
 

 

 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 
 
 
 

ចបប់ 

 
ស្តពីីអគគិសនី 

 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

្របកសឱយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២០១/០៣ 

ចុះៃថងទី ០២ ែខ កមុភៈ ឆន  ំ២០០១ និងចបប់ស្ដពីីវេិ ធនកមមម្រ  ៩ ឆន ២ំ០០៧ 

ចបប់ស្តពីីវិេ ធនកមមម្រ  ៣ ម្រ  ៤ ម្រត ៥ ម្រ  ២៦ ម្រ  ២៧ ម្រ ២៨   
ម្រ ៤២ និងម្រ ៧៤ ឆន ២ំ០១៥
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្រពះ ជ្រកម 
នស/រកម/០២០១/០៣                                        េយើង 

្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សហីនុ 
ជហរវិង  ឧភេ សជុត វិសទុធពង  អគគម បុរសរតន៍ 
និកេ ត្តម ធមមិកម ជធិ ជ បរមនថ បរមបព្ិរត 

 ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 
 

- បនេឃញីរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
- បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣៩៩/០១ ចុះៃថងទី ០៨ ែខមិន ឆន  ំ១៩៩៩ ែដល្រ ស់បងគ ប់
ឲយេ្របជីផ្លូវករនូវចបប់ធមមនុញញ ស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ   ១១, ១២, ១៣, ១៨, ២២, ២៤, ២៦, ២៨, 
៣០, ៣៤, ៥១, ៩០, ៩១, ៩៣ និងម្រ ទងំ យៃនជំពូក៨ ដល់ជំពូក១៤ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន      
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ     

- បនេឃញី្រពះ ជ្រកឹតយេលខ  នស/រកត/១១៩៨/៧២  ចុះៃថងទ៣ី០ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៨ ស្តីពីករ
ែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤  ចុះៃថងទ២ី០ ែខកក្ត  ឆន ១ំ៩៩៤  ែដល្របកសឲយេ្របចីបប់
ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

- បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៥ ចុះៃថងទ២ី៤ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦ ែដល្របកសឲយ
េ្របចីបប់ស្តីពកីរបេងកតី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល 

- មេសចក្ត្ីរកបបងគំទូលេសនសុីំពីសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ីនិងពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
 

្របកសឲយេ្របើ 
 

ចបប់ស្តីពអីគគសិនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកលពៃីថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០០០ នសម័យ្របជំុេពញអងគេលីកទី៥ នីតិកលទី ២ េហយីែដល្រពឹទធសភបន អនុម័តយល់្រសប មេលី
ទ្រមង់ និងគតិៃនចបប់េនះទងំ្រសុង កលពៃីថងទ ី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០០ នសម័យ្របជុំេពញអងគេលីកទី៤ នីតិ
កលទ១ី ្រពមទងំ្រតវូបន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្របកសថ្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញកលពីៃថងទ១ី៥ ែខមក  ឆន ំ
២០០១ េហយីែដលមនេសចក្តីទងំ្រសុងដូចតេទ ៖ 
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ជធនីភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០០១ 
                 ្រពះហស្តេលខ 
            
 
                នេ ត្តម សហីនុ

បនបងគំទូលថ្វ យ 
សូម យ្រពះហស្តេលខ្រពះម ក ្រត 

នយករដ្ឋម្រន្តី 
ហតថេលខ  

 
ហ៊ុន ែសន 

បនជ្រមបជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

ហតថេលខ 
 

ស៊យុ ែសម 
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្រពះ ជ្រកម 
នស/រកម/០៦០៧/០១៥                 េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខិត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធ្ិរនទ ធ ម ក ្រត 
េខម ជន សមូេ ភស កមពជុឯក ជរដ្ឋបូរណសន្ត ិសភុមងគ  សរីវិីបុ  

េខម ្រសពីី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពជុធិបតី 
 

- បន្រទង់យល់ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- បន្រទង់យល់ ្រពះ ជ្រកតឹយេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថងទ១ី៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤ ស្តីពីករ
ែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់ ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទ២ី០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របី
ចបប់ស្តីពីករេរៀបចនំងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

- បន្រទង់យល់ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៥ ចុះៃថងទ២ី៤ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦ ែដល្របកស
ឲយេ្របចីបប់ស្តីពីករបេងកតី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

- បន្រទង់យល់ េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តៃីន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

្របកសឲយេ្របើ 

ចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៩ ៃនចបប់ស្តីពអីគគិសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត
កលពៃីថងទ២ី៧ ែខេម  ឆន ២ំ០០៧ នសម័យ្របជុរំដ្ឋសភេលីកទី ៦ នីតិកលទី ៣ និងែដល្រពឹទធសភបន
យល់្រសប មទ្រមង់ និងគតិៃនចបប់េនះទងំ្រសុងេ យគម នករែកែ្របអ្វីេឡយី កលពីៃថងទី ២៨ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៧ នសម័យ្របជុំេពញអងគ្រពទឹធសភេលីកទី៣ នីតិកលទី២ េហយីែដលមនេសចក្តីទងំ្រសុងដូចត
េទេនះ ៖ 
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េធ្វីេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនេំពញ ៃថងទ២ី២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ 

           ្រពះហស្តេលខ និង្រពះ ជលញឆករ 

ពរល.០៧០៦.២៦៤           នេ ត្តម សហីមុនី 

 

 

បនយកេសចក្តី្រកបបងគទូំលថ្វ យ 
សូម យ្រពះហស្តេលខ្រពះម ក ្រត 

នយករដ្ឋម្រន្តី 
ហតថេលខ 

 
ហ៊ុន ែសន 

បនជ្រមបជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

ហតថេលខ 
ស៊យុ ែសម 

េលខៈ២៥៦ច.ល 

េដើមបចីម្លងែចក 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ 

អគគេលខធិកររង ជរ ្ឋ ភិបល 

 

ឃនុ ជិនេកន 
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្រពះ ជ្រកម 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 
សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តយិ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធ្ិរនទ ធ ម ក ្រត 
េខម ជន សមេូ ភស កមពជុឯក ជរដ្ឋបូរណសន្ត ិសភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពីី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពជុធិបតី 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះៃថងទ២ី៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ស្តពីីករ
ែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទ២ី០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របី
ចបប់ស្តីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ែដល្របកស
ឲយេ្របចីបប់ស្តីពីករបេងកតី្រកសួងែរ ៉នងិថមពល 

- បន្រទងយល់្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុះៃថងទ០ី២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០១ ែដល្របកស
ឲយេ្របចីបប់ស្តីពីអគគិសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦០៧/០១៥ ចុះៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៧ ែដល
្របកសឲយេ្របីចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមចបប់ ស្តីពីអគគសិនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់េសចក្ត្ីរកបបងគំទូលថ្វ យរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្របកសឲយេ្របើ 
 
 ចបប់ ស្តីពីវេិ ធនកមមម្រ ៣ ម្រ ៤  ម្រ ៥   ម្រ ២៦   ម្រ ២៧  ម្រ ២៨ ម្រ ៤២ 
និងម្រ ៧៤ ៃនចបប់ស្តីពីអគគិសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវ្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ  
នស រកម/០២០១/០៣ ចុះៃថងទ ី ០២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០០១ និងចបប់ស្តីពវីេិ ធនកមមចបប់ស្តីពអីគគសីនៃីន  
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវ្របកសឲយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦០៧/០១៥ ចុះៃថងទី២២ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៧ ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកល ពីៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន  ំ២០១៥ នសម័យ្របជំុរដ្ឋសភ
េលីកទ៤ី នីតិកលទី៥ េហយីែដល្រពទឹធសភបនពនិិតយចប់សព្វ្រគប់េលីទ្រមង់និងគតិចបប់េនះទងំ្រសុងកល

