលួន ឬ ជាការជូនដំណឹងដល់
គមយជន ឲ្យានរជាប និងមានវធិានការ ឬ ចំណ្ដត់ការជាក់លាក់ កនុងករណីចំាច់។ 

២.លិខិតបទដ្ឋា ន (Normative act) 
 និយមន័យ 

 លិែិតបទោឋ ន គឺជាអតថបទចាប់ បទបញ្ជា  លិែិតសាន ម ខដលានពចញ
ពោយសាថ ប័នរដឋ ឬរកសួងមានសមតថកិចចកនុងការរគប់រគង និងទំនាក់ទំនងគ្នន កនុង
ផលរបពោជន៍សាធារណៈឲ្យមានសនតិសុែ សុែុមាលភាពរបជាជន ទំនាក់ទំនង
ការទូត និងការពារជាតិ។ 

 រ.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត  
 ជាលិែិតខដលកំណត់កបួនចាប់ មានអានុភាពចប់បងខំឲ្យអនុវតត ពធវើពឡើង
ពដើមបីរគប់រគងរដឋ រគប់រគងសងគមពលើរគប់វស័ិយរមួមាន នពោាយ ពសដឋកិចច វបប
ធម៌ សងគមកិចច។ល។ ពគអាចរាប់លិែិតបទោឋ នគតិយុតតមានជាអាទ៍ រពះរាជរកម 
រពះរាជរកឹតយ អនុរកឹតយ របកាស ដីកា ជាពដើម។ ការរគប់រគងរដឋ រគប់រគងសងគម សាថ
ប័ន រកសួង អងគភាព ពដើមបីបពរមើផលរបពោជន៍ សាធារណៈ មានសនតិសុែជាតិ ការ
ការពារជាតិ ការទូត និង សុែុមាលភាពរបជាជន។ រដឋរតូវពរៀបចំ លិែិតគតិយុតត 
ខដលកំណត់កបួនចាប់ មានអានុភាពចប់បងខំឲ្យអនុវតតនិងពគ្នរពតាមកនុងការការពារ
ផលរបពោជន៍ជាតិ របជាជនទូពៅ។ ដំពណើ រការពនះរតូវានពរៀបចំ ជាលិែិតគតិ
យុតត កនុងការរគប់រគងរដឋ និងរបជាជន។ 

 

 ក.១.របទភទលិខតិបទដ្ឋាន 

 លិែិតបទោឋ នខចកពចញជា៣របពភទគឺៈ លិែិតគតិយុតត លិែិតរដឋាល និង
លិែិតឯកជន។ 
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១.លិខិតគតិយុតតៈិ 
 លិែិតគតិយុតតិ គឺជាលិែិតខដលកំណត់ជាកបួនចាប់ មានអនុភាពគតិយុតតិ
ចប់បងខំពអាយអនុវតតកនុងការរគប់រគងសងគម រគប់រគងរដឋពលើរគប់វស័ិយមាន 
នពោាយ ពសដឋកិចច វបបធម៌ សងគម....។ 

 លិែិតគតិយុតតិខចកពចញជា២របពភទ គឺលិែិតមានលកខណៈជាបទបញ្ជា សំ
រាប់បពងកើត និងលិែិតឯកតតភូតសំរាប់ការខតងតំាង។ 

១.១ លិខិតមានលរខណៈជាបទបញ្ជា 
 លិែិតមានលកខណៈជាបទបញ្ជា  មានអនុភាពទូពៅសំរាប់បពងកើត និងបញ្ញតិត
ពគ្នលការណ៍កនុងការអនុវតតន៍។ 

១.២ លិខិតឯរតតភូត 
 លិែិតឯកតតភូតសំរាប់ការខតងតំាង ការតំពឡើងថ្នន ក់ ការផ្ទទ ល់បដូរ ការបញ្ឈប់
ដល់មន្រនតី មន្រនតីជាន់ែពស់ ឬវរីៈជនជាន់ែពស់នានា។ 

១.៣ លំដ្ឋប់ថាារ់ននលិខិតគតិយុតត ិ
 លិែិតគតិយុតតិ ពរៀបចំតាក់ខតងពឡើងពោយខផែកពៅពលើរដឋធមមនុញ្ញជាពគ្នល 
ពោយមានតាមលំោប់ថ្នន ក់ពីែពស់ពៅទាបដូចតពៅៈ 

