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ជំពូកទ ី១ វិធានទូពៅ 

 

វិធាន ១.-  និយមនយ័ 

 វាក្យស័ពទខាងក្រោម ដដលក្របើក្នុងវធិានសតីពីមជឈត្តោរក្នះ រត្វូមានអត្ថន័យ
ដូចខាងក្រោម៖ 

 
 គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង គឺជាគណៈក្មាា ធិោរមួយរបស់ម.ជ.ម. ដដលមានអំណាច 

ក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ និងបំក្ពញកិ្ចចោរក្ផេងក្ ៀត្
ស្សបតាមវធិានក្នះ។ 

 
 អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន    គឺជាអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរបស់ម.ជ.ម.។ 
 
 ម.ជ.ម.     គឺជាមជឈមណឍ លជាតិ្ននមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មានន

រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ 
  
 វធិាន   គឺវធិានសតីពីមជឈត្តោររបស់មជឈមណឍ លជាតិ្ ននមជឈត្តោរ

ដផនក្ពាណិជជក្មា។ 
 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា  គឺជាក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលរត្ូវបានបក្ងកើត្ក្ ើងក្រោម

វធិានក្នះ ក្ដ្ឋយមានមជឈត្តក្រមួយរបូ ឬក្រចើនរបូដដល
រត្ូវបានដត្ងតំាងក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា  ឬក្ដ្ឋយគណៈក្មាា -
ធិោរដត្ងតំាងរបស់ម.ជ.ម.។ 

 

វិធាន ២.- វិសាលភាពអនវុត្ត 

២.១  ោរអនុវត្តវធិាន 
វធិានក្នះរត្ូវអនុវត្ត របសិនក្បើភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងដ្ឋក់្វវិា របស់ខ្លួនឱ្យក្ដ្ឋះ

ស្ាយ តាមរយៈមជឈត្តក្មាក្ដ្ឋយម.ជ.ម. ឬតាមរយៈមជឈត្តក្មាក្រោមវធិានរបស់ម.ជ.ម. 
ឬរបសិនក្បើភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្នុងពាក្យក្ពចន៍ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលមានអត្ថន័យដូច 
គ្នន ។  
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២.២ ោលបរកិ្ចេ ចូលជាធរមាន 

 វធិានក្នះ រត្ូវមានសុពលភាពចូលជាធរមានក្ៅោលបរកិ្ចេ ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុង 
វធិាន ៥៧ (អវានបបញ្ដត្តិ)  និងរត្ូវអនុវត្តចំក្ពាះមជឈត្តក្មាទំាងឡាយណា ដដលអគគ- 
ក្លខាធិោរដ្ឋឌ នបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា ក្ៅោលបរកិ្ចេ ចូលជា 
ធរមានក្នះ ឬក្ៅនងៃបន្ទទ ប់ពីោលបរកិ្ចេ ចូលជាធរមានក្នះ។ 
 

២.៣ ភាពផទុយគ្នន ននវធិានសតីពីមជឈត្តោរ នឹងចាប់រគប់រគងមជឈត្តក្មា 
 របសិនក្បើវធិានណាមួយននវធិានក្នះ ផទុយនឹងប បបញ្ដត្តិដដលមានអានុភាពចាប់ 
បងខំណាមួយរបស់ចាប់សតីពីមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មាននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ក្នុង 
ក្រណីដដលរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាគឺជា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ ឬប បបញ្ដត្តិដដលមាន 
អានុភាពចាប់បងខំណាមួយរបស់ចាប់ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលរគប់រគងមជឈត្តក្មា ក្ៅក្នុងក្រណី
ដដលរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា មិនដមនជា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ ប បបញ្ដត្តិក្ន្ទះរត្ូវមាន
ឧត្តមានុភាព។ 

 
២.៤  បដិបបញ្ដត្តិនឹងវធិាន 

របសិនក្បើភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងគ្នន  ភាគីវវិា អាចក្ធវើបដិបបញ្ដត្តិក្លើប បបញ្ដតិ្ត 
ទំាងឡាយននវធិានក្នះ ដដលអនុញ្ញដ ត្ឱ្យក្ធវើបានក្រោមវធិានក្នះ។ 
 

វិធាន ៣.-  ការត្ំណាង 

ក្ៅក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរន្ទន្ទក្រោមវធិានក្នះ ភាគីវវិា នីមួយៗអាចរត្វូបាន 
តំ្ណាង ក្ដ្ឋយបុគគលណាមាន ក់្តាមោររជីសក្រ ើសរបស់ខ្លួន ក្ដ្ឋយមានភសតុតាងបង្ហា ញ 
អំពីសិ ធិតំ្ណាងក្នះ ដដលអាចត្រមូវក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
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វិធាន ៤.-  ការទាក់ទង នងិស្ពំៅចមលងកនងុពពលដណំាលគ្នន  

៤.១ ោរទាក់្ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ 

សរមាប់ក្គ្នលបំណងននវធិានក្នះ ោរទាក់្ ងណាមួយ រមួទំាងក្សចក្តីជូន 
ដំណឹង ោរផតល់ដំណឹង ក្សចក្តីដងលង សំណូមពរ សំក្ណើ  ោរដ្ឋក់្ឯក្ារ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ 
ឬក្សចក្តីដណនំ្ទ រត្ូវក្ធវើក្ ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ក្លើក្ដលងដត្ោរទាក់្ ងក្ដ្ឋយ
ផ្ទទ ល់មាត់្ក្ៅក្ពលសវន្ទោរ និងក្ៅក្នុងកិ្ចចរបជំុន្ទន្ទដដលក្រៀបចំក្ ើងក្ដ្ឋយក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា។ 

 
៤.២    មក្ធោបាយននោរទាក់្ ង 

ោរទាក់្ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ អាចរត្វូបានក្ធវើក្ ើងតាមរយៈោររបគល់ 
ក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់នដ នរបសណីយ៍អនុសិដឌ ោរបញ្ជូ ន  ូរារ ារក្អ ិចរត្និូច ឬមក្ធោបាយ
ទាក់្ ងក្ផេងក្ ៀត្ ដដលមានកំ្ណត់្រតាននោររបគល់ទំាងក្ន្ទះ។ 

 
៤.៣  ោរបញ្ជូ ន និងោរ  ួល 

ោរទាក់្ ងនឹងរត្ូវចាត់្ ុក្ថាបាន  ួល របសិនក្បើោរទាក់្ ងក្ន្ទះរត្ូវបាន 
បញ្ជូ ន និងរបគល់ក្ៅអនក្  ួល ឬក្ៅអនក្តំ្ណាងរបស់អនក្  ួល៖  

ក្- ក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់នដ ឬក្ៅអាសយដ្ឋឌ នដដលកំ្ណត់្ 
ខ្- ក្ៅលំក្ៅឋាន ឬ ីក្ដនលងអាជីវក្មាបចចុបបនន ឬអាសយដ្ឋឌ ននរបសណីយ៍របស់

អនក្  ួល ក្នុងក្រណីមិនអាចរបគល់បានតាម ចំណុច (ក្) ខាងក្លើ 
គ- របសិនក្បើតាមមក្ធោបាយក្អ ិចរត្និូច តាមរយៈអាសយដ្ឋឌ នារក្អ ិចរត្ូនិច 

ឬក្លខ្ ូរាររបស់អនក្  ួល ឬអនក្តំ្ណាងរបស់អនក្  ួល ឬ 
ឃ- ក្ៅលំក្ៅឋាន ឬ ីក្ដនលងអាជីវក្មា ឬអាសយដ្ឋឌ ននរបសណីយ៍ចុងក្រោយរបស់

អនក្  ួល របសិនក្បើមិនអាចក្ធវើបានតាមចំណុច(ក្) ដល់ចំណុច(គ) បន្ទទ ប់ពីមាន
ោរក្សុើបសួរសមក្េតុ្ផលរចួក្េើយ។ 

 

ោរទាក់្ ងរត្ូវចាត់្ ុក្ថាបាន  ួល ក្ៅោលបរកិ្ចេ ដដលោរទាក់្ ងក្ន្ទះរត្ូវ 
បានរបគល់។ សរមាប់ក្គ្នលបំណងក្នះ ោលបរកិ្ចេ រត្វូកំ្ណត់្ស្សបតាម ក្ពលក្វលា
ក្នុងតំ្បន់នន ីក្ដនលងដដល  ួលបានោរទាក់្ ង។ 
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៤.៤  សំក្ៅចមលងក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន  
ក្ៅក្ពលភាគីវវិា ណាមួយបញ្ជូ នោរទាក់្ ង ដដលរមួមានជាអា ៍ ក្សចក្តីជូន 

ដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា និងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប ោរដ្ឋក់្ឯក្ារ ក្សចក្តីដងលង 
សំណូមពរ ោរបដិក្សធ៖ 

ក្- ក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន៖ ភាគីវវិា ក្ន្ទះរត្ូវក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន បញ្ជូ នសំក្ៅ 
ចមលងក្ន្ទះមួយចាប់ក្ៅភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ និងក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា របសិនក្បើ 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបានបក្ងកើត្រចួក្េើយ។ 

ខ្- ទៅទវទិកាមជ្ឈត្តកមម៖ ភាគីវវិាទទោះត្ត្វូកនុងទេលដំណាលគ្នន បញ្ជូ នសំទៅចមលង 
ទោះមួយចាប់ទៅភាគីវវិាទម្ខា ងទទៀត្ និងទៅអគគទលខាធិការដ្ឋា ន។ 

 
 តាមសំក្ណើ របស់អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគីវវិា រត្ូវបង្ហា ញថា 
ភាគីបានក្គ្នរពតាមោរត្រមូវននក្ថាខ្ណឍ  ី១ ននវធិាន ៤.៤ (សំក្ៅចមលងក្នុងក្ពល 
ដំណាលគ្នន )ក្នះ។ 
 
 ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា គឺជាក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ ោរ
ទាក់្ ងដដលបញ្ជូ នក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវបញ្ជូ នក្ៅមជឈត្តក្រនីមួយៗផងដដរ។ 
 
 ក្ៅក្ពលដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នបញ្ជូ នោរទាក់្ ងក្ៅភាគីវវិា ណាមួយ អគគ- 
ក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន រត្ូវបញ្ជូ នោរទាក់្ ងក្ន្ទះមួយចាប់ក្ៅភាគីវវិា  
មាខ ងក្ ៀត្ និងក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបានបក្ងកើត្រចួក្េើយ។ 
ក្ៅក្ពលដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាបញ្ជូ នោរទាក់្ ងក្ៅភាគីវវិា ណាមួយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន  រត្វូបញ្ជូ នោរទាក់្ ងក្ន្ទះមួយចាប់ក្ៅភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ និងក្ៅ
អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន។ 

 
៤.៥  ហាមមិនឱ្យមានោរទាក់្ ងក្ដ្ឋយគ្នា នភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ 

 គ្នា នភាគីវវិា ណាមួយ ឬបុគគលណាមាន ក់្ក្នុងន្ទមភាគីវវិា  អាចក្ធវើោរទាក់្ ង 
ក្ដ្ឋយគ្នា នភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ពាក់្ព័នធនឹងសំណំុក្រឿង ជាមួយនឹងមជឈត្តក្រ  ឬក្បក្ខជន 
ណាមាន ក់្សរមាប់ដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយភាគីវវិា ក្ ើយ ក្លើក្ដលងដត្ោរទាក់្ ង 
ក្ន្ទះជា៖ 

ក្- ោរផតល់ព័ត៌្មានដល់មជឈត្តក្រ ឬក្បក្ខជន អំពីលក្ខណៈ ូក្ៅននវវិា  និងអំពី
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរដដលអាចក្ក្ើត្មាន 
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ខ្- ោរពិភាក្ាអំពីលក្ខណសមបត្តិ ោលវភិាគ ឬឯក្រាជភាព របស់មជឈត្តក្រ ឬ
ក្បក្ខជន ឬ 

គ- ោរពិភាក្ាអំពីភាពសមស្សប ននមជឈត្តក្រ ឬក្បក្ខជនសរមាប់ោរក្រជើសក្រ ើសជា
របធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលគូភាគីវវិា  ឬមជឈត្តក្រដដលដត្ងតំាងក្ដ្ឋយភាគី
វវិា  រត្ូវចូលរមួក្នុងោរក្រជើសក្រ ើសក្ន្ទះ។ 

 
គ្នា នភាគីវវិា ណាមួយ ឬបុគគលណាមាន ក់្ក្នុងន្ទមភាគីវវិា  អាចក្ធវើោរទាក់្ ង 

ក្ដ្ឋយគ្នា នភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ពាក់្ព័នធនឹងសំណំុក្រឿង ជាមួយនឹងក្បក្ខជនណាមាន ក់្ដដល 
ជាក្បក្ខជន សរមាប់ោរក្រជើសក្រ ើសជារបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ ើយ។ 

 

វិធាន ៥.- ការកំណ្ត្់ពពលពវលា 

៥.១  ោរគណន្ទអំ ុងក្ពល 

សរមាប់ក្គ្នលបំណងននោរគណន្ទអំ ុងក្ពលក្រោមវធិានក្នះ អំ ុងក្ពលរត្ូវ 
ចាប់ក្ផតើមគិត្ពីនងៃបន្ទទ ប់ ដដលោរទាក់្ ងណាមួយរត្ូវបាន  ួលស្សបតាមវធិាន ៤ (ោរ
ទាក់្ ងសំក្ៅចមលងក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន ) ឬនងៃបន្ទទ ប់ដដលសក្មាភាព ឬរពឹត្តិោរណ៍
ណាមួយ ដដលចាប់ក្ផតើមអំ ុងក្ពលក្ន្ទះបានក្ក្ើត្ក្ ើង និងរត្ូវរមួបញ្ចូ លរយៈក្ពលក្ពញ
មួយនងៃចុងក្រោយននអំ ុងក្ពលក្ន្ទះ។ សរមាប់ក្គ្នលបំណងននវធិានក្នះ ពាក្យ ”នងៃ” ឬ 
”ោលបរកិ្ចេ ”  សំក្ៅក្លើអំ ុងក្ពលដដលសថិត្ក្នុងចក្ន្ទល ះក្ម៉ាង ៧:០០ រពឹក្ និងក្ម៉ាង 
៧:០០ លាៃ ច។ ក្ពលក្វលាក្រោយពីក្ម៉ាង ៧:០០ លាៃ ច រត្ូវចាត់្ ុក្ជាក្ពលក្វលានន នងៃ 
បន្ទទ ប់ ឬោលបរកិ្ចេ បន្ទទ ប់។ 
 

របសិនក្បើនងៃចុងក្រោយននអំ ុងក្ពលមិនដមនជានងៃក្ធវើោរ សរមាប់ ីក្ដនលងដដល
  ួលោរទាក់្ ងក្ ក្ន្ទះ អំ ុងក្ពលក្ន្ទះនឹងរត្វូពនោររេូត្ដល់នងៃក្ធវើោរ ីមួយ បន្ទទ ប់
ពីនងៃមិនក្ធវើោរក្ន្ទះ។ ក្ដើមបីក្ចៀសវាងោរភ័នតរច ំ នងៃក្ៅរ ៍ នងៃអា ិត្យ និងនងៃឈប់
សរមាក្តាមរបតិ្ ិនឈប់សរមាក្ោរង្ហររបស់មន្រនតីរាជោរ និក្ោជិត្ និងក្មាក្ររបចំាឆ្នន ំ 
ក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រត្ូវបានចាត់្ ុក្ជានងៃមិនក្ធវើោរ ក្ៅក្នុងរពះរាជាណាចរក្-  
ក្មពុជា។ 
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៥.២  ោរដក្ដរបក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ 
ក្- របសិនក្បើោលៈក្ សៈត្រមូវ និងតាមរយៈោរជូនដំណឹងដល់គូភាគីវវិា  អគគ-

ក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចដក្ដរប៖ 

ក្.១- ក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ ដូចមានដចងក្នុងជំពូក្ ី២ (ោរចាប់ក្ផតើមមជឈត្តក្មា) 
ជំពូក្ ី៣ (ោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) ជំពូក្ ី៦ (ក្នរមក្សវា) និងជំពូក្
 ី៧ (ប បបញ្ដត្តិក្ផេងៗ) បាន និង 

ក្.២- ក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ណាមួយ ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នមានអំណាច ឬរត្វូ
បានផតល់អំណាចក្នុងោរកំ្ណត់្។ 

 
ខ្- របសិនក្បើោលៈក្ សៈត្រមូវ និងតាមរយៈោរជូនដំណឹងដល់គូភាគីវវិា  ក្វ ិោ

មជឈត្តក្មាអាចដក្ដរប៖ 

ខ្.១- ក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ ដូចមានដចងក្នុងជំពូក្ ី ៤ (ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ) 
ខ្.២- ក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ៣៨.២ (ក្សចក្តីសក្រមចក្លើោរដក្ត្រមូវ ោរ

បំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម) និង 
ខ្.៣- ក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ណាមួយ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាបានកំ្ណត់្។ 

 

វិធាន ៦.- ដំពណ្ើ រការមជឈត្តការ ពដាយយតុ្តិធម ៌ ឆ្នប់រហស័្ មានរបស្ទិធភាព និងពដាយ
មិនបងអង ់  

ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងគូភាគីវវិា  រត្ូវខិ្ត្ខំ្របឹងដរបងក្នុងោរក្ធវើឱ្យដំក្ណើ រោរ 
មជឈត្តោរ របរពឹត្តក្ៅក្ដ្ឋយយុត្តិធម៌ ឆ្នប់រេ័ស មានរបសិ ធភាព ចំណាយអស់តិ្ច និង 
មិនរត្ូវបងកឱ្យមានោរពនោរក្ពលដដលមិនចំាបាច់ណាមួយក្ ើយ។ 
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ជំពូកទី ២ ការចាប់ពផតើមមជឈត្តកមម 

 

វិធាន ៧.- ការចាប់ពផតើមមជឈត្តកមម 

៧.១  ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 
 ភាគីវវិា  ដដលមានបំណងដ្ឋក់្វវិា របស់ខ្លួនឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមរយៈមជឈត្តក្មា 
(“ភាគីបតឹងទាមទារ”) រត្ូវបញ្ជូ នក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ននូវក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 
ដដលរត្ូវមានព័ត៌្មានដូចខាងក្រោម៖ 

ក្- ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញជ ក់្ថាភាគីដ្ឋក់្វវិា ឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមមជឈត្តក្មា 
ខ្- ក្មា ះ អាសយដ្ឋឌ ន ក្លខ្ ូរស័ពទ ក្លខ្ ូរារ និងអាសយដ្ឋឌ នារក្អ ិចរត្-ូ

និច របសិនក្បើមានព័ត៌្មានទំាងក្នះរបស់គូភាគីវវិា  និងរបស់អនក្ តំ្ណាងរបស់គូ
ភាគីវវិា  របសិនក្បើមាន 

គ- សញ្ញជ តិ្ ឬរបសិនក្បើត្រមវូ និងមានព័ត៌្មានអំពីអត្តសញ្ញដ ណរបស់រក្មុេុ៊នរបស់
គូភាគីវវិា  

ឃ- ក្សចក្តីក្ោងននខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា ឬកិ្ចចសនោមជឈត្តក្មាក្ដ្ឋយដ ក្ ដដល 
យក្មក្ក្របើ និងភាជ ប់សំក្ៅចមលងននខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា ឬកិ្ចចសនោមជឈត្តក្មា
ក្ដ្ឋយដ ក្ក្ន្ទះ 

ង- ក្សចក្តីក្ោងននកិ្ចចសនោ ឬ ំន្ទក់្ ំនងក្ផេងៗដដលក្ក្ើត្ក្ចញពី ឬដដលទាក់្ ង 
នឹងវវិា  និងភាជ ប់សំក្ៅចមលងននកិ្ចចសនោទំាងក្ន្ទះរបសិនក្បើអាច 

ច- ក្សចក្តីដងលងសក្ងខប ដដលពិព៌ណន្ទអំពីលក្ខណៈ និងោលៈក្ សៈននវវិា  ោរទាម
ទារ ឬោរសក្ន្រង្ហគ ះដដលទាមទារ និងរបសិនក្បើអាច ភាជ ប់ត្នមលបឋមននោរទាមទារ 
ដដលភាគីបតឹងទាមទារមានបំណងដ្ឋក់្ក្សនើ 

ឆ- ចំនួនមជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង  ឬក្ៅក្នុងក្រណីដដលមិនមានោររពមក្រពៀង
ក្ ក្ន្ទះ ចំនួនមជឈត្តក្រដដលក្សនើសំុ ដដលរត្ូវមានចំនួន ១ (មួយ) របូ ឬ៣ (បី) របូ 
និង 

ជ- ក្សចក្តីដងលង ឬសំក្ណើ បដនថមក្ផេងៗ ពាក់្ព័នធនឹងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ រមួបញ្ចូ ល
ទំាងចាប់ដដលរត្ូវអនុវត្ត ភាាសរមាប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងលក្ខណសមបត្តិ 
និងសញ្ញជ តិ្របស់មជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង ឬដដលចង់បាន របសិនក្បើមាន។ 
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ក្ដ្ឋយមិនគិត្អំពីភាាដដលរត្ូវក្របើក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ស្សបតាមវធិាន 
១៨.១ (ភាាននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ) ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា រត្ូវក្ធវើជាភាា 
សរមាប់មជឈត្តក្មា និងបក្ដរបជាភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលស។  

 
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា រត្ូវមានភាជ ប់មក្ជាមួយនូវោរបង់របាក់្សរមាប់

ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ីដដលអាចជា មូលបបទានបរត្ ឬោរក្ផទរចូលគណនីធន្ទគ្នរកំ្ណត់្
ណាមួយរបស់ម.ជ.ម.។ 
 

៧.២  ោររមួបញ្ចូ លោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 
 ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មាអាចរត្វូរមួបញ្ចូ លផងដដរនូវ៖ 

ក្- សរមាប់ក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) របូ ឬក្រចើនរបូ៖ ោរដត្ងតំាង
មជឈត្តក្ររត្ូវក្ធវើក្ ើងស្សបតាម វធិាន ១០ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ) និងវធិាន ១១ 
(បុគគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ) 

ខ្- សរមាប់ក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ៖ ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្ររមួគ្នន  
របសិនក្បើគូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងគ្នន រចួក្េើយ ឬរបសិនក្បើគូភាគីវវិា មិនទាន់
បានរពមក្រពៀងគ្នន ក្ៅក្ ើយ សំក្ណើ ដត្ងតំាងមជឈត្តក្ររបស់ភាគីបតឹងទាមទារ រត្ូវ
ក្សនើក្ ើងស្សបតាម វធិាន ១០ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ) និងវធិាន ១១ (បុគគល 
ដដលអាចរត្វូបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ) ឬ 

គ- ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញជ ក់្ថា ភាគីបតឹងទាមទារផតល់សមត្ថកិ្ចចឱ្យម.ជ.ម. ក្នុងោរដត្ង 
តំាងមជឈត្តក្រមួយរបូ។ 

 

៧.៣ ោរភាជ ប់ក្សចក្តីដងលងទាមទារ 
  ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា អាចរត្វូបានភាជ ប់មក្ជាមួយនូវក្សចក្តីដងលងទាម
ទារដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ២២.២ (ក្សចក្តីដងលងទាមទារ) និងឯក្ារគំ្នរ ក្ផេងៗ 
ក្ ៀត្។  
 

៧.៤  ភាពមិនក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 
របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មាមានលក្ខណៈមិនក្ពញក្លញ អគគ- 