នស/រតម/០៥១៥/០០៥ 
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ពីៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ២ំ០១៥ នសម័យ្របជំុជវ ិ មញញ នីតិកលទី ៣ េហយីែដលមនេសចក្តីទងំ្រសុង
ដូចតេទ ៖ 

េធ្វីេន្រពះបរម ជ ងំ ៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 

                                                        ្រពះហស្តេលខ និង្រពះ ជលញឆករ 

ពរល.១៥០៥.៤៥៦                     នេ ត្តម សហីមុនី 

 

 

បនយកេសចក្តីេគរពជ្រមបជូន 
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួែរ ៉និងថមពល 
ហតថេលខ 
ស៊យុ ែសម 

េលខៈ៤៦១ស.ណ 

សេំ ែដលមនតៃម្លជករែចកផ យ 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 

អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល 

 

សយ សខុ 

បនយកេសចក្តី្រកបបងគទូំលថ្វ យ្រពះម ក ្រត 
សូម យ្រពះហស្តេលខ 
នយករដ្ឋម្រន្តី 
ហតថេលខ 

សេម្តចអគកម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
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ចបប់ 
 

 

ស្តពីី 
 

អគគិសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 
 

(ែកស្រមួល មវិេ ធនកមមេលើកទី១ េលើម្រ  ៩ ៃនចបប់ស្តពីីអគគិសនី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងវិេ ធនកមមេលើកទី២ េលើម្រ ៣ ម្រ ៤ ម្រ ៥ 
ម្រ ២៦ ម្រ ២៧ ម្រ ២៨ ម្រ ៤២ និងម្រ ៧៤ ៃនចបប់ស្តពីីអគគិសនី 

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ) 
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ជំពកូទី ១ 
បទបបញញត្តិទូេទ 

 
ម្រ  ១.- 

ចបប់េនះមនេគលបំណង្រគប់្រគង និងេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ករងរស្រមប់ករផគត់ផគង់ នងិេស កមមអគគិ
សនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ចបប់េនះមនវ ិ លភពេលី ល់សកមមភពៃនករផគត់ផគង់ ករផ្តល់េស  ករេ្រប្ីរបស់អគគិសន ី នងិ
សកមមភពេផ ងៗេទៀតេលីវស័ិយអគគិសនី ។ 

អគគិសនកីនុងចបប់េនះ សំេ េលីថមពលអគគិសន ីឬសមតថភពកនុងករផលិតថមពលអគគសិន ី។ 
េស កមមអគគិសនកីនុងចបប់េនះ សំេ េលីករផលិត ករបញជូ ន នងិករែចកចយអគគិសន្ីរពមទងំេស

កមមបែនថម ឬបនទ ប់បន ភំជ ប់ជមួយសកមមភពទងំេនះ ។ 

ម្រ  ២.-  
  ចបប់េនះសំេ បេងកីតេឡងីនូវ ៖ 
 ក- េគលករណ៍ស្រមប់កិចច្របតិបត្តកិរវស័ិយអគគិសន ីនិង ល់សកមមភពរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុង

ករផ្តល់េស កមមអគគិសន ី
 ខ-  លកខខណ្ឌ សម្រសបកនុងករវនិិេយគទុន នងិកិចច្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងវស័ិយអគគិសនី 
 គ- មូល ្ឋ នស្រមប់បញញត្តិចំេពះករផគត់ផគង់េស កមមអគគិសនទូីទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 ឃ- េគលករណ៍ស្រមប់ ៖ 
 ១- ករពរសិទធអិនកេ្រប្ីរបស់េដីមបទីទួលបននូវករផគត់ផគង់េស កមមអគគិសនែីដលមនេសថរភព នងិ

្រគប់្រគន់ មតៃម្លសមរមយ 
 ២- បេងកីនកមមសទិធិឯកជនេលីមេធយបយស្រមប់ករផ្តល់េស កមមអគគិសន ី
 ៣- បេងកីតករ្របកួត្របែជងេនទី ែដល ចេធ្វេីទបនកនុងែផនកអគគិសន ី
 ង- េគលករណ៍កនុងករផ្តល់សិទធ ិ កតព្វកិចចនិងេធ្វកីរពិន័យចំេពះអនកផគត់ផគង់ អនកេ្រប្ីរបស់អគគិសន ី

ធរណជន នងិមច ស់កមមសិទធទិី ងំែដលទក់ទិនដល់មេធយបយផលិត និងផគត់ផគង់អគគិសនី និង 
 ច- ជញ ធរអគគសិនីកមពុជស្រមប់បញញត្តិចំេពះករផ្តល់េស កមមអគគសិន ី។ 

អនកេ្រប្ីរបស់កនុងន័យៃនចបប់េនះសំេ េលបុីគគល មួយ ឬអនកទទួលសទិធិបន្តែដលទញិ ឬទទួល  
អគគិសនេីដីមបេី្រប្ីរបស់ និងមិនែមនេដីមបផី្តល់ ឬលក់បន្តឲយអនកដៃទេទៀត។ 

 
 
 
 
 
 



9 
 

ជំពូកទី ២ 
្រកបខណ្ឌ ករងរៃនករផគត់ផគង់និងេស កមមអគគិសនី 

ម្រ  ៣.- ថមី * 
 ករេរៀបចំ និងករ្រគប់្រគងេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត នងិែផនកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេលីវស័ិយ      
អគគិសនីជសមតថកិចចទទួលខុស្រតូវទូេទរបស់្រកសួងែរ ៉នងិថមពល ។ 

 ករធនឲយករផ្តល់េស កមមអគគិសន ីនងិករេ្រប្ីរបស់អគគិសន្ីរប្រពឹត្តេទេ យ្របសិទធភព គុណភព    
ចីរភព នងិមនតម្ល ភព ជសមតថកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ។ 

ម្រ  ៤.- ថមី * 
 ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល ្រតូវផ្តល់ឲយ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជនូវេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត ែផនករ      
វស័ិយអគគិសនី នងិេសចក្តសីេ្រមចននជ ទិ៍ស្តីព៖ី 

- ករវនិេិយគេលីករ ្ត រ និងករអភវិឌ វសិ័យអគគិសនសី្រមប់រយៈេពលខ្លី មធយម នងិែវង 
- ករេរៀបចំេឡងីវញិ ករចូលរមួរបស់ែផនកឯកជន នងិឯកជនូបនីយកមមរបស់សហ្រគស ធរណៈ 
- ករេលីកទឹកចិត្តចំេពះករេ្រប្ីរបស់ធនធនថមពលែដលមន្រ ប់កនុង្រសកុស្រមប់ករផលិត   
អគគិសនី 

- ករេរៀបចំែផនករ នងិកិចច្រពមេ្រពៀងេលីករនេំចញ នចូំលអគគិសន ី
- ករឧបតថមភ្រកមុអនកជវជកំណត់ មួយ នងិករផ្តល់ ទិភពដល់អនកេ្របី្របស់អគគិសន ី
- ករបេងកនី្របសិទធភពកនុងករផលតិ បញជូ នែចកចយអគគិសន ី នងិករេ្របី្របស់អគគសិន្ីរពមទងំ
សកមមភពេដមីបបីេងកីតកមមវធិីសន សំំៃចអគគិសនសី្រមប់កមពុជ នងិ 