 -ចាប់ 

 -រពះរាជរកម 

 -រពះរាជរកឹតយ 
 -អនុរកឹតយ 
 -របកាស 

 -ពសចកដីសពរមច 

 -សារាចរ 
 -ដីការ...។ 

រ.១.១ របទភទលិខតិគតិយុតត 
 លិែិតគតិយុតតមានដូចជា៖ 

 +រពះរាជររម៖ គឺជាលិែិតគិតយុតត ខដលពចញពោយរពះមហាកសរត ពដើមបី
របកាសឲ្យពរបើរដឋធមមនុញ្ញ និង ចាប់ពផសងៗខដលរដឋសភា និង រពឹទធសភាានអនុម័
ត។ ចាប់ជាលិែិតគតិយុតត ឬ ករមងអតថបទចាប់ សរមាប់រគប់រគងសងគមខដល
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សភាជាតិានពរៀបចំ តាក់ខតងបពងកើតពហើយ សរមាប់អនុម័តឲ្យពរបើរាស់ ពៅនឹងរដឋ
ធមមនុញ្ញខដលជាចាប់កំពូលរបស់ជាតិ។ ចាប់ពរៀបចំពឡើងពោយខផែកពៅពលើមូល
ោឋ នតាមពគ្នលការណ៍ទូពៅ ខដលមានខចងកនុងរដឋធមមនុញ្ញ ពហើយមានរបសិទធភាព 
សរមាប់របតិបតតិទូទំាងរបពទស។ ចាប់ខដលពរៀបចំពឡើង ពោយរោឋ ភិាល ោក់ជូន
ពៅរដឋសភាអនុម័តពៅថ្នពសចកដីរពាងចាប់។ ចាប់ខដលពរៀបចំពឡើង ពោយរដឋ
សភាជាតិពៅថ្ន ពសចកដីពសនើចាប់។ 

 +រពះរាជររឹត្យ៖ គឺជាលិែិតគតិយុតត(ឬ ពសចកដីសពរមច) ខដលពចញពោយ
រពះមហាកសរត កនុងវស័ិយបញ្ញតតិចាប់។ រពះរាជរកឹតយ មានការពាក់ព័នធ និង បញ្ជា
ចាប់ ទំាងឡាយខដលមិនរគប់រគងពោយរដឋសភា កនុងរដឋធមមនុញខដលមិនាន
កំណត់ទុក។ រពះរាជារកឹតយពនះ រតូវានកំណត់ពលើបបញ្ញតតិចាប់ ខដលពរៀបចំ និង 
ពសនើពឡើងពោយ នាយករដឋមន្រនតី និងរដឋមន្រនតីថ្នរកសូងពាក់ព័នធ។ រពះរាជរកឹតយគឺជា
ពសចកដីសពរមចខដល មានអានុភាពពរកាមរដឋធមមនុញ និងពរកាមចាប់ខដលអនុម័ត 
ពោយរដឋសភា និងរពឹទធសភាជាតិកនុងពនាះមានដូចជា៖ 

 បពងកើតគណៈកមាម ធិការជាតិ ឬ អាជាា ធរជាតិណ្ដមួយ 

 កំណត់រកបែ័ណឌ មន្រនតីរាជការ នគរាល ពោធា តាមបណ្ដដ រកសួង ឬសាថ ប័ន 

 បពងកើត ពែតត-រកុង-ស្សុក-ែ័ណឌ -ឃំុ-សង្ហក ត់ 

 ការខតងតំាង ការតពមលើងឋាននតរសកដិ ផដល់ពរគឿងឥសសរយិសជាន់ែពស់ ការ
ផ្ទល ស់បដូរ ការដកហូតរបស់មន្រនតីរាជការជាន់ែពស់ នាយកនគរាលជាន់ែពស់ 
នាយទាហានជាន់ែពស់ តាមការកំណត់របស់រោឋ ភិាល។ 

 ការពលើកខលងពទាសទណឌិ ត 

 ខតងតំាងថ្នន ក់ឧកញ៉ 

+អនុររឹត្យ៖ គឺជាលិែិតគតិយុតត ខដលមានលកខណៈជាចាប់ ពចញពោយ
នាយករដឋមន្រនតី កនុងែលឹមសារដួចខាងពរកាម៖ 

 ពសចកដីខណនំា កនុងការអនុវតតន៍ចាប់ រពះរាជារកម រពះរាជរកឹតយ ខដលពំុមាន
ការខចងចាស់លាស់ពៅពឡើយ 

