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អារម្ភកថា

ជាឧប្រណ៍ដច៏ាបំាចរ់ៅ្្ននុងការអបងអចង្ម្ាងំរៅ្្ននុងរដ្ឋសភា ក្រុមអ្្ន នរោ-
បាយអននុវត្មនុខងារជាតំណាង ការរធ្វើសមាហរណ្ម្ម ភាពកសបចបាប ់ ការ 
រកជើសររ ើសបនុគ្លិ្ និងការកបាកស័យទ្ទ់ង។ រៅខាង្្ននុង ពួ្រគអននុវត្មនុខ
ងាររសវា្ម្មសកមាបស់មាជិ្នីមយួៗរបស់សភា និងជាមយួោ្ន រនាោះធានាពី 
សមតថាភាពការងាររបស់សភា។ ពួ្រគការពារលំហូរការងារសភា ន្ុំឱ្យមានបន្នុ្ 
ភាពស្មនុគសា្ម ញរកចើនហួស និងរល់ការងារតបតនរឹងភាពរកោោះថ្្ន ្ន់នការជាប់
ោងំនរោបាយ អដលបណ្ាលម្ពីភាពរផ្្សងោ្ន ននផ្លកបរោជនន៍រោ
បាយ និងទស្សនៈនរោបាយ។ ការររៀបចំរបស់ពួ្រគរៅ្្ននុងគណៈ្មា្ម ធិការ 
ការងារបរងកើតបាននូវបន្ាតទ់ំនា្ទ់ំនង អដលរធ្វើឱ្យមានការររៀបចំរដ្យកបរុង    
កបយត័្នននការងារគណៈ្មា្ម ធិការសភា និងរធ្វើឱ្យមានរសច្្ីសរកមចចិត្សភា
រដ្យការផ្ល់្រោបល់ពីគណប្្ស និងសមាជិ្មា្ន ្់ៗ របស់សភា។

មនុខងារពិតកបា្ដននក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺមនិអមនបរងកើតឱ្យមានការជួប
ទល់មនុខោ្ន រវាងសភា និងរដ្្ឋ ភបិាលរ�ើយ ប៉ានុអន្គឺការបរងកើតរដ្្ឋ ភបិាលអដល
មានសំរ�ងភាគរកចើន និងគណប្្សកប្ងំ។ ដូរច្នោះ្ិច្ចការទូរៅរបស់សភា  
កតរូវបានអននុវត្រៅតាមថ្មភាពជា្ោ់្ន់នមនុខងារ និងរពលរវោននការអបង 
អច្អំណាច។ ខណៈអដលក្រុមកគបក់គងពយាោមោកំទរដ្្ឋ ភបិាល្្ននុងការអននុ 
វត្អំណាចសភាអដលមានដូចជាការរបាោះរ ្្ន ត ការអស្វងរ្ដំរណាោះកសាយ 
គំនិតផ្្ួចរផ្្ើម និងបទប្បញ្ញត្ិ ក្រុមកប្ងំរកបើកបាស់អំណាច្្ននុងការពិនិត្យតាម
ដ្ន ការរោិះគន ់និងបងាហា ញជរកមើសរផ្្សងៗដល់រដ្្ឋ ភបិាល។
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ជាមយួោ្ន រនោះ ក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងគណប្្សអននុវត្មនុខងារននររបៀប 
វារៈរោលនរោបាយ ការរធ្វើរសច្្ីសរកមចចិត្ និងការរកជើសររ ើសអ្្ន ដរឹ្នា ំ
នរោបាយ។ មនុខងាររនោះកតរូវបានបងាហា ញរៅ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តរបស់រដ្្ឋ ភបិាល 
និងតាមរយៈការោកំទសកមាបរ់ោលនរោបាយរដ្្ឋ ភបិាលបច្ចនុប្បន្ន។ អំណាច
ពិតកបា្ដននក្រុមអ្្ន នរោបាយអាកស័យរលើ្ត្ាអដលមានឥទ្ធិពលបអនថាម ជា   
ពិរសសថ្រតើមានបញ្ហា ននអំណាចកតរួតសនុីោ្ន រវាងថ្្ន ្ដ់រឹ្នាគំណប្្ស និងថ្្ន ្ ់
ដរឹ្នាកំ្រុមអ្ន្នរោបាយ ឬរវាងរដ្្ឋ ភបិាល និងកបធានគណប្្ស។ ឥទ្ធិពល 
រវាងរដ្្ឋ ភបិាលអដលមានសំរ�ងភាគរកចើន និងគណប្្សកប្ងំគឺមានបងាហា ញ
រៅ្្ននុងវធិីអដលមានសង្តិភាពរបស់ពួ្រគ និងមានឥទ្ធិពលរៅរលើលទ្ធផ្ល
របាោះរ ្្ន តរបស់ពួ្ រគ។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយរដ្្ឋ ភបិាលអដលអប្បា្ោ់្ន  មនិ
អាចតំណាងកប្បរដ្យកបសិទ្ធភាពរ�ើយ អំពីរោលនរោបាយរបស់រដ្្ឋ  
ភបិាល។ គណប្្សកប្ងំអដលបានអប្បា្ោ់្ន កតងច់ំណនុ ចសំខានណ់ាមយួ
រនាោះមនិអាចក្ាយជាជរកមើសមយួអដលអាចរធ្វើរៅបាន សកមាបរ់ដ្្ឋ ភបិាលនា
រពលបច្ចនុប្បន្នរនោះរ�ើយ។

វនិយ័្្ននុងចរំណាមក្រុមអ្ន្នរោបាយ រ ើ្តរ�ើងរចញពីការចងក្ងក្រុម 
អ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុងចរំណាមសមាជិ្សភា។ ទងំវនិយ័ និងការចងក្ងក្រុម 
អ្ន្នរោបាយបានរធ្វើឱ្យក្រុមអ្ន្នរោបាយខ្ាងំ រដើម្បបីងាហា ញពីខ្ួនឯង និង 
អននុវត្គំនិតរបស់ខ្ួន។ សមាជិ្ក្រុមអ្ន្នរោបាយររៀបចំខ្ួនឯងរៅជាក្រុម
មយួអដលផ្ល់្នូវរណសិរ្សបកងរួបបកងរួមជាតិ។ ការរធ្វើអបបរនោះអាចរធ្វើឱ្យមាន 
សមតថាភាពការងារននក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ ការកបឈមមនុខោ្ន រលើសំណួរននការ 
កបកានន់រោបាយ គឺមានការរលើ្អលងរៅរលើចបាប។់ រដ្យតាមរយៈក្រុម 
អ្ន្នរោបាយ រដ្ឋសភាកតរូវបានបរងកើតរ�ើង។ ្ម្ាងំរបស់ក្រុមអ្ន្រោបាយ
បរងកើតបានជាមូលដ្្ឋ នយនុទ្ធសាសស្សកមាបក់ារបរងកើតគណៈ្មា្ម ធិការ ការអបង 
អច្កបធាន សមាសភាពននក្រុមកបរឹ្សា្ិត្ិយស និងថ្្ន ្ដ់រឹ្នាសំភា។ ការ     
កគបក់គងក្រុមអ្ន្នរោបាយអាកស័យរលើកបធានក្រុមអ្ន្នរោបាយ អ្្ន កគប ់
កគង្ិច្ចការសភា និងក្រុមកបរឹ្សាកបតិបត្ិរបស់ពួ្រគ។
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តាមរយៈការងារសភារបស់ខ្ួន និងរណសិរ្សបកងរួបបកងរួមរបស់ខ្ួន ក្រុម 
អ្ន្នរោបាយបរងកើតបនុររល្ខ្ណ្ឌ សំខានប់ំផ្នុត សកមាបភ់ាពរជាគជយ័របស់
គណប្្សខ្ួន្្ននុងការរបាោះរ ្្ន ត តាមរយៈការបងាហា ញភាពអាចទនុ្ចិត្បាន និង 
អំណាច។ ក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺជាសាថា បន័ស្មនុគសា្ម ញ ោ៉ា ងរហាចណាស់មាន
ការរប្ជាញា ចិត្កបកានគ់ំនិត្ណ្ាលអដរ។ ប៉ានុអន្ ពួ្ រគ្ត៏ំណាងទិសរៅនរោ
បាយដរ៏កចើនផ្ងអដរ។ ការទទួលខនុសកតរូវណាមយួអដលបងាហា ញពីសមាជិ្ភាព 
របស់ក្រុមរនោះ សមាជិ្សភា ្្ននុងនាមជា “ទហានរសា្ម ោះកតងន់រឹងប្្ស” ឬជា 
“ជនឱកាសនិយមអដលសកមបខ្ួនបានល្អ” គឺមនិជា្ោ់្រ់ទ។ ឆន្ៈ្្ននុងការ 
សកមបសកមរួល និងភាពរសា្ម ោះកតង់្ ្ននុងចំរណាមសមាជិ្សភាគឺជាមូលដ្្ឋ ន 
សកមាប ់ “ការឯ្ភាពរដ្យស្ម័កគចិត្”។ រចនាសមពន័្ធរបស់ក្រុមរនោះ គឺរធ្វើរសច
្ី្សរកមចអដលអាចរធ្វើរៅបានរៅ្្ននុងសភាទំរនើប ្ អ៏ាចផ្្ល់លទ្ធភាពដល់ការ 
អបងអច្មនុខងារដល់ក្រុមអភបិាល និងក្រុមកប្ងំរបស់ខ្ួនផ្ងអដរ។ 

ជាទូរៅក្រុមអ្ន្នរោបាយ មានការឧបតថាម្ភោកំទកគបក់ោនពី់ធនធានរដ្ឋ 
ធនធានបនុគ្ល និង្ំណតសិ់ទ្ធិ និងភារ្ិច្ចចបាស់ោស់អដលផ្្ល់លទ្ធភាព 
ដល់ពួ្ រគអននុវត្ការងារ និងមនុខងាររបស់ខ្ួនកប្បរដ្យកបសិទ្ធភាព។

រហតនុដូចរនោះរហើយ ជំនួយរបស់មូលនិធិ ខនុនរ៉ា ដ អាដិនរៅអអែរ នរឹងផ្្ល់
ការយល់ដរឹងកានអ់តកបរសើរពីតួនាទី ការងារ ការកគបក់គងនផ្្្្ននុង និងទំនា្ទ់ំនង 
អផ្្ន្ចបាបរ់បស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ តាមរយៈការសិ្សារកបៀបរធៀប។ សូម 
អ្្ងអំណរគនុណជាពិរសសដល់រោ្ Allan Tram Sam ចរំពាោះការចូលរមួ 
ជារោបល់ និងការកសាវកជាវល្អិតល្អនរ់នោះអដលបានរធ្វើឱ្យការរបាោះពនុមពផ្សាយ
រនោះកានអ់តកបរសើររ�ើង។

  ភ្នរំពញ ន្ងៃទី២៥ អខវចិ្ិកា ្្ន ២ំ០១៤
  គ�នតីស	ស្សយ៍

  តំណាងកបចាកំបរទស
  មូលនិធិ ខនុនរ៉ា ដ អាដិនរៅអអែរ

 កពោះរជាណាចក្្មពនុជា
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១.	 គសចក្តីគ្្ើ ម៖	្្រភពគ�ើម	និងគរលការណ៍របស់្ ករុមអ្នកនគោបាយ

្. កបវត្ិសរងប្របស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ

ក្រុមអ្ន្នរោបាយបានរ ើ្តរចញជារូបរង ចាបត់ាងំពីចនុងសតវត្សទី១៨ អដល 
ជាអផ្្ន្មយួននការបរងកើតរ�ើងនូវកបពន័្ធសភា។ ជាដំបូង ពួ្រគកោនអ់តមាន 
ចរតិល្ណ្ៈជា “ការកបមូលផ្្នុ ំោ្ន ” រករៅផ្្ូវការរវាងសមាជិ្សភាអដលមាន   
បំណងផ្្ស់ប្ូរពត័ម៌ានោ្ន  អំពី្ិច្ចការបច្ចនុប្បន្នអតប៉ានុរណាណ ោះ។ រនោះគឺជា្រណី 
មយួសកមាប ់ «្្រឹប» ្្ននុងអ�ំនុងរពលបដិវត្នរ៍បស់កបរទសបារងំអដលជាឧទ-
ហរណ៍មយួ។ ការកបមូលផ្្នុ ំរនោះរកកាយម្ បានក្ាយរៅជាការជួបកបជនុំមយួ 
អដលមានរចនាសមពន័្ធ និងមានជំនាញវជិាជា ជីវៈជាងមនុន រៅរពលអដលការរបាោះ 
រ ្្ន តកទងក់ទយធំតាមអបបលទ្ធិកបជាធិបរតយ្យមានការវវិឌ្ឍខ្ាងំ។ មាោ៌រ ព្ ោះ 
រៅកានក់ាររបាោះរ ្្ន តជាស្ល បានរធ្វើឲ្យរប្្ជនអដលនរឹងអាចឈររ ្្ម ោះ 
របាោះរ ្្ន តនារពលអនាគត កតរូវការមរធយាបាយទំនា្ទ់ំនង ជាមយួកបជាពលរដ្ឋ 
អដលមានកបសិទ្ធភាពជាងមនុន ទងំការររៀបចំ និងជំនួយបរច្ច្រទស កតរូវមាន 
ល្ណ្ៈកានអ់តកបរសើរជាងមនុនអដរ។ យនុទ្ធនាការល្អមយួរនោះ បានក្ាយរៅជា 
តកមរូវការមនុនមយួ រដើម្បឈី្នោះការរបាោះរ ្្ន ត។ គណប្្សនរោបាយ បានផ្្ល់ 
ជូនោតនូ់វរសច្្ីអ្្ងការណ៍នរោបាយ ការដ្្ស្់ា្យីរហាគណប្្ស និង 
កតរូវធានាថ្ រប្្ជនអដលនរឹងកតរូវឈររ ្្ម ោះឲ្យរគរបាោះរ ្្ន ត កតរូវមានគនុណ 

ឯកសារពិគ្រោះគោបល់ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគណបក្សនគោបាយ

ការររៀបចំ និងការងាររបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ្្ននុងសភា



ឯកសារពិគ្រោះគោបល់ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគណបក្សនគោបាយ
ភាគ៣

10

សម្បត្ិចាបំាចក់គបក់ោន។់ កសបរពលជាមយួោ្ន រនោះ រចនាសមពន័្ធ្្ននុងការសកមប 
សកមរួលសមាជិ្ សភាកតរូវការពារផ្លកបរោជនដូ៍ចោ្ន រៅ្្ននុងសភាអដរ រដើម្ប ី
ឲ្យក្ាយជាវជិាជា ជីវៈរកចើនជាងមនុន។ សព្វន្ងៃរនោះ សាថា បន័ទងំរនោះ បានក្ាយរៅ 
ជាសមាសធាតនុពិរសសទូរៅមយួ រៅ្្ននុងរបបកបជាធិបរតយ្យរសរទីរំនើប រពាល 
គឺរបបអដល្្ននុងរនាោះ គណប្្សនរោបាយកតរូវបានរបាោះរ ្្ន ត រដ្យអផ្្អ្រលើ 
្ម្មវធិីនរោបាយមូលដ្្ឋ នមយួ និងទទួលបានអាណត្ិ្្ននុងការរបើ្រវទិកា 
រោលនរោបាយគណប្្សរបស់ពួ្រគ ឲ្យក្ាយរៅជារោលនរោបាយផ្្ូវ 
ការរបស់រដ្្ឋ ភបិាល។

អ្ន្របាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសសមាជិ្ សភា គឺអាកស័យរៅតាមមរនាគមវជិាជា  
និង្ម្មវធិីនរោបាយរបស់គណប្្ស អដលពួ្រគជាសមាជិ្រៅ្្ននុងប្្សរនាោះ 
ឬគណប្្សអដលពួ្រគកសឡាញ់ចូលចិត្។ ការរបាោះរ ្្ន តឲ្យគណប្្សមយួ  
ជំនួសរដ្យការរបាោះរ ្្ន តឲ្យបនុគ្លមា្ន ្ ់ ជាតំណាងពិតកបា្ដននឆន្ៈរបស់ 
កបជាពលរដ្ឋរៅ្្ននុងរដ្ឋសភា។ គណប្្សអដលឈ្នោះការរបាោះរ ្្ន តនរឹងទទួល 
បានភាពកសបចបាប ់និងមរធយាបាយកគបក់ោន ់្្ននុងការអននុវត្សំរណើ អដលមាន 
រសច្្ីពិស្ារអចងរៅ្្ននុងរោលនរោបាយ។ ្្ននុងរពលជាមយួោ្ន រនោះ អាចរធ្វើ
ឲ្យមានសថាិរភាពសភារៅ្្ននុងកបរទស ្្ននុងនយ័រនោះ គថឺ្ជីវតិនរោបាយកានអ់ត
អាចទស្សនទ៍យបានកបរសើរជាងមនុន រដ្្ឋ ភបិាលដរឹងថ្ -ភាគរកចើនននរពល 
រវោ- វានរឹងមានការោកំទភាគរកចើន ម្រលើរោលនរោបាយរបស់ខ្ួន ទងំ
រនោះរហើយវារ រឹតអតជួយ�បរងកើនគណរនយ្យភាព តាមអបបកបជាធិបរតយ្យឲ្យកាន ់
អតកបរសើររ�ើង វាកានអ់តងាយកសរួលសកមាបអ់្ន្របាោះរ ្្ន ត ្្ននុងការវនិិច្យ័ថ្ 
រតើរប្្ជនជាបរ់ ្្ន តបានបំរពញតាមការសនយារបស់ខ្ួនអដរឬរទ រហើយបងាហា ញ 
ពីការរពញចិត្ ឬមនិរពញចិត្របស់ពួ្ ោត ់ជាមយួនរឹងលទ្ធផ្លរៅរពលរបាោះ 
រ ្្ន តរលើ្រកកាយរទៀត។

្្ននុងកបពន័្ធអបបរនោះ មានសមាជិ្សភាជារកចើន អច្រអំល្គំនិតដូចោ្ន  
រធ្វើការរបួរមួោ្ន  ពួ្រគ្ម៏ានកាោននុវត្ភាពកានអ់តរកចើន រដើម្បអីននុវត្រោល 
នរោបាយអដលទ្ទ់ញ ឲ្យកបជាពលរដ្ឋរបាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសពួ្រគ។ ការ 



ការររៀបចំ និងការងាររបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ្្ននុងសភា
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ប្កសាយពន្យល់ទងំរនោះ គឺរដ្យរហតនុថ្ សមាជិ្សភាមានគំនិតដូចោ្ន  
បានដរឹងពីតកមរូវការទងំអស់ននកបវត្ិសាសស្របស់កបពន័្ធសភាទំរនើប ្្ននុងការ 
កបមូលផ្្នុ ំ និង្្ននុងការសកមបសកមរួលស្ម្មភាពរបស់ពួ្រគ។ ទកមងន់នការ 
ររៀបចំជួបជនុំរពលបច្ចនុប្បន្នរនោះ គឺជាអ្វីអដលរយើងនរឹងពិភា្សារៅ្្ននុងឯ្សារ
រនោះរៅរកកាមក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយ កតរូវបាន្ំណតថ់្ជា
ក្រុមអដលររៀបចំរ�ើងរបស់បនុគ្លននសាថា បន័តំណាង អដលបានជាបរ់ ្្ន តរៅ 
រកកាមស្ា្គណប្្សដូចោ្ន  ឬសថាិតរៅរកកាមស្ា្គណប្្សរផ្្សងោ្ន អដលមនិ
បានកប្ួតកបអជងោ្ន 1។

ខ. ភាពពា្ព់ន័្ធននក្រុមអ្ន្នរោបាយសព្វន្ងៃ

ក្រុមអ្្ន នរោបាយបានរ ី្ សាយភាយរៅពាសរពញពិភពរោ្ រហើយសព្វ 
ន្ងៃរនោះមានរ ្្ម ោះ និងរចនាសមពន័្ធខនុសៗោ្ន  និងមានឯ្រជ្យតិច ឬរកចើនរដ្យ 
រធៀបរៅនរឹងសាថា បន័គណប្្សរបស់ខ្ួន។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួចំនួន កតរូវ 
បាន្ំណតរ់ដ្យចបាប ់ (ដូចជាក្រុមអ្្ន នរោបាយ រៅ្្ននុងសភាសហពន័្ធ 
អាល្ឺម៉ាង)់ ខណៈក្រុមអ្្ន នរោបាយខ្ោះរទៀតរ ី្ រយនរឹងរសរភីាព រហើយមនិ
បានអចងរៅ្្ននុងអតថាបទចបាបន់នកបរទសរបស់ខ្ួនរ�ើយ (ឧទហរណ៍ គណប្្ស 
សភាចក្ភពអងរ់គស្រៅ្្ននុងសភាជានទ់បរបស់ខ្ួន)។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយ
ចាបំាចម់និកតរូវររៀបរបោ់៉ា ងជា្ោ់្ ់ រដ្យចបាបអ់ដលមានជាធរមាន រនាោះ 
រទ។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួអាចដំរណើ រការបាន កបសិនរបើសមាជិ្សភា 
មយួចំនួនមាន ចំណាបអ់ារម្មណ៍បរងកើតក្រុមអ្ន្នរោបាយរនាោះរ�ើង និង 
ដរ៏បណាមនិរធ្វើអ្វី ផ្្នុយពីវធិានអដលអចងរដ្យចបាបរ់បស់កបរទសរនាោះ។

ទកមងរ់បស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយទទួលបាន និងកបសិទ្ធិភាពអំណាចរបស់ 
ខ្ួន គឺអាកស័យោ៉ា ងខ្ាងំរលើរដ្ឋធម្មននុញ្ញ របស់កបរទសរនោះ រលើសាថា នភាពនរោ 

1  រៅទីរនោះអ្ន្និពន្ធយ្ការអននុវត្និយមនយ័អដលផ្្ល់រដ្យ Knut Heidar និង Ruude Koole 

រៅ្្ននុងការសិ្សាអដលទទួលបានការផ្្ល់សិទ្ធិអំពីកបធានបទខាងរលើ។ Cf K. Heidar និង R. 

Koole, ed., ក្រុមគណប្្សសភារៅ្្ននុងកបជាធិបរតយ្យអឺរ ៉ានុប គណប្្សនរោបាយរៅរកកាយទ្វ រ
អដលបិទជិត (ទីក្រុង�នុង៖ រ ៉ាូរលដ ្្ន ២ំ០០០), xiii 

ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 
ចាបំាចម់និកតរូវររៀបរប ់
ោ៉ា ងជា្ោ់្រ់ដ្យ 
ចបាបអ់ដលមានជា 
ធរមានរនាោះរទ។



ឯកសារពិគ្រោះគោបល់ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគណបក្សនគោបាយ
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បាយបច្ចនុប្បន្ន រលើកបវត្ិសាសស្ និងកបនពណីនរោបាយ។ ឧទហរណ៍ ក្រុម  
អ្្ន នរោបាយននគណប្្សអភរិ្្សនិយមរបស់ចក្ភពអងរ់គ្ស មានកបវត្ិ 
ការទ្ទ់ងនរឹងស្វ័យភាព និងមានអំណាចរពញរលញ រហើយនិងចូលរមួរៅ  
្្ននុងការរកជើសររ ើសថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់គណប្្ស។ ផ្្នុយរៅវញិក្រុមសភារបស់ 
គណប្្សសង្មនិយមរៅ្្ននុងកបរទសបារងំ រឃើញថ្ មានការលំបា្្្ននុងការត 
ទល់នរឹងគណប្្សរបស់ខ្ួន និងមនិមានសរម្ងជាពិរសស្្ននុងការរកជើសររ ើស
ថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំលើ្រកកាយបានរ�ើយ។

របើរទោះបីជាវប្បធម ៌ និងកបវត្ិសាសស្ អាចរធ្វើរៅបានជាពិរសស្រ៏ដ្យ 
ក្រុមអ្ន្នរោបាយ ជាទូរៅមានភាពកសបចបាបដូ់ចខាងរកកាម៖

 � ពួ្រគកបតិបត្ិការរដ្យផ្សារភាជា បរ់វាងសភាគណប្្សនរោបាយ និងកបជា 
ពលរដ្ឋ។ ្ ត្ារនោះ ពិតជាចាបំាចស់កមាបជី់វភាពរបស់កបពន័្ធសភាទំរនើប។ 
ជាពរិសស អននុញ្្ញ តឲ្យគណប្្សនរោបាយ និងសមាជិ្សភារធ្វើស្ម្ម
ភាពកសបរពលោ្ន រដ្យខ្ួនឯង និងកសបតាមឆន្ៈរបស់អ្្ន របាោះរ ្្ន ត។

 � ការងាររបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ មានសារៈសំខានស់កមាបស់ថាិរភាពសភា   
និងដំរណើ រកបកពរឹត្រៅននជីវតិនរោបាយរបស់កបរទសមយួទងំមូល។

 � ក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវពកងរឹងកបសិទ្ធិភាពគណប្្សនរោបាយ ការសកមប 
សកមរួលស្ម្មភាពរបស់គណប្្ស និងផ្្ល់ឲ្យគណប្្សនូវឧប្រណ៍្្មីៗ 
រដើម្បបីំរពញអាណត្ិរបស់ខ្ួនឲ្យបានកានអ់តកបរសើរ។ ដូរច្នោះការផ្្ល់ឲ្យ  
ពួ្ ោតម់ានកាោននុវត្ភាពកានអ់តកបរសើររ�ើង រដើម្បដីរណ្ើ មយ្អំណាច 
-ឬរ្សាអំណាចរបស់ខ្ួន។

បអនថាមរលើរនោះរទៀត ការរ្ើនរ�ើងនន្កមតិវមិជ្ឈការរៅ្្ននុងលទ្ធិកបជាធិប 
រតយ្យរសរទីរំនើប បានផ្្ល់នូវរល្ទីពីរ្្ននុងការសាយភាយននក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយ។ តាមការពិត ដូចការ្ំណតរ់បស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយបានបងាហា ញថ្ 
ពួ្ រគ គឺមនិមានអតរៅ្្ននុងសភាអតមយួរនាោះរទ ប៉ានុអន្្ម៏ានរៅ្្ននុង “សាថា បន័ 
តំណាង” ទូរៅផ្ងអដរ។ រនោះមាននយ័ថ្ ការកបកពរឹត្រៅរបស់សាថា បន័ទងំអស់ 

ដូចការ្ំណតរ់បស់ 
ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 

បានបងាហា ញថ្ពួ្រគ 
គឺមនិមានអតរៅ្្ននុង 
សភាអតមយួរនាោះរទ
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គឺកសរដៀងោ្ន រៅនរឹងសភាអដរ (សាថា បន័រៅមូលដ្្ឋ ន ក្រុមកបរឹ្សាក្រុង ក្រុមកបរឹ្សា 
កសរុ្/ក្រុមកបរឹ្សាឃនុំ-សងាក ត។់ល។) អាចនរឹងរកបើកបាស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 
រដ្យអននុវត្តាមគំរូដូចៗោ្ន  និងមានផ្លកបរោជនដូ៍ចោ្ន នរឹង សភាបានអននុ 
វត្អដរ។ ្្ននុងនាមជាសភារៅថ្្ន ្រ់កកាមជាតិ -ជាការពិតណាស់- មានធនធាន 
តិច អដលបានម្ពីការរមួបញ្ចូ លោ្ន របស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ អាចកបឈម 
រៅនរឹងការ្កមតិ និងការអបងអច្ការងាររបស់ពួ្រគ រកចើនជាងក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយរៅថ្្ន ្ជ់ាតិ។ មនុខងារ និងអតថាកបរោជនដ៍សំ៏ខាន ់ អដលក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយហនុចផ្លឲ្យ គឺរៅអតដូចោ្ន ។

តកមរូវការសកមាបក់ារសកមបសកមរួល ្ ្ននុងចំរណាមអ្ន្តំណាងរៅមូលដ្្ឋ ន 
(ក្រុមកបរឹ្សាមូលដ្្ឋ ន ក្រុមកបរឹ្សាក្រុង ក្រុមកបរឹ្សាកសរុ្ / ក្រុមកបរឹ្សាឃនុំ-សងាក ត)់ 
និងសាថា បន័គណប្្សនរោបាយពា្ព់ន័្ធរៅ្្ននុងមូលដ្្ឋ នរបស់ខ្ួន មានសារៈ
សំខានស់កមាបក់បពន័្ធលទ្ធិកបជាធិបរតយ្យ ដូចជារៅថ្្ន ្ជ់ាតិអដរ (សូមរមើល 

ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 
រដើរតួសំខានណ់ាស់ 
្្ននុងការបន្ និងការ 
អភវិឌ្ឍលទ្ធកិបជាធិប 
រតយ្យរៅមូលដ្្ឋ ន 
និងផ្សារភាជា បទ់ំនា្ ់
ទំនងរវាងអ្្ន តំណាង 
រៅមូលដ្្ឋ ន និងមា្ច ស់ 
រ ្្ន តរបស់ខ្ួន។

រូបភាព១៖ រចនាសមពន័្ធរបស់ក្រុមគណប្្សនរោបាយ

្កមតិមូលដ្្ឋ ន ្កមតិតំបន់
្កមតិជាតិ

(គណប្្សទងំមូល)

គណប្្ស

ក្រុមអ្្ន នរោបាយ

គណប្្ស

ក្រុមអ្ន្នរោបាយ

គណប្្ស

ក្រុមអ្ន្នរោបាយ
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រូបភាពទី១)។ ក្រុមអ្្ន នរោបាយរដើរតួសំខានណ់ាស់្្ននុងការបន្ និងការអភ ិ
វឌ្ឍលទ្ធិកបជាធិបរតយ្យរៅមូលដ្្ឋ ន និងផ្សារភាជា បទ់ំនា្ទ់ំនងរវាងអ្ន្តំណាង 
រៅមូលដ្្ឋ ន និងមា្ច ស់រ ្្ន តរបស់ខ្ួន។ អននុសាសនទ៍ងំអស់មានរៅ្្ននុងរសច
្្ីអណនារំនោះ អដលអននុវត្ជាបន្បន្ាបច់ំរពាោះក្រុមអ្ន្នរោបាយរៅកគប ់
្កមតិទងំអស់ រហើយការទ្ទ់ងរៅនរឹងអននុសាសនទ៍ងំរនោះ គឺអាកស័យរលើ 
ទំហំក្រុមអ្ន្នរោបាយទងំរនាោះ។
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២.	គតើ្តរូវបគងកើត្ករុមអ្នកនគោបាយគោយរគបៀបណា?	