ក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចក្សនើសំុភាគីបតឹងទាមទារឱ្យបំក្ពញបដនថមចំណុចខ្វះខាត្ទំាងក្ន្ទះ ក្នុង 
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អំ ុងក្ពលសមស្សបណាមួយដដលកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោដ្ឋឌ ន។ ក្ដើមបីក្ចៀសវាង 
ោរភ័នតរច ំ ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មារត្ូវចាត់្ ុក្ថាក្ពញក្លញ ក្ៅក្ពលដដល 
ចំណុចន្ទន្ទដដលត្រមូវក្នុងវធិាន ៧.១ (ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា) ខាងក្លើ រត្ូវ 
បានបំក្ពញក្ពញក្លញ រមួបញ្ចូ លទំាងោរបង់ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី។ 
 

របសិនក្បើភាគីបតឹងទាមទារបានក្គ្នរពតាមោរក្សនើសំុខាងក្លើ តាមក្ពលក្វលា 
ដដលរត្ូវអនុវត្ត ឬដដលរត្ូវបានកំ្ណត់្ ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មាក្ន្ទះ នឹងរត្ូវ 
បានចាត់្ ុក្ថាបានដ្ឋក់្ក្ៅក្នុងនងៃ ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នបាន  ួលសំក្ៅដំបូងនន 
ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ន្ទះ។ 
 

៧.៥  ោរខ្ក្ខានមិនបានដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីមជឈត្តក្មា 
របសិនក្បើភាគីបតឹងទាមទារខ្ក្ខាន មិនបានដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញ 

អំពីមជឈត្តក្មា អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្វូបិ សំណំុក្រឿងក្ន្ទះ ក្ដ្ឋយមិនក្ធវើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ 
សិ ធិរបស់ភាគីបតឹងទាមទារក្នុងោរដ្ឋក់្ពាក្យបណឹត ងទាមទារដដដលន្ទនងៃក្រោយ តាមរយៈ
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មាក្ផេងក្ ើយ។ 

 
៧.៦  ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 

អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  ក្ៅក្ពលដដលអគគក្លខាធិោរ
ដ្ឋឌ នបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីមជឈត្តក្មា។ 
 

៧.៧  ោរចាប់ក្ផតើមដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 
 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា  បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរដដល 
ទាក់្ ងនឹងវវិា ណាមួយ រត្វូចាប់ក្ផតើមក្ៅោលបរកិ្ចេ  ដដលភាគីក្ឆលើយត្ប (“ភាគីក្ឆលើយ 
ត្ប”) បាន  ួលោរជូនដំណឹងរបស់អគគក្លខាធិោដ្ឋឌ ន សតីពីក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញ
ក្លញអំពីមជឈត្តក្មា ដដលដ្ឋក់្វវិា ក្ន្ទះឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមមជឈត្តក្មា។ 
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វិធាន ៨.- ការពឆលើយត្បរបស្ភ់ាគីពឆលើយត្ប 

៨.១  ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប 
 ក្នុងរយៈក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹង ដូច 
មានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ៧.៦ (ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពី 
មជឈត្តក្មា) ភាគីក្ឆលើយត្ប រត្ូវបញ្ជូ នក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ននូវក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរ 
ក្ឆលើយត្ប ដដលរត្ូវមានព័ត៌្មានដូចខាងក្រោម៖ 

ក្- ក្មា ះ អាសយដ្ឋឌ ន ក្លខ្ ូរស័ពទ ក្លខ្ ូរារ និងអាសយដ្ឋឌ នារក្អ ិច-
រត្និូចរបស់ភាគីក្ឆលើយត្ប និងអនក្តំ្ណាងរបស់ខ្លួន របសិនក្បើមាន និងរបសិនក្បើ
ព័ត៌្មានទំាងក្នះខុ្សពីព័ត៌្មាន ដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 

ខ្- សញ្ញជ តិ្ ឬរបសិនក្បើត្រមវូ អត្តសញ្ញដ ណរបស់រក្ុមេុ៊នរបស់គូភាគីវវិា  របសិន 
ក្បើព័ត៌្មានទំាងក្នះខុ្សពីព័ត៌្មានដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា 

គ- ោរបញ្ញជ ក់្សក្ងខបអំពីោរ  ួលយក្ ឬោរបដិក្សធចំក្ពាះោរទាមទារទំាងស្សុង 
ឬក្ដ្ឋយដផនក្ 

ឃ- ក្សចក្តីដងលងសក្ងខប ដដលពិព៌ណន្ទអំពីលក្ខណៈ និងោលៈក្ សៈននបណតឹ ងត្ប ឬ 
ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង ដដលភាគីក្ឆលើយត្បមានបំណងបញ្ជូ ន និងរបសិនក្បើ
អាច រត្ូវភាជ ប់ត្នមលបឋមននបណតឹ ងត្ប ឬ ោរក្ដ្ឋះារតាមោរោត់្ក្ងក្ន្ទះ 

ង- ចំនួនមជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង  ឬក្ៅក្នុងក្រណីដដលមិនមានោររពមក្រពៀង
ក្ ក្ន្ទះ ចំនួនមជឈត្តក្រដដលបានក្សនើដដលរត្វូមានចំនួន ១ (មួយ) របូ ឬ៣ (បី) របូ 
និង 

ច- របសិនក្បើមាន ក្សចក្តីដងលងោរណ៍ ឬសំក្ណើ បដនថមក្ផេងៗ ដដលពាក់្ព័នធនឹង
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ រមួបញ្ចូ លទំាងចាប់ដដលរត្ូវអនុវត្ត ភាាសរមាប់ដំក្ណើ រ
ោរមជឈត្តោរ និងលក្ខណសមបត្តិ និងសញ្ញជ តិ្របស់មជឈត្តក្រ ដដលត្រមូវ ឬដដល
ជាោរក្ឆលើយត្បចំក្ពាះក្សចក្តីដងលង ឬសំក្ណើ ន្ទន្ទ ដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូន
ដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា។ 
 

 ក្ដ្ឋយមិនគិត្អំពីភាាដដលរត្ូវក្របើក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ស្សបតាមវធិាន 
១៨.១ (ភាាននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ) ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បរត្វូក្ធវើជាភាា 
សរមាប់មជឈត្តក្មា និងបក្ដរបជាភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលស។ 
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៨.២  ោរបញ្ចូ លោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប 
 ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្វូរមួបញ្ចូ លផងដដរនូវ៖ 

ក្- សរមាប់ក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) របូ ឬក្រចើនរបូ៖ ោរដត្ងតំាង
មជឈត្តក្រ រត្វូក្ធវើក្ ើងស្សបតាមវធិាន ១០ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ) និងវធិាន ១១ 
(បុគគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ)  

ខ្- សរមាប់ក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ៖ ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្ររត្វូក្ធវើ
ក្ ើងរមួគ្នន  របសិនក្បើភាគីបានរពមក្រពៀងគ្នន រចួក្េើយ ឬរបសិនក្បើភាគីមិនទាន់
បានរពមក្រពៀងគ្នន ក្ៅក្ ើយ ោរក្ឆលើយត្បចំក្ពាះសំក្ណើ ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ដដល
ភាគីបតឹងទាមទារក្សនើក្ ើងស្សបតាមវធិាន ១០ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ) និងវធិាន 
១១ (បុគគលដដលអាចរត្វូបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ) ឬ 

គ- ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញជ ក់្ថា ភាគីក្ឆលើយត្បផតល់សមត្ថកិ្ចចឱ្យគណៈក្មាា ធិោរ
ដត្ងតំាងរបស់ម.ជ.ម. ក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ។ 
 

៨.៣  ោរភាជ ប់ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និង  ា ីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា រត្ូវបានភាជ ប់មក្ជាមួយនូវក្សចក្តីដងលង 

ទាមទារ ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្ូវមានភាជ ប់មក្ជាមួយនូវក្សចក្តីដងលង 
ក្ដ្ឋះា ដដលអាចមានបណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង) ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុង 
វធិាន ២២.៣ (ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និងបណតឹ ងត្ប) និងឯក្ារក្ោងន្ទន្ទ។ ក្សចក្តី 
ជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្វូភាជ ប់មក្ជាមួយផងដដរនូវ  ាីក្រណ៍ដូចមានកំ្ណត់្
ក្នុងវធិាន ១៩ (  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា)។ 
 

៨.៤  ភាពមិនក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប 
របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បមានលក្ខណៈមិនក្ពញក្លញ អគគ- 

ក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចក្សនើសំុភាគីក្ឆលើយត្បឱ្យបំក្ពញបដនថមចំណុចខ្វះខាត្ក្ន្ទះ ក្នុងអំ ុង 
ក្ពលសមស្សបណាមួយ ដដលកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោដ្ឋឌ ន។ ក្ដើមបីក្ចៀសវាងោរភ័នត
រច ំ ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បរត្ូវចាត់្ ុក្ថាក្ពញក្លញ ក្ៅក្ពលដដល 
ចំណុចន្ទន្ទដដលត្រមូវក្នុងវធិាន ៨.១ (ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប) រត្ូវបាន 
បំក្ពញ រមួបញ្ចូ លទំាងោរបង់ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី។ 
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៨.៥  ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីោរក្ឆលើយត្ប 
 ោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ស្សបតាមជំពូក្ ី ៣ (ោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) មិន
រត្ូវបង្ហអ ក់្ក្ដ្ឋយារោរខ្ក្ខានរបស់ភាគីក្ឆលើយត្ប ក្នុងោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញ
ក្លញអំពីោរក្ឆលើយត្បឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលាក្ ើយ។ ោរខ្ក្ខានក្នះ មិនរារាងំភាគី
ក្ឆលើយត្បក្នុងោរបដិក្សធ ោរទាមទារ ឬោរដ្ឋក់្បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្
ក្ង ក្ៅក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរក្ ើយ។ 
 

៨.៦  ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប 
 អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  ក្ៅក្ពលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន
បាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីោរក្ឆលើយត្ប ឬក្នុងក្រណីដដលមិនបាន 
  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីោរក្ឆលើយត្បក្ ក្ន្ទះ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្វូជូន
ដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  អំពីោលបរកិ្ចេ ផុត្កំ្ណត់្ននអំ ុងក្ពលសរមាប់ដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូន
ដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បក្ន្ទះ។ 
 
 ក្នុងក្រណីដដលភាគីក្ឆលើយត្បក្ធវើបណតឹ ងត្ប រមូបញ្ចូ លទំាងោរក្ដ្ឋះាតាមោរ 
ោត់្ក្ង ក្ៅក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បរបស់ភាគី ភាគីក្ឆលើយត្បរត្ូវបង់ក្នរម 
ក្សវាចុះបញ្ជ ីបណតឹ ងត្បរបស់ខ្លួនផងដដរ ក្បើមិនដូក្ចាន ះក្ បណតឹ ងត្បក្ន្ទះនឹងមិនរត្ូវក្លើក្
យក្មក្ពិចារណាក្ៅក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរក្ ើយ។ 
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ជំពូកទី៣ ការបពងកើត្ពវទិកាមជឈត្តកមម 

វិធាន ៩.- ចំនួនមជឈត្តករ 

 ក្ៅរគប់ក្រណីទំាងអស់ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវមានសមាសភាពមជឈត្តក្រជាចំនួន
ក្សស។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវមានមជឈត្តក្រចំនួន ៣ (បី) របូ ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បាន
រពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ។ 

វិធាន ១០.- ការផ្ត្ងតាងំមជឈត្តករ 

១០.១  កិ្ចចរពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគីវវិា  
  គូភាគីវវិា  អាចរពមក្រពៀងក្លើនីតិ្វធីិដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលខុ្សពីនីតិ្វធីិ

ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.២ (ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របីរបូ ឬក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ) ដល់វធិាន ១០.៦ (គ្នា នោរបតឹងជំទាស់)។ របសិនក្បើក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា មិនរត្ូវបានដត្ងតំាងក្នុងអំ ុងក្ពល ដដលកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា  ឬរបសិន
ក្បើគូភាគីវវិា មិនបានរពមក្រពៀងក្លើអំ ុងក្ពលកំ្ណត់្សរមាប់ោរដត្ងតំាងក្ ក្ន្ទះ ោរ
ដត្ងតំាងរត្ូវក្ធវើក្ ើងស្សបតាមវធិាន ១០.២ (ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ
បីរបូ ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ) ដល់វធិាន ១០.៦ (គ្នា នោរបតឹងជំទាស់) ក្នុង
អំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលោរជូនដំណឹងអំពីក្សចក្តីជូន
ដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប ដូចមានកំ្ណត់្ ក្នុងវធិាន ៨.៦ (ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបាន
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប)។ 

 

១០.២  ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របីរបូ ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ 

ចំក្ពាះក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) របូ ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ
ក្រចើនរបូ របសិនក្បើោរដត្ងតំាងមិនរត្វូបានក្ធវើក្ ើងតាមរយៈក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពី
មជឈត្តក្មា ឬក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បក្ ក្ន្ទះ ភាគីវវិា នីមួយៗរត្ូវដត្ងតំាង
មជឈត្តក្រមាន ក់្មួយរបូ ឬក្រចើនរបូក្សាើៗគ្នន  ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់
ពីបាន  ួល ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានោរក្ឆលើយត្បចំក្ពាះក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពី
មជឈត្តក្មា ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ៨.៦ (ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានក្សចក្តីជូន
ដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប) ឬក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីផុត្អំ ុង
ក្ពលត្រមវូតាមវធិាន ១០.១ (កិ្ចចរពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគីវវិា )។ ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ 
(ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីមានោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្ររបូចុងក្រោយ មជឈត្តក្រដដល
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រត្ូវបានដត្ងតំាងទំាងអស់ រត្ូវរមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រមួយរបូក្ផេងក្ ៀត្ជារបធានក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា។ 
 
 របសិនក្បើភាគីវវិា ណាមួយ ខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រតាមោរត្រមវូ ឬ
មជឈត្តក្រ ដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងក្ដ្ឋយភាគីវវិា ក្ន្ទះ ខ្ក្ខានមិនបានដត្ងតំាងរបធាន
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្នុងអំ ុងក្ពលដដលបានកំ្ណត់្ក្នុងវធិានក្នះ ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈ-
ក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្វូដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ឬ/និង ចាត់្តំាងមជឈត្តក្រមួយរបូក្នុងចំក្ណាម
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងឱ្យក្ធវើជារបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 

 

១០.៣  ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ 

 ចំក្ពាះក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ របសិនក្បើមជឈត្តក្រមិនទាន់រត្វូបាន
ដត្ងតំាងតាមរយៈក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា ឬក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប
ក្ ក្ន្ទះ គូភាគីវវិា រត្ូវរមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រមួយរបូ ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃ
របតិ្ ិនបន្ទទ ប់ពីបាន  ួលោរជូនដំណឹង អំពីក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីោរក្ឆលើយ
ត្ប ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ៨.៦ (ោរជូនដំណឹងអំពីោរ  ួលបានក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពី
ោរក្ឆលើយត្ប) ឬក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីផុត្អំ ុងក្ពលនន
វធិាន ១០.១ (កិ្ចចរពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគីវវិា )។ របសិនក្បើភាគីវវិា ទំាងពីរខ្ក្ខាន
ក្នុងោររមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ក្នុងអំ ុងក្ពលដដលមានបញ្ញជ ក់្ក្ៅក្នុងវធិានក្នះ ម.ជ.ម. 
តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្ូវដត្ងតំាងមជឈត្តក្រមួយរបូ ក្ដើមបបីក្ងកើត្ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា។ 

 

១០.៤  ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយពេុភាគីវវិា  
 របសិនក្បើភាគីវវិា មានក្លើសពី ២ (ពីរ) ភាគី ក្នុងមជឈត្តក្មា និងក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ជាក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) របូ ឬក្រចើនរបូដដលរត្ូវបានដត្ងតំាង ភាគីបតឹងទាម
ទារទំាងអស់ រត្ូវរមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ១ (មួយ) របូ ឬក្រចើនរបូ និងភាគីក្ឆលើយត្បទំាង
អស់ រត្វូរមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ១ (មួយ) របូ ឬក្រចើនរបូ។ របសិនក្បើភាគីវវិា ណាមួយ
ខ្ក្ខានក្នុងោររមួគ្នន ដត្ងតំាងក្នុងកំ្ ុងក្ពលដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.២ (ោរដត្ង
តំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របីរបូ ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ) ម.ជ.ម. 
តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង ក្នុងន្ទមរបស់ភាគីវវិា ដដលខ្ក្ខានមិនបានដត្ងតំាង 
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រត្ូវដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ១ (មួយ) របូ ឬក្រចើនរបូ ស្សបតាមវធិាន ១០.៥ (ោរខ្ក្ខានក្នុងោរ
ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ និងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយម.ជ.ម.)។ ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ 
(ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីមានោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រចុងក្រោយ មជឈត្តក្រដដលរត្ូវ
បានដត្ងតំាងទំាងអស់ រត្ូវរមួគ្នន ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រមាន ក់្ក្ ៀត្ ដដលរត្ូវបំក្ពញតួ្ន្ទ ីជា
របធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 

 
 របសិនក្បើមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងទំាងអស់ ខ្ក្ខានក្នុងោររមួគ្នន ដត្ង
តំាងរបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្នុងអំ ុងក្ពលកំ្ណត់្ ម.ជ.ម.តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ង
តំាង រត្ូវដត្ងតំាងមជឈត្តក្រមាន ក់្ក្ ៀត្ជារបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
  
 របសិនក្បើភាគីវវិា មានក្លើសពី ២ (ពីរ) ភាគី ក្នុងមជឈត្តក្មា និងក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ជាក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ គូភាគីវវិា រត្ូវរពមក្រពៀងគ្នន ក្នុងោរដត្ងតំាង
មជឈត្តក្ររបូណាមាន ក់្។ របសិនក្បើោរដត្ងតំាងរមួគ្នន ក្ន្ទះ មិនរត្ូវបានក្ធវើក្ ើងក្នុងកំ្ ុង
ក្ពលដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.៣ (ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ) 
ក្ ក្ន្ទះ ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្វូដត្ងតំាងមជឈត្តក្រស្សបតាម 
វធិាន ១០.៥ (ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ និងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ
ម.ជ.ម.)។ 

 
១០.៥  ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ និងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. 

 ក្ដ្ឋយមិនមានោរជូនដំណឹងក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អំពីោរដត្ងតំាងក្នុងអំ ុង
ក្ពលដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.២ (ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របីរបូ ឬ
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ) ឬវធិាន ១០.៣ (ោរដត្ងតំាងក្វ ិោមជឈត្តក្មានន
មជឈត្តក្រមួយរបូ) ឬក្នុងក្រណីដដលភាគីវវិា ណាមួយមានបំណងផតល់សមត្ថកិ្ចចននោរ
ដត្ងតំាងក្ន្ទះក្ៅម.ជ.ម. ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្ូវដត្ងតំាង
មជឈត្តក្រក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណសមបត្តិ រមួបញ្ចូ លទំាងសញ្ញជ តិ្របស់មជឈត្តក្រដដលត្រមូវ 
ឬរត្ូវបានក្សនើក្ ើងក្ដ្ឋយភាគីវវិា  និងតាមលក្ខណៈជាក់្លាក់្ននវវិា ។ ក្ៅក្នុងក្រណី
ក្នះ គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង មិនរត្វូដត្ងតំាងសមាជិក្ណាមាន ក់្របស់រក្ុមរបឹក្ា-
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របតិ្បត្តិរបស់ម.ជ.ម. ឬរបស់គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង ជាមជឈត្តក្រសរមាប់ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាក្ ើយ។ 

 
១០.៦  គ្នា នោរបតឹងជំទាស់ 

  ស្សបតាមវធិាន ១១ (បុគគលដដលអាចរត្វូបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ) ម.ជ.ម. 
តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្វូក្ធវើោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រដដលរត្វូបានត្រមូវ ឬរត្វូ
បានក្សនើ ឱ្យបានឆ្នប់រេ័សតាមដដលអាចក្ធវើក្ៅបាន។ អាស្ស័យតាមវធិាន ១៣ (ោរ
ជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ) ោរដត្ងតំាង ឬោរសក្រមចរបស់គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង
ក្រោមវធិានក្នះ គឺជាោរសក្រមចចុងក្រោយ និងមិនដមនជាក្មាវត្ថុននោរបតឹងជំទាស់
ក្ ើយ។ 

 

១០.៧  ោរជូនដំណឹងអំពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
 រាល់ោរដត្ងតំាង រត្ូវក្ធវើក្ ើងតាមរយៈោរជូនដំណឹងក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន។ 
ភាល មបន្ទទ ប់ពីមជឈត្តក្ររត្វូបានដត្ងតំាង អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា 
ថាក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបានបក្ងកើត្ និងរត្វូជូនដំណឹងដល់គូភាគីអំពីក្មា ះ និងព័ត៌្មាន 
លមអិត្សរមាប់ទាក់្ ងមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងទំាងអស់។ បន្ទទ ប់មក្អគគក្លខា-
ធិោរដ្ឋឌ នរត្វូក្ផញើសំណំុក្រឿងក្ន្ទះក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 

 

វិធាន ១១.- បុគគលផ្ដលអាចរត្ូវបានផ្ត្ងតាងំជាមជឈត្តករ 

១១.១ ភាគីវវិា  ឬមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងក្ដ្ឋយភាគីវវិា  អាចដត្ងតំាងបុគគលខាង 
ក្រោមជាមជឈត្តក្រ៖ 

ក្- មជឈត្តក្រណាមាន ក់្ដដលបានចុះបញ្ជ ីជាមួយម.ជ.ម. ឬ 
ខ្- បុគគលណាមាន ក់្ដដលបានបំក្ពញតួ្ន្ទ ី ឬបានចុះបញ្ជ ីជាជាមជឈត្តក្រដផនក្ 

ពាណិជជក្មាជាមួយាថ ប័នមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មា ក្នុងរបក្ ស ឬអនតរជាតិ្
ដដលរត្ូវបាន  ួល ាគ ល់ពីក្ពលមួយក្ៅក្ពលមួយក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម.។ 

 

១១.២  លក្ខខ្ណឍ ត្រមូវបដនថមដូចខាងក្រោមរត្ូវដត្បំក្ពញ៖ 
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ក្- បុគគលដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្ររត្វូដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងមួយ ដដលមានចុះ 
េត្ថក្លខាបញ្ញជ ក់្ថា៖ 
ក្.១-  ខ្លួនសា័រគចិត្ត និងមានល ធភាពក្នុងោរ  ួលតួ្ន្ទ ីជាមជឈត្តក្រ និង 
ក្.២- ខ្លួនក្ៅដត្មានអពោរកឹ្ត្ភាព និងឯក្រាជភាពរបស់ខ្លួន និងខ្លួនបាន 

របោសបង្ហា ញ និងរត្ូវរបោសបង្ហា ញអំពីាថ នភាពន្ទន្ទដូចមានកំ្ណត់្
ក្នុងវធិាន ១២.២ (ោររបោសបង្ហា ញ)។ 

 
ខ្- បុគគលដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងចំណុច ១១.១ (ខ្) 

រត្ូវភាជ ប់ឯក្ារដូចខាងក្រោមបដនថមក្លើក្សចក្តីដងលងកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១១.២ (ក្)
ខាងក្លើ ៖ 
ខ្.១- ភសតុតាង ននមជឈត្តវនិិចេ័យដដលខ្លួនបានក្ចញ ក្នុងអំ ុងក្ពលនមៃបួន(២៤) 