 ពសចកដីខណនំា កនុងការអនុវតតន៍កិចចការរកសួង ឬសាថ ប័នខដលមានទំនាក់
ទំនងជាមួយអនតររកសួង។ 

 ខតងតំាង ឬ ពផទរតំខណងមន្រនតីរាជការ នាយទាហាន នាយនគរាល ថ្នន ក់អគគ
នាយករង របធាននាយកោឋ ន ឬ ថ្នន ក់របហាក់របខហល។ 
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 បពងកើតគណកមាម ធិការ រកុមរបឹកាអាជាា ធរ ខដលមានសមាសភាព មកពី
រកសួងនានាចូលរមួ។ 

 ការផដល់ពមោយសាថ បនាជាតិ ដល់សបបុរសជន ខដលានបរចិច គថវកិាររទពយ
សមបតតិផ្ទទ ល់ែលួនជួយជាតិ។ 

 ការបពងកើតរគឹះសាថ នសិកា សាថ ប័ននាយកោឋ ន ចំណុះរកសួង...។ 

+របកាស៖ ជាលិែិតគតិយុតត ខដលពចញពោយរកសួង កនុងពគ្នលបំណង
ផសពវផាយដល់សាថ ប័ន ឬ អងគភាពចំណុះខដលមានវធិានការ និង អនុវតតវធិានការ 
ដូចជាការរបកាសតពមលើងពនធអាករ របកាសឲ្យមន្រនតីរាជការ ពរបើរាស់ឯកសណ្ដឋ ន 
របកាសការពារថ្រពពឈើ របកាសខតងតំាងមន្រនតីរាជការ...។របកាសអាចពធវើពៅាន 
ពោយខផែកពលើមូលោឋ នថ្នចាប់ ឬបទបបញ្ញតតិ ខដលរោឋ ភិាលរបគល់ឲ្យរកសួង នូវ
សិទធិអំណ្ដចកនុងការចត់វធិានការអវីមួយ។ 

+ទសចរដសីទរមច៖ ជាឯកសាររដឋាលមួយខបប ខដលពរបើពលើការង្ហរសំខា
ន់ៗពចញពោយរោឋ ភិាល រកសួងសាថ ប័ន អងគភាពពែតត-រាជធានី។ ពសចកដីសពរមច
ពគពធវើពឡើងពៅាន លុះរតាខតមានមូលោឋ នចាប់ ខដលរបគល់ឲ្យអាជាា ធររដឋាល 
នូវសិទធិអំណ្ដចកនុងការសពរមចកិចចការអវីមួយជាក់លាក់។ ពសចកដីសពរមចគឺជាលិែិត
គតិយុតតរដឋាលមានលកខណៈចាប់ ខដលពចញពោយអាជាា ធររដឋាលណ្ដមួយកនុង
រកបែ័ណឌ ថ្នចាប់ ឬបទបបញ្ញតតិ ានរបគល់សិទធិអំណ្ដច កនុងការសពរមចពដើមបីអនុ
វតត និងរបតិបតតិតាមដូចជា ការបពងកើតសាថ ប័ន ឬអងគភាព ការខតងតំាង ការរលំាយ 
ការខបងខចកភារកិចចជាពដើម...។ ដូចពនះពគអាចពចញពសចកដីសពរមច ពលើកិចចការអវី
មួយានកនុងករណីមានលិែិតសាន មរដឋាល ពាក់ព័នធពៅនឹងកិចចការពនាះ ខដលផដល់
នូវនីតិសមបទាជូនដល់សាមីសាថ ប័នផ្ទទ ល់ ចំពពាះអនកពចញពសចកដីសពរមចពនះ។ 

+ស្ថរាចរ៖ គឺជាលិែិតគតិយុតត ខដលមានលកខណៈជាចាប់ ពហើយរតូវអនុ
វតតពោយមន្រនតីពរកាមឳវាទបំពពញកាតពវកិចច ពលើការចត់វធិានការអវីមួយឲ្យមាន
របសិទធភាព។ សារាចរទំាងឡាយមានពគ្នលពៅបំពពញ ឬ ពនយល់ចំណុចែវះខាតថ្ន
ចាប់ រពះរាជរកឹតយ អនុរកឹតយ របកាស ពសចកដីសពរមច ជាគតិយុតតខដលមានលកខ
ណៈ ជាពសចកដីសពរមចថមីឬជាបទបញ្ជា ។ បុ៉ខនតពបើសារាចរ ពំុមានែលឹមសារ
ចាស់លាស់ពទពនាះ អាចពធវើឲ្យមានការបកស្សាយែុសៗគ្នន  ជាពហតុពធវើឲ្យមានការ
ពចញសារាចរជាថមីពទៀត ពដើមបីខកតរមូវ ឬ ពនយល់សារាចរមុន។ 
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+ដកីារ៖ គឺជាការលិែិតគតិយុតត ខដលមានខចងពីបទបបញ្ញតតិ ឬ ពសចកដី
សពរមចពលើកិចចការអវីមួយ ខដលពចញពោយអភិាលរាជធានី-ពែតត និង ស្សុក-ែ័ណឌ
កនុងរកបែ័ណឌ ថ្នសមតថកិចចរបស់ែលួន ខដលានខចងកនុងចាប់ ឬ បទបបញ្ញតតិកនុងមុែ
ការរបស់ែលួន។  