- កលៈេទសៈែដលមនភ័យន្ត យែផនកអគគិសន ីនងិយុទធ ្រស្តេដីមបធីនសន្តសុិខែផនកថមពល ។ 
ល់ករសេ្រមចរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជពក់ព័នធនឹងកិចច្របតិបត្តិករកនុងវស័ិយអគគិសនី ្រតវូសថិតេន

កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត ែផនករវស័ិយអគគិសន ីនងិេសចក្តសីេ្រមចននខងេលី ។ 

ម្រ  ៥.- ថមី * 
 អនកផគត់ផគង់េស កមមអគគសិននីីមួយៗ ្រតូវមន ជញ បណ្ណែដលេចញេ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ េហយី
្រតូវអនុវត្ត មបទបបញញត្តៃិនចបប់េនះ និង ល់បញញត្តិែដលកំណត់កនុង ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួន ្រពមទងំបទបបញញត្តិ 
និងនីតិវធិរីបស់ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ នងិករត្រមវូ មចបប់របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 ល់ករសេ្រមចេចញ ជញ បណ្ណ្រតូវែផ្អកេលីេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត នងិែផនករេលីវស័ិយ     
អគគិសនរីបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនេគលបំណងកត់បនថយចំ យម៉ហ ុី ល់រយៈេពលែវង នងិ
ខ្លីឲយេនតិចបំផុត កនុងករផគត់ផគង់អគគិសនីទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពមទងំេសចក្តសីេ្រមចននដូចមន
ែចងកនុងម្រ  ៤ថមី េហយី្រតូវធនដល់ផល្របេយជន៍ ធរណៈ ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូធនឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិ មស្តង់ ទក់ទងេទនឹងកិចច្របតិបត្ត-ិ
ករ បេចចកេទស សុវតថិភព និងបរ ិ ថ ន ែដលបេងកីតេឡងីនិងផ ព្វផ យេ យ្រកសួងែរ ៉និងថមពល ។ 

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០  
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 ជញ បណ្ណកនុងចបប់េនះ សំេ េលីលខិិតអនុញញ តេដីមបេីធ្វេីស កមមអគគិសនី ។ 
 អនកកន់ ជញ ប័ណ្ណកនុងចបប់េនះសេំ េលីបុគគលែដលកន់កប់ ជញ បណ្ណ្រសបចបប់ នងិមនសុពល
ភពេចញេ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ 
 

ជំពូកទី ៣ 
ករេរៀបចំ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 

 

ម្រ  ៦.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជគឺជនីតិបុគគលៃននីតិ ធរណៈ ែដលទទួលនូវសិទធពិី ជរ ្ឋ ភិបលនិងមន
ស្វ័យភពកនុងករ្រតួតពិនិតយេលីករេធ្វេីស កមមអគគិសន ី នងិ្រគប់្រគងេលីទំនក់ទំនងរ ងករផ្តល់ ករទទលួ 
និងករេ្រប្ីរបស់េស អគគិសន ី។ 

ម្រ  ៧.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជមនភរកិចចដូចតេទ៖ 
 ក- េចញ ែកស្រមួល ពយួរ ដកហូត ឬបដេិសធ ជញ បណ្ណស្រមប់ករផគត់ផគង់េស កមមអគគិសន ី ដូចមន

កំណត់កនុងម្រ  ២៩ ៃនចបប់េនះ 
 ខ- អនុម័តៃថ្ល និងបនទុកចំ យេផ ងៗ្រពមទងំលកខខណ្ឌ ៃនេស កមមអគគសិនីរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ 

េលីកែលងែតៃថ្លនិងបនទុកចំ យេផ ងៗ្រពមទងំលកខខណ្ឌ ទងំេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងី មវធិី
្របកួត្របែជង នងិែផ្អកេលីទីផ រ 

 គ- កំណត់ឲយអនុវត្តបញញត្តិ ែបបបទ នងិស្តង់ ស្រមប់កមមវធិីវនិេិយគរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ 
 ឃ- ពិនិតយេឡងីវញិេលីសកមមភពហរិញញវតថុ នងិរចនសមព័នធសហ្រគសរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុង

ក្រមិតមួយែដលសកមមភព នងិរចនសមព័នធេនះ ចជឧបសគគេ យផទ ល់ដល់កិចច្របតបិត្តិករៃន  
វស័ិយអគគិសនីនិង្របសិទធភិពៃនករផគត់ផគង់អគគិសន ី

 ង- អនុម័តនិង ក់ឲយអនុវត្តស្តង់ ្របតិបត្តសិ្រមប់អនកកន់ ជញ បណ្ណ 
 ច- យតៃម្លនិងស្រមុះស្រមលួបណ្តឹ ងត ៉ របស់អនកេ្រប្ីរបស់ នងិវ ិ ទកិចចសនយែដលពក់ព័នធនឹងអនក

កន់ ជញ បណ្ណ កនុងករណីែដលករត ៉និងវ ិ ទេនះ ទក់ទិននឹងកររេំ ភបំពនេលីលកខខណ្ឌ ែដល
មនកំណត់កនុង ជញ បណ្ណ 

 ឆ- អនុម័ត និង ក់ឲយ្របតិបត្តិនូវ្របព័នធគណនីឯកភពស្រមប់អនកកន់ ជញ បណ្ណទងំអស់ 
 ជ- េរៀបចំនិងផ ព្វផ យរបយករណ៍េលីវស័ិយអគគិសនី និងព័ត៌មនពក់ព័នធននែដលទទលួពីអនកកន់

ជញ បណ្ណស្រមប់ជផល្របេយជន៍ដល់ ជរ ្ឋ ភបិល នងិផល្របេយជន៍ ធរណៈ 
 ឈ- កំណត់កៃ្រមននែដល្រតវូអនុវត្តេលីអនកកន់ ជញ បណ្ណ 
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 ញ- កំណត់ែបបបទស្រមប់ករផ្តល់ព័ត៌មនដល់ ធរណជន អពំីកិចចករកនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន េដីមបី
ធនឲយ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជអនុវត្តេទ មេគលករណ៍តម្ល ភព ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៣ ៃន
ចបប់េនះ 

 ដ- េចញបញញត្តិ និងបទបញជ សម្រសប្រពមទងំបញជ ផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន និងជ ថ ពរចំេពះ      
េស កមមអគគិសន ី

 ឋ- ពិន័យជ្របក់ ផ្អ កករេ្របី្របស់អគគសិនី ពយួរ ឬដកហូត ជញ បណ្ណចំេពះកររេំ ភេលីចបប់េនះ 
និងលខិិតបទ ្ឋ ននន្រពមទងំបញញត្តេិផ ងៗេទៀតរបស់ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 

 ឌ- ត្រមវូឲយអនកេធ្វីេស កមម នងិអនកេ្របី្របស់អគគិសនេីគរព្របតិបត្តនូិវ ល់វធិនែដលទក់ទងនឹង   
សន្តសុិខ ថមពល េសដ្ឋកិចច បរ ិ ថ នរបស់្របេទសជតិ្រពមទងំេគលនេយបយដៃទេទៀតរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល 

 ឍ- ចត់វធិនករេផ ងេទៀតចំេពះបញ្ហ បនទ ប់បន  ំ ឬែដលជផលវបិកែស្តងេចញពីមុខងរដូចបន
េរៀប ប់ខងេលេីនះ និង 

