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ប រវរថា 

ការប្រើ្ាស់មជ្ឈត្តការប ើមបបី ោះ្ាយវវិាទបសេងៗនៅក្នុងពិភពជំនួញ ានប ើនប ើងយ៉ា ងខ្ល ាំង និង
របងកើត្ានជាផ្សែ  ស៏ាំខ្នម់យួនន្រពន័ធយុត្តិធម ៌ ផ្ លសងគមររស់បយើងក្ំពុងត្រូវការសត្ាបស់ប្មចអាំពី
សិទិធ្សរចារឲ់្យាន្ត្មឹ្ត្ូវ។  ូបចែោះរុគ្គលផ្ លបធវើជាមជ្ឈត្ត រត្រូវមានទាំនួលខុស្ត្ូវចាស់លាស់ចាំប ោះ
ាធារណជ្ន  ូ៏ចជាគូ្ភាគ្វីវិាទ។ ទាំនួលខុស្ត្ូវទាំងប ោះរមួរញ្ចូ លទាំងកាត្ពវ ចិច្ មសីលធម ៌ម៏ាន
ារៈសាំខ្នស់ងផ្ រ។ 

មជ្ឈត្ត រក្ ូ៏ចបៅ្ មផ្ រ មានអាំណាចសប្មចបលើបរឿង តីទាំងឡាយក្នុងដែនយុត្តា ធិការរបស់ខ្លួន 
រ៉ាុផ្នតខុសពីបៅ្ មនត្រោះមជ្ឈត្ត រជាទូបៅមានមុខរររ នទបសេងបទៀត្ បៅមុនបពល  ែុងអាំ ុងបពល និងបៅ
ប្កាយបពលផ្ លពួ បគ្បធវើជាមជ្ឈត្ត រ។ 

្ មសីលធមប៌នោះសតល់នូវបោលកាណ៍ផ្ណ ាំអាំពីសីលធមស៌្មារម់ជ្ឈរាក្រត្របរ់បូដែលបានចុោះបញ្ជ ី
ជាសាជិក្របស់មជឈមណ្ឌ លជារិននមជឈរាការដននក្រណិ្ជជក្មមននត្ពោះរាជាណាចត្ក្ក្មពុជា នងិមជឈរាក្រ
ដែលបានដរងត្តងំនត្កាមវធិានមជឈរាការរបស់ ម.ជ.ម. ។   

្ មសីលធមប៌នោះរបងកើត្ន ើងនែើមបធីានាឲ្យានអពា្ ឹត្ភាពស្មារម់ជ្ឈត្ត រទាំងអស់ រមួទាំង
មជ្ឈត្ត រផ្ លផ្ត្ងតាំងប យភាគ្ីវវិាទ បលើ ផ្លងផ្ត្ាន ិចច្ពមប្ពៀងររស់គូ្ភាគ្ីវវិាទ វធិានមជ្ឈត្តការ
ផ្ ល ្ពមប្ពៀងប យគូ្ភាគ្ីវវិាទ ឬចារ ់ ព់ន័ធផ្ចងបសេងពីបនោះ។ 

ត្ក្មសីលធមន៌នោះ មនិអាចយក្នៅនត្បើជាមូលដ្ឋា ន ឬ ក្ត្មរិនូវឆនាា នុសិទធរិបស់រុលាការក្នុងការ
សនត្មចនលើការបាឹងជំទាស់ ឬ ការទទួលស្គា ល់ និងការដ្ឋក្ឲ់្យអនុវរាមជឈរាវនិចិឆយ័ណាមយួន ើយ។  

បញ្ជ ីដែលបានភ្ជជ បជ់ាមយួត្ក្មសីលធមន៌នោះ ៖ បញ្ជ ីពណ៌្ត្ក្ហម និងបញ្ជ ីពណ៌្ទកឹ្ត្ក្ចូ នធវើន ើង
នែើមបនីរៀបរាបស់្គា នភ្ជពជាក្ល់ាក្ម់និដ្ឋចខ់ារមយួចំនួន  ដែលធានាអំពកីារលារត្រដ្ឋង ក្ែូ៏ចជាភ្ជពគ្មម ន
រុណ្វឌុ្ឍរិបស់មជឈរាក្រណាាន ក្ ់ ែូចបានក្ំណ្រន់ៅក្នុងត្បការ៣ ែល់ត្បការ៨ ទាក្ទ់ងនឹងទំនាស់នល
ត្បនោជន ៍ និងបញ្ជ ីនបរង សត្ាបក់្ំណ្រអ់ំពសី្គា នភ្ជពជាក្ល់ាក្ម់យួចំនួនដែលមជឈរាក្រគ្មម នក្រណី្យក្ចិច
លារត្រដ្ឋងពរ័ា៌នន ើយ។ 

នយើងខ្្ុ ំទាងំអស់គ្មន ជាសាជកិ្របស់មជឈមណ្ឌ លជារិននមជឈរាការដននក្រណិ្ជជក្មម បានត្ពមនត្ពៀង
អនុមរ័ និងអនុវរាត្តមត្ក្មសីលធម៌ននោះែូចានក្ណំ្រក់្នុងត្បការនានាននត្ក្មសីលធម៌ននោះ៖ 
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ត្បការ១.- នគ្មលការណ៍្ទូនៅ 
 មជឈរាក្រត្របរ់បូត្រូវចាបន់នាើមែំនណ្ើ រការនីរិវធិរីបស់ខ្លួន នែើមបដីសវងរក្ែំនណាោះត្ស្គយជូនរូភ្ជរីវវិាទ
ដែលានជនាល ោះឲ្យបានទាន់នពលនវលា និងានត្បសិទធភ្ជព ត្បក្បនដ្ឋយការយក្ចិរាទុក្ដ្ឋក្់ខ្ពស់។
នៅនពលទទួលយក្ការដរងត្តងំជាមជឈរាក្រ  មជឈរាក្រននាោះមនិត្រូវានភ្ជពលំនអៀង និងត្រូវានភ្ជព ឯក្រាជយ
ចំនរោះរូភ្ជរវីវិាទ នហើយត្រូវរក្ាភ្ជពមនិលំនអៀង នងិឯក្រាជយភ្ជពននាោះជានរៀងរហូរនៅក្នុងអំ ុងនពល
ែំនណ្ើ រការនីរិវធិរីបស់ខ្លួន។ មជឈរាក្រមនិត្រូវទទួលរងសំរធពីខាងនត្ៅ មនិត្រូវខាល ចការរោិះរន ់ឬមនិត្រូវាន
នលត្បនោជនផ៍្ទា ល់ខ្លួន  នទាោះបកី្នុងទត្មងណ់ាក្ន៏ដ្ឋយ ដែលអាចនាឲំ្យាននលប ោះរល់ែល់ការសនត្មច
នសចក្ារីបស់ខ្លួន និងត្រូវសនត្មចត្របក់ារទាមទារទាងំអស់ដែលបានដ្ឋក្ជូ់ននែើមបនីធវើនសចក្ាសីនត្មច នត្កាយ
ពីនធវើការពិចារណាោ ងហមរច់រ ់និងមនិលំនអៀង។ 

ត្បការ២.- ការទទលួយក្ការដរងត្តងំ      
 ២.១ មជឈរាក្រមនិត្រូវនសនើសំុឲ្យភ្ជរីវវិាទដរងត្តងំខ្លួនក្នុងនវទិកាមជឈរាក្មម។  
 ២.២ មជឈរាក្រណាាន ក្អ់ាចទទួលយក្ការដរងត្តងំបាន លុោះត្ត្តដរមជឈរាក្រននាោះទទួលស្គា ល់ថា

ខ្លួនានសមរាភ្ជពនពញនលញក្នុងការនដ្ឋោះត្ស្គយវវិាទ។ 
 ២.៣ មជឈរាក្រអាចទទួលយក្ការដរងត្តងំបាន លុោះត្ត្តដរមជឈរាក្រននាោះអាចនាល់នពលនវលា និង

