អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ អនក្រ.បរ
ស្ដព
ី ី
ការក្រប់ក្រង ក្ត្ួត្ពិនិត្យស្ិេបៈភាពយនដ និងវីលេអូ

-

បានឃ

-

បានឃ

-

រដ្ឋាភិបាេរម្ពុជា

ើញរដ្ឋធម្មនុញ ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/១១៩៨/៧២ ចុះនងៃទិ៣០ ខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ សដីរីការខត្ងតាំងរាជរដ្ឋឋ

ភិបាេ ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
បានឃ

ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃទី២០ ខខររកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៤ ខដ្េព្រកាសឲ្យឃព្រើចារ់សីរ
ដ ី ការ

ឃរៀរចាំនឹងការព្រព្រឹត្តឃៅននគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី
-

បានឃ

ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្/០១៩៦/០២ ចុះនងៃទី២៤ ខខម្ររា ឆ្នាំ១៩៩៦ សដីរីការរឃងកើត្ព្រសួង វរប

-

បានទទួេការឯរភាររីគណៈរដ្ឋម្ន្តនតីរុងរិ
ន
ចចព្រជុាំ ឃរញអងគ នានងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នាំ២០០០

ធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ

ស្ំលរច
ជំពូរទី ១
បទបបញ្ញ ត្តិទូលៅ
មាក្ា ១

អនុព្រឹត្យឃនះមានឃោេរាំណងព្គរ់ព្គង ព្ត្ួត្រិនិត្យសិេបៈភារយនដ វ ីឃដ្អូ ព្រម្ទាំងផ្ដេ់ការឃេើរទឹរចិត្ត

ផ្េិត្រម្មភារយនដ និងវ ីឃដ្អូ រុងព្រឃទសឃដ្ើ
ន
ម្បីខងររា ការពារវរបធម្៌ ជាត្ិ ធានាដ្េ់ការឃោររសីេធម្៌សងគម្ ។
មាក្ា ២

ការព្គរ់ព្គង និងការរន្តរកររទឃេមើសភារយនដ វ ីឃដ្អូ សាំឃៅឃេើការព្ត្ួត្រិនិត្យការផ្េិត្ផ្សរវផ្ាយ ព្ត្ួត្រិនិត្្

យការឃធវើអាជី វរម្មតម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយនូ វ សិេបៈទី ៧ មានស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូខដ្េមានទព្ម្ង់ ឃផ្សងៗដ្ូច
ជា ខខសភារយនដ កាខសសត្វ ីឃដ្អូ ឡាឃសសរឌី ស សុីឌីវ ីឃដ្អូ ឌីវ ីឌី សុីឌីរ ៉ម្ ។
ជំពូរទី ២
អំពីនិយម្ន័យ
មាក្ា ៣
និយម្ន័យទាំងឡាយខចងរនុងអនុព្រឹត្យឃនះ មានត្នម្ៃសព្មារ់ឃព្រើព្បាស់ខត្រនុងអនុព្រឹត្យឃនះរ៉ុឃណាណះ ។
មាក្ា ៤
ស្នននដ្គឺជាការរឃងកើត្ងមីទាំងអស់ររស់រញ្ញា ។
មាក្ា ៥
ស្នននដ្ភារយនដគឺជា ខៃឹម្ស្នរ រូរភារ សាំឃេងខដ្េសថិត្រនុង៖

-

ខខសភារយនដឃរឿង ខ្ននត្ខវង ខៃី

-

ខខសភារយនដឯរស្នរសដីរីរម្ណីយដ្ឋឋនវរបធម្៌ ខ្ននត្ខវង ខៃី

-

ខខសភារយនដឯរស្នរពារ់រ័នធដ្េ់ព្រនរណីជាត្ិ ខ្ននត្ខវង ខៃី

-

ខខសភារយនដគាំនូរជី វចេ ។

មាក្ា ៦
ខខសភារយនដខ្ននត្ខវង ជាខខសភារយនដខដ្េមានរយៈឃរេរញ្ញ
ច ាំងចារ់រី ៦០ នាទីឃេើងឃៅ ។
មាក្ា ៧
ខខសភារយនដខ្ននត្ខៃី ជាខខសភារយនដខដ្េមានរយៈឃរេរញ្ញ
ច ាំងត្ិចជាង ៦០ នាទី ។
មាក្ា ៨
ខខសភារយនដភាគ ជាខខសភារយនដខដ្េមានដ្ាំឃណើរឃរឿងខចរជាវគគខីៗ
ៃ ។
មាក្ា ៩