 ណ- បេងកីតលកខខណ្ឌ េ្រជីសេរសី នងិេ្រប្ីរបស់ម្រន្តឬីបុគគលិក ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ្រពមទងំជំនញករ 
ឬទី្របឹក  ។ 

ម្រ  ៨.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជមនេលខធិករ ្ឋ ន នងិនយក ្ឋ នជំនញននជេសនធិករ ។ 
 េលខធិករ ្ឋ នែដលដឹកនេំ យនយក្របតិបត្តិ ១រូប ្រតវូបនបេងកតីេឡងី េដីមបបីេ្រមកីិចចកររដ្ឋបល 
និងជំនញបេចចកេទស េហយីមននយក ្ឋ នជំនញេ្រកមចំណុះ ។ ករេរៀបច ំ នងិករ្រប្រពតឹ្តិេទៃន
េលខធិករ ្ឋ ន្រតូវែចងកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ 

ម្រ  ៩.- ថមី * 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជមនសមជកិទងំអស់ ៣រូប ែដលកនុងេនះមន ១រូបជ្របធន ។ ្របធន និង
សមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូែតង ងំេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ មសំេណីរបស់នយករដ្ឋម្រន្ត ី ។ សមជិក
នីមួយៗ ្រតូវមន ណត្តិ ៣ (បី)ឆន  ំ េហយី្រតូវបញច ប់កនុងេពលខុសៗគន  េលីកែលងែតកនុង ណត្តិដំបូងដូច
មនែចងកនុងម្រ  ៧២ ៃនចបប់េនះ ។  
 សមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ច្រតវូបនែតង ងំស្រមប់ ណត្តិបន្តេទៀតបន ។ 
 កនុងកំឡុង ២ (ពីរ)ឆន  ំ េ្រកយករបញច ប់ ណត្តិរបស់ខ្លួន សមជិក ជញ ធរអគគិសនីកមពុជមិន្រតូវចូល
បេ្រមកីរងរ ឬទំនក់ទំនងជទី្របឹក  ឬជអនកពិេ្រគះេយបល់ឲយអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណ មួយេឡយី ។ 
ម្រ  ១០.- 
 បុគគលែដល្រតូវបនេសនីែតង ងំជ្របធន ឬជសមជិក ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវមនលកខណៈ
សមបត្តដូិចតេទ ៖ 

- មនសញជ តែិខមរពីកំេណីត នងិមនសិទធេិបះេឆន ត 
-  

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០
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- មិនែដលមនេទសពីបទេលមីស្រពហមទ័ណ្ឌ មួយ 
- មនសញញ ប័្រតចប់ពកី្រមតិឧត្តមសិក េឡងីេទកនុងែផនកវសិ្វកមមអគគិសន ី នតីិ ្រស្ត េសដ្ឋកិចច 
គណេនយយ ហរិញញកិចច ឬវសិ្វករែដលមនជំនញនិងឯកេទសពក់ព័នធកនុងវស័ិយេនះ ែដលមនករ
បញជ ក់ទទួល គ ល់ចបស់ ស់ពី ថ ប័នមនសមតថកិចច 

- មនបទពិេ ធន៍ករងរជំនញយ៉ងតិច ១០ (ដប់) ឆន  ំនងិ 
- មនសមតថភពករងរ ភព ្អ តស្អំ និងគុណធម៌ ។ 
ករេសនែីតង ងំេនះមិនែផ្អកេលីនិនន ករគណបក នេយបយជមូល ្ឋ នេឡយី ។ 

ម្រ  ១១.- 
 សមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូេធ្វកីរេពញេម៉ងេនកនុង ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ នងិមិន្រតូវេធ្វី
ករងរេផ ងេទៀត ឬយល់្រពមទទួលកៃ្រមពសីកមមភពេផ ងៗេទៀតបនេឡយី ។ 

ម្រ  ១២.- 
 សមជកិ្រពមទងំម្រន្តីទងំអស់របស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ មនិ ចមនភគហុ៊នេ យផទ ល់ ឬមន
ផល្របេយជន៍េសដ្ឋកចិច ឬមនមុខនទីជមួយអនកកន់ ជញ បណ្ណ ឬអនកសុំ ជញ បណ្ណបនេឡយី ប៉ុែន្ត ចេធ្វី
ជអនកជវរបស់អនកកន់ ជញ ប័ណ្ណ ។ 
 មិនអនុញញ តឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណ ឬតំ ងរបស់ខ្លួនផ្តល់អំេ យ ជនូំន ឬអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ
េទៀត ែដលខុសពីករអនុវត្តទូេទចំេពះ ធរណជនដល់សមជកិ្រពមទងំម្រន្តី មន ក់របស់ ជញ ធរ     
អគគិសនកីមពុជ ។ មិនអនុញញ តឲយសមជកិ្រពមទងំម្រន្តី មន ក់របស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ទទួលអំេ យ 
ជំនូន ឬអតថ្របេយជន៍េផ ងៗេទៀតែដលខុសពីករអនុវត្តទូេទចំេពះ ធរណជនពីអនកកន់ ជញ បណ្ណ ឬ 
តំ ងរបស់ខ្លួន ។ 
 កនុង ណត្តិរបស់ខ្លួន សមជិក ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រពមទងំសហព័ទធ ឬកូនមិន ចរកករងរេធ្វ ី ឬ
ចូលបេ្រមកីរងរ ឬទទួលតំែណង មួយជទ្ីរបឹក  ឬជអនកពិេ្រគះករងរនិងមិន ចមនភគហុ៊ន ឬបណ្ណ
រតនគរ ឬមនផល្របេយជន៍ជ្របក់ជមួយអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណ ឬជមយួបុគគលដៃទេទៀត ែដលមនទំនក់
ទំនងកនុងករផ្តល់េស កមមអគគិសន ីឬដំេណីរករែដលពក់ព័នធ មួយបនេឡយី ។ 

ម្រ  ១៣.- 
 កនុង ណត្តិរបស់ខ្លួន សមជិក ជញ ធរអគគិសនកីមពុជមនវសិមតិភពជមួយមុខងរជម្រន្តី ជករ ជ
សមជកិ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ជសមជិក្រពឹទធសភ ជសមជកិរដ្ឋសភ ជសមជិកែដលមនតួនទីកនុងអងគករ
ដឹកនៃំនគណបក នេយបយ មួយ ឬជទី្របកឹ  ជនំួយករៃន ថ ប័ន ឬសមជិក ជរ ្ឋ ភិបល ។ 
 េនេពលបនទទួលករែតង ងំជសមជិក ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ មីជនែដលកំពុងបេ្រមីករងរ
ដូចែចងកនុង កយខ័ណ្ឌ ខងេលីេនះ ្រតូវេធ្វីលិខិត េចញពីមុខតំែណង ឬពយរួករងរជបេ ្ត ះ សននស្រមប់  
រយៈេពលបំេពញករងរកនុង ណត្តិរបស់ខ្លួន ។ 

ម្រ  ១៤.- 
 តំែណងជសមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចត់ទុកទំេនរេនេពលែដល មីជន ៖ 