ជំហានជាមូលោឋា ន

្. រសច្្ីអ្្ងការណ៍នរោបាយ

សំខានទី់មយួរនាោះ គឺក្រុមអ្ន្នរោបាយ ជាក្រុមននអង្ភាពតំណាងអដល 
មានគំនិតមយួដូចៗោ្ន ។ ដូរច្នោះពួ្រគទងំអស់យល់កពមរលើរសច្្ីអ្្ងការ
ណ៍នរោបាយអដលជាឆ្អរឹងខ្នងរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។

រសច្្ីអ្្ងការណ៍នរោបាយ អដលនរឹងក្ាយជារសច្្ីកបកាសរបស់ 
ក្រុមរៅ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំមយួ កតរូវបានរគរធ្វើរ�ើងជាសាធារណៈ និងអននុវត្មនិផ្្នុយ
ពីរសច្ី្កបកាសរបស់គណប្្ស្ណ្ាលរ�ើយ។ រសច្្ីកបកាសរនោះ គឺជា  
មូលដ្្ឋ នសកមាបក់ារងាររបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុងសភា។ 

ឧទហរណ៍ននរសច្្ីអ្្ងការណ៍នរោបាយ/បទបញ្ជា នផ្្្្ននុង។

ខ. សមាជិ្ភាព

រពលបរងកើតក្រុមអ្ន្នរោបាយ សារៈសំខានរ់នាោះ គឺតកមរូវឲ្យ្ំណតជ់ាដំបូង 
នូវល្្ណៈសម្បត្ិរបស់អ្ន្អដលនរឹងអាចក្ាយជាសមាជិ្។ ជាការពិត ល្្ 
ខណ្ឌ អដលមនិអាចរជៀសផ្នុតរនាោះ គឺអ្ន្តំណាងអដលកតរូវបានរគរបាោះរ ្្ន ត 
ពា្ព់ន័្ធរៅនរឹងសភា មានដូចជា សមាជិ្  សមាជិកាសភា ឬក្រុមកបរឹ្សាក្រុង។

រលើសពីវធិានជាមូលដ្្ឋ នអដលជាល្្ខណ្ឌ វនិិច្យ័ ្្ននុងការរកជើសររ ើស 
សមាជិ្ភាពរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ ្ អ៏ាចនរឹងរងឥទ្ធិពលរដ្យសារ បទប្ប 
ញត្ិអដលមានជាធរមានរបស់កបរទសរនោះផ្ងអដរ។ ឧទហរណ៍ អតថាិភាព និង

អ្ន្តំណាងអដលកតរូវ 
បានរគ របាោះរ ្្ន តពា្ ់
ពន័្ធរៅនរឹងសភា
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មនុខងារក្រុមអ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុងកបរទសអាល្ីម៉ាង ់ កតរូវបានកតរួតពិនិត្យោ៉ា ង
តរឹងរ រឹងរដ្យចបាបម់យួចំនួនរបស់កបរទសរនោះ។ ការប៉ាោះពាល់ដល់សាថា បន័របស់ 
ក្រុមអ្្ន នរោបាយអាល្ឺម៉ាងរ់នាោះគឺ៖ ចបាបស់្ីពីសមាជិ្សភា សភាសហពន័្ធ 
(Abgeordnetengesetz)2 វធិាននននីតិវធិី របស់សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់3 

រដ្ឋធម្មននុញ្ញ  (Grundgesetz) ចបាបស់្ីពីការរបាោះរ ្្ន តសហពន័្ធ ចបាបស់្ីពី 
គណប្្សនរោបាយ និងរសច្្ីសរកមចជាង ២០រទៀត របស់តនុោការធម្ម 
ននុញ្ញសហពន័្ធ។ សមាជិ្សភាកតរូវកបា្ដថ្ ពួ្ រគកបមូល បានសរម្ងោ៉ា ង 
តិច៥%ននអសនៈសរនុបរៅ្្ននុងសភា រដើម្បបីរងកើតក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួបាន 
រៅ្្ននុងសភាសហពន័្ធ។ ចបាបក់ោនអ់តអចងថ្ គណប្្សនរោបាយចូលរមួ 
ជាមយួក្រុមអ្្ន នរោបាយ មនិអាចកប្ួតកបអជងោ្ន រៅ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តបាន
រ�ើយ។ គណប្្សសហពន័្ធកបជាធិបរតយ្យកគរឹស្ គណប្្សសហពន័្ធសង្ម 
កគរឹស្ ក្រុមអ្ន្នរោបាយ4 ឧទហរណ៍ សមាជិ្ សភាទងំរនាោះ បានកបមូល 
ផ្្នុ ំោ្ន ម្ពីគណប្្សសហពន័្ធ កបជាធិបរតយ្យកគរឹស្អាល្ឺម៉ាង ់និងគណប្្សសហ 
ពន័្ធសង្មកគរឹស្ អដលម្ពីរដ្ឋសហពន័្ធបាវា៉ា ររៀ។ រកកាយម្ ពួ្រគកោនអ់ត   
តំណាងឲ្យរប្្ជន្្ននុងតំបនន់នរដ្ឋសហពន័្ធបាវា៉ា ររៀ របស់កបរទសអាល្ឺម៉ាងអ់ត 
ប៉ានុរណាណ ោះ ខណៈអដលគណប្្សសហពន័្ធកបជាធិបរតយ្យកគរឹស្ រដើរតួជាតំណាង
ឲ្យរប្្ជនរៅកគបត់ំបនន់ន កបរទសអាល្ឺម៉ាងទ់ងំមូល។ ដូរច្នោះរហើយគណប្្ស 
ទងំពីរមនិអមនជានដគូកប្ួតកបអជងោ្ន រទ មនិអតប៉ានុរណាណ ោះ បានចូលរមួរៅ្្ននុង 
ក្រុមអ្្ន នរោបាយអតមយួជាមយួោ្ន ផ្ង។

រៅ្្ននុងនយ័រនោះ វធិានទងំរនោះអាចខនុសោ្ន ពីកបរទសមយួរៅកបរទសមយួ 
រផ្្សងរទៀត។ ក្រុមអ្្ន នរោបាយរៅ្្ននុងកបរទសបារងំអាចបរងកើតរ�ើងម្ពី
គណប្្សនរោបាយខនុសៗោ្ន  សូម្បអីតគណប្្សទងំរនោះកប្ួតកបអជងោ្ន រៅ
្្ននុងការរបាោះរ ្្ន ត្រ៏ដ្យ។ រទោះបីជាោ៉ា ងរនោះ្រ៏ដ្យ សមពន័្ធភាពនរោ 

2 រមើលឧបសមពន្ធ១៖ សកមងច់បាបស់្ីពីសមាជិ្ សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់
3 រមើលឧបសមពន្ធ២៖ សកមងប់ទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់
4 សកមាបឧ់ទហរណ៍ឧបសមពន្ធ៣៖ បទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់ក្រុមអ្្ន តំរសស ្CDU/CSU 

្្ននុងសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់នីតិកាលទី១៧ ន្ងៃទី១៤ អខធ្នូ ្្ន ២ំ០១០
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បាយរវាងគណប្្សទងំរនោះ កតរូវបានរធ្វើរ�ើងរដ្យមានការកបរុងកបយត័្នបផំ្នុត។
រករៅពីសមាជិ្  ចរំពាោះអ្ន្អដលអាចក្ាយជាសមាជិ្បាន រគកតរូវអត      

សរកមចចិត្ថ្ពួ្រគអាចក្ាយជាសមាជិ្រដ្យររៀបណា? រតើអ្ន្តំណាង   
មា្ន ្ក្់ាយជាសមាជិ្ពិ្កបា្ដមយួ តាមរយៈសមពន័្ធភាពនរោបាយរបស់ 
ោតប់ានឬរទ? ឧទហរណ៍ រៅ្្ននុងរដ្ឋសភាកបរទសអងរ់គ្ស រដ្យសារអត 
គណប្្សកបជាធិបរតយ្យរសរនីិយមបច្ចនុប្បន្ន ការកគបក់គងរៅរកកាមសមពន័្ធភាព 
ជាមយួនរឹងគណប្្សអភរិ្្សនិយម ដូរច្នោះសមាជិ្សភាម្ពីគណប្្សកបជា 
ធិបរតយ្យរសរនីិយម បានរកជើសររ ើសរៅរកកាមស្ា្គណប្្សកបជាធិបរតយ្យ 
រសរនីិយមរដ្យស្វ័យកបវត្ិ រដើម្បបីានក្ាយជាសមាជិ្ មា្ន ្ន់នក្រុមនរោ 
បាយសភាភាគរកចើន។ ស្ម្មភាពទងំរនោះគឺរធ្វើរ�ើងរដ្យស្វ័យកបវត្ិ និងរៅ
អតមានសនុពលភាពរហូតដល់រពលរបាោះរ ្្ន តមយួ រៅ្្ននុងក្រុមអ្ន្នរោបាយ
សភាបានសរកមចចិត្។ យន្ការរនោះ គឺអាចរធ្វើរៅបានរៅរពលណាអដលភាព
ជានដគូនរោបាយរ រឹងមា ំនិងកតរូវបានបញ្ជា ្ោ់៉ា ងចបាស់ ដូចោ្ន រៅនរឹងយន្ការ 
រៅ្្ននុងចក្ភពអងរ់គ្សអដរ។

ទីបញ្ចប ់ជាការធម្មតា្្ននុងការអស្វងរ្ក្រុមអ្ន្នរោបាយអដលបានកបមូល 
ផ្្នុសំមាជិ្ឯ្រជ្យមយួ (សមាជិ្អដលោ្ម នបំណងចងសមពន័្ធភាពជាមយួគណ 
ប្្សនរោបាយណាមយួជា្ោ់្)់។ មនុខងាររបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយកបរភទ 
រនោះ ដូចោ្ន នរឹងក រ្ុមអ្ន្នរោបាយដនទរទៀតអដរ រលើ្អលងអត ្ រណីអដលពួ្ 
រគមនិដ្្អ់ននុសាសនន៍នការរបាោះរ ្្ន ត រៅរលើសមាជិ្របស់ខ្ួន។ ក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយឯ្រជ្យភាគរកចើន មានវត្មានរៅ្្ននុងអង្នីតិប្បញ្ញត្ិអដលោកំទ 
បរច្ច្រទស និង្ូតារពលរវោនិោយកតរូវបានររៀបចំឲ្យ្្ននុងចំរណាមក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយ កសបតាមចំនួនអសនៈអដលពួ្រគមានរៅ្្ននុងសភា (ជំនួសឲ្យការ 
អបងអច្រដ្យផ្្ល់រៅសមាជិ្អដលមាន្្ននុងអង្កបជនុំ)។ រដ្យការកបមូលផ្្នុ ំ

រៅរកកាមស្ា្រ ្្ម ោះ “ឯ្រជ្យ” សមាជិ្កតរូវកបា្ដថ្ ពួ្ រគនរឹងកតរូវបានរគ 
អបងអច្ធនធាន និងរពលរវោនិោយរដ្យោ្ម នររ ើសរអើងថ្ពួ្រគម្ពី 
គណប្្សណា។
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គ. អង្ការរលខនផ្្្្ននុងរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ

ដំណា្ក់ាលទីពីរ ្្ននុងការបរងកើតក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួ គឺកតរូវ្ំណត ់អំពីការ
ទទួលខនុសកតរូវរៅ្្ននុងក្រុម។ សារៈសំខានរ់នាោះ គឺកតរូវមានឋានាននុក្មចបាស់ 
ោស់ និងការយល់ដរឹងអំពីតួនាទីរបស់សមាជិ្នីមយួៗ៖ 

 � ទីមយួ ការសំខានរ់នាោះគឺកតរូវដរឹងថ្ នរណាជាអ្ន្និោយចនុងរកកាយ្្ននុង   
្រណីអដលមានការអខ្វងគំនិតោ្ន រៅ្្ននុងចំរណាមសមាជិ្។ រនោះគឺជាវធិី   
មយួ អដលជាការងាររបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយកតរូវអននុវត្នឲ៍្យដំរណើ របាន 
រលូន និងមានកបសិទ្ធភាព។ 

 � ទីពីរ គឺថ្សមាជិ្ទងំអស់កតរូវមានសមតថាភាពឲ្យសមនរឹងតួនាទីរបស់ខ្ួន 
និងោតក់តរូវរប្ជាញា ចិត្រៅនរឹងការងាររបស់ោត។់ 

រចនាសមពន័្ធរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ អដលបានពន្យល់ខាងរកកាមរនោះ 
គឺអាចអននុមត័បាន រដ្យរោងតាមចំនួនរបស់សមាជិ្របស់ក្រុម។ ខណៈ 
រៅ្្ននុងផ្លកបរោជនរ៍បស់ក្រុមធំ ការអបងអច្អផ្្ន្រងជារកចើនរទៀត្្ននុងការ 
អភវិឌ្ឍរនាោះ អដលអផ្្ន្នីមយួៗកតរូវទទួលខនុសកតរូវរដ្យកបរុងកបយត័្នជាមយួ 
នាយ្ដ្្ឋ នជំនាញរបស់រដ្្ឋ ភបិាល រហើយឯក្រុមតូចៗវញិអដលោ្ម នលទ្ធភាព
រនាោះ កតរូវទទួលយ្ការអបងអច្រៅតាមអផ្្ន្រង រដ្យរផ្្តរៅរលើស្ម្ម   
ភាពរបស់នាយ្ដ្្ឋ នរដ្្ឋ ភបិាលនីមយួៗ។ ដូរច្នោះរហើយ ក្រុមតូចៗរនោះកតរូវ 
រកជើសយ្ការពិនិត្យតាមដ្នស្ម្មភាព ឧទហរណ៍របស់ក្សួងសនុខាភបិាល 
និងក្សួងអបរ់ ំ យនុវជន និង្ីឡា រដ្យដំរណើ រការរនោះកតរូវអននុវត្នទ៍ន្រឹមោ្ន   
អដលជំនួសឲ្យរដ្យការបរងកើតអង្ភាពដ្ចរ់ដ្យអ�្ៗពីោ្ន ។ ចំនួនដរ៏កចើន 
អដលមានរៅ្្ននុងក្រុម ការអបងអច្ជំនាញតាមអផ្្ន្ តកមរូវការបនុគ្លិ្គួរអត 
មានរកចើនអដរ។

ចំនួនដរ៏កចើនអដលមាន 
រៅ្្ននុងក្រុម ការអបង 
អច្ជំនាញតាមអផ្្ន្ 
តកមរូវការបនុគ្លិ្គួរ 

អតមានរកចើនអដរ។

សារៈសំខានរ់នាោះ គឺ 
កតរូវមានឋានាននុក្ម 

ចបាស់ោស់ និងការ 
យល់ដរឹងអំពីតួនាទី 

របស់សមាជិ្នីមយួៗ
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្្រធាន	និងអនុ្្រធាន	ឬនាយក(នាយិកា)	និងនាយករង(នាយិការង)

តួនាទីរបស់កបធានក្រុមអ្ន្នរោបាយ គឺសំខានណ់ាស់។ កបធានតំណាងឲ្យ 
ក្រុមអ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំសំខាន់ៗ  ដូចជាសន្និសីទកបធាន5 អដល 
ក្រុមរបស់កបធានៗ ជួបកបជនុំោ្ន រដើម្បបីរងកើតររបៀបវារៈនន្ិច្ចកបជនុំសភាសកមាប ់
សប្ាហ៍ខាងមនុខ (មានដូចជា បទបញ្ជា  បទប្បញ្ញត្ិ រយៈរពលកបជនុំ។ល។) 
កបធាន ្ម៏ានសិទ្ធពិិរសសរលើនីតិវធិីផ្ងអដរ ឧទហរណ៍ រៅ្្ននុងសភាជាតិ 
កបរទសបារងំ កបធានក្រុមអ្ន្នរោបាយ អាចរស្នើរ�ើងឲ្យបរងកើតគណៈ្មា្ម  
ធិការសកមាបក់ារសួរចរម្ើយសភា ជាមយួនរឹងសិទ្ធិពិរសស្្ននុងការរសនុើបអរងកត 
បញ្ហា សំខានណ់ាមយួជារដើម។ កបធានរនោះ ្អ៏ាចរស្នើឲ្យកបធានសភាព្ួយរទនុ្ 
្ិច្ចកបជនុំ្ំពនុងដំរណើ រការ រដើម្បពីិភា្សាបញ្ហា បន្ានជ់ាមយួក្រុមអ្ន្នរោបាយ
បានអដរ។ សំរណើ បរច្ច្រទសរផ្្សងរទៀត្អ៏ាចរស្នើរ�ើងបានអដរ។ រលើសពី 
រនោះរទៀត ក្រុមអ្្ន នរោបាយប្្សកប្ងំ មានសិទ្ធិ្្ននុងការសរកមចរលើររបៀប 
វារៈរបស់្ិច្ចកបជនុំររៀងរល់មយួអខម្ង។ បនុព្វសិទ្ធិជារកចើនកតរូវបានផ្្ល់ឲ្យប្្ស  
កប្ងំ អាកស័យរលើសាថា នការណ៍កបរទសនីមយួៗ។ រៅ្្ននុងកបរទសបងក្់ាអដស 
រមដរឹ្នា ំនិងរមដរឹ្នារំងរបស់គណប្្សកប្ងំទទួលបានការយ្ចិត្ទនុ្ដ្្ ់
ជាពិរសស។ ពួ្ រគកតរូវទទួលបាន្អនង្ការោិល័យរៅ្្ននុងអង្ នីតិប្បញ្ញត្ិ 
និងមានរលខាផ្្ល់ខ្ួន រហើយនិងមានសិទ្ធិ្្ននុងការរស្នើសនុំ រដើម្បទីទួលបាន 
ឯ្សារ និងទិន្ននយ័អដលធម្មតាវាមនិអមនសកមាបស់ាធារណជនទូរៅ និង 
សមាជិ្សភារទ។

រដ្យអាកស័យរលើសាថា នការនរោបាយ និងទម្ាបន់នកបរទស អ្្ន ដរឹ្នា ំ
ននក្រុមអ្្ន នរោបាយមយួ អាចកតរូវបានរកជើសររ ើសរដ្យរសរ ីរដ្យសមាជិ្ 
របស់ខ្ួន ឬរៅ្្ននុងការពិរកោោះរោបល់ោ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមយួនរឹងអ្ន្ដរឹ្នា ំ
របស់គណប្្ស។ ជាញរឹ្ញាបម់ានការចរចាោ៉ា ងខ្ាងំរៅពីរកកាយការបិទទ្វ រ 

5 សន្និសីទកបធានជាធម្មតារមួបញ្ចូ លកបធាន ឬកបធានសភា និងអននុកបធានរដ្ឋសភា រដ្យមានកបធាន 
និងអននុកបធានគណ្មា្ម ធិការអចិនសន្យរ៍ដ្ឋសភា និងកបធាន និងអននុកបធានក្រុមគណប្្ស។

កបធានតំណាងឲ្យក្រុម 
អ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុង
្ិច្ចកបជនុំសំខាន់ៗ  
និងមានសិទ្ធដិរឹ្នា ំ
នីតិវធីិ



ឯកសារពិគ្រោះគោបល់ស្រាប់ការអភិវឌ្ឍគណបក្សនគោបាយ
ភាគ៣
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រវាងភាគី និងក្រុមអ្្ន នរោបាយ្្ននុងការសរកមចចិត្ថ្នរណាអដលនរឹងដរឹ្នា ំ
ក្រុមរៅ្្ននុងសភា។ កបធានក្រុមអ្ន្នរោបាយរនោះ គឺ្កមរធ្វើជាកបធាននន 
គណប្្ស ឬរបស់គណប្្សទងំមូលណាស់។ រៅចក្ភពអងរ់គ្សផ្្នុយម្ 
វញិ អដលក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវបានកគបដណ្បរ់ដ្យអង្ការប្្សអដលពួ្ 
រមដរឹ្នានំនគណប្្សសភាដសំ៏ខានទ់ងំពីររនោះ ក្ាយជារមដរឹ្នានំនគណប្្ស 
របស់ខ្ួនរដ្យស្វ័យកបវត្ិ។ រហតនុដូរច្នោះរហើយ សមាជិ្ននសភាមានសិទ្ធិទងំ 
កសរុងរដើម្បរីរ ើសរមដរឹ្នារំបស់ពូ្រគ។

មានវធិីពីរោ៉ា ង រដើម្បរីកជើសររ ើសកបធានរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ។ សមា 
ជិ្ននក្រុមអ្ន្នរោបាយមា្ន ្់ៗ  អាចរបាោះរ ្្ន តរដ្យរសរ ី្ ្ននុងការ សរកមច 
រកជើសររ ើសអ្ន្អដលនរឹងដរឹ្នាពំួ្រគ ឬកបសិនរបើរមដរឹ្នារំនាោះ កតរូវបានរកជើស 
ររ ើសរដ្យគណប្្ស អញ្ច រឹងសមាជិ្ទងំអស់រនាោះ កតរូវអតរបាោះរ ្្ន ត រដើម្ប ី
បញ្ជា ្ពី់ការយល់កពមរបស់ពួ្រគ ្្ននុងការទទួលយ្រប្្ជនអដលរស្នើរ�ើង 
រដ្យគណប្្ស។ វធិីមយួណា្ប៏ាន្្ននុងចំរណាមវធិីទងំពីររនាោះ ្្ននុងការក្ាយ 
ជាកបធានគឺ៖

 � ទីមយួ គឺកតរូវរោរព និងយល់កពមរដ្យមតិភាគរកចើនរបស់សមាជិ្ក្រុម 
អ្្ន នរោបាយ។ កបសិនរបើរមដរឹ្នាទំំនងជាមនិអាចទទួលបានភាព 
កសបចបាបក់គបក់ោនរ់ទរនាោះ វានរឹងមានហានិភយ័ អដលក្រុមអ្ន្នរោ   
បាយនរឹងកតរូវអបងអច្ជាពីរអផ្្ន្រផ្្សងោ្ន  ននក្រុមអ្ន្នរោបាយអដលមាន 
ននិា្ន ការខនុសៗោ្ន  អដលរធ្វើឱ្យអន្រយដល់កបសិទ្ធិភាព និងសមតថាភាពរបស់ 
ក្រុម ្្ននុងការសរកមចរោលរៅរបស់ខ្ួន។

 � ទីពីរ ល្្ខណ្ឌ វនិិច្យ័សំខាន ់ គឺកតរូវមានបទពិរសាធនន៍រោបាយកគប ់
កោន ់និងគនុណសម្បត្ិចាបំាច់្ ្ននុងការដរឹ្នាកំ្រុមអ្ន្នរោបាយកបចានំ្ងៃ។

អគ្គគលខាធិការ	ឬ្្រធាន្ករុមគណបក្ស

អាកស័យរៅរលើទំហំប្្សរបស់ពួ្ រគ ក្រុមអ្ន្នរោបាយនីមយួៗគួរមាន 

កបធានកតរូវរោរព 
និងយល់កពមរដ្យ 

មតិភាគរកចើន 
និងកតរូវមានបទពិរសា- 

ធនន៍រោបាយកគប ់
កោន ់និងគនុណសម្បត្ ិ

ចាបំាច់្ ្ននុងការដរឹ្នា ំ
ក្រុមអ្ន្នរោបាយ



ការររៀបចំ និងការងាររបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ្្ននុងសភា
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កបធានក្រុមគណប្្សមា្ន ្ ់ (រកចើននា្)់ -ឬអគ្រលខាធិការមា្ន ្ ់ (រកចើននា្)់។  
កបធានក្រុមគណប្្សមា្ន ្ ់ កតរូវកគបក់គងធនុរៈ្ិច្ចរបស់គណប្្សជាចម្បងរៅ 
្្ននុងអង្នីតិប្បញ្ញត្ិ និងទទួលខនុសកតរូវសកមាប់្ ិច្ចការទំនា្ទ់ំនងរវាងអ្ន្      
តំណាងអដលមានឥទ្ធពិលតិចតួច និងថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់ពួ្រគ ្ដូ៏ចជាទំនា្ ់
ទំនងរវាងក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងគណប្្ស។

កបធានក្រុមគណប្្សល្អមា្ន ្ ់ គួរអតជាសមាជិ្មា្ន ្អ់ដលមានឥទ្ធិពល 
របស់គណប្្ស។ ោតគ់ួរអតមានភាពកសបចបាបរ់ៅ្្ននុងអ្វអភ្ន្របស់សមា 
ជិ្ ទងំអស់ រហើយនិងមានសមតថាភាពពិភា្សារដ្យរបើ្ចំហពីបញ្ហា ពា្ព់ន័្ធ
ជាមយួនរឹងថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ រដ្យរស្មើភាពោ្ន  គឺសមា 
ជិ្មា្ន ្់ៗ  របស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយគួរអតមានលទ្ធភាពចូលជួបកបធាន និង 
អាចនិោយរដ្យរសរ ីអំពីបញ្ហា អដលពួ្រគ្ំពនុងអតកបឈមជាមយួ។ កបធាន 
ក្រុមគណប្្សកតរូវដរឹងនូវអ្វីៗទងំអស់ អំពីការងារ និងស្ម្មភាពរបស់ក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយ និងផ្លវបិា្ គួរអតដ្្ប់ញ្ចូ ល្្ននុង្ិច្ចកបជនុំថ្្ន ្ដ់រឹ្នា ំ ទងំអស់  
ោតក់តរូវដរឹងពីការអភវិឌ្ឍ និងរសច្្ីសរកមចចនុងរកកាយបំផ្នុត។ រលើសពរីនោះ 
រៅរទៀត កបធានក្រុមគណប្្សគួរអតមានជំនាញទំនា្ទ់ំនងល្អ និងសមតថាភាព 
ការចរចាដប៏នុិនកបសព្វ រដើម្បរីធ្វើការងារឱ្យមានកបសិទ្ធិភាព។ ជាចនុងរកកាយ ោត់
គួរអតមានចំរណោះដរឹងជាចាបំាច់្ ្ននុងការរកបើកបាស់ នូវបរច្ច្វជិាជា ទំនា្ទ់ំនង 
ទំរនើប (ការវាយអតថាបទ ការរឆ្ើយឆ្ងអនុីអម៉ាល កបពន័្ធពត័ម៌ានសង្ម ការរកបើ 
កបាស់្ម្មវធិីវាយអតថាបទ។ល។)

រោ្អ្ន្្អ៏ាចអានអតថាបទ រៅចំណនុ ច៣.ខii រដើម្បទីទួលបានពត័ម៌ាន 
លម្អតិជាងរនោះ អំពីកាតព្វ្ិច្ចរបស់កបធានក្រុមគណប្្ស។

អ្នកនាពំាក្យ

សារៈសំខានស់កមាបស់ាថា បន័នីមយួៗ គឺកតរូវអតអតងតាងំអ្ន្នាពំា្្យមយួរូប។ 
រនោះគឺធានាថ្យនុទ្ធសាសស្ទំនា្ទ់ំនងខាងរករៅននសាថា បន័មយួរនោះ មានសង្តិ 

កបធានក្រុមគណប្្ស 
មា្ន ្ ់កតរូវកគបក់គងធនុរៈ 
្ិច្ចរបស់គណប្្សជា 
ចម្បងរៅ្្ននុងអង្ 
នីតិប្បញ្ញត្ិ

កបធានក្រុមគណប្្ស 
ល្អមា្ន ្ ់គួរអតជាសមា 
ជិ្មា្ន ្អ់ដលមានឥទ្ធ ិ
ពលរបស់គណប្្ស
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ភាព រហើយបានអននុវត្កប្បរដ្យវជិាជា ជីវៈ។ រៅរពលអដលអ្ន្នាពំា្្យកតរូវ 
បានអតងតាងំចបាស់ោស់រហើយ រពលរនាោះកបពន័្ធពត័ម៌ាន និងអ្ន្ពា្ព់ន័្ធ 
ដនទរទៀតដរឹងថ្ រគកតរូវទ្ទ់ងជាមយួអ្ន្ណាសកមាបក់ារទទួលបានពត័ម៌ាន។ 
ដូរច្នោះរហើយ សមាជិ្រផ្្សងរទៀតរបស់ក្រុម ្ប៏ានធូរកសាលពីកាតព្វ្ិច្ចរនោះ     
រកពាោះរគអាចមានរពលរវោរកចើនជាងមនុន រដ្យរផ្្តរលើការទទួលខនុសកតរូវ 
របស់ពួ្រគ។

ចំនួនអ្ន្នាពំា្្យអដលចាបំាចស់កមាបក់្រុមអ្ន្នរោបាយ អាកស័យរៅរលើ 
ទំហំននក្រុមរនាោះ គឺអាចមានពីរ បី ឬរពលខ្ោះរកចើនជាងរនោះ អាកស័យរៅតាម 
តកមរូវការចាបំាច។់ អ្ន្នាពំា្្យមា្ន ្ ់គួរអតមានភាពជាអ្ន្ដរឹ្នា ំនិងមានជំនាញ 
ទំនា្ទ់ំនងល្អកបរសើរ រហើយមានសមតថាភាពអាចសររសររសច្្ីកពាងកបកាស
សារពត័ម៌ានចបាស់ោស់ និងអាចផ្្ល់្ិច្ចសមា្ភ សនដ៍ល់ទូរទស្សន ៍ និងវទិ្យនុ 
បាន។ អ្្ន នាពំា្្យគួរអតអាចទ្ទ់ងបានកគបរ់ពលរវោទងំអស់ សកមាប ់
រឆ្ើយឆ្ងនរឹងសំណួរ និងមានជំនាញបរច្ច្វទិយាទំនា្ទ់ំនងទំរនើបល្អ (ការវាយ 
អតថាបទ ការសររសរអនុីអម៉ាល កបពន័្ធពត័ម៌ានសង្ម។ល។)

អ្ន្នាពំា្្យមា្ន ្ ់គួរអតជូនដំណរឹ ងអំពីស្ម្មភាពខាង្្ននុងននក្រុមអ្ន្នរោ
បាយ និងការជួបកបជនុំជាមយួថ្្ន ្ដ់រឹ្នាឲំ្យបានរទៀងទត ់ រដើម្បពីិភា្សាអំពី 
យនុទ្ធសាសស្ទំនា្ទ់ំនងរនោះ។

បញ្ហា 	និង	ភូមិសាសស្	-	ស្អែកគលើជំនាញ

រដើម្បរីធ្វើការងារឲ្យមានកបសិទ្ធិភាព សមាជិ្រៅ្្ននុងក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវអត
មានជំនាញទូរៅមយួ្្ននុងវស័ិយរនោះ។ ការអបងអច្អបបរនោះ អននុញ្្ញ ត សកមាប់
ការជួបជនុំ្្ននុងការសរកមចចិត្ រដ្យអផ្្ន្រលើចំរណោះដរឹងជំនាញរបស់សមាជិ្
មា្ន ្់ៗ  រលើកបធានបទជា្ោ់្។់

មានវធិីសាសស្ចម្បងពីរោ៉ា ងរដើម្បសីកមរួចឯ្រទសរនោះ។ លទ្ធភាពទីមយួ 
គបឺញ្ហា -អផ្្អ្រលើការអបងអច្។ ឧទហរណ៍ដូចជា សមាជិ្មយួចំនួនននក្រុម

អ្ន្នាពំា្្យកតរូវធានា 
ថ្យនុទ្ធសាសស្ទំនា្ ់

ទំនងខាងរករៅនន 
សាថា បន័មយួរនោះ មាន 

សង្តិភាព រហើយបាន 
អននុវត្កប្បរដ្យ 

វជិាជា ជីវៈ
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អ្ន្នរោបាយអាចចាបអ់ារម្មណ៍ផ្្ល់ខ្ួន និង/ឬ វជិាជា ជីវៈអំពីបញ្ហា ពា្ព់ន័្ធ 
បទប្បញ្ញត្ិពល្ម្មការងារ ខណៈអដលសមាជិ្ មយួចំនួនរផ្្សងរទៀតងា្ម្
ចាបអ់ារម្មណ៍អំពីរោលនរោបាយសនុខភាព។ វធិីសាសស្ទីពីរគឺ អននុវត្នត៍ាម 
ជំនាញខាងភូមសិាសស្-អផ្្អ្រលើការអបងអច្ មាននយ័ថ្  សមាជិ្ សភាមយួ 
ចំនួន អដលទ្ទ់ងជាមយួតំបនរ់នាោះជាពិរសស គួរអតមានអាទិភាពរកចើន 
សកមាបក់ារពិរកោោះរោបល់។ 

ការអបងអច្អបបរនោះ អាចជាផូ្្វការ (គណៈ្មា្ម ធិការអដលមានរចនា    
សមពន័្ធផ្្ូវការ្្ននុងចរំណាមក្រុមអ្្ន នរោបាយ) ឬមនិផ្្ូវការ (កបជាជនរផ្្តរលើ
កបធានបទជា្ោ់្ម់យួចំនួន និងកតរូវបានចាតទ់នុ្ថ្ជា «្ិច្ចការជំនាញ» 
រលើ្ម្មវតថានុអដលទ្ទ់ងរៅនរឹងពួ្ ោត)់។ គឺអាកស័យរលើទំហំននក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយ បរមិាណ និង្កមតិននការអបងអច្ការងារកបអហលមានការផ្្ស់ប្ូរ។ 
គំនិតរនោះ គឺរកបើកបាស់រដើម្បពីកងរឹងសមតថាភាពសមាជិ្ឲ្យកានអ់តរ រឹងមា ំ (បទពិ-
រសាធនជី៍វតិ និងការងារពីមនុនរបស់ពួ្ោត)់ សកមាបក់្រុមអ្្ន នរោបាយ ្្ននុង
ការក្ាយខ្ួនជាក្រុមមយួមានសមតថាភាព មានចរំណោះដរឹង និងមានកបសិទ្ធិភាព
ការងាររកចើនជាងមនុន។

នាយកោឋា នរោឋា ភិបាល	-	ស្អែកគលើការងារជំនាញ	(គណៈរ�ឋាមសន្តី្សគរាល)

បអនថាមរលើរនោះ មានរដ្ឋសភាមយួចំនួន បានអននុមត័នូវនាយ្ដ្្ឋ នរដ្្ឋ ភបិាល 
មយួ អដលឈររលើវធិីសាសស្ រដ្យបរងកើតជាគណៈ្មា្ម ធិការមយួចំនួនរៅ 
្្ននុងក្រុមអ្ន្នរោបាយ អដលបានចម្ងរចនាសមពន័្ធរបស់រដ្្ឋ ភបិាល៖ គណៈ 
្មា្ម ធិការរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួ កតរូវកគបដណ្បរ់លើបណ្ាវស័ិយជា 
រកចើន ដូចោ្ន រៅនរឹងក្សួងមយួអដរ។ ជាធម្មតា គណៈ្មា្ម ធិការទងំអស់រនោះ 
កតរូវបរំពញបអនថាម ជាជាងការជំនួសឲ្យគណៈ្មា្ម ធិការអដលអផ្្អ្រលើបញ្ហា  ឬ 
ភូមសិាសស្។ ឧទហរណ៍មយួ ដូចជា្រណីមយួរៅ្្ននុងកបរទសអងរ់គ្ស អដល
រគរៅថ្គណៈរដ្ឋមសនី្កសរមាលរនោះ បានរ ើ្តមានរូបរងរកចើនជាងមយួសត 
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វត្សម្រហើយ និងតំណាងជារដ្្ឋ ភបិាលមយួរផ្្សងរទៀត អដលោកំទរដ្យគណ 
ប្្សកប្ងំ។ ក្សួងនីមយួៗរបស់រដ្្ឋ ភបិាល គឺរមើលរឃើញថ្វាមានសមមាកត 
ោ្ន រៅនរឹងគណៈរដ្ឋមសនី្កសរមាល។ វធិីសាសស្រនោះ គឺបងាហា ញថ្គណប្្សកប្ងំ 
មានរចនាសមពន័្ធកតរឹមកតរូវ និងរកតៀមខ្ួនរចួជារកសច រដើម្បកីានក់ាបអ់ំណាច 
អដរ។ រដ្ឋមសនី្កសរមាល កតរូវពិនិត្យ ការអននុវត្ការងារក្សួងនីមយួៗ របស់រដ្្ឋ
ភបិាលពា្ព់ន័្ធរបស់ពួ្រគ គណៈរដ្ឋមសន្ីកសរមាលរនោះ កតរូវបរងកើត រោលនរោ 
បាយផ្្ល់ខ្ួន និងសំរណើ នីតិប្បញ្ញត្ិ រហើយបញ្ជា ្ថ់្ខ្ួន្ម៏ានបច្ចនុប្បន្នភាព  
កសបជាមយួនរឹង្ិច្ចការបច្ចនុប្បន្នទងំអស់រនាោះអដរ។ គណៈ្មា្ម ធិការទងំអស់ 
រនោះ បានចម្ងអង្ការរលខននក្រុមអ្ន្នរោបាយរៅខា្ន តតូចមយួ។

ឃ. វធិាននននីតិវធិី្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្នរោបាយ

រពលបរងកើតក្រុមអ្ន្នរោបាយមយួ ការសំខានរ់នាោះគឺ កតរូវកពមរកពៀងោ្ន រៅ
រលើនីតិវធិីកតរូវអននុវត្្្ននុងអ�ំនុងរពល្ិច្ចកបជនុំ។ ទីមយួ គឺជាមរធយាបាយមយួ 
របស់ការងារកប្បរដ្យកបសិទ្ធិភាព។ ទីពីរ គឺកតរូវអណនាដំល់សមាជិ្ទងំ 
អស់រៅ្្ននុងរពលរវោមយួអដលោតម់ានភាពមនិចបាស់ោស់។ ទីបី គឺកតរូវ 
រដ្ោះកសាយវវិាទ្ម្ម ឬការអខ្វងគំនិតោ្ន ជាមយួមរធយាបាយមយួកប្បរដ្យ 
សន្ិភាព និងអាចទទួលយ្បានទងំអស់ោ្ន ។

វធិាននននីតិវធិី គួរអត្ំណតនូ់វធាតនុទងំអស់របស់អង្ការរលខននអង្កបជនុំ 
មយួ អដលរមួមានទងំ៖

 � នីតិវធិី្ិច្ចកបជនុំមានល្្ណៈស្ងដ់្រ
 � រធ្វើ្ំណតរ់ហតនុ (អ្ន្ណាទទួលខនុសកតរូវ?)
 � អ្ន្ចូលរមួរៅ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំ (សមាជិ្របស់គណប្្ស? អគ្រលខាធិការ 