ការយក្ចិរាទុក្ដ្ឋក្ន់ពញនលញចំនរោះែំនណ្ើ រការមជឈរាការត្តមការរពំឹងទុក្របស់រូភ្ជរវីវិាទ ។ 
 ២.៤ មជឈរាក្រណាាន ក្អ់ាចទទួលយក្ការដរងត្តងំបាន លុោះត្ត្តដរមជឈរាក្រននាោះទទួលស្គា ល់ោ ង

នពញនលញថា គ្មរអ់ាចត្បរិបរារិួនាទីរបស់ខ្លួនត្តមបញ្ញរាិខាងនត្កាម នដ្ឋយមនិលំនអៀង នងិ
នដ្ឋយឯក្រាជយភ្ជព។ 

ត្បការ៣.- ទនំាស់នលត្បនោជន ៍ភាពមនិលាំបអៀង នងិឯ រាជ្យភាព 
 ល ខណៈវនិិចឆយ័ស្មារប់ធវើការវាយត្នមលអាំពីរញ្ហា ទ ទ់ងនឹងទំនាស់សល្របយជ្ន ៍គឺ្ភាពមនិលាំបអៀង 
និងឯ រាជ្យភាព។ ភាពលាំបអៀងប ើត្ប ើងបៅបពលផ្ លមជ្ឈត្ត រោា្ំ ទភាគ្ីមាខ ង ឬ បៅបពលផ្ លមជ្ឈត្ត រ
ប ោះមានភាពលាំបអៀងទ ទ់ងនឹង មមវត្ថុននវវិាទ។  
 ភាពមនិឯ រាជ្យប ើត្ប ើងពទីាំ  ទ់ាំនងរវាងមជ្ឈត្ត រជាមយួភាគ្ណីាមយួ ឬ ជាមយួរុគ្គលណា
មយួផ្ លមានទាំនាក់ទំនងជ្តិ្សែិទធជាមយួភាគ្វីវិាទ។ 

ត្បការ៤.- ទនំាស់សល្របយជ្ន ៍ក្រណី្យក្ចិចែក្ខ្លួន ឬ ការនបាោះបងន់ចាលការងារ 
៤.១  មជឈរាក្រត្រូវបែិនសធមនិទទលួយក្ការដរងត្តងំ ឬ ត្បសិននបើែំនណ្ើ រការមជឈរាការបានចាបន់នាើម

នហើយ មជឈរាក្រត្រូវែក្ខ្លួនពកីារងារ ត្បសិននបើ ៖ 
     មជឈរាក្រននាោះានមនាិលសងសយ័អំពសីមរាភ្ជពរបស់ខ្លួនទាក្ទ់ងនឹងភ្ជពមនិលំនអៀង ឬ 

ឯក្រាជយភ្ជព ឬ/និង 
     នក្ើរាននូវស្គា នភ្ជពណាមយួដែលបានក្ំណ្រន់ៅក្នុង បញ្ជ ីត្ក្ហម ។ 
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៤.២ ដនែក្ត្តមនគ្មលការណ៍្ទូនៅននទសសនៈសមនហរុនល ត្បសិននបើាននហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពនក្ើរន ើង 
ឬបាននក្ើរន ើងចាបត់្តងំពីនពលដរងត្តងំ ដែលបានបនងកើរឲ្យានការសងសយ័ដែលមនិអាចដក្រត្មូវ
បានចំនរោះភ្ជពមនិលំនអៀង ឬ ឯក្រាជយភ្ជព មជឈរាក្រត្រូវបែិនសធមនិទទួលយក្ការដរងត្តងំ ឬ 
ត្បសិននបើែំនណ្ើ រការមជឈរាការបានចាបន់នាើមនហើយ មជឈរាក្រត្រូវែក្ខ្លួនពកីារងារ នលើក្ដលងដររូ 
ភ្ជរីវវិាទយល់ត្ពមទទួលយក្មជឈរាក្រននាោះនដ្ឋយដនែក្ត្តមលក្ខខ្ណ្ឌ ែូចានដចងក្នុងត្បការ៦។ 

ត្បការ៥.- ទនំាស់នលត្បនោជន ៍នងិការពវក្ចិចលាត្្ត្ ង 
៥.១ ត្បសិននបើរូភ្ជរវីវិាទនមើលន ើញថា ាននហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពណាមយួដែលអាចបនងកើរឲ្យានភ្ជព

មនាិលទាក្ទ់ងនឹងភ្ជពមនិលំនអៀង និងឯក្រាជយភ្ជពរបស់មជឈរាក្រ ែូចបាននរៀបរាបន់ៅក្នុង បញ្ជ ី
ពណ៌្ទកឹ្ត្ក្ចូ និងបញ្ជ ីពណ៌្ត្ក្ហម មជ្ឈត្ត រប ោះ្ត្ូវលាត្្ត្ ងអាំពរីាល់បេតុ្ ឬ ាថ នភាព
ទាងំឡាយប ោះជាលាយល ខណ៍អ េរ ល់គូ្ភាគ្ីវវិាទ ឬ ល់រណ្ៈក្ាម ធិការដរងត្តងំររស់ ម.ជ.ម. 
បៅបពលផ្ លមជ្ឈត្ត រប ោះ្ត្ូវានផ្ត្ងតាំងប យគ្ណៈក្ាម ធិការដរងត្តងំ ឬ  ល់បលខ្ធិការ
 ា នររស់ ម.ជ.ម. និង ល់សេមជ្ឈត្ត រ ្រសិនបរើមានមុនបពលទទួលយ ការផ្ត្ងតាំង ឬ ្រសិន 
បរើានទទួលយ ការផ្ត្ងតាំងបេើយប ោះ ្ត្ូវលាត្្ត្ ងបៅបពលផ្ លមជ្ឈត្ត រប ោះាន ឹងអាំពី
បេតុ្ ឬ ាថ នភាពទាំងប ោះ។   

៥.២ ត្រូវនធវើត្តម្រការ ៤.១ ខ្ងបលើ នបើមជ្ឈត្ត រផ្ លានលាត្្ត្ ងពត័្ម៌ានប ោះគ្ិត្ថាខលួនោត្ម់ាន
ភាពលាំបអៀង និងមនិមានឯ រាជ្យភាពចាំប ោះគូ្ភាគ្ីវវិាទ ប យមនិគ្ិត្ពអីងគបេតុ្ផ្ លានលាត្
្ត្ ងនិងសមត្ថភាព ែុងការរាំបពញភារ ិចចជាមជ្ឈត្ត រ។  

៥.៣  រាល់ភាពមនទិលសងេយ័ថាបត្ើមជ្ឈត្ត រគ្ួរលាត្្ត្ ងនូវអងានហរុ ឬ កាលៈបទសៈណាមយួឬអត្់
ប ោះ គ្តឺ្រូវបាននដ្ឋោះត្ស្គយត្តមរយៈការលារត្រដ្ឋង។ 

៥.៤ បៅបពល ាំពុងពិចារណាថាបត្ើអងានហរុ ឬ ាថ នភាពផ្ លប ើត្ប ើងប ោះគ្ួរលាត្្ត្ ងផ្ រឬបទ 
មជ្ឈត្ត រមនិត្រូវបនា ាំបណើ រការមជ្ឈត្តការបទបទោះរីសថិត្ ែុង ាំណា ក់ាលចារប់សតើម ឬ  ាំណា ក់ាល
រ ទ រម់ បទៀត្ក្ប៏ យ។ 

ត្បការ៦.- ទនំាស់សល្របយជ្ន ៍នងិការនបាោះបងសិ់ទធនិដ្ឋយរូភ្ជរវីវិាទ 
៦.១ ក្នុងរយៈនពល ៣០ (ស្គមសិប) នងៃ បនាា បព់ីបានទទួលការលារត្រដ្ឋងពីមជឈរាក្រ ឬ នត្កាយពីភ្ជរី