13 
 

 ១- ទទួលមរណភព 
 ២-  ឈប់ពីតំែណង 
 ៣- ចូលនិវត្តន៍ 
 ៤-  ជប់េទស ក់ពនធនគរពីបទេលមីស្រពហមទ័ណ្ឌ មួយ 
 ៥-  បត់បង់សិទធេិបះេឆន ត 
 ៦- បត់បង់សមតថភពខងបញញ  ឬកយសមបទ 
 ៧- បន្រប្រពឹត្តេលមីសនឹងបញញត្តិ មួយ ៃនម្រ  ១១ ម្រ ១២ និងម្រ ១៣  
 ៨- មនករេធ្វស្របែហសធងន់ធងរ នងិខ្វះករទទលួខុស្រតូវកនុងករបំេពញភរកិចច 
 ៩- ្រប្រពឹត្តបទេលមីសមជឈមិធងន់ធងរទក់ទិននឹងមុខតំែណងរបស់ខ្លួន ឬ 
 ១០- េបះបង់ករបំេពញភរកចិច ។ 
 ្របសិនេបសីមជកិ មន ក់មនករពក់ព័នធនឹងករណីៃនកថខណ្ឌ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ឬ ១០ នយករដ្ឋ    
ម្រន្តី ចសេ្រមចពយួរមុខតំែណងរបស់សមជកិេនះ េហយី្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងេទតុ ករមនសមតថកចិច ។ 
នយករដ្ឋម្រន្តីែតង ងំសមជកិបេ ្ត ះ សននេដីមបបីំេពញករងរជំនសួ ។ 

ម្រ  ១៥.- 
 េនេពលតំែណងទំេនរេកតីមនេឡងីមុនផុត ណត្តិ នយករដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវេ្រជសីេរសីសមជកិថមីជំនសួ 
េដីមបបីំេពញ ណត្តិរបស់សមជកិមុន ។ សមជិកថមីេនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ ។ ករបំេពញ
ជំនួសេនះ ពុំ្រតូវបន ប់បញចូ លកនុងចំននួ ណត្តិេពញេលញ ដូចមនែចងកនុងម្រ ៩ េឡយី ។  

ម្រ  ១៦.- 
 េបៀវត រ ៍ ្របក់បំ ច់ នងិអតថ្របេយជន៍ដៃទេទៀតរបស់សមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវបន
កំណត់េ យ ជរ ្ឋ ភិបល ។ ្របធនមន នៈេសមីនឹងរដ្ឋេលខធិករ សមជិកដៃទេទៀតមន នៈេសមីនឹងអនុ
រដ្ឋេលខធិករ។ 
 សមជកិ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូចូលនិវត្តន៍េនេពលមន យុ ៦០ (ហុកសិប)ឆន  ំ ។ កនុងករណី
មនករចូលនិវត្តន៍មុនផុត ណត្តិ នយករដ្ឋម្រន្តី ចឲយបន្តករងររហូតដល់បញច ប់ ណត្តិរបស់ខ្លួន មករ
ចបំច់ជក់ែស្តង ។ 
 ្របធន ឬសមជិក ចសំុ ឈប់ពីតំែណងបន្រគប់េពលេវ េ យេធ្វីសេំណីជ យល័កខអក រេផញី
ជូននយករដ្ឋម្រន្តយ៉ីងយតឺបំផុតឲយបន១ (មួយ)ែខមុន ។ 

ម្រ  ១៧.- 
 ្របធន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជមិន ច្រតូវបនបញឈប់ពមុីខតំែណងជ្របធនមុន ណត្តិរបស់ខ្លួនបន
េឡយី េលីកែលងែតកនុងករណី មួយដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ ៃនចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ១៨.- 
 ្របធន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតូវ ៖ 
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- ្រគប់្រគង ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ 
- ដឹកនកំរ្របជុំរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ នងិ 
- ធនករផ ព្វផ យនិងអនុវត្ត ល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ 

 ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ ច្របគល់ជូន្របធននូវសិទធអិំ ច និងភរកិចចជបែនថមេផ ងៗេទៀត េលីក
ែលងែត ៖ 

- ករេចញ ករបដិេសធ ករែកែ្រប ឬករលុបេចល ជញ បណ្ណ 
- ករ្រចនេចលពកយសុំ ជញ បណ្ណ ឬពកយសុែំកស្រមលួ ជញ បណ្ណ 
- ករកំណត់ ករអនុម័ត ករបដិេសធ ឬករែកែ្របៃថ្លអគគិសន ី ឬកមមវធិវីនិិេយគ នងិកមមវធិទីទួលអគគិ
សនី 

- ករេចញ ករែកែ្រប ឬករលុបេចលបទបបញញត្តនិនរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ឬ 
- ករសេ្រមចេលីពកយបណ្តឹ ងត ៉ របស់ ធរណជន ។ 

 ពកយបណ្តឹ ងត ៉ របស់អនកមិនសុខចិត្តជ្រកមុ ឬជបុគគល ចេធ្វេីទកន់ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជបនកនុង  
រយៈេពល ៣០( មសិប)ៃថង គិតចប់ ងំពីៃថង្របកសេសចក្តសីេ្រមច ។ 
 ្របធន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចចត់ ងំសមជកិ មួយេផ ងេទៀតៃន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ
ជ យល័កខអក រ េដីមបបីំេពញភរកិចចរបស់្របធនកនុងេពលអវត្តមនរបស់ខ្លួន ។ 

ម្រ  ១៩.- 
 ្របធន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវែតង ងំម្រន្តេី្រកមឱ ទទងំអស់ នងិជួលអនកឯកេទសេផ ងៗេទៀត
មត្រមវូករចបំច់ស្រមប់អនុវត្តភរកិចច ជញ ធរអគគិសនកីមពុជឲយបន្រតឹម្រតូវ បនទ ប់ពីបនពិេ្រគះេយបល់

ជមួយសមជកិឯេទៀត ។ ម្រន្តី នងិអនកឯកេទសរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវសថិតេនេ្រកមចបប់ករងរ ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
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ជំពកូទី ៤ 
ករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ 

 

ម្រ  ២០.- 
 ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ្រតវូអនុម័ត នងិ្របកសនូវវធិនស្រមប់្រគប់្រគងករ្របជុំរ ងសមជកិ ឬម្រន្តី
ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ជមួយភគី មួយអំពកីរក ងបញជ ីៃថ្លលក់អគគិសនី ឬករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ។ វធិន

េនះ  ្រតូវកំណត់អំពីកមមវតថុ កលបរចិឆទ ទកីែន្លង នងិដំេណីរករៃនករ្របជុសំំេ ផ្តល់លទធភពចូលរមួ្របជុបំន
ពីសំ ក់ភគីពក់ព័នធ ។ 

ម្រ  ២១.- 
 សមជកិទងំអស់របស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូមនសេម្លងកនុងករេបះេឆន តេលី ល់បញ្ហ ែដលត្រមូវ
ឲយមនករអនុម័តពី ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ ករអនុម័តេនះ្រតូវែផ្អកេលីសេម្លងភគេ្រចីន ។ 
 ករអនុម័តរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជយកជករបន លុះ្រ ែតមនវត្តមនសមជកិពីររូបេឡងីេទ ។ 
 សមជកិទងំអស់របស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូបនទទលួដំណឹងស្តពីីកលបរេិចឆទ ទកីែន្លង នងិកមម
វតថុែដល្រតវូ្របជុអំនុម័ត ។ 