សភា? រដ្ឋមសន្ី? អ្្ន ជំនាញការ?)
 � ររៀបចំការរបាោះរ ្្ន ត (ការរបាោះរ ្្ន តរដ្យចំហ ឬបិទទ្វ រ? មានការផ្្ល់   

សិទ្ធិសរម្ងភាគរកចើនដ្ចខ់ាតជាល្្ណៈធម្មតា?)
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 � រយៈរពលនិោយ

អ្្ន អាចអានរៅចំណនុ ច៣.ខ.iii អំពីការពិពណ៌នាលំម្អតិរបស់វធិីនន្ិច្ច     
កបជនុំក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវបានរគររៀបចំរ�ើង។

ង. សង្តិភាពក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងវនិយ័ក្រុម

i. សង្តិភាពក្រុមអ្ន្នរោបាយ៖ យនុទ្ធសាសស្ និងឧប្រណ៍

ដូចបានពន្យល់កាលពីមនុនរចួរហើយ សង្តិភាពនរឹងនាមំ្នូវកបសិទ្ធិភាព ក្រុម
អ្្ន នរោបាយឲ្យបានកបរសើរជាងមនុន និងភាពរមើលរឃើញកានច់បាស់រៅរលើ
្្នរោបាយ។ រទោះបីជាោ៉ា ងរនោះ្្ី វប្បធម ៌ ឬតនុល្យភាពអំណាចរបស់ 
នរោបាយ រពលខ្ោះបងកការលំបា្ដល់រោលការណ៍រនោះ។ កបរទសអូសស្ាលី
បានផ្ល់្នូវឧទហរណ៍ននបទពិរសាធនទ៍ងំពីររនោះ។ រៅ្្ននុង្រណីគណប្្ស 
ពល្រ គណប្្សនរោបាយមានសិទ្ធនិិោយចនុងរកកាយ និងរសច្្ីសរកមច 
របស់ខ្ួន គឺជារសច្ី្សរកមចផូ្្វការសកមាបស់មាជិ្សភាអននុវត្តាម។ រៅ 
្្ននុង្រណី្ម្មវធិីរោលននគណប្្សវញិ មនិបានកគបដណ្បរ់លើកបធានបទ 
ជា្ោ់្ណ់ាមយួរនាោះរទ វាគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ ្្ននុងការររៀបចំ
ការរបាោះរ ្្ន តមយួ្្ននុងចរំណាមសមាជិ្របស់ខ្ួន រហើយនិងសរកមចនូវជំហរ 
របស់ក្រុម គួររធ្វើោ៉ា ងណាអំពីបញ្ហា រនាោះ។ បន្ាបម់្ លទ្ធផ្លនរឹងក្ាយជាផ្្ូវ
ការសំរបស់មាជិ្សភាគណប្្សពល្រទងំអស់។ ផ្្នុយរៅវញិ សមាជិ្ 
សភាគណប្្សកបជាធិបរតយ្យ មនិកតរូវបានបង្ំរដ្យរសច្្ីអណនានំនការ
របាោះរ ្្ន តរបស់ពួ្ រគពីគណប្្សនរោបាយរ�ើយ។ ពួ្រគមានរសរភីាព្្ននុង
ការរបាោះរ ្្ន តកប្ងំរៅនរឹងបំណងកបាថ្្ន របស់គណប្្សរនាោះ ដរបណាពួ្ 
រគកបា្ដចបាស់ថ្ រនាោះគឺជាជរកមើសផ្្ល់ខ្ួនរបស់ពួ្ រគ និងថ្វាមនិបានឆ្នុោះ
បញ្្ច ំងពីគំនិតរបស់គណប្្សរ�ើយ។ រៅសហរដ្ឋអារម៉ារ ិ្  គណប្្សកបជាធិ
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បរតយ្យបានរកជើសររ ើសការសកមបសកមរួល៖ សមាជិ្របស់ខ្ួនកតរូវបានរគរស្នើ
ឱ្យអននុវត្នត៍ាមរសច្្ីអណនាកំាររបាោះរ ្្ន តរបស់គណប្្ស ្ប៏៉ានុអន្សមាជិ្ 
ទងំរនាោះ កតរូវអននុញ្្ញ តរបាោះរ ្្ន តតាមឆន្ៈយល់រឃើញរបស់ខ្ួន រៅតាម            
កបធានបទជា្ោ់្ម់យួចំនួនជាបន្បន្ាប ់ រៅរពលពិភា្សារដញរដ្លទ្់
ទងនរឹងសិទ្ធិ្្ននុងការរលូំត្ូន ការកាតរ់ទសកបហារជីវតិ ការរធ្វើវសិ្្វ ម្មអហ្សន 
ឬសិទ្ធិរកជើសររ ើសការស្ាបរ់ដ្យភាពងាយកសរួល។ សមាជិ្ សភាសហរដ្ឋ 
អារម៉ារ ិ្  ្ប៏ានបរងកើតយនុទ្ធសាសស្្្ននុងការបញ្ជា ្ពី់ការជំទស់របស់ពួ្រគ      
រដ្យមនិរធ្វើឲ្យគណប្្សរបស់រគចនុោះរខសាយរ�ើយ ដូចជាការស្ម័កគចិត្អវត្ 
មានរៅរពលរបាោះរ ្្ន ត ឬការចនុោះរចញពីដំអណងជាបរណ្ាោះអាសន្ន រដើម្បអីននុ
ញ្្ញ តឱ្យអ្្ន ដនទរបាោះរ ្្ន តជំនួស។

រដ្យមនិគិតពី្កមតិរសរភីាពបនុគ្ល សមាជិ្ននក្រុមអ្ន្នរោបាយ    
ពួ្ ោតរ់ ី្ រយជាមយួនរឹងយនុទ្ធសាសស្អដលមាន ្្ននុងការពកងរឹងសង្តិភាពក្រុម    
និងរជៀសវាងការអបងអច្្ំ�នុងការរបាោះរ ្្ន ត។ យនុទ្ធសាសស្ទងំរនោះ គួរកតរូវ
បានរកបើកបាស់ជាចម្បងរដ្យកបធានក្រុមរបស់ក្រុមគណប្្ស (សូមរមើល៖ 
២.គ) ប៉ានុអន្្ក៏តរូវរកបើកបាស់រដ្យថ្្ន ្ដ់រឹ្នាកំ្រុមអ្្ន នរោបាយផ្ងអដរ កបសិន 
របើចាបំាច។់ យនុទ្ធសាសស្ទងំរនោះ រមួមាន៖

 � រកជើសររ ើសរដ្យកបរុងកបយត័្ននូវរប្្ជន។ មនុនរពលកបកាសថ្នរណា  
មា្ន ្ជ់ារប្្ជនរបស់គណប្្ស ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាគំួរអតកបា្ដថ្រប្្ជនអដល 
បាន រស្នើរ�ើងរនាោះ បានចូលរមួរៅ្្ននុងស្ម្មភាពរបស់គណប្្សមានរយៈ 
រពលយូរកគបក់ោន ់ និងបានបងាហា ញនូវសញ្្ញ ននអត្សញ្្ញ ណជាមយួនរឹង 
គនុណតនម្ និងរោលនរោបាយអដលដ្្រ់ចញរដ្យគណប្្ស។ ពិនិត្យ
បញ្ជា ្រ់មើលគនុណតនម្សីលធមរ៌បស់មននុស្ស ្ដូ៏ចជាសមតថាភាព និង 
មហិច្ិតារបស់ោត ់ មនុនរពលអដលអតងតាងំោតជ់ារប្្ជន រដើម្បកីាត ់
បនថាយហានិភយ័ននការទមទររសរភីាពរបស់ោតរ់កចើនហួសរហតនុ រៅ 
រពលអដលោតក់តរូវបានរកជើសររ ើស ឬកតរូវដរឹងការពិតថ្ ោតម់និបានយល់ 
កសបរៅនរឹង ទស្សនៈរបស់គណប្្សរទ។
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 � អំពាវនាវឱ្យមានភាពរសា្ម ោះកតងរ់បស់សមាជិ្ ចំរពាោះគណប្្ស។ រៅរពល 
អដលបញ្ហា មយួមានសារៈសំខានជ់ាពិរសសសកមាបគ់ណប្្ស រហើយការ 
អប្បា្ោ់្ន  ជាអផ្្ន្មយួបានគំរម្ំអហងដល់ភាពរជាគជយ័របស់គណ 
ប្្ស ្ ្ននុងរពលរបាោះរ ្្ន ត។ ការអខ្វងគំនិតោ្ន របស់អ្ន្តំណាងទងំរនាោះ គួរ
អតរពំញា្អំពីផ្លវបិា្អដលមានសក្ាននុពលសកមាបគ់ណប្្ស។ មាន្រណី 
ខោ្ះអដលមានផ្លកបរោជនស៍កមាបគ់ណប្្ស ពួ្រគគួរអតពិចារណាមនិ 
កតរូវរបាោះរ ្្ន តកប្ងំជាមយួជួរបណ្ាញក្រុមអ្្ន នរោបាយ រៅរលើកបធាន 
បទជា្ោ់្ណ់ាមយួរ�ើយ។ ការរពំញា្ដល់សមាជិ្ទងំអស់រនាោះ គឺកតរូវ 
យល់ចបាស់ថ្ ភាពទនរ់ខសាយរបស់គណប្្ស វានរឹងនារំៅរដ្យស្វ័យ    
កបវត្ិ្្ននុងការពកងរឹងោ៉ា ងរ រឹងមាដំល់គណប្្សកប្ងំ។ កបអហលរនោះជាការ 
អោះអាងមយួកប្បរដ្យកបសិទ្ធិភាព។ 

 � ការចរចា ដូចោ្ន រនោះអដរ កបសិនរបើជាមានការរបាោះរ ្្ន តជាពិរសស អដល 
សំខានស់កមាបគ់ណប្្ស រគអាចចរចាជាមយួនរឹងសមាជិ្ក្រុមអ្ន្នរោ
បាយបាន រកពាោះថ្ពួ្ោតអ់ាចមានរសរភីាពរកចើន្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តរៅ
រលើកបធានបទរផ្្សងៗរទៀត កបសិនរបើការអណនារំបស់គណប្្សកតរូវបាន 
អននុវត្នរ៍ៅ្្ននុង្រណីរនោះ។

 � ការអភវិឌ្ឍអាជីព និងការរលើ្ទរឹ្ចិត្ជាវជិជាមាន។ កបសិនរបើចាបំាច ់ គួរ
អាចរពំញា្កបាបដ់ល់សមាជិ្អដលរៅស្ា្រ់ស្ើរថ្ ការោកំទសកមាបគ់ណ 
ប្្សកតរូវបានរលើ្ទរឹ្ចិត្ោ៉ា ងខ្ាងំ និងអាចជួយ�ដល់សមាជិ្្្ននុងការ 
របាោះរ ្្ន ត ឬអតងតាងំជាមសន្ីការោិល័យអដលគួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍បាន។  
ជាការពិត ក្រុមអ្ន្នរោបាយរកជើសររ ើសកបធានអដលពួ្រគចងប់ាន អ្្ន
អដលទទួលបានការនិោយអំ�នុងរពល្ិច្ចកបជនុំរពញអង្ និងអ្្ន ចងរ់ធ្វើជា
គណអធិបតីរៅ្្ននុងអង្កបជនុំគណៈ្មា្ម ធិការ ឬអ្ន្ចងរ់ធ្វើជាគណអធិបតី 
ននអង្កបជនុំខ្ួនឯងផ្្ល់។ រៅ្្ននុងនយ័រនោះ ការទទួលបានោ៉ា ងរទៀងទត ់
រៅគម្ាតមយួពីជួរបណ្ាញក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងរធ្វើឲ្យអន្រយដល់ 
ភាពរមើលរឃើញ របស់ខ្ួនរៅចំរពាោះមនុខអង្កបជនុំទងំមូល វាបងាហា ញោ៉ា ង 
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ចបាស់ណាស់ថ្ មនិអមនជាយនុទ្ធសាសស្ល្អមយួរទ។ 

អ្វីអដលកតរូវការ ្ ្ននុងការគូសបញ្ជា ្ទ់្ទ់ងរៅនរឹងយនុទ្ធសាសសខ្ាងរលើរនោះ 
គឺជាមរធយាបាយមយួអបបននការបញ្ចនុ ោះបញ្ចូ ល និងការចរចាអដលគួរអតទទួល 
បានរដ្យរសរចីំរពាោះការអននុវវត្រដ្យោ្ម នអំរពើពនុ្រលនុយ។ ោ្ម នសមាជិ្កតរូវ 
ទទួលរងការបង្ំ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តោកំទ ឬកប្ងំរៅនរឹងកបធានបទមយួអដល
សថាិតរៅរកកាមកាលៈរទសៈណាមយួរនាោះរទ។

ii. ឧប្រណ៍ដ្្ពិ់នយ័

ជាការពិត យូរៗម្ងការអខ្វងគំនិតោ្ន គឺអតងអតរ ើ្តមានរ�ើង។ ជាទូរៅ រគគួរ
អតមានមហិច្ិតា្្ននុងការទបស់ាក តក់ារពារពួ្រគ រៅរពលអដលររឿងរ៉ា វបាន 
រ ើ្តរ�ើង ការរគចរវោះរចញពីជរម្ាោះរនាោះ វាមនិអមនជាដំរណាោះកសាយល្អ 
រ�ើយ។ រៅរពលខ្ោះ ការរលើ្ទរឹ្ចិត្តាមអបបល្្ណៈវជិជាមាន ្ម៏និរបើ្ 
ឱកាសកគបក់ោន ់ឲ្យលទ្ធភាពរបស់ក្រុមទទួលយ្វធិានការដ្្ពិ់នយ័កប្ងំ
រលើសមាជិ្ ណាមា្ន ្់្ ្ននុងចំរណាមសមាជិ្របស់ខ្ួនបានរទ ពួ្រគកតរូវមាន 
ភស្នុតាងជាចាបំាច់្ ្ននុងការសាថា ររ�ើងវញិនូវបទបញ្ជា  ឬ្្ននុង្រណីអដលមានការ
ររំោភបំពានរៅរលើក្មកបតិបត្ិជារដើម។

មានគំនិតសំខាន់ៗ ពីរគឺ។ ទីមយួ វធិានការដ្្ពិ់នយ័គួរអតជាវធិានការ 
វសិាមញ្ញ  មាននយ័ថ្ ការរកបើកបាស់វធិានរនោះរអាយបានទូលំទូោយ រនាោះគឺ
អាចយ្ឈ្នោះរលើរោលបំណងរបស់ពួ្រគបាន។ ភាពរជាគជយ័ននឧប្រណ៍ 
ដ្្វ់និយ័រនោះ គឺសិថាតរៅ្្ននុងការផ្្សោះផ្សាពួ្រគអដលជាតំណាង រហើយមនិកតរូវ 
រកបើកបាស់វធិានរនោះញរឹ្ញាបរ់ព្រនាោះអដរ។ សមាជិ្មា្ន ្់ៗ កតរូវដរឹងថ្កបសិន 
របើោតប់ានកបកពរឹត្អី្វមយួអដលផ្្នុយ ឬរធ្វើរអាយខូចរ្រ ្ិ៍រ ្្ម ោះរបស់ប្្សរនាោះ 
ោតក់តរូវអតកបឈមនរឹងផ្លវបិា្ និងការស្ីបរន្ាសពីប្្ស។ ទីពីរ វធិានការ  
ដ្្ពិ់នយ័គួរអតមានការវវិឌ្ឍសន្សរឹមៗ និងអកបកបរួលរៅតាមសភាពការណ៍ជា្ ់

 ោ្ម នសមាជិ្កតរូវ 
ទទួលរងការបង្ំ្្ននុង 

ការរបាោះរ ្្ន តោកំទ ឬ 
កប្ងំរៅនរឹងកបធាន 
បទមយួអដលសថាិតរៅ 

រកកាមកាលៈរទសៈ 
ណាមយួរនាោះរទ

វធិានការដ្្ពិ់នយ័ 
គួរអតជាវធិានការ 

វសិាមញ្ញ
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អស្ងននសាថា នការណ៍។ រនាោះមនិអមនជាការ្្តនវរបស់ប្្សរទ អដលកតរូវផ្្ល់ 
ចរម្ើយដអដលៗរៅនរឹងការកបកពរឹត្ខនុសតិចតួច ឬរៅនរឹង្ំហនុសអដលធងៃនធ់ងៃរ 
រនាោះ។ និោយរមួ ការដ្្ទ់ណ្ឌ ្ម្មកតរូវអតយនុត្ិធម។៌ 

ការសរកមចចិត្្្ននុងការដ្្រ់ទសរលើសមាជិ្ ណាមា្ន ្ ់ មនិកតរូវអននុវត្ន៍
រទសកសាលរព្រនាោះរទ គឺកតរូវអននុវត្តាមនីតិវធិីដត៏រឹងរនុ រឹងមយួ។ គណៈ្មា្ម  
ធិការវនិយ័ ជាធម្មតា បានបរងកើតរ�ើងរដ្យថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់ក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយ និងអាចរមួបញ្ចូ លសមាជិ្ មានកបធាន អននុកបធានរបស់ក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយ អគ្រលខាធិការ និងកបធានននគណៈ្មា្ម ធិការនានារបស់ក្រុមអ្ន្នរោ
បាយ។ ដូចជារៅរល់សវនាការ «រៅក្ម» មនិលរម្អៀងដូចអដលអាចរធ្វើរៅ 
បាន។ ពួ្រគកតរូវអតបងាហា ញនូវរហតនុផ្លននការវនិិច្យ័រទសមានល្្ណៈអពយា 
ក រ្ឹត ឬ្រ៏ោងតាមចបាបទ់ងំឡាយអដលពា្ព់ន័្ធ។ សមាជិ្អដលទទួលរង 
ការរចាទកបកាន ់គួរអតទទួលបានសិទ្ធិរពញរលញ្្ននុងការការពារខ្ួន។

ឧប្រណ៍ដ្្ពិ់នយ័អដលក្រុមអ្ន្នរោបាយ អាចអននុវត្កប្ងំរៅនរឹង 
សមាជិ្របស់ខ្ួន រមួមាន ៖

 � ការកពមានផ្្ល់មាតពី់អគ្រលខាធិការ ឬថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ
 � ការកពមានជាោយល្្ណ៍អ្្សរពីអគ្រលខាធិការ ឬថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ
 � ការដ្្ពិ់នយ័អាកស័យរលើសាថា នភាពទមងៃនរ់ទសនន្ំហនុស
 � ការដ្រចញពីមនុខតំអណង 
 � ការបរណ្ញរចញពីក្រុមអ្ន្នរោបាយ (ឬប្្ស) សកមាបក់ារបំពានធងៃនធ់ងៃរ

ច. មូលនិធិ

i. មូលនិធិសាធារណៈសកមាបក់្រុមនរោបាយ

សំណួរពា្ព់ន័្ធរៅនរឹងមូលនិធិសាធារណៈសកមាបក់្រុមអ្ន្នរោបាយ គឺមាន
ភាពខនុសៗោ្ន ពីកបរទសមយួរៅកបរទសមយួ។ ឧទហរណ៍ ្្ននុងកបរទសបារងំ 

ការដ្្ទ់ណ្ឌ ្ម្មកតរូវ 
អតយនុត្ធិម៌

«រៅក្ម» មនិលរម្អៀង 
ដូចអដលអាចរធ្វើ 
រៅបាន
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រៅរពលអដលក្រុមអ្្ន នរោបាយកតរូវបានទទួលស្ាល់ជាផ្្ូវការ រពលរនាោះក្រុម 
អ្ន្នរោបាយរៅ្្ននុងរដ្ឋសភាទទួលបានមូលនិធិកទកទងពី់រដ្ឋ (ពា្់្ ណ្ាល 
នន្វកិាទងំមូល គផឺ្្តផ់្្ងឲ់្យមូលនិធិរបស់គណប្្សនរោបាយ)។ បរមិាណ 
ននមូលនិធរិនោះ គឺកតរូវបានអបងអច្រៅ្្ននុងចំរណាមក្រុមអ្ន្នរោបាយរដ្យ
សមាមាកតរៅនរឹងភាពចាបំាចន់ីមយួៗ របស់ពួ្រគតាមចំនួនអសនៈរៅ្្ននុង 
សភា។ មូលនិធិសាធារណៈរនោះ ភាគរកចើនកតរូវបានរកបើកបាស់រដ្យក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយសកមាបក់ារចំណាយរលើបនុគ្លិ្របស់ខ្ួន និងការ ជួលការោិល័យ 
្ប៏៉ានុអន្កតរូវបានរកបើកបាស់រលើការចំណាយកបតិបត្ិការការងារ រលខាធិការ និង
ការចំណាយរលើ្ិច្ចការទំនា្ទ់ំនងសាធារណៈផ្ងអដរ (ដូចជា ការផ្្សព្វផ្សាយ 
ការរបាោះពនុមព និងការអច្ចាយរសៀវរៅ ខិតបណ័ណ ។ល។)។ ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 
្ទ៏ទួលបាននូវរបបពន្ធពិរសសផ្ងអដរ អដលជាទកមងម់យួរផ្្សងរទៀតននមូល 
និធិសាធារណៈ។ កបពន័្ធដូចោ្ន រនោះអដរ មានរៅ្្ននុងកបរទសភាគរកចើន អដល    
ក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវបានទទួលស្ាល់រលើសលនុប ដូចជាសាថា បន័សភា។

មូលនិធិសាធារណៈរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយរនោះ គរឺកបើកបាស់្្ននុងទិសរៅ 
ពកងរឹងការបរញ្ច ញមតិតាមអបបកបជាធិបរតយ្យ បានផ្្ល់រអាយតួអង្ទងំអស់ 
រធ្វើជាមរធយាបាយ ្្ននុងការបំរពញកាតព្វ្ិច្ចរបស់ពួ្ រគ រកកាមល្្ខណ្ឌ រស្មើ 
ភាពោ្ន  និង្្ននុងការបរងកើតនូវរោលនរោបាយមយួល្អកបរសើរ។ តាមរយៈមរធយា 
បាយសាធារណៈ អដលមានតម្ាភាពននការផ្្ល់មូលនិធិដល់ក្រុមអ្ន្នរោ
បាយ កតរូវបានធានាថ្ជាជំនួយហិរញ្ញ វតថានុកតរឹមកតរូវនិងយនុត្ិធម។៌ វាជា្វកិាអដល 
វភិាជន ៍ តាមរយៈការអបងអច្របស់រដ្ឋជាសាធារណៈអាចកាតប់នថាយអាកស័យ 
តាមគណប្្សរបស់ពួ្រគ ឬភាគីពា្ព់ន័្ធឯ្ជនដនទរទៀត អដលឆ្នុោះបញ្្ច ំងនូវ
សក្ាននុពលសកមាបក់ារផ្្ល់មូលនិធិអដលជាអំរពើសូ្បា៉ា នក់តរូវបាន្យចនុោះ។

ii. កបភព្វកិាននមូលនិធិ

ចបាបស់្ីពីការផ្្ល់ហិរញ្ញ វតថានុឯ្ជនរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺមានភាពខនុសៗ 

មូលនិធិសាធារណៈ 
របស់ក្រុមអ្្ន នរោ 

បាយរនោះ គឺរកបើកបាស់ 
្្ននុងទិសរៅពកងរឹងការ 
បរញ្ចញមតិតាមអបប 
កបជាធិបរតយ្យ បាន 
ផ្្ល់រអាយតួអង្ទងំ 

អស់រធ្វើជាមរធយាបាយ 
្្ននុងការបំរពញកាតព្វ 

្ិច្ចរបស់ពួ្ រគរកកាម 
ល្្ខណ្ឌ រស្មើភាពោ្ន  
និង្្ននុងការបរងកើតនូវ 

រោលនរោបាយមយួ 
ល្អកបរសើរ
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ោ្ន រៅ្្ននុងកបរទសនីមយួៗ។ ជាទូរៅ ចបាបគឺ់រធ្វើការកតរួតពិនិត្យោ៉ា ងតរឹងរនុ រឹង 
រលើការផ្្ល់ហិរញ្ញ វតថានុឯ្ជនរនោះ រដើម្បី្ នុ ំឲ្យមានភាពកជរួលកចបល់រលើតនុល្យភាព
នរោបាយ និងភាពចាញ់រកបៀបោ្ន របស់ភាគអីដលមានមរធយាបាយតិចតួចជាង 
រនាោះ។ ឧទហរណ៍ ដូចជាការបរចិា្ច គធនធានឯ្ជន ជាទូរៅកតរូវ្ំណត់្ ្ននុង 
ចំនួនមយួជា្ោ់្។់

មយួអផ្្ន្រទៀតននមូលនិធិរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ គឺបានម្ពីការវភិាគ
ទនរដ្យផ្្ល់ពីសមាជិ្របស់ខ្ួន អដលបានបរច្ិាគកបា្អ់ខមយួចំអណ្ 
របស់ខ្ួន ចូល្្ននុងមូលនិធិរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ រហតនុដូរច្នោះរហើយ  
ការធានាថ្ក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងអ្្ន តំណាងរបស់ខ្ួនឯងផ្្ល់ អាចឲ្យរគ
បំរពញការងារបានកប្បរដ្យភាពរពញចិត្រពញរ្្ើម។ មនិអតប៉ានុរណាណ ោះ 
សមាជិ្ទងំរនាោះ អាចដ្ ឬបូ្របនុគ្លិ្របស់ខ្ួនជាបរណ្ាោះអាសន្ន ឬជាអចិ-
នសន្យរ៍ៅ្អន្ងរផ្្សងមយួរទៀតបាន ្្ននុងការបរកមើឲ្យក្រុមអ្ន្នរោបាយ និង
អាចជួយ�រអាយការងាររៅទីរនាោះឲ្យកបកពរឹត្រៅបានរដ្យរលូន។ 

ជាចនុងរកកាយ រល់ស្ម្មភាពទងំឡាយអដលបានររៀបចំរ�ើងរដ្យគណ 
ប្្សនរោបាយ ្អ៏ាចជាកបភពចំណូលផ្ងអដរ (ជាឧទហរណ៍ ការកបមូលផ្្នុ ំ 
អ្្ន រសា្ម ោះកតងន់រោបាយ, កពរឹត្ិការណ៍សង្ម ការឧបតថាម្ភដល់សន្និបាត ។ល។) 

ជាទូរៅចបាបគឺ់រធ្វើការ 
កតរួតពិនិត្យោ៉ា ងតរឹងរនុ រឹង 
រលើការផ្្ល់ហិរញ្ញ វតថានុ 
ឯ្ជនរនោះ រដើម្បី្ នុ ំឲ្យ 
មានភាពកជរួលកចបល់ 
រលើតនុល្យភាពនរោ 
បាយ  នងិភាពចាញ់ 
រកបៀបោ្ន របស់ភាគី 
អដលមានមរធយាបាយ 
តិចតួចជាងរនាោះ
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៣.	ការងាររបស់្ករុមអ្នកនគោបាយ

្. ទំនា្ទ់ំនងជាមយួនរឹងសាថា បន័គណប្្សនរោបាយ

រៅ្្ននុងកបរទសអូសស្ាលី ល្្ន្ិ្ៈរបស់គណប្្សរសរនីិយមបានអចងថ្ ក្រុម 
អ្្ន នរោបាយ និងមសន្ីរបស់គណប្្សនរោបាយ មានកាតព្្វ ិច្ចកតរូវផ្្ល់ដល់ 
ោ្ន រៅវញិរៅម្ នូវការវវិត្នរោបាយចនុងរកកាយ និងកតរូវសហការោ្ន ោ៉ា ង 
ជិតស្និទ្ធបំផ្នុត។ រៅ្្ននុងកបរទសសែនុយអអត អ្ន្កបជាធិបរតយ្យសង្ម គឺកតរូវ  
ទទួលខនុសកតរូវរលើការងាររបស់ខ្ួនរៅចំរពាោះមនុខរបស់សមាជគណប្្ស និង   
កតរូវបញ្ចូ នរបាយការណ៍ ស្ីពីស្ម្មភាពកបចាំ្ ្ន  ំ រៅគណៈ្មា្ម ធិការកបតិបត្ិ 
ប្្ស។ រៅ្្ននុងកបរទសកាណាដ្ រមដរឹ្នារំបស់ គណប្្សរសរនីិយមបានចាត់
តាងំមសន្ីទទួលខនុសកតរូវមយួរូប អដលមានតួនាទី្្ននុងការរយការណ៍ជូននាយ្
ននក្រុមកបរឹ្សារបស់គណប្្សអំពីស្ម្មភាពទងំអស់ និង្ិច្ចខិតខំកបរឹងអកបង 
របស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។

យន្ការនន្ិច្ចសហកបតិបត្ិការដត៏រឹងរនុ រឹងអបបរនោះ គឺបានចង្អនុលបងាហា ញថ្
សារៈសំខានសំ់របក់្រុមអ្្ន នរោបាយរធ្វើោ៉ា ងណា ្្ននុងការរ្សាទំនា្ទ់ំនង 
ជិតស្និទ្ធជាមយួនរឹងគណប្្សនរោបាយរបស់ខ្ួនបាន។ ទីមយួ សមាជិ្ទងំ 
អស់ ននក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវបានរកជើសតាងំរ�ើងរដ្យការរបាោះរ ្្ន តរបស់ 
គណប្្ស។ រហើយពួ្រគកតរូវបានអតងតាងំ ឲ្យរធ្វើជារប្្ជនរបស់ប្្សឈរ 
រ ្្ម ោះរៅ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន ត រដ្យរហតនុរនោះរហើយ កតរូវការរកបើកបាស់ស្ា្ 
សញ្្ញ របស់ប្្សរៅ្្ននុងការោិល័យរបស់ពួ្រគ។ គណប្្សនរោបាយបាន
ផ្្ល់ឲ្យពួ្ោតនូ់វមរធយាបាយ្្ននុងការរធ្វើយនុទ្ធនាការ មានដូចជា៖ ហិរញ្ញ វតថានុ អ្ន្ 
ស្ម័កគចិត្អច្ចាយខិតបណ័ណ  មរធយាបាយដរឹ្ជញជាូ នពួ្រគរៅកានក់ារោិល័យ
របាោះរ ្្ន ត។ល។ រលើសពរីនោះរៅរទៀត ចាបត់ាងំពីគណប្្សបានបរងកើតនូវ   
រចនាសមពន័្ធដល៏្អមយួរៅទូទងំកបរទសម្ កបជាពលរដ្ឋងាយកសរួលទទួល 



ការររៀបចំ និងការងាររបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ្្ននុងសភា

33

បានពត័ម៌ានតាមកបពន័្ធរនោះ។ ទីពីរ មូលរហតនុចាបំាចស់កមាបក់្រុមអ្្ន នរោ
បាយ ្្ននុងការរ្សាទំនា្ទ់ំនងជាមយួនរឹងគណប្្សនរោបាយរបស់ខ្ួន គឺថ្ 
របើរទោះជាអង្ភាពពីរដ្ចរ់ដ្យអ�្ោ្ន ្រ៏ដ្យ ក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺជាអផ្្ន្ 
ដម៏ានសារៈសំខានម់យួ របស់គណប្្សនរោបាយនីមយួៗ របស់ពួ្ រគ៖ 
មានអង្ភាពពីររៅ្្ននុងអាោរអតមយួ។ ពួ្ រគសថាិតរៅ្្ននុងអង្ភាពអតមយួ 
រហើយទទួលបានអតថាកបរោជនដូ៍ចោ្ន  ្្ននុងការពកងរឹងសមតថាភាពគណប្្ស។ 
ដូរច្នោះរហើយ ភារ្ិច្ចស្នូលរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺការអ្រ្សាទំនា្ទ់ំនង
ោ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមយួគណប្្សនរោបាយ រហើយកតរូវកបា្ដថ្ ពួ្រគរធ្វើការ
រដើម្បសីរកមចបាននូវរោលរៅរមួោ្ន ។ រសច្្ីអ្្ងការណ៍ គឺជាមូលដ្្ឋ នោ៉ា ង 
រ រឹងមា ំ មនិថ្ក្រុមអ្ន្នរោបាយរនាោះ មានភាពឯ្រជ្យពីគណប្្សនរោ 
បាយោ៉ា ងណា្រ៏ដ្យ៖ យនុទ្ធសាសស្កតរូវបានសកមបសកមរួល រហើយបនុគ្ល  
មា្ន ្់ៗ កតរូវអតដរឹងថ្អ្វីអដលនរឹងរ ើ្តមានរ�ើងរៅ្្ននុង “អាោររបស់ខ្ួន” រនោះ។

្ិច្ចខិតខកំបរឹងអកបងរដើម្បអី្រ្សាទំនា្ទ់ំនងកប្បរដ្យកបសិទ្ធផ្ល រវាង 
ក្រុមអ្្ន នរោបាយ និងគណប្្សនរោបាយ រមួមាន៖

 � ្ិច្ចកបជនុំរទៀងទតរ់វាងថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់គណប្្សនរោបាយ និងក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយ

 � រយការណ៍ជារទៀងទតអ់ំពីការអភវិឌ្ឍចនុងរកកាយបំផ្នុត របស់ភាគីទងំពីរ 
ជាធម្មតា គឺរយការណ៍រដ្យកបធានក្រុមគណប្្ស ឬមសន្ីគណរនយ្យភាព 
មយួរូប។ របាយការណ៍រនោះ អាចរធ្វើរ�ើងជាល្្ណៈផ្្ូវការ (ឧទហរណ៍ 
របាយការណ៍ជាោយល្្ណ៍អ្្សរ ដ្្ជូ់នថ្្ន ្ដ់រឹ្នាគំណប្្សនរោ 
បាយ ចនុោះកាលបររិចទ្ចបាស់ោស់ ឬដ្្ជូ់នសមាជិ្អំ�នុងរពល្ិច្ច 
កបជនុំប្្ស) ឬជាល្្ណៈមនិផូ្្វការ (ការរកាោះរៅចូល្ិច្ចកបជនុំ ការរផ្ញាើសារ 
ការរផ្ញាើតាមរយៈ អនុីអម៉ាល)។

 � ការចូលរមួរៅ្្ននុង្ិច្ចការពា្ព់ន័្ធនរឹងគណប្្សទងំមូល។ សមាជិ្របស់   
ក្រុមអ្ន្នរោបាយ គួរអតចូលរមួ្្ននុងការរកជើសររ ើសថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់គណ 
ប្្សនរោបាយ។ ផ្្នុយម្វញិ គណប្្សនរោបាយគួរអតមានសិទ្ធិ្្ននុង 