ណាមយួបានែឹងអំពីនហរុ ឬ ស្គា នភ្ជព ដែលអាចបនងកើរឲ្យានទំនាស់នលត្បនោជនធ៍ៃនធ់ៃរជា
មយួមជឈរាក្រ ត្បសិននបើមនិានភ្ជរណីាមយួបែិនសធចំនរោះមជឈរាក្រននាោះត្តមត្បការ ៦.២ និង
ត្បការ៦.៣ ខាងនត្កាមនទ ត្រូវចារទុ់ក្ថាភ្ជរីននាោះបាននបាោះបងន់ចាលនូវសិទធិទាក្ទ់ងនឹងទំនាស់នល
ត្បនោជនជ៍ាមយួមជឈរាក្រ ដនែក្នលើនហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពទាងំននាោះ នហើយភ្ជរនីនាោះគ្មម នសិទធិនលើក្យក្
នហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពននាោះមក្ជទំាស់នៅក្នុងែំនណ្ើ រការនីរិវធិីនត្កាយៗនទៀរនទ។ 
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៦.២ ប ុដនា ត្បសិននបើនក្ើរាននហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពែូចានដចងក្នុងត្បការ៤.១ខាងនលើ ឧទាហរណ៍្ 
ត្បសិននបើមជឈរាក្រខ្លួនឯង ានការសងសយ័ថាខ្លួនគ្មម នឯក្រាជយភ្ជព និងានភ្ជពលំនអៀង ឬ ាន
នហរុដែលដែលបានក្ំណ្រន់ៅក្នុង បញ្ជ ីត្ក្ហមដែលមនិអាចអនុនត្គ្មោះបាន  ការនបាោះបងសិ់ទធនិចាល
នដ្ឋយភ្ជរីណាមយួ ឬ ការនរៀបចំណាមយួនដ្ឋយរូភ្ជរីវវិាទ នែើមបយីក្បុរាលននាោះនធវើជាមជឈរាក្រ
របស់ខ្លួន ត្រូវចារទុ់ក្ថាគ្មម នសុពលភ្ជព។ 

៦.៣ បុរាលណាាន ក្ម់និរួរនធវើជាមជឈរាក្រនទ ត្បសិននបើបុរាលននាោះានទំនាស់នលត្បនោជន ៍ ែូចបាន
នលើក្ជាឧទាហរណ៍្ក្នុង បញ្ជ ីត្ក្ហមដែលមនិអាចអនុនត្គ្មោះបាន នក្ើរានន ើង។ ប ុដនាបុរាលននាោះ
អាចទទួលការដរងត្តងំជាមជឈរាក្រ ឬ បនានធវើជាមជឈរាក្របាន ត្បសិននបើលក្ខខ្ណ្ឌ ខាងនត្កាមត្រូវ
បានបំនពញ៖ 

 ភ្ជរីទាងំអស់ មជឈរាក្រទាងំអស់ និងរណ្ៈក្ាម ធិការដរងត្តងំរបស់ ម.ជ.ម. បៅបពល
ផ្ លមជ្ឈត្ត រប ោះ្ត្ូវានផ្ត្ងតាំងប យគ្ណៈកម្មា ធិការបនោះ ឬ បលខ្ធិការ ា នររស់ 
ម.ជ.ម.បៅ្គ្រ ់រណីបសេងបទៀត្ទាំងអស់ បានែឹងចាស់អំពទីំនាស់នលត្បនោជនន៍នោះ 
និង 

 ភ្ជរីទាងំអស់បានបងាា ញថា ខ្លួនយល់ត្ពមឲ្យបុរាលននាោះនធវើជាមជឈរាក្ររបស់ខ្លួន នទាោះបី
ជាានទំនាស់នលត្បនោជនក៍្ន៏ដ្ឋយ។ 

៦.៤ មជឈរាក្រានក្រណី្កិ្ចចនធវើការត្ស្គវត្ជាវ នែើមបរីក្ឲ្យន ើញថានរើានទំនាស់នលត្បនោជន៍ជា
សកាា នុពល  ក្ែូ៏ចជានហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពដែលអាចនធវើឲ្យខ្លួនដលងានឯក្រាជយភ្ជព នងិានភ្ជពលំ
នអៀងដែរឬនទ។ ត្បសិននបើមនិានឆនាៈសមត្សបណាមយួនែើមបនីធវើការត្ស្គវត្ជាវនទននាោះ មជឈរាក្រ
មនិអាចយក្នលសថា ការខ្ក្ខានមនិបានលារត្រដ្ឋងអំពីទំនាស់នលត្បនោជនន៍នាោះ រឺនដ្ឋយស្គរ
ខ្លួនមនិបានែឹងននាោះន ើយ។  

៦.៥ មជឈរាក្រអាចជួយ រូភ្ជរវីវិាទ នែើមបឈីានែល់ការនដ្ឋោះត្ស្គយមយួត្សបត្តមវធិានមជឈរាការរបស់  
ម.ជ.ម.។ ប ុដនាមនុនពលជួយ សត្មបសត្មួលែល់រូភ្ជរីវវិាទ មជឈរាក្រននាោះរួរទទួលការយល់ត្ពម
ោ ងចាស់ពីរូភ្ជរីថា ការនធវើោ ងែូនចនោះមនិនធវើឲ្យមជឈរាក្របារប់ងសិ់ទធិក្នុងការបនានធវើជាមជឈរាក្រ
ននាោះនទ។ ការយល់ត្ពមននោះ ត្រូវចារទុ់ក្ថាជាការនបាោះបងសិ់ទធចិំនរោះទំនាស់នលត្បនោជន ៍ ដែល
អាចនក្ើរន ើងនដ្ឋយស្គរការចូលរមួរបស់មជឈរាក្រនៅក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការ ឬ ពីពរ័ា៌នដែល
មជឈរាក្រអាចទទួលបាននៅក្នុងែំនណ្ើ រការនីរិវធិី។ ត្បសិននបើការសត្មបសត្មួលរបស់មជឈរាក្រមនិ
អាចដសវងរក្ែំនណាោះត្ស្គយចុងនត្កាយបាននទ រូភ្ជរនីៅដរជាបក់ារពវក្ចិចននការនបាោះបងសិ់ទធនិនោះ។  

ត្បការ៧.- ទនំាស់នលត្បនោជន ៍នងិទនំាក្ទ់នំង 
៧.១ នៅនពលពិចារណាអំពីទំនាក្ទ់ំនងនហរុ ឬ ស្គា នភ្ជព នែើមបកី្ំណ្រថ់ានរើានទំនាស់នលត្បនោជន ៍

ដែរឬនទ ឬ ថានរើរួរលារត្រដ្ឋងពរ័ា៌នដែរឬនទ ជានគ្មលការណ៍្មជឈរាក្រត្រូវចារទុ់ក្ែូចគ្មន នឹង 
ការោិល័យនមធាវរីបស់ខ្លួនដែរ ។ នទាោះបីជាោ ងណាក្ន៏ដ្ឋយ សក្មមភ្ជពរបស់ការោិល័យនមធាវ ី
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របស់មជឈរាក្រទាក្ទ់ងនឹងភ្ជរីាខ ងនទៀរនឹងមនិត្រូវចារទុ់ក្ជាមូលនហរុននទំនាស់នលត្បនោជន៍
ជាសវ័យត្បវរាិ ឬ បនងកើរជាមូលនហរុសត្ាបល់ារត្រដ្ឋងពរ័ា៌ននទ។ ប ុដនាទំនាក្ទ់ំនងនន
សក្មមភ្ជពដែលានែូចជា ត្បនភទននការងារ នពលនវលា និងទំហកំារងាររបស់ការោិល័យនមធាវ ី
ននាោះនឹងត្រូវបានពិចារណានៅត្តមក្រណី្នីមយួៗ។     