ស្នននដ្វ ីឃដ្អូគឺជាៈ វ ីឃដ្អូឃរឿងខវង ខៃី ភាគ វ ីឃដ្អូខ្នរាអូឃខ វ ីឃដ្អូចឃព្ម្ៀងកាយវ ិការ វ ីឃដ្អូ គាំនូរជីវចេ វ ីឃដ្អូឯរ

ស្នរសដីរីរម្ណីយដ្ឋឋនវរបធម្៌ និងវ ីឃដ្អូឯរស្នរខដ្េពារ់រ័នធ ដ្េ់ព្រនរណីជាត្ិ ។
មាក្ា ១០
-

វ ីឃដ្អូ «គុណនាម្» សាំណុាំរឃចចរឃទសខដ្េពារ់រ័នធដ្េ់ការរឃងកើត្ ការងត្រញ្ូច េ ព្រព្រឹត្តរម្ម ការររាទុរ ការ
រញ្ូច នរូរភារ ឬ សញ្ញាព្រឃភទទូរទសសន៍ ។
វ ីឃដ្អូ «នាម្»

១. សាំណុាំរឃចចរឃទសវ ីឃដ្អូ ទាំងឡាយ ។

២. ស្នននដ្ទាំងឡាយខដ្េងត្ជាវ ីឃដ្អូ ។

មាក្ា ១១

ខ្នរាអូឃខជាពារយជរ៉ុន ។ «ខ្នរា = ទាំ ឃនរ» «អូ ឃខ = ត្ន្តនតី» វ ីឃដ្អូ ខ្នរាអូ ឃខ គឺ ជាវ ីឃដ្អូត្ន្តនតីសព្មារ់អនរទសសនា

អាចឃព្ចៀងតម្បាន ។
ជំពូរទី ៣
អំពីអាជាាប័ណ្ណល្វើផេិត្រម្ម ស្នាដេភាពយនដ និងស្នាដេវីលេអូ
មាក្ា ១២

ព្រុម្សុនផ្េិត្រម្ម ឬ រូរវនដរុគគេខដ្េមានរាំណងឃធវើផ្េិត្រម្មភារយនដ ឬផ្េិត្រម្មវ ីឃដ្អូរុងព្រឃទស
ន
ឃដ្ើម្បី

ផ្េិត្ឃចញជាស្នននដ្ភារយនត និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ សព្មារ់ឃធវើអាជីវរម្មផ្សរវផ្ាយ ទាំងរនុង និងឃព្ៅព្រឃទស ព្ត្ូវសុាំអាជាារ័
ណណ រីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ឃព្កាយរី ការចុះរញ្ជីពាណិជជរម្មឃៅព្រសួងពាណិជជរម្មរច
ួ ។
មាក្ា ១៣
ម្ុននឹងអនុញ្ញាត្ឃអាយឃធវើអាជីវរម្មតម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ ព្រុម្សុនផ្េិត្រម្មទាំងអស់ ទាំងរនុងស្សុរ ទាំង

ររឃទស ខដ្េមានរាំណងផ្េិត្ស្នននដ្ភារយនត និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ព្ត្ូវយរអត្ថរទឃរឿងរិស្នដរជាអរសរសិេប៍ភាស្នជាត្ិ