ដូរច្នោះរហើយ ភារ្ចិ្ច 
ស្នូលរបស់ក្រុមអ្្ន  
នរោបាយ គកឺារអ្ 
រ្សាទំនា្ទ់ំនងោ៉ា ង 
ជិតស្និទ្ធជាមយួគណ 
ប្្សនរោបាយរហើយ 
កតរូវកបា្ដថ្ ពួ្រគ 
រធ្វើការរដើម្បសីរកមច 
បាននូវរោលរៅរមួោ្ន
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ការរកជើសររ ើសថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយបានអដរ។ ការអននុវត្ 
ររបៀបរនោះ គឺថ្្ន ្ដ់រឹ្នាទំងំពីររកបើសិទ្ធិកសបចបាបប់ានោ៉ា ងទូលំទូោយ 
ខណៈ ្ិច្ចសហកបតិបត្ិការរវាងសាថា បន័ទងំពីរ ្្ននុងការសកមបសកមរួលឲ្យ
បានកានអ់តកបរសើរ។ កពរឹត្ការណ៍ទូរៅ ឬដំរណើ រទស្សន្ិច្ចជាមយួសមា
ជិ្ននក្រុមអ្ន្នរោបាយ និងគណប្្សនរោបាយ គឺជាវធិីសាសស្មយួ 
រផ្្សងរទៀត ្្ននុងការពកងរឹងទំនា្ទ់ំនងបនុគ្លរវាងសមាជិ្ និងបរងកើនការ 
ផ្្ស់ប្ូរពត័ម៌ានរវាងសាថា បន័ទងំពីរ។

ខ. ការររៀបចំស្ម្មភាពគណប្្សរៅ្្ននុងអង្នីតិបញ្ញត្ិ

i. កបធានក្រុម (បនុគ្ល)

ដូចបានររៀបរបខ់ាងរលើ (២.គ) កបធានក្រុមគណប្្សរដើរតួនាទីដសំ៏ខាន់្ ្ននុង
ជីវភាពកបចានំ្ងៃរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ។

តួនាទីមនុខងារទងំរនាោះ រមួមាន៖
 � បរងកើតបញជា ីរ ្្ម ោះសមាជិ្ អដលោតច់ងរ់�ើងបរញ្ចញមតិរោបល់ ្្ននុង 

សមយ័កបជនុំទ្ទ់ងរៅនរឹងញ្ញត្ិពិរសសណាមយួ និងរយៈរពលនិោយ 
យូរប៉ានុណាណ ។ កបធានក្រុមររៀបចំឱ្យមានការចូលរមួរធ្វើបទអន្ារគមន ៍ ពី 
សំណា្ ់ ក្រុមអ្្ន នរោបាយរបស់ខ្ួន អំ�នុងរពលសមយ័កបជនុំសភា   
រហើយអបងអច្រយៈរពលននការអ្្ងការណ៍រៅកានស់មាជិ្។ កបធាន
ររៀបរបអ់្សកមរួលរពលរវោតាមអដលអាចរធ្វើបានផ្ងអដរ ថ្មានសមា 
ជិ្ណាខ្ោះចងរ់�ើង រធ្វើបទបងាហា ញ។

 � កតរូវធានាថ្សមាជិ្មយួចំនួន ននក្រុមអ្ន្នរោបាយ នរឹងចូលរមួសកមាប ់
ការរបាោះរ ្្ន ត។ រនោះតកមរូវឲ្យរកាោះរៅពួ្ោត ់ឬរផ្ញាើសាររអ�ិចកតរូនិចរៅ
កានព់ួ្ ោត ់រដើម្បធីានាថ្ការចូលរមួពួ្ ោតរ់ៅតាមរពលរវោចាបំាច។់

 � វាយតនម្រលើជំហរបស់សមាជិ្រផ្្សងៗរទៀត ទ្ទ់ងនរឹងបញ្ហា ជា្ោ់្ ់
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មយួចំនួន និងរលើការោកំទកប្បរដ្យសក្ាននុពល របស់ពួ្ោតច់រំពាោះ 
រសច្្ីកពាងចបាប។់ រនោះមាននយ័ថ្ កតរូវរ្សាទំនា្ទ់ំនងជាមយួសមាជិ្ 
មនុនរពលកបជនុំរបាោះរ ្្ន ត រដើម្បអីស្វងយល់ពីការអខ្វងគំនិតោ្ន អដលអាចរធ្វើ
រៅបានជាមយួអ្្ន តំណាងមយួចំនួន ្ ្ននុងការរបាោះរ ្្ន តោកំទរសច្្ីកពាង
ចបាបរ់នោះ។ កបធានគួរអតពយាោមបញ្ចនុ ោះបញ្ចូ លសមាជិ្ ក្រុមរបស់ខ្ួន កតរូវ 
រឆ្ើយតបនរឹងសំណួររបស់ពួ្ោត ់ និងររៀបចំ្ិច្ចកបជនុំរវាងសមាជិ្ទងំ
រនាោះ និងរមដរឹ្នាកំ្រុមអ្ន្នរោបាយ រៅ្្ននុង្រណីតានតរឹង។ ការរដ្ោះ 
កសាយការភន្័កច�ំ ឬបញ្ហា បន្ិចបន្ួចរៅមនុនរពលសមយ័កបជនុំរពញអង្ 
អាចរធ្វើឱ្យក្រុមអ្្ន នរោបាយសាមគ្ីោ្ន  និងមានសំរ�ងកានអ់តខ្ាងំ្្ននុង
ការរបាោះរ ្្ន ត រហើយផ្ល់្ឱ្យមានឱកាសទទួលបានរជាគជយ័។

 � ការផ្្សព្វផ្សាយពត័ម៌ាន និងធានាថ្កគបស់មាជិ្មា្ន ្់ៗ ទទួលបានពត័ម៌ាន 
្្មជីានិច្ច។ ឯ្សារអដលបានរផ្ញាើឱ្យជាររៀងរល់សប្ាហ៍រដ្យកបធានក្រុម 
្ប៏ានផ្ល់្ការអណនាទិំសរៅអំពីការរបាោះរ ្្ន ត អដលបានអននុមត័រដ្យ 
រមដរឹ្នានំនក្រុមអ្្ន នរោបាយផ្ងអដរ (សូមរមើលចំណនុ ចខាងរកកាម៖ 
៣.ខ.២)។

 � ការររៀបចំរសច្្ីអណនាជំា្ញ្ចប ់ អដលរៅ្្ននុងរនាោះ កបធានបានររំលច 
អំពីចំណនុ ចសំខាន់ៗ អដលគណប្្ស ចងស់ងកតក់បាបឱ់្យសមាជិ្របស់ខ្ួន
រលើ្រ�ើងបញ្ជា ្ជ់ាមយួនរឹងមា្ច ស់រ ្្ន តរបស់ខ្ួន ឬជាមយួកបពន័្ធផ្្សព្វ 
ផ្សាយពត័ម៌ាន។ ឧទហរណ៍ រៅរពលបញ្ហា ជា្ោ់្ណ់ាមយួរ្ើតរ�ើង 
កបធានគួរអតពិរកោោះរោបល់ជាមយួថ្្ន ្ដ់រឹ្នា ំរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ 
និងគណប្្សនរោបាយ រដើម្បចីងក្ងរោបល់រនោះ រធ្វើជាអំណោះអំណាង 
ដរ៏ រឹងមា ំ រដ្យឈររលើជំហររបស់គណប្្សអដលោកំទបញ្ហា ពា្ព់ន័្ធរនោះ។ 
សមាជិ្ ក្រុមអ្ន្នរោបាយទងំអស់គួរអតអានឯ្សាររនោះ រកពាោះវានរឹង
ផ្្ល់ឱ្យោតជ់ាមយួយនុទ្ធសាសស្ ្្ននុងការការពារជំហររបស់ប្្ស និងរៅ   
រពលពួ្ោតជ់ួបមា្ច ស់រ ្្ន តរបស់ខ្ួន ឬកបពន័្ធផ្្សព្វផ្សាយពត័ម៌ាន។ គណ 
ប្្សរនោះនរឹង និោយ្្ននុងសំរ�ងអតមយួ និងពកងរឹងសង្តិភាពប្្សរបស់ 
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ខ្ួន និងភាពរមើលរឃើញកានអ់តចបាស់ ្្ននុងការអស្វងរ្ដំរណាោះកសាយ។
 � រធ្វើជាអន្រការរីវាងថ្្ន ្ដ់រឹ្នា ំនិងសមាជិ្របស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយអដល

មានឥទ្ធិពលតិច។ កបធានគួរអតបញជាូ នបណ្រឹ ងសារទនុ្ ្ និងការអខ្វងគំនិត
ោ្ន រៅថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។

 � ការជួយ�សមាជិ្អដលរទើបជាបរ់ ្្ន ត្្មីៗ ្្ននុងការទទួលបានការចាបរ់ផ្្ើម 
និងអស្វងយល់អំពីការងាររៅ្្ននុងសភា ឬ្្ននុងក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ របើ 
សមាជិ្ ្្មីដរឹងពីការទទួលខនុសកតរូវរបស់ខ្ួនបាន្បរ់ហ័សរនាោះ  ក្រុមអ្្ន
នរោបាយ្ក៏ានអ់តមានកបសិទ្ធភាពរៅតាមរនាោះអដរ។

ii. រសច្្ីអណនាកំបចាសំប្ាហ៍ (សារចរ)

រៅសហរដ្ឋអារម៉ារ ិ្  កបធានរកតៀមររៀបចំរសច្្ីអណនាអំដលគូសបញ្ជា ្អ់ំពី 
តារងរពលរវោចបាប ់ របស់សភាជាមយួនរឹងការ្ំណតរ់ពលរវោខនុសៗោ្ន
សកមាបក់ាររបាោះរ ្្ន ត។ រៅកបរទសអងរ់គ្ស ការកបរឹ្សាទងំរនោះកតរូវបាន 
រគរៅថ្ “រសច្្ីអណនា”ំ រហើយជរកមើសរផ្្សងៗ កតរូវបានគូសបន្ាតពី់រកកាម
រៅតាមសារៈសំខានរ់បស់វា។ រៅរពលជរកមើសមយួកតរូវបានគូសបន្ាតបី់រៅ
ពីរកកាមជរកមើសរនោះសំខានខ្់ាងំជាងរគ រហើយតកមរូវឱ្យសមាជិ្ក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយមានវត្មានរដើម្បរីធ្វើការរបាោះរ ្្ន ត។ ជរកមើសអដលកតរូវបានគូសបន្ាត ់
ពីររៅពីរកកាម ជរកមើសរនោះសំខានល់្មម ប៉ានុអន្សមាជិ្ក្រុមអាចអវត្មានតាម 
រយៈនីតិវធិី «ចាបគូ់»6។ ជរកមើសអដលគូសបន្ាតម់យួរៅពីរកកាម មាននយ័ថ្ 
អវត្មានអំ�នុងរពលរបាោះរ ្្ន តអាចរោគយល់ឱ្យបាន។

6  នីតិវធិីចាបគូ់រ អននុញ្្ញ តឱ្យសមាជិ្មា្ន ្ន់នក្រុមអ្ន្នរោបាយភាគរកចើនអវតម្ាន្្ននុងការរបាោះរ ្្ន ត 
កបសិនរបើសមាជិ្មា្ន ្ន់នក្រុមអ្្ន នរោបាយប្្សកប្ងំ មនិរធ្វើការរបាោះរ ្្ន ត។ តាមរយៈរនោះ 
រគអាចរ្សាតនុល្យ ភាពនរោបាយ្្ននុងសភាឱ្យរៅដអដល រហើយវាមនិរធ្វើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់លទ្ធផ្ល 
របាោះរ ្្ន តរ�ើយ។ កបធានក្រុមតំណាងរសស្ននក្រុមអ្ន្នរោបាយនីមយួៗ គួរអតជួបោ្ន មនុនរពល 
រធ្វើការរបាោះរ ្្ន ត រដ្យមានបញជា ីរ ្្ម ោះសមាជិ្អដលចងអ់វត្មានអំ�នុងរពលរបាោះរ ្្ន ត និងចាបន់ដ
គូឱ្យពួ្រគកបសិនរបើអាចរៅរចួ។
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រសច្្ីអណនាកំបចាសំប្ាហ៍ ឬរសច្្ីជូនដំណរឹ ង គឺជាឧប្រណ៍ដសំ៏ខាន់
អដលថ្្ន ្ដ់រឹ្នាកំ្រុមនរោបាយអាចរកបើកបាស់ រដើម្បរីធ្វើទំនា្ទ់ំនងជាមយួ 
សមាជិ្ឱ្យកានអ់តមានកបសិទ្ធភាព។ កបធានក្រុមតំណាងរសស្ គឺជាអ្ន្រចញ 
លិខិតទងំរនោះ។ ឯ្សាររនោះ កតរូវសរង្បកគបព់ត័ម៌ានទងំអស់អដលពា្ព់ន័្ធ 
នរឹង្ិច្ចការរបស់សមាជិ្សកមាបស់ប្ាហ៍បន្ាប។់ កបធានគួរអតរឭំ្អំពីកាល 
បររិច្ទ និងរពលរវោននការរបាោះរ ្្ន ត និង្ិច្ចកបជនុំអដលអាចនរឹងរ ើ្តរ�ើង 
អំ�នុងសប្ាហ៍ខាងមនុខរនោះ។ កពរឹត្ការណ៍រផ្្សងៗ អដលសមាជិ្ក្រុមអ្ន្នរោ
បាយអាចកតរូវបានអរញជា ើញចូលរមួរនាោះ ្អ៏ាចបញ្ចូ លរៅ្្ននុងសារចររនោះផ្ង
អដរ។ 

សារចររនោះ គួរអតរផ្ញាើរចញជាររៀងរល់សប្ាហ៍រៅឱ្យសមាជិ្ នីមយួៗ  
រហើយគួរអតចាតទ់នុ្ថ្ជាកបភពពត័ម៌ានសំខាន។់ រនោះមាននយ័ថ្ សមាជិ្ 
ទងំអស់អាចរ្បានពត័ម៌ាន រៅរពលកតរូវការពត័ម៌ានរនោះ ឬរៅរពលមានការ
រងឿងឆងៃល់អំពីជំហររបស់ប្្សរៅរលើជរកមើសននការរបាោះរ ្្ន តជា្ោ់្ម់យួ។

រសច្្ីអណនារំនោះកតរូវរបាោះពនុមព និងអច្ចាយរៅឱ្យសមាជិ្ ប៉ានុអន្្អ៏ាច 
បញជាូ នឱ្យតាមរយៈសាររអ�ិចកតរូនិច ឬបរងាហា ោះរៅរលើរគហទំពរ័របស់សមា 
ជិ្។ រនោះគួរអតងាយ្្ននុងការទទួលបាន សររសរឱ្យមានល្្ណៈសាមញ្ញ  
និងចបាស់ោស់ រហើយមនិគួរអវងរព្រនាោះរទ។ មយា៉ាងវញិរទៀត សមាជិ្គួរអត
អាចអស្វងរ្ពត័ម៌ានទងំអស់រៅ្្ននុងរសច្្ីអណនា ំ អដលពួ្រគអាចកតរូវការ
ទ្ទ់ងនរឹងស្ម្មភាពរបស់ក្រុមនរោបាយ និងសភាសកមាបស់ប្ាហ៍បន្ាប។់ 

ជាចនុងរកកាយ រសច្ី្អណនារំនោះគួរអតរបាោះពនុមពឱ្យបានកគបក់ោនជ់ាមនុន 
សកមាបស់មាជិ្មានរពលអាន និងអាចររៀបចំអផ្នការរដ្យរោងរៅតាម
តារងរពលរវោរបស់ខ្ួន។ រទោះជាោ៉ា ងណា រដើម្បធីានាបានថ្ ពត័ម៌ាន 
ទងំរនោះមានបញ្ចូ លនូវការអភវិឌ្ឍ និងពត័ម៌ានលម្អតិ្្មីៗទងំឡាយ អំពីស្ម្ម 
ភាពបន្ាបរ់បស់សភា គួរអតមនិកតរូវរផ្ញាើម្យឺតរពលរនាោះរទ។
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iii. ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ

ដូចោ្ន នរឹងរសច្្ីជូនដំណរឹ ងកបចាសំប្ាហ៍អដរ ្ ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ 
គឺជាឱកាស អដលពត័ម៌ានអាចអច្រអំល្្្ននុងចំរណាមសមាជិ្បាន។ ប៉ានុអន្ 
អ�ំនុង ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្នរោបាយ អាចអច្រអំល្ពត័ម៌ានបានកានអ់តទូលំ 
ទូោយជាង។

ជាបឋម ្ិច្ចកបជនុំបានកបមូលផ្្នុ ំសមាជិ្ទងំអស់ម្ជួបជនុំោ្ន រដើម្បរីធ្វើការ
ផ្្ស់ប្ូរទស្សនៈ និងរធ្វើបច្ចនុប្បន្នភាព។  ្ ិច្ចកបជនុំ គឺជាឱកាសសកមាប់្ ិច្ចពិភា្សា 
រដញរដ្ល និងរដ្ោះកសាយបញ្ជា ្ពី់ការភន័្ភកច�ំ។ មនិអតប៉ានុរណាណ ោះ អ្មទងំ
ផ្្ល់ឱកាសឱ្យសមាជិ្មនិសូវមានឥទ្ធពិល បងាហា ញពីអារម្មណ៍ថ្្ន ងំថ្្ន ្អ់ដល
ពួ្រគមនិរពញចិត្នូវយនុទ្ធសាសស្របស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ មនិស្ាបព់ួ្រគ
និោយអំពីបញ្ហា ្ង្វល់របស់ពួ្ ោត ់ ពា្ព់ន័្ធនរឹងចំណនុ ចខ្ោះៗននទស្សនៈ និង 
ការអណនារំបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ អដលអាចបណ្ាលឱ្យមានការបន្ភន័្ភ 
កច� ំរហើយនិងការអបងអច្ជាក្រុមជាពួ្រៅ្្ននុងក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ កបការ 
រនោះ នរឹងនាឱំ្យពួ្រគរចញមនុខរោិះគនក់្រុមអ្្ន នរោបាយជាសាធារណៈ ចរំពាោះ
ការមនិសបបាយចិត្របស់សមាជិ្ទងំរនាោះ ឬសូម្បអីតងអតការរបាោះរ ្្ន តកប្ងំ 
មនិោកំទអំ�នុងរពលសមយ័កបជនុំរពញអង្ននសភា។ ការអខ្វងគំនិតអដលអាច 
រ ើ្តមាន គួរអតរដ្ោះកសាយឱ្យបានរៅមនុនរពលរបាោះរ ្្ន តអំ�នុងរពល្ិច្ចកបជនុំ

ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។
អំ�នុងរពលកបជនុំក្រុមអ្ន្នរោបាយ រមដរឹ្នាកំ្រុម្ក៏តរូវបានរកជើសររ ើស 

និងរធ្វើការសរកមចចិត្ផ្ងអដរ។ រៅរពលចាបរ់ផ្្ើមសមយ័កបជនុំរបស់សភា ឬ     
រកកាយរពលរបាោះរ ្្ន តសមាជិ្ទងំអស់ របាោះរ ្្ន តរដើម្បរីកជើសតាងំកបធាន 
ក្រុម ្ដូ៏ចជាសមាជិ្ដនទរទៀតរបស់ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាគំណប្្ស។ ក្រុមរនោះ្អ៏ាច
របាោះរ ្្ន តឱ្យមានការផ្្ស់ប្ូរតួនាទី ឬអ្អកបរោលនរោបាយរបស់ក្រុមអ្ន្ 
នរោបាយបានអដរ។ ្្ននុង្រណីរោលនរោបាយរបស់គណប្្ស មនិអាច 
រដ្ោះកសាយបញ្ហា បាន ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្នរោបាយមានតួនាទីបរងកើតរ�ើង 
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រដើម្បអីស្វងរ្ដំរណាោះកសាយ។ មានការឯ្ភាពខាងរលើរនោះ ខណៈរៅរពល 
ជាមយួោ្ន រនាោះ មរនាគមនវ៍ជិាជា  និងអត្សញ្្ញ ណទូរៅរបស់គណប្្ស គឺរ្សា 
ទនុ្នូវរៅដអដល។  

ក្រុមនរោបាយជាធម្មតាជួបកបជនុំជាររៀងរល់មយួសប្ាហ៍ម្ង រៅរពល 
របើ្សមយ័កបជនុំរពញអង្។ រពលរវោ និងកាលបររិច្ទនន្ិច្ចកបជនុំគួរអត 
្ំណត ់ និងជអជ្ោ្ន ឱ្យបានចបាស់កបាបស់មាជិ្ទងំអស់។ ររបៀបវារៈនន្ិច្ច 
កបជនុំគួរអតររៀបចំទនុ្ជាមនុនរដ្យថ្្ន ្ដ់រឹ្នានំនក្រុមនរោបាយ (កបធាន អននុ 
កបធាន កបធានក្រុមតំណាងរសស្ កបធានគណៈ្មា្ម ធិកាក្រុមនរោបាយ និង 
វាគ្មិន។)

ររបៀបវារៈ្ិច្ចកបជនុំអាកស័យរលើសាថា នភាព រហើយអាចខនុសោ្ន ពីមយួសប្ាហ៍ 
រៅមយួសប្ាហ៍ ជាទូរៅដូចជា៖

១. សនុន្រ្ថ្របើ្្ិច្ចកបជនុំរដ្យកបធានក្រុមនរោបាយ
២. សនុន្រ្ថ្រដ្យកបធានក រ្ុមតំណាងរសស្
៣. ្ិច្ចពិភា្សារដញរដ្ល អំពីរោលជំហរអដលកតរូវអននុវត្ពា្ព់ន័្ធ 

នរឹងរសច្្ីកពាងចបាប ់ អដលកតរូវដ្្រ់ចញ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តអំ�នុង
រពលកបជនុំសភារលើ្រកកាយរទៀត។

៤. ្ិច្ចពិភា្សារដញរដ្លអំពីយនុទ្ធសាសស្អដលកតរូវអននុមត័
៥. ្ិច្ចពិភា្សារដញរដ្លរបើ្ចំហរ អដលសមាជិ្អាចពិភា្សាអំពី

្ង្វល់របស់ខ្ួន ឬរលើ្រ�ើងអំពីកបធានបទ្្មីៗ

គ. ការបរងកើតរោលនរោបាយលម្អតិ

ការទទួលខនុសកតរូវរបស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ រៅ្្ននុងការបរងកើតរោលនរោបាយ 
អាចមានល្ណ្ៈខនុសោ្ន  ពីគណប្្សមយួរៅគណប្្សមយួ។ វាអាកស័យរលើ 
សាថា នភាពនរោបាយខនុសៗោ្ន  និងកបវត្ិសាសស្របស់កបរទសនីមយួៗ និង 
ទំនា្ទ់ំនងរវាងគណប្្សនរោបាយ និងក្រុមអ្ន្នរោបាយ។
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រទោះជាោ៉ា ងណា សមាជិ្សភា គឺជានីតិបនុគ្លអដលមានវត្មានរៅ្្ននុង
សមយ័កបជនុំរពញអង្របស់សភា រហើយ្ជ៏ាអ្ន្របាោះរ ្្ន តោកំទ ឬកប្ងំរៅ 
នរឹងរសច្្ីកពាងចបាបអ់ដរ។ ដូរច្នោះរហើយ កបការសំខានរ់នាោះ គឺពួ្ោតក់តរូវចូល
រមួ្្ននុងដំរណើ រការរធ្វើរសច្្ីកពាងចបាបអ់ដរ ្្ននុងការដ្្ប់ញ្ចូ នរដ្យគណប្្ស 
របស់ខ្ួន និងចូលរមួចអំណ្្្ននុងការបរងកើតរោលនរោបាយ អដលរឆ្ើយតប 
នរឹងោ្ន ។ កបសិនរបើសមាជិ្មនិពា្ព់ន័្ធនរឹងរសច្្ីកពាងចបាបអ់ដល្ំពនុងអត 
ពិភា្សា្្ននុងសភារទរនាោះ រហើយពួ្ោតម់ានអារម្មណ៍ថ្កតរូវបានរគរមើលរលំង
រនាោះ ពួ្រគអាចនរឹងពយាោម្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តកប្ងំតបវញិ។ សមាជិ្ក្រុម 
អ្្ន នរោបាយ គឺជាសមាជិ្ដសំ៏ខានរ់បស់គណប្្ស រហើយមានសិទ្ធិកសប 
ចបាប់្ ្ននុងការរបាោះរ ្្ន តរនោះ។ វាជាររឿងសាមញ្ញ រៅរហើយ អដលពួ្ោតក់តរូវការ 
្្ននុងការដ្្ប់ញ្ចូ លរៅ្្ននុងដំរណើ រការបរងកើតរោលនរោបាយប្្ស ទងំជា 
ល្្ណៈផ្្ូវការ ឬមនិផ្្ូវការ។

ការបរងកើតរោលនរោបាយកតរូវរធ្វើរ�ើងជារកចើនដំណា្ក់ាល។ សមាជិ្ 
ក្រុមអ្ន្នរោបាយកតរូវអតចូលរមួកគប់្ ្ននុងដំណា្ក់ាលទងំអស់។
១. ការ្ំណតរ់របៀបវារៈ រនោះជាដំណា្ក់ាល្ំណតអ់ត្សញ្្ញ ណននបញ្ហា ។ 

ការទទួលស្ាល់រនោះ គឺថ្ជាអ្វីមយួកតរូវអ្លម្អអាចរ ើ្តមានរ�ើងតាម 
រយៈការចូលរមួរបស់រដ្្ឋ ភបិាល។ សមាជិ្មានភាពជិតស្និទ្ធ និងមាន    
ទំនា្ទ់ំនងជាធម្មតារដ្យផ្្ល់ជាមយួមា្ច ស់រ ្្ន តរបស់ខ្ួន។ តាមរយៈ 
រនោះ ពួ្ោតម់ានសិទ្ធកសបចបាប ់និងរកបើកបាស់បានោ៉ា ងរពញរលញ ្្ននុង
ការអស្វងរ្្ំហនុសអដលតកមរូវតាមរោលនរោបាយ។ ពួ្រគគួរអតអាច
មានឥទ្ធិពលរលើការ្ំណតរ់របៀបវារៈ។

២.	 ការវភិាគរោលនរោបាយ និងការបរងកើតឧប្រណ៍រោលនរោបាយ 
អដលជាយនុទ្ធសាសស្ និងជរកមើសខនុសៗោ្ន  កតរូវបានចាតទ់នុ្ថ្ជាដរំណាោះ 
កសាយកប្បរដ្យសកាក ននុពល ្្ននុងការ្ំណតប់ញ្ហា មនុន។ រដ្យរហតនុថ្ 
បទពិរសាធនរ៍បស់ពួ្រគមានជាមយួនរឹងសាថា បន័នរោបាយ និងភាពយល់ 
ដរឹងរបស់ពួ្ រគអំពីបញ្ហា  និងដំរណាោះកសាយកបឈមរបស់មា្ច ស់រ ្្ន តអដល 
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ពា្ព់ន័្ធជាមយួសមាជិ្របស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ គឺជាបញ្ហា សំខាន។់
៣.	 ការកបរឹ្សារោបល់ ការសា្សួរកបជាជនអដលរងផ្លប៉ាោះពាល់រដ្យសារ 

បញ្ហា អំពីបទពិរសាធនផ្៍្ល់ខ្ួនរបស់ពួ្ ោត។់ ររៀបចំបទសមា្ភ សន ៍ និង 
រធ្វើឲ្យកបរសើររ�ើង នូវឱកាសអដលនរឹងប៉ាោះពាល់ដល់រោលនរោបាយចាស់ 
/្្មី។ ចំណនុ ចរនោះ ្អ៏ាចផ្ល់្អតថាកបរោជនសំ៍ខាន់្ ្ននុងការរស្នើសនុំឱ្យអ្ន្ 
ជំនាញបរញ្ច ញមតិរោបល់ និងគំនិតរបស់ខ្ួន។ ការកបមូលផ្្នុ ំពត័ម៌ាន 
អបបរនោះ អាចររៀបចំរ�ើងរដ្យក្រុមអ្ន្នរោបាយ អដលជាក្រុមការងារ 
រធ្វើការងាររលើកបធានបទរនោះ។ រកពាោះថ្ ពួ្ ោតម់ានជំនាញ្្ននុងវស័ិយ 
មយួជា្ោ់្ ់ និងរធ្វើការជាមយួបណ្ាញអ្ន្ជំនាញពា្ព់ន័្ធនរឹងវស័ិយ
រនោះ។

៤.	 ការសកមបសកមរួលនិងដំណា្ក់ាលសរកមចចិត្ ជាដំណា្ក់ាលមយួដ ៏
សំខាន ់ រហើយសមាជិ្គួរអតចូលរមួ។ លទ្ធផ្លរបាោះរ ្្ន តជាវជិជាមាន គឺ 
ចាបំាចណ់ាស់ រដើម្បរីធ្វើឱ្យរសច្្ីកពាងចបាបម់យួក្ាយជាចបាប។់ ការរបាោះ 
រ ្្ន តរបស់ពួ្ ោតប់ានបងាហា ញថ្ ជាការទទួលខនុសកតរូវរបស់សមាជិ្ រៅ 
ចរំពាោះមនុខមា្ច ស់រ ្្ន តរបស់ពួ្ ោត ់ រហើយពួ្ោតម់និចងក់ប ន្ុយកបថ្ន
ជាមយួនរឹងការរបាោះរ ្្ន តរ�ើងវញិរបស់ពួ្ ោតរ់ទ សកមាបរ់ោលនរោ
បាយមយួអដលមនិពា្ព់ន័្ធដល់ពួ្ ោតអ់ដរ។ រមួបញ្ចូ លទងំអ្ន្តំណាង 
ឱ្យចូលរមួ ្្ននុងការសរកមចចិត្ ្្ននុងការតា្អ់តងរោលនរោបាយរនោះ គឺ
ជាយនុទ្ធសាសស្កប្បរដ្យកបសិទ្ធផ្ល។

៥. ការអននុវត្ និងការវាយតនម ្ ទំនា្ទ់ំនងជិតស្និទ្ធរបស់សមាជិ្ជាមយួ 
មា្ច ស់រ ្្ន ត រធ្វើឱ្យពួ្ោតក្់ាយជាអ្ន្តសែូមតិោកំទរោលនរោបាយដល៏្អ
មយួ។ ពួ្ ោតអ់ាចពន្យល់អំពីរោលនរោបាយរៅកានក់បជាពលរដ្ឋ និង 
រឆ្ើយសំណួរអ�ំនុងរពលចនុោះមូលដ្្ឋ នជួបកបជាជន ្្ននុងមណ្ឌ លរបាោះរ ្្ន ត 
នីមយួៗរបស់ពួ្ ោត។់ ដូរច្នោះរហើយ ពួ្ោតអ់ាចកបមូលបាននូវគំនិត
រោបល់ជាបឋមរៅ្្ននុងនដ។ ពួ្ ោត ់គឺជាគន្រឹោះដសំ៏ខាន់្ ្ននុងការយល់ដរឹង
អំពីររបៀប បរងកើតរោលនរោបាយោ៉ា ងណារៅរពលចនុោះមូលដ្្ឋ ន ្ដូ៏ច
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ជាវាយតនម្រលើសមទិ្ធផ្លននរោលនរោបាយរនោះ។ ការរធ្វើបទសមា្ភ សន ៍
្ជ៏ាឧប្រណ៍ដម៏ានកបសិទ្ធភាពមយួផ្ងអដរ សកមាបក់ារវាយតនម្រលើ 
រោលនរោបាយរកកាយរពលអននុវត្។ តាមរយៈការវាយតនម្ចនុងបញ្ចប ់
ននរោនរោបាយសកមាបអ់នាគតនរឹងកតរូវមានទកមងល់្អមយួ។

ឃ. ការកគបក់គងរដ្្ឋ ភបិាល

រៅ្្ននុងកបពន័្ធសភា រដ្្ឋ ភបិាលកតរូវមានសរម្ងោកំទភាគរកចើនពីអ្្ន តំណាង 
រសស្។ របើពនុំដូរចា្ន ោះរទ សមាជិ្សភាអាចរធ្វើការផ្្ួលរលំំរដ្្ឋ ភបិាល រហើយ 
បរងកើតរដ្្ឋ ភបិាល្្មីឱ្យរ�ើងកានអ់ំណាច រដ្យរផ្្តរលើគនុណតនម្របស់ខ្ួន។ 
ការគំរម្ំអហងរនោះ បានជំរនុញឱ្យរដ្្ឋ ភបិាលកតរូវស្ាបស់ភា។ អតរដ្្ឋ ភបិាល 
្អ៏ាចរោំយរដ្ឋសភាបានអដរ។ សមាជិ្សភា កតរូវបានរលើ្ទរឹ្ចិត្្្ននុងការ
សហការជាមយួរដ្្ឋ ភបិាល និងបំរពញការងារកប្បរដ្យកបសិទ្ធភាព។ រទោះ 
ជាោ៉ា ងណា អំណាចនីមយួៗននអំណាចទងំបី (អំណាចនីតិកបតិបត្ិ រដ្្ឋ ភបិាល 
អំណាចនីតិប្បញ្ញត្ិ រដ្ឋសភា និងអំណាចតនុោការ) មានអំណាច និងភារ្ិច្ច 
រដើម្បធីានាបាននូវតនុល្យភាពរវាងអំណាចទងំបី រហើយ្ព៏នុំមានការបំពានអំណាច 
រវាងោ្ន រនាោះអដរ។ អំណាចនីមយួៗ គួរអតអននុវត្ន៍្ ្ននុងការបរកមើផ្លកបរោជន ៍
របស់កបជាពលរដ្ឋ និងមនិអមនផ្លកបរោជនរ៍បស់ខ្ួនរ�ើយ។ ក្រុមអ្ន្នរោ 
បាយ មនិថ្ពួ្ ោតរ់ៅជាក្រុមគណប្្សនរោបាយ អដលមានសំរ�ងភាគ 
រកចើន ឬជាគណប្្សកប្ងំរនាោះរទ គឺពួ្ោតជ់ាអផ្្ន្មយួរដើរ តួនាទីសំខាន ់ 
្្ននុងការរ្សាតនុលយាភាពទំនា្ទ់ំនងរវាងអំណាចនីមយួៗ។

អំណាចនីមយួៗ គួរអត 
អននុវត្ន៍្ ្ននុងការបរកមើ 
ផ្លកបរោជនរ៍បស់ 
កបជាពលរដ្ឋ និងមនិ 
អមនផ្លកបរោជន ៍