៧.២ ែូចគ្មន ននោះដែរ ត្បសិននបើភ្ជរីាខ ងជានីរិបរុាលដែលជាសាជិក្ននត្ក្ុមណាមយួានការរក្ព់ន័ធនឹង
ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រននាោះ អងានហរុ ឬ ស្គា នភ្ជពននាោះនឹងត្រូវពិចារណានៅត្តមក្រណី្   
នីមយួៗ។ នហរុែូនចនោះ ត្រឹមដរអងានហរុមនិអាចកាល យជាទំនាស់នលត្បនោជនន៍ដ្ឋយសវ័យត្បវរាិ ឬ 
កាល យជាមូលនហរុសត្ាបក់ារលារត្រដ្ឋងពរ័ា៌ននទ។  

៧.៣ ត្បសិននបើភ្ជរាីខ ងជានីរិបុរាល អរានាយក្ អភបិាល ឬ សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាលនននីរិបុរាល
ននាោះ និងបរុាលននសងនទៀរដែលានសិទធអិំណាចត្បហាក្ត់្បដហលក្នុងការត្របត់្រងនីរិបុរាលននាោះ 
ត្រូវចារទុ់ក្ថាែូចជានីរិបរុាលននាោះដែរ។ 

ត្បការ៨.- ទនំាស់នលត្បនោជន ៍នងិក្រណី្យក្ចិចជូនែណឹំ្ងរបស់រូភ្ជរវីវិាទ 
៨.១ ភ្ជរីនីមយួៗត្រូវជូនែំណឹ្ងែល់មជឈរាក្រ នវទិកាមជឈរាក្មម ភ្ជរាីខ ងនទៀរ និងរណ្ៈក្ាម ធិការ

ដរងត្តងំរបស់ ម.ជ.ម. បៅបពលផ្ លមជ្ឈត្ត រប ោះ្ត្ូវានផ្ត្ងតាំងប យគ្ណៈក្ាម ធិការបនោះ  ឬ 
បលខ្ធិការ ា នររស់ ម.ជ.ម.  អំពទីំនាក្ទ់ំនងនដ្ឋយផ្ទា ល់  ឬ ត្បនោលរវាងភ្ជរីជូនែំណឹ្ង និង    
មជឈរាក្រ។ ភ្ជរនីីមយួៗត្រូវនធវើការជូនែំណឹ្ងត្តមរំនិរនាួចននាើមរបស់ខ្លួន មុននពលចាបន់នាើមនីរិវធិ ី  
មជឈរាការ ឬ នៅនពលដែលខ្លួនបានែឹងពីទំនាក្ទ់ំនងននាោះ។  

៨.២ នែើមបអីនុវរាត្តមត្បការ៨.១ ខាងនលើ ភ្ជរីត្រូវនាល់ពរ័ា៌នដែលខ្លួនបានទទួល ែូចបានក្ំណ្រក់្នុង
ត្បការ៨.១ និងត្រូវនធវើការត្ស្គវត្ជាវពរ័ា៌នដែលអាចរក្បានជាស្គធារណ្ៈ។ 

ត្បការ៩.- ទនំាក្ទ់នំងជាមយួរូភ្ជរវីវិាទ 
៩.១ នៅមុននពលទទួលការដរងត្តងំ មជឈរាក្រននាោះរួរនធវើការស្គក្សួរឱ្យបានត្របត់្ជុងនត្ជាយ នែើមប ី

ក្ំណ្រថ់ាខ្លួនឯងអាចនដ្ឋោះត្ស្គយវវិាទ និងាននពលនវលាត្របត់្គ្មន ់ នែើមបែីំនណ្ើ រការមជឈរាការែូច
ានដចងក្នុងត្បការ២ខាងនលើ។ មជឈរាក្រមនិត្រឹមដរត្រូវានឯក្រាជយភ្ជព និងភ្ជពមនិលំនអៀងដរ
ប ុនណាណ ោះនទ ប ុដនាដងមទាងំត្រូវានសមរាភ្ជពនងដែរ។ មជឈរាក្រអាចនឆលើយរបនៅនឹងសំណួ្រទាងំ
ឡាយពីអនក្ដែលានបំណ្ងចងដ់រងត្តងំខ្លួន ត្បសិននបើសំណួ្រទាងំននាោះនធវើន ើងក្នុងនគ្មលបំណ្ង
ក្ំណ្រអ់ំពលីក្ខណ្ៈសមបរាិ ភ្ជពទំននរ ឯក្រាជយភ្ជព និងភ្ជពមនិលំនអៀងសត្ាបក់ារដរងត្តងំននាោះ 
និងត្បសិននបើសំណួ្រទាងំននាោះមនិទាក្ទ់ងនឹងអងានហរុសំខាន់ៗ ននវវិាទ។  

 ក្នុងក្រណី្ភ្ជរីណាមយួ ឬមជឈរាក្រដែលបានដរងត្តងំរចួនដ្ឋយភ្ជរណីាមយួ ានបណំ្ងចងដ់រង 
ត្តងំមជឈរាក្រណាាន ក្ ់ឬត្បធាននវទិកាមជឈរាក្មម មជឈរាក្រ ឬ ត្បធាននវទិកាមជឈរាក្មម ដែលបត្មុង
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ទទួលយក្ការដរងត្តងំននាោះត្រូវជូនែណឹំ្ងែល់ភ្ជរីាខ ងនទៀរ  ឬភ្ជរីទាងំអស់ ឬមជឈរាក្រននសង
នទៀរ នែើមបទីទួលស្គា ល់ការដរងត្តងំននាោះ។   

៩.២ ក្នុងអំ ុងនពលននែំនណ្ើ រការមជឈរាការ មជឈរាក្ររួរនជៀសវាងការត្បាត្ស័យទាក្ទ់ងរក្ព់ន័ធនឹង
សំណំុ្នរឿងវវិាទ ជាឯក្នត្តភ្ជរីជាមយួរូភ្ជរីវវិាទ ឬរណំាងរូភ្ជរីវវិាទ។ 

៩.៣ ក្នុងអំ ុងនពលននែំនណ្ើ រការមជឈរាការ នលើក្ដលងដរនៅក្នុងសវនាការ ឬ ក្នុងក្ិចចត្បជុំ  មជឈរាក្រត្រូវ
នធវើការត្បាត្ស័យទាក្ទ់ងជាមយួរូភ្ជរវីវិាទ ឬ រណំាងរូភ្ជរីវវិាទបានត្រឹមដរក្នុងទត្មងជ់ាលាយ 
លក្ខណ៍្អក្សរដរប ុនណាណ ោះ។ 