មានពារយសនទនា ទាំនុរឃព្ចៀង ឬអត្ថរទសឃងេរឯរស្នរឃៅដ្ឋរ់ជូនព្រសួង វរបធម្៌ និ ងវ ិចិព្ត្សិេបៈរិនិត្យ និងយេ់
ព្រម្ជាម្ុនសិន ឃដ្ើម្បីផ្ដេ់េិខិត្អនុញ្ញាត្ឲ្យផ្េិត្រនុងរយៈឃរេ១៥នងៃយ៉ងយូរ រនាទរ់ រីដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំ ឃរើសួស
រាំណត្់ឃនះ ព្ត្ូវចាត្់ទុរថាបានយេ់ព្រម្។

ចាំឃពាះព្រុម្សុនររឃទសព្ត្ូវភាជរ់ជាម្ួ យផ្ងខដ្រនូ វចារ់រឃងកើត្ព្រុម្សុនររស់ខួៃន ។
មាក្ា ១៤
រិចចសសការជាម្ួ យព្រុម្សុនផ្េិត្រម្មររឃទស ជនររឃទស ឬរេរដ្ឋរម្ពុជា ខដ្េរស់ឃៅររឃទសមានរាំណង

ម្រផ្េិត្ស្នននដ្ភារយនដ និ ងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ឃៅឃេើទឹរដ្ី ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ជាភាររិចចររស់ព្រសួងវរបធម្៌ និង
វ ិចិព្ត្សិេបៈ និងព្រសួងរ័ត្៌មាន។
មាក្ា ១៥
ការឃចញអាជាារ័ណណដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត១២ ការរិនិត្យ និងផ្ដេ់ការយេ់ព្រម្រនុងមាព្ត១៣ និងការ

អនុញ្ញាត្ឃអាយចូ េម្រងត្ខខសភារយនដ ឬ វ ីឃដ្អូរុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព
ន
ុ ជា ព្ត្ូវរង់ រនព្ម្អាជាារ័ណណ និងរនព្ម្រដ្ឋបាេ
ជូនព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ និងព្រសួងឃសដ្ឋរិចច និងសិរញ្ា វត្ថុ ។
ជំពូរទី ៤
អំពីការល្វើអាជីវរម្ម ស្នាដេភាពយនត និងស្នាដេវីលេអូ
មាក្ា ១៦

ការព្រររម្ុខរររឃធវើអាជីវរម្មស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូរម្
ួ មាន៖ ការឃរើរអាជី វរម្មនាាំឃចញ-នាាំចូេ ខចរ

រញ្ញ
ច ាំង ងត្ចម្ៃង រញ្ូច េសាំឃេង កាត្់ត្ ដ្ាំ ឃេើងភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ សព្មារ់ ឃធវើអាជី វរម្មព្ត្ូវមានការអនុញ្ញាត្រីព្រសួងវរប
ធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ។
មាក្ា ១៧

ការឃរើរឃរាងរញ្ញ
ច ាំងភារយនត ឬឃរាងរញ្ញ
ច ាំងវ ីឃដ្អូព្ត្ូវមានការអនុញ្ញាត្រីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ឃដ្ឋយ

រាំឃរញេ័រេខ័ណឌដ្ូចខ្នងឃព្កាម្៖
រ-

អាំរីរទដ្ឋឋនសនតិសុខ៖ ឃរៀរចាំ េរេណៈអគគីភ័យ និងការព្ជួេព្ចរេ់ឃផ្សងៗសម្ស្សរតម្ការរាំណត្់

ររស់ព្រសួងម្ហានផ្ទ ។
ខ-

អាំរីរទដ្ឋឋនរឃចចរឃទស៖ ទាំ សាំផ្ទាំងសាំរត្់ ស ការឃរៀរចាំរខនៃងសព្មារ់ទសសនិរជន ការឃរៀរចាំរនទរ់

រញ្ញ
ច ាំង សម្ស្សរតម្ការរាំ ណត្់ររស់ព្រសួងវរបធម្៌ និ ងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ។
ជំពូរទី ៥

អំពីការពិនិត្យខលឹម្ស្នរ និងផដេទ
់ ិដ្ឋាការស្នាដេភាពយនដ និងស្នាដេវីលេអូ
មាក្ា ១៨

ការរិនិត្យខៃឹម្ស្នរ ននស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ជាសម្ត្ថរិចច ររស់ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ។