ដខ្ មុនក្ពលដត្ងតំាង ឬវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្អំពីសមាជិក្ភាពជាមជឈត្តក្រ 
បចចុបបនន និង 

ខ្.២- ោរបញ្ញជ ក់្ថា បុគគលក្ន្ទះយល់រពមចំក្ពាះ និងរត្ូវក្គ្នរពតាមរក្ម
សីលធម៌វជិាជ ជីវៈរបស់ម.ជ.ម. និងវធិានក្ផេងៗរបស់ម.ជ.ម. រមួបញ្ចូ ល
ទំាងវធិានក្នះ។ 

 

១១.៣ ក្ៅរគប់ក្រណីទំាងអស់ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៧ (របំាពីរ) នងៃរបតិ្ ិនបន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្សចក្តី
ជូនដំណឹងអំពីោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រពីគូភាគីវវិា  អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចជូនដំណឹងជា 
លាយលក្ខណ៍អក្េរក្ៅបណាត ភាគីវវិា ពាក់្ព័នធ អំពីក្ងវះខាត្នូវចំណុចណាមួយនន 
លក្ខណសមបត្តិដដលត្រមូវខាងក្លើ។ ភាគីវវិា ដដលពាក់្ព័នធក្ន្ទះរត្ូវក្ធវើោរពិចារណា និង 
សក្រមចអំពីោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្នុងអំ ុងក្ពល ៧ (របំាពីរ) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន 
  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ន្ទះ។  

 
១១.៤ របសិនក្បើភាគីវវិា ដដលពាក់្ព័នធក្ន្ទះ បដិក្សធ ឬខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រងាី ឬ

ក្នុងោរបំក្ពញចំណុចខ្វះខាត្ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៧ (របំាពីរ) នងៃរបតិ្ ិន គណៈក្មាា ធិោរ
ដត្ងតំាង រត្ូវមានសមត្ថកិ្ចចក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រងាីសរមាប់បំក្ពញតួ្ន្ទ ីជាមជឈត្តក្រ
ដដលរត្ូវបានបដិក្សធក្ន្ទះបាន របសិនក្បើភាគីវវិា ខ្ក្ខានមិនបានដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ
ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន ចាប់ពីបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរ
បដិក្សធ។ 
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វិធាន ១២.- ឯករាជភាព នងិអពារកឹត្ភាពរបស្ម់ជឈត្តករ និងការរបកាស្បង្ហា ញ 

១២.១  ឯក្រាជភាព និងអពោរកឹ្ត្ភាព 
 មជឈត្តក្រដដលបំក្ពញតួ្ន្ទ ីក្រោមវធិានក្នះរត្វូដត្ឯក្រាជយ និងអពោរកឹ្ត្ និងមិន
រត្វូបំក្ពញតួ្ន្ទ ីជា អនក្គំ្នរ  ឬជា ីរបឹក្ារបស់ភាគីវវិា ណាមួយក្ ើយ ចាប់ពីក្ពល
ដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងជាមជឈត្តក្រ រេូត្ដល់បញ្ច ប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរទំាងមូល នន
សំណំុក្រឿង គឺក្ៅក្ពលដដលមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពររត្ូវបានក្ចញ និងរមួបញ្ចូ លទំាងអំ ុង
ក្ពលដដលរត្ូវបានអនុញ្ញដ ត្ ឬកំ្ណត់្ក្ៅក្នុងវធិានក្នះ សរមាប់ោរក្សនើសំុ ឬោរក្ចញោរ
ដក្ត្រមវូ ោរដវក្ដញក្ក្សចក្តី ោរបក្ស្ាយ ឬមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម។ 
 

១២.២  ោររបោសបង្ហា ញ  
 មជឈត្តក្រដដលអាចរត្វូបានដត្ងតំាង រត្ូវបង្ហា ញក្ដ្ឋយមិនបងអង់ដល់បុគគលទំាង
ឡាយ ដដលមក្ទាក់្ ងអំពីល ធភាពក្នុងោរដត្ងតំាងខ្លួនជាមជឈត្តក្រននក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
អំពីោលៈក្ សៈទំាងឡាយណា ដដលអាចបងកឱ្យមានោរសងេ័យសមក្េតុ្សមផលណា 
មួយពាក់្ព័នធនឹងឯក្រាជភាព និងអពោរកឹ្ត្ភាពរបស់ខ្លួន។ 
  
 បន្ទទ ប់ពីរត្ូវបានដត្ងតំាងក្េើយ មជឈត្តក្ររត្ូវរបោសបង្ហា ញក្ដ្ឋយមិនបងអង់អំពី
ោលៈក្ សៈទំាងឡាយណា ដដលអាចបងកឱ្យមានោរសងេ័យសមក្េតុ្សមផលណា
មួយ ពាក់្ព័នធនឹងឯក្រាជភាព ឬអពោរកឹ្ត្ភាពរបស់ខ្លួនដល់គូភាគីវវិា   អគគក្លខាធិោរ-
ដ្ឋឌ ន និងសមាជិក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
 
 របសិនក្បើក្នុងដំណាក់្ោលណាមួយននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ោលៈក្ សៈងាីក្ក្ើត្
មាន ក្ ើងបងកឱ្យមានោរសងេ័យពាក់្ព័នធនឹងឯក្រាជភាព និងអពោរកឹ្ត្ភាពរបស់
មជឈត្តក្រ មជឈត្តក្ររបូក្ន្ទះរត្ូវរបោសបង្ហា ញភាល មអំពីោលៈក្ សៈក្ន្ទះ ដល់គូភាគីវវិា  
អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន និងសមាជិក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
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១២.៣  រក្មសីលធម៌វជិាជ ជីវៈរបស់ម.ជ.ម. 
 មជឈត្តក្រដដលបំក្ពញតួ្ន្ទ ីក្រោមវធិានក្នះ រត្វូក្គ្នរពតាមរក្មសីលធម៌វជិាជ ជីវៈ
មជឈត្តក្រ របស់ម.ជ.ម.។  

វិធាន ១៣.- ការជំទាស្ព់ៅនងឹមជឈត្តករ 

១៣.១  ោលៈក្ សៈពាក់្ព័នធ 
 មជឈត្តក្រអាចរត្ូវបានជំទាស់ របសិនក្បើមានោលៈក្ សៈណាមួយបងកឱ្យមានោរ
សងេ័យ សមក្េតុ្ផលចំក្ពាះឯក្រាជភាព ឬអពោរកឹ្ត្ភាពរបស់មជឈត្តក្រ។ មជឈត្តក្រ
អាចរត្ូវបានជំទាស់ផងដដរ របសិនក្បើមជឈត្តរបូក្ន្ទះមិនមានលក្ខណសមបត្តិដូចដដលបាន
រពមក្រពៀងក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា ។ 

 
 ភាគីវវិា មួយអាចជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ដដលខ្លួនបានដត្ងតំាង ឬដដលខ្លួនបាន
ចូលរមួក្នុងោរដត្ងតំាង ដត្ក្នុងក្រណីដដលភាគីវវិា ក្ន្ទះបានដឹងអំពីមូលក្េតុ្ក្ដើមបី
ជំទាស់ក្ន្ទះ ក្រោយោរដត្ងតំាងដត្បុ៉ក្ណាោ ះ។ 

 
១៣.២  ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ និងក្ពលក្វលាកំ្ណត់្ 

ភាគីវវិា ដដលមានបំណងជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ រត្វូបញ្ជូ នក្សចក្តីជូនដំណឹង
អំពីោរជំទាស់របស់ខ្លួនក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ឬគូភាគីវវិា  និង
អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលោរជូន
ដំណឹងដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.៧ (ោរជូនដំណឹងអំពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) ឬ
ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីភាគីវវិា បានដឹងអំពីោលៈក្ សៈន្ទន្ទ 
ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១៣.១ (ោលៈក្ សៈពាក់្ព័នធ)។ 
 

ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្នះ រត្ូវមានបញ្ញជ ក់្មូលក្េតុ្ននោរជំទាស់។ 
 
១៣.៣  ក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ 

មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ និងសមាជិក្ដន ក្ ៀត្របស់
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា របសិនក្បើមាន អាចផតល់ក្ោបល់របស់ខ្លួនអំពីោរជំទាស់ក្ៅនឹង
មជឈត្តក្រក្ៅ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ឬគូភាគីវវិា  និងអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន 
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ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន ក្រោយពីបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរ
ជំទាស់។  

 
១៣.៤  ោរដក្ខ្លួនរបស់មជឈត្តក្រដដលរត្វូបានជំទាស់ និងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា 

 ក្នុងក្រណីដដលភាគីវវិា មាខ ងយល់ស្សបចំក្ពាះោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ដដល
ក្សនើក្ ើងក្ដ្ឋយភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្  មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ក្ន្ទះរត្វូដក្ខ្លួនក្ចញ។ 
ក្ទាះបី ជាគ្នា នោររពមក្រពៀងរវាងគូភាគីវវិា ចំក្ពាះោរជំទាស់ក៏្ក្ដ្ឋយ ក៏្មជឈត្តក្រដដល
រត្ូវបានជំទាស់អាចដក្ខ្លួនក្ចញផងដដរ។ ោរដក្ខ្លួនក្ចញរបស់មជឈត្តក្រក្នុងក្រណីទំាង
ពីរមិនរត្ូវបានចាត់្ ុក្ជាោរ  ួលាគ ល់សុពលភាពននមូលក្េតុ្ននោរជំទាស់ក្ ើយ។ 
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ រត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  សមាជិក្ក្ផេងក្ ៀត្នន 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អំពីោរក្ឆលើយត្បរបស់ខ្លួនចំក្ពាះោរជំទាស់ ក្នុង 
អំ ុងក្ពល ៧ (របំាពីរ) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំទាស់ ឬ 
បន្ទទ ប់ពីផុត្អំ ុងក្ពលកំ្ណត់្សរមាប់បញ្ជូ នោរផតល់ក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំទាស់។ 
 

ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាជាក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ របសិនក្បើ
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ បានជូនដំណឹងក្ៅភាគីដដលបានជំទាស់ថា ខ្លួនបដិក្សធ 
ក្នុងោរដក្ខ្លួនក្ចញពីក្វ ិោមជឈត្តក្មា  ភាគីវវិា ដដលបានជំទាស់ក្ន្ទះអាចដ្ឋក់្ពាក្យត្វ៉ា
ក្ៅម.ជ.ម. តាមរយៈអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន 
បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរបដិក្សធក្លើោរជំទាស់ក្ន្ទះ។ 

 
ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាជាក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ របសិន

ក្បើមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ បានជូនដំណឹងក្ៅសមាជិក្ក្ផេងក្ ៀត្ននក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាថា ខ្លួនបដិក្សធក្នុងោរដក្ខ្លួនក្ចញពីក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវ
សក្រមចក្លើោរជំទាស់ក្ន្ទះក្នុងអំ ុងក្ពល ៧ (របំាពីរ) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួល
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរបដិក្សធក្លើោរជំទាស់ក្ន្ទះ។ ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
សក្រមចបដិក្សធោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ភាគីវវិា ដដលបានជំទាស់អាចបតឹងត្វ៉ាក្ៅ
ម.ជ.ម. តាមរយៈអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុងអំ ុងក្ពល៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់
ពីបាន  ួលក្សចក្តីសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
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១៣.៥  ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម.ក្លើោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ 
 ម.ជ.ម.  តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្ូវសក្រមចក្លើោរត្វ៉ាចំក្ពាះ
ោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីអគគក្លខា-
ធិោរដ្ឋឌ នបាន  ួលោរត្វ៉ាចំក្ពាះោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ។ 
 
 របសិនក្បើ គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង បដិក្សធោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ 
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ក្ន្ទះ រត្ូវបនតបំក្ពញតួ្ន្ទ ីរបស់ខ្លួនជាមជឈត្តក្រត្ក្ៅ
ក្ ៀត្។ របសិនក្បើគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាងយល់ស្សបចំក្ពាះោរជំទាស់ អាណត្តិរបស់
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ក្ន្ទះនឹងរត្វូបញ្ច ប់ ក្ដ្ឋយមានរបសិ ធភាពចាប់ពីោល
បរកិ្ចេ ននក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ និងវធិាន ១៥ (ោរដ្ឋក់្មជឈត្តក្រជំនួស) រត្ូវអនុវត្ត។ 
 

១៣.៦ ោរបិ ផលូ វត្វ៉ា និងោរជូនដំណឹង 
 ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង មិនចំាបាច់
បង្ហា ញក្េតុ្ផលក្ ើយ។ ក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ គឺជាក្សចក្តីសក្រមចាថ ពរ និងបិ ផលូវ
ត្វ៉ា។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  និងក្វ ិោមជឈត្តក្មាអំពីក្សចក្តី
សក្រមច របស់ម.ជ.ម.ក្ន្ទះ។ 

 
វិធាន ១៤.- ការែកខាន ឬអលទធភាពកនងុការបំពពញត្ួនាទ ី
១៤.១  ោរបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ តាមសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា ណាមួយ 

 របសិនក្បើ មជឈត្តក្រណាមួយពំុអាចបំក្ពញមុខ្ង្ហររបស់ខ្លួនបានក្ដ្ឋយមូលក្េតុ្ 
តាមផលូវចាប់ ឬមូលក្េតុ្ជាក់្ដសតងណាមួយ ឬក្ដ្ឋយមូលក្េតុ្ណាមួយក្ផេងក្ ៀត្ ក្នុង
រយៈក្ពលមួយសមស្សបក្ន្ទះ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្ររត្ូវបញ្ច ប់ ក្ដ្ឋយមជឈត្តក្រក្ន្ទះដក្
ខ្លួនពីមុខ្តំ្ដណង ឬក្ដ្ឋយភាគីវវិា ឯក្ភាពបញ្ច ប់អាណត្តិក្ន្ទះ។ ោរដក្ខ្លួន ឬោររពម
ក្រពៀងបញ្ច ប់អាណត្តិក្នះ មិនរត្ូវបានចាត់្ ុក្ជាោរ  ួលាគ ល់ចំក្ពាះសុពលភាពនន
មូលក្េតុ្ដដលនំ្ទឱ្យមានោរដក្ខ្លួនក្ន្ទះក្ ។ 
 របសិនក្បើ វវិា ក្ៅដត្បនតមានពាក់្ព័នធនឹងមូលក្េតុ្ណាមួយ ក្នុងចំក្ណាម
មូលក្េតុ្ទំាងក្នះ ឬរបសិនក្បើមជឈត្តក្រណាមាន ក់្  ខ្ក្ខានមិនបានបំក្ពញអាណត្តិរបស់
ខ្លួនស្សបតាមវធិានក្នះ ភាគីវវិា អាចដ្ឋក់្សំក្ណើ ក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្ដ្ឋយក្សនើឱ្យ
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ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង សក្រមចបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្ររបូ
ក្ន្ទះ។ 

 
១៤.២  ក្ោបល់ចំក្ពាះសំក្ណើ ឱ្យបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ 

 មជឈត្តក្រ ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ និងសមាជិក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាច
ផតល់ក្ោបល់របស់ខ្លួនក្ឆលើយត្បនឹងសំក្ណើ ក្ន្ទះក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុងអំ ុងក្ពល 
១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលសំក្ណើ ក្ន្ទះ។ 
 

១៤.៣ ក្សចក្តីសក្រមចរបស់គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាងរបស់ម.ជ.ម.. ចំក្ពាះសំក្ណើ សំុបញ្ច ប់
អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ 
 ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្វូសក្រមចក្លើសំក្ណើ សំុបញ្ច ប់
អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីផុត្អំ ុងក្ពល
កំ្ណត់្សរមាប់ផតល់ក្ោបល់ក្ឆលើយត្បនឹងសំក្ណើ សំុបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ។ 

 
 របសិនក្បើគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង បដិក្សធសំក្ណើ សំុបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់
មជឈត្តក្រ មជឈត្តក្ររបូក្ន្ទះរត្ូវបនតបំក្ពញភារកិ្ចចរបស់ខ្លួនជាមជឈត្តក្រត្ក្ៅក្ ៀត្។ 
របសិនក្បើគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង យល់ស្សបចំក្ពាះសំក្ណើ សំុបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់
មជឈត្តក្រ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រក្ន្ទះរត្ូវបញ្ច ប់ក្ដ្ឋយមានរបសិ ធភាពចាប់ពីោលបរកិ្ចេ 
ននក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ និងវធិាន ១៥ (ោរដ្ឋក់្មជឈត្តក្រជំនួស) រត្វូអនុវត្ត។ 

 
១៤.៤  ោរបិ ផលូ វត្វ៉ា និងោរជូនដំណឹង  

 ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង មិនចំាបាច់
បង្ហា ញក្េតុ្ផលក្ ើយ។ ក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ គឺជាក្សចក្តីសក្រមចាថ ពរ និងបិ ផលូវ
ត្វ៉ា។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន រត្ូវជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  និងក្វ ិោមជឈត្តក្មាអំពីក្សចក្តី
សក្រមចរបស់ ម.ជ.ម.ក្ន្ទះ។ 
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វិធាន ១៥.- ការដាក់មជឈត្តករជំនសួ្ 

១៥.១  មូលក្េតុ្ននោរដ្ឋក់្ជំនួស 
 មជឈត្តក្រអាចរត្ូវបានដ្ឋក់្ជំនួស ក្ៅក្ពលមជឈត្តក្រណាមាន ក់្  ួលមរណភាព 
ដក្ខ្លួន ឬលាដលងពីតំ្ដណង ឬក្ៅក្ពលបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រណាមាន ក់្ ក្ដ្ឋយ
មូលក្េតុ្ក្ផេងៗស្សបតាមវធិានក្នះ។ 

 
១៥.២  ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួសក្ដ្ឋយភាគីវវិា  

 ក្ដ្ឋយស្សបតាមវធិាន ១៥.៣ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួសក្ដ្ឋយម.ជ.ម.) ក្ៅ
ក្ពលដដលមជឈត្តក្រណាមាន ក់្រត្ូវដ្ឋក់្ជំនួស ក្ៅក្នុងអំ ុងក្ពលននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 
ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួសក្ន្ទះ រត្ូវក្ធវើក្ ើងស្សបតាមនីតិ្វធីិដូចគ្នន ដូចមានដចងក្ៅក្នុង
វធិាន ១០ (ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ) ដដលរត្ូវអនុវត្តសរមាប់ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួស 
ក្ដ្ឋយរត្ូវចាប់ក្ផតើមមិនក្លើសពី ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន ក្រោយពីភាគីវវិា ដដលរត្វូ
ដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួស បាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរដ្ឋក់្មជឈត្តក្រជំនួស។ គ្នា ន
ភាគីវវិា ណាមួយ រត្ូវបានរារាងំមិនឱ្យចូលរមួក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួស ក្ដ្ឋយ
មូលក្េតុ្ថាភាគីវវិា ក្ន្ទះ ខ្ក្ខានមិនបានចូលរមួពីដំបូងក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រដដល
នឹងរត្ូវបានដ្ឋក់្ជំនួសក្ន្ទះក្ ។ 
 

១៥.៣ ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួសក្ដ្ឋយម.ជ.ម. 
 តាមរយៈសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា ណាមួយក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន របសិនក្បើ
ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង កំ្ណត់្ថាក្ដើមបីធាន្ទភាពឆ្នប់រេ័សនន
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ឬក្ដើមបកី្ចៀសវាងោរពនោរក្ពលដដលមិនចំាបាច់ ក្ដ្ឋយគិត្
ពិចារណាអំពីោលៈក្ សៈពិក្សសន្ទន្ទក្ៅក្នុងសំណំុក្រឿង ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាា -
ធិោរដត្ងតំាងជំនួសឱ្យគូភាគីវវិា  អាចដត្ងតំាងមជឈត្តក្រជំនួសណាមាន ក់្  បន្ទទ ប់ពីបាន
 ុក្ឱ្ោសឱ្យគូភាគីវវិា  និងមជឈត្តក្រដន ក្ ៀត្ននក្វ ិោមជឈត្តក្មា ផតល់ក្ោបល់
រចួក្េើយ។ 
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១៥.៤ ល ធផលននោរដ្ឋក់្មជឈត្តក្រជំនួស 
 របសិនក្បើ មជឈត្តក្រដត្មួយរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួយរបូ ឬរបធាន
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាននសមាជិក្មជឈត្តក្រក្រចើនរបូ រត្ូវបានដ្ឋក់្ជំនួស 
សវន្ទោរដដលបានក្ធវើក្េើយរត្ូវក្ធវើាជាងាី ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀង
ក្ផេងពីក្នះ។ របសិនក្បើមជឈត្តក្ររបូណាក្ផេងក្ ៀត្ននក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលមាន
សមាជិក្មជឈត្តក្រក្រចើនរបូ រត្ូវបានដ្ឋក់្ជំនួស សវន្ទោរដដលបានក្ធវើក្ ើងពីមុនអាចរត្ូវ
បានក្ធវើក្ ើងាជាងាី ដផអក្តាមឆន្ទទ នុសិ ធិរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា បន្ទទ ប់ពីបានពិភាក្ាជា
មួយគូភាគីវវិា រចួក្េើយ។ របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មា បានក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យបក្ណាត ះ
អាសនន ឬមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយដផនក្រចួក្េើយ សវន្ទោរដដលពាក់្ព័នធទំាងស្សងុនឹង
មជឈត្តវនិិចេ័យទំាងក្ន្ទះមិនរត្ូវក្ធវើាក្ ើងវញិក្  ក្េើញមជឈត្តវនិិចេ័យទំាងក្ន្ទះ រត្វូបនត
មានសុពលភាពដដដល។ 
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ជំពូកទី ៤ ដំពណ្ើ រការមជឈត្តការ 

 

វិធាន ១៦.- ទីកផ្នលងពធវើមជឈត្តការ 

ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ឬក្ដ្ឋយារោលៈក្ សៈ
ន្ទន្ទននសំណំុក្រឿង ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាសក្រមចថា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរក្ផេងក្ ៀត្មាន 
លក្ខណៈសមស្សបជាង  ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរននមជឈត្តក្មាទំាងអស់ដដលក្ធវើក្ ើងក្រោម
វធិានក្នះ គឺរាជធានីភនំក្ពញ រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ ដូចមានដចងក្ៅក្នុងវធិាន ២៤.៣ 
( ីក្ដនលងសរមាប់របជំុ និងសវន្ទោរ)  ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ មិនកំ្ណត់្អំពី ីក្ដនលង ដដល
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចជួបរបជំុ និងក្ធវើសវន្ទោរក្ន្ទះក្ ។ 

 

វិធាន ១៧.- ចាប់អនុវត្ត និងស្មធម៌  

១៧.១  ចាប់អនុវត្ត 
គូភាគីវវិា មានក្សរភីាពក្នុងោររពមក្រពៀងយក្ចាប់ណាមួយ ដដលក្វ ិោ

មជឈត្តក្មារត្វូយក្មក្អនុវត្ត ក្េើយក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវអនុវត្តចាប់ក្ន្ទះចំក្ពាះខ្លឹមារ
ននវវិា ។ ក្នុងក្រណីដដលមិនមានោររពមក្រពៀងគ្នន  ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូកំ្ណត់្យក្ចាប់
ណាមួយ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សបមក្អនុវត្ត។ 