របស់ខ្ួនរ�ើយ
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ង. ការតំណាងគណប្្សនរោបាយ៖ ទំនា្ទ់ំនងរបស់គណប្្ស

គណប្្សនរោបាយ និងក្រុមអ្ន្នរោបាយគួរអតសហការោ្ន បរងកើតយនុទ្ធ 
សាសសទ្ំនា្ទ់ំនងកប្បរដ្យកបសិទ្ធភាព។ សមាជិ្របស់ក្រុមអ្្ន នរោ 
បាយ គឺជារបោះដូងននស្ម្មភាពនរោបាយ រហើយជាញរឹ្ញាបក់តរូវបានកបពន័្ធ
ផ្្សព្វផ្សាយពត័ម៌ានរឈច្សួរសំណួរ រដើម្បឱី្យមានកបតិ្ម្មចំរពាោះកបធានបទ 
អដល្ំពនុងររ្ៅគគនុ្។ ផ្្នុយពីរសវាទំនា្ទ់ំនងរបស់សភា សមាជិ្របស់ក្រុម
អ្ន្នរោបាយមនិកតរូវកបកានភ់ាពអពយាក រ្ឹត្យរហូតរនាោះរទ រៅរពលទំនា្ ់
ទំនងជាមយួអ្ន្ស្ាប។់ ពួ្រគមានសិទ្ធិរពញរលញ្្ននុងការចូលរមួ្ិច្ចពិភា្សា
រដញរដ្លអផ្្ន្នរោបាយ កសបតាមររបៀបវារៈនរោបាយរបស់ប្្ស និង 
របស់ក្រុមអ្ន្នរោបាយ។ សមាជិ្របស់ក្រុមអ្្ន នរោបាយ និងជាពិរសស 
អ្ន្នាពំា្្យក្រុមអ្ន្នរោបាយ គឺជាកទព្យស្ម្មដម៏ានសារៈសំខានស់កមាប ់
ទំនា្ទ់ំនងរបស់ប្្ស។ កបសិនរបើថ្្ន ្ដ់រឹ្នា ំ និងអ្ន្នាពំា្្យរបស់គណប្្ស 
នរោបាយ កពមទងំក្រុមអ្ន្នរោបាយ មានការសកមបសកមរួលោ្ន កគបក់ោន ់
រនាោះពួ្រគមានឱកាសអច្រអំល្ពត័ម៌ានោ្ន កានអ់តទូលំទូោយ នរឹងទទួល 
អតថាកបរោជន ៍ ដល់្ិត្ិយសជាសាធារណៈរបស់ពួ្ោតរ់ទៀតផ្ង។ ្ត្ា    
សំខានរ់នាោះ គឺពួ្ោតក់តរូវជួបកបជនុំោ្ន ឲ្យបានរទៀងទត ់និងយល់កសបរលើយនុទ្ធ
សាសសទ្ំនា្ទ់ំនងរមួោ្ន  និងនាឲំ្យពួ្ោតទ់ទួលបានពត័ម៌ានពីោ្ន រៅវញិរៅ
ម្រៅកគបក់ាលៈរទសៈទងំអស់ ដូចជាការសមា្ភ សន ៍រពលចនុោះមូលដ្្ឋ ន រពល 
រធ្វើសនុន្រ្ថ្របើ្្ិច្ចកបជនុំរៅ្្ននុងកពរឹត្ិការណ៍ណាមយួ ទស្សន្ិច្ចរករៅកបរទស 
។ល។

សមាជិ្ គួរអតដរឹងថ្ ការបងាហា ញខ្ួនរបស់ោតជ់ាសាធារណៈមនិកោនអ់ត 
មានតំណាងរបស់ោតអ់តប៉ានុរណាណ ោះរទ គឺកតរូវមានអ្មទងំតំណាងឱ្យគណប្្ស
ទងំមូលអតម្ង។



ឧបសម្ពន្ធ
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ឧបសមពន្ធ១៖ សកមងច់បាបស់្ីពីសមាជិ្សភាពសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់

ស្្នក	១១
្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

ចំណុច	៤៥

ការបគងកើត្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) សមាជិ្សភាសហពន័្ធអាល្ីម៉ាង ់អាចបរងកើតក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ 
រដ្យខ្ួនឯង។

(២) ពត័ម៌ានលម្អតិអាចរ្បាន រៅ្្ននុងបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងននសភាសហពន័្ធ 
អាល្ីម៉ាង។់

ចំណុច	៤៦

សាថា នភាពគតិយុត្ិ	(ចបាប់)

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ គឺជាសមាគមននសមាជិ្សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់
អដលមានសមតថាភាពទទួលខនុសកតរូវខាងផ្្ូវចបាប។់

(២) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អាចប្រឹង ឬអាចទទួលរងការប្រឹង។
(៣) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ មនិអមនជាអផ្្ន្មយួននរដ្ឋបាលសាធារណៈរទ។ 

ពួ្រគមនិរកបើកបាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្្ឋ ភបិាលរ�ើយ។

ចំណុច	៤៧

ភារកិច្ច

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវជួយ�បំរពញភារ្ិច្ចរបស់សភាសហពន័្ធ 
អាល្ឺម៉ាង។់

(២) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្  អាចរធ្វើការងាររមួោ្ន ជាមយួក្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្ ឬក្រុមគណប្្សនរោបាយរៅ្្ននុងសភាដនទរទៀត 
និងជាមយួសាថា បន័សភាជាតិ និងអន្រជាតិ។
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(៣) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ និងសមាជិ្របស់ខ្ួន កតរូវផ្្ល់ពត័ម៌ានដល់   
សាធារណជនអំពីស្ម្មភាពទងំឡាយរបស់ខ្ួន។

ចំនុច	៤៨

ការគរៀបចំ

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ មានកាតព្្វ ិច្ច្្ននុងការររៀបចំរចនាសមពន័្ធ និងវធិី 
សាសស្ការងាររបស់ខ្ួន រដ្យរោងតាមរោលការណ៍របស់សភាកបជា 
ធិបរតយ្យ រហើយកតរូវរធ្វើោ៉ា ងណាផ្្សនុសីងា្វ ្រ់ចនាសមពន័្ធ និងវធិីសាសស ្
ការងាររបស់ខ្ួន សមកសបតាមរោលការណ៍អដលបានររៀបរបខ់ាង 
រលើ។

(២) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវអននុមត័បទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់ខ្ួន។

ចំណុច	៤៩

កាតព្វកិច្ចរកសាការសរាងា ត់របស់មសន្តីបគ្មើការនន្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) របើរទោះជាបញ្ចប់្ ិច្ចសនយាការងាររហើយ្្ី មសនី្បរកមើការងាររបស់ក្រុម
អ្្ន តំណាងរសស្ កតរូវមានកាតព្វ្ិច្ចរ្សាការសមាងៃ តរ់លើរល់្ិច្ចការ 
ទងំអស់អដលខ្ួនបានដរឹង អំ�នុងរពលបំរពញការងាររបស់ខ្ួន។ ការ-
ណ៍រនោះ មានសនុពលភាពមនិអមនសកមាបអ់តការពិតជា្អ់សង្ ឬពត័ម៌ាន 
អដលោ្ម នតនម្សកមាបរ់្សាការសមាងៃ តរ់នាោះរទ។ 

(២) របើរទោះជាបញ្ចប់្ ិច្ចសនយាការងាររហើយ្្ី មសនី្បរកមើការងាររបស់ក្រុម
តំណាងរសស្ មនិអាចរធ្វើស្្ី្ម្ម ឬ រធ្វើរសច្្ីអ្្ងកបាបព់ត័ម៌ានណា 
មយួរដ្យោ្ម នការអននុញ្្ញ តរ�ើយ មនិថ្រ�ើយទងំ្្ននុង និងរករៅ 
តនុោការ។ កបធានក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អដលពា្ព់ន័្ធ កតរូវទទួលខនុស 
កតរូវរលើការផ្្ល់ការអននុញ្្ញ តរនោះ។

(៣) បទប្បញ្្ញ ត្ិននចំណនុ ចរង (១) និង (២) ខាងរលើ កតរូវអននុវត្រដ្យោ្ម ន  
ការររ ើសរអើងរលើតួនាទចីបាប់្ ្ននុងការរយការណ៍អំពីបទឧក្ិដ្ឋ និងកតរូវ    
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កបកានខ់ាជា បនូ់វរោលការណ៍កបជាធិបរតយ្យជាមូលដ្្ឋ ន ្្ននុង្រណីអដល
ពួ្ រគសថាិត្្ននុងសាថា នភាពរកោោះថ្្ន ្។់

ចំណុច	៥០

្រាក់ឧបតថាម្ភ	និងអតថា្្រគោជន៍គ្្សងៗ

(១) រដើម្បបីំរពញភារ្ិច្ចរបស់ខ្ួន ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវមានសិទ្ធិទទួល
បានកបា្ឧ់តថាម្ភ និងអតថាកបរោជនរ៍ផ្្សងៗ ពី្វកិាសហពន័្ធ។

(២) កបា្ឧ់បតថាម្ភ កតរូវរមួមាន្ញ្ចប់្ វកិារោលសកមាបក់្រុមអ្្ន តំណាងរសស ្
នីមយួៗ ្ញ្ចប់្ វកិាសកមាបស់មាជិ្មា្ន ្់ៗ  និង្វកិាបអនថាមសកមាប ់
ក្រុមនីមយួៗ អដលមនិសថាិតរកកាមរដ្្ឋ ភបិាល (កបា្ប់អនថាមសកមាបគ់ណ 
ប្្សកប្ងំ)។ ចំនួន្ញ្ចប់្ វកិាទងំរនោះ និងកបា្ឧ់បតថាម្ភបអនថាមសកមាប ់
ប្្សកប្ងំកតរូវរធ្វើការ្ំណតជ់ាររៀងរល់ ្្ន  ំរដ្យសភាសហពន័្ធ។  តាម 
រយៈការពិរកោោះរោបល់ជាមយួក្រុមកបរឹ្សារោបល់ ចាស់ទនុំ កបធានកតរូវ 
រធ្វើរសច្ី្កពាងរបាយការណ៍ដ្្ជូ់នសភាសហពន័្ធ កតរឹមន្ងៃទី៣០ អខ 
្ញ្្ញ  ជាររៀងរល់ ្្ន  ំទ្ទ់ងនរឹងភាពសមរហតនុផ្ល ននការផ្្ល់្ញ្ចប ់
្វកិា និងកបា្ឧ់បតថាម្ភបអនថាមសកមាបប់្្សកប្ងំ រហើយកសបរពល 
ជាមយួោ្ន រនោះ ្ក៏តរូវដ្្ជូ់នសំរណើ អដលបានអ្តកមរូវរចួផ្ងអដរ។ 

(៣) អតថាកបរោជនរ៍ផ្្សងៗ កតរូវផ្្ល់ឱ្យរដើម្បយី្រៅរកបើកបាស់ កសបតាម 
ចបាបហ់ិរញ្ញ វតថានុ ។ 

(៤) អតថាកបរោជនអ៍ដលផ្ល់្ឱ្យរៅ្្ននុងចំណនុ ចរង (១) ខាងរលើ អាចកតរូវបាន
រកបើកបាស់រដ្យក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អតប៉ានុរណាណ ោះ រដើម្បបីំរពញភារ្ិច្ច
អដលដ្្រ់ចញរដ្យចបាបរ់ដ្ឋធម្មននុញ្ញ  ចបាបប់ច្ចនុប្បន្ន និងបទបញ្ជា នផ្្ 
្្ននុង ននសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង។់ ការរកបើកបាស់អតថាកបរោជនទ៍ងំរនោះ 
្្ននុងរោលបំណងបរកមើផ្លកបរោជនន៍រោបាយប្្ស គឺមនិកតរូវបាន 
អននុញ្្ញ តរ�ើយ។ 

(៥) កបា្ឧ់បតថាម្ភអដលកតរូវទូទត ់ដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ចរង(១) ខាងរលើនរឹង 
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អាចរផ្្ររៅ្្ននុងគណរនយ្យសកមាបដំ់ណា្ក់ាលបន្ាប។់ 

ចំណុច	៥១

ការ្គប់្គងថវិកា	និងគស�ឋាកិច្ច	គណគនយ្យ

(១) រសច្ី្លម្អតិននការកគបក់គង្វកិា និងរសដ្ឋ្ិច្ច កតរូវបានអចង្្ននុងបទ 
ប្បញ្ញត្ិសកមាបក់ារអននុវត្ន ៍ អដលដ្្រ់ចញរដ្យក្រុមកបរឹ្សារោបល់
ចាស់ទនុំ រកកាយរពលពិរកោោះរោបល់ជាមយួនាយ្ដ្្ឋ នសវន្ម្មសហ 
ពន័្ធ។ 

(២) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្កតរូវរ្សាគណនីទងំឡាយ អដលបងាហា ញពីចំណូល 
ចំណាយ និងកទព្យស្ម្ម អដលតកមរូវឱ្យរធ្វើការ្តក់តា។ ទិន្ននយ័ទងំ
រនោះកតរូវរ្សាទនុ្កសបតាមរោលការណ៍គណរនយ្យ អដលមានការររៀប 
ចកំតរឹមកតរូវ និងកសបតាមរោលបំណងននចបាបរ់នោះ។

(៣) សមា្ភ រអដលទិញរដ្យរកបើកបាស់កបា្ឧ់បតថាម្ភរនោះ ដូចមានអចង្្ននុង 
ចំណនុ ច ៥០(១) រលើ្អលងអតសមា្ភ រសកមាបរ់កបើកបាស់្្ននុងរយៈរពលខ្ី 
និងសមា្ភ រៈអដលមានតនម្រថ្្ កតរូវបញ្ចូ ល និងបញ្ជា ្រ់ៅ្្ននុងឯ្សារ 
រោង។ 

(៤) គណរនយ្យទងំរនោះ កតរូវរ្សាទនុ្រយៈរពលកបាំ្ ្ន ។ំ 

ចំណុច	៥២

ការកត់្រាគណគនយ្យ

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវទទួលខនុសកតរូវជាសាធារណៈរលើកបភពរដើម 
និងការរកបើកបាស់ធនធានអដលខ្ួនទទួលបាន ដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ច 
៥០(១) ននចបាបរ់នោះ រៅ្្ននុង ្្ន កំបតិទិននីមយួៗ ( ្្ន គំណរនយ្យ)។

(២) គណរនយ្យ កតរូវបងាហា ញដូចខាងរកកាម៖
១. ចំណូល

្. កបា្ឧ់បតថាម្ភអដលទទួលបាន អននុរោមតាមចំណនុ ច ៥០(១) 
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ននចបាបរ់នោះ
ខ. ចំណូលរផ្្សងៗ

២. ចំណាយ
្. ការទូទតស់រនុបដល់សមាជិ្ក្រុមសកមាបក់ារបំរពញមនុខងារ 

ពិរសសៗរៅ្្ននុងក្រុម 
ខ. ចំណាយសរនុបអផ្្ន្បនុគ្លិ្សកមាបស់មាជិ្ក្រុម
គ. ចំណាយរលើ្ម្មវធិីរផ្្សងៗ
ឃ. ន្្ជួលអ្ន្ជំនាញ ចំណាយរលើតនុោការ និងចំណាយ 

កសរដៀងោ្ន
ង. ចំណាយរលើការសហការជាមយួក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ និង 

គណប្្ស្្ននុងសភាដនទរទៀត
ច. ចំណាយរលើស្ម្មភាពទំនា្ទ់ំនងសាធារណៈ
ឆ. ចំណាយរលើស្ម្មភាពធនុរ្ិច្ចកបចានំ្ងៃ
ជ. ចំណាយរលើការវនិិរោគ
ញ. ចំណាយរផ្្សងៗ

(៣) គណរនយ្យ កតរូវ្ំណតអ់ំពីកទព្យស្ម្មអដលទទួលបានតាមរយៈការ 
រកបើកបាស់មូលនិធិនានា ដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ច ៥០(១) និងទរឹ្កបា្ ់
បកមរុងអដលបានម្ពីមូលនិធិទងំរនោះ ្ ដូ៏ចជាឥណរទយ្យ និងបំណនុ ល 
ផ្ងអដរ។ របាយការណ៍កទព្យស្ម្ម និងបំណនុ ល កតរូវបងាហា ញជូនដូច 
ខាងរកកាម៖
១. កទព្យស្ម្ម

្. រូបិយវតថានុ
ខ. កទព្យស្ម្មរផ្្សងៗ
គ. ការបង្រ និងការពនយាររពលទូទតក់បា្់

២. បំណនុ ល
្. កបា្ប់កមរុង
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ខ. សំវធិានធន
គ. បំណនុ លចំរពាោះសាថា បន័ហិរញ្ញ វតថានុ
ឃ. បំណនុ លរផ្្សងៗ
ង. ការបង្រ និង ការពនយាររពលទូទតក់បា្់

(៤) របាយការណ៍កតរូវពិនិត្យរដ្យសវន្រ (គណរនយ្យ្រអដលមានលិខិត
បញ្ជា ្ទ់ទួលស្ាល់ ឬក្រុមហែនុនគណរនយ្យអដលមានលិខិតបញ្ជា ្ ់
ទទួលស្ាល់) អដលកតរូវបានរកជើសររ ើសរដ្យការពិរកោោះរោបល់ជាមយួ 
នាយ្ដ្្ឋ នសវន្ម្មសហពន័្ធ រដើម្បឲី្យកបា្ដថ្ ខ្ួនអននុវត្តាមចំណនុ ច 
រង (២) និង (៣) ខាងរលើ និងកតរូវមានការបញ្ជា ្ពី់សវន្រ។ របាយការ-
ណ៍អដលកតរូវបានរធ្វើសវន្ម្មរចួ កតរូវដ្្ជូ់នរៅកបធានសភាសហពន័្ធ
អាល្ឺម៉ាង់្ នុ ំឱ្យរលើសពីរយៈរពលកបាមំយួអខ បន្ាបពី់ដំណាច់្ ្ន  ំ ឬអខ 
កបតិទិន អដល ្្ននុងរនាោះកបា្ឧ់បតថាម្ភនានា ដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ច ៥០ 
(១) ននចបាបរ់នោះ គឺជាការទូទតច់នុងរកកាយ។ កបធានសភា សហពន័្ធអា
ល្ឺម៉ាងអ់ាចពនយាររពលផ្នុត្ំណតរ់ហូតដល់បីអខ សកមាបរ់ហតនុផ្ល 
ពរិសសណាមយួ។ របាយការណ៍អដលរធ្វើសវន្ម្មរចួ នរឹងកតរូវរបាោះពនុម្ភ
អច្ជូនជាឯ្សារសកមាបស់ភាសហពន័្ធ។

(៥)  កបសិនរបើ ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្មនិបានដ្្ជូ់នរបាយការណ៍រទរនាោះ 
កបា្ឧ់បតថាម្ភ និងអតថាកបរោជនអ៍ដលកតរូវទូទត ់ដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ច 
៥០(១) នរឹងមនិកតរូវកបគល់ជូនរ�ើយ។

ចំណុច	៥៣

ការគធ្វើសវនកម្មគណនតី
(១) នាយ្ដ្្ឋ នសវន្ម្មសហពន័្ធ កតរូវរធ្វើសវន្ម្មគណរនយ្យកពមទងំ 

កបា្ឧ់បតថាម្ភ និងអតថាកបរោជនន៍ានា អដលក្រុមតំណាងរសស្ទទួល 
បាន កសបតាមចំណនុ ច ៥០(១) ននចបាបរ់នោះ រដើម្បធីានាថ្កបា្ ់ឧបតថាម្ភ 
និងអតថាកបរោជនន៍ានា កតរូវបានរកបើកបាស់រដ្យសន្សសំំនច និងកតរឹមកតរូវ 
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អននុរោមតាមបទប្បញ្ញត្ិកបតិបត្ិ អដលមានអចង្្ននុង ចំណនុ ច៥១ (១) ។
(២)  អ�ំនុងរពលរធ្វើសនវ្ម្ម កតរូវពិចារណាឱ្យបានកតរឹមកតរូវចរំពាោះសាថា នភាព

គតិយនុត្ិ និងភារ្ិច្ចរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្។ ភាពចាបំាចព់ា្ព់ន័្ធ 
នរឹងវធិានការនរោបាយណាមយួ អដលរធ្វើរ�ើងរដ្យក្រុមរនោះមនិកតរូវ
ក្ាយជា្ម្មវតថានុននសវន្ម្មរ�ើយ។

ចំណុច	៥៤

ការបញ្ច ប់សាថា នភាពគតិយុត្ិ	និងការជ្មោះបញ្តី
(១) សាថា នភាពគតិយនុត្ិ ដូចមានអចង្្ននុងអផ្្ន្៤៦ ននចបាបរ់នោះ កតរូវអស់ 

សនុពលភាពសកមាបក់ារអននុវត្
១. រៅរពលបាតប់ងឋ់ានៈជាក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្
២. រៅរពលរម្ាយក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្
៣. រៅរពលបញ្ចបអ់ាណត្ិរបាោះរ ្្ន ត

(២)  កតរូវរធ្វើការជកមោះបញជា ី ្្ននុង្រណីដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ចរង (១)១. និង 
២. ខាងរលើ។ ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្កតរូវចាតទ់នុ្ថ្មានអតថាិភាព រហូត 
ដល់បញ្ចបក់ារជកមោះបញជា ី កបសិនរបើរោលបំណងននការជកមោះបញជា ីរនោះ 
តកមរូវដូរចា្ន ោះ។ ការជកមោះបញជា ី កតរូវរធ្វើរ�ើងរដ្យគណៈ្មា្ម ធិការកបតិ 
បត្ិ របើពនុំដូរចា្ន ោះរទ លនុោះកតាអតមានអចង្្ននុងបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់ក្រុមអ្្ន
តំណាងរសស្។

(៣)  អ្្ន ជកមោះបញជា ីកតរូវបញ្ចបក់បតិបត្ិការធនុរ្ិច្ចទងំអស់ អដលមនិទនប់ាន 
បញ្ចប ់ ទរបំណនុ លនិងទូទតស់ងឥណទយ្។ ្្ននុងរោលបំណងរនោះ 
អ្ន្ជកមោះបញជា ីកតរូវមានសិទ្ធអិននុវត្កបតិបត្ិការ្្មីៗ និងបអង្វរកទព្យស្ម្ម
រៅជាសាចក់បា្។់ ពួ្រគកតរូវអននុវត្តាមបទប្បញ្ញត្ិអដលមានអចង្្ននុង
ចំណនុ ច៥០(៤) ទ្ទ់ងនរឹងរោលបំណងននការរកបើកបាស់អតថាកបរោ- 
ជនទ៍ងំរនោះ។ អ�ំនុងដំរណើ រការជកមោះបញជា ី កបសិនរបើអ្ន្ជកមោះ 
បញជា ីកតរូវបានរ្រឃើញថ្ មានការរធ្វសកបអហសមនិយ្ចិត្ទនុ្ដ្្ព់ួ្ 
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រគកតរូវទទួលខនុសកតរូវរមួោ្ន ចំរពាោះឥណទយ្ សកមាបក់ារខូចខាតអដល 
រ ើ្តរ�ើងទងំអស់។

(៤) កបសិនរបើកបា្ឧ់បតថាម្ភអដលផ្្ល់ឱ្យតាមចំណនុ ច៥០(១) ននចបាបរ់នោះ រៅ 
រសសសល់ បន្ាបពី់បញ្ចបក់ារជកមោះបញជា ី កបា្ឧ់បតថាម្ភទងំរនោះកតរូវបង ់
ចូលរៅ្្ននុង្វកិាសហពន័្ធ។ កបការរនោះកតរូវអននុវត្ផ្ងអដរ ចរំពាោះកទព្យ
ស្ម្មអដលបានទិញរដ្យរកបើកបាស់កបា្ឧ់បតថាម្ភទងំរនោះ។ អតថាកប-
រោជនអ៍ដលផ្្ល់ឱ្យ អននុរោមតាមចំណនុ ច៥០(៣) កតរូវកបគល់ជូនអង្
ភាពអដលផ្្ល់ឱ្យវញិ។

(៥) កទព្យស្ម្មអដលរៅរសសសល់របស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស ្កតរូវកបគល់ 
ជូនអ្ន្ទទួលផ្ល។ អ្្ន ទទួលផ្ល គឺជាបនុគ្ល ឬអាជាញា ធរ ដូចមានអចង 
្្ននុងបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស។្

(៦) វធិានការតាមចំណនុ ចរង (៤) និង (៥) ខាងរលើ មនិអាចកតរូវបានអននុវត្ 
រហូតរយៈរពលកបាមំយួអខ ចាបពី់រពលបាតប់ងស់ាថា នភាពគតិយនុត្ិ ដូច 
មានអចង្្ននុងចំណនុ ច៤៦ ននចបាបជ់ាធរមាន។ ការផ្្ល់សន្ិសនុខសកមាប ់
អ្ន្ឥណទនយ្កតរូវរធ្វើរ�ើងរដ្យអននុរោមតាមចំណនុ ច៥២ ននក្ម 
រដ្ឋប្បរវណី។

(៧) ្្ននុង្រណីដូចមានអចង្្ននុងចំណនុ ចរង (១)៣. ខាងរលើ ការជកមោះបញជា ីមនិ 
កតរូវរ ើ្តមានរ�ើងរទ កបសិនរបើ្្ននុងរយៈរពល៣០ន្ងៃ គិតចាបពី់ន្ងៃចាប់
រផ្្ើមអាណត្ិរបាោះរ ្្ន ត្្មី ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្កតរូវបានបរងកើតរ�ើង  
រដ្យសមាជិ្របស់ខ្ួនជាសមាជិ្របស់គណប្្សមយួ អដលតំណាង 
រដ្យ ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្្្ននុងសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាងរ់ៅអំ�នុងរពល 
អាណត្ិរបាោះរ ្្ន តរលើ្មនុន និងកបកាសថ្ខ្ួនថ្ជាសន្តិជនរបស់      
ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អាណត្ិមនុន។ ្្ននុង្រណីរនោះ ក្រុមអ្្ន តំណាង 
រសស្ អដលរទើបបរងកើត្្មី កតរូវក្ាយជាសន្តិជនននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្
អាណត្ិមនុន។
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ឧបសមពន្ធ២៖ សកមងប់ទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់

៤.	្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

វិធានទតី	១០

ការបគងកើត្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវអតជាក្រុមអដលមានសមាសភាពមនិតិចជាង 
៥% ននសមាជិ្ទងំអស់របស់សភាសហពន័្ធ រហើយសមាជិ្ទងំរនាោះ
កតរូវម្ពីគណប្្សនរោបាយអតមយួ ឬម្ពីគណប្្សអដលមានរោល 
បំណងនរោបាយកបហា្ក់បអហលោ្ន  អដលមនិកបអជងោ្ន ្្ននុងរដ្ឋណា 
មយួរ�ើយ។ រៅរពលអដលសមាជិ្សភា សហពន័្ធទងំរនាោះចងក្ង 
ជាក្រុមអផ្្អ្រលើមូលដ្្ឋ នរផ្្សង អដលខនុសពីកបការដូចមានអចងរៅ្្ននុង 
កបរោគរដើមដំបូង នន្ថ្ខណ្ឌ រនោះ កតរូវមានការអននុមត័យល់កពមពី 
សភាសហពន័្ធ រដើម្បទីទួលស្ាល់ក្រុមតំណាងរសស្អបបរនោះ។

(២) ការបរងកើតក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ អង្ការចាតត់ាងំរបស់ខ្ួន និងរ ្្ម ោះ 
របស់កបធាន សមាជិ្ និងរភញាៀវរបស់ខ្ួនរផ្្សងរទៀត កតរូវជូនដំណរឹ ងរៅ 
កបធានជាោយល្្ណ៍អ្្សរ។ 

(៣) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អាចទទួលយ្រភញាៀវបាន អដលចំននួរភញាៀវរនាោះ មនិ 
កតរូវបានរបប់ញ្ចូ ល្្ននុងចំនួនរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្រទ ប៉ានុអន្ចំនួនរនោះ 
កតរូវរបប់ញ្ចូ ល្្ននុងការអបងអចងមនុខតំអណង (វធិាន១២)។

(៤) សមាជិ្សភាសហពន័្ធ អដលមានបំណងចងក្ងជាសមាគម ្ប៏៉ានុអន្មនិ 
អាចបំរពញរៅតាមចំនួនសមាជិ្អប្បបរមា អដលបាន្ំណត ់ដូចមាន
អចងរៅ្្ននុងល្្ន្ិ្ៈននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស ្អាចកតរូវបានទទួលស្ាល់ 
កតរឹមអតជាក្រុមប៉ានុរណាណ ោះ។ ្ថ្ខណ្ឌ  (២) និង (៣) កតរូវអននុវត្រៅរលើ 
សមាគមទងំរនោះបានដូចោ្ន ។
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(៥) ក្រុមការងារបរច្ច្រទសរមួរបស់គណប្្ស អដលបរងកើតរ�ើងរដ្យក្រុម
អ្្ន តំណាងរសស្ោ្ម នឥទ្ធិពលដល់ចំនួនននមនុខតំអណងរទ អដលចំនួន 
មនុខតំអណងរនោះ គឺកតរូវអបងអច្កសបរៅតាមចំនួនសមាជិ្របស់ក្រុម 
អ្ន្តំណាងរសស្នីមយួៗ។

វិធានទតី	១១

លំោប់របស់្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

 លំដ្បរ់បស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស ្ កតរូវអត្ំណតរ់ដ្យអផ្្អ្រលើចំនួន 
សមាជិ្ របស់ខ្ួន។ ្្ននុង្រណីអដលក្រុមមានទំហំរស្មើោ្ន  កបធានកតរូវ 
្ំណតលំ់ដ្ប ់ រដ្យការរបាោះរ ្្ន តររ ើស្អន្ងអង្នុយ្្ននុងសភាសហ 
ពន័្ធ។ ចំរពាោះ អាសនៈអដលរៅទំរនរ រហូតទល់អតអាសនៈរនាោះកតរូវបាន 
បំរពញកតរូវ បន្ចាតអ់ចងរដ្យគិតរលើចំនួនសមាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំណាង
រសស្ អដលក្រុមនីមយួមានរហូតដល់ដរឹងថ្អាសនៈទងំរនាោះ ជារបស់ 
អ្្ន ណា។

វិធានទតី	១២

ការសបងសចកមុខតំសណងក្នងុចំគណាម្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

 សមាសភាពរបស់ក្រុមកបរឹ្សាពិរកោោះរោបល់ចាស់ទនុំ និងគណៈ្មា្ម ធិ 
ការ ្ដូ៏ចជាការអតងតាងំកបធានននគណៈ្មា្ម ធិការរផ្្សងៗោ្ន  កតរូវរធ្វើ 
រ�ើង រដ្យកសបរៅតាមសមាមាកត ននចំនួនសមាជិ្របស់ក្រុមអ្្ន  
តំណាងរសស្។ រោលការណ៍ដូចោ្ន រនោះ កតរូវអននុវត្ចំរពាោះការរបាោះរ ្្ន ត
នានា អដលអននុវត្រដ្យសភាសហពន័្ធ។
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បទបញ្្ន្ទៃក្នុង

របស់្ ករុមអ្នកតំណាងរាសស្	CDU/CSU	

ក្នុងសភាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង	់នតីតិកាលទតី	១៧

នថងាទតី១៤	សខធ្នូ	ឆ្្ន ២ំ០១០
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អ្្ន តំណាងរសស្ននគណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ (CDU) និងគណ 
ប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ (CSU) ្្ននុងសភាសហពន័្ធអាលឺ្ម៉ាង ់ បានកពមរកពៀងោ្ន  
បន្សមពន័្ធភាពរវាងគណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធ 
សង្មកគរឹស្ សំរបនី់តិកាល ទី១៧ កាលពនី្ងៃទី ២៩ ្ញ្្ញ  ្្ន ២ំ០០៩។ តាមរយៈ 
្ិច្ចកពមរកពៀងរនោះ រគបានអននុមត័បទបញ្ជា នផ្្្្ននុង សំរប់្ នុកមអ្ន្តំណាងរសស្ម្
ពីគណប្្សទងំពីរ ដូចខាងរកកាម៖

§១	សរាជិកភាព

(១) ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ ននគណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្/ គណ 
ប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ បានរ ើ្តរ�ើងរដ្យអ្ន្តំណាងរសស្របស់ 
គណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្ម 
កគរឹស្ ្ ដូ៏ចជាអ្្ន ជំនាញទងំឡាយ។ ការសរកមច ទទួលយ្អ្ន្ជំនាញ 
កតរូវរធ្វើរ�ើងតាមរយៈ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្។ ការសរកមច 
ទទួលយ្រនោះ កតរូវរធ្វើរ�ើង្្ននុងអ�ំនុងរពល ៣ន្ងៃបន្ាបពី់ការដ្្ព់ា្្យ 
រស្នើសនុំ។

(២) សមាជិ្ទងំអស់មានសិទិ្ធ និងកាតព្វ្ិច្ចរស្មើៗោ្ន ។

§២	រចនាសម្ព័ន្ធ	និង្ករុម
(១) រចនាសមពន័្ធរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្គឺ៖

្. ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្
ខ. គណៈ្មា្ម ការកបតិបត្ិ
គ. ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល
ឃ. ក្រុមការងារ
ង. ក្រុមកបរឹ្សា្ិត្ិយស
ច. គណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ
ឆ. គណៈ្មា្ម ការកតរួតពិនិត្យហិរញ្ញ វតថានុ
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(២) ក្រុមតូចៗដនទរទៀតរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្មាន៖
្. ក្រុមសស្ី
ខ. ក្រុមនិរោជិត
គ. ក្រុមសភាទទួលបន្នុ្អ្ន្មានជីវភាពមធ្យម
ឃ. ក្រុមជនភាសិ្, អ្ន្ចំណូល្្មី និងជនជាតិរដើមភាគតិច អាល្ឺម៉ាង់
ង. ក្រុមសហគមនរោបាយមូលដ្្ឋ ន
ច. ក្រុមយនុវជន។

(៣) ក្រុមបរឹក្សាភបិាល អាចរកបើកបាស់គណៈ្មា្ម ការរផ្្សងៗបអនថាមរទៀត  
សកមាបក់ារងារអដលមានរយៈរពល្ំណតជ់ា្ោ់្ម់យួ រហើយលទ្ធ 
ផ្លការងាររបស់គណៈ្មា្ម ការរនោះ កតរូវបងាហា ញដល់ក្រុមអ្្ន តំណាង 
រសស្។