៩.៤ ត្បសិននបើមជឈរាក្របានែឹងថា សហមជឈរាក្រណាាន ក្ា់នការទាក្ទ់ងជាមយួភ្ជរីណាមយួខុ្ស 
ត្បត្ក្រី ឬ បាននធវើសក្មមភ្ជព ឬ ក្ំពុងនធវើសក្មមភ្ជពបំរនត្ក្មសីលធមន៌នោះ មជឈរាក្រននាោះត្រូវជូន
ែំណឹ្ងែល់មជឈរាក្រននសងនទៀរ នហើយមជឈរាក្រទាងំអស់នននវទិកាមជឈរាក្មមនឹងក្ំណ្រថ់ានរើរួរចារ់
វធិានការដបបណា។ ជាធមមត្ត វធិានការបឋមដែលសមរមយសត្ាបម់ជឈរាក្រដែលបរំនត្ក្មសីល
ធមន៌នោះ រនឺសនើឲ្យមជឈរាក្រននាោះនជៀសវាងពីការទាក្ទ់ងជាមយួភ្ជរីណាមយួខុ្សត្បត្ក្រី ឬ ពីការ
ត្បត្ពឹរាមនិសមរមយណាមយួរនៅនទៀរ។ ត្បសិននបើមជឈរាក្រននាោះខ្ក្ខាន ឬ បែិនសធក្នុងការនជៀស
វាងពីការទាក្ទ់ងខុ្សត្បត្ក្រី ឬ ពីការត្បត្ពឹរាមនិសមរមយណាមយួននាោះ មជឈរាក្រននសងនទៀរអាចជូន
ែំណឹ្ងែល់ភ្ជរីាខ ងនទៀរនែើមបឲី្យភ្ជរីននាោះពិចារណាអំពីការចារវ់ធិានការណាមយួ។ មជឈរាក្រអាច 
ជូនែំណឹ្ងែល់ភ្ជរណីាមយួជាឯក្នត្តភ្ជរីបាន អំពសីក្មមភ្ជពរបស់មជឈរាក្រននសងនទៀរនែើមបឲី្យ     
ភ្ជរីននាោះពិចារណាអំពីបញ្ហា ត្បឈមទាក្ទ់ងនឹងមជឈរាក្រដែលបំរននលើត្ក្មសីលធម ៌ដរក្នុងក្រណី្
ដែលានការបំរនធៃនធ់ៃរ និងនត្កាយនពលដែលខ្លួនបានជូនែំណឹ្ងអំពីនហរុការណ៍្ននាោះនៅកាន់
មជឈរាក្រននសងនទៀរជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរដរប ុនណាណ ោះ។    

៩.៥ មជឈរាក្រដែលដរងត្តងំន ើងឲ្យនដ្ឋោះត្ស្គយវវិាទដរាន ក្ ់ ឬ   ត្បធាននវទិកាមជឈរាក្មម   រួរនជៀសវាង 
ត្បាត្ស័យទាក្់ទងជាមួយភ្ជរីណាមួយននែំនណ្ើ រការមជឈរាការជាលក្ខណ្ៈសងាម ឬ លក្ខណ្ៈ
វជិាជ ជីវៈនដ្ឋយគ្មម នវរាានរបស់ភ្ជរីាខ ងនទៀរ។ 

៩.៦ មជឈរាក្រមនិរួរទទួលយក្អំនណាយ ឬ ទទួលបែិសណាា រក្ិចច នទាោះនដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ នដ្ឋយត្បនោល 
ពីភ្ជរណីាមយួននែំនណ្ើ រការមជឈរាការន ើយ។  

ត្បការ១០.- ក្នត្ម 
១០.១ ក្នុងការទទួលយក្ការដរងត្តងំ មជឈរាក្រត្រូវយល់ត្ពមនៅនលើក្នត្ម និងការចណំាយដែលក្ំណ្រ់

នដ្ឋយ ម.ជ.ម.។ មជឈរាក្រមនិត្រូវនរៀបចកំ្នត្ម និងការចំណាយជាឯក្នត្តភ្ជរីននាោះនទ។  

១០.២ ការនដ្ឋោះត្ស្គយបញ្ហា ទាក្់ទងនឹងក្នត្ម និងចំណាយរបស់មជឈរាក្រត្រូវសាិ រនៅនត្កាមវធិាន
មជឈរាការ និងវធិានជាធរានែនទនទៀររបស់ ម.ជ.ម.។ 
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ត្បការ១១.- ការសាៃ រ ់
 

រាល់ការពិភ្ជក្ានៅក្នុងសវនាការមជឈរាការ ត្រូវរក្ាជាការសាៃ រជ់ានរៀងរហូរ នលើក្ដលងដររូភ្ជរី
វវិាទអនុញ្ហញ រឲ្យមជឈរាក្ររចួនុរពកីារពវក្ិចចននោះ។ ខ្លឹមស្គរនននសចក្ាីសនត្មចត្រូវរក្ាជាការសាៃ រ់
នលើក្ដលងដរនសចក្ាីសនត្មចននាោះត្រូវបាននបាោះពុមពនាយត្សបត្តមវធិានមជឈរាការរបស់ ម.ជ.ម.។  

មជឈរាក្រមិនរួរចូលរួម ឬ នាល់ព័រ៌ានក្នុងែំនណ្ើ រការនីរិវធិីមជឈរាការណាមួយដែលអាចាន
ឥទធិពលែល់ការនចញនសចក្ាសីនត្មចននាោះនទ នលើក្ដលងដរមជឈរាក្រននាោះរិរថាខ្លួនានក្រណី្យក្ិចចត្រូវ
លារត្រដ្ឋងរាល់ក្ំហុសធៃនធ់ៃររបស់សហមជឈរាក្រែនទនទៀរ។  

ត្បការ១២.- ការអនុវរាែនំណ្ើ រការនរីវិធិមីជឈរាការ 
 
១២.១  មជឈរាក្រទាងំអស់ត្រូវលោះបងន់ពលនវលា និងនាល់ការយក្ចិរាទុក្ដ្ឋក្ត់្របក់ាលៈនទសៈននវវិាទ ត្តម

ការរត្មូវសមត្សបរបស់រូភ្ជរីវវិាទ និងត្រូវពាោមអនុវរាែំនណ្ើ រការនីរិវធីិមជឈរាការនៅត្តម
លក្ខណ្ៈមយួដែលមនិបងកឲ្យានការចំណាយមនិសមនហរុនល។ 

១២.២ នៅក្នុងអំ ុងនពលមយួសមត្សប បនាា បព់ីនចញនសចក្ាីសនត្មច មជឈរាក្រត្រូវនជៀសវាងសក្មមភ្ជព
ណាមយួដែលបានក្ំណ្រន់ៅក្នុងត្បការ ៩.៣ ត្បការ ៩.៦ និងត្បការ ៩.៧ ខាងនលើ ដែលអាចនាឲំ្យ
ភ្ជរាីខ ង  ឬ បុរាលននសងនទៀរនជឿជាក្ថ់ា នសចក្ាសីនត្មចដែលបាននធវើនដ្ឋយដនែក្នលើភ្ជពមនិត្បត្ក្រី ។ 

១២.៣ ត្តមរយៈរណ្ៈក្ាម ធិការដរងត្តងំរបស់ខ្លួន ម.ជ.ម. ត្រូវជំរុញ និងត្រួរពិនិរយការត្បរិបរាិត្តម
ត្ក្មសីលធមរ៌បស់មជឈរាក្រដែលជាសាជិក្នន ម.ជ.ម. ឬ ការអនុវរាែំនណ្ើ រការនីរិវធិីមជឈរាការ
ដែលត្របត់្រងនដ្ឋយ ម.ជ.ម.។ មជឈរាក្រត្រូវានឆនាៈក្នុងការពិភ្ជក្ាជាមយួ ម.ជ.ម. ឬ រណ្ៈក្ាម
ធិការរបស់ ម.ជ.ម. អំពមីរដិក្លមែ ឬ ការរោិះរនដ់ែលទទលួបានពរូីភ្ជរីវវិាទ ឬ បរុាលននសងនទៀរ
ក្នុងអំ ុងនពល ឬ នត្កាយនពលែំនណ្ើ រការនីរិវធិមីជឈរាការទាក្ទ់ងនឹងការងាររបស់ខ្លួន ជាពិនសស
ទាក្ទ់ងនឹងការបំរនណាមយួនលើត្ក្មសីលធម ៌ឬ បទបបញ្ញរាិជាធរានរបស់ ម.ជ.ម. ។ 

ត្បការ១៣.- បទបបញ្ញរានិនសងៗ 
 
១៣.១ ត្ក្មសីលធមន៌នោះត្រូវបានអនុមរ័នដ្ឋយមហាសននិបាររបស់ ម.ជ.ម. នានងៃទ០ី៦ ដខ្នមស្គ  

ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
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១៣.២ បទបបញ្ញរាិទាងំឡាយណាដែលានខ្លឹមស្គរនាុយនឹងត្ក្មសីលធមន៌នោះត្រូវទុក្ជានិរាក្រណ៍្។ ត្ក្ម
សីលធមន៌នោះានត្បសិទធភ្ជពអនុវរាចាបព់ីនងៃទ០ី៦ ដខ្នមស្គ ឆ្ន ២ំ០១៥ រនៅ។ 