រនុងររណីចាាំបាច់ ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ អាចអឃញ្ជើញត្ាំ ណាងព្រសួងស្នថរ័នពារ់រ័នធ ឃដ្ើម្បីចូេរួម្

រិនិព្ត្ និងសាំឃរច ។

មាក្ា ១៩
ការផ្ដេ់ទិដ្ឋឋការឲ្យស្នននដ្ភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ សព្មារ់យរឃៅឃធវើអាជីវរម្ម ចារ់រញ្ញ
ច ាំង ឬផ្សរវផ្ាយជាស្នធារ

ណៈ តម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ ជាភាររិចចររស់ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ។
មាក្ា ២០

ស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូតម្ទព្ម្ង់ដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត ២ ខ្នងឃេើ ម្ុននឹងយរឃៅឃធវើអាជី វរម្មជួេ

េរ់ ចារ់រញ្ញ
ច ាំង ផ្សរវផ្ាយជាស្នធារណៈតម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ ឬនាាំឃចញឃៅឃព្ៅព្រឃទស ព្ត្ូវមានទិដ្ឋឋការអនុ ញ្ញាត្
រីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ។

េ័រេខ័ណឌននការសុាំទិដ្ឋឋការអនុញ្ញាត្សព្មារ់ ស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ព្ត្ូវរាំ ណត្់ឃដ្ឋយព្រកាសររស់
ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ។
ជំពូរទី ៦
អំពីការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងបង្រ្កាបបទលេមស្
ើ រាងស្រម្ម
ភាព ផេិត្ ល្វើអាជីវរម្ម
ុ
និង ផសពវផាយស្នាដេភាពយនត និងស្នាដេវីលេអូ

មាក្ា ២១
ការឃធវើអាជី វរម្ម ជួេ ឬេរ់ កាខសសត្វ ីឃដ្អូ ឡាខសសឌី ស សុីឌីវ ីឃដ្អូ ឌី វ ីឌី និងការឃធវើអាជីវរម្មខ្នរាអូឃខ ព្ត្ូវមាន
ការព្ត្ួត្រិនិត្យរីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ។
មាក្ា ២២

ការព្ត្ួត្រិនិត្យ និងរន្តរកររទឃេមើសរនុងសរម្មភារឃធវើអាជីវរម្ម និងផ្សរវផ្ាយស្នននដ្ភារយនដ ឬស្នននដ្វ ីឃដ្អូ

ដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត១២ ១៣ និង១៤ រួម្ទាំងការព្រររម្ុខរររដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត១៦ និង១៧ ជាសម្ត្ថរិចច ររស់
ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ។

ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ព្ត្ូវសុាំរឃងកើត្គណៈរម្មការអនតរព្រសួងម្ួ យ ឃដ្ើម្បីសសការព្ត្ួត្រិនិត្យ ឬរង្
ព្ការ ខដ្េរាំណត្់ ឃដ្ឋយឃសចរដីសាំឃរចររស់រាជរដ្ឋឋភិបាេ ។
មាក្ា ២៣

ម្នទីរវរបធម្៌ និ ងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ឃខត្ត-ព្រុង និងការ ិយេ័យវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ខណឌ ស្សុរនីម្ួយៗ មានភារ

រិចចព្ត្ួត្រិនិត្យ និង រន្តរករសរម្មភារផ្េិត្ ឃធវើអាជីវរម្ម និងផ្សរវផ្ាយស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ឃដ្ឋយសស
ការជាម្ួយអាជាាធរខដ្នដ្ី ឃខត្ត ព្រុង និងខណឌ ស្សុរររស់ខួន។
ៃ
ជំពូរទី ៧
លោស្បបញ្ញ ត្តិ
មាក្ា ២៤
ព្ត្ូវផ្ារសរម្មភារ និងរិន័យជាព្បារ់ រី ព្បាាំម្ួយម្ុឺនឃរៀេ (៦០.០០០៛) ឃៅ រីរខសនឃរៀេ (២០០.០០០៛)
ចាំឃពាះជនណាខដ្េព្រព្រឹត្ិតឃេមើសនឹងមាព្ត ១២. ១៣. ១៤. ១៦. និ ង១៧ ននអនុ ព្រឹត្យឃនះ ។