§៣	កិច្ច្្រជុំ របស់្ ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ រធ្វើរ�ើងោ៉ា ងរហាចណាស់ម្ង ្្ននុង 
មយួសប្ាហ៍ កបជនុំតាមរយៈការរកាោះអរញជា ើញរបស់កបធាន ជាពិរសស 
រដើម្បពីិភា្សាអំពី បញ្ហា នរោបាយមនុនរពលរធ្វើការអននុមត័ ្្ននុងសភា 
សហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង។់

 តាមសំរណើ រមយួភាគបីននសមាជិ្ ឬតាមការទមទរបស់ក្រុមការងារ
មយួ្្ននុងអ�ំនុងរពលសប្ារហ៍កបជនុំ កបធានកតរូវរកាោះកបជនុំវសិាមញ្ញ ក្រុម 
អ្ន្តំណាងរសស្មយួ។

(២) កបធានអាចអរញជា ើញរភញាៀវឲ្យចូលរមួ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំ របស់ក រ្ុមអ្្ន តំណាង 
រសស្បាន។ រភញាៀវទងំរនាោះ អាចជាសមាជិ្គណប្្សសហពន័្ធកបជា 
ធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ សមាជិ្រដ្្ឋ ភបិាល 
រដ្ឋរលខាធិការ សមាជិ្ក្រុមកបរឹ្សាសហពន័្ធ កបធានក្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្ននសភារដ្ឋសហពន័្ធ ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាគំណប្្ស និងអគ្រលខាធិការប្្ស
សហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ សមា
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ជិ្ននក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្របស់គណប្្សកបជាជនអឺរ ៉ានុប (អ្ន្កបជាធិប
រតយ្យកបកានក់គរឹស្) ្្ននុងសភាអឺរ ៉ានុប ្ដូ៏ចជាអតីតសមាជិ្ក្រុមអ្ន្ 
តំណាងរសស្ទងំអស់។

 ការអននុញ្្ញ តឲ្យមសន្ីរមួការងាររបស់ប្្ស អដលបំររ ើការងារ្្ននុងរដ្្ឋ ភបិាល 
សហពន័្ធ និង្្ននុងរដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋសហពន័្ធ ឲ្យចូលរមួ្ិច្ចកបជនុរំបស់ក្រុម 
អ្ន្តំណាងរសស្ ជាការសរកមចរបស់ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។

(៣) ររបៀបវារៈនន្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ និងអននុសាសន៍្ ្ននុងការអននុ 
មត័របស់កបធាន និងរបស់ក្រុមការងារ កតរូវដ្្ជូ់ន្ិច្ចកបជនុំជាោយ 
ល្្ណ៍អ្្សរជាមនុន។

 តាមរយៈសរម្ងោកំទរលើសពីពា្់្ ណ្ាល ននចំននួសមាជិ្អដល 
មានវត្មាន រគអាចបអនថាមររបៀបវារៈ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំបាន របើការរនោះមនិមាន 
ជំទស់រដ្យបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរនោះរទ។

 រល់្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ រគកតរូវរធ្វើ្ំណតក់តារហើយ 
សមាជិ្ទងំអស់អាចរមើល្ំណតក់តារនោះបានកគបរ់ពលរវោ។

§៤	ភារកិច្ចននកិច្ច្្រជុំ របស់្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ ជាអ្ន្សរកមចនរោបាយរបស់ 
គណប្្សសហពន័្ធកបជាធិបរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្ម 
កគរឹស្ រៅ្្ននុងសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង។់
្. ពិភា្សាអំពីចំណនុ ចទងំឡាយននររបៀបវារៈ នន្ិច្ចកបជនុំរពញអង្ 

របស់សភាសហពន័្ធ និង្ំណតនូ់វចំណាបអ់ារម្មណ៍របស់ក្រុមអ្្ន
តំណាងរសស្។

ខ. អននុមត័នូវចំនួននិងអដនសមតថា្ិច្ច របស់អននុកបធានក្រុមអ្្ន តំណាង 
រសស្ និងក្រុមការងារ ្ដូ៏ចជាចំនួនននអ្ន្ដរឹ្នាកំារងារសភា។

គ. អននុមត័នូវវធិានការរបស់ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។
(២) ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ របាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើស៖
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្. កបធាន
ខ. កបធានក្រុមការងារ (អ្្ន នាពំា្្យ) និងអននុកបធានរបស់រគ 

(អ្ន្សកមបសកមរួល)
គ. សមាជិ្ក រ្ុមអ្ន្តំណាងរសស្រៅ្្ននុងក្រុមកបរឹ្សាចាស់ទនុំ
ឃ. ក្រុមកបរឹ្សា្ិតិ្យស
ង. គណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ និង
ច. គណៈ្មា្ម ការកតរួតពិនិត្យហិរញ្ញ វតថានុ។

(៣) ្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អតងតាងំ៖
្. រប្្ជនអដលកតរូវបានរស្នើរ�ើង រដ្យក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្សំរប ់

ឈររ ្្ម ោះជាថ្្ន ្ដ់រឹ្នាសំភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ និងសកមាបក់ារ 
ងារជាកបធាន ឬជាអននុកបធានគណៈ្មា្ម ការជំនាញ ឬគណៈ្មា្ម
ការរបស់សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់

ខ. សមាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ សំរបក់ារងាររករៅសភាសហ 
ពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់កបសិនរបើរគកតរូវបានអននុមត័រដ្យសភារពញអង្។

(៤) រល់រពលកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កបធាន ឬអននុកបធានណា 
មយួ កតរូវរយការណ៍ជូនអង្កបជនុំ អំពីស្ម្មភាពការងាររបស់ក្រុម 
កបរឹ្សាភបិាល។ តាមរយៈការទមទររបស់អង្កបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្ ក រ្ុមកបរឹ្សាភបិាល ឬរបស់ក្រុមការងារណាមយួ ្ដូ៏ចជាក្រុមការ 
ងារទងំឡាយឯរទៀត ្ក៏តរូវរយការណ៍អំពីការងាររបស់ខ្ួន តាមរយៈ 
កបធានក្រុមការងារ (អ្្ន នាពំា្្យ) ឬរដ្យតំណាងមា្ន ្អ់ដលកតរូវបាន 
អតងតាងំ។

§៥	គណៈករា្ម ការ្្រតិបត្ិ
(១) គណៈ្មា្ម ការកបតិបត្ិរ ើ្តរ�ើងរដ្យកបធាន និងអននុកបធានរបស់ខ្ួន 

ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា អ្ន្ចបាប ់ និងអ្ន្នាពំា្្យននក្រុមសភាននគណ
ប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ របស់រដ្ឋសហពន័្ធទងំអស់។ កបធាន 
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អាចមានសិទិ្ធ អរញជា ើញរភញាៀវឲ្យចូលរមួ្ិច្ចពិភា្សា។
(២) គណៈ្មា្ម ការកបតិបត្ិ ររៀបចំ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ និង្ិច្ច 

កបជនុំក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។ គណៈ្ម្មការរនោះជាអ្ន្ធានានូវការកបកពរឹត្
រៅននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្។

§៦	្ករុម្្ររឹកសាភិបាល

(១) ក្រុមកបរឹ្សាភបិាលរ្ើតរ�ើងរដ្យ គណៈ្មា្ម ការកបតិបត្ិតាមមាកតា 
§៥ ចំណនុ ច១ កបធានក្រុមការងារទងំអស់ (អ្ន្នាពំា្្យ) កបធានក្រុមការ 
ងាររផ្្សងៗ និងសមាជិ្ ១៥រូបរទៀត (សមាជិ្មនិអចិនសន្យ)៍។

(២) ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំក្រុមកបរឹ្សាភបិាល អ្ន្អដលមានសិទិ្ធចូលរមួកបជនុំ មាន 
កបធានគណប្្ស និងអគ្រលខាធិការរបស់គណប្្សសហពន័្ធកបជាធិប
រតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ កបធានសាខាប្្សសភា
គណប្្សសហពន័្ធកបជាធិបរតយ្យកគរឹស្ ននរដ្ឋសហពន័្ធទងំអស់ ្ដូ៏ច 
ជាសមាជិ្ សមាជិការបស់គណប្្ស សហពន័្ធកបជាធិបរតយ្យកគរឹស្ 
និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ សមាជិ្ននការោិល័យថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ
សហពន័្ធ និងសមាជិ្ននការោិល័យថ្្ន ្ដ់រឹ្នាសំភាអឺរ ៉ានុប និងសមាជិ្ 
ននថ្្ន ្ដ់រឹ្នារំដ្្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ អតីតអធិកាបតី កបធានក្រុមអ្ន្ 
តំណាងរសស្ននប្្សកបជាជនអឺរ ៉ានុប (អ្្ន កបជាធិបរតយ្យកបកានក់គរឹស្) 
្្ននុងសភាអឺរ ៉ានុប និងកបធានក្រុម ននក្រុមតំណាងរសស្គណប្្សសហពន័្ធ 
កបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្។ កបធានអាច 
មានសិទិ្ធអរញជា ើញរភញាៀវឲ្យចូលរមួផ្្ល់ជារោបល់។

(៣) ក្រុមកបរឹ្សាភបិាលជាអ្ន្ដរឹ្នាកំារកបកពរឹត្រៅ ននក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ 
រដើម្បឲី្យការរឆ្ើយតបនរឹងរសច្្ីសរកមច នន្ិច្ចកបជនុំរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្។ រគពិភា្សារល់្ិច្ចការទងំអស់ របស់្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាង
រសស្ និង្្ននុងក្រុមការងារអដលបានដ្្រ់ស្នើម្។
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§៧	្្រធាន

(១) កបធានជាអ្ន្ដរឹ្នាកំ្រុមង្ន្តំណាងរសស្ រហើយជាតំណាងក្រុមរបស់ 
រគ ទងំនផ្្្្ននុង និងរៅខាងរករៅ។ កបធានជាអ្ន្រកាោះអរញជា ើញ ្ិច្ចកបជនុំ 
ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ និង្ិច្ចកបជនុំក្រុមកបរឹ្សាភបិាល រហើយផ្្ល់អននុសា-
សន៍្ ្ននុងការដ្្រ់របៀបវារៈកបជនុំ។ កបធានជាអ្ន្ដរឹ្នាកំ្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្ ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំរពញអង្ននសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង។់

(២) កបធានអាចអតងតាងំសមាជិ្មា្ន ្ ់ អដលមានការរជឿទនុ្ចិត្ជាពរិសស 
(របស្ជន)។ ោតក់តរូវបងាហា ញរល់្ិច្ចការទងំរនោះ ដល់្ិច្ចកបជនុំក្រុម 
អ្្ន តំណាងរសស្។

(៣) កបធានអាចផ្ល់្សិទិ្ធឲ្យថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា ្្ននុងការដ្ហូត និងអតង 
តាងំមសនី្បំររ ើការ្្ននុងក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ ្ដូ៏ចជាការពិនិត្យរមើលនូវ 
ដរំណើ រការហិរញ្ញ វតថានុរបស់ក្រុម។

(៤) ្្ននុង្រណីកបធាន និងអននុកបធានទី១ មានធនុរៈរយៈរពលយូរ្ិច្ចកបជនុំក្រុម 
អ្ន្តំណាងរសសអ្ាចអតងតាងំកបធានស្ីទីមយួរូប តាមអននុសាសនរ៍បស់ 
ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល រដើម្បទីទួលភារ្ិច្ចជំនួសកបធាន។

§៨	្ករុមការងារ

(១) សមាជិ្ននក្រុមការងារ គឺជាសមាជិ្ និងជាសមាជិ្តណំាងឲ្យគណៈ 
្មា្ម ការជំនាញននសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ រហើយក្រុមការងារ គឺជាអ្ន្ 
ទទួលខនុសកតរូវរលើការងាររបស់គណៈ្មា្ម ការជំនាញ របស់រគ។ រលើស 
ពីរនោះរៅរទៀត កគបស់មាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ អាចដ្្ព់ា្្យសនុំ 
ចូលជាសមាជិ្ននក្រុមការងារជំនាញបាន។ ការអននុញ្្ញ ត្ឲ្យចូលជា 
សមាជិ្ ក្រុមការងាររនោះ កតរូវសរកមចរដ្យក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។ ចរំពាោះ 
ក្រុមការងារណា អដលជំនាញរបស់រគមនិកតរូវនរឹងការងាររបស់គណៈ 
្មា្ម ការជំនាញរទ រពលរនាោះក្រុមកបរឹ្សាភបិាលរធ្វើការសរកមច រដ្យ 
អផ្្អ្រលើទំហំ និងសមាជិ្ភាព។ សមាជិ្ ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ទងំ 
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អស់ មានសិទិ្ធចូលរមួបរញ្ចញមតិ ្្ននុងរល់្ិច្ចកបជនុំក្រុមការងារ។
(២) អ្្ន អដលកតរូវបានរបាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសជាកបធានក្រុមការងារ ្្ននុងរពល 

កបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ ជាអ្ន្ដរឹ្នាកំ្រុមការងារ។ ោតទ់ទួលខនុស  
កតរូវជាអ្ន្នាពំា្្យរបស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ សកមាបអ់ដនសមតថា្ិច្ច 
របស់ក្រុមកាងារ និងការងារសមាជិ្ ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ រៅ្្ននុង 
គណៈ្មា្ម ការជំនាញរបស់ោត។់ កបសិនរបើសមាជិ្ ណាមា្ន ្់្ ្ននុងក្រុម 
ចងរ់ធ្វើរសច្ី្បំភ្ដឺល់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ រនាោះរគកតរូវសនុំការយល់កពម 
ពីកបធានក្រុម (អ្ន្នាពំា្្យ) អដលជាអ្ន្ទទួលខនុសកតរូវជាមនុនសិន។

(៣) អ្្ន សកមបសកមរួល ននក រ្ុមអ្ន្តំណាងរសស្្្ននុងគណៈ្មា្ម ការជំនាញ 
របស់សភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ គឺជាអននុកបធានរបស់កបធាន ក្រុមការងារ 
ជាអ្្ន ទទួលខនុសកតរូវសកមាបក់ារងាររបស់ោត។់

(៤) ក្រុមការងារ ពិភា្សាអំពីគំនិតផួ្្ចរផ្្ើមរបស់ខ្ួនផ្្ល់ និងឯ្សារទងំ
ឡាយណាអដលក្រុមកបរឹ្សាភបិាលបញជាូ នឲ្យ។ ក្រុមការងារជាអ្ន្រស្នើ 
រប្្ជនអដលកតរូវរធ្វើបទអន្រគម ្្ននុងនាមក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្របស់ 
ខ្ួន ឲ្យមានរោបល់្្ននុង្ិច្ចកបជនុំរពញអង្ននសភាសហពន័្ធ។

(៥) ររបៀបវារៈកបជនុំរបស់ក្រុមការងារទងំឡាយ កតរូវរផ្ញាើរជូនកគបស់មាជិ្នន 
ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្។ រល់្ិច្ចកបជនុំ កតរូវរធ្វើ្ំណតក់តាខ្ីមយួ រហើយកតរូវ 
រផ្ញាើរជូនកគបស់មាជិ្ ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។

(៦) សមាជិ្ននក្រុមការងារទងំអស់មានកាតព្្វ ិច្ច ជំរបម្កបធានក្រុម ឬ 
អ្ន្ទទួលខនុសកតរូវននក្រុមរបស់ខ្ួន ជាោយល្្ណ៍អ្្សរឲ្យបានទន ់
រពលរវោ កបសិនរបើខ្ួនមានធនុរៈមនិអាចចូលរមួកបជនុំក្រុមការងារ ឬ 
្ិច្ចកបជនុំគណៈ្មា្ម ការជំនាញបាន រដើម្បរី្អ្ន្ជំនួស។

§៩	្ករុម្្ររឹកសាកិតិ្យស

 ក្រុមកបរឹ្សា្ិតិ្យស មានសមាជិ្ បីរូប អដលមនិអមនជាសមាជិ្ ក្រុម 
កបរឹ្សាភបិាល។ ការងាររបស់រគកតរូវបានអននុមត័រដ្យក្រុមកបរឹ្សាភបិាល។ 
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សមាជិ្មយួរូបកតរូវមានឋានៈជាក្រុមកបរឹ្សារៅក្ម។

§១០	គណៈករា្ម ការហិរញ្ញវតថាុ	និងគណៈករា្ម ការ្តរួតពិនិត្យថវិកា

(១) គណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ រ ើ្តរ�ើងរដ្យសមាជិ្បនួរូប អដលកតរូវបាន
របាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសរដ្យ្ិច្ចកបជនុំននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្រមួ និងអ្ន្ 
សររសររបាយការណ៍ស្ីពីអផ្នការ្វកិារបស់ក្រុមប្្ស ្្ននុងគណៈ្មា្ម
ការ្វកិាជាតិននសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង។់ ភាគរកចើនននសមាជិ្គណៈ 
្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ មនិអាចជាសមាជិ្ននក្រុមកបរឹ្សាភបិាលរទ។

 ជាររៀងរល់ ្្ន ដំល់ន្ងៃទី១៥ អខ ន្ុម្ភៈ គណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ រធ្វើរសច្្ី
កពាងអផ្នការ្វកិាបរណ្ាោះអាសន្ន របស់ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្មយួ 
បន្ាបម់្ ោ៉ា ងយូរបផំ្នុតរៅ ៦ សប្ាហ៍រកកាយននការអននុមត័្វកិាជាតិ
របស់សភាសហពន័្ធរចួរហើយ អផ្នការ្វកិាសាថា ពរ និងអផ្នការស្ម្ម 
ភាពរនោះ កតរូវដ្្ជូ់នក្រុមកបរឹ្សាភបិាល និង្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាង 
រសស្រដើម្បរីធ្វើការអននុមត័។ ការអននុវត្អផ្នការ្វកិា ជាសមតថា្ិច្ចរបស់ 
អ្ន្ដរឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា អដលទទួលបានការអតងតាងំពីកបធាន។

(២) គណៈ្មា្ម ការកតរួតពិនិត្យ្វកិាមានសមាជិ្បីរូប អដលកតរូវបានរកជើស
ររ ើសរដ្យ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ រហើយអដលមនិអមនជាសមា 
ជិ្ ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល ឬជាសមាជិ្គណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ។ មនុនរពល 
្ិច្ចកបជនុំរធ្វើរសច្្ីសរកមច គណៈ្មា្ម ការរនោះ ដ្្ប់ងាហា ញជូន្ិច្ចកបជនុំ 
ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ នូវអផ្នការ្វកិារបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ 
សកមាប់្ ្ន បំន្ាប ់ របាយការណ៍ស្ីពីការអននុវត្្វកិា អដលបានបញ្ចប ់  
និងលទ្ធផ្លកតរួតពិនិត្យហិរញ្ញ វតថានុ។ គណៈ្មា្ម ការរនោះ ផ្្ល់អននុសាសន៍
ស្ីពីការជួយ�រ្រោលនរោបាយតាមមាកតា§៤ ចំណនុ ច១គ។

(៣) តាមសំណូមពរ រល់សមាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ អាចពិនិត្យរមើល 
នូវរល់ចំណនុ ចទងំអស់នន្ញ្ចប់្ វកិា ទងំ្ញ្ចប់្ វកិាពីអតីតកាល និង 
្ញ្ចប់្ វកិា្ំពនុងដំរណើ រការបច្ចនុប្បន្ន។
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§១១	 វិភាគទាន្ករុមអ្នកតំណាងរាសស្

(១) ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ អាចអននុមត័រដ្យសរម្ងភាគរកចើន នូវ 
វភិាគទនក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្។

(២) ្វកិាអដលបានម្ពីវភិាគទន កតរូវរកបើកបាស់ជាជំនួយ ្ ្ននុង្រណីចាបំាច ់
និង្រណីពិរសសរផ្្សងៗ។ ការរកបើកបាស់្វកិារនោះ កតរូវសរកមចរមួោ្ន  
រដ្យកបធានក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កបធានទី១ របស់អ្្ន ដរឹ្នាំ្ ិច្ចការ 
សភា និងអ្ន្អដលទទួលបានការអតងតាងំឲ្យដរឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា តាម 
មាកតាទី§៧ ចំណនុ ច៣ ្្ននុងការបំរពញការងារជាមយួ្វកិារមួោ្ន ។

(៣) ការកតរួតពិនិត្យរលើកទព្យសម្បត្ិពិរសស ននវភិាគទនក រ្ុមអ្្ន តំណាង 
រសស្ ជាសមតថា្ិច្ចរបស់កបធានគណៈ្មា្ម ការកតរួតពិនិត្យ្វកិា និង 
កបធានគណៈ្មា្ម ការហិរញ្ញ វតថានុ។ រគមានសិទិ្ធរោងតាមមាកតា§១០ 
ចំណនុ ច៣ រហើយោតជ់ាអ្្ន ផ្្ល់អននុសាសនរ៍មួោ្ន  ្្ននុងការជួយ�រ្រោល 
នរោបាយតាមមាកតា§៤ ចំណនុ ច១គ។

§១២	 ការគធ្វើគសចក្តីសគ្មច	មតិភាគគ្ចើន

(១) ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ និងរចនាសមពន័្ធរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាង 
រសស្ អដលតកមរូវឲ្យមានការចូលរមួពីកគបស់មាជិ្របស់សភាសហពន័្ធ 
អាល្ឺម៉ាងទ់ងំអស់ ្្ននុង្រណីអដលអាចរធ្វើរសច្្ីសរកមចបាន លនុោះកតា 
អតអ្ន្ទងំរនាោះ បានទទួលការរកាោះអរញជា ើញោ៉ា ងតិចណាស់៣ន្ងៃមនុន។

(២) របើោ្ម នអចង្្ននុងបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរនោះរទ ការអននុមត័កតរូវរធ្វើរ�ើងរដ្យ 
សរម្ងភាគរកចើន។ ្ ្ននុង្រណីសរម្ងរស្មើោ្ន  រនាោះបាននយ័ថ្សំរណើ មនិ 
កតរូវបានទទួលយ្រទ។

(៣) សរម្ងអននុបវាទ មនិកតរូវបានរបប់ញ្ចូ លរ�ើយ។

§១៣	ការគបាោះគឆ្្ន ត

(១) រដើម្បរីធ្វើការរបាោះរ ្្ន ត រគកតរូវរធ្វើការជូនដំណរឹ ងមនុនោ៉ា ងរហាចណាស់ 
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៣ន្ងៃមនុន។
(២) ការរបាោះរ ្្ន តជាការសមាងៃ ត។់
(៣) សកមាបក់ាររបាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសអននុកបធាន (អ្ន្សកមបសកមរួល) តាម 

មាកតា§៤ ចំណនុ ច២ខ អ្ន្អដលមានសិទិ្ធចង្អនុលបងាហា ញរប្្ជន គឺក្រុម 
កបរឹ្សាភបិាល និងសមាជិ្រពញសិទិ្ធ និងសមាជិ្ជាតំណាងននគណៈ 
្មា្ម ការជំនាញរនាោះផ្្ល់អតម្ង។

(៤) ្្ននុង្រណីមានរប្្ជនរកចើន ឈររ ្្ម ោះរដើម្បតីំអណងមយួរនាោះ តកមរូវ 
ឲ្យរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តពិរសសមយួ អ្្ន អដលទទួលសរម្ងរលើសពីពា្ ់
្ណ្ាលននសរមង្រ ្្ន ត (សរម្ងភាគរកចើនដ្ចខ់ាត) កតរូវបានរកជើស 
ររ ើស។

 ្្ននុង្រណីមនិទទួលបានសរម្ងភាគរកចើនដ្ចខ់ាត រនាោះតកមរូវឲ្យរធ្វើការ
របាោះរ ្្ន តជនុំទី២។ របើការរបាោះរ ្្ន តជនុំទី២ មនិទទួលបានសរម្ងភាគ 
រកចើនដ្ចខ់ាត រនាោះតកមរូវឲ្យរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តជនុំទី៣ រហើយ្្ននុងរពលរនោះ 
រគអាចរកជើសររ ើសយ្រប្្ជន្្មីបអនថាមរទៀតបាន។ របើការរបាោះរ ្្ន តជនុំ 
ទី៣រនោះ មនិទទួលបានសរម្ងភាគរកចើនដ្ចខ់ាត រនាោះតកមរូវឲ្យរធ្វើការ
របាោះរ ្្ន តរ្្ោះជាគំរូ រវាងរប្្ជនពីររូប អដលមានសរមង្ោកំទរលើស 
រគ។

(៥) ្្ននុង្រណីតំអណងមយួៗ មានរប្្ជនអតមយួរូបឈររ ្្ម ោះ រនាោះរគ   
អាចរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តផ្្ល់តំអណងទងំរនាោះកពមោ្ន បាន។ រប្្ជនអដល
ទទួលបានសរម្ងោកំទរលើសពីពា្់្ ណ្ាល កតរូវបានរកជើសររ ើស។ 
ចំរពាោះរប្្ជនណា អដលមនិទទួលបានសរមង្ោកំទភាគរកចើនដ្ច់
ខាត រប្្ជនរនាោះកតរូវរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តជនុំទីពីរ របើជនុំទីពីរមនិទទួលបាន
សរម្ងភាគរកចើនដ្ចខ់ាតរទៀត រគកតរូវរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តជនុំទីបី រហើយ្្ននុង
រពលរនោះរគអាចរលើ្យ្រប្្ជន្្មីបអនថាមបាន រហើយរប្្ជនណា 
អដលទទួលបានសរម្ងោកំទរកចើនជាង កតរូវបានរកជើសររ ើស។

(៦) របើមនិពា្ព់ន័្ធនរឹងល្្ខណ្ឌ ទងំឡាយ អដលមានអចង្្ននុងមាកតា§៤ 
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ចំណនុ ច៤ ឬ ៥ រទ ការរបាោះរ ្្ន តតាមមាកតា§៤ ចំណនុ ច២គ ឃ ង ច និង 
§៤ចំណនុ ច៣ខ កតរូវកបកពរឹត្រៅដូចខាងរកកាម៖

 រប្្ជនអដលកតរូវបានរកជើសររ ើស គឺជារប្្ជនទងំឡាយណាអដលទទួល 
បានសរម្ងោកំទភាគរកចើនដ្ចខ់ាត ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តជនុំទី១។ ្្ននុង្រណី 
មានរប្ជ្នចំនួនតិចតួច ទទួលបានសរម្ងោកំទភាគរកចើនដ្ចខ់ាត 
អដលជាល្្ខណ្ឌ រដើម្បទីទួលបានអាសនៈ រនាោះតកមរូវឲ្យរធ្វើការរបាោះ 
រ ្្ន តជនុំទី២។ រប្ជ្នអដលទទួលបាន សរម្ងោកំទភាគរកចើនដ្ចខ់ាត 
រលើសរមង្រ ្្ន តបានការកតរូវបានរកជើសររ ើស។ ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តជនុំទី៣ 
រគអាចរលើ្យ្រប្ជ្ន្្មីបអនថាមរទៀតបាន រប្្ជនណាអដលទទួល 
បានសរម្ងោកំទរកចើនជាងរគ កតរូវបានរកជើសររ ើស។

§១៤	ការ�កគសចក្តីទុកចិត្

 ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ អាចរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តរដ្យសមាងៃ ត ់រដើម្ប ី
អននុមត័ដ្រសច្្ីទនុ្ចិត្ រលើសមាជិ្ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល និងអ្ន្សកមប 
សកមរួលបាន។ ពា្្យរស្នើសនុំដ្រសច្្ីទនុ្ចិត្ កតរូវរផ្ញាើរជូនដល់កគប ់
សមាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ទងំអស់ ជាោយល្្ណ៍អ្្សរឲ្យ 
បានមនុនបីន្ងៃ។ ការអននុមត័រនោះ តកមរូវឲ្យមានសរម្ងោកំទពីរភាគបីនន 
សរម្ងរ ្្ន តបានការ រហើយតកមរូវឲ្យមានការចូលរមួោ៉ា ងរហាចណាស់ 
ពា្់្ ណ្ាល ននសមាជិ្ ននក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្។

§១៥	 ការបគណ្ញគចញ

 ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ អាចរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តរដ្យសមាងៃ ត ់រដើម្បី
បរណ្ញសមាជិ្ននក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្រចញពីក្រុម។ ពា្្យរស្នើសនុំ 
បរណ្ញសមាជិ្រចញពីក្រុមរនោះ កតរូវរផ្ញាើរជូនកគបស់មាជិ្ ននក្រុមអ្ន្
តំណាងរសស្ទងំអស់ ជាោយល្្ណ៍អ្្សរឲ្យបានមនុនបីន្ងៃ។ ការអននុ
មត័តកមរូវឲ្យមានសរមង្ោកំទពីរភាគបី ននចំនួនសមាជិ្ក្រុមអ្ន្តំណាង 
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រសស្សរនុប។

§១៦	 ការគបាោះគឆ្្ន តគ្្សងៗ

 រោងតាម្ិច្ចកពមរកពៀង ស្ីពីការបន្សមពន័្ធភាពរវាងគណប្្សសហ 
ពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ នីតិកាល 
ទី១៧ អដលបានរធ្វើកាលពីន្ងៃទី ២៩ អខ្ញ្្ញ  ្្ន ២ំ០០៩ អ្ន្តំណាង  
រសស្គណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យកគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធ 
សង្មកគរឹស្ននសភាសហពន័្ធអាលឺ្ម៉ាង ់ ជាអ្្ន សរកមចរដ្យខ្ួនឯងនូវ 
វធិានការរបាោះរ ្្ន ត និងវធិានការអតងតាងំរផ្្សងៗ។

§១៧	ការគបាោះគឆ្្ន តក្នុងសភាសហព័ន្ធអាលលឺ្ម៉ង ់

(១) ្្ននុងក្រុមអ្ន្តំណាងរសស ្របស់គណប្្សសហពន័្ធកបជាធបិរតយ្យ 
កគរឹស្ និងគណប្្សសហពន័្ធសង្មកគរឹស្ ននសភាសហពន័្ធអាលឺ្ម៉ាង ់
មនិមានការបង្ិតបង្ំរទ។ ការអននុមត័ ជារសរភីាពរបស់អ្ន្តំណាង 
រសស្ អដលជាសមាជិ្។ សមាជិ្ណាអដលមានបំណងចងរ់បាោះ 
រ ្្ន ត ផ្្នុយពីឆនោ្ះននសរម្ងភាគរកចើនរបស់ក្រុម សមាជិ្រនាោះមាន 
កាតព្្វ ិច្ច កតរូវជូនដំណរឹ ងដល់កបធាន អ្ន្ដរឹ្នាទំី១នន្ិច្ចការសភា ឬ្ិ
ច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ មនិឲ្យហួសពរីមា៉ា ង ៥ោងៃ ច មយួ  ន្ងៃមនុន
ការរបាោះរ ្្ន ត្្ននុងសភារពញអង្រទ។

(២) ្្ននុង្រណីអដលក្រុមអ្ន្តណំាងរសស ្សរកមចរធ្វើការរបាោះរ ្្ន ត្្ននុងស
ភារពញអង្ តាមវធិីភាជា បទ់ងំរ ្្ម ោះ រពលរនាោះសមាជិ្ននក្រុមអ្ន្តំ
ណាងរសស្ទងំអស់ កតរូវអតទទួលបានការជូនដំណរឹ ងជាមនុនភ្ាមៗ។ 
សិទិ្ធ្្ននុងការទមទរឲ្យរធ្វើការរបាោះរ ្្ន តរដ្យវធិីភាជា ប ់រ ្្ម ោះ ្្ននុងរល់
រពលកបជនុំរពញអង្របស់កបធាន ឬសមាជិ្ក្រុម 
កបរឹ្សាភបិាល្្ននុងតអំណង តាមមាកតា §១៨ ចំណនុ ច៣ មនិមានអ្វបី៉ាោះ 
ពាល់រទ។
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(៣) រៅ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តរដ្យវធិីភាជា បរ់ ្្ម ោះបន្បន្ាប ់ នន្ិច្ចកបជនុំក្រុម 
អ្្ន តំណាងរសស្ រ ្្ម ោះរបស់សមាជិ្អដលមនិមានវត្មាន កតរូវបាន 
កបាបឲ់្យដរឹង រដ្យពា្្យសនុំរទស រដ្យមានបញ្ជា ្ម់ូលរហតនុភាជា បម់្
ជាមយួ។ ការជូនដំណរឹ ងរនោះកតរូវបានបញជាូ នតាមរយៈថ្្ន ្ដ់រឹ្នាកំ្រុមអ្ន្ 
តំណាងរសស្ ឬមយួតាមរយៈសាខាប្្សននរដ្ឋសហពន័្ធ រហើយ្ប៏ញជាូ ន 
ម្អង្ភាពតាមរដ្ឋ និងកសរុ្ផ្ងអដរ។

§១៨	កាតព្វកិច្ចរបស់សរាជិក

(១) សមាជិ្ននក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ មានកាតព្្វ ិច្ចចូលរមួ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំ 
និង្ិច្ចការសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ ្្ននុងគណៈ្មា្ម ការជំនាញ និង្្ននុង 
គណៈ្មា្ម ការក្រុមការងារ។

(២) កាតព្វ្ិច្ចរបស់សមាជិ្មាន៖
្. ចនុោះរ ្្ម ោះ ្្ននុងបញជា ីវត្មាន ្្ននុងការកបជនុំគណៈ្មា្ម ការ ឬក្រុមអ្ន្ 

តំណាងរសស្
ខ. សនុំចបាបឲ់្យបានទនរ់ពលរវោ កបសិនរបើមនិអាចចូលរមួ្្ននុង្ិច្ច 

កបជនុំ រហើយកតរូវជកមាបឲ្យដរឹងថ្រតើរគអាចរធ្វើការទ្ទ់ងបានតាម 
វធិីណា

គ. សនុំចបាបច់ំរពាោះកបធាន ឬអ្្ន ដរឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា ឲ្យបានទនរ់ពល 
រវោ កបសិនរបើមនិអាចចូលរមួ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំរពញអង្របស់សភា 
សហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង់

ឃ. ជាពិរសស កតរូវជួយ�រកជាមអកជង្្ននុង្ិច្ចកបជនុំក្រុមការងារ និង្ិច្ច  
កបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ ្្ននុងរពលពិភា្សានូវកបធានបទអី្វអដល 
ជាការផ្្ួចរផ្្ើមរបស់ខ្ួន រហើយកតរូវមានវត្មាន្្ននុង្ិច្ចកបជនុំរពញ 
អង្របស់សភាសហពន័្ធ រៅរពលណាកបធានបទរនាោះ កតរូវបាន 
រលើ្យ្ម្ពិភា្សា។