ម្រ  ២២.- 
 សម័យ្របជុរំបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជស្រមប់ស្រមុះស្រមួលពកយបណ្តឹ ងត ៉ ្រតូវេធ្វីេឡងីជ ធ-     
រណៈ ។ េសចក្តសីេ្រមចេ យភជ ប់នឹងមូលេហតុរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតូវ្របកសជ ធរណៈភ្ល ម
េលីកែលងែតមនមូលេហតុ មួយែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជសេ្រមចពនយរករ្របកសមួយរយៈសិន ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូតមកល់ទុក និងែថរក ករពរ ល់កំណត់េហតុៃនពកយបណ្តឹ ងត ៉  បទបញជ  
ករសននិ ្ឋ ន នងិេសចក្តសីេ្រមចនន ្រពមទងំសំណំុឯក រេផ ងៗេទៀតែដលពក់ព័នធ ។ 
 ល់បទបញជ  ករសននិ ្ឋ ន េសចក្តសីេ្រមច កណំត់េហតុ នងិសំណំុេរឿងេផ ងៗ្រតវូ ក់ជូន ធរណ
ជនពិនិតយេ យេសរ ី កនុងករយិល័យរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ប៉ុែន្ត ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូបេងកីតបទ
បញជ េដីមបធីនថ ព័ត៌មនសមង តែ់ដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជបនទទួល េនែតរក បនភពសមង ត់ដែដល 
េនេពលែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជយល់ថ កររក ករសមង ត់េនះជករចបំច់ ។ 
 ល់ករសេ្រមចរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ កនុង្រកបខណ្ឌ សមតថកិចចរបស់ខ្លួនមិន្រតូវមនករេ្រជៀត
ែ្រជកពី ជញ ធរ មួយ ឬពភីន ក់ងរ មួយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលេឡយី េលីកែលងែតមនែចងកនុងចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ២៣.- 
 មុនេពល្របកសឲយេ្របីបទបញជ ទូេទ ឬវធិន ឬបទបបញញត្តិ មួយ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូជូន
ដំណឹងពីខ្លឹម រ េហយី្រតូវផ្តល់ឱកសឲយនីតិបុគគលែដលពក់ព័នធ នងិ ធរណជនបង្ហ ញភស្តុ ង នងិ
បេញចញមតិេយបល់ ។ ល់បទបញជ  វធិន នងិបទបបញញត្តទិងំេនះ ្រតូវមនស្រមប់ ធរណជន ។ 
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 មុនេពលែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជេធ្វីករសននិ ្ឋ នេចញបទបញជ  ឬេសចក្តសីេ្រមចពក់ព័នធនីតិបុគគល 
ឬជន មួយ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ ្រតូវជូនដំណឹងសម្រសបដល់នីតិបុគគល ឬជនេនះអំពេីពលេវ និងទី
កែន្លងស្រមប់នីតបុិគគល ឬជនេនះ មនឱកសផ្តល់ភស្តុ ងនិងបេញចញមតិេយបល់ ។ 

ម្រ  ២៤.-  
 បនទ ប់ពី ជញ ធរអគគិសនីកមពុជេចញេសចក្តសីេ្រមចជចុងេ្រកយ ថ ប័ន នងិភគីពក់ព័នធមនសិទធបិ្តឹង
ត ៉ េទតុ ករមនសមតថកិចចៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ ករប្តឹងត ៉ េនះ្រតូវអនុវត្តកនុងរយៈេពល៣ (បី)ែខ
ចប់ពីៃថងេចញេសចក្តសីេ្រមចខងេលី ។ 

ម្រ  ២៥.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូទទួលខុស្រតូវរមួចំេពះផលវបិកែដលេកីតមនេឡងីេ យករបំេពញភរ
កិចចរបស់សមជកិ ឬម្រន្តរីបស់ខ្លួនកនុង្រកបខណ្ឌ សមតថកិចច្រសប មចបប់េនះ ្រពមទងំអនុ្រកឹតយនងិបញញត្តិ
ននស្រមប់អនុវត្តចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ២៦.- ថម ី* 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូកំណត់េបៀវត រ ៍នងិ្របក់បំ ច់របស់ម្រន្ត ីនងិបុគគលិកេ្រកមឱ ទ ។  
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ្រតូវបេងកីតគេ្រមងថវកិចំ យកិចច្របតិបត្តិករស្រមប់ឆន កំរយិបរេិចឆទ  
នីមួយៗ ែដលមនកំណត់ចំណូល និងចំ យរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ ថវកិ្រតវូកំណត់ចបស់ ស់នូវ
កៃ្រម ជញ បណ្ណស្រមប់ឆន កំរយិបរេិចឆទនីមួយៗ រមួទងំវធិគីណនកៃ្រម ជញ បណ្ណ ្រពមទងំេបៀវត រ ៍ នងិ
្របក់បំ ច់េផ ងេទៀត ែដល្រតូវទូទត់ជូនសមជកិ នងិម្រន្តជីន់ខពស់របស់ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ។ ជញ ធរ
អគគិសនកីមពុជ្រតូវ ក់គេ្រមងថវកិេនះជូនេទ ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ នងិសេ្រមច មរយៈ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិ
ហរិញញវតថុ ។ 

ម្រ  ២៧.- ថមី * 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជមនថវកិស្វយត័មួយស្រមប់កិចច្របតិបត្តកិររបស់ខ្លួន ។ ថវកិេនះ គកឺៃ្រមែដល
អនកសុំ ជញ បណ្ណ និងអនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតវូបង់ មករកំណត់របស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ កៃ្រមេនះេ ថ 
កៃ្រម ជញ បណ្ណ ។ 
 ថវកិរបស់ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ្រតវូតមកល់កនុងគណនីមួយេនធនគររបស់រដ្ឋកនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ។ មនែត ជញ ធរអគគិសនកីមពុជេទ ែដលមនសិទធេិ្រប្ីរបស់ថវកិេនះ ។ 
 ក្រមិតអតិបរមៃនកៃ្រម ជញ បណ្ណ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ ។ 
 កនុងករណីមនសំណល់ថវកិេនដំ ច់ឆន ំ មួយ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវេផទរសំណល់ថវកិេនះ
េទេ្របី្របស់ស្រមប់គេ្រមងថវកិឆន បំនទ ប់េទៀត ។ 
 ចំេពះសំណល់ថវកិ ឬកង្វះថវកិដូចមនែចងកនុង កយខណ្ឌ ខងេលី ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូែក
ស្រមួលកៃ្រម ជញ បណ្ណេឡងីវញិស្រមប់គេ្រមងថវកិឆន បំនទ ប់ ។ 

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០ 
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 កនុងករណីែកស្រមួលកៃ្រម ជញ បណ្ណរហូតដល់ក្រមតិអតិបរមរចួេហយី បុ៉ែន្តេនែតពុំ ច្រទ្រទង់    
កិចច្របតបិត្តកិររបស់ខ្លួនបន   ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូេធ្វសីេំណីេទ ជរ ្ឋ ភិបលេដមីបពីិនិតយសេ្រមចក្រមិត  
អតិបរមៃនកៃ្រម ជញ បណ្ណជថមេីឡងីវញិ ។ 
 កិចច្របតិបត្តកិរហរិញញវតថុ និងគណេនយយរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូ្រប្រពឹត្ត ម្របព័នធគណេនយយ
ធរណៈ និងបទបបញញត្តិស្តីពលីទធកមម ធរណៈជធរមន ។ 

 ករ្រគប់្រគង នងិចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវេគរពេទ មចបប់ នងិ  
បទបបញញតិ្តជធរមន ។ 

ម្រ  ២៨.- ថម ី* 
  ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូមនគណេនយយភពហរិញញវតថុចំេពះ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុអនុេ ម
មចបប់ស្តីពី្របព័នធហរិញញវតថុ ធរណៈែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របេី យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/