 
១៧.២  សមធម៌ និងោរសរមុះសរមួល  

ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូក្ធវើមជឈត្តវនិិចេ័យតាមសមធម៌ ឬតាមោរសរមុះសរមួល ដត្
ក្នុងក្រណី និងក្នុងក្រមិត្ ដដលគូភាគីវវិា បានអនុញ្ញដ ត្ោ៉ងចាស់លាស់ឱ្យក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាក្ធវើដូក្ចាន ះដត្បុ៉ក្ណាោ ះ។ 

 
១៧.៣ បញ្ដត្តិក្នុ ងកិ្ចចសនោ និង មាល ប់ពាណិជជក្មា 

 ក្ៅរគប់ក្រណីទំាងអស់ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវយក្មក្ពិចារណានូវបញ្ដត្តិន្ទន្ទ
ដដលមានដចងក្នុងកិ្ចចសនោ របសិនក្បើមាន រមួទំាង មាល ប់ពាណិជជក្មាន្ទន្ទដដល
ពាក់្ព័នធ។ 
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វិធាន ១៨.- ភាសា 

១៨.១  ភាាននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 
គូភាគីវវិា  មានក្សរភីាពក្នុងោររពមក្រពៀងយក្ភាាណាមួយ ឬក្រចើនមក្ក្របើ

ក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ។ ក្នុងក្រណីដដលគ្នា នោររពមក្រពៀងគ្នន  ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាច
សក្រមច យក្ភាាណាមួយជាភាាសរមាប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្ដ្ឋយគិត្ពិចារណា
ក្លើោលៈក្ សៈន្ទន្ទដដលពាក់្ព័នធទំាងអស់ រមួបញ្ចូ លទំាងភាាននកិ្ចចសនោផងដដរ។ 

 
១៨.២  ោរបក្ដរប 

 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចបង្ហគ ប់ឱ្យភាគីវវិា ណាមួយក្ធវើោរបក្ដរប ោរទាក់្ ងជា
លាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ណាមួយ ក្ៅជាភាាណាមួយ និងក្នុង រមង់
ណាមួយដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។ 

 
១៨.៣  ភាាននមជឈត្តវនិិចេ័យ ឬក្សចក្តីបង្ហគ ប់ 

 របសិនក្បើភាាននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្ទាះតាមរយៈោរក្រជើសក្រ ើសរបស់គូភាគី
វវិា  ឬតាមោរកំ្ណត់្របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ស្សបតាមវធិាន ១៨ (ភាា) គឺជាភាា
ក្ផេងក្រៅពីភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលសក៏្ក្ដ្ឋយ ក៏្ភាាននមជឈត្តវនិិចេ័យ ឬក្សចក្តីបង្ហគ ប់ 
ដដលក្ចញក្ដ្ឋយក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវដត្ជាភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលស បន្ទទ ប់ពីបាន
ពិភាក្ាជាមួយគូភាគីវវិា រចួក្េើយ។ 

វិធាន ១៩.- ទឡ្ាកីរណ៍្ចំពពាះយតុាត ធិការរបស្ព់វទិកាមជឈត្តកមម 

១៩.១  ោរកំ្ណត់្អំពីយុតាត ធិោររបស់ម.ជ.ម.មុនក្ពលក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបានបក្ងកើត្ 
 មុនក្ពលដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្  របសិនក្បើភាគីវវិា បដិក្សធ
ចំក្ពាះអត្ថិភាព ឬសុពលភាពននកិ្ចចសនោមជឈត្តក្មា ឬចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ម.ជ.ម. ក្នុង
ោរចាត់្ដចងក្ធវើមជឈត្តោរក្លើសំណំុក្រឿង ម.ជ.ម តាមរយៈគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង រត្ូវ
កំ្ណត់្ថាក្ត្ើោរបដិក្សធ ដដលបានដ្ឋក់្មក្ ម.ជ.ម. ក្ន្ទះ រតឹ្មរត្ូវដដរឬក្ ។ របសិន ក្បើ
គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាងកំ្ណត់្ថា ម.ជ.ម. មិនមានយុតាត ធិោរក្នុងោរចាត់្ដចងក្ធវើ
មជឈត្តោរក្ ក្ន្ទះ គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាងអាចសក្រមចបញ្ច ប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ
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បាន។ រាល់ក្សចក្តីសក្រមចរបស់គណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង មិនប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្នុងោរក្ចញក្សចក្តីសក្រមចអំពីយុតាត ធិោររបស់ខ្លួនក្ ើយ។ 
 

១៩.២  ោរសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអំពីយុតាត ធិោររបស់ខ្លួន 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានអំណាចក្នុងោរសក្រមចយុតាត ធិោររបស់ខ្លួន  រមួទំាងោរ
ជំទាស់ន្ទន្ទ ដដលពាក់្ព័នធនឹងអត្ថិភាព សុពលភាព ឬវាិលភាពអនុវត្តននកិ្ចចសនោ
មជឈត្តក្មា។ 
 
 របសិនក្បើ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាសក្រមចថាខ្លួនមានយុតាត ធិោរ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ 
(ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពី  ួលបានក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរសក្រមចក្ន្ទះ 
ភាគីវវិា  អាចក្សនើឱ្យតុ្លាោរមានសមត្ថកិ្ចចក្ធវើោរសក្រមច ដដលោរសក្រមចរបស់
តុ្លាោរអំពីបញ្ញា ក្នះ គឺជាោរសក្រមចដដលបិ ផលូវត្វ៉ា។ ក្ៅក្ពលសំក្ណើ សំុោរសក្រមច
របស់តុ្លាោរ ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ៅមិនទាន់រត្ូវបានសក្រមចក្ៅ
ក្ ើយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចបនតដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យបាន។ 
 

១៩.៣  កិ្ចចសនោ និងខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា 
 សរមាប់ក្គ្នលបំណងននវធិាន ១៩ (  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា) របសិនក្បើខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មាជាដផនក្មួយននកិ្ចចសនោ ខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា
ក្ន្ទះ រត្វូចាត់្ ុក្ជាោររពមក្រពៀងក្ដ្ឋយដ ក្ ដដលមិនទាក់្ ងនឹង  លក្ខខ្ណឍ  និងខ្
ដចងក្ផេងក្ ៀត្ននកិ្ចចសនោក្ ើយ។ ោរសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាដដលចាត់្ ុក្
កិ្ចចសនោថាក្មាឃៈ និងអារឥត្ោរ មិននំ្ទឱ្យខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មាក្ន្ទះបាត់្សុពល
ភាពក្ ើយ។ 

 

១៩.៤    ា ីក្រណ៍បញ្ញជ ក់្ថាក្វ ិោមជឈត្តក្មាពំុមានយុតាត ធិោរ 

   ាីក្រណ៍ដដលបញ្ញជ ក់្ថា ក្វ ិោមជឈត្តក្មាពំុមានយុតាត ធិោរ រត្វូក្លើក្ក្ ើងមុន
ក្ពលដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា សរមាប់បញ្ញា យុតាត ធិោរទាក់្ ងនឹងោរទាមទារ ឬមុន
ក្ពលដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាចំក្ពាះបណតឹ ងត្ប សរមាប់បញ្ញា យុតាត ធិោរទាក់្ ងនឹង
បណតឹ ងត្ប។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាច  ួលយក្  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោ
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មជឈត្តក្មា ដដលរត្ូវបានក្លើក្ក្ ើងក្រោយក្ពលកំ្ណត់្ខាងក្លើបាន របសិនក្បើក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាយល់ថា ោរយឺត្ោ៉វក្នុងោរដ្ឋក់្  ាីក្រណ៍ក្ន្ទះមានមូលក្េតុ្រតឹ្មរត្ូវ។  
 
 មិនរត្ូវហាមឃាត់្ភាគីវវិា ណាមួយ មិនឱ្យក្លើក្ក្ ើងពី  ាីក្រណ៍ខាងក្លើ 
ក្ដ្ឋយក្េតុ្ថាភាគីវវិា ក្ន្ទះបានដត្ងតំាង ឬចូលរមួក្នុងោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ ើយ។ 

 

១៩.៥    ា ីក្រណ៍បញ្ញជ ក់្ថាក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ធវើេួសរក្បខ្ណឍ សមត្ថកិ្ចចរបស់ខ្លួន 

   ាីក្រណ៍បញ្ញជ ក់្ថា ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ធវើេួសរក្បខ្ណឍ សមត្ថកិ្ចចរបស់ខ្លួន ក្នុង
ក្ពលដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ រត្ូវក្លើក្ក្ ើងភាល មៗ បន្ទទ ប់ពីក្ក្ើត្ក្ ើងនូវបញ្ញា  ដដលរត្វូបាន 
ក្ចា ថា េួសរក្បខ្ណឍ សមត្ថកិ្ចចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាច  ួល 
យក្  ាីក្រណ៍ក្ន្ទះក្រោយក្ពលកំ្ណត់្ខាងក្លើបាន របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា
ោរយឺត្ោ៉វក្នុងោរដ្ឋក់្  ាីក្រណ៍ក្ន្ទះមានមូលក្េតុ្រតឹ្មរត្ូវ។ 

 

១៩.៦ ោរសក្រមចក្លើ  ា ីក្រណ៍ជាបញ្ញា បឋម ឬជាមជឈត្តវនិិចេ័យសក្រមចក្លើអងគក្សចក្តី 

 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចសក្រមចក្លើ  ាីក្រណ៍ពាក់្ព័នធនឹងយុតាត ធិោររបស់ខ្លួន 
ក្ដ្ឋយចាត់្ ុក្ ជាបញ្ញា បឋម ឬជាមជឈត្តវនិិចេ័យសក្រមចក្លើអងគក្សចក្តីរបស់ខ្លួន។  

 

វិធាន ២០.- បញ្ញត្តទិូពៅអពំីដំពណ្ើ រការមជឈត្តការ 

២០.១  ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ និងក្សចក្តីដណនំ្ទ 
បន្ទទ ប់ពីពិភាក្ាជាមួយគូភាគីវវិា  ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើភាពាំុញំុ៉ និងត្នមលននវវិា  

ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរក្នុងលក្ខណៈ ដដលក្វ ិោមជឈត្តោរយល់ថា
សមស្សប ក្ដើមបធីាន្ទភាពយុត្តិធម៌ ឆ្នប់រេ័ស របសិ ធភាព ចំណាយអស់តិ្ច និងផតល់
ដំក្ណាះស្ាយចុងក្រោយននវវិា ។ ក្ៅក្នុងរគប់ក្រណីទំាងអស់ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវ
ដំក្ណើ រោរក្នុងលក្ខណៈ ដដលគូភាគីវវិា រត្ូវបាន  ួលោរយក្ចិត្ត ុក្ដ្ឋក់្ក្សាើៗគ្នន  និង
ភាគីវវិា នីមួយៗរត្ូវបានផតល់ឱ្ោសសមរមយក្ដើមបបីង្ហា ញក្រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួន។ 
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ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្ចញក្សចក្តីបង្ហគ ប់ ឬក្សចក្តីដណនំ្ទ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា
យល់ថាសមស្សប ក្ដ្ឋយក្សចក្តីបង្ហគ ប់ និងក្សចក្តីដណនំ្ទក្ន្ទះមិនរត្ូវផទុយនឹងវធិានក្នះ 
ឬចាប់ដដលរគប់រគងមជឈត្តោរក្ ើយ។ ស្សបតាមវធិាន ៤.១ (ោរទាក់្ ងជាលាយ
លក្ខណ៍អក្េរ) រាល់ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ និងក្សចក្តីដណនំ្ទទំាងអស់រត្ូវក្ធវើជាលាយលក្ខណ៍
អក្េរ។ 

ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មាបានកំ្ណត់្ក្ផេងពីក្នះ គូភាគីវវិា យល់រពមក្នុង
ោរក្គ្នរពតាមក្សចក្តីបង្ហគ ប់ ឬក្សចក្តីដណនំ្ទក្ដ្ឋយមិនបងអង់។ 
 

២០.២  ោររបជំុក្រត្ៀម និងោររបជំុបដនថមន្ទន្ទ 
 ភាល មៗតាមដដលក្ធវើក្ៅបាន ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំោររបជំុក្រត្ៀមជាមួយគូ
ភាគីវវិា  ក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬក្ដ្ឋយមក្ធោបាយក្ផេងៗក្ ៀត្ ក្ដើមបកី្រៀបចំ និងកំ្ណត់្ោល
វភិាគននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរបន្ទទ ប់ ឬ/និង ក្ដើមបពិីភាក្ាអំពីនីតិ្វធីិ ដដលមានភាពសម
ស្សប និងចំណាយអស់តិ្ចបំផុត្សរមាប់សំណំុក្រឿង។ 
 

បដនថមក្លើោររបជំុក្រត្ៀម  ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំឱ្យមានោររបជំុបដនថម 
ឧទាេរណ៍ ដូចជាក្ដើមបពិីនិត្យ ីតំាង វត្ថុ ឬឯក្ារន្ទន្ទ ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ២៥.២ 
(ោរាក្សួរ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ និងោរពិនិត្យភសតុតាង) ឬពិនិត្យក្លើភាពរកី្ចំក្រ ើនននដំក្ណើ រ
ោរមជឈត្តោរ។ បញ្ដត្តិននវធិាន ២៤ (សវន្ទោរ និងោររបជំុ) រត្ូវអនុវត្តចំក្ពាះោររបជំុ
បដនថមន្ទន្ទ។ 
 

២០.៣  ោរដសវងរក្ដំក្ណាះស្ាយក្ដ្ឋយស្សុះស្សួលគ្នន  
 មុនក្ពល ឬក្នុងអំ ុងក្ពលរបជំុក្រត្ៀម ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវពិភាក្ាជាមួយគូភាគី
វវិា  ក្ដើមបីដសវងរក្ល ធភាពក្នុងោរក្ដ្ឋះស្ាយវវិា ក្ដ្ឋយស្សុះស្សួលគ្នន  និងរត្ូវជួយ
គូភាគីវវិា ក្នុងលក្ខណៈណាមួយដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។ 

 
២០.៤  ោរបំដបក្ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរដ្ឋច់ៗពីគ្នន  

បន្ទទ ប់ពីបានពិភាក្ាជាមួយគូភាគីវវិា  ក្វ ិោមជឈត្តក្មា តាមរយៈឆន្ទទ នុសិ ធិ
របស់ខ្លួន អាចបំដបក្ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរដ្ឋច់ៗពីគ្នន  និងកំ្ណត់្ឱ្យគូភាគីវវិា ក្ផ្ទត ត្ោរ
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បង្ហា ញន្ទន្ទរបស់ពួក្ក្គក្លើបញ្ញា ន្ទន្ទ ដដលក្សចក្តីសក្រមចសក្រមចក្លើបញ្ញា ទំាងក្ន្ទះ 
អាចបំដបក្សំណំុក្រឿងទំាងមូល ឬជាដផនក្។  

 
២០.៥ ោរចូលរមួពីត្តិ្យជន 

ក្វ ិោមជឈត្តក្មា មានអំណាចក្នុងោរអនុញ្ញដ ត្ឱ្យត្តិ្យជនចូលរមួជាភាគីវវិា  
ក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ របសិនក្បើគូភាគីវវិា  រមួទំាងត្តិ្យជន បានរពមក្រពៀងចំក្ពាះ
ោរចូលរមួក្ន្ទះជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ។ ក្នុងក្រណីក្នះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្ចញជា
មជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរដត្មួយ ឬមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយដ ក្ សរមាប់ក្ដ្ឋះស្ាយរាល់វវិា 
របស់គូភាគីវវិា ។ 

វិធាន ២១.- ការរមួបញ្ចូលមជឈត្តការ 

២១.១  លក្ខខ្ណឍ សរមាប់ោររមួបញ្ចូ ល 
 តាមសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា ណាមួយ និងក្ដ្ឋយមានោរយល់រពមពីគូភាគីវវិា  
អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចរមួបញ្ចូ លមជឈត្តោរ ២ (ពីរ) ឬក្រចើន ដដលរត្វូបានផតួចក្ផតើមក្ ើង
ក្រោមវធិានក្នះឱ្យក្ៅជាមជឈត្តោរដត្មួយបាន។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចដក្ដរបក្ដ្ឋយ
ដំក្ ើង ឬបនថយក្នរមក្សវារដឌបាល និងក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដផអក្តាមោលៈ
ក្ សៈ ដំណាក់្ោល និងផលប៉ះពាល់ននោររមួបញ្ចូ លក្ន្ទះក្លើក្សវាក្មាន្ទន្ទ របស់
ម.ជ.ម. និងរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
 

២១.២ ោលៈក្ សៈពាក់្ព័នធ 
ក្ដើមបីសក្រមចក្លើោររមួបញ្ចូ លមជឈត្តោរ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចពិចារណា

ោលៈក្ សៈក្ផេងៗជាក្រចើន ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នយល់ថាពាក់្ព័នធ រមួបញ្ចូ លទំាង
ោលៈក្ សៈដូចខាងក្រោម៖ 

ក្- ក្ត្ើោរទាមទារទំាងអស់ ក្ៅក្នុងមជឈត្តោរន្ទន្ទរត្ូវបានក្ធវើក្ ើងក្រោមកិ្ចចសនោ
មជឈត្តក្មាដត្មួយដដរឬក្  

ខ្- របសិនក្បើ ោរទាមទាររត្វូបានក្ធវើក្ ើងក្រោមកិ្ចចសនោមជឈត្តក្មាក្ផេងគ្នន  ក្េើយ
មជឈត្តោរក្ធវើក្ ើងរវាងភាគីវវិា ដូចគ្នន  ក្ត្ើវវិា ន្ទន្ទក្ៅក្នុងមជឈត្តោរទំាងក្ន្ទះ 
ក្ក្ើត្ក្ ើងពាក់្ព័នធនឹង ំន្ទក់្ ំនងគតិ្យុត្តិដូចគ្នន ដត្មួយ និងកិ្ចចសនោមជឈត្តក្មា 
ទំាងក្ន្ទះរត្ូវបានចាត់្ ុក្ថាមិនផទុយគ្នន ដដរឬក្  និង 
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គ- ក្ត្ើមជឈត្តក្ររត្ូវបានដត្ងតំាងសរមាប់មជឈត្តោរក្លើសពីមួយដដរឬក្  និងរបសិន 
បានដត្ងតំាង ក្ត្ើមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតំាងក្ន្ទះជាមជឈត្តក្រដត្មួយ ឬក្ផេង 
គ្នន ។ 

 

២១.៣ ោររមួបញ្ចូ លមជឈត្តោរន្ទន្ទក្ៅក្នុងមជឈត្តោរដំបូងដដលបាន  ួល និងចាប់ក្ផតើម  
 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ក្ៅក្ពលរមួបញ្ចូ លគ្នន នូវ
មជឈត្តោរន្ទន្ទ មជឈត្តោរទំាងក្ន្ទះរត្ូវរមួបញ្ចូ លក្ៅក្នុងមជឈត្តោរមួយ ដដលអគគក្លខា-
ធិោរដ្ឋឌ ន បាន  ួលដំបូងក្គបងអស់នូវក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តោរក្ន្ទះ របសិនក្បើ
មិនទាន់មានមជឈត្តោរណាមួយរត្ូវបានចាប់ក្ផតើមដំក្ណើ រោរក្ៅក្ ើយក្ ក្ន្ទះ ឬក្ៅក្នុង
មជឈត្តោរមួយ ដដលបានដំក្ណើ រោរមុនក្គ របសិនក្បើមជឈត្តោរននសំណំុក្រឿងរត្ូវបាន
ចាប់ក្ផតើមក្េើយក្ន្ទះ។ 
 

វិធាន ២២.- ការដាក់ពស្ចកតីផ្ងលងពដាយគភូាគវីិវាទ 

២២.១  ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលង 
 ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មាបានកំ្ណត់្ក្ផេងពីក្នះ ក្រោយពីបានពិភាក្ា
ជាមួយគូភាគីវវិា  ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងរត្ូវក្ធវើក្ ើងស្សបតាមវធិាន ២២ (ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តី
ដងលងក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា )។ 
 

២២.២  ក្សចក្តីដងលងទាមទារ 
 ក្លើក្ដលងដត្ក្សចក្តីដងលងទាមទាររត្ូវបានដ្ឋក់្រចួក្េើយស្សបតាមវធិាន ៧.៣ 
(ោរភាជ ប់ក្សចក្តីដងលងទាមទារ) ភាគីបតឹងទាមទារ ក្នុងកំ្ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃ
របតិ្ ិនបន្ទទ ប់ពីបាន  ួលោរជូនដំណឹង ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ១០.៧ (ោរជូន
ដំណឹងអំពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) រត្ូវដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងទាមទារ ដដលមានបញ្ញជ ក់្
ក្សចក្តីលមអិត្ដូចខាងក្រោម៖ 

ក្- អងគក្េតុ្ដដលគំ្នរ ោរទាមទារក្ន្ទះ 
ខ្- មូលដ្ឋឌ នចាប់ ឬ  ាីក្រណ៍តាមផលូវចាប់ដដលគំ្នរ ោរទាមទារក្ន្ទះ និង 
គ- សំណងោរខូ្ចខាត្ ឬោរសក្ន្រង្ហគ ះដដលទាមទារ រពមជាមួយចំនួន ឹក្របាក់្

ននោរទាមទារដដលអាចកំ្ណត់្បានទំាងអស់។ 
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២២.៣  ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និងបណតឹ ងត្ប 

 ក្លើក្ដលងដត្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះារត្ូវបានរបគល់រចួក្េើយស្សបតាមវធិាន ៨.៣ 
(ោរភាជ ប់ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និង  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) 
ភាគីក្ឆលើយត្ប ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្សចក្តី
ដងលងទាមទារ រត្វូដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា ដដលមានបញ្ញជ ក់្ក្សចក្តីលំអិត្ដូចខាងក្រោម៖ 

ក្- អងគក្េតុ្ និងអំណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្នុងក្សចក្តីដងលងទាមទារ ដដលភាគីក្ឆលើយ 
ត្ប  ួលាគ ល់ 

ខ្- អងគក្េតុ្ និងអំណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្នុងក្សចក្តីដងលងទាមទារ ដដលភាគីក្ឆលើយ 
ត្បបដិក្សធ និងមូលក្េតុ្ននោរបដិក្សធក្ន្ទះ និង 

គ- អងគក្េតុ្ និងអំណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលភាគីក្ឆលើយត្បដផអក្ជា 
មូលដ្ឋឌ ន។ 

 

ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាអាចមានបញ្ចូ លផងដដរនូវបណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរ
ោត់្ក្ង លគឹក្ណាបណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ងក្ន្ទះសថិត្ក្នុងយុតាត ធិោររបស់
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងរត្ូវបំក្ពញតាមលក្ខខ្ណឍ ត្រមវូន្ទន្ទននវធិាន ២២.២ (ក្សចក្តីដងលង
ទាមទារ)។  

 
២២.៤  ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាចំក្ពាះបណតឹ ងត្ប 

 របសិនក្បើបណតឹ ងត្បរត្វូបានក្ធវើក្ ើង ភាគីបតឹងទាមទារ ក្នុងកំ្ ុងក្ពល ៣០ 
(ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា រត្ូវបញ្ជូ នក្សចក្តីដងលង
ក្ដ្ឋះាចំក្ពាះបណតឹ ងត្បក្ន្ទះ ក្ដ្ឋយក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាក្ន្ទះរត្វូបំក្ពញតាមលក្ខខ្ណឍ
ត្រមូវន្ទន្ទននវធិាន ២២.៣ (ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និងបណតឹ ងត្ប)។ 
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២២.៥  ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងបដនថម 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូសក្រមចថាក្ត្ើ ក្សចក្តីដងលងបដនថមណាមួយ របសិនក្បើមាន 
ដដលរត្ូវត្រមូវពីគូភាគីវវិា  ឬដដលអាចបង្ហា ញក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា ។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវ
កំ្ណត់្រយៈក្ពលសរមាប់ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងបដនថមទំាងក្ន្ទះ។ 
 