(៣) រល់្ិច្ចកបជនុំរពញអង្របស់សភាសហពន័្ធ កបធាន ឬអននុកបធានមយួរូប 
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ឬអ្្ន ដរឹ្នាំ្ ិច្ចការសភាមយួរូប អដលទទួលខនុសកតរូវ្ិច្ចការរនោះ។ សមា 
ជិ្ អដលទទួលបន្នុ្ជាអ្ន្នាពំា្្យរបស់ក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ រលើកប-
ធានបទអដលកតរូវរលើ្យ្ម្ពិភា្សាសភារពញអង្ កតរូវជួយ�រកជាម    
អកជងដល់សមាជិ្ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល អដលទទួលបន្នុ្រលើកបធានបទ 
រនាោះ។ កបសិនរបើសមាជិ្ណាមា្ន ្ ់ មានបំណងចា្រចញពី្ិច្ចកបជនុំ 
មនុនរពល្ិច្ចកបជនុំរពញអង្ កតរូវបានបញ្ចបស់មាជិ្រនាោះមានកាតព្វ្ិច្ច  
កតរូវសនុំការអននុញ្្ញ ត្ពីសមាជិ្ ក្រុមកបរឹ្សា្្ននុងតអំណង រហើយកតរូវចនុោះរ ្្ម ោះ 
្្ននុងបញជា ីអ្ន្តំណាងរសស្អដលកតរូវបានដ្្ឲ់្យវសិ្សមកាល។

§១៩	ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាព	និងសភារបស់រ�ឋាសហព័ន្ធ

 សមាជិ្ក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្មានកាតព្វ្ិច្ច ភាជា បទ់ំនា្ទ់ំនងជាកបចា ំ
ជាមយួសមាគមននរដ្ឋសហពន័្ធ និងជាមយួក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្នន 
សភារដ្ឋសហពន័្ធ។ រគកតរូវអតអតងតាងំបនុគ្លិ្បំររ ើការងាររនោះ រដ្យ 
មរធយាបាយខ្ួនឯង។

§២០	្ចកគចញចូលរបស់ឯកសារ

(១) រសច្ី្កពាងចបាប ់រសច្្ីរស្នើសនុំ សំណួរតូច និងធំអដលដ្្រ់ដ្យក្រុម 
អ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវដ្្ជូ់នថ្្ន ្ដ់រឹ្នាសំភា អដលជាអ្ន្ទទួលខនុស 
កតរូវ។ រហើយ្ិច្ចការរនោះ រគកតរូវទទួលខនុសកតរូវចំរពាោះអ្ន្រលើ្សំរណើ  
្្ននុងដំរណើ រការការងាររកកាយៗរទៀត៖
្. បញជាូ នសំរណើ រនាោះដល់ក្រុមកបរឹ្សាភបិាល រហើយក្រុមកបរឹ្សាភបិាល 

បញជាូ នសំរណើ រនាោះ រៅក្រុមការងារបន្រទៀតរដ្យមនិបង្អង់
ខ. បន្ាបពី់រធ្វើការពិភា្សា្្ននុងក្រុមកាងាររចួ សំរណើ រនោះ នរឹងកតរូវដ្្ ់

បញ្ចូ ល្្ននុង្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្្ន តំណាងរសស្ កបសិនរបើកបធានមនិមាន 
បំណងចងយ់្សំរណើ រនោះ រៅពិភា្សា្្ននុងក្រុមកបរឹ្សាភបិាលរទៀត
រទ
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គ. ្្ននុង្រណីសំរណើ កតរូវបានជំទស់រដ្យក្រុមកបរឹ្សាភបិាល សំរណើ  
រនាោះ ្អ៏ាចកតរូវបានបញជាូ នរៅ្្ននុង្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្អដរ 
របើមានសំណូមពរពីមា្ច ស់សំរណើ

ឃ. បញជាូ នសំរណើ រៅអគ្រលខាធិការដ្្ឋ នសភា។
(២) អ្្ន តំណាងរសស្ណាអដលចងច់នុោះហតថារលខា រលើសំរណើ អដលកតរូវបាន

អននុញ្្ញ តរដ្យ្ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្ កតរូវជំរបរោលបំណង
រនោះដល់ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា។

(៣) ការចូលរមួ្្ននុងគំនិតផួ្្ចរផ្្ើម ឆ្ងរៅក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្រផ្្សងរទៀត 
តកមរូវឲ្យរធ្វើការ្ំណតប់ងាហា ញដល់ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា។ មនុនរពល 
បញជាូ នរៅសភាសហពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ តកមរូវឲ្យរងច់ាកំាររបាោះរ ្្ន តោកំទពី
សំណា្់្ ិច្ចកបជនុំក្រុមអ្ន្តំណាងរសស្សិន។

(៤) សំណួរ (សំណួរអដលតកមរូវឲ្យរឆ្ើយជាោយល្្ណ៍អ្្សរ ឬជាចរម្ើយ 
ផ្្ល់មាត)់ រោងតាមឧបសម័ពន្ធ៤ ននបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរបស់សភាសហ 
ពន័្ធអាល្ឺម៉ាង ់ កតរូវបញជាូ នរៅការោិល័យរបស់ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា 
រហើយការោិល័យរនោះបញជាូ នសំណួរទងំរនាោះ រៅអគ្រលខាធិការដ្្ឋ ន
សភាបន្ឲ្យទនរ់ពលរវោ។

ឧបសម្ពន្ធ

 នីតិវធិី ្្ននុងការរបាោះរ ្្ន តរបស់អ្ន្តំណាងរសសគ្ណប្្សសហពន័្ធកបជា 
ធបិរតយ្យកគរឹស្ តាមមាកតា§១៦ ននបទបញ្ជា នផ្្្្ននុងរនោះ
១. ថ្្ន ្ដ់រឹ្នាំ្ ិច្ចការសភា និងអ្ន្ចបាប ់កតរូវរបាោះរ ្្ន តរកជើសររ ើសតាម 

សំរណើ របស់កបធាន។
២. មនិអតប៉ានុរណាណ ោះ្្ននុងមាកតា§១២ និង §១៣ មានអចងអំពីការរកបើកបាស់ 

ចបាបរ់នោះ។s
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Freedom, justice and solidarity are the basic principles underlying the work 
of the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). KAS is a political foundation, closely 
associated with the Christian Democratic Union of Germany (CDU). As co-founder 
of the CDU and the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, Konrad 
Adenauer (1876-1967) united Christian-social, conservative and liberal traditions. 
His name is synonymous with the democratic reconstruction of Germany, the 
firm alignment of foreign policy with the trans atlantic community of values, 
the vision of a unified Europe and an orientation towards the social market 
economy. In our European and international cooperation with more than 70 
offices abroad and projects in over 120 countries, we make a unique contribution 
to the promotion of democracy, the rule of law and a social market economy. 

The office in Cambodia has been established in 1994. KAS in Cambodia is mainly 
operating in the following fields: Administrative Reform and Decentralization, 
Strenthening Political Parties and Parliaments, Legal Reform, Media Develop-
ment, Political Education and Social Market Economy, as well as Foreign Policy 
Consultancy.
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Preface

As indispensable instruments of the division of labor in parliament, political 
groups perform functions of representation, integration, legitimation, recruitment 
and communication. Internally, they carry out a service function for individual 
members of parliament and simultaneously secure the working capacity of the 
parliament. They prevent the parliamentary workflow from being overloaded by 
complexity and also work against the danger of deadlock that comes with too great 
a diversity of political interests and perspectives. Their organization into working 
committees makes lines of communication possible that enable careful preparation 
of parliamentary committee work and infuse parliamentary decision-making with 
the ideas of the parties and individual members of parliament. 

The actual functioning of political groups is not primarily shaped vis-à-vis 
the parliament and the government, but rather in the formation of a governing 
majority and an opposition. Thus, the classic tasks of the parliament are carried 
out according to the particular dynamic of the functional and temporal division 
of power. While the governing groups strive for the support of the government in 
exercising parliamentary powers such as voting, making resolutions, initiatives 
and legislation, the oppositional groups use powers for monitoring, criticizing and 
presenting alternatives against the government. 

Together, political groups and parties carry out the functions of political agenda 
setting, decision-making, and recruitment of political leadership. This is reflected 
in the election of the government and through support for current government 
policies. The actual power of political groups depends on additional influential factors, 
in particular whether there are overlaps between party and group leadership or 
between government and party chairs. 

 The interplay between the governing majority and the opposition is reflected in 
how their cohesion influences their election outcomes. A divided governing political 
group cannot effectively represent the policies of the government; an opposition 
that is split over important questions cannot appear as a plausible alternative to 
the current government.  

Discipline among political groups grows out of the group bond among the 
members of parliament. Both discipline and bond give the political group strength 
to articulate itself and implement its ideas. The members organize themselves into 
a collaborative group that provides a unified front; this enables the group’s working 
capacity. Confrontations over questions of conviction are more the exception that 
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the rule. It is through political groups that the parliament constitutes itself. The 
group’s strengths form the strategic basis for the organization of committees, the 
distribution of chairmanships, the composition of honor councils and the parliament 
leadership. Management of the political groups rests in the hands of the group 
chairs, their parliamentary business managers, and their executive councils. 

Through their parliamentary work and unified front, the political groups 
generate the most important prerequisite for the electoral success of their party 
by showing credibility and authority. Political groups are complex organizations 
with, at the bare minimum, a commitment to central ideas. However, they also 
represent a multitude of political orientations. Any account that paints a group’s 
membership – members of parliament – as “loyal party soldiers” or as “well-adapted 
opportunists” are too imprecise. Willingness to compromise and loyalty among the 
members of parliament are the foundation for a “voluntary consensus.” This group 
structure makes decision-making possible in modern parliaments, also enabling the 
corresponding delegation of functions to governing groups and their opposition. 

Political groups generally have adequate support from the state, personnel 
resources, and clearly defined rights and duties, which enable them to carry out 
their work and functions effectively. 

The Konrad-Adenauer-Stiftung’s assistance thus shall provide a better understanding 
of the roles, work, internal organization and legal anchoring of political groups 
through comparative study. Particular thanks are due to Mr. Allan Tram Sam for 
his content contributions and thorough research, which substantially improved 
this publication. 

Phnom Penh, 25.11.2014

Denis Schrey,
Country Representative
Konrad-Adenauer-Stiftung
Kingdom of Cambodia
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The Organisation and Work of Political Groups in Parliaments

1. Introduction: Origin and Principles of Political 
Groups

a. Quick History of Political Groups

Political groups (PGs) appeared as early as the end of the 18th century, as part of 
the development of the parliamentary system. At first, they were characterised 
as informal “get-togethers” between Members of Parliament (MPs) who wished to 
exchange news on current affairs. This was the case for clubs during the French 
Revolution for instance. Later these gatherings became much more organised 
and professional as mass suffrage democracy progressed. The path to universal 
suffrage drove prospective election candidates towards more efficient means of 
communication with the people, better organisation and technical support. A good 
campaign became a prerequisite to win an election. Political parties came to offer 
political manifestos, party branding and an assurance that the candidate held the 
necessary qualifications to be elected. In parallel, structures to coordinate MPs 
defending the same interests in Parliament became more professional. Today, these 
organisations have become a common feature of modern liberal democracies - 
regimes, in which political parties are elected on the basis of a programme and have 
the mandate to turn their political platform into the government’s official policy. 

The voters elect MPs according to the ideology and political programme of 
the party they belong to or sympathize with. Voting for a party instead of a 
person allows for a clearer representation of the will of the people in Parliament. 
The party that wins the election receives the legitimacy and the means to carry 
out the proposals outlined in its political platform. At the same time, it enables 
parliamentary stability in the country, in the sense that it renders political life more 
predictable; the government knows it will – most of the time – have a majority to 
support its policies. This also enhances democratic accountability as it becomes 
easier for voters to judge whether the candidates’ promises have been fulfilled. 
Their satisfaction - or dissatisfaction – with the result will consequently affect the 
following ballot. 

In such a system, the more MPs sharing the same ideas stay united, the 
more chances they will have to implement the policies for which they have been 
elected. This explains why like-minded MPs have felt the need throughout the 



84

ADVISORY PAPERS ON POLITICAL PARTY DEVELOPMENT
Volume III

PGs do not need 
to be mentioned by 

law to exist

history of modern parliamentary systems to gather and coordinate their actions. 
The contemporary organised form of these gatherings is what we will discuss in 
this paper under the term Political Group (PG). PGs are defined as organised 
groups of persons of a representative body, who were elected either under 
the same party label, or under the label of different parties that do not 
compete against each other1. 

b. Relevance of Political Groups Today

PGs have spread around the globe and can nowadays be found under various 
appellations and structures, enjoying reasonably independence vis-à-vis their 
party. Some are officially recognised and their organisation is determined by law 
(such as the fractions in the German Bundestag), while others enjoy relative 
freedom and go practically unmentioned by their country’s legislative texts (e.g. 
the British Parliamentary Parties in the House of Commons). PGs do not need to 
be mentioned by law to exist. A PG can operate as long as several MPs find an 
interest in creating one and as long as it does not contradict possible rules provided 
by the law of the country. 

The form a PG takes and the power it effectively has depend greatly on the 
country’s Constitution, current political situation, history and political customs. The 
British Conservative party’s PG for example is historically relatively autonomous 
and powerful and participates in the selection of the leadership of the party. On 
the contrary, the Groupe parlementaire of the Socialist Party in France typically 
finds it hard to resist its party and has no particular say in the selection of the 
latter’s leadership. 

In spite of all the possible cultural and historical particularities, PGs commonly 
assume legitimacy as follows:

 � They operate the liaison between the Parliament, the political parties and the 
people. This is essential for the life of a modern parliamentary system. Notably, 
it allows the political parties and MPs to act in coherence with both themselves 
and their electorate’s will.

 � The PGs’ work is important for the stability of Parliament and the functioning 
of the political life of the country as a whole. 

 � PGs boost the efficiency of political parties, coordinating their action and giving 
them new tools to better fulfil their mandate. Hereby giving them better chances 
to conquer power – or retain it. 

Additionally, an increase in the level of decentralisation in modern liberal 
democracies has given a second wind to the spread of PGs. Indeed, as the 
definition of PGs suggests, they are not to be found exclusively in Parliament, but 

1 Here, the author follows the definition given by Knut Heidar and Ruude Koole in their authoritative study 
on the subject. Cf K. Heidar, and R. Koole, ed., Parliamentary Party Groups in European Democracies, 
Political parties behind closed doors (London: Routledge, 2000), xiii.



85

The OrganisaTiOn and WOrk Of POLiTiCaL grOUPs in ParLiamenTs

As the definition 
of PGs suggests, 
they are not to be 
found exclusively in 
Parliament

in “representative bodies” in general. This means that all assemblies functioning 
similarly to a Parliament (regional Assembly, municipal council, district/commune 
council, etc.) use political groups following the same pattern with the same benefits 
as the national Parliament. As assemblies on the sub-national level have – of course 
– fewer resources, their affiliated PGs may face more limitations and their work 
division may be more modest than for PGs at the national level. Yet the essential 
functions and benefits that a PG entails remain the same.

The need for coordination among the local representatives (regional, municipal, 
district/commune councillors) and their relevant local party organisation is 
as important for a democratic system as it may be at the national level (see 
figure 1). PGs play an important role in the continuity and development of local 
democracy and the liaison between the local representatives and their electors. 
All recommendations in these Guidelines consequently apply to PGs at all levels 
and their relevance is only a matter of scale. 

PGs play an important 
role in the continuity 
and development 
of local democracy 
and the liaison 
between the local 
representatives and 
their electors

National Level
(Party as a whole)

Local Level Regional Level

PARTY

Political Group

PARTY

Political Group

PARTY

Political Group

Figure 1: Structure of a Political Party



86

ADVISORY PAPERS ON POLITICAL PARTY DEVELOPMENT
Volume III

2. How to Set Up a Political Group? The Fundamental 
Steps

a. The Political Statement

A PG is first and foremost a group of like-minded members of representative bodies. 
As such they all agree on a political statement that is the spinal cord of the PG. 

The political statement, which is the manifesto of the group in the Assembly, 
is publicly accessible and does not contradict the central parties’ manifestos. The 
statement is the basis for the PG’s work in Parliament. 

Example of political statement /internal rule 

b. Membership

When setting up a PG, it is important to first define membership requirements. Of 
course, an unavoidable condition is to be an elected representative of the relevant 
Assembly, such as an MP or a Municipal Councillor. 

Beyond this basic rule, the criteria chosen for the membership of PGs may also 
be influenced by the existing legislation of the country. For instance, the existence 
and functioning of PGs in Germany is strictly monitored by several legal texts. 
Affecting the organisation of the German PGs are: the Member of the Bundestag 
Act (Abgeordnetengesetz)2 , the Parliament’s (Bundestag) rules of procedure3, 
the Constitution (Grundgesetz), the Federal Elections Act, the Political Parties 
Act, as well as more than 20 rulings of the Federal Constitutional Court. MPs 
must gather at least 5% of all seats to create a PG in the Bundestag. The law 
only provides that the political parties joining a PG cannot be competing against 
each other in the election. The CDU/CSU PG4, for example, gathers MPs from the 
Christian-Democratic Union of Germany (CDU) and the Christian-Social Union of 
Bavaria (CSU). The latter only forwards candidates within the state Bavaria, while 
the CDU forwards candidates in all remaining German states. The two parties are 
therefore not competitors and can join a PG. 

Rules in this respect can differ from one country to another. PGs in France can 
be made up of different political parties, even when they compete against each 
other in the election. Such political alliances between parties must nevertheless 
be made with caution. Aside from the question of who can become a member, 
it must also be clear how to become a member. Does a representative naturally 
become a member according to his or her political affiliation? In the British House 
of Commons for instance, because the Liberal Party currently governs in a coalition 

2 See Annex I: Extract of Members of the Bundestag Act (Abgeordnetengesetz)
3 See Annex II: Extract of Rules of Procedure of the German Bundestag
4 As an example of See a PG’s statute Annex III: Arbeitsordnung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag, 17 Wahlperiode, vom 14. Dezember 2010

Being an elected 
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relevant Assembly 
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requirement
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with the Conservative Party, a liberal MP automatically becomes a member of the 
majority. This remains valid until a vote within the PG decides otherwise. Such a 
mechanism is only possible when political partisanship is strong and clearly defined, 
as it is in the United Kingdom. 

Finally, it is common to find PGs that gather independent members (members 
that do not wish to be affiliated with a particular political party). Such PGs function 
in the same way others do, with the exception that they do not impose voting 
recommendations to their members. Independent PGs are mostly present in 
legislatures where technical support and speaking time quotas are divided among 
PGs according to the number of seats they occupy in the Assembly (instead of 
being distributed directly to the members by the Assembly). By gathering under 
the label “independent”, members assure they have resources and speaking time 
without having to formally belong to a political party.

c. Internal Organisation of a Political Group 

The second step in setting up a PG is to determine responsibilities within the group.  
A clear hierarchy and awareness of each memebers role is essential:

 � Firstly, it is important to know who has the final say in case of disagreement 
among members. This way, the work of the PG will run more smoothly and 
efficiently.

 � Secondly, all members are allocated suited roles and can dedicate themselves 
to them. 

The PG’s structure explained below is adaptable according to the number of 
members of the group. While it might be in a large group’s interest to develop 
several subdivisions attentive to specific government departments, a smaller 
group may not be able to have subdivisions on each government department. A 
smaller group might therefore prefer to monitor the action of e.g. the Ministry of 
Health and the Ministry of Education, Youth, and Sports simultaneously, instead 
of creating separate units. The more members there are in a group, the more 
specified the division of labour should be.

President and Vice Presidents, or Chairman (Chairwoman) 
and Vice Chairmen (Chairwomen)

The role of the President of a PG is crucial. A President represents the PG at 
important meetings, such as the Conference of Presidents5, where a group of 
presidents gathers to set up the agenda of the Assembly for the upcoming week 
(subject, order, length, etc.) He or she also enjoys procedural privileges. In the 

5 The Conference of Presidents usually includes the President – or Speaker of the House – and Vice Presidents 
of the assembly, along with the Presidents and Vice Presidents of the assembly’s permanent commissions 
and Presidents and Vice-presidents of the PGs.
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French National Assembly for instance, a PG President can ask for the creation 
of a Committee for a parliamentary inquiry, with special rights to investigate a 
particular issue. He or she can also ask the President of the Assembly to suspend 
a meeting in order to discuss an urgent matter with the political group. Other 
technical requests are also possible. Furthermore, opposition PGs have the right 
to decide on the Assembly’s agenda once a month. Depending on the country, 
more privileges are given to the opposition. In Bangladesh for instance, the Leader 
and Deputy Leader of the opposition party receive a special treatment; they are 
allocated office space in the legislature, as well as private secretaries. They also 
have the right to request access to certain documents and data which are normally 
not made available either to the public or to the MPs.  

Depending on the political situation and habits of the country, the leadership 
of a PG may be freely chosen by its members, or in close consultation with the 
party’s leadership. There are often strong negotiations behind closed doors between 
the parties and their PGs to decide who will lead the group in the Assembly. The 
President of a PG is seldom the president of the party or of the party as a whole. 
In the United Kingdom on the contrary, where PGs are classically dominating the 
party organisation, the leaders of the two main parliamentary parties automatically 
become leaders of their respective parties. The MPs are therefore completely free 
to choose their leader. 

There are two ways to choose the Chairperson of a PG; either the members 
of the PG can vote and freely decide who will lead them. Or, if the leader is chosen 
by the party, the members vote to confirm their acceptance of the candidates 
proposed by the party. Either way, two things are essential to become a Chairperson:

 � The first is to be respected and approved by the majority of the PG members. 
If the leader does not seem legitimate enough, there is a risk that the PG will 
divide into different factions, undermining the group’s efficiency and ability to 
reach its goals. 

 � The second important criterion is to have sufficient political experience and the 
necessary qualities to lead the PG in everyday politics. 

General Secretaries, or Whips

Depending on their size, every PG should have one or several Whip(s) – or General 
Secretary(-ies). A Whip mainly manages the party’s business within the legislature 
and is in charge for the liaison between the less influential representatives and 
their leadership, as well as between the PG and the party. A good Whip should be 
an influential member of the party. He should have legitimacy in the eyes of all 
members and should be able to openly discuss relevant matters with the leadership 
of the PG. Equally, every member of the PG should be able to access him or her and 
speak freely about issues they may be facing. A Whip needs to know everything 
about the workings and activities of the PG and should consequently be included in 
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all leadership meetings and be cognisant of the latest developments and decisions. 
Furthermore a Whip should have good communication and negotiation skills in 
order to be efficient. Finally, he or she should also have the necessary command 
of modern communication technologies (group texting, emailing, social media, 
word processing software, etc.).

Please refer to 3.b.ii for a detailed description of the duties of a Whip.

Spokespersons

It is important for every organisation to have a designated spokesperson. This 
ensures that the external communication strategy of the organisation is coherent 
and undertaken professionally. When a Spokesperson is clearly designated, media 
and other interested stakeholders know who to contact for information. Other 
members of the group are therefore relieved from this duty, allowing them more 
time to focus on their own responsibilities. 

The number of Spokespersons necessary for a PG depends on its size; two, 
three, or more with different thematic expertise are sometimes necessary. A 
Spokesperson should be charismatic and possess excellent communication skills. 
He or she should be able to draft clear press releases and give TV/radio interviews. 
The Spokesperson should always be available for questioning and should master 
modern communication technologies (texting, emailing, social media, etc.).

A Spokesperson should be informed about the PG’s internal activities and should 
frequently meet with the leadership in order to discuss communication strategies.

Issue-Based and Geography-Based Specialisation

In order to be efficient members of PGs are generally specialised in one field. Such 
division allows for the Assembly to make decisions based on expert knowledge of 
the members in individual fields. 

There are two main ways to specialise. The first possibility is an issue-based 
division. For instance, some members of a PG may be personally and/or 
professionally interested in matters concerning labour regulations, while others 
might prefer health policy issues. The second way to specialise is to follow a 
geography-based division, meaning that MPs relating to a particular location 
should be prioritised for consultations. Such divisions can be formal (officially 
structured committees within the PG), or informal (people focusing on certain 
topics and being considered experts on the subject by their peers). Depending on 
the size of the PG, the amount and level of division might vary. The idea is to use 
the members’ strengths (their previous work and life experiences) for the PG to 
become more knowledgeable and efficient.
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undertaken 
professionally



90

ADVISORY PAPERS ON POLITICAL PARTY DEVELOPMENT
Volume III

Government Department-Based Specialisation (Shadow 
Cabinet)

In addition some parliaments have adopted a government department-based 
approach, hereby creating committees within the PG that mimic the organisation 
of the government; one PG committee covers the same fields as a ministry. These 
committees usually supplement, rather than replace, the issue- or geography-
based committees. This is the case in the United Kingdom, where the so called 
Shadow Cabinet has existed for more than a century and represents an alternative 
government supported by the opposition. Every government ministry finds its 
equivalent in the Shadow Cabinet. This way, the opposition shows that it is organised 
and ready to take power. Shadow ministers scrutinize the work of their respective 
government ministries, design their own counter policies and legislative proposals 
and prove that they are up-to-date with current affairs. These committees replicate 
the organisation of a PG at a smaller scale. 

d. Rules Of Procedures of Political Groups Meetings 

When setting up a PG, it is crucial to agree upon the procedures to be followed 
during meetings. Firstly, it is a matter of working efficiently.  Secondly, it will guide 
the members in times of uncertainty. Thirdly, it will solve conflicts or disagreements 
in a peaceful manner and in an accepted way.

Rules of procedures should define all the organisational elements of a meeting, 
including: 

 � the standard meeting procedure;
 � minutes taking (Who is responsible?);
 � participants of the meeting (Members of the party? Secretary General of the 
Assembly? Ministers? Experts?);

 � conducting votes (Is it an open or closed ballot? Is a simple majority sufficient?);
 � time frame for speakers.

Please refer to 3.b.iii for a more detailed description of how a PG meeting is 
usually organised. 

e. Political Group Cohesion and Group Discipline

i. Political Group Cohesion: Strategies and Tools

As previously explained, cohesion will bring the PG greater efficiency and visibility on 
the political stage. Nevertheless, political traditions or balance of power sometimes 
hinder this principle. Australia offers both of these instances. In the case of the 
Labour Party, the party has the final say and its decisions are binding for the MPs. 
In case the party’s platform does not cover a particular topic, it is up to the PG to 
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organise a vote among its members and decide what the group’s position should 
be on the issue. The outcome then becomes binding to all Labour MPs. On the 
contrary, Democrat MPs are not compelled by their party’s voting instructions. 
They are free to vote against the party’s wishes, as long as they clarify that it is 
their personal choice and that it does not reflect the party’s opinion. In the United 
States, the Democratic Party has chosen to compromise; its members are asked 
to follow the voting instructions of the party but are allowed to vote according to 
their own conscious on a series of specific topics such as the right of abortion, the 
death penalty, genetic engineering, or voluntary euthanasia. US Congress members 
have also developed strategies to express their dissent without undermining the 
party itself, such as voluntarily being absent at the time of voting, or temporarily 
stepping down to let another person vote.

Regardless of the degree of individual freedom the members of a PG enjoy, 
strategies exist to strengthen the group’s unity and avoid divisions during the 
ballot. These strategies should be used mainly by the PG Whip (see 2.C), but also 
by the PG leadership if necessary. Those strategies include: 

 � Carefully selecting the candidates. Before declaring someone a candidate 
for the party, the leadership should assure that the nominated person has 
been sufficiently involved in the party’s activities and has shown signs of high 
identification with the values and policies put forward by the party. Confirming 
the person’s moral values as well as competencies and ambitions, before 
designating him or her as candidate, will reduce the risks of him or her claiming 
too much freedom once elected, or realising that he or she does not agree with 
the party’s views.

 � Calling for a member’s loyalty to the party. When an issue is especially 
important for the party and divisions threaten the victory of the party at the 
ballot, disagreeing representatives should be reminded of potential consequences 
for the party. In some cases - for the sake of the party - they should consider 
not to vote against the PG’s line on a particular topic. Reminding the members 
that a weakening of the party would automatically lead to the strengthening of 
the opposition party(-ies)– might also be an effective argument.

 � Negotiating. Similarly if a particular vote is important for the party, it could 
be negotiated with the PG member that he or she may have more freedom to 
vote on another topic, if the party’s instructions are being followed in this case.  

 � Career advancement and positive encouragement. If necessary, a reluctant 
member could be reminded that reliable support for the party would be greatly 
appreciated and might help the member to be elected or appointed to interesting 
offices. Indeed, PGs choose the President they want, who gets to speak during 
plenary sessions, and who they want to preside Assembly commissions, or 
even the Assembly itself. In this respect, regularly taking one’s distance from 
the PG’s line and undermining its visibility in front of the whole Assembly is 
clearly not a good strategy. 
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What needs to be emphasized with regards to the above strategies is that 
such means of persuasion and negotiation should be entirely free of corruptive 
practises. No member should be forced to vote in favour or against a topic under 
any circumstances. 

ii. Disciplinary Tools

Every once in a while, disagreements may arise. Generally there should be ambition 
to prevent them, yet denying conflicts when they obviously exist is not a solution. 
Since positive encouragement might occasionally not be sufficient, the possibility 
of the group taking disciplinary measures against one of its members might prove 
necessary to restore order or, in case of violation, of the code of conduct. 

Two ideas are important. Firstly, disciplinary measures should be extraordinary 
measures, meaning that an extensive use of them might defeat their purpose. The 
success of disciplinary tools lies in the threat they represent, not in the frequency 
they are being used. A member should know that if he or she goes too far in 
contradicting or undermining the party’s reputation, he or she should have to face 
the consequences and be reprimanded by the party. Secondly, disciplinary measures 
should be graduated and adapted to the seriousness of the situation. It would not 
be educational for the party to give the same answer to a minor infraction or to 
a serious fault. In one word, the punishment should be fair. 

The decision to condemn a member should not be taken lightly and should follow 
a strict procedure. The disciplinary committee is usually made up of the leadership 
of the PG and may include the President and Vice Presidents of the PG, the Whips, 
and the Presidents of the PG Committees. Just as in every trial, the “judges” need 
to be as impartial as possible. They should either be motivated towards a neutral 
judgement or refer it to a set of relevant rules. The accused member should have 
the right to freely defend himself. 

Disciplinary tools for a PG against one of its members may include:
 � A verbal warning from the Whip or Leadership;
 � A written warning from the Whip or Leadership; 
 � A fine depending on the seriousness of the fault; 
 � The loss of a committee appointment;
 � The expulsion from the PG (or even the party) for a very serious breach.

f. Funding

i. Public Funding of Political Groups

The question of the public funding of PGs is a matter that differs from country to 
country. In France for instance, where PGs are officially recognised, PGs in the 
National Assembly receive substantial funding from the State (half of the budget it 
dedicates to political party funding). The amount is divided among PGs in proportion 
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to their respective importance in terms of seats in the Assembly. Public funding 
is mostly used by PGs to pay their staff and the rent of their offices, but also 
for all operational, secretarial and public communication costs (advertisement, 
printing and distribution of books, flyers, etc.). PGs also enjoy a special taxation 
procedure, which is another form of public funding. The same system prevails in 
most countries where PGs are recognised as parliamentary bodies. 

Public funding of PGs aims at strengthening the expression of democracy, giving 
all actors the means to fulfil their duties in fair conditions and to develop better 
policies. Public funding also reduces the risk of corruption. Through transparent 
public means of funding PGs are guaranteed fair financial assistance. Being able 
to allocate funds via public state distribution decreases their dependency on 
their party or other private stakeholders, which in turn reduces the potential for 
corruptive funding.

ii. Alternative Sources of Funding

The legislation on private funding of the PGs knows differences in each country. The 
law usually strictly monitors private funding, so as not to destabilise the political 
balance and unfairly disadvantage the parties with more modest means. Private 
donations for instance are normally limited to a certain amount.

A substantial part of the PGs’ funding also comes directly from their members, 
who dedicate a certain amount of their monthly salary to their political group. 
This ensures that the PGs, and therefore the representatives themselves, can 
work satisfactorily. Members can also detach one of their staff to temporarily or 
permanently work for the PG and help it functioning more smoothly. 

Finally, activities organised by the party may also be a source of income (e.g. 
political rallies, social events, sponsored conferences, etc.).
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3. Work of a Political Group

a. Liaison with the Party

In Australia, the Liberal Party’s statutes mention that the PG and the party officials 
outside of Parliament have the duty to keep each other informed about the latest 
political developments and to closely cooperate with each other. In Sweden, the 
Social Democrats are responsible for their work in front of the party congress, 
and have to submit an annual activity report to the party Executive Committee. In 
Canada, the leaders of the Liberal Party appoint an Accountability Officer, whose 
role is to report to the party’s Council of Presidents on the activities and efforts 
of the PG. 

Such strict cooperation mechanisms indicate how important it is for a PG to 
stay connected to its party. There are two main reasons for this: Firstly, all the 
members of the PG have been elected by the party. They have been designated 
as the party’s candidates in the election, hereby using the party’s branding to 
obtain office. The party has given them the means to campaign; funds, volunteers 
to distribute leaflets, transport to go to the polling stations, etc. Furthermore, 
since the party has developed well-established structures throughout the country, 
citizens can easily be reached. The second reason for a PG to stay connected to 
its party is that, albeit being separate bodies, PGs are an essential part of their 
respective parties; they are two floors of the same house. They belong to the 
same entity and have, in fine, the same interest in strengthening it. A core duty 
of PGs is therefore to cooperate closely with their parties and to ensure they work 
towards the same goals. This statement remains valid no matter how independent 
PGs are from their parties. Strategies have to be coordinated and everyone must 
be aware of what is happening in their “own house”. 

Efforts to maintain an efficient liaison between PGs and parties may include: 
 � Regular meetings between the leadership of the party and the PG;
 � Regular reporting on the latest developments on both sides, usually by a Whip, 
or an Accountability Officer. The reporting can be formal (e.g. written report 
submitted to the party’s leadership on fixed dates, or submitted to members 
during a party meeting), or informal (e.g. conference calls, texts, emails);

 � Participation in matters concerning the party as a whole. Members of the PGs 
should participate in the selection of the party’s leadership. In return, the party 
should have a say in the designation of the PG’s leadership. This way, both 
enjoy wider legitimacy, while cooperation between the two bodies will be all 
the more facilitated. Occasional events or trips with members of the PGs and 
the parties are another way to strengthen personal links between the members 
and increase exchanges between the two bodies.
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b. Organising the Action of the Party within the 
Legislature

i. Whips (People)

As explained above (2.C), Whips play a key role in the daily life of a PG. 
Duties include:  

 � Setting up a list of members who want to speak during sessions, on which 
particular motion, and for how long. A Whip organises the interventions of his 
PG during the Assembly’s sessions, and allocates speaking time to the members. 
He or she also lists the possible amendments that members wish to present.