មាក្ា ២៥
ជនណាខដ្េយរស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ោមនទិ ដ្ឋឋការអនុញ្ញាត្រី ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ឃៅ
ដ្ឋរ់តាំង ជួេ េរ់ ព្ត្ូវរិន័យជាព្បារ់ តម្ េ័រេខ័ណឌដ្ូ ចខ្នងឃព្កាម្
១-

រិន័យជាព្បារ់រីព្បាាំរីរពាន់ ព្បាាំរយឃរៀេ (៧.៥០០៛) ឃៅព្បាាំម្ួយម្ុឺន (៦០.០០០៛) សព្មារ់កាខសសត្វ ី

ឃដ្អូម្ួយដ្ុាំ ឡាខសសរឌី ស សុីឌីវ ីឃដ្អូ ឌីវ ីឌី និងសុីឌីរ ៉ម្ម្ួ យ ។
២-

រិន័យជាព្បារ់រី រី រខសនឃរៀេ (២០០.០០០៛) ឃៅ រីរលានឃរៀេ (២.០០០.០០០៛) ចាំ ឃពាះខខសភារយនត

ខ្ននត្ខវង ម្ួ យឃរឿង ។
មាក្ា ២៦

ជនណាយរស្នននដ្ភារយនត និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ោមនទិ ដ្ឋឋការរីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ នាាំឃចញឃៅឃព្ៅ

ព្រឃទស ឃដ្ើម្បីឃធវើអាជីវរម្ម ព្ត្ូវដ្រសូត្ និងរិន័យជាព្បារ់រី រីរខសនឃរៀេ (២០០.០០០៛) ឃៅរី រលានឃរៀេ

(២.០០០.០០០៛) សព្មារ់ កាខសសត្វ ីឃដ្អូ ម្ួ យដ្ុាំ ឡាខសសរឌីស សុីឌីវ ីឃដ្អូ ឌីវ ីឌី និងសុីឌីរ ៉ម្ម្ួយ ឬខខសភារយនដខ្ននត្ខវង
ម្ួយឃរឿង ឃេើរខេងខត្ភារយនដ និងវ ីឃដ្អូ មានេរេណៈជាព្គួស្នរខដ្េម្ិនត្ព្ម្ូវឃអាយមានទិ ដ្ឋឋការរី ព្រសួងវរបធម្៌
និងវ ិចិព្ត្សិេបៈឃេើយ ។
មាក្ា ២៧

ជនណាយរស្នននដ្ភារយនដ និងស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ោមនទិ ដ្ឋឋការឃៅផ្សរវផ្ាយជាស្នធារណៈតម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ

ព្ត្ូវរិន័យជាព្បារ់ រី ព្បាាំម្ួយម្ុឺនឃរៀេ (៦០.០០០៛) ឃៅ រី រខសនឃរៀេ (២០០.០០០៛) ។
មាក្ា ២៨
ជនណារញ្ញ
ច ាំង កាត្់ត្ ដ្ាំឃេើងរូរភារ ងត្ចម្ៃង ងត្រញ្ូច េសឃម្ៃង ជួ េ េរ់ និងខចរចាយសព្មារ់ ឃធវើអាជី វ

រម្មនូវផ្េិត្ផ្េភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ ខដ្េមានេរេណៈរូរភារអាសអាភាស ព្ត្ូវរិន័យជាព្បារ់រី រី រខសនឃរៀេ

(២០០.០០០៛) ឃៅ រីរលានឃរៀេ (២.០០០.០០០៛) ឃសើយដ្រសូត្ទាំងឧរររណ៍ សាំភារៈភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ រនុងការឃធវើ
អាជីវរម្ម ឃដ្ឋយខេរខខសភារយនដ ឬកាខសសត្វ ីឃដ្អូ ឡាខសសរឌីស សុីឌីវ ីឃដ្អូ ឌី វ ីឌី និងសុីឌីរ ៉ម្ ព្ត្ូវរាំ ផ្ៃញឃចាេ ។
មាក្ា ២៩