 
 
         រាជធានីភននំពញ       
      ត្បធានមជឈមណ្ឌ លជារនិនមជឈរាការដននក្រណិ្ជជក្មម 
       
 
 
 
        មជឈរាក្រ រស់ មនុនិាៈ 
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ឧបសមព័នធ 
 

១.  បញ្ជ ីត្ក្ហមដែលមនិអាចអនុនត្គ្មោះបាន 
 បុរាលណាាន ក្ម់និត្រូវនធវើជាមជឈរាក្រនទ ត្បសិននបើបុរាលននាោះសាិរក្នុងស្គា នភ្ជពែូចខាងនត្កាម៖ 
 ១.១ ានទំនាក្ទ់នំងជរិសនិរជាមយួភ្ជរីណាមយួ ឬ មជឈរាក្រននាោះជាអនក្រំណាងត្សបចាប់

របស់ស្គា បន័ណាមយួដែលជាភ្ជរីវវិាទនៅក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការ។ 
 ១.២ ជាអរានាយក្ អភបិាល សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាល ឬ អនក្ានឥទធិពលត្បហាក្ត់្បដហល

ក្នុងស្គា បន័ដែលជាភ្ជរីវវិាទនៅក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការ។  
 ១.៣ ាននលត្បនោជនដ៍ននក្ហិរញ្ញ វរាុពីភ្ជរណីាមយួ ឬ ទទួលបាននលត្បនោជនព៍ីលទធនល

ននវវិាទននាោះ។ 
 ១.៤ នាល់ការពិនត្គ្មោះនោបល់នទៀងទារែ់ល់ភ្ជរីវវិាទដែលបានដរងត្តងំខ្លួន ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់   

ភ្ជរីវវិាទននាោះ នហើយមជឈរាក្រ ឬ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រននាោះ ទទួលបាននល
ត្បនោជនដ៍ននក្ហិរញ្ញ វរាុោ ងនត្ចើនពកីារនាល់ការពិនត្គ្មោះនោបល់ននាោះ។  

២. បញ្ជ ីត្ក្ហមដែលអាចអនុនត្គ្មោះបាន 
 បុរាលណាាន ក្ម់និរួរនធវើជាមជឈរាក្រនទ ត្បសិននបើបុរាលននាោះសាិរក្នុងស្គា នភ្ជពែូចខាងនត្កាម៖ 

 ២.១ ទំនាក្ទ់ំនងរបស់មជឈរាក្រនៅក្នុងវវិាទ 
   ២.១.១ ធាល បប់ាននាល់នោបល់ ឬ នាល់រំនិរសីុជនត្ៅទាក្ទ់ងនឹងវវិាទ ែល់ភ្ជរីណាមយួ 

ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីណាមយួ។  
   ២.១.២ បានចូលរមួក្នុងវវិាទននាោះមាងរចួមក្នហើយ។  

 ២.២ នលត្បនោជនន៍ដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ នដ្ឋយត្បនោលរបស់មជឈរាក្រក្នុងវវិាទ 
   ២.២.១ មជឈរាក្រកានក់ាបភ់្ជរហ ុននទាោះបីនដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ នដ្ឋយត្បនោលក្ា ី របស់ភ្ជរី

ណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីណាមយួជាលក្ខណ្ៈឯក្ជន។  
   ២.២.២ សាជិក្ជិរសនិទធននត្រួស្គររបស់មជឈរាក្រ ាននលត្បនោជនដ៍ននក្ហិរញ្ញ វរាុ

ោ ងនត្ចើនពីលទធនលននវវិាទ។ 
   ២.២.៣ មជឈរាក្រ ឬ សាជិក្ជិរសនិទធននត្រួស្គររបស់មជឈរាក្រននាោះ ានទំនាក្ទ់ំនង

ោ ងជិរសនិទធជាមយួររីយជន ដែលររីយជនននាោះ ានឥទធិពលនធវើឲ្យប ោះរល់
ែល់លទធនលននែំនណ្ើ រការមជឈរាការ។  

 ២.៣ ទំនាក្ទ់ំនងមជឈរាក្រជាមយួរូភ្ជរីវវិាទ ឬ ទីត្បឹក្ា  
   ២.៣.១ មជឈរាក្រនធវើជាអនក្រំណាង ឬ នាល់នោបល់ែល់ភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់

ភ្ជរីណាមយួ។   
   ២.៣.២ មជឈរាក្រនធវើជាទីត្បឹក្ារបស់នមធាវ ី ឬ ការោិល័យនមធាវ ី ដែលជាទីត្បឹក្ារបស់ 

ភ្ជរីណាមយួ។ 
   ២.៣.៣ មជឈរាក្រ រជឺានមធាវនីៅក្នុងការោិល័យនមធាវដីែលជាទីត្បឹក្ារបស់ភ្ជរីមយួ។ 
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   ២.៣.៤ មជឈរាក្រជាអរានាយក្ អភបិាល សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាល ឬ អនក្ានឥទធិ
ពលត្បហាក្ត់្បដហលនៅក្នុងត្ក្ុមហ ុននម ឬដែលត្ក្ុមហ ុបរុាសមពន័ ចូលរមួនដ្ឋយ
ផ្ទា ល់ជាភ្ជរីវវិាទក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការ។ 

   ២.៣.៥ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រធាល បប់ានចូលរមួក្នុងវវិាទ ប ុដនាមជឈរាក្រននាោះ
មនិធាល បប់ានចូលរមួនទ។ 

   ២.៣.៦ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រ ក្ំពុងានទំនាក្ទ់ំនងដននក្រណិ្ជជក្មមោ ង
ខាល ងំជាមយួភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះ។ 

   ២.៣.៧ មជឈរាក្រនាល់នោបល់ោ ងនទៀងទារែ់ល់ភ្ជរីដែលដរងត្តងំមជឈរាក្រននាោះ ឬ 
ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះ ប ុដនាទាងំមជឈរាក្រ ទាងំការោិល័យរបស់មជឈរាក្រននាោះ 
មនិបានទទួលនលត្បនោជនហិ៍រញ្ញ វរាុនត្ចើនពីការនាល់នោបល់ននាោះនទ។  

   ២.៣.៨ មជឈរាក្រានទំនាក្ទ់ំនងត្រសួ្គរោ ងជិរសនិទធជាមយួភ្ជរីាខ ង ឬជាមយួអរានាយក្ 
អភបិាល សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាល ឬ អនក្ានឥទធិពលត្បហាក្ត់្បដហលនៅ
ក្នុងត្ក្ុមហ ុន ឬ ជាមយួទីត្បកឹ្ាដែលជាអនក្រំណាងភ្ជរនីនាោះ។ 

   ២.៣.៩ សាជិក្ជិរសនិទធរបស់ត្រួស្គរមជឈរាក្រណាាន ក្ ់ាននលត្បនោជនហិ៍រញ្ញ វរាុ    
                                     ោ ងនត្ចើន ពភី្ជរីណាមយួ ឬ ពីត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះ។ 

៣. បញ្ជ ីពណ៌្ទកឹ្ត្ក្ចូ 
 បុរាលណាាន ក្អ់ាចទទួលការដរងត្តងំជាមជឈរាក្រ ត្បសិននបើបុរាលននាោះសាិរក្នុងស្គា នភ្ជពែូច

ខាងនត្កាម៖ 
 ៣.១ ធាល បប់ាននាល់នសវាែល់ភ្ជរណីាមយួ ឬ ការចូលរមួននសងនទៀរក្នុងវវិាទ 
   ៣.១.១ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្របាននធវើជាទីត្បឹក្ាឲ្យភ្ជរីណាមយួ ឬ 

ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីណាមយួ ឬ បាននាល់នោបល់ ឬ បាននាល់ត្បឹក្ាឲ្យភ្ជរីណា
មយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីដែលបាននធវើការដរងត្តងំខ្លួន នលើបញ្ហា ដែលមនិទាក្់
ទងនឹងវវិាទននោះនទ ប ុដនាមជឈរាក្រ នងិភ្ជរី ឬ ត្ក្មុហ ុនរបស់ភ្ជរនីនាោះមនិាន
ទំនាក្ទ់ំនងនឹងគ្មន នទៀរនទ។ 

   ៣.១.២ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្របាននធវើជាទតី្បឹក្ាឲ្យភ្ជរីមយួននសង
នទៀរ  នែើមបរីទល់នឹងភ្ជរីណាមយួននវវិាទននោះ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះនលើ
បញ្ហា ដែលមនិទាក្ទ់ងនឹងវវិាទននោះនទ។  

   ៣.១.៣ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្រត្រូវបានដរងត្តងំជាមជឈរាក្រនដ្ឋយភ្ជរី
ណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះ ពីរែង ឬ នត្ចើនជាងននោះ។  

   ៣.១.៤ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្របាននធវើជាអនក្
រំណាងឲ្យភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរនីនាោះនលើបញ្ហា ដែលមនិទាក្ទ់ង
នឹងវវិាទននោះនទ នហើយមជឈរាក្រក្ម៏និបានចូលរមួក្នុងវវិាទននាោះដែរ។ 

   ៣.១.៥ មជឈរាក្រក្ំពុង ឬ បាននធវើជាមជឈរាក្រនៅក្នុងែំនណ្ើ រការនីរិវធិីមជឈរាការមយួ
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ននសងនទៀរនលើបញ្ហា រក្ព់ន័ធនឹងវវិាទដែលចូលរមួនដ្ឋយភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្មុ
ហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះក្នុងអំ ុងនពលមយួឆ្ន ចុំងនត្កាយ។  

៣.២ នសវាដែលក្ំពុងនាល់ឲ្យភ្ជរីណាមយួ 

   ៣.២.១ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រក្ំពុងនាល់នសវាឱ្យភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុន
បុរាសមពន័របស់ភ្ជរណីាមយួ ប ុដនាទំនាក្ទ់នំងននាោះវាមនិបនងកើរឲ្យានទំនាក្់
ទំនងដននក្រណិ្ជជក្មមខាល ងំកាល  នហើយមជឈរាក្រននាោះមនិបានចូលរមួក្នុងទំនាក្់
ទំនងននាោះនទ។  

   ៣.២.២ ការោិល័យនមធាវដីែលដចក្រដំលក្ត្បាក្ច់ំណូ្ល  ឬត្បាក្ក់្នត្មនសវា
ឲ្យការោិល័យ នមធាវរីបស់មជឈរាក្រក្ំពុងនាល់នសវាឲ្យភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុម
ហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរីននាោះមុនការបនងកើរនវទិកាមជឈរាក្មម។  

   ៣.២.៣ មជឈរាក្រ ឬ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រននាោះ  នធវើជាអនក្រំណាងនដ្ឋយ
អាណ្រាិឲ្យភ្ជរណីាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរីននាោះជានទៀងទារក់្នុង
រាល់ែំនណ្ើ រការមជឈរាការ ប ុដនារាល់សក្មមភ្ជពរំណាងននាោះមនិរក្ព់ន័ធនងឹវវិាទ
បចចុបបនននទ។ 

៣.៣ ទំនាក្ទ់ំនងរវាងមជឈរាក្រ និងមជឈរាក្រ ឬ ទីត្បឹក្ាននសងនទៀរ 
   ៣.៣.១ មជឈរាក្រមយួរបូ និងមជឈរាក្រមយួរបូននសងនទៀរ ជានមធាវដីែលនធវើការនៅក្នុង

ការោិល័យនមធាវដីរមយួ។  
   ៣.៣.២ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្រធាល បជ់ានែរូសហការ ឬចូលរមួក្នុង

ការងារជាមយួមជឈរាក្រ ឬ  អនក្នាល់ត្បឹក្ាមយួរបូននសងនទៀរនៅក្នុងែំនណ្ើ រការម
ជឈរាការដរមយួ។ 

   ៣.៣.៣  នមធាវដីែលនធវើការនៅក្នុងការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រ រឺជាមជឈរាក្រនៅ
ក្នុងវវិាទននសងនទៀរ ដែលានភ្ជរីាខ ង ឬរូភ្ជរែូីចគ្មន  ឬជាអនក្នធវើការឲ្យភ្ជរី
ណា     មយួ។ 

   ៣.៣.៤ សាជិក្ជិរសនិទធននត្រួស្គររបស់មជឈរាក្រ ជានែរូសហការ ឬ ជានិនោជរិរបស់
ការោិល័យនមធាវដីែលរណំាងឲ្យភ្ជរីណាមយួ ប ុដនាបុរាលននាោះមនិបានចូលរមួ
រក្ព់ន័ធនឹងវវិាទននាោះនទ។    

   ៣.៣.៥ ទំនាក្ទ់ំនងផ្ទា ល់ខ្លួនជិរសនិទធ រវាងមជឈរាក្រ និងទីត្បកឹ្ារបស់ភ្ជរីណាមយួ 
ដែលមជឈរាក្រ និងទីត្បឹក្ាននាោះចំណាយនពលនវលាជាមយួគ្មន នត្ចើន ប ុដនាទំនាក្់
ទនងននាោះ មនិរក្ព់ន័ធនឹងការងារ រឺវាត្គ្មនដ់រជាសក្មមភ្ជពននសារមវជិាជ ជីវៈ 
ឬ អងាការសងាមណាមយួដរប ុនណាណ ោះ។ 

   ៣.៣.៦ ក្នុងអំ ុងនពលមយួឆ្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្របានទទួលការដរងត្តងំបែីងជាមជឈ
រាក្រនដ្ឋយទីត្បឹក្ា ឬ ការោិល័យនមធាវដីរមយួ។  
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៣.៤ ទំនាក្ទ់ំនងរវាងមជឈរាក្រ នងិភ្ជរណីាមយួ និងភ្ជរីននសងនទៀរដែលរក្ព់ន័ធនឹងែំនណ្ើ រ
ការមជឈរាការ 

   ៣.៤.១ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រ ក្ំពុងនធវើសក្មមភ្ជពបណ្ាឹ ងត្បឆ្ងំនឹងភ្ជរីណា
មយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរនីនាោះ។ 

   ៣.៤.២ ក្នុងអំ ុងនពលបឆី្ន ចុំងនត្កាយ មជឈរាក្រធាល បរ់ក្ព់ន័ធជាមយួភ្ជរីណាមយួ ឬ 
ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះដបបវជិាជ ជីវៈ ែូចជាអរីរនិនោជិរ ឬ នែរូសហការ។ 

   ៣.៤.៣ ទំនាក្ទ់ំនងផ្ទា ល់ខ្លួនជិរសនិទធ រវាងមជឈរាក្រ និងអរានាយក្ អភបិាល ឬ 
សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាលនននីរិបុរាលននាោះ ឬបុរាលដែលានឥទធិពល
ត្បហាក្ត់្បដហលរបស់ភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរីននាោះ ឬ 
ស្គក្ស ី ឬ អនក្ជំនាញរបស់ភ្ជរីននាោះដែលមជឈរាក្រ និងអរានាយក្ អភបិាល  
ស្គក្ស ី ឬ អនក្ជំនាញននាោះចំណាយនពលនវលាជាមយួគ្មន នត្ចើន ប ុដនាទំនាក្ទ់នំង
ននាោះ មនិរក្ព់ន័ធនឹងការងារនទ វាត្គ្មនដ់រជាសក្មមភ្ជពននសារមវជិាជ ជីវៈ ឬ 
អងាការសងាមណាមយួដរប ុនណាណ ោះ។ 