 � Assuring that the members of the PGs will attend for the vote. This might imply 
calling them or sending them emails to ensure their participation when necessary. 

 � Gauging the position of different members on particular issues and their potential 
support for a draft bill. This also means getting in touch with the members prior 
to the voting sessions, to understand possible dissent of representatives to vote 
in favour of a draft bill. The Whip should attempt to persuade reluctant members 
of the group, answering their questions and organising meetings between the 
members and the leadership of the PG in case of strong resistance. Solving 
misunderstandings or little issues before the plenary sessions allows for the PG 
to be united and strong during the vote, improving the chances for success. 

 � Spreading information and ensuring that every member is up-to-date. The 
document sent weekly by the Whip also provides voting directions approved 
by the leadership of the PG (see below: 3.b.ii).

 � Preparing instruction packages, in which the Whip outlines the major points 
the party would like its members to stress with their constituents or with the 
media. For instance, when a particular issue arises, the Whip should consult the 
leadership of the PG and the party to compile the main arguments that sustain 
the party’s position regarding the relevant issue. All PG members should then 
read the document. This will provide them with a strategy to defend the party’s 
position when they meet their constituents or the media. The party will speak 
with one voice, strengthening its coherence and visibility, so as to find a solution. 

 � Being a constant intermediary between the leadership and the less influential 
members of the PG. The Whip should transmit grievances and disagreements 
to the leadership of the PGs. 

Assisting the newly elected members in getting started and understanding how 
things work in the Assembly or the PG. The faster new members get a good grasp 
on their responsibilities, the more efficient the PG will be.
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ii. Weekly Whips (Circulars)

In the US, the Whip prepares advisories outlining the legislative schedule of the 
Assembly, with the different voting times. In the United Kingdom, where the 
advisories are also called a “whip”, the different items are underlined according 
to their importance. When an item is underlined three times, it is very important 
and requires the members of the PG to attend the vote. An item underlined twice 
implies that it is significant but members of the group may be absent through 
the “pairing” procedure6. An item underlined once means that absence during the 
vote is tolerated.

Weekly whips, or advisories, are the main tools a PG’s leadership can use to 
communicate efficiently with the members. The Chief Whip issues them. The 
document summarises all the information relevant to the members’ work for the 
week ahead. It states the dates and times of votes and meetings that will occur 
during the upcoming week. The different events, to which the PG’s members may 
be invited, are also summed up in the whips. 

The circular should be sent out every week to each member and should be an 
authoritative source of information. This means that members are able to refer 
to it when seeking information, or when in doubt as to what the party’s position 
on a specific vote item is. 

The whip is printed and distributed to the members but can also be sent by 
email or through a members’ website. It should be easy to access, written in a 
simple and clear manner, and should not be too long. Yet, members should be 
able to find all the information they may need about the PG’s and the Assembly’s 
activities for the following week. 

Finally, the whip should be published sufficiently in advance for the members to 
have time to read it and to be able to plan their schedules accordingly. Nevertheless, 
in order to assure it includes all the latest developments and updated details about 
the Assembly’s upcoming activities, it should not be sent too soon.

iii. Political Groups Meetings

PG meetings, like a weekly whip, are occasions on which information can be spread 
among members. But much more happens during a PG meeting. 

Firstly, meetings gather all members to exchange views and updates. Meetings 
are occasions for debates and solving misunderstandings. They also provide the 
possibility for less influential members to express potential disagreements with 
regards to the PG’s policy or strategy. Not listening to their concerns regarding 
the PG’s views and instructions may result in remaining misunderstandings and 

6 The pairing procedure allows for a member of the majority PG to be absent of a vote if a member of the 
opposition PG is also not voting. This way, the political balance in the Assembly stays the same and it 
does not change the outcome of the vote. The whips of each PG should meet prior to the vote with a list 
of their members wishing to absent themselves during the vote, and pair them when possible.
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divisions within the PGs. This in turn may lead to public criticism of the PG by 
dissatisfied members, or even to voting against the PG  during the plenary sessions 
of the Assembly. Possible disagreements should be dealt with ahead of the votes, 
during PG meetings for instance. 

It is also during a PG meeting that the leadership of the group is chosen and 
that decisions are made. At the beginning of the Assembly session – or after 
the election – members vote  to designate the President of the group along with 
other members of the party leadership. The group may also vote for a change of 
statutes or the adoption of the PG policy. In case the party policy does not cover 
an issue, one will be drafted during the PG meeting.  It will then be agreed upon, 
while at the same time maintaining the general ideology and identity of the party. 

PGs usually meet once a week when the Assembly is in session. The time and 
date of the meeting should be set and communicated in time to all members. The 
agenda of the meeting should be prepared in advance by the leadership of the PG 
(President, Vice-president, Whip, possibly the Presidents of the PG committees 
and the spokespersons).

A typical meeting agenda depends on the situation and might differ from one 
week to the next. It usually includes: 

1. An opening speech by the President of the PG
2. A speech from the Whip
3. A debate about which position to adopt regarding the bills that will be 

put to ballot during the next Assembly session
4. A debate about the strategy to be adopted
5. An open debate where members can discuss their concerns or raise new 

topics  

c. Developing Detailed Policies 

The responsibilities of PGs in policy development may differ from party to party. It is 
contingent to the political situation and history of a country and to the relationship 
between the parties and the PGs.

Nevertheless, MPs are the ones sitting in plenary sessions of the Assembly 
and eventually voting for or against bills. Therefore it is important that they are 
included in the drafting process of the bills to be submitted by their party and in 
the development of correspondent policies. If members cannot relate to the bills 
discussed in the Assembly and feel passed over, they might be tempted to vote 
against it. PG members are key members of a party and enjoy the legitimacy to vote. 
As a matter of course they need to be included in the party’s policy development 
process – be it formally or informally. 

Policy development follows several stages. PG members are to be involved in 
all of them. 



98

ADVISORY PAPERS ON POLITICAL PARTY DEVELOPMENT
Volume III

1. Agenda setting. This is the identification phase of the issue; the acknowledgement 
that something could be improved through governmental involvement. Members 
are close to, and usually in direct relation with, their constituents. As such, they 
are legitimate and useful in detecting matters that may require policies. They 
should be able to influence the agenda setting.

2. Policy analysis and policy instruments development, where different 
strategies and options are explored as potential solutions to previously identified 
issues. Due to their experience with political institutions and their awareness of 
the issues and solution their constituents face PG members’ involvement is crucial. 

3. Consultation. Asking people affected by the issue about their personal 
experience and conducting interviews will lead to a better understanding and will 
improve the chance that the altered/new policy will be effective. It might also 
prove beneficial to ask experts for their opinions and ideas. Such information 
gathering can be conducted by the PG thematic working groups, since they are 
specialised in a particular area and are likely to have links to relevant experts.  

4. The coordination and decision phase is crucial, and members should be 
involved. A positive ballot outcome is necessary in order for draft bills to 
become laws. Their vote indicates the members’ responsibility in front of their 
constituents and they may not risk their re-election for a policy irrelevant to 
them. Including representatives in the decision making and the drafting of 
policies is an efficient strategy.

5. Implementation and evaluation. The members’ close ties with the constituents 
make them good policy advocates. They are able to explain policies to the citizens 
and answer questions during field trips in their respective constituencies. Therefore, 
they are able to collect first-hand feedback. They are the key to understanding 
how a policy develops in the field, as well as in assessing the achievements 
of the policy. Interviews are also an efficient tool for policy evaluation after 
implementation. Through such final assessments future policies will be shaped. 

d. Controlling the Government

In a parliamentary system, the government has to have the support of a majority 
of Parliamentarians. If not, MPs could overthrow it and establish a new government 
focusing on their values. Such constant threat encourages the government to listen 
to the Parliament. Because the government is able to dissolve the National Assembly 
MPs are encouraged to collaborate with the government and work effectively. 
Nevertheless, each branch of power (the executive branch - the government, the 
legislative branch- the Parliament, and the judiciary branch) has the power and 
duty to ensure that  balance remains between the three branches and that there 
is no abuse of power. Each branch should act in the interest of the people and 
not in their own interest. PGs, whether they belong to the political majority or to 
the opposition, have a part to play in keeping a balanced relationship between 
the branches. 

Each branch should 
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e. Representing the Political Party: Communication of the 
Party

Parties and PGs should work together to build efficient communication strategies. 
PG members are at the heart of the political activity and are often solicited by 
the media to react on hot topics. Contrary to the communication services of the 
Assembly, PG members do not have to remain neutral when they communicate 
with their audiences. They are fully entitled to participate in the political debate, 
according to the PG’s and party’s political agendas. PG members, and especially 
the PG’s spokesperson(s), are useful assets for the party’s communication. If the 
leaderships and spokesperson(s) of the party and the PG are well coordinated, 
their information sharing will benefit their public reputation. It is important that 
they meet regularly and agree on common communication strategies and are 
in tune with each other under all circumstances: interviews, field trips, opening 
speech at an event, visits abroad, etc. 

A member should be aware that his or her public appearance does not only 
represent him or herself but the entire party. 



Annexes
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Annex I: Extract of Members of the Bundestag Act 
(Abgeordnetengesetz)

Part Eleven
Parliamentariy Groups

Section 45
Creation of a parliamentary group
(1) Members of the Bundestag may form themselves into parliamentary groups.
(2) Further details are provided by the Rules of Procedure of the German 

Bundestag.

Section 46
Legal status
(1) The parliamentary groups are associations of Members of the German 

Bundestag with legal capacity.
(2) The parliamentary groups may sue and be sued.
(3) The parliamentary groups do not form part of the public administration; they 

do not exercise governmental authority.

Section 47
Duties
(1) The parliamentary groups shall assist in the performance of the duties of the 

German Bundestag.
(2) The parliamentary groups may work together with parliamentary groups 

or parties in other parliaments and with parliamentary institutions both 
nationally and internationally.

(3) The parliamentary groups and their members may inform the public of their 
activities.

Section 48
Organisation
(1) The parliamentary groups are under an obligation to arrange their 

organizational structure and working methods in accordance with the 
principles of parliamentary democracy and to align them with the said 
principles.

(2) The parliamentary groups shall enact their own Rules of Procedure.

Section 49
Duty of confidentiality of employees of the parliamentary groups
(1) Even after the termination of their employment contracts, employees of the 

parliamentary groups shall be duty bound to treat as confidential all matters 
which have become known to them during the course of their work. This 
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does not apply to facts which are obvious or whose significance does not 
merit confidentiality.

(2) Even after the termination of their employment contracts, employees of the 
parliamentary groups may not testify or make a statement on such matters 
without consent, either in or out of court. The chairman of the relevant 
parliamentary group shall be responsible for granting consent.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) above shall apply without prejudice 
to the statutory duty to report crimes and to uphold the basic principles of 
democracy in the event of their being endangered.

Section 50
Monetary benefits and benefits in kind
(1) For the purpose of performing their duties, the parliamentary groups shall be 

entitled to monetary benefits and benefits in kind from the federal budget.
(2) The monetary benefits shall comprise a basic grant for each parliamentary 

group, an amount for each Member and an additional sum for each group 
which is not in government (Opposition supplement). The amount of these 
grants and of the Opposition supplement shall be determined annually by 
the Bundestag. In consultation with the Council of Elders, the President 
shall draft a report for presentation to the Bundestag by 30 September each 
year, relating to the reasonableness of the grants and of the Opposition 
supplement and shall at the same time submit adjustment proposals.

(3) The benefits in kind shall be provided for use, in accordance with the Finance 
Act (Haushaltsgesetz).

(4) Benefits provided under subsection (1) above may only be used by the 
parliamentary groups for duties incumbent upon them by virtue of the 
Basic Law (Grundgesetz), the present Act and the Rules of Procedure 
(Geschäftsordnung) of the German Bundestag. The use of these benefits for 
party-political purposes is not permitted.

(5) Monetary benefits payable under subsection (1) above may be carried 
forward to the next accounting period.

Section 51
Budgetary and economic management; accounting
(1) Details of budgetary and economic management shall be prescribed in 

implementing provisions issued by the Council of Elders after consultation 
with the Federal Audit Office (Bundesrechnungshof).

(2) The parliamentary groups must keep accounts showing the income, 
expenditure and assets they are required to record. These shall be kept in 
accordance with the principles of orderly accounting and with regard for the 
purpose of this Act.

(3) Items purchased from the monetary benefits under section 50(1), except 
items intended for use in the short term and inexpensive items, must be 
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identified and listed in a supporting document.
(4) The accounts must be stored for five years.

Section 52
Rendering of accounts
(1) The parliamentary groups shall be publicly accountable for the origin and 

use of the resources accruing to them     under section 50(1) of this Act in 
each calendar year (accounting year).

(2) The account shall be set out as follows:
1. Income

(a) Monetary benefits received pursuant to section 50(1) of this Act
(b) Other income

2. Expenditure
(a) Total payments to group members for performing special functions 

within the group
(b) Total personnel expenditure on group staff
(c) Expenditure on events
(d) Experts’ fees, court costs and similar expenditure
(e) Expenditure on collaboration with parliamentary groups and parties 

in other parliaments
(f) Expenditure on public-relations activities
(g) Expenditure on routine business activities
(h) Investment expenditure
(i) Other expenditure

(3) The accounts must identify the assets acquired using funds received under 
section 50(1) and the reserves formed from these funds as well as debts and 
liabilities. The asset and liability statement shall be set out as follows:
1. Assets

(a) Monetary holdings
(b) Other assets
(c) Accruals and deferrals

2. Liabilities
(a) Reserves
(b) Provisions
(c) Liabilities to financial institutions
(d) Other liabilities
(e) Accruals and deferrals

(4) The statement must be examined by an auditor (chartered accountant or 
chartered accountancy firm) appointed in consultation with the Federal Audit 
Office, to ensure that it complies with subsections (2) and (3) above, and it 
must bear an auditor’s endorsement to that effect. The audited statement 
shall be submitted to the President of the German Bundestag no later 
than six months after the end of the calendar year or month in which the 
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monetary benefits referred to in section 50(1) of this Act were last paid. The 
President of the German Bundestag may extend the deadline by up to three 
months for exceptional reasons. The audited statement shall be distributed 
as a Bundestag printed paper.

(5) For as long as a parliamentary group defaults on submission of the statement, 
the monetary benefits and benefits in kind payable under section 50(1) shall 
be withheld.

Section 53
Auditing of accounts
(1) The Federal Audit Office shall audit the accounts as well as the monetary 

benefits and benefits in kind with which the parliamentary groups have been 
provided under section 50(1) of this Act in order to ensure that they have 
been used economically and properly in accordance with the implementing 
provisions issued under section 51(1).

(2) During the audit, due consideration shall be given to the legal status and 
duties of the parliamentary groups. The political necessity of any measure 
carried out by the groups shall not form part of the audit.

Section 54
Termination of legal status and liquidation
(1) The legal status conferred by section 46 of this Act shall cease to apply

1. on the loss of parliamentary-group status,
2. on the dissolution of the parliamentary group,
3. at the end of the electoral term.

(2) In the cases referred to in subsection (1)(1) and (2) above, liquidation 
shall take place. The parliamentary group shall be regarded as continuing 
in existence until the liquidation has come to an end if the purpose of the 
liquidation so requires. The liquidation shall be effected by the executive 
committee unless otherwise provided by the rules of procedure of the 
parliamentary group.

(3) The liquidators must complete all unfinished business transactions, collect 
debts and satisfy creditors. For this purpose, they shall be entitled to enter 
into new transactions and convert assets into cash. They shall comply with 
the provisions of section 50(4) regarding the purposes for which benefits 
may be used. If, during the liquidation process, the liquidators are guilty of 
negligence, they shall be jointly and severally liable to the creditors for the 
damages arising therefrom.

(4) Where monetary benefits provided under section 50(1) of this Act remain 
after completion of the liquidation, these must be repaid into the federal 
budget. The same shall apply to assets purchased with these benefits. The 
benefits in kind provided in accordance with section 50(3) must be returned 
to the providing units.
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(5) The remaining assets of the parliamentary group must be left to the 
beneficiaries.

 The beneficiaries are the persons or authorities specified in the rules of 
procedure of the parliamentary group.

(6) Measures under subsections (4) and (5) above may not be taken until six 
months have elapsed since the event giving rise to loss of the legal status 
conferred by section 46 of the present Act. The provision of security for 
creditors must be effected in accordance with section 52 of the Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch).

(7) In the case referred to in subsection (1)(3) above, a liquidation shall not 
take place if, within thirty days from the start of the new electoral term, 
a parliamentary group is formed whose members belong to a party 
represented by a parliamentary group in the German Bundestag during the 
previous electoral term and which declares itself to be the successor to the 
latter group. In this case, the newly constituted parliamentary group shall 
be the successor in title to the old parliamentary group.
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Annex II: Extract of Rules of Procedure of the German 
Bundestag

IV. Parliamentary Groups

Rule 10
Formation of parliamentary groups
(1) The parliamentary groups shall be associations of not less than five per cent 

of the Members of the Bundestag, and their members shall belong to the 
same party or to parties which, on account of similar political aims, do not 
compete with each other in any Land. Where Members of the Bundestag 
form such an association on grounds other than those set out in the first 
sentence of this paragraph, its recognition as a parliamentary group shall 
require the consent of the Bundestag.

(2) The formation of a parliamentary group, its designation, and the names 
of the chairpersons, members and guests shall be communicated to the 
President in writing.

(3) Parliamentary groups may admit guests who, while not counting towards 
the strength of the group, shall be taken into account in the distribution of 
posts (Rule 12).

(4) Members of the Bundestag who wish to form an association but do not 
reach the prescribed minimum strength for parliamentary group status may 
be recognised as a grouping. Paragraphs (2) and (3) shall apply to them 
mutatis mutanis.

(5) Joint technical working parties set up by parliamentary groups shall not 
affect the number of posts to which the parliamentary groups are entitled in 
line with their relative strengths.

Rule 11
Order of parliamentary groups
 The order of parliamentary groups shall be determined by their relative 

strengths. If any groups are of equal size, the President shall determine the 
order by drawing lots at a sitting of the Bundestag. Seats that fall vacant 
shall, until they are filled, continue to count towards the strength of the 
parliamentary group to which they had until then belonged.

Rule 12
Distribution of posts among parliamentary groups
 The composition of the Council of Elders and of the committees as well as 

the appointment of the chairpersons of the various committees shall be in 
proportion to the strengths of the parliamentary groups. The same principle 
shall apply to elections to be held by the Bundestag.
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Annex III: Rules of Procedure for the CDU/CSU 
Parliamentary Group in the German 
Bundestag

Rules of Procedure 
for the CDU/CSU Parliamentary Group 

in the German Bundestag

17th Session
from 14 December 2010
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On 29 September 2009, the CDU and CSU Members of Parliament (MPs) in the 
German Bundestag have reached an agreement on continuation of the parliamentary 
cooperation between the CDU and CSU for the 17th election term. Based on this 
agreement, they have resolved upon the following Rules of Procedure for the CDU/
CSU parliamentary group:

§1 Membership
(1) The parliamentary group consists of MPs from the CDU and the CSU and 

trainees.  Requests for the admission of trainees are to be decided upon 
by the parliamentary group assembly. The request for admission and the 
assembly vote must be at least three days apart.

(2) All members have the same rights and responsibilities.  

§2 Organizational bodies and groups
(1) Organizational bodies of the parliamentary group are

a. the parliamentary group assembly,
b. the executive council,
c. the parliamentary group council,
d. the working committees,
e. the honor council,
f. the finance commission,
g. the auditing commision.

(2) Other groups within the parliamentary group include
a. the women’s group,
b. the workers’ group,
c. the parliamentary circle of the middle-class,
d. the group of displaced, emigrants and German minorities,
e. the working group on communal policy,
f. the youth group.

(3) The director can create additional commissions for specific temporary tasks; 
these commissions must report the results of their work to the parliamentary 
group.

§3 Parliamentary group assembly
(1) The parliamentary group assembly (the assembly) gathers – when called 

to convene by the chair – at least once in each week of the parliamentary 
session, as well as to discuss all political matters prior to their coming up for 
debate and vote in the German Bundestag.

 The chair may convene the assembly out of the ordinary schedule at the 
request of one-third of the group members or, during the weeks of the 
parliamentary session, if requested by a working group.
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(2) Guests are allowed at meetings of the assembly upon invitation by the chair. 
All members of the government belonging to the CDU and CSU parties, 
state secretaries, members of the Federal Council, parliamentary group 
chairs frin the state parliaments, party chairs and general secretaries of the 
CDU and the CSU, members of the CDU/CSU wing of the European People’s 
Party (Christian Democrats) in the European Parliament as well as former 
members of the parliamentary group are considered invited guests. 

 The director decides whether to admit employees of the parliamentary 
group, the federal government and the state governments to the assembly 
meetings.

(3) The agenda of the assembly and the draft bills and resolutions from the 
parliamentary group council and the working committees shall be available 
in writing at the beginning of the assembly.

 With the assent of more than half of the attending members, new business 
may be added to the agenda, as long as not otherwise specified in these 
Rules of Procedure.

 Minutes shall be taken of each assembly meeting. Group members may re-
view these minutes at any time. 

§4 Duties of the assembly
(1) The assembly determines the policies of the CDU/CSU parliamentary group 

in the German Bundestag.
a. The assembly discusses the agenda items of the Bundestag plenary 

sessions and determines the parliamentary group’s position on them.
b. The assembly determines the number of and areas of responsibility for 

the chair’s representatives and the working committees, as well as the 
number of parliamentary business managers. 

c. The assembly determines whether the director shall be discharged from 
his duties.

(2) The assembly elects
a. its chair
b. chairs of the working committees (speakers) and their representatives 
c. members of the group elected to the parliamentary advisory committee 

(“Council of Elders”)
d. the Honor Council
e. the finance commission
f. the cashier’s commission

(3) The assembly appoints
a. nominees from the group to the presidium (executive positions in the 

Bundestag) and to offices of chair or representative chair of committees 
or panels in the German Bundestag

b. nominees from the group for duties outside of the German Bundestag, 
as long as these duties are decided on in the plenary business sessions 
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of the parliament
4. In each assembly meeting, the chair or one of his representatives reports 

on the activities of the parliamentary group council. Working committees 
may also be called on to report on their activities via their chair (speaker) 
or a designated member. The assembly, the parliamentary group council, 
or a working group may request such a report. 

§5 Executive council
(1) The executive council consists of the chair, his representatives, the 

parliamentary business managers, the legal advisors and the spokesperson 
for the CDU state groups. The chair can bring guests into the deliberations.

(2) The executive council plans the meetings of the parliamentary group council 
and of the assembly. It guides the ongoing business of the parliamentary 
group.

§6 Parliamentary group council
(1) The parliamentary group council consists of the executive council, conforming 

to § 5.1 above, the chairs of the working committees (speakers), and the 
chairs of the additional groups, as well as 15 additional group members 
(observers).

(2) Party chairs and general secretaries of the CDU and CSU, chairs of CDU 
state groups, and – if they are members of the CDU or the CSU – members 
of the Bundestag presidium and the presidium of the European Parliament, 
of the federal government, former chancellors, the chair of the European 
Parliament group the European People’s Party (Christian Democrats), and 
chair of the CDU/CSU group in the European People’s Party are allowed to 
participate in the meetings of the parliamentary group council. The chair 
may also bring in guests for consultation.

(3) The parliamentary group council guides the business of the group in 
accordance with the resolutions of the assembly. It deliberates on all 
resolutions submitted to the assembly and to the working committees. 

§7 The chair
(1) The chair leads the parliamentary group and represents it internally and 

externally. He convenes the assembly and council sessions and proposes 
their agendas. He leads the parliamentary group in the plenary sessions of 
the German Bundestag.

(2) The chair can entrust members with special tasks (appointees). He must 
inform the assembly of such appointments.

(3) The chair can delegate hiring and firing of parliamentary group employees 
as well as the review of all financial transactions of the parliamentary group 
to a parliamentary business manager. 
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(4) In the event that the chair and the first alternate chair are prevented 
from executing their duties over a long time period, the chair may charge 
the assembly with appointment of a representative chair to perform the 
responsibilities of the chair.

§8 Working committees
(1) Members of the working committees are the members and alternate members 

of the corresponding committees of the German Bundestag.  Furthermore, 
each parliamentary group member can request membership in a working 
committee. The parliamentary group council decides on these requests. 
The parliamentary group council determines the size and membership of 
working committees with focus areas that do not correspond to those of a 
Bundestag committee. Each parliamentary group member may participate 
in any meeting of a working committee as a discussant.

(2) The chairs of the working committees are chosen by the assembly to lead 
the working committees. They are spokespeople for the parliamentary 
group who are responsible for the focus area of the working group and for 
the work of the group members in their committee. Should a group member 
other than the working committee’s chair make a statement on behalf of the 
parliamentary group with regard to the committee’s focus area, he should 
first request the approval of the working committee’s chair.

(3) The representatives of the parliamentary group within the committees of the 
German Bundestag are representatives of the working committee chair in 
their focus area.

(4) The working committees deliberate upon their own initiatives and on 
resolutions that are sent to them by the parliamentary group council. At the 
assembly, working committees nominate speakers, who will speak on behalf 
of the parliamentary group in plenary business sessions of the Bundestag.

(5) The agendas of the working committees shall be made available to all 
parliamentary group members. Minutes shall be made of each working 
committee session and submitted to the members of the parliamentary 
group council. 

(6) In the event that they are prevented from participation in a working 
committee or Bundestag committee meeting, the members of the working 
committees are obligated to notify their committee chair or his representative 
in writing as well as to make provision for the attendance of an alternate in 
the committee.

§9 Honor Council
 The Honor Council is made up of three members who do not belong to the 

parliamentary group council. The parliamentary group council determines 
the Honor Council’s responsibilities. One member of the Honor Council shall 
have the qualifications required for judicial office.
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§10 Finance commission and auditing commission
(1) The finance commission consists of four members elected from the assembly, 

as well as the parliamentary group’s spokesperson to the budget committee 
that determines the budget of the German Bundestag. The majority of the 
members of the finance commission cannot simultaneously be members of 
the parliamentary group council.

 The finance commission drafts a preliminary budget and staff appointment 
scheme (parliamentary group budget) yearly by the 15th of February 
and provides a final draft at the latest six weeks following the passage 
of the Bundestag budget. The finance commission submits the budget 
to the parliamentary group council and the assembly for approval. The 
implementation of the budget is the duty of the parliamentary business 
manager appointed by the chair. 

(2) The auditing commission consists of three members selected by the assembly; 
selected members may not already be members of the parliamentary group 
council or the finance commission. This commission reports on the handling 
of the last year’s approved budget and on the results of the financial audit 
prior to the decision on the parliamentary group budget for the year to 
come. The commission may call for dismissal of the chair as written in § 
4.1c. 

(3) Each member of the parliamentary group must be provided the opportunity 
to review former and ongoing budgets on request, and may review in full 
detail including individual line items. 

§11 Parliamentary group dues
(1) The assembly can institute group dues with a simple majority.
(2) The funds resulting from the dues are to be used for assistance in emergencies 

and for other special purposes. The chair, the first parliamentary business 
manager and the parliamentary business manager in charge of financial 
business according to § 7.3 make decisions about the use of the funds as a 
group. 

(3) Auditing of the special funds raised via the group dues is the responsibility of 
the chair of the auditing commission and the chair of the finance commission. 
They are authorized in accordance with § 10.3. Together they can propose 
dismissal of the chair as stated in § 4.1c. 

§12 Quorum, majority
(1) The assembly and the executive bodies of the parliamentary group achieve 

a quorum in every case, as long as they are called to order on days which 
require the presence of members of the German Bundestag but only if the 
call to convene is announced with advance notice of at least three days. 

(2) A simple majority is required for decisions, unless these Rules of Procedure 
specify otherwise. In the event of a tie, resolutions are considered rejected.
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(3) Abstentions are not calculated in the determination of a majority.

§ 13 Elections
(1) Elections shall be announced at least three days in advance.
(2) Election votes are confidential.
(3) In the election of representatives detailed in § 4.2b, the parliamentary 

group council as well as regular and alternate members belonging to the 
committee in question have the right to nominate candidates.

(4) If multiple candidates are nominated for an office, a special vote is conducted 
for the office. Whichever candidate receives more than half of the votes 
(absolute majority) is elected.

 If an absolute majority is not achieved, a second vote is conducted. Should 
the second vote fail to achieve an absolute majority, a third vote is conducted, 
for which additional candidates may be nominated. Should the third vote fail 
to achieve an absolute majority, a run-off vote will be conducted between 
the two candidates with the most votes. 

(5) As long as an office has only one nominated candidate, a general vote 
covering multiple offices may be conducted. Whoever achieves an absolute 
majority is elected. For offices that fail to achieve an absolute majority result, 
a second vote will be conducted. For any offices that failed to achieve an 
absolute majority result, a third vote will be conducted, for which additional 
candidates may be nominated. In the third vote, the candidate with the 
most votes is elected.

(6) In elections for offices named in § 4.2c, d, e, f and § 4.3b, the elections shall 
be conducted as follows, as long as the prerequisites in § 4.4 or 4.5 are met:

 Candidates may be elected by absolute majority in an initial vote. Should 
fewer candidates than there are open seats achieve an absolute majority, a 
second vote shall be conducted. Candidates who achieve an absolute majority 
of votes are elected. In a third vote, new candidates can be nominated, and 
whichever candidate has the most votes is elected. 

§14 Dismissal
 The assembly can choose to dismiss members of the parliamentary group 

council and representatives in confidential voting. A request for dismissal 
must be communicated to all members of the parliamentary group in 
writing. This communication must come three days prior to the vote. 
Dismissal requires a majority of two-thirds of the votes, and at least half of 
the parliamentary group members must vote.

§15 Expulsion
 The assembly can expel members from the parliamentary group with 

a confidential vote. The request for exclusion from the group must be 
communicated to all members of the parliamentary group in writing. 
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This communication must come three days prior to the vote. A resolution 
for expulsion requires a majority of two-thirds of the members of the 
parliamentary group. 

§16 Other elections
 For votes and nominations undertaken by MPs of the CDU and CSU within 

their own parties, the MPs of the CDU and CSU may choose their own voting 
process, according to the agreement passed on 29 September 2009 on 
continuation of the parliamentary cooperation between the CDU and CSU 
for the 17th election term.

§17 Votes in the German Bundestag
(1) In the CDU/CSU parliamentary group in the Bundestag, there is no voting 

compulsion from the group. Voting is at the discretion of the MP. The 
parliamentary group members shall, in the event of an intention to vote 
in a way which deviates from the group’s majority in an important matter, 
communicate their intentions to the chair, the first parliamentary business 
manager or to the assembly before 5 PM on the day before the vote.

(2) Should the assembly decide to call for a roll-call vote in a plenary business 
session, the members of the parliamentary group are to be informed 
immediately. The right of the chair or a member of the parliamentary group 
council appointed according to § 18.3 to request a roll-call vote at any time 
in plenary sessions is not impeded by this.

(3) In the assembly meeting following a roll-call vote, the names of members 
of the group who did not participate in the vote and their reasons for non-
participation will be publicly communicated. This communication is also 
made by the parliamentary group leadership and/or by the state groups of 
the CSU to the state and district party groups.

§18 Duties of members
(1) The members of the parliamentary group are required to participate in the 

sessions and work of the German Bundestag, their committees, and the 
organizational bodies of the parliamentary group.

(2) The members are obligated
a. to record their attendance at meetings of groups and committees of the 

parliamentary group,
b. to excuse themselves in a timely fashion should they be unable to 

participate in these meetings, and to note also where and how they may 
be contacted during absence,

c. to excuse themselves in a timely fashion, addressing their excuse to the 
chair or the responsible parliamentary business manager, in the event 
that they are unable to participate in a plenary business session of the 
German Bundestag,
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d. in particular, to participate in discussion of initiatives they have 
introduced in working committees and in the assembly and to be present 
during the discussion of said initiatives in plenary business sessions.

(3) In plenary business sessions, the chair, one of his representatives or 
a parliamentary business manager is responsible for all business. The 
speakers responsible for an item under discussion in the plenary sessions 
must support the respective acting business leader. Should a parliamentary 
group member leave the plenary business session before it is adjourned, 
he is required to obtain permission from the acting business leader and to 
record himself in the list of parliamentary group members on leave.

§19 Relationship to the state parties and parliaments
 The parliamentary group members are required to assume responsibility for 

ongoing relationships to their state party and to the parliamentary group in 
their state parliament. For this purpose, they shall choose appointees from 
among the state parties and parliaments. 

§20 Process for draft bills and resolutions
(1) Draft bills, proposals, small or major inquiries from among the ranks of the 

parliamentary group shall be submitted to the responsible parliamentary 
business manager. He is responsible for the following process, in consultation 
with the originator of the draft:
a. submission the relevant drafts to the parliamentary group council, which 

forwards them without delay to the responsible working committee,
b. presentation of the draft for the next meeting of the assembly following 

discussion in the working group, only in the event that the chair has 
not requested an additional discussion of the draft in the parliamentary 
group council,

c. in the event that the draft is rejected by the parliamentary group council, 
presentation of the draft in the assembly, only if the originator of the 
draft expressly wishes this,

d. submission to the parliamentary secretaries
(2) MPs who wish to sign particular bills approved by the assembly are to 

communicate this to the responsible parliamentary business manager.
(3) The responsible parliamentary business manager is to be informed of 

participation in multi-partisan initiatives. A vote of the parliamentary group 
council must take place before the initiative is brought up in the German  
Bundestag.

(4) Inquiries (individual questions to be answered in written and oral form) 
according to part 4 of the Rules of Procedure of the German Bundestag 
are to be submitted to the office of the responsible parliamentary business 
manager. He forwards the inquiry in a timely fashion to the parliamentary 
secretaries. 
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Addendum
 Election process for MPs of the CDU according to § 16 of the Rules of 

Procedure
1. The parliamentary business manager and the legal adviser are chosen by 

nomination of the chair.
2. In all other cases, paragraphs §12 and 13 of the Rules of Procedure 

apply. 
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