០៥០៨/០១៦ ចុះៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូេរៀបចរំបយកណ៍ទូទត់ថវកិ្របចឆំន ឲំយបនយ៉ងយតឺបំផុត ១ (មួយ) ែខ 
េ្រកយឆន កំរយិបរេិចឆទ ។ 
 របយករណ៍ទូទត់ថវកិ្របចឆំន រំមួជមួយនឹងបញជ ិកគណេនយយរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ នងិ
កំណត់េហតុពក់ព័នធ ្រតូវបនេធ្វសីវនកមម និង្រតូវបន្រតួតពិនតិយេ យ ជញ ធរសវនកមមជតិ ។  
 កនុងរយៈេពល ១ (មួយ)ែខ យ៉ងយូរបនទ ប់ពីេធ្វីសវនកមមរចួ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតូវ ក់របយ
ករណ៍ទងំអស់ជូនេទនយករដ្ឋម្រន្តពីិនិតយ នងិសេ្រមច មរយៈ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ េហយី្រតវូផ ព្វ
ផ យជ ធរណៈ ។ 
 

ជំពកូទី ៥ 
្របេភទ ជញ បណ្ណ  

 

ម្រ  ២៩.- 
 ជញ បណ្ណែដលសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ  «ក» ម្រ  
៧ ៃនចបប់េនះមន្របេភទដូចខងេ្រកម ៖ 
  ១. ជញ បណ្ណផលិតកមម 
  ២.  ជញ បណ្ណបញជូ ន 
  ៣.  ជញ បណ្ណែបងែចក 
  ៤.  ជញ បណ្ណែចកចយ 
  ៥. ជញ បណ្ណលក់ដុ ំ
  ៦. ជញ បណ្ណលក់ យ 
  ៧. ជញ បណ្ណេស កមមបន្ត នងិ 

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០ 
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  ៨.  ជញ បណ្ណរមួ ។ 
្របតិបត្តិករផ្តល់េស កមមអគគិសន ី េ្រកម ជញ បណ្ណ្របេភទ មយួដូចមនែចងកនុង កយខណ្ឌ ខងេលី 

្រតូវមនរូបភពជ្រកុមហុ៊នែដលបំេពញ មនីតិវធិជីធរមន ។ ចំេពះ្របតិបត្តកិរផ្តល់េស កមមអគគិសនេី្រកម
ជញ បណ្ណស្រមប់ផលិតកមម ែចកចយ នងិ/ឬលក់ យ ចដំេណីរករជរូបវន័្តបុគគលបនកនុងក្រមតិទំហ ំ 
ជីវកមម្រទង់្រទយតូចែដលកំណត់េ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ 

ម្រ  ៣០.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណផលិតកមមមនសិទធេិធ្វេីស កមមផលតិអគគសិនេី យមេធយបយផលិតកមមជកំណត់
មួយ ។ សិទធេិធ្វេីស កមមផលិតអគគិសនកីនុងចបប់េនះ គឺសិទធជិមច ស់សិទធដិំេណីរករនិងសិទធ្ិរគប់្រគង ឬ្រតួត្រ
េលីមេធយបយផលិតកមម េដីមបផីលិតអគគិសនលីក់ ពុែំមនេដីមបេី្រប្ីរបស់ផទ ល់េទ ។ 
 ករផ្តល់ ជញ បណ្ណផលិតកមម គឺស្រមប់េគលបំណងកនុងករជំរុញកិចចដំេណីរករេ យសុវតថិភព 
េសថរភព និង្របសិទធភពេសដ្ឋកចិចៃនប ្ត ញជតិបញជូ នអគគិសន ីឬប ្ត ញែចកចយនិងមេធយបយតភជ ប់ ។ 
 សុពលភពរបស់ ជញ បណ្ណផលិតកមមជទូេទ្រតូវកំណត់េសមីនឹង យុកលេ្របី្របស់េ យ្របសិទធភព
ៃនមេធយបយផលិតកមម េលកីែលងែតកនុងករណីែដលកិចច្រពមេ្រពៀងទិញអគគសិនមីនថិរេវ តិចជង ។ ជញ
បណ្ណផលិតកមម ចដកហូតបន មបញញត្តិៃនចបបេ់នះ ។ 

ម្រ  ៣១.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណបញជូ ន មនសិទធេិធ្វីេស កមមបញជូ នអគគិសន ី ។ សិទធេិធ្វេីស កមមបញជូ នអគគសិនកីនុង
ចបប់េនះ គឺសិទធិជមច ស់ សិទធិដំេណីរករ នងិសទិធិ្រគប់្រគងេលីមេធយបយបញជូ នអគគសិនេីដីមបេីផទរ ្របគល់ 
ឬលក់អគគសិនីកនុងបរមិណធំ ។  
 ជញ បណ្ណបញជូ នមនពីរ្របេភទគឺ ជញ ប័ណ្ណបញជូ នស្រមប់ប ្ត ញជតិបញជូ នអគគិសននីិង ជញ បណ្ណ
បញជូ នស្រមប់េគលបំណងពិេសស ។ 