២២.៦  ឯក្ារក្ោង 
ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលង ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ២២ (ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយគូភាគី

វវិា ) រត្ូវអមក្ដ្ឋយសំក្ៅចមលងននឯក្ារក្ោងទំាងអស់ ដដលភាគីវវិា ណាមួយមិន
ទាន់បានដ្ឋក់្ពីមុន។ 
 

២២.៧  ោរបំពានោត្ពវកិ្ចច និងោរមិនក្គ្នរពតាមវធិាន 
 របសិនក្បើ ភាគីបតឹងទាមទារខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងទាមទារ ក្ដ្ឋយមិន
បានបង្ហា ញពីមូលក្េតុ្រគប់រគ្នន់ ក្ៅក្នុងអំ ុងក្ពលកំ្ណត់្ និងរបសិនក្បើសមស្សប 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវក្ចញក្សចក្តីបង្ហគ ប់ឱ្យបញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ  បន្ទទ ប់ពីសក្រមច
ក្លើបញ្ញា ក្ផេងក្ ៀត្ដដលក្ៅក្សសសល់ និងដដលរត្ូវក្ដ្ឋះស្ាយ។ 
 

ក្ៅរគប់ក្រណីទំាងអស់ ក្ដ្ឋយមិនបានបង្ហា ញពីមូលក្េតុ្រគប់រគ្នន់ របសិនក្បើ
ភាគីវវិា ណាមួយ ខ្ក្ខាន ឬបដិក្សធក្នុងោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងន្ទន្ទដដលត្រមូវ ក្នុងោរ
ចូលរមួក្នុងក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឬក្នុងោរក្គ្នរពតាមវធិានក្នះ ឬក្សចក្តីបង្ហគ ប់ ក្សចក្តីដណនំ្ទ 
ឬមជឈត្តវនិិចេ័យរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្វ ិោមជឈត្តក្មាតាមោរសមស្សបអាចដំក្ណើ រ
ោរមជឈត្តក្មា និងក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយដផអក្តាមក្សចក្តីដងលង និងភសតុតាង 
ដដលបានដ្ឋក់្មក្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។    
 

វិធាន ២៣.- ការដកពាកយបណ្តឹ ង ការផ្កផ្រប និងការពដាះសា 

២៣.១  ោរដក្ពាក្យបណតឹ ង 
 បន្ទទ ប់ពីមានក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគីបតឹងទាមទារមានសិ ធិក្នុង
ោរដក្ពាក្យបណតឹ ងរបស់ខ្លួន ក្លើក្ដលងដត្មានោរជំទាស់ពីភាគីក្ឆលើយត្ប និងក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា   ួលាគ ល់ផលរបក្ោជន៍ស្សបចាប់របស់ភាគីក្ឆលើយត្ប ក្នុងោរ  ួលបាន
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ក្សចក្តីសក្រមចាថ ពរក្លើវវិា ។ ក្នុងក្រណីដដលមានោរដក្ពាក្យបណតឹ ង  ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា រត្ូវក្ចញក្សចក្តីបង្ហគ ប់បញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ។ 
 

២៣.២ ោរដក្ដរបពាក្យបណតឹ ង និងោរដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា 
 ក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ភាគីវវិា ណាមួយអាចដក្ដរប ឬបដនថមោរទាមទារ ោរ
ក្ដ្ឋះា បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់
ថា ោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្ន្ទះមិនសមស្សប ក្ដ្ឋយាោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្ន្ទះនឹង 
ពនោរដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងបងកឱ្យមានក្សចក្តីលំក្អៀងដល់ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ឬ
ោលៈក្ សៈក្ផេងក្ ៀត្។ ក្ទាះបីជាោ៉ងណាក៏្ក្ដ្ឋយ ភាគីវវិា មួយមិនអាចដក្ដរប ឬ
បដនថមក្លើពាក្យបណតឹ ង ឬោរក្ដ្ឋះាបានក្ ើយ របសិនក្បើោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្លើ 
ពាក្យបណតឹ ង ឬោរក្ដ្ឋះាក្ន្ទះសថិត្ក្ៅក្រៅយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 
 

វិធាន ២៤.- ស្វនាការ នងិការរបជុ ំ

២៤.១  សវន្ទោរ  
 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងអំពីរក្បៀបននោរក្ធវើសវន្ទោរ ដូចជាោរ
រពមក្រពៀងក្ធវើសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ ឬក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើឯក្ារ និងលិខិ្ត្ាន មក្ផេងៗ 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវសក្រមចថាក្ត្ើ រត្ូវក្ធវើសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ ឬរត្ូវដំក្ណើ រោរ 
មជឈត្តោរ ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើឯក្ារ និងលិខិ្ត្ាន មក្ផេងៗដត្បុ៉ក្ណាោ ះ។ 
 

របសិនក្បើមានោរក្សនើសំុក្ដ្ឋយភាគីវវិា ណាមួយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ធវើ
សវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ ក្ៅដំណាក់្ោលសមរមយណាមួយននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ។ 
 

២៤.២  សវន្ទោរបដនថម 
ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ក្ៅក្នុងដំណាក់្ោលណា

មួយននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងក្ៅមុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
អាច សក្រមចឱ្យមានសវន្ទោរបដនថមរបសិនក្បើោលៈក្ សៈននមជឈត្តោរត្រមូវ។ 
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២៤.៣  ីក្ដនលងរបជំុ និងសវន្ទោរ 
 ក្ទាះបីជា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោររត្ូវបានកំ្ណត់្ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ១៦ ( ី
ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ) ក៏្ក្ដ្ឋយ ក៏្ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំោររបជំុ និងសវន្ទោរ តាម
មក្ធោបាយណាមួយក្ផេងក្ ៀត្ និងក្ៅ ីក្ដនលងណាមួយក្ផេងក្ ៀត្ ដដលក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។ 
 

២៤.៤  ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីសវន្ទោរ 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូកំ្ណត់្ោលបរកិ្ចេ  ក្ពលក្វលា  ីក្ដនលង និងរក្បៀបននោរក្ធវើ
សវន្ទោរ និងរត្ូវផតល់ដំណឹងជាមុនក្ៅគូភាគីវវិា អំពីបញ្ញា ទំាងក្នះ ោ៉ងក្ហាចណាស់ 
១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន មុនោលបរកិ្ចេ ក្ធវើសវន្ទោរ។ 

 
 របសិនក្បើភាគីវវិា ននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរខ្ក្ខានក្នុងោរបង្ហា ញខ្លួន ក្ៅក្នុង
សវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ ក្ដ្ឋយមិនបានបង្ហា ញមូលក្េតុ្រគប់រគ្នន់ននោរខ្ក្ខានក្នះ 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចបនតក្ធវើមជឈត្តក្មា និងអាចក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើក្សចក្តី
ដងលង និងភសតុតាងដដលបានដ្ឋក់្មក្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 

 
២៤.៥  បញ្ជ ីបឋមននចំណុចវវិា  និងសំណួរមុនក្ពលមានសវន្ទោរ 

 ោ៉ងក្ហាចណាស់ ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន មុនក្ពលក្ធវើសវន្ទោរ ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាអាចផតល់ដល់គូភាគីវវិា នូវបញ្ជ ីបឋមននចំណុចវវិា  ឬសំណួរ ដដលក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា មានបំណងឱ្យភាគីវវិា ទំាងអស់ពិចារណាជាពិក្សស។ 
 

២៤.៦  វត្តមានក្នុងក្ពលសវន្ទោរ ោរបក្ដរប និងោរក្ត់្រតា 
 គូភាគីវវិា រត្ូវមានសិ ធិចូលរមួក្នុងសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្។ រគប់សវន្ទោរ
ទំាងអស់ រត្ូវក្ធវើក្ ើងជាលក្ខណៈឯក្ជន ក្លើក្ដលងដត្ភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី
ក្នះ។ ស្សបតាមវធិាន ១៨.២ (ោរបក្ដរប) ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចបង្ហគ ប់ឱ្យបក្ដរប
ោរទាក់្ ងក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ ឬោរទាក់្ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរណាមួយ ដដលរត្ូវបាន
ក្ធវើក្ ើង ឬរត្វូបានដ្ឋក់្ក្នុងក្ពលសវន្ទោរ។ 
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 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចសក្រមចថា ក្ត្ើសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្នឹងរត្ូវក្ត់្រតា និង
ថាក្ត្ើោរក្ត់្រតាក្ន្ទះនឹងរត្ូវក្ធវើក្ដ្ឋយរក្បៀបណា។ 

 

វិធាន ២៥.- បញ្ញត្តទិូពៅអពំីភស្តតុាង 

២៥.១  បនទុក្បង្ហា ញភសតុតាង 
 ភាគីវវិា នីមួយៗរត្ូវមានបនទុក្បង្ហា ញអងគេតុ្ វធិានដដលរត្វូអនុវត្ត និង មាល ប់
ពាណិជជក្មាន្ទន្ទ ដដលជាមូលដ្ឋឌ នននោរទាមទារ  ឬបណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះារបស់ 
ភាគីវវិា ។ 
 

២៥.២ ោរាក្សួរ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ និងោរពិនិត្យភសតុតាង 
  ក្ៅក្ពលណាមួយននអំ ុងក្ពលននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាច

ក្រៀបចំឱ្យ មានោរាក្សួរ ឬបង្ហគ ប់ភាគីវវិា ណាមួយផតល់ោរបង្ហា ញក្ផេងៗដដលក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា យល់ថាចំាបាច់ ឬសមស្សប ដូចជា៖ 

ក្- ផតល់ឯក្ារ វត្ថុតាង ឬភសតុតាងក្ផេងក្ ៀត្ 
ខ្- ផតល់តារាងក្រៀបតាមអក្េរ ឬក្សចក្តីសក្ងខបរបស់ឯក្ារ  ឬភសតុតាងក្ផេងក្ ៀត្ 

ដដលភាគីវវិា ក្ន្ទះ បានបង្ហា ញ ឬមានបំណងបង្ហា ញ 
គ- ផតល់ ីក្ដនលង វត្ថុ ឬឯក្ារន្ទន្ទ ដដលសថិត្ក្ៅក្រោមោររគប់រគងរបស់ខ្លួន 

សត្ម្ខប់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ឬអនក្ជំន្ទញ ដដលរត្វូបានដត្ងតំាង 
ក្ដ្ឋយក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្ធវើោររត្តួ្ពិនិត្យ និង 

ឃ- ក្រៀបចំោរយក្គំរដូដលរត្ូវយក្ពី ីក្ដនលង វត្ថុ ឬឯក្ារ ដដលសថិត្ក្ៅក្រោមោរ
រគប់រគងរបស់ភាគីវវិា  ឬក្រៀបចំឱ្យមានោរអក្ងកត្ក្លើ ឬោរពិក្ាធក្លើ ដដល
គំរកូ្ន្ទះនឹងរត្វូយក្ក្ៅពិនិត្យ ឬសរមាប់ោរពិក្ាធណាមួយទំាងក្ន្ទះ។  

  
ភាគីវវិា  មានសិ ធិក្នុងោររត្តួ្ពិនិត្យភសតុតាងដដលបង្ហា ញក្ដ្ឋយភាគីវវិា មាខ ង

ក្ ៀត្។ 
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២៥.៣ ភាពអាច  ួលយក្បានននភសតុតាង 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូកំ្ណត់្អំពីភាពអាច  ួលយក្បាន  ំន្ទក់្ ំនង ារៈសំខាន់ 
និង  មៃន់ននភសតុតាងទំាងអស់។ ភសតុតាងមិនចំាបាច់រត្ូវដត្អាច  ួលយក្បានតាម
ផលូវចាប់ក្ន្ទះក្ ។ 
 

វិធាន ២៦.- សាកស ី

២៦.១  ក្សចក្តីជូនដំណឹងជាមុនក្ដ្ឋយភាគីវវិា  
 ក្ៅមុនក្ពលដំក្ណើ រោរសវន្ទោរ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចត្រមូវឱ្យភាគីវវិា នីមួយៗ
ផតល់ ក្សចក្តីជូនដំណឹងជាមុនអំពីអត្តសញ្ញដ ណរបស់ាក្េ ី  ក្ដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំាងាក្េី 
ជំន្ទញផងដដរ ក្ៅក្នុងវធិាន ២៦ (ាក្េ)ី ក្នះ ដដលភាគីវវិា នីមួយៗមានបំណងក្ោះ
ក្ៅ ក៏្ដូចជាអំពីក្មាវត្ថុ និង  ំន្ទក់្ ំនងននសក្ខីក្មារបស់ាក្េ ីរមួទំាងភាាដដលាក្េី
ក្ន្ទះនឹងក្របើក្នុងោរក្ធវើសក្ខីក្មា។ 
 

២៦.២  ោរអនុញ្ញដ ត្ ោរក្រមិត្ ឬោរបដិក្សធោរបង្ហា ញរបស់ាក្េ ី
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានឆន្ទទ នុសិ ធិក្នុង ោរអនុញ្ញដ ត្ ោរក្រមិត្ ឬោរបដិក្សធ ោរ
បង្ហា ញរបស់ាក្េ។ី 

 
២៦.៣  សក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ 

 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចកំ្ណត់្ឱ្យាក្េីក្ធវើសក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្នុង
 រមង់ក្ផេងក្ ៀត្សរមាប់ក្ធវើកំ្ណត់្រតា។ ស្សបតាមវធិាន ២៦.២ (ោរអនុញ្ញដ ត្ ោរក្រមិត្ 
ឬោរបដិក្សធោរបង្ហា ញរបស់ាក្េ)ី ភាគីវវិា អាចក្សនើឱ្យាក្េចូីលរមួក្នុងោរាក្សួរ 
ផ្ទទ ល់មាត់្។ របសិនក្បើាក្េខី្ក្ខានក្នុងោរចូលរមួោរាក្សួរផ្ទទ ល់មាត់្ ក្វ ិោ 
មជឈត្តក្មាអាចដ្ឋក់្ មៃន់ននពិចារណារបស់ខ្លួនក្លើសក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ដដល 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា សមស្សប ឬទាត់្ក្ចាល ឬលុបក្ចាលសក្ខីក្មាក្ន្ទះទំាងស្សុង។ 
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២៦.៤  ោរាក្សួរាក្េ ី
 ាក្េណីាមាន ក់្ ដដលផតល់សក្ខីក្មាក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់្ អាចរត្ូវបានាក្សួរក្ដ្ឋយ
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងក្ដ្ឋយភាគីវវិា នីមួយៗក្នុង រមង់ណាមួយដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា
បានកំ្ណត់្។ 

 
២៦.៥  ោរសបង ឬោរអះអាង 

 ាក្េណីាមាន ក់្ អាចរត្ូវបានក្វ ិោមជឈត្តក្មាត្រមូវឱ្យ ក្ធវើសក្ខីក្មាក្រោមសមបង ឬ
ោរអះអាង។ 
 

២៦.៦  ោរចាក្ក្ចញរបស់ាក្េ ី
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចត្រមូវឱ្យាក្េណីាមាន ក់្ចាក្ក្ចញពីសវន្ទោរ ក្នុងអំ ុង
ក្ពលាក្សួរាក្េដីន ក្ ៀត្។ 
 

វិធាន ២៧.- អនកជនំាញផ្ដលផ្ត្ងតាងំពដាយពវទិកាមជឈត្តកមម 
២៧.១  ោរដត្ងតំាងអនក្ជំន្ទញ 

 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ក្រោយពីោរពិភាក្ាជាមួយ
គូភាគីវវិា  ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចដត្ងតំាងអនក្ជំន្ទញឯក្រាជយមួយរបូ ឬក្រចើនរបូ ឱ្យក្ធវើ
របាយោរណ៍ ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា អំពីចំណុចវវិា ជាក់្លាក់្
ណាមួយ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាបានកំ្ណត់្។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវផតល់ដល់គូភាគីវវិា នូវ 
ោរកំ្ណត់្របស់ខ្លួនអំពីចំណុចវវិា ជាក់្លាក់្ ដដលត្រមវូឱ្យអនក្ជំន្ទញឯក្រាជយក្ធវើរបាយ-
ោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្ន្ទះ។ 

 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចត្រមូវភាគីវវិា  ផតល់ព័ត៌្មានពាក់្ព័នធដល់អនក្ជំន្ទញ ឬ
បង្ហា ញ ឬអនុញ្ញដ ត្ឱ្យអនក្ជំន្ទញពិនិត្យ ីតំាង  ំនិញ រ ពយ ឬឯក្ារក្ផេងៗ។ 

 
២៧.២  របាយោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ និងក្ោបល់របស់គូភាគីវវិា  

 អនក្ជំន្ទញដដលរត្វូបានដត្ងតំាង រត្ូវដ្ឋក់្របាយោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ
របស់ខ្លួនក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ ក្រោយពីបាន  ួលរបាយោរណ៍ក្ន្ទះក្េើយ ក្វ ិោ
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មជឈត្តក្មារត្វូបញ្ជូ នរបាយោរណ៍មួយចាប់ក្ៅគូភាគីវវិា  និងក្សនើឱ្យគូភាគីវវិា ផតល់
ក្ោបល់របស់ពួក្ក្គជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្លើរបាយោរណ៍ក្ន្ទះ។ 

 
២៧.៣  ោរចូលរមួរបស់អនក្ជំន្ទញក្នុងសវន្ទោរ 

 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មា
យល់ថាចំាបាច់ អនក្ជំន្ទញរត្ូវចូលរមួក្នុងសវន្ទោរ បន្ទទ ប់ពីបានដ្ឋក់្របាយោរណ៍ជា
លាយលក្ខណ៍អក្េររបស់ខ្លួនរចួក្េើយ។  ក្នុងក្ពលក្ធវើសវន្ទោរ គូភាគីវវិា រត្ូវមាន
ឱ្ោសក្នុងោរាក្សួរអនក្ជំន្ទញក្ន្ទះ។ 

 
វិធាន ២៨.- វិធានការបពណាត ះអាស្នន 
២៨.១  វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន 

 តាមសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា ណាមួយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចចាត់្វធិានោរបក្ណាត ះ
អាសនន តាមរយៈោរក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យដដលមានមូលក្េតុ្ ឬក្សចក្តីបង្ហគ ប់ ក្ៅក្ពល
ណាមួយ មុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ។ 

 
២៨.២ ក្គ្នលបំណងននវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន 

 វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន មានលក្ខណៈជាវធិានោរដដលចំាបាច់ និងបន្ទទ ន់ ដដល
មិនរត្ូវប៉ះពាល់ដល់ក្សចក្តីសក្រមចាថ ពររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ចំក្ពាះអងគក្សចក្តីនន
សំណំុក្រឿងក្ ើយ។ ជាឧទាេរណ៍ វធិានោរបក្ណាត ះអាសននរមួមានជាអា ៍ នូវក្សចក្តី
បង្ហគ ប់ន្ទន្ទ៖ 
ក្- ក្ដើមបីដងរក្ា និងាត រាថ នភាពក្ ើងវញិ ក្នុងក្ពលដដលវវិា មិនទាន់រត្ូវបាន

ក្ដ្ឋះស្ាយ 
ខ្- ក្ដើមបីចំណាត់្ោរសក្មាភាព ក្នុងក្គ្នលបំណងរារាងំ ឬ ប់ាក ត់្ោរក្ធវើសក្មាភាព 

ដដលអាចបងកឱ្យមាន (i) ោរខូ្ចខាត្បចចុបបនន ឬបន្ទទ ន់ ឬ (ii) ក្សចក្តីលក្មអៀង 
ចំក្ពាះដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 

គ- ក្ដើមបីផតល់មក្ធោបាយក្នុងោរដងរក្ារ ពយសមបត្តិ ដដលអាចទាក់្ ងនឹងោរ 
បំក្ពញតាមមជឈត្តវនិិចេ័យបន្ទទ ប់ ឬ 

ឃ- ក្ដើមបីរក្ា ុក្ភសតុតាង ដដលអាចពាក់្ព័នធ និងដដលមានារៈសំខាន់សរមាប់ោរ
ក្ដ្ឋះស្ាយវវិា ។ 
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២៨.៣  សំក្ណើ តាមរយៈក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយដ ក្ 

 សំក្ណើ សំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសននរត្វូបញ្ជូ នក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា តាមរយៈ
ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយដ ក្។ ក្សចក្តីដងលងរត្ូវមានោរពណ៌ន្ទចាស់លាស់ អំពីវធិានបក្ណាត ះ
អាសនន ដដលក្សនើសំុ និងមូលក្េតុ្ននសំក្ណើ  ក៏្ដូចជាភាពចំាបាច់ និងភាពបន្ទទ ន់ដដលរត្វូ
បានអះអាង។ របសិនក្បើអាច ភសតុតាងដដលជាមូលដ្ឋឌ នននោរក្សនើសំុរត្ូវបញ្ជូ នរមួគ្នន ជា
មួយក្សចក្តីដងលង របសិនក្បើក្សចក្តីដងលងក្ន្ទះ មិនទាន់រត្ូវបានបញ្ជូ នក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
ក្ៅក្ ើយ ក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ។ 
 

២៨.៤ នីតិ្វធីិបដនថម 
 បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលសំក្ណើ សំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសននក្េើយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ក្ដ្ឋយមិនពនោរក្ពលរត្វូជូនដំណឹងក្ៅគូភាគីវវិា  អំពីរក្បៀបដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា
សវន្ទោរ នឹងចាត់្ដំក្ណើ ោរ ជាពិក្សសថាក្ត្ើនឹងមានសវន្ទោរ ឬក៏្ត្រមវូឱ្យមានក្សចក្តី
ដងលងបដនថម។ 

 
២៨.៥ ោរផតល់ោរធាន្ទ 

 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចត្រមវូថា 
ោរក្ចញវធិានបក្ណាត ះអាសននរត្វូមានោរធាន្ទសមស្សបណាមួយ ដដលផតល់ក្ដ្ឋយភាគី 
វវិា ដដលបានក្សនើ ក្ដើមបីធាន្ទក្ាេុ៊យចំណាយ ឬោរខូ្ចខាត្ន្ទន្ទដដល  ួលរង 
ក្ដ្ឋយភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ក្ដ្ឋយារវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន ដដលក្ចញក្ដ្ឋយក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា។ 

 
ភាគីវវិា ដដលក្សនើសំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន អាចរត្វូ  ួលខុ្សរត្វូចំក្ពាះ