រ.១.២ ដទំណើរការទធវើច្ាប់ 
ពោងតាមមារតា៩០ ថ្នរដឋធមមនុញ្ញរពះរាជាណ្ដចរកកមពុជា ខចងថ្ន”រដឋសភា

ជាអងគការខតមួយគត់ ខដលកាន់អំណ្ដចនីតិបបញ្ញតតិ”។ ដំពណើ រការថ្នការយល់រពម
ពៅពលើពសចកដីរពាងចាប់ ឬពសចកដីពសនើចាប់គឺ ការពិនិតយអនុម័តពោយ រដឋសភា និង 
ពិនិតយពផទៀងផ្ទទ ត់ ពលើអតថបទចាប់ពោយរពឹទធសភា។ ពសចកដីរពាងចាប់ ផដូចពផដើម
ពឡើងពោយរោឋ ាល និង ពសចកដីពសនើចាប់ ខដលផដូចពផដើមពឡើងពោយសមាជិកស
ភា។ ពរកាយពពលតាក់ខតងរចួពហើយ ពគរតូវបញ្ាួ នពសចកដីរពាងចាប់ ឬពសចកដីពសនើ
ចាប់ ពនះពៅគណៈកមាម ធិការ អចិថ្ន្រនតយ៍ថ្នរដឋសភា។ គណៈកមាម ធិការអចិថ្ន្រនតយ៍រដឋ
សភា រតូវបញ្ាួ នពសចកដីរពាងចាប់ ឬពសចកដីពសនើរចាប់ គណៈកមមការជំនាញទំាង
០៩ របស់រដឋសភាពដើមបីពិនិតយ និងសិកា ពហើយអាចពធវើការខកសរមួល ឬ ពិនិតយ
ពឡើងវញិពលើ ពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើរចាប់។ គណៈកមមការជំនាញ អាច
ពបើកសវនាការ សដីពីការពសនើរចាប់ ឬ ពសចកដីរពាងចាប់ ពហើយអពញ្ា ើញរដឋមន្រនតី មន្រនតីរ
ោឋ ភិាល ទីរបឹកាចាប់ អនកជំនាញការ ពដើមបីផដល់ពោបល់ បំភលឺ ផដល់ពត៌មាន ពលើ
ពសចកដីរពាងចាប់ ឬពសចកដីពសនើចាប់ពនាះ។ 

បនាទ ប់ពីគណៈកមមការ បញ្ច ប់ការពិនិតយពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើចាប់
របធានគណៈកមមការ រាយការណ៍ពីមតិរបស់ែលួន ជូនរដឋសភា។ គណៈកមាម ធិការ
អាចពលើកយកពោបល់ ជូនរដឋសភាថ្ន ឲ្យពិភាកាពលើពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដី
ពសនើចាប់ ឬអាចជូនពោបល់ ឲ្យរដឋសភាសពរមចពោយែលួនឯងថ្ន ពតើគួរពិភាកា ឬ 
មិនពិភាកាឬផដល់ពោបល់ ឲ្យរដឋសភាចត់ទុកថ្នពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើ
ចាប់ថ្នជាការរបញប់ ។ មុនពិភាកា កនុងសម័យរបជំុពពញអងគ ពគរតូវបញ្ាូ នពសចកដី
រពាងចាប់ ឬពសចកដីពសនើចាប់ ពៅគណៈកមាម ធិការអចិថ្រនយ៍ ពដើមបីពរៀបចំកនុងរពបៀប
វារៈ។ បនាទ ប់មករតូវោក់ពសចកដីរពាងចាប់ឬពសចកដីពសនើចាប់ជូនរដឋសភាពពញអងគ
ពិភាកានិងជខជកពដញពោល។ ជាបឋម រដឋសភារតូវពាះពឆ្ន ត ពដើមបីសពរមចថ្ន
ពោបល់រពម ឬមិនយល់រពម ពិចរណ្ដពលើពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើចាប់
ពនាះ។ របសិនពបើការពាះពឆ្ន ត យល់រពមពហើយពពលពនាះ រដឋសភាបនតការពិភាកា 
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ពលើពសចកដីរពាងចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើចាប់ ពោយខឡកៗពីគ្នន  និង ពិភាកាមួយមា
រតាៗ មួយជំពូកៗរហូតដល់ចប់។ 