ការ ី និងសសការ ី រនុងការផ្េិត្ស្នននដ្ភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ ោមនអាសអាភាស ព្ត្ូវដ្រសូត្ឧរររណ៍ សាំភារៈ

ឃសើយរស្នងសាំណុាំឃរឿងរញ្ូជ នឃៅត្ុលាការ ។
មាក្ា ៣០

ជនណាឃធវើការខរៃងរនៃាំ េិខិត្អនុញ្ញាត្ អាជាារ័ណណ ទិដ្ឋឋការ រខនថម្រូរភារ រញ្ូច េពារយសនទនា ឬរញ្ូច េរទ

អតថធិរាយឃៅរនុងស្នននដ្ភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ ផ្ុយរី
ទ
ចារ់ ឃដ្ើ ម្ ខដ្េព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ បានអនុញ្ញាត្ជាផ្ៃូវ
ការរួចឃសើយ ព្ត្ូវរស្នងសាំណុាំឃរឿងរញ្ូជ នឃៅត្ុលាការ ។

មាក្ា ៣១

ជនណាយរផ្េិត្ផ្េភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ ររស់ព្រុម្សុនណាម្ួយ ខដ្េព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ បាន

ផ្ដេ់ទិដ្ឋឋការរួចឃសើយ ឃៅេួចចម្ៃងឃដ្ើម្បីឃធវើអាជីវរម្ម ចារ់រញ្ញ
ច ាំង ឬផ្សរវផ្ាយជាស្នធារណៈតម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ ឃធវើ
ឲ្យរ៉ះពាេ់ដ្េ់ផ្េព្រឃយជន៍អនរដ្នទ ព្ត្ូវរស្នងសាំណុាំឃរឿងរញ្ូជ នឃៅត្ុលាការ ។
មាក្ា ៣២
ការរិន័យជាព្បារ់ដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត ២៤. ២៥. ២៦. ២៧. និង២៨ ននអនុព្រឹត្យឃនះ នឹងព្ត្ូវរឃងកើនឃទវឃេើង

ឬរិទឈរ់ឃអាយឃធវើអាជីវរម្មជាស្នថររ កាេណាជនឃេមើសឃៅខត្ព្រព្រឹត្តឃេមើសរនតឃទៀត្ ។
មាក្ា ៣៣

ម្ន្តនតីរាជការទាំងឡាយ ខដ្េមានភាររិចចរិនិត្យខៃឹម្ស្នននដ្ភារយនដ ឬវ ីឃដ្អូ និងព្ត្ួត្រិ និត្យ ឬរន្តរកររទឃេមើស

ភារយនដ វ ីឃដ្អូ មានការ

ុរ

ិត្ ឬព្រព្រឹត្ិតរ ាំឃលាភភាររិចចររស់ខួនផ្ទ
ៃ ុ យរីរញ្ា ត្ិតទាំងឡាយខដ្េមានខចងរនុងអនុព្រឹត្យ

ឃនះ ព្ត្ូវទទួ េឃទសតម្រទរបញ្ា ត្ិច
ត ារ់សសេរេនិរ
ដ ៈ ម្ន្តនតីរាជការសុីវ ិេ ។
មាក្ា ៣៤

ព្បារ់រនព្ម្អាជាារ័ណណ និងរនព្ម្រដ្ឋបាេ ដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត ១២ និង ១៣ ព្ត្ូវរង់ ចូេងវ ិការដ្ឋទាំងអស់ ។
ព្បារ់រិន័យដ្ូចមានខចងរនុងមាព្ត ២៤. ២៥. ២៦. ២៧. និង២៨ ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ព្ត្ូវបាន

ទទួេចាំខណរ ៤០% សព្មារ់ឃព្រើ ព្បាស់ជាផ្េព្រឃយជន៍ ដ្េ់វ ិស័យសិេបៈ និងវរបធម្៌ ។

ខទង់ព្បារ់ចាំណូេរី ការផ្ររិ ន័យទាំងអស់ ព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ ព្ត្ូវអនុវត្តកាត្រវរិចចរង់ចូេងវ ិកា