ក្ាេុ៊យ ចំណាយ និងោរខូ្ចខាត្ន្ទន្ទ ដដលក្ក្ើត្ក្ចញពីវធិានោរបក្ណាត ះអាសននក្ន្ទះ 
ក្ៅភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ របសិនក្បើន្ទក្ពលក្រោយមក្ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ក្ឃើញថា 
ក្ៅក្នុងោលៈក្ សៈជា ូក្ៅ វធិានោរបក្ណាត ះអាសននមិនគួររត្ូវបានផតល់ឱ្យក្ ក្ន្ទះ។ 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចសក្រមចឱ្យសងក្ាេុ៊យចំណាយ  និងោរខូ្ចខាត្ទំាងក្ន្ទះ ក្ៅ
ក្នុងក្ពលណាមួយននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ។ 
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២៨.៦  ោរសក្រមចក្ដ្ឋយក្វ ិោមជឈត្តក្មា 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូផតល់វធិានោរបក្ណាត ះអាសននតាមោរក្សនើសំុ ដត្ក្នុងក្រណី
ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា វធិានោរបក្ណាត ះអាសននក្ន្ទះរត្ូវោរជាចំាបាច់ និង
បន្ទទ ន់។ របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មាកំ្ណត់្ថា បញ្ញា ក្ន្ទះមិនចំាបាច់ និងបន្ទទ ន់ ដដលរត្ូវ
សក្រមចក្ដ្ឋយវធិានោរបក្ណាត ះអាសននក្ ក្ន្ទះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបដិក្សធសំក្ណើ ក្ន្ទះ
ក្ដ្ឋយដផនក្ ឬទំាងស្សងុ  ក្េើយក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចកំ្ណត់្ថា បញ្ញា ក្ន្ទះរត្វូសក្រមចក្ៅ
ក្នុងមជឈត្តក្មាក្លើអងគក្សចក្តី។ 

 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចចាត់្ ុក្សំក្ណើ សំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសននថាមានភាព

ចំាបាច់ និងបន្ទទ ន់ របសិនក្បើភាគីវវិា ដដលក្សនើសំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន អាចបង្ហា ញ
ថា៖ 
ក្- ោរខូ្ចខាត្ដដលមិនអាចរត្ូវបានជួសជុលក្ដ្ឋយសំណងក្នុងមជឈត្តវនិិចេ័យ  ំនង 

ជានឹងក្ក្ើត្មានក្ ើង របសិនក្បើវធិានោរបក្ណាឋ ះអាសននមិនរត្ូវបានចាត់្ក្ ើង 
និងោរខូ្ចខាត្ក្ន្ទះ មានលក្ខណៈធៃន់ធៃរជាងោរខូ្ចខាត្របស់ភាគីវវិា មាខ ង 
ក្ ៀត្ ដដលអាច  ួលរងក្ដ្ឋយារវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន របសិនក្បើវធិានោរ
បក្ណាត ះអាសននក្ន្ទះរត្ូវបានផតល់ឱ្យ និង 

ខ្- មានល ធភាពសមក្េតុ្សមផល ដដលភាគីក្សនើសំុ នឹងឈនះក្លើអងគក្សចក្ឋីនន 
ោរទាមទារ។ ោរកំ្ណត់្អំពីល ធភាពក្នះ មិនប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទទ នុសិ ិធរបស់
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្នុងោរក្ធវើក្សចក្តីសក្រមចណាមួយន្ទក្ពលបន្ទទ ប់ក្ ើយ។ 

 
២៨.៧  ោរដក្ដរប ោរផ្ទអ ក្ ឬោរបញ្ឈប់វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន 

 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចដក្ដរប ផ្ទអ ក្ ឬបញ្ឈប់វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន ដដលក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាបានចាត់្ ក្ៅក្ពលមានោរក្សនើសំុពីភាគីវវិា ណាមួយ។ 
 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្សនើសំុឱ្យភាគីណាមួយ បង្ហា ញជាបន្ទទ ន់នូវោរផ្ទល ស់បតូរ
សំខាន់ណាមួយននោលៈក្ សៈដដលជាមូលដ្ឋឌ ននន ោរក្សនើសំុ ឬោរផតល់វធិានោរ
បក្ណាត ះអាសននក្ន្ទះ។  
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២៨.៨ សំក្ណើ ក្ៅតុ្លាោរសំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន 
 សំក្ណើ សំុវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន ដដលក្ធវើក្ ើងមុន ឬក្នុងអំ ុងក្ពលដំក្ណើ រ
ោរមជឈត្តោរ ក្ដ្ឋយភាគីវវិា ណាមួយក្ៅតុ្លាោរមិនមានវសិមិត្ភាពជាមួយោររពម
ក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរ ឬមិនរត្វូចាត់្ ុក្ជាោរក្បាះបង់ោររពមក្រពៀងក្ន្ទះ ក្ន្ទះក្  
និងមិនរត្វូប៉ះពាល់ដល់អំណាចពាក់្ព័នធរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ ើយ។ 

  
 ភាល មតាមដដលអាចក្ធវើក្ៅបាន ភាគីវវិា ដដលបានដ្ឋក់្សំក្ណើ សំុវធិានោរ
បក្ណាត ះអាសននក្ៅតុ្លាោរ រត្ូវជូនដំណឹងក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មាអំពីសំក្ណើ ក្ន្ទះ និងអំពី 
ោរសក្រមចរបស់តុ្លាោរអំពីបញ្ញា ក្ន្ទះ។ 
 

វិធាន ២៩.- ការបញ្ចប់ និងការពបើកដំពណ្ើ រការមជឈត្តការជាងមី 

 បន្ទទ ប់ពីបានពិភាក្ាជាមួយគូភាគីវវិា  ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូរបោសបញ្ច ប់
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្ៅក្ពលដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា គូភាគីវវិា មិនមាន
ភសតុតាងពាក់្ព័នធ និងសំខាន់បដនថម ដដលរត្ូវបង្ហា ញ ឬរត្ូវបញ្ជូ នមក្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ក្ ៀត្ក្ ។ បន្ទទ ប់ពីក្ន្ទះ មិនរត្ូវដ្ឋក់្ ឬបង្ហា ញភសតតុាងបដនថមក្ ើយ។ 

  
តាមោរផតួចក្ផតើមផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬតាមសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា  ក្នុងោលៈក្ សៈពិក្សស 

ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចក្បើក្ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរជាងាី  ក្ៅក្នុងក្ពលក្វលាណាមួយ មុនក្ពល
ក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ។ 
 

វិធាន ៣០.- ការពដាះរសាយវវិាទពដាយស្មរ័គចិត្ត  

 របសិនក្បើមុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ គូភាគីវវិា រពមក្រពៀងក្ដ្ឋះស្ាយ
វវិា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូក្ចញក្សចក្តីបង្ហគ ប់បញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ  
ឬ របសិនក្បើមានសំក្ណើ របស់ភាគីវវិា ទំាងពីរ និងតាមវាិលភាពននសំក្ណើ ក្ន្ទះ 
និងតាមោរ  ួលយល់រពមរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ត់្រតាដំក្ណាះ
ស្ាយវវិា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្តក្ន្ទះ ក្នុង រមង់ជាមជឈត្តវនិិចេ័យតាមោររពមក្រពៀង។ ក្វ ិោ 
មជឈត្តក្មាមិនមានោត្ពវកិ្ចច ក្នុងោរផតល់មូលក្េតុ្ចំក្ពាះមជឈត្តវនិិចេ័យដបបក្នះក្ន្ទះ 
ក្ ។ 
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ោរក្ដ្ឋះស្ាយវវិា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត រត្ូវរមួបញ្ចូ លផងដដរនូវោរក្ដ្ឋះស្ាយពាក់្
ព័នធនឹងោរបង់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា។  

 
វិធាន ៣១.- មូលពហត្ុពផសងពទៀត្ស្រមាប់បញ្ចប់ដំពណ្ើ រការមជឈត្តការ 

 ក្រៅពីមូលក្េតុ្ន្ទន្ទដដលកំ្ណត់្ក្នុងវធិានក្នះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ចញក្សចក្តី
បង្ហគ ប់បញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរផងដដរ របសិនក្បើគូភាគីវវិា រពមក្រពៀងក្នុងោរបញ្ច ប់
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរក្ន្ទះ ឬក្ដ្ឋយមូលក្េតុ្ណាមួយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាោរបនត
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ គឺមិនចំាបាច់ ឬមិនអាចក្ៅរចួ។ 
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ជំពូកទី ៥ ការស្ពរមច និងមជឈត្តវិនិចឆយ័ 

វិធាន ៣២.- ការស្ពរមច 

៣២.១  ោរសក្រមចក្ដ្ឋយសក្មលងភាគក្រចើនក្ដ្ឋយក្របៀប 

 ក្នុងក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ មជឈត្តវនិិចេ័យ ឬក្សចក្តីសក្រមច
ក្ផេងៗ រត្ូវក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយមតិ្ភាគក្រចើនក្ដ្ឋយក្របៀបននមជឈត្តក្រជាសមាជិក្ននក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាទំាងអស់។ 

 

៣២.២  ក្សចក្តីសក្រមចក្លើបញ្ញា នីតិ្វធីិ 

 ក្ដ្ឋយមានោរយល់រពមជាមុនពីក្វ ិោមជឈត្តក្មា របធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាច
សក្រមចក្លើបញ្ញា នីតិ្វធីិដត្មាន ក់្ឯងបាន។ 

 

វិធាន ៣៣.- មជឈត្តវិនចិឆ័យចុងពរកាយ មជឈត្តវនិិចឆយ័បពណាត ះអាស្នន និងមជឈត្តវិនចិឆ័យ
ពដាយផ្ផនក 

 បដនថមក្លើោរក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ ដដលក្ដ្ឋះស្ាយចំណុចវវិា ទំាងអស់
ដដលក្ៅក្សសសល់ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានសិ ធិក្នុងោរក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យបក្ណាត ះអាសនន 
ឬមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយដផនក្ ក្លើចំណុចវវិា ក្ផេង ក្នុងក្ពលក្វលាក្ផេងៗគ្នន ។ 
 

វិធាន ៣៤.-  ទរមង់ននមជឈត្តវិនចិឆយ័ 

៣៤.១  មជឈត្តវនិិចេ័យជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ និងមានសំអាងក្េតុ្ 

 មជឈត្តវនិិចេ័យរត្ូវក្ធវើជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ។ ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពម
ក្រពៀងក្ផេងពីក្ន្ទះ និងស្សបតាមវធិាន ៣០ (ោរក្ដ្ឋះស្ាយវវិា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត) 
មជឈត្តវនិិចេ័យរត្ូវមានសំអាងក្េតុ្ដដលជាមូលដ្ឋឌ នននោរសក្រមច។ 
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៣៤.២  ីក្ដនលង និងោលបរកិ្ចេ  
 មជឈត្តវនិិចេ័យរត្ូវមានចុះោលបរកិ្ចេ  និង ីក្ដនលងដដលមជឈត្តវនិិចេ័យរត្ូវបាន
ក្ចញ។ 
 

៣៤.៣ េត្ថក្លខា 

 មជឈត្តវនិិចេ័យ រត្ូវចុះេត្ថក្លខាក្ដ្ឋយមជឈត្តក្រទំាងអស់។ ចំក្ពាះក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរបូ េត្ថក្លខារបស់សមាជិក្ភាគក្រចើនននក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូ
ចាត់្ ុក្ថារគប់រគ្នន់ លគឹក្ណាមានោរបញ្ញជ ក់្ពីមូលក្េតុ្ ដដលមជឈត្តក្រដន ក្ ៀត្មិន
បានចុះេត្ថក្លខា។ 

 
៣៤.៤  ោរសេោរក្នុងោរក្រៀបចំក្ធវើមជឈត្តវនិិចេ័យ 

 របសិនក្បើបន្ទទ ប់ពីបាន  ួលឱ្ោសរគប់រគ្នន់ក្នុងោរសេោរក្េើយ មជឈត្តក្រ
ណាមាន ក់្ខ្ក្ខានមិនបានសេោរក្នុងោរក្រៀបចំក្ធវើមជឈត្តវនិិចេ័យ មជឈត្តក្រក្ផេងៗក្ ៀត្
រត្ូវក្រៀបចំក្ធវើមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្ដ្ឋយគ្នា នវត្តមានមជឈត្តក្ររបូក្ន្ទះ។ 
 

៣៤.៥  ោរឯក្ភាពក្លើ រមង់របស់មជឈត្តវនិិចេ័យ 
 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា មិនរត្ូវក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យណាមួយក្ ើយ របសិនក្បើ រមង់របស់
មជឈត្តវនិិចេ័យក្ន្ទះមិនទាន់រត្ូវបានពិនិត្យពិច័យ និងឯក្ភាពក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន។ 

 

វិធាន ៣៥.- ការពិនិត្យពិចយ័ពលើទរមង់របស្ម់ជឈត្តវនិិចឆយ័ 

៣៥.១  ោរបញ្ជូ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវនិិចេ័យសរមាប់ោរពិនិត្យពិច័យក្លើ រមង់  
ក្- ក្ៅមុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ជូ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត-

វនិិចេ័យក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្ដើមបឱី្យអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នពិនិត្យពិច័យ ក្លើ
 រមង់របស់មជឈត្តវនិិចេ័យ។ ក្លើក្ដលងដត្អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នពនោរក្វលាកំ្ណត់្ 
ស្សបតាមសំក្ណើ របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឬគូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ 
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបញ្ជូ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវនិិចេ័យក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្នុង
អំ ុងក្ពល ៤៥ (ដសសិបរបំា) នងៃរបតិ្ ិន ចាប់ពីោលបរកិ្ចេ ដដលក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាបានរបោសបិ ដំក្ណើ រោរមជឈត្តក្មា។ 
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ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន ចាប់ពីបាន  ួលក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត
-វនិិចេ័យ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អាចក្សនើដក្ដរបក្លើ រមង់របស់មជឈត្តវនិិចេ័យ និង
ក្ដ្ឋយមិនប៉ះពាល់ដល់ក្សរភីាពក្នុងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចក្សនើឱ្យ
ក្វ ិោមជឈត្តក្មាយក្ចិត្ត ុក្ដ្ឋក់្ក្លើចំណុចារធាតុ្ន្ទន្ទននមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

 
ខ្- វធិាន ៣៥.១ (ក្) មិនអនុវត្តចំក្ពាះមជឈត្តវនិិចេ័យ ដដលក្ចញពាក់្ព័នធនឹងវធិានោរ

បក្ណាត ះអាសនន ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ២៨ (វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន) ឬមជឈត្ត-
វនិិចេ័យតាមោររពមក្រពៀង ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ៣០ (ោរក្ដ្ឋះស្ាយវវិា  
ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត) ក្ ើយ។ 

 
៣៥.២ ោរបញ្ជូ ន ក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវនិិចេ័យសរមាប់ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ 

ឬក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម សរមាប់ោរពិនិត្យពិច័យក្លើ រមង់ 
 មុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យសរមាប់ោរដក្ត្រមវូ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬ 
មជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ និងោរបក្
ស្ាយមជឈត្តវនិិចេ័យ និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម) ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ជូ នក្សចក្តីរពាង
មជឈត្តវនិិចេ័យក្ន្ទះក្ៅអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នសរមាប់ោរពិនិត្យពិច័យក្លើ រមង់។  
 
 ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន ននោរ  ួលបានក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត-
វនិិចេ័យ សរមាប់ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវនិិចេ័យ
បដនថម អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចក្សនើដក្ដរបក្លើ រមង់របស់មជឈត្តវនិិចេ័យ និងក្ដ្ឋយមិនប៉ះ
ពាល់ដល់ក្សរភីាពក្នុងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចក្សនើឱ្យក្វ ិោមជឈត្តក្មាយក្
ចិត្ត ុក្ដ្ឋក់្ក្លើចំណុចារធាតុ្ន្ទន្ទននមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

វិធាន ៣៦.- ការពចញមជឈត្តវនិិចឆយ័ 

 ក្ៅក្ពលក្វ ិោមជឈត្តក្មាបានក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យស្សបតាមវធិាន ៣៤ ( រមង់
ននមជឈត្តវនិិចេ័យ) រចួក្េើយ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវក្បាះរតា ម.ជ.ម. ក្លើមជឈត្តវនិិចេ័យ 
ក្ដ្ឋយមិនបងអង់ និងបញ្ជូ នមជឈត្តវនិិច័េយក្ន្ទះក្ៅភាគីវវិា ទំាងអស់ របសិនក្បើោរបង់
របាក់្ជាមុនដដលត្រមវូរត្ូវបានបង់ក្ៅម.ជ.ម. ស្សបតាមវធិាន ៤៨ (របាក់្បង់ជាមុន) ឬ 
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របសិនក្បើក្នរមក្សវាទំាងអស់ក្លើមជឈត្តោរ រត្ូវបានបង់រគប់ចំនួនក្ៅម.ជ.ម. សរមាប់
ក្រណីមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ។ 
 

វិធាន ៣៧.- អានុភាព និងការអនុវត្តមជឈត្តវិនិចឆ័យ 

 ស្សបតាមវធិាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមវូ ោរបំភលឺលមអិត្ និងោរបក្ស្ាយមជឈត្តវនិិចេ័យ 
និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម) មជឈត្តវនិិចេ័យនឹងោល យជាមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ និងមានអានុភាព
អនុវត្តចំក្ពាះគូភាគីវវិា  ចាប់ពីោលបរកិ្ចេ ដដលមជឈត្តវនិិចេ័យក្ន្ទះរត្ូវបានក្ចញ និង
ក្បាះរតា។ 
 
 គូភាគីវវិា រត្ូវអនុវត្តមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយមិនបងអង់។ គូភាគីវវិា   ួលាគ ល់ថា 
ខ្លួន មិនមានសិ ធិក្នុងោរបតឹងជំទាស់ក្ផេង ក្រៅពីស្សបតាមបញ្ដត្តិចាប់ដដលមានអានុភាព
ចាប់បងខំ ក្េើយក្ដ្ឋយមិនអាចដក្េូត្វញិបាន គូភាគីវវិា ក្បាះបង់សិ ធិក្នុងោរបតឹងជំទាស់
របស់ខ្លួន ដរាបណាសិ ធិក្នុងោរបតឹងជំទាស់ក្ន្ទះ អាចក្បាះបង់បានក្ដ្ឋយមានសុពល
ភាព។ 
 

វិធាន ៣៨.- ការផ្កត្រមវូ ការបភំលលឺមអតិ្ និងការបករសាយមជឈត្តវិនចិឆ័យ និងមជឈត្ត- 
វិនិចឆយ័បផ្នែម 

៣៨.១  សំក្ណើ សំុោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម 

 ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពីក្នះ តាមោររពមក្រពៀង
រវាងគូភាគីវវិា  មុនក្ពលបិ ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងក្ដ្ឋយមានក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ៅ
ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ក៏្ដូចជាក្ៅោន់អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន និងក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគី
វវិា ណាមួយ អាចក្សនើសំុក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឱ្យដក្ត្រមវូកំ្េុសក្នុងោរគណន្ទ  កំ្េុសដផនក្
ោរង្ហរ ក្លខាធិោរ ឬកំ្េុសក្នុងោរក្បាះពុមៃ ឬកំ្េុសក្ផេងៗ ដដលមានលក្ខណៈ
ស្សក្ដៀងក្ន្ទះ ដដលមានក្នុងមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន 
ននោរ  ួលបានមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

 
ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពីក្នះ តាមោររពមក្រពៀង

រវាងគូភាគីវវិា  មុនក្ពលបិ ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និងក្ដ្ឋយមានក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ៅ
ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ក៏្ដូចជាក្ៅោន់អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន និងក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគី
វវិា ណាមួយ អាចក្សនើសំុក្វ ិោមជឈត្តក្មាឱ្យបក្ស្ាយ ឬបំភលឺលមអិត្ ក្លើចំណុចជាក់្លាក់្
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ណាមួយ   ឬដផនក្ណាមួយននមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន
បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

 
ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពីក្នះ តាមោររពមក្រពៀង

រវាងគូភាគីវវិា  មុនក្ពលបិ ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃ
របតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលបានមជឈត្តវនិិចេ័យ ភាគីវវិា តាមរយៈោរជូនដំណឹងក្ៅ
ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ អាចក្សនើក្វ ិោមជឈត្តក្មាឱ្យក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម ក្លើចំណុច
ដដលរត្ូវបានបង្ហា ញក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ បុ៉ដនតមិនបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្ៅក្នុងមជឈត្ត-
វនិិចេ័យដដលបាន  ួល។ 
  

ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្អាចផតល់មតិ្របស់ខ្លួនពាក់្ព័នធនឹងសំក្ណើ ក្នះ ក្នុងអំ ុងក្ពល
សមរមយណាមួយដដលកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ 

 
៣៨.២ ក្សចក្តីសក្រមចក្លើ ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម 

 របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសំក្ណើ ណាមួយសមរមយ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវ
ដក្ត្រមវូ ក្ធវើោរបំភលឺលមអិត្ ឬផតល់ោរបក្ស្ាយជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ចញមជឈត្ត-
វនិិចេ័យបដនថម ក្នុងកំ្ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីបាន  ួលសំក្ណើ
ក្ន្ទះ។ ស្សបតាមវធិាន ៥.២ (ោរដក្ដរបក្ពលក្វលាកំ្ណត់្) ក្វ ិោមជឈត្តក្មាអាចពនោរ
អំ ុងក្ពល ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវដក្ត្រមវូ ក្ធវើោរបំភលឺលមអិត្ ឬផតល់ោរបក្ស្ាយជា
លាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថមបាន តាមោរចំាបាច់បាន និងក្ដ្ឋយ ជូន
ដំណឹងក្ៅភាគីវវិា ។ 
 
 បញ្ដត្តិចាប់ពីវធិាន ៣៥ (ោរពិនិត្យពិច័យក្លើ រមង់ននមជឈត្តវនិិចេ័យ) ដល់វធិាន 
៣៧ (អានុភាព និងោរអនុវត្តមជឈត្តវនិិចេ័យ) រត្ូវអនុវត្តដូចគ្នន  ចំក្ពាះោរផ្ទល ស់បតូរដដល
ចំាបាច់ ឬសមស្សបដដលពាក់្ព័នធនឹងោរដក្ត្រមូវមជឈត្តវនិិចេ័យ និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម។  
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៣៨.៣  ោរផតួចក្ផតើមរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្នុងោរដក្ត្រមូវ 
 ក្នុងអំ ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យ ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាអាចផតួចក្ផតើមក្នុងោរដក្ត្រមូវកំ្េុស ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ៣៨.១ (សំក្ណើ
សំុោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម) បាន។ 
 

៣៨.៤  ដផនក្មួយននមជឈត្តវនិិចេ័យ 
 ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភលឺលមអិត្ ឬោរបក្ស្ាយមជឈត្តវនិិចេ័យ គឺជាដផនក្មួយននមជឈត្ត-
វនិិចេ័យ។ 
 

វិធាន ៣៩.-  ការរកាឯកសាររបស្ស់្ណំុំ្ពរឿងពដាយអគគពលខាធិការដាា ន 

 ក្ៅក្ពលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា មិនមានសក្មាភាពត្រមូវក្ផេងក្ ៀត្ ដដល
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបំក្ពញក្ ក្ន្ទះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវធាន្ទថាអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នមាន
ឯក្ារក្ពញក្លញទំាងស្សុងរបស់សំណំុក្រឿង។ 

វិធាន ៤០.- អំណាចរបស្ព់វទិកាមជឈត្តកមម 

 ក្រៅពីអំណាចដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិានក្នះ និងអំណាចដដលមិនមានបដិបបញ្ដត្តិ
ននវធិានដដលមានអនុភាពចាប់បងខំរបស់ចាប់ដដលរគប់រគងមជឈត្តក្មាក្ ក្ន្ទះ ក្វ ិោ
មជឈត្តក្មារត្វូមានអំណាចក្នុងោរ៖ 