បនាទ ប់មក ការអនុម័តយល់រពម ពលើអតថបទចុងពរកាយបំផុត ពលើពសចកដីរពាង
ចាប់ ឬ ពសចកដីពសនើចាប់តាមនីតិវធីិ របធានរដឋសភាពរកាយពីចុះហតថពលខា រតូវពផាើរ
ពៅរោឋ ភិាល។ តាមនីតិវធីិ រោឋ ភិាលរតូវពធវើកំណត់បង្ហា ញមួយ ោក់ថ្នវ យរពះ
មហាកសរក ពដើមបីរពះអងគពចញរពះរាជរកម របកាសឲ្យពរបើចាប់។ ពពលពនាះចាប់
រតូវានពគរបកាសឲ្យពរបើ ពហើយចូលជាធរមានកនុងរាជធានីភនំពពញ រយៈពពល២០ថ្ថៃ 
បនាទ ន់ពីថ្ថៃឡាយរពះហសថពលខា ។ ចាប់ទំាងឡាយខដលរបកាសថ្ន ជាការ
របញប់ គឺរតូវចូលជាធរមានភាល មពរកាយពីចុះហតថពលខា។ 

រ.២. លិខតិបទដ្ឋានមានលរខណៈគតិយុតត 
គឺជាលិែិត ខដលោក់ពចញពោយរកសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរសាធារណៈ ពដើមបី

ឲ្យអងគភាពសថិតពរកាមចំណុះ ឬ អនកពាក់ព័នធ អនុវតតមានតថ្មលជាចាប់ខដរ ពរពាះ
លិែិតរបពភទពនះសុទធសឹងខតពោងពៅពលើអតថបទចាប់ ពសទើរខតទំាងអស់។ ពគអាច
ចត់ទុកថ្ន លិែិតរបពភទពនះ មានលកខណៈគតិយុតតទាបបំផុត។ ពគអាចរាប់លិែិត 
របពភទពនះមានពសចកដីសពរមចសារាចរ សារាចរខណនំា ពសចកដីរបកាស បទបញ្ជា
ពផសងៗ។ លិែិតបទោឋ ន គឺរបធានបទ រតូវខតពរជើសពរ ើសោ៉ងសរមិតសរមំាង និង 
ពរៀបចំឲ្យានលែរតឹមរតូវ ជាពិពសសឲ្យមានភាពរាកដនិយម និង ចាស់លាស់ 
រពមទំាងមានអតថរបពោជន៍ និងែលឹមសារជាក់លាក់ផង។ ជាមួយពនះ ពគរតូវពរបើ
ពាកយពពចន៍គតិយុតត(ពាកយចាប់) ពដើមបីឲ្យែលឹមសារ ថ្នរបធានបទពនាះកាន់ខតមាន
ន័យ ទូលំទូលាយ និង សុរកឹតយផង។ 

រ.៣.ទោលទៅននលិខតិគតិយុតត 
 កនុងការខណនំា ការតាក់ខតង ពរៀបពរៀង និងការោក់ចូលជាធរមាននូវលិែិត
បទោឋ នទំាងឡាយឲ្យសមស្សបពៅនឹងរដឋធមមនុញ្ញថ្នរពះរាជាណ្ដចរកកមពុជា និង
ចាប់រដឋទំាងឡាយជាបនតបនាទ ប់ និងពដើមបីធានាដល់ការពរងឹងនីតានុកូលភាពរបជា
ធិបពតយយនូវពលើរគប់វស័ិយរដឋរតូវោក់ពចញនូវលិែិតបទោឋ នជាមពធាាយសរមាប់
បពរមើសកមមភាពរបស់រាជរោឋ ភិាល និងសរមបសរមួលជីវភាពរស់ពៅ របស់របជា
ពលរដឋទូលទំាងរបពទសឲ្យមានពសថរភាព និងឈានពៅអភិវឌឍន៍របពទសជាតិ។  
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 ឈរពលើមូលោឋ នខាងពលើលិែិតគតិយុតតជាលិែិតកំណត់នូវកបួនចាប់
ទំាងឡាយខដលមានឧបនិសស័យបញ្ជា ឲ្យនីតិបុគគល និងរូបវន័តបុគគលអនុវតតពោយពំុ
មានពថរពវលាកំណត់។ 