ររដ្ឋ តម្មាព្ត ១១ ននចារ់ សីរ
ដ ីព្ររ័នធសិរញ្ា វត្ថុ ជាម្ុនសិន ។ រ ីឯចាំ ខណរ ៤០% ព្ត្ូវឃេើរសាំឃណើសុាំចាំណាយវ ិញ
ឃដ្ឋយខផ្ារសលាររ័ ព្ត្រង់ ព្បារ់ ឬរ័ណណរខងវរគណនី ជាសរេីភារថារិត្ជាបានរង់ចូេងវ ិការដ្ឋរច
ួ ឃសើយ ។
ជំពូរទី ៨
អនតរបបញ្ញ ត្តិ
មាក្ា ៣៥

ព្គរ់ព្រុម្សុននាាំឃចញ នាាំចូេ និងអាជីវរម្មទាំងអស់ ខដ្េយរស្នននដ្ភារយនត ឬស្នននដ្វ ីឃដ្អូោមនទិដ្ឋឋការ

អនុញ្ញាត្រីព្រសួងវរបធម្៌ និ ងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ឃៅជួ េ េរ់ ចារ់រញ្ញ
ច ាំង ផ្សរវផ្ាយជាស្នធារណៈ តម្ព្គរ់ម្ឃធោបាយ
ព្ត្ូវរូត្រះយរស្នននដ្ភារយនត ឬស្នននដ្វ ីឃដ្អូ ទាំងឃនាះ ឃៅសុាំទិដ្ឋឋការរីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ ចារ់រីឃរេអនុ
ព្រឹត្យឃនះចូេជាធរមាន រសូត្ដ្េ់នងៃទី ២៨ ខខរុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១ ។
ជំពូរទី ៩
អវស្ននបបញ្ញ ត្តិ
មាក្ា ៣៦
អនុព្រឹត្យឃេខ ៣២ អនព្រ ចុ ះនងៃទី១៤ ខខម្ិងុនា ឆ្នាំ១៩៨៩ សដីរីការព្គរ់ ព្គង ព្ត្ួត្រិនិត្យភារយនដ និ ងវ ីឃដ្អូ
ររស់ព្រុម្ព្រឹរារដ្ឋម្ន្តនតី និ ងរទរបញ្ា ត្ិតទាំងឡាយណា ខដ្េផ្ទុយនឹ ងអនុព្រឹត្យឃនះ ព្ត្ូវចាត្់ទុរជានិរាររណ៍ ។

មាក្ា ៣៧

រដ្ឋម្ន្តនតីទទួ េរនទុរទី សីដការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិព្ត្សិេបៈ រដ្ឋម្ន្តនតី រដ្ឋឃេខ្នធិ ការ

ព្រត្ិភូរាជរដ្ឋឋភិ បាេទទួេរនទុរអភិបាេរាជធានីភាំនឃរញ និងអភិបាេឃខត្ត ព្រុងទាំងអស់ខដ្េមានការពារ់រ័នធ ព្ត្ូវ
ទទួេរនទុរឃរៀងៗខៃួនអនុ វត្តអនុព្រឹត្យឃនះ ចារ់រីនងៃចុះសត្ថឃេខ្នត្ឃៅ ។

រាជធានីភាំនឃរញ, នងៃទី០៤ ខខរញ្ញា ឆ្នាំ២០០០
នាយររេាម្ង្រ្នតី
ហត្ថលេខា និងក្ា
ហុន សស្ន
បានយរឃសចរដីជាំរារជូន
សឃម្ដចនាយររដ្ឋម្ន្តនតី ឃដ្ើម្បីសុាំសត្ថឃេខ្ន
រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួងវរបធម្៌ និងវ ិចិ ព្ត្សិេបៈ
ព្រះសសដឃេខ្ន
នលោត្តម្ បុបាាលទវី