ក្- បង្ហគ ប់ឱ្យមានោរដក្ដរបកិ្ចចសនោណាមួយ ក្នុងក្រមិត្ដដលត្រមូវឱ្យមានោរដក្
ត្រមូវកំ្េុស ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថា ជាោរក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយភាគីទំាងអស់
ននកិ្ចចសនោក្ន្ទះ។ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ក្នះ រត្ូវក្ធវើក្ ើងស្សបតាមលក្ខខ្ណឍ ននចាប់
រគប់រគងកិ្ចចសនោដដលអនុញ្ញដ ត្ឱ្យមានោរដក្ដរបកិ្ចចសនោ 

ខ្- បង្ហគ ប់ឱ្យមានោររក្ា សតកុ្ លក់្ ឬោរក្របើរបាស់រ ពយ ឬវត្ថុណាមួយ ដដលជា
ក្មាវត្ថុននវវិា  ឬជាដផនក្ណាមួយននក្មាវត្ថុននវវិា  

គ- តាមោរក្សនើសំុរបស់ភាគីវវិា  ក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យឱ្យបង់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា
ដដលមិនទាន់បានបង់ 

ឃ- បង្ហគ ប់ភាគីវវិា ឱ្យធាន្ទថា មជឈត្តវនិិចេ័យដដលនឹងក្ចញក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 
មិនរត្ូវោល យជាគ្នា នរបសិ ធភាព ក្ដ្ឋយារោរបំបាត់្រ ពយក្ដ្ឋយភាគីវវិា ណា
មួយក្ ើយ 

ង- បង្ហគ ប់ភាគីវវិា ឱ្យផតល់របាក់្ក្ក់្សរមាប់ ក្ាេុ៊យចំណាយក្លើក្សវាដផនក្ចាប់ 
ឬចំណាយក្ផេងក្ ៀត្ក្នុង រមង់ណាមួយ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប  
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ច- បង្ហគ ប់ភាគីវវិា ឱ្យផតល់របាក់្ក្ក់្សរមាប់ មួយដផនក្នន ឹក្របាក់្ណាមួយននវវិា  
ឬ ឹក្របាក់្ទំាងអស់ននវវិា  

ឆ- កំ្ណត់្ ណឍ ក្មា ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប ចំក្ពាះភាគីវវិា  
ដដលខ្ក្ខាន ឬបដិក្សធមិនក្គ្នរពវធិានក្នះ ក្សចក្តីបង្ហគ ប់ ឬក្សចក្តីដណនំ្ទ 
របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឬមជឈត្តវនិិចេ័យក្ដ្ឋយដផនក្ ឬខ្ក្ខាន ឬបដិក្សធចូលរមួ 
ោររបជំុ ឬសវន្ទោរ 

ជ- តាមោរសមស្សប សក្រមចក្លើចំណុចវវិា ដដលមិនរត្ូវបានបង្ហា ញ ឬដដល 
រត្ូវបានក្លើក្ក្ ើងក្ដ្ឋយតុ្ណាី ភាព ក្នុងឯក្ារន្ទន្ទ ដូចមានដចងក្នុងវធិាន ២២ 
(ោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយគូភាគីវវិា ) របសិនក្បើចំណុចវវិា ក្ន្ទះរត្វូបាន 
បង្ហា ញោ៉ងចាស់លាស់ដល់ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ និងភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្រត្ូវបាន 
ផតល់ឱ្ោសរគប់រគ្នន់ក្នុងោរក្ឆលើយត្ប 

ឈ-  សក្រមចអំពីចាប់ដដលរគប់រគងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ និង  
ញ- សក្រមចក្លើោរទាមទារ ឬបុពវសិ ធិតាមផលូវចាប់ ឬបុពវសិ ធិក្ផេងក្ ៀត្។ 
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ជំពូកទី ៦ កនរមពស្វា 

វិធាន ៤១.- កនរមពស្វាមជឈត្តកមម 

៤១.១  ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា និងតារាងក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម. 
  ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា រមួមាន៖ 

ក្- ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី  
ខ្- ក្នរមក្សវារដឌបាល 
គ- ក្នរមក្សវាដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ 
ឃ- ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា និង 
ង- ក្នរមក្សវាក្ផេងៗ របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងម.ជ.ម. 
ដូចមានកំ្ណត់្ចាប់ពីវធិាន ៤១ (ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា) ដល់វធិាន ៤៦ (ោរចំណាយ
ក្ផេងៗរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងម.ជ.ម.)។   

 
 អគគទលខាធិការដ្ឋា ន ត្ត្ូវកំណត់្ក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមម ទដ្ឋយអនុទោមតាម 
ជំ្េូកទនះ និងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ្.ម ដដលរត្ូវបានអនុម័ត្ក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. ស្សប
តាមប បញ្ញជ នផទក្នុងរបស់ ម.ជ្.ម។ ោរកំ្ណត់្ក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមមរបស់អគគក្លខាធិោរ-
ដ្ឋឌ នជាោរកំ្ណត់្ាថ ពរ។ ក្នុងក្រណីដដលមជឈត្តក្មា រត្វូបានក្ដ្ឋះស្ាយក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត 
ឬរត្ូវបានបញ្ច ប់ក្ដ្ឋយមិនមានោរក្ធវើសវន្ទោរ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវកំ្ណត់្ក្នរម
ក្សវាជាាថ ពរសរមាប់មជ្ឈត្តកមមននករណីក្ន្ទះ។ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន រត្វូកំ្ណត់្ក្នរម
ក្សវាមជឈត្តក្មាននក្រណីក្នះ ក្ដ្ឋយពិចារណារាល់ោលៈក្ សៈននសំណំុក្រឿង រាប់បញ្ចូ ល
ទំាងដំណាក់្ោលននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ដដលមជឈត្តក្មារត្វូបានក្ដ្ឋះស្ាយក្ដ្ឋយ
សា័រគចិត្ត ឬរត្ូវបានបញ្ច ប់។ ក្នុងក្រណីដដលក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមមដដលកំ្ណត់្ មានតំ្នល
ទាបជាងរបាក់្បង់ជាមុន ម.ជ.ម រត្ូវបងវិលសងក្ៅគូភាគីវវិា វញិ នូវ ឹក្របាក់្ក្ៅតាម
សមាមារត្ ដដលគូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងគ្នន  ឬតាមសមាមារត្ដូចគ្នន នឹងសមាមារត្ 
ដដលរបាក់្បង់ជាមុនរត្ូវបានបង់ របសិនក្បើមិនមានោររពមក្រពៀងរវាងគូភាគីវវិា ក្ 
ក្ន្ទះ។ 
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៤១.២  ោរដក្ដរប និងោរអនុវត្តតារាងក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម. 
 រក្មុរបឹក្ារបតិ្បត្តិរបស់ម.ជ.ម. អាចក្ធវើដក្ដរបតារាងក្នរមក្សវារបស់ខ្លួន ក្ៅ 
ក្ពលណាមួយដដលរក្ុមរបឹក្ារបតិ្បត្តិយល់ថាសមស្សប។ តារាងក្នរមក្សវារបស់ 
ម.ជ.ម. ដដលរត្ូវអនុវត្ត  គឺតារាងក្នរមក្សវាដដលមានសុពលភាពជាធរមានក្ៅោល
បរកិ្ចេ ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន បាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីមជឈត្តក្មា 
ស្សបតាមវធិាន ៧.១ (ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា)។ 

 
៤១.៣  ោរដបងដចក្ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា 

 ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្វូកំ្ណត់្ឱ្យបានចាស់លាស់នូវក្នរមក្សវាសរបុសរមាប់
មជឈត្តក្មា ក្ៅក្នុងមជឈត្តវនិិចេ័យរបស់ខ្លួន។ ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេង
ពីក្នះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវកំ្ណត់្ឱ្យជាក់្លាក់្អំពីោរដបងដចក្ក្នរមក្សវាសរមាប់
មជឈត្តក្មារវាងគូភាគីវវិា  ក្ៅក្នុងមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

 
អនុទោមតាមបញ្ញត្តិខាងទលើ ទវទិកាមជ្ឈត្តកមមត្ត្វូកំណត់្ចំនួនទឹកត្ាក់ ដដល 

ភាគីវវិាទម្ខា ងត្ត្ូវបង់ទៅភាគីវវិាទម្ខា ងទទៀត្។ សត្ម្ខប់ការកំណត់្ទនះ ទវទិកាមជ្ឈត្តកមម
ត្ត្ូវយកមកេិចារណានូវចំនួនទឹកត្ាក់បង់ជាមុន ដដលគូភាគីវវិាទានបង់ទៅ ម.ជ្.ម. 
ដូចម្ខនកំណត់្កនុងវធិាន ៤៨ (ត្ាក់បង់ជាមុន)។ 

 

៤១.៤  ោរ  ួលខុ្សរត្ូវរមួគ្នន  និងក្ដ្ឋយដ ក្ពីគ្នន  

 គូភាគីវវិា  រត្ូវ  ួលខុ្សរត្ូវរមួគ្នន  និងក្ដ្ឋយដ ក្ពីគ្នន ក្នុងោរបង់ក្នរមក្សវា
សរបុសរមាប់មជឈត្តក្មាក្ៅ ម.ជ.ម.។  

វិធាន ៤២.- កនរមពស្វាចុះបញ្ជ  ី

៤២.១  អរតាឆ្នោរ (អត្តាទេរ) 
 ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី រត្ូវបានកំ្ណត់្ជាអរតាឆ្នោរ (អត្តាទេរ) ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុង 
តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម.។ 
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៤២.២ ោរបង់ក្នរមក្សវាឱ្យទាន់ក្ពលក្វលា 
 ភាគីបតឹងទាមទារ រត្ូវបង់ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី ក្ៅក្ពលដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពី
មជឈត្តក្មា។ ភាគីបតឹងទាមទារននបណតឹ ងត្ប រត្វូបង់ក្នរមក្សវាបដនថមសរមាប់ោរចុះបញ្ជ ី 
ក្ៅក្ពលដ្ឋក់្បណតឹ ងត្ប។ 
 

ោរខ្ក្ខាន ក្នុងោរបង់ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ីឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលា រត្ូវចាត់្ ុក្ជា 
ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក់្ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា ដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ៧.៤ 
(ភាពមិនក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា) ឬអាចរបឈមនឹងហានិភ័យ 
ដដលបណតឹ ងត្បរបស់ភាគីវវិា  មិនរត្វូបានក្លើក្យក្មក្ពិចារណាក្នុងដំក្ណើ រោរ
មជឈត្តោរ។  

 
៤២.៣  ោរមិនសងរបាក់្វញិ 

 ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី គឺជាក្នរមដដលមិនរត្ូវសងវញិក្ន្ទះក្ ។   
 

វិធាន ៤៣.- កនរមពស្វារដាបាល 

៤៣.១  ោរកំ្ណត់្ក្នរមក្សវារដឌបាល 

 ក្នរមក្សវារដឌបាល រត្ូវកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  ដូចមានកំ្ណត់្
ក្នុងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ។  

 

៤៣.២  ោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុ ននវវិា  

ត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  គឺជាត្នមលក្មាវត្ថុននរាល់ោរទាមទារ និងបណតឹ ងត្បទំាងអស់។ 
របសិនក្បើភាគីវវិា បានដ្ឋក់្ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវបញ្ចូ ល
 ឹក្របាក់្ក្ន្ទះក្នុងោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  របសិនក្បើោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង 
ក្ន្ទះ បណាត លឱ្យក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានបនទុក្ោរង្ហរក្រចើនបដនថមក្ ៀត្។  
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៤៣.៣  ោរដក្ដរបោរទាមទារ និងោរក្ដ្ឋះា 
 ក្ទាះបីជាត្នមលននោរទាមទារ បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង របសិន 
ក្បើពាក់្ព័នធ រត្ូវបានោត់្បនថយ ស្សបតាមវធិាន ២៣.២ (ោរដក្ដរបពាក្យបណតឹ ង និង
ោរដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា) ក៏្ក្ដ្ឋយ ក៏្ក្នរមក្សវារដឌបាល មិនរត្ូវបានោត់្បនថយក្ ើយ។  
របសិនក្បើចំនួន  ឹក្របាក់្នន ោរទាមទារ បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង 
របសិនក្បើពាក់្ព័នធ រត្វូបានដំក្ ើង  ស្សបតាមវធិាន ២៣.២ ក្ន្ទះ ក្នរមក្សវារដឌបាលនឹង
រត្ូវដំក្ ើង   ស្សបតាមតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ផងដដរ។ 

 

៤៣.៤  ត្នមលក្មាវត្ថុ ននវវិា ដដលមិនអាចកំ្ណត់្បាន 

 របសិនក្បើត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  ដដលជាត្នមលននោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្ប មិនអាច
កំ្ណត់្បាន ក្ៅក្ពលដដលរបាក់្បង់ជាមុនរត្ូវដល់កំ្ណត់្បង់ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវ
ប៉ាន់ាា នក្នរមក្សវាបក្ណាត ះអាសននសរមាប់មជឈត្តក្មា ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណៈននវវិា  
និងោលៈក្ សៈននសំណំុក្រឿងនីមួយៗ។ ោរប៉ាន់ាា នបក្ណាត ះអាសននក្នះ អាចរត្វូបាន
ដក្ដរបស្សបតាមព័ត៌្មាន ដដល  ួលបានន្ទក្ពលក្រោយៗមក្។ 

 

៤៣.៥  ោរដក្ដរបក្នរមក្សវារដឌបាល 

 សរមាប់ក្រណីក្លើក្ដលងណាមួយ ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នយល់ក្ឃើញថា សម
ក្េតុ្ផលក្នុងោរបនថយ ឬដំក្ ើងក្នរមក្សវារដឌបាល ដដលមានកំ្ណត់្ក្នុងតារាងក្នរម
ក្សវារបស់ ម.ជ.ម. អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អាចដក្ដរបក្នរមក្សវារដឌបាលរបស់សំណំុក្រឿង
នីមួយៗបាន។ ោលៈក្ សៈក្លើក្ដលង អាចរមួមានជាអា ៍បរមិាណោរង្ហរតិ្ចតួ្ច
របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ក្ដ្ឋយារដត្ោរបញ្ច ប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរមុនោលកំ្ណត់្ ឬ
បរមិាណោរង្ហរបដនថមដដល ម.ជ.ម. រត្ូវបំក្ពញ។ ោរដំក្ ើងក្នរមក្សវារដឌបាលក្នះ 
មិនរត្ូវក្លើសពី ៣០% (ាមសិបភាគរយ) ននក្នរមក្សវារដឌបាល ដដលមានកំ្ណត់្ក្នុង
តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ក្ ើយ។ 
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វិធាន ៤៤.- កនរមពស្វាផ្ត្ងតាងំមជឈត្តករ 

 ក្នុងក្រណីដដលោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. រត្ូវបានត្រមវូ ឬក្សនើក្ ើង 
ភាគីវវិា ដដលក្សនើក្ ើងក្ន្ទះរត្ូវបង់ ក្នរមក្សវាដត្ងតំាងមជឈត្តក្រក្ៅម.ជ.ម. ដូចមាន
កំ្ណត់្ក្នុងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. សរមាប់ោរដត្ងតំាងមជឈត្តក្រ ដដលក្ធវើក្ ើង 
ក្ដ្ឋយគណៈក្មាា ធិោរដត្ងតំាង។   

វិធាន ៤៥.-  កនរមពស្វាពវទិកាមជឈត្តកមម 

៤៥.១  ោរកំ្ណត់្ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា 

 ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  ដូចមាន
កំ្ណត់្ក្នុងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម.។ មុនក្ពលក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្វូបានក្រៀបចំ
បក្ងកើត្ គូភាគីវវិា អាចរពមក្រពៀងក្ផេងក្លើវធីិាស្រសតក្នុងោរកំ្ណត់្ក្នរមក្សវាក្វ ិោ
មជឈត្តក្មាបាន។ 

 

៤៥.២  ោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុ ននវវិា  

ត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  គឺជាត្នមលក្មាវត្ថុ ននរាល់ោរទាមទារ និងបណតឹ ងត្ប។ របសិន
ក្បើភាគីវវិា  មានដ្ឋក់្ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវបញ្ចូ ល ឹក្
របាក់្ក្ន្ទះ ក្នុងោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  របសិនក្បើោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង ក្ន្ទះ 
បណាត លឱ្យក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានបនទុក្ោរង្ហរក្រចើនបដនថមក្ ៀត្។ 

 
៤៥.៣ ោរដក្ដរបោរទាមទារ និងោរក្ដ្ឋះា 

 ក្ទាះបីជាត្នមលនន ោរទាមទារ បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត់្ក្ង របសិន 
ក្បើពាក់្ព័នធ រត្ូវបានោត់្បនថយ ស្សបតាមវធិាន ២៣.២ (ោរដក្ដរប ពាក្យបណតឹ ង និងោរ
ដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា) ក៏្ក្ដ្ឋយ ក៏្ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា មិនរត្វូបានោត់្បនថយ
ក្ ើយ។  របសិនក្បើ ចំនួន ឹក្របាក់្នន ោរទាមទារ បណតឹ ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះារតាមោរ
ោត់្ក្ង របសិនក្បើពាក់្ព័នធ រត្វូបានដំក្ ើង  ស្សបតាមវធិាន ២៣.២ ក្ន្ទះ ក្នរមក្សវា
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា នឹងរត្ូវដំក្ ើង   ស្សបតាមតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ផងដដរ។ 
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៤៥.៤  ត្នមលក្មាវត្ថុ ននវវិា ដដលមិនអាចកំ្ណត់្បាន 

 របសិនក្បើត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  ដដលជាត្នមលននោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្ប មិនអាច
កំ្ណត់្បាន ក្ៅក្ពលដដលរបាក់្បង់ជាមុនរត្ូវដល់កំ្ណត់្បង់ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្ូវ
ប៉ាន់ាា នក្នរមក្សវាបក្ណាត ះអាសននសរមាប់មជឈត្តក្មា ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណៈននវវិា  
និងោលៈក្ សៈននសំណំុក្រឿងនីមួយៗ។ ោរប៉ាន់ាា នបក្ណាត ះអាសននក្នះ អាចរត្វូបាន
ដក្ដរបស្សបតាមព័ត៌្មាន ដដល  ួលបានន្ទក្ពលក្រោយៗមក្។ 

 
៤៥.៥  គ្នា នកិ្ចចរពមក្រពៀងក្ដ្ឋយដ ក្ជាមួយភាគីវវិា ក្លើក្នរមក្សវានិង ោរចំណាយ 

 មជឈត្តក្រ មានសិ ធិ  ួលបានរតឹ្មដត្ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងោរសង
រត្លប់មក្វញិនូវោរចំណាយន្ទន្ទ ដដលដបងដចក្ និងកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន
ដត្បុ៉ក្ណាោ ះ។ មជឈត្តក្រ មិនអាចចុះកិ្ចចរពមក្រពៀងជាមួយ ឬ  ួលក្នរមក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
ឬក្ដ្ឋយរបក្ោលពីភាគីវវិា ណាមួយ ឬអនក្តំ្ណាងរបស់គូភាគីវវិា  សរមាប់ក្នរមក្សវា 
ឬោរចំណាយរបស់ខ្លួនក្ ើយ។   

 

៤៥.៦  ោរដបងដចក្នផទក្នុ ងចំក្ពាះក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា 

 មជឈត្តក្រ មានក្សរភីាពក្នុងោររពមក្រពៀងក្លើោរដបងដចក្ក្នរមក្សវារបស់ខ្លួន។ 
របសិនក្បើគ្នា នោររពមក្រពៀងអំពីបញ្ញា ក្នះ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្វូអនុវត្តវធិានខាង 
ក្រោម៖ 
ក្- ក្នុងក្រណីក្វ ិោមជឈត្តក្មាននសមាជិក្មជឈត្តក្រ ៣ (បី) របូ៖ ៤០% (ដសសិប

ភាគរយ) ននក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មាសរបុ រត្ូវដបងដចក្ក្ៅរបធានក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា និង៦០% (េុក្សិបភាគរយ) ដដលក្ៅសល់ រត្ូវដបងដចក្ក្សាើគ្នន រវាង
មជឈត្តក្រក្ផេងក្ ៀត្។ 

ខ្- ក្នុងក្រណីដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាននសមាជិក្មជឈត្តក្រក្រចើនរបូ៖ ៥% 
(របំាភាគរយ) ននក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មាសរបុ រត្ូវដបងដចក្ក្ៅរបធានក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា និង៩៥% (ក្ៅសិបរបំាភាគរយ) ដដលក្ៅសល់ រត្ូវដបងដចក្ក្សាើគ្នន
រវាងមជឈត្តក្រទំាងអស់ រមួទំាងរបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មាផងដដរ។ 
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៤៥.៧  ក្នរមក្សវាក្នុងក្រណីមានោរដ្ឋក់្មជឈត្តក្រជំនួស 

 ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើោរង្ហរជាក់្ដសតងរបស់មជឈត្តក្របានបំក្ពញ និងោលៈក្ សៈពាក់្
ព័នធក្ផេងក្ ៀត្ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្វូកំ្ណត់្ ក្នរមដដលរត្វូបង់ក្ៅមជឈត្តក្រ ដដលបាន
បញ្ច ប់តួ្ន្ទ ីរបស់ខ្លួនមុនក្ពលដំក្ណើ រោរសវន្ទោររត្ូវបានបញ្ច ប់ ក្ទាះោរបញ្ច ប់ក្ន្ទះ
ក្ដ្ឋយារមូលក្េតុ្អវីក៏្ក្ដ្ឋយ និងក្ៅមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដ្ឋក់្ជំនួស។  
 
 ក្នរមក្សវាសរបុរបស់មជឈត្តក្រដដលឈប់ពីតួ្ន្ទ ី និងមជឈត្តក្រដដលជំនួស មិន
អាចក្លើសពី ១២០% (មួយរយនមៃភាគរយ) ននក្នរមក្សវា ដដលមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបាន
ដត្ងតំាងដំបូងអាចនឹង  ួលបាន របសិនក្បើមជឈត្តក្ររបូក្ន្ទះ បានោន់សំណំុក្រឿងរេូត្
ដល់ ីបញ្ច ប់ក្ ើយ។ 

 

៤៥.៨  ោរដក្ដរបក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា 

 សរមាប់ក្រណីក្លើក្ដលងណាមួយ ដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នយល់ក្ឃើញថា សម
ក្េតុ្ផលក្នុងោរបនថយ ឬដំក្ ើងក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលមានកំ្ណត់្ក្នុងតារាង
ក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម. អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នអាចដក្ដរបក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មានន
សំណំុក្រឿងនីមួយៗបាន។ ក្រណីក្លើក្ដលង រមួមានជាអា ៍បរមិាណោរង្ហរតិ្ចតួ្ច ដដល
ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបំក្ពញ ក្ដ្ឋយារដត្ោរបញ្ច ប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរមុនោលកំ្ណត់្ 
ឬបរមិាណោរង្ហរក្រចើនបដនថម ដដល ម.ជ.ម. រត្ូវបំក្ពញពាក់្ព័នធនឹងសំក្ណើ ជាបនតបន្ទទ ប់
ន្ទន្ទសរមាប់ វធិានោរបក្ណាត ះអាសនន ោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ឬ  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះ
យុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា។ ោរដំក្ ើងក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្នះ មិនរត្ូវ 
ក្លើសពី ៣០% (ាមសិបភាគរយ) ននក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលមានកំ្ណត់្ក្នុង 
តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ក្ ើយ។  
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វិធាន ៤៦.- ការចំណាយពផសងៗរបស្ព់វទកិាមជឈត្តកមម នងិម.ជ.ម.  