 ៣.៥ កាលៈនទសៈននសងនទៀរ 

   ៣.៥.១ មជឈរាក្រកានក់ាបភ់្ជរហ ុនរចិរួច ននបុរាលដែលជាភ្ជរណីាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុន
របស់ភ្ជរីននាោះ ដែលបានចុោះបញ្ជ ីជាស្គធារណ្ៈនដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬនដ្ឋយត្បនោល។ 

   ៣.៥.២  មជឈរាក្រ បានបងាា ញនគ្មលជំហរជាក្ល់ាក្រ់បស់ខ្ខួនជាស្គធារណ្ៈត្តមរយៈ
ការនបាោះនាយ ឬ ការដងលងការណ៍្ ឬមនធាបាយណាមយួននសងនទៀរទាក្ទ់ងនឹង
វវិាទដែលក្ំពុងត្រូវបាននធវើែំនណ្ើ រការមជឈរាការ។  

   ៣.៥.៣ មជឈរាក្រានរួនាទមីយួនៅក្នុងស្គា បន័មជឈរាការ ដែលានអំណាចដរងត្តងំ 
មជឈរាក្រសត្ាបន់ដ្ឋោះត្ស្គយវវិាទ។  

   ៣.៥.៤ មជឈរាក្រជាអរានាយក្ អភបិាល សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាល ឬ អនក្ានឥទធ ិ    
                                     ពលត្បហាក្ត់្បដហលក្នុងត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរណីាមយួ ដែលត្ក្ុមហ ុន     
                                     បុរាសមពន័នាោះមនិជាបរ់ក្ព់ន័ធនឹងវវិាទនដ្ឋយផ្ទា ល់ក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការនទ។ 
៤. បញ្ជ ីនបរង 
 បុរាលណាាន ក្ម់និរួរបែិនសធមនិនធវើជាមជឈរាក្រនទ ត្បសិននបើបុរាលននាោះសាិរក្នុងស្គា នភ្ជពែូច

ខាងនត្កាម៖ 
 ៤.១ ធាល បប់ាននាល់នោបល់ដននក្ចាប ់
   ៤.១.១ មជឈរាក្រធាល បប់ានចុោះនាយនោបល់ទូនៅ ែូចជាអរាបទចាប ់ ឬ បទបងាា ញជា

ស្គធារណ្ៈទាក្ទ់ងនឹងបញ្ហា ដែលនក្ើរាននៅក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការ ប ុដនា
នោបល់ននោះមនិនផ្ទា រនលើវវិាទដែលបានក្ំពុងនដ្ឋោះត្ស្គយនៅក្នុងែំនណ្ើ រការ      
មជឈរាការនទ។ 
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 ៤.២ ធាល បន់ធវើសក្មមភ្ជពបណ្ាឹ ងត្បឆ្ងំនឹងភ្ជរីណាមយួ 
   ៤.២.១ ការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្របាននធវើសក្មមភ្ជពបណ្ាឹ ងត្បឆ្ងំនឹងភ្ជរីណា

មយួ ឬ ត្ក្មុហ ុនបរុាសមពន័របស់ភ្ជរនីនាោះ ប ុដនាមជឈរាក្រននាោះមនិបានចូលរមួ
រក្ព់ន័ធនទ។  

 ៤.៣ នសវាដែលក្ំពុងនាល់ែល់ភ្ជរីណាមយួ 
   ៤.៣.១ ការោិល័យស្គខា ឬនែរូសហការននការោិល័យនមធាវរីបស់មជឈរាក្រ ដែលមនិ

ដបងដចក្ត្បាក្ក់្នត្មនសវា ឬ ត្បាក្ច់ំណូ្លជាមយួគ្មន  បាននាល់នសវាែល់ភ្ជរី
ណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័របស់ភ្ជរីននាោះ ប ុដនាបញ្ហា ននាោះមនិរក្ព់ន័ធនឹង
វវិាទក្នុងែំនណ្ើ រការមជឈរាការនទ។ 

 ៤.៤ ទំនាក្ទ់ំនងជាមយួមជឈរាក្រននសងនទៀរ ឬ ទីត្បឹក្ារបស់ភ្ជរីណាមយួ  
   ៤.៤.១ មជឈរាក្រានទំនាក្ទ់ំនងជាមយួមជឈរាក្រននសងនទៀរ ឬ ទីត្បឹក្ារបស់ភ្ជរីណា

មយួ ត្តមរយៈសាជិក្ភ្ជពរបស់សារមនវ៍ជិាជ ជីវៈ ឬ អងាការសងាមដរមយួ។  
   ៤.៤.២ មជឈរាក្រ និងទីត្បឹក្ារបស់ភ្ជរីណាមយួ ឬ មជឈរាក្រននសងនទៀរ  ធាល បប់ាននធវើជា

សហមជឈរាក្រ ឬ សហទីត្បកឹ្ា។  

 ៤.៥ ទំនាក្ទ់ំនងរវាងមជឈរាក្រ ជាមយួភ្ជរណីាមយួ 
   ៤.៥.១ មជឈរាក្រធាល បា់នទំនាក្ទ់ំនងជាមយួភ្ជរីដែលដរងត្តងំខ្លួន ឬ ត្កុ្មហ ុនរបស់

ភ្ជរីននាោះ ឬ ទីត្បឹក្ារបស់ភ្ជរីននាោះ មុននពលដរងត្តងំខ្លួន ត្បសិននបើទំនាក្់
ទំនងននោះរតឺ្គ្មនដ់រនែើមបចីងែ់ឹងពីភ្ជពទំននរ និងរុណ្វឌុ្ឍរិបស់មជឈរាក្រ នែើមបី
ឲ្យនធវើជាត្បធាននវទិកាមជឈរាក្មម  ប ុដនាទនំាក្ទ់ំនងននាោះមនិពិភ្ជក្ាអំពីនរីិវធិី ឬ 
អងានសចក្ាីននវវិាទនទ។  

   ៤.៥.២ មជឈរាក្រកានក់ាបភ់្ជរហ ុនរិចរួចក្នុងត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរណីាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុន
បុរាសមពន័របស់ភ្ជរនីនាោះ ដែលបានចុោះបញ្ជ ីជាស្គធារណ្ៈ។ 

   ៤.៥.៣ មជឈរាក្រ និងអរានាយក្ អភបិាល សាជិក្ននត្ក្ុមត្បឹក្ាភបិាល ឬ អនក្ានឥទធ ិ
                                     ពលត្បហាក្ត់្បដហលរបស់ភ្ជរីណាមយួ ឬ ត្ក្ុមហ ុនរបស់ភ្ជរីននាោះ បាននធវើការ   
                                     រមួគ្មន ក្នុងឋានៈជាសហជំនាញការ ឬ ក្នុងវជិាជ ជីវៈននសងនទៀរជាមយួគ្មន  ឬជាសហ 
                                     មជឈរាក្រនៅក្នុងសំណំុ្នរឿងវវិាទដរមយួ។ 
 

ក្ណំ្រច់ណំា ំ      
១. រក្យថា “ទំនាក្ទ់ំនងជិរសនិទធនៅក្នុងត្រួស្គរ" សំនៅនលើសហពទ័ធ បងបែូនបនងកើរ កូ្ន ឪពុក្ ាា យ ឬ 

បុរាលដែលរស់នៅជាមយួគ្មន ជាអនិរិសងាវ ស។   
២. រក្យថា “ត្ក្ុមហ ុន” សំនៅនលើត្ក្ុមហ ុនទាងំអស់ ដែលនៅក្នុងសមពន័ធត្ក្ុមហ ុន រមួទាងំត្ក្ុមហ ុននម 
និងត្ក្ុមហ ុនបុរាសមពន័។ 

 