 កនុងករណីពធវើវពិសាធនកមម ខកលំអ លុបឬបដិពសធនូវលិែិតបទោឋ នណ្ដមួយ
ខដលមានរចួពហើយចំាច់រតូវោក់ពចញនូវបទោឋ នថមី ខដលមានវសិាលភាពគតិយុតត
ពសមើ ឬែពស់ជាង ពដើមបីោក់ឲ្យពរបើរាស់ជំនួសវញិ អាស្ស័យពហតុពនះ ដរាបណ្ដពំុ
មានបទបញ្ជា អវីថមីយកមកោក់ឲ្យពរបើជំនួសពទដរាបពនាះលិែិតបទោឋ នពដើម
ទំាងឡាយពនាះ រតូវសថិតនូវជាធរមានបញ្ជញ តតិនូវពឡើយ។  
 +ឧទាហរណ៍ៈ  

 ពបើលិែិតពដើមជា ច្ាប់ រតូវលុបឬខកសរមលួ (វពិសាធនកមម) ជំនួស
ពោយអតថបទច្ាប់ថម ី

 ពបើលិែិតពដើម ជារពះរាជររម រតូវលុបឬខកសរមួលជំនួសពោយរពះ
រាជររមថមី ឬ រពះរាជររឹត្យថម។ី 

 ពបើលិែិតពដើមជា រពះរាជររឹត្យ រតូវលុបឬខកសរមួលជំនួសពោយ រពះ
រាជររឹត្យថម ីឬ លិខិតមានគតិយុតតខពស់ជាង។ 

 -ពបើលិែិតពដើមជា អនុររឹត្យ រតូវលុបឬខកសរមួលជំនួសពោយ អនុ
ររឹត្យថម ីឬ បទដ្ឋានមានគតិយុតតខពស់ជាង។ 

 -ពបើលិែិតពដើមជា របកាស រតូវលុបឬខកសរមួលជំនួសពោយរបកាស
ថម ីឬបទដ្ឋានមានគតិយុតតខពស់ជាង ឬទសមើ។ 

 ពបើលិែិតពដើមជា ដកីារ រតូវលុបឬខកសរមលួជំនួសពោយ ដកីារថម ី ឬ
បទដ្ឋានមានគតិយុតតខពស់ជាង ឬទសមើ។ 

 ពបើលិែិតពដើមជា ទសចរដសីទរមច រតូវលុបឬខកសរមួលជំនួសពោយ 
ទសចរដសីទរមចថម ីឬបទដ្ឋានមានគតិយុតតខពស់ជាង ឬទសមើ។ 

 ពបើលិែិតពដើមជា ស្ថរាចរ ឬ ស្ថរាចរណណនំា រតូវលុបឬខកសរមួល
ជំនួសពោយ សារាចរថមីឬសារាចរខណនំាថមី ពំុពនាះពទ ទដ្ឋយលិខិត
បទដ្ឋានមានគតិយុតតខពស់ជាង។ 
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ឯកសារពិភប្រោះ 
 ១.ករមងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត ចងរកងេដ្ឋយសាស្រសាាចរបយ េចង ស្ខុ្  ព.ស្ ២៥៥៥  
 ២.ដករស្ង់េចញពីកិចចការរសាវរជាវរបស្់រកុមនិស្បេិតជំនន់ទី១២  ព.ស្  ២៥៥៥ 
 ៣.េស្ៀវេៅ នីតិរដឋបាលស្ដីពី ចំេណោះដឹងការារររដឋបាល  កិចចការេលខ្ធិការ និងបណណ
សារដ្ឋានេរៀបេរៀងេដ្ឋយ ឯកឧតតម ស្ ំសារា៉ាត ់
 ៤.េស្ៀវេៅ េោលការណ៍ែណនំ ស្ដីពី  នីតិវិធីនិងវិធានៃនការតាក់ែតង េស្ចកដីរាង
ចបាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតេផបេងេទៀត (ទីស្ដីការគណៈរដឋមស្រនតី ្នំ២០១៣) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