 ោរចំណាយក្ផេងៗរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងម.ជ.ម. រមួមាន៖   

ក្- ចំណាយជាក់្ដសតងក្ផេងៗ ដដលមជឈត្តក្រក្របើរបាស់ក្នុងដំក្ណើ ោរមជឈត្តោរ រមួ
មានោរចំណាយសមក្េតុ្ផលសរមាប់ ោរក្ធវើដំក្ណើ រ សណាឌ គ្នរ  អាហារ 
និងោរចំណាយចំាបាច់ក្ផេងក្ ៀត្ 

ខ្- ចំណាយសរមាប់អនក្ជំន្ទញ ដដលរត្វូបានដត្ងតំាងក្ដ្ឋយក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឬ
ជំនួយដន ក្ ៀត្ ដដលជាត្រមូវោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និង 

គ- ចំណាយសរមាប់នងលសំភារៈបរោិខ រន្ទន្ទ ឬក្សវាក្មាបដនថម ដដលផតល់ក្ដ្ឋយ 
ម.ជ.ម.។ 

  
 រក្មុរបឹក្ារបតិ្បត្តិរបស់ ម.ជ.ម. អាចក្ចញក្សចក្តីដណនំ្ទ អំពីោរចំណាយ ដូច 
បានបញ្ញជ ក់្ខាងក្ដើម។ 

វិធាន ៤៧.-  ពសាហ៊ុយចំណាយពលើពស្វាផ្ផនកចាប ់និងការចំណាយពផសងៗរបស្ភ់ាគីវវិាទ 

 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវមាន
សមត្ថកិ្ចចបង្ហគ ប់ក្នុងមជឈត្តវនិិចេ័យរបស់ខ្លួន ឱ្យភាគីវវិា មាខ ងបង់ោរចំណាយសរមាប់
ក្សវាផលូវចាប់ និង ោរចំណាយក្ផេងៗ មួយដផនក្ ឬទំាងស្សងុរបស់ភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្ ។ 

 

វិធាន ៤៨.- របាក់បង់ជាមនុ 

៤៨.១  របាក់្បង់ជាមុនសរមាប់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា  

 គូភាគីវវិា  រត្វូបង់ក្ៅ ម.ជ.ម. នូវរបាក់្បង់ជាមុន សរមាប់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា
ក្នុងត្នមលប៉ាន់ាា នណាមួយ ក្លើក្ដលងដត្ក្នរមក្សវាចុះបញ្ជ ី ដដលរត្ូវបង់ទំាងស្សងុ 
ស្សបតាមវធិាន ៤២.២ (ោរបង់ក្នរមក្សវាឱ្យទាន់ក្ពលក្វលា)។ 
 
 អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន មានសមត្ថកិ្ចចកំ្ណត់្ត្នមលននរបាក់្បង់ជាមុន។ ក្លើក្ដលងដត្
មានោររពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ភាគីបតឹងទាមទារ និងភាគីក្ឆលើយត្ប រត្ូវបង់របាក់្បង់ជា
មុនមាន ក់្ពាក់្ក្ណាត ល។ ោរបង់ រត្ូវក្ធវើក្នុង រមង់ជា មូលបបទានបរត្ ឬោរក្ផទរចូល
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គណនីធន្ទគ្ន ដដលកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន 
បន្ទទ ប់ពី  ួលបានោរជូនដំណឹងពីអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន។  

 
៤៨.២ ោរបង់បដនថមនូវរបាក់្បង់ជាមុន 

 ក្ៅក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ រមួមានជាអា ៍ ក្នុងក្រណីដដលមានោរក្ក្ើនក្ ើងនន
ត្នមលក្មាវត្ថុននវវិា  សំក្ណើ ន្ទន្ទដដលក្សនើឱ្យមានវធិានោរបក្ណាត ះអាសនន ោរជំទាស់
ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ឬ  ាីក្រណ៍ចំក្ពាះយុតាត ធិោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា អគគក្លខាធិោរ- 
ដ្ឋឌ នអាចក្សនើឱ្យគូភាគីវវិា  បង់បដនថមនូវរបាក់្បង់ជាមុន។ ោរបង់បដនថមក្នះរត្ូវក្ធវើក្ ើង 
ក្នុងអំ ុងក្ពល ១៥ (ដប់របំា) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពី  ួលបានោរជូនដំណឹងពីអគគក្លខា-
ធិោរដ្ឋឌ ន។ 

 
៤៨.៣  ោរផ្ទអ ក្ ឬោរបញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ 

 ក្នុងក្រណីដដលរបាក់្បង់ជាមុន មិនរត្វូបានបង់ទំាងស្សុងតាមោលកំ្ណត់្ដដល
រត្ូវបង់ក្ ក្ន្ទះ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ នរត្វូជូនដំណឹងដល់គូភាគីវវិា  ក្ដើមបឱី្យភាគីវវិា ណា
មួយបង់នូវ ឹក្របាក់្ដដលរត្ូវបង់។ របសិនក្បើរបាក់្ក្ៅដត្មិនរត្ូវបានបង់ក្នុងរយៈក្ពល
ដដលបានកំ្ណត់្ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន ក្រោយពីបានពិភាក្ា
ជាមួយក្វ ិោមជឈត្តក្មា អាចឱ្យក្វ ិោមជឈត្តក្មាផ្ទអ ក្ោរង្ហរ និងកំ្ណត់្អំ ុងក្ពលមួយ 
ដដលោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្ប ដដលពាក់្ព័នធក្ន្ទះ រត្ូវចាត់្ ុក្ថាបានដក្ក្ៅក្ពលផុត្
កំ្ណត់្អំ ុងក្ពលក្ន្ទះ។ ោរកំ្ណត់្អំពីោរដក្ ោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្បក្នះ មិនរត្ូវប៉ះ
ពាល់ដល់ោរដ្ឋក់្ ោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្បក្នះជាងាីក្ដ្ឋយភាគីវវិា ណាមួយ ក្ៅក្នុង
ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរក្ផេងក្ ៀត្ក្ ើយ។  
 
 ភាគីវវិា នីមួយៗអាចបង់សរបុនូវរបាក់្បង់ជាមុន សរមាប់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា 
ពាក់្ព័នធនឹងោរទាមទារ ឬបណតឹ ងត្ប របសិនក្បើភាគីវវិា ណាមួយខ្ក្ខានមិនបានបង់
ចំដណក្ដដលខ្លួនរត្ូវបង់។ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា ឬអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អាចផ្ទអ ក្ោរង្ហរខ្លួន 
មួយដផនក្ ឬទំាងស្សុង ឬក៏្បញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរដត្មតង របសិនក្បើរបាក់្បង់ជាមុន 
ដដលត្រមវូក្រោមវធិានក្នះ មួយចំដណក្ ឬទំាងស្សងុមិនរត្ូវបានបង់ក្ ក្ន្ទះ។ 
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៤៨.៤  ោរបង់បក្ណាត ះអាសនន 
 អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន អាចបង្ហគ ប់ថាោរបង់បក្ណាត ះអាសននអាចក្ធវើពីក្ពលមួយក្ៅ
ក្ពលមួយ ក្ដ្ឋយដក្ក្ចញពីក្នុងក្ញ្ច ប់របាក់្បង់ជាមុន សរមាប់ក្នរមក្សវាប៉ាន់ាា ន
សរមាប់ ម.ជ.ម. ឬមជឈត្តក្រ ឬចំណាយន្ទន្ទដដល ម.ជ.ម. ឬមជឈត្តក្រ បានចំណាយរចួ 
ក្េើយ។  

 

៤៨.៥  ិន្ទនុបបវត្តន៍ចំណាយសក្ងខបរបស់របាក់្បង់ជាមុន ោរសងក្ៅវញិនូវ ឹក្របាក់្ដដល
មិនបានចំណាយ  និងោររបាក់្ 

 បន្ទទ ប់ពីក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យាថ ពរ ឬមជឈត្តវនិិចេ័យតាមោររពមក្រពៀង ឬក្សចក្តី
បង្ហគ ប់បញ្ឈប់ដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌ ន រត្ូវផតល់ក្ៅគូភាគីវវិា  នូវ
 ិន្ទនុបបវត្តន៍ចំណាយសក្ងខបរបស់របាក់្បង់ជាមុន ដដលបាន  ួល និងក្របើរបាស់។ 
ម.ជ.ម. រត្ូវសងក្ៅគូភាគីវវិា វញិនូវ ឹក្របាក់្ ដដលមិនបានចំណាយតាមសមាមារត្
ដដលគូភាគីវវិា បានរពមក្រពៀង ឬតាមសមាមារត្ដូចគ្នន នឹងសមាមារត្ ដដលរបាក់្បង់
ជាមុនរត្ូវបានបង់ របសិនក្បើមិនមានោររពមក្រពៀងរវាងគូភាគីវវិា ក្ ក្ន្ទះ។ ោររបាក់្នន
របាក់្បង់ជាមុន ឬរបាក់្ក្ក់្ធាន្ទ រត្ូវរក្ា ុក្ជាចំណូលរបស់ ម.ជ.ម.។   

 

៤៨.៦ ោរមិន  ួលខុ្សរត្ូវចំក្ពាះោរចំណាយ ដដលេួសពីរបាក់្បង់ជាមុន ឬរបាក់្ក្ក់្
ក្ដើមបីធាន្ទ 

 ម.ជ.ម. រមួបញ្ចូ លទំាង សមាជិក្ អភិបាល  ីរបឹក្ា ក្លខា និងបុគគលិក្របស់ 
ម.ជ.ម. មិន  ួលខុ្សរត្វូបង់នូវោរចំណាយណាមួយ ដដលេួសពីរបាក់្បង់ជាមុន ឬ
របាក់្ក្ក់្ក្ដើមបធីាន្ទក្ ើយ។ 
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ជំពូកទ ី៧ បទបបញ្ញត្តិពផសងៗ 

 

វិធាន ៤៩.- ការស្មាៃ ត្ ់

៤៩.១  ភាពឯក្ជនននដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ   

 ក្លើក្ដលងដត្គូភាគីវវិា មានោររពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ រាល់ោររបជំុ និង 
សវន្ទោរន្ទន្ទ  រត្ូវក្ធវើក្ ើងជាលក្ខណៈឯក្ជន និងកំ្ណត់្រតាក្ផេងៗ របតិ្ចារកិ្ ឬ 
ឯក្ារន្ទន្ទរត្ូវដត្រក្ាជាោរសមាៃ ត់្។  

 

៤៩.២  ោររក្ាោរសមាៃ ត់្ននោរជំនំុពិភាក្ារបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា 

 ោរជំនំុពិភាក្ារបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្វូដត្រក្ាជាោរសមាៃ ត់្។ 
 

៤៩.៣  ោរសមាៃ ត់្  និងោរមិនបង្ហា ញអងគក្េតុ្ 

 របសិនក្បើមិនមានោរយល់រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្េរពីគូភាគីវវិា ក្   បុគគល
រគប់របូ ដដលបានចូលរមួក្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬក្ដ្ឋយរបក្ោល ក្នុងមជឈត្តក្មា រត្ូវជាប់ោត្ពវកិ្ចច
រក្ាោរសមាៃ ត់្ និងមិនបង្ហា ញអងគក្េតុ្ដដលពាក់្ព័នធ ឬដដលខ្លួនបានដឹងតាមរយៈ
មជឈត្តក្មាននសំណំុក្រឿងក្ ើយ ក្លើក្ដលងដត្ក្នុងក្រណី៖ 
ក្- ោរបង្ហា ញក្ន្ទះក្ធវើក្ ើងសរមាប់ោរដ្ឋក់្ពាក្យ ក្ៅតុ្លាោរមានសមត្ថកិ្ចចននរដឌ

ណាមួយក្ដើមប ីសំុោរអនុវត្ត ឬបតឹងជំទាស់នឹងមជឈត្តវនិិចេ័យ 
ខ្- ស្សបតាមដីោបង្ហគ ប់ ឬដីោក្ោះរបស់តុ្លាោរននយុតាត ធិោរ ដដលមានសមត្ថ

កិ្ចច 
គ- ក្នុងក្គ្នលបំណង ក្គ្នរពតាម ឬអនុវត្ត សិ ធិ ឬោរទាមទារស្សបចាប់ 
ឃ- ស្សបតាមបញ្ដត្តិចាប់របស់រដឌណាមួយ ដដលមានអានុភាពចាប់បងខំចំក្ពាះភាគី

វវិា  ដដលរត្ូវបង្ហា ញ ឬ 
ង- ស្សបតាមក្សចក្តីបង្ហគ ប់របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា តាមោរដ្ឋក់្ពាក្យរបស់ភាគីវវិា 

មាខ ង ក្ដ្ឋយមានោរជូនដំណឹងរតឹ្មរត្វូ ក្ៅភាគីវវិា មាខ ងក្ ៀត្។ 
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៤៩.៤  មិនមានោរដ្ឋក់្បណតឹ ងពីប បរហិារក្ក្រ ត ៍
 គូភាគីវវិា  និងក្វ ិោមជឈត្តក្មា រពមក្រពៀងថាខ្លួនមិន ដផអក្ក្លើ ឬក្របើរបាស់ 
ក្សចក្តីដងលង ក៏្ដូចជាក្ោបល់ន្ទន្ទ ក្ទាះបីជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬផ្ទទ ល់មាត់្ ដដលរត្វូ 
បានក្ធវើក្ ើងក្នុងដំក្ណើ រោរមជឈត្តោរ ក្ដើមបីក្ធវើ ឬចាប់ក្ផតើម ឬរក្ា បណតឹ ងពីប បរហិារក្ក្រ ត ៍
ប បរហិារក្ក្រ តជ៍ាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ប បរហិារក្ក្រ តត៍ាមសំដី  ឬបណតឹ ងត្វ៉ាក្នុងរបូភាព
ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលមានលក្ខណៈដបបក្នះ។ 

 

វិធាន ៥០.- ការផសពវផាយមជឈត្តវនិិចឆ័យ 

ម.ជ.ម. អាចផេពវផាយមជឈត្តវនិិចេ័យរបស់ខ្លួន ទំាងស្សុង ឬជា រមង់ អត្ថប ដក្ 
ស្សង់ ឬជាក្សចក្តីសក្ងខប ក្ៅក្លើក្គេ ំព័ររបស់ខ្លួន ឬតាមមក្ធោបាយដន ក្ ៀត្ ក្នុង
លក្ខខ្ណឍ ខាងក្រោម៖   

ក្- រាល់ោរក្ោងដដលមានក្មា ះភាគីវវិា  និងក្សចក្តីលមអិត្ដន ក្ ៀត្ ដដល
បណាត លឱ្យាធារណៈជនអាចាគ ល់ពីអត្តញ្ញដ ណរបស់គូភាគីវវិា  រត្វូបានលុប
ក្ចាល តាមសំណូមពរ ឬោរកំ្ណត់្ជាក់្លាក់្របស់ភាគីវវិា  និង  

ខ្- របសិនក្បើ មិនមានភាគីវវិា ណាមួយបានជំទាស់ក្ៅនឹងោរផេពវផាយមជឈត្ត-
វនិិចេ័យ ក្នុងអំ ុងក្ពល ៩០ (ក្ៅសិប) នងៃរបតិ្ ិន បន្ទទ ប់ពីក្ចញមជឈត្តវនិិចេ័យ។ 

វិធាន ៥១.- ការពបាះបង់ស្ទិធ ិ

 ភាគីវវិា ណាមួយ ដដលដឹងថាបញ្ដត្តិ ដដលមិនមានអានុភាពចាប់បងខំតាមផលូវចាប់    
ឬោរត្រមវូណាមួយក្នុងកិ្ចចរពមក្រពៀងមជឈត្តោរ រមួទំាងវធិានសតីពីមជឈត្តោរ មិនរត្ូវបាន
ក្គ្នរព បុ៉ដនតក្ៅបនតមជឈត្តក្មា ក្ដ្ឋយមិនបានជំទាស់ ក្នុងក្ពលក្វលាដដល បញ្ដត្តិ ឬកិ្ចច
រពមក្រពៀងក្ន្ទះបានកំ្ណត់្ នឹងរត្ូវសនាត្ថាបានក្បាះបង់សិ ធិបតឹងជំទាស់របស់ខ្លួន។ 

  
 ស្សបតាមវធិាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមវូ ោរបំភលឺលមអិត្ និងោរបក្ស្ាយមជឈត្តវនិិចេ័យ 
និងមជឈត្តវនិិចេ័យបដនថម) ោររពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្ក្មាក្រោមវធិានក្នះ មានន័យថា
គូភាគីវវិា  យល់រពមអនុវត្តមជឈត្តវនិិចេ័យភាល មៗ ក្ដ្ឋយមិនបងអង់។ ក្ដ្ឋយមិនដក្េូត្វញិ 
គូភាគីវវិា  ក្បាះបង់ផងដដរនូវសិ ធិក្នុងោរបតឹងជំទាស់របស់ខ្លួន សរមាប់សិ ធិក្នុងោរបតឹង 
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ជំទាស់ណា ដដលអាចក្បាះបង់បានក្ដ្ឋយមានសុពលភាព។ គូភាគីវវិា  រពមក្រពៀង
បដនថមក្ ៀត្ថា មជឈត្តវនិិចេ័យ គឺាថ ពរ និងចងោត្ពវកិ្ចចចំក្ពាះគូភាគីវវិា ។ 

វិធាន ៥២.- ជពរមើស្រវាងត្ុលាការ និងម.ជ.ម. 
 

 ក្ៅក្ពលដដល ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ សថិត្ក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងគូភាគី 
វវិា  បានអនុក្លាមតាមមារតា ២១ ទាក់្ ងនឹងោរជំទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ឬមារតា ២២ 
ទាក់្ ងនឹងោរបញ្ច ប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ ននចាប់សតីពីមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មា នន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ក្នុងជក្រមើសក្ដ្ឋះស្ាយវវិា ចំក្ពាះមុខ្តុ្លាោរដផនក្ពាណិជជក្មា 
ាលាឧ ធរណ៍ ឬតុ្លាោរកំ្ពូល ឬក្ៅចំក្ពាះមុខ្ ម.ជ.ម. គូភាគីវវិា  តាមរយៈវធិានក្នះ 
យល់រពមោ៉ងជាក់្លាក់្ ក្នុងោរដ្ឋក់្វវិា ជាសមត្ថកិ្ចចក្ដ្ឋះស្ាយផ្ទត ច់មុខ្របស់ 
ម.ជ.ម.។ ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ ម.ជ.ម. ក្រោមវធិានក្នះ រត្ូវចាត់្ ុក្ថាជាក្សចក្តីសក្រមច
របស់ ម.ជ.ម. ក្រោមមារតាចាប់ដដលក្រៀបរាប់ខាងក្ដើម ដដលជាក្សចក្តីសក្រមចាថ ពរ 
និងបិ ផលូវត្វ៉ា។  

 

វិធាន ៥៣.- ករណី្ផ្ដលមិនមានផ្ចងចាស្ល់ាស្ក់នងុវិធាន 

 សរមាប់ក្រណីណាមួយ ដដលមិនមានដចងចាស់លាស់ក្នុងវធិានក្នះ ម.ជ.ម.
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា និងគូភាគីវវិា  រត្ូវក្នុងាា រតី្ននវធិានក្នះ និងរត្វូខិ្ត្ខំ្របឹងដរបងឱ្យអស់
ពីល ធភាព ធាន្ទនូវដំក្ណាះស្ាយវវិា  របក្បក្ដ្ឋយយុត្តិធម៌ ឆ្នប់រេ័ស និងចំណាយ 
អស់តិ្ច។  

 

វិធាន ៥៤.- ការមិនទទលួែសុ្រត្ូវ 

 សមាជិក្ អភិបាល  ីរបឹក្ា ក្លខា និងបុគគលិក្របស់ ម.ជ.ម. និងសមាជិក្របស់
ក្វ ិោមជឈត្តក្មា៖  

ក្- មិន  ួលខុ្សរត្ូវចំក្ពាះបុគគលណាមាន ក់្ក្ ើយ សរមាប់សក្មាភាព ោរខ្ក្ខាន
មិនបានបំក្ពញោត្ពវកិ្ចច  ឬោរក្ធវសរបដេស ដដលពាក់្ព័នធនឹងោរក្ធវើមជឈត្តក្មា 
ស្សបតាមវធិានក្នះក្ ើយ និង 
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ខ្- មិនមានោត្ពវកិ្ចច ក្នុងោរក្ធវើក្សចក្តីដងលងោរណ៍ ពាក់្ព័នធក្ៅនឹងមជឈត្តក្មា ដដល
ដំក្ណើ រោរស្សបតាមវធិានក្នះ និងមិនមានភាគីវវិា ណាមួយ អាចក្សនើឱ្យបុគគល
ណាមាន ក់្ខាងក្លើ ក្ធវើជាាក្េកី្នុងនីតិ្វធីិផលូវចាប់ណាមួយពាក់្ព័នធនឹងមជឈត្តក្មា
ដដលក្ធវើក្ ើងស្សបតាមវធិានក្នះក្ន្ទះក្ ។   

 

វិធាន ៥៥.- វិពសាធនកមមពៅពលើវធិាន 

 វធិានក្នះ អាចរត្ូវបានក្ធវើវកិ្ាធនក្មាជាក្រឿយៗក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម.។ ក្លើក្ដលងដត្
មានដចងក្ផេងពីក្នះ កិ្ចចរពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរដូចមានកំ្ណត់្ក្នុងវធិាន ២.១ 
(ោរអនុវត្តវធិាន) មានន័យថាជាោររពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរស្សបតាមវធិានទំាង 
ឡាយរបស់ ម.ជ.ម. ដដលមានសុពលភាពជាធរមានក្ៅោលបរកិ្ចេ  ដដលអគគក្លខា-
ធិោរដ្ឋឌ ន បាន  ួលក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា។ 

វិធាន ៥៦.-  ពស្ចកតីផ្ណ្នាសំ្រមាបអ់នុវត្ត 

 ក្នុងក្រណីចំាបាច់ ឬដដលមានរបក្ោជន៍ រក្មុរបឹក្ារបតិ្បត្តិរបស់ ម.ជ.ម. អាច
ក្ចញក្សចក្តីដណនំ្ទសរមាប់អនុវត្ត ក្ដើមបបំីក្ពញបដនថម ក្ធវើនិយ័ត្ក្មា និងអនុវត្ត វធិានក្នះ 
ក្នុងក្គ្នលបំណងសរមួលកិ្ចចោររដឌបាលននមជឈត្តក្មា ដដលរគប់រគងក្ដ្ឋយវធិានក្នះ។ 
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ជំពូកទី ៨ អវសានបបញ្ញត្ត ិ

វិធាន ៥៧.-  អវសានបបញ្ញត្ត ិ
៥៧.១  វធិានក្នះ រត្ូវបានអនុម័ត្ក្ដ្ឋយមហាសននិបាត្របស់ម.ជ.ម. ន្ទនងៃ ី១១ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្នន ំ

២០១៤។ ប បបញ្ដត្តិទំាងឡាយណា ដដលមានខ្លឹមារផទុយនឹងវធិានក្នះ រត្ូវ ុក្ជា
និរាក្រណ៍។ 

៥៧.២  វធិានក្នះ មានរបសិ ធភាពអនុវត្តចាប់ពីនងៃ ី១១ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្នន ំ២០១៤  ត្ក្ៅ។  
 
 

រាជធានីភនំពពញ  
ហត្ែពលខា និងរតា 
 
របធានមជឈមណ្ឌ លជាត្ិននមជឈត្តការផ្ផនកពាណិ្ជជកមម 
មជឈត្តករ រស្ ់មុនិនទៈ 
 