ម្រ  ៣២.- 
 ជញ បណ្ណបញជូ នស្រមប់ប ្ត ញជតិបញជូ នអគគសិនី ្រតូវបនផ្តល់ឲយអនកេធ្វីេស កមមបញជូ នអគគិសន ី
មួយ ែដលរដ្ឋទទលួខុស្រតូវេហយីមនសិទធសិ្រមប់េធ្វីករបញជូ នអគគិសនដីល់្រកមុហុ៊នែចកចយអគគិសនី និង
ដល់អនកេ្រប្ីរបស់ធំៗ កនុងទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េលីកែលងែតកនុងតំបន់េ្របី្របស់្របព័នធេទលដូចមន
ែចងកនុង កយខណ្ឌ  ១ ៃនម្រ  ៣៥ និងេលីកែលងែតកនុងករណីមនករផ្តល់សិទធេិ យែឡកឲយអនកកន់ ជញ  
បណ្ណបញជូ នកនុងេគលបំណងពិេសស ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៣៣ ៃនចបប់េនះ ។ 
 ជញ បណ្ណែដលបនេចញ្រសប មម្រ េនះ ចមន ណត្តិមួយមិនកំណត់និង ចដកហូតបន
្រសប មចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៣៣.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណបញជូ នស្រមប់េគលបំណងពិេសសមនសទិធិ ងសង់េធ្វីជមច ស់ នងិ/ឬដំេណីរករ
េលីមេធយបយបញជូ នអគគសិនែីដលបនកំណត់ជក់ ក់កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលមនេគលេ ចបស់
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ស់និងធនដល់ផល្របេយជន៍ ធរណៈ ។ េគលករណ៍និងលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករផ្តល់ ជញ បណ្ណបញជូ ន
ស្រមប់េគលបំណងពិេសស្រតវូកំណត់េ យបញញត្តិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ 
 សុពលភពៃន ជញ បណ្ណបញជូ នស្រមប់េគលបំណងពិេសស ចមនរយៈេពលមួយមិនកំណត់ ឬ 
មនក្រមិត្រតមឹ យុកលេ្របី្របស់េ យ្របសិទធភពៃនមេធយបយបញជូ នេនះ ។ ជញ បណ្ណបញជូ នស្រមប់
េគលបំណងពិេសស ចដកហូតបន មបញញត្តិៃនចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៣៤.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណែចកចយមនសិទធេិធ្វីេស កមមែចកចយអគគិសនីកនុងតំបន់ជកំណត់មួយែដលមន
ៃផទដីជប់គន  ។ សិទធេិធ្វីេស កមមែចកចយអគគិសនីកនុងចបប់េនះ គសឺិទធជិមច ស់ សិទធិដំេណីរករ នងិសិទធិ
្រគប់្រគង ឬ ្រតួត្រ េលីមេធយបយែចកចយអគគិសនី េដីមបេីផទរ ផគត់ផគង់ ឬលក់អគគសិនដីល់អនកេ្របី្របស់ ។ 
ករេធ្វីជមច ស់កិចចដំេណីរករនិងករ្រគប់្រគង ឬករ្រតួត្រ េលីមេធយបយែចកចយអគគិសន ីែដលសថតិកនុង    
ទី ងំឯកជនេដីមបសី្រមប់ករផគត់ផគង់អគគិសនីផទ ល់ខ្លួន មនិេ ថេស កមមែចកចយអគគិសនេីឡយី ។ 
 ជញ ប័ណ្ណែដលបនេចញ្រសប មម្រ េនះ ចមន ណត្តិមួយមិនកំណត់ នងិ ចដកហូតវញិ
បន្រសប មចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៣៥.- 
 ជញ បណ្ណរមួ ជ្របេភទ ជញ បណ្ណមួយែដលរមួបញជូ ល ជញ ប័ណ្ណមួយចំនួន ឬទងំអស់ ដូចមនែចង
កនុងកថខណ្ឌ  ១ ដល់កថខណ្ឌ  ៧ ៃនម្រ  ២៩ ៃនចបប់េនះ ។ 
 ជញ បណ្ណរមួ ចេចញឲយអគគិសនកីមពុជ នងិ្របព័នធេទល េដីមបផី្តល់សិទធឲិយផលិត បញជូ ន ែបងែចក 
ែចកចយ និងលក់អគគសិនីឲយអនកេ្រប្ីរបស់ ។ កនុងករណីបែនថមមេធយបយផលិតកមមអគគិសនថីមីនីមួយៗ អនក
កន់ ជញ បណ្ណរមួ្រតវូសុំ ជញ បណ្ណផលិតមកមមែថមេទៀត ។ 
 កនុងេគលបណំងបេងកីន្របសិទធភព និងករ្របកួត្របែជងែដលនឹងេធ្វឲីយករចំ យម៉ហ ុី ល់
ស្រមប់ដំេណីរកររយៈេពលែវងចុះទបបំផុត ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូ ក់លកខខណ្ឌ ឲយបំែបកេស កមមផលិត
កមមេស កមមបញជូ ន នងិេស កមមែចកចយអគគិសនេីចញពីគន  កនុងតំបន់េស កមមរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ ។ 

ម្រ  ៣៦.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណែបងែចកអគគសិនីមនសិទធចិត់ែចង ្រគប់្រគងនិងេធ្វី្របតបិត្តិករេលីមេធយបយែបង
ែចកអគគិសន ីេដីមបសី្រមបស្រមួលករ្របគល់ នងិករទទួលអគគិសនីៃន្របព័នធផលិតកមម ្របព័នធបញជូ ន នងិ្របព័នធ
ែចកចយ ។ 

 ជញ បណ្ណែបងែចកអគគសិនី្រតវូបញញត្តិអំពីលកខខណ្ឌ េដីមបរីក កិចចដំេណីរករៃន្របព័នធផលតិកមមអគគសិន ី
្របព័នធបញជូ ន នងិ្របព័នធែចកចយែដលសថិតកនុងរង្វង់សមតថកិចចែបងែចករបស់ខ្លួនឲយមនសុវតថិភព េសថរភពនិង
្របសិទធភព ។ 

 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ចេចញ ជញ បណ្ណែបងែចកអគគសិនឲីយបុគគល មយួស្រមប់េធ្វេីស កមមែបង
ែចកអគគិសនេីលី្របព័នធអគគសិនមួីយបន លុះ្រ ែត ៖ 

 ១. ្របព័នធអគគសិនីេនះមនប ្ត ញបញជូ នតភជ ប់តំបន់ែចកចយសខំន់ៗេ្រចីន 
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 ២. េស កមមផលិតកមម េស កមមបញជូ ន នងិេស កមមែចកចយបន្រតូវបំែបកេចញពីគន រចួ ល់ នងិ 

 ៣. េស កមមែបងែចកអគគិសនីមនទំហធំំ្រគប់្រគន់ែដល ជញ ធរអគគសិនកីមពុជយល់ថ ចឲយេធ្វីេស
កមមេ យែឡកបន ។ 

 ជញ បណ្ណែដលបនេចញ្រសប មម្រ េនះ ចមន ណត្តិមួយមិនកំណត់និង ចដកហូតវញិ
បន្រសប មចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៣៧.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណលក់ដំុមនសិទធចូិលរមួទិញអគគិសនីពអីនកកន់ ជញ បណ្ណផលិតកមម ឬពី្របព័នធអគគិ
សនៃីន្របេទសជិតខង មួយ េដីមបលីក់ឲយអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណែចកចយ ឬអនកេ្រប្ីរបស់ធំៗេនកនុង្របព័នធ
អគគិសនជីប់គន មួយ ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ចេចញ ជញ បណ្ណលក់ដុំឲយបុគគល មួយស្រមប់េធ្វេីស កមមបន េនេពល

ែដល ល់លកខខណ្ឌ ទងំ យែដលកំណត់កនុងេគលនេយបយថមពលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់
អនុញញ តឲយមនទីផ រលក់ដុបំន្រតូវបំេពញ ។ 
 ទីផ រលក់ដុំកនុងចបប់េនះ សំេ េលីទីផ រមួយែដលអនកផលតិ ចលក់អគគសិនឲីយអនកទិញេ្រចីនគន បន
និងែដលេស កមមបញជូ នបន្រតូវផ្ត ច់េចញពីេស កមមផលតិ នងិក្ល យេទជេស កមមែដល្រគន់ែតជករផ្តល់
េស បញជូ នេដីមបកីៃ្រម ។ កនុងទីផ រលក់ដុកំរ្រគប់្រគងទីផ រ និងកិចចដំេណីរករបញជូ ននឹង្រតូវផ្ត ច់េចញពីគន  ។ 
 សុពលភពៃន ជញ បណ្ណលក់ដុំអគគិសនី្រតវូមនរយៈេពលមួយកណំត់ និង ចដកហូតវញិបន ម
បញញត្តិៃនចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៣៨.- 
 កនុងករេចញ ជញ បណ្ណរមួ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូយកចិត្តទុក ក់ចំេពះែផនករស្រមប់រយៈេពល
ែវង្រពមទងំេគលេ ៃនេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករកត់បនថយករចំ យម៉ហ ុី ល់
ស្រមប់ដំេណីរកររយៈេពលែវងេលីករផគត់ផគង់អគគិសនជូីនអនកេ្រប្ីរបស់ ករបេងកីតប ្ត ញជតិបញជូ នអគគិសនី
និងករព្រងីកប ្ត ញេនះ េនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ម្រ  ៣៩.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណលក់ យមនសិទធចូិលរមួកនុងករលក់អគគិសនឲីយអនកេ្របី្របស់ ។ ជញ ប័ណ្ណលក់
យនីមួយៗ ្រតូវបនកំណត់ឲយអនុវត្តេលីតំបន់េស កមមជប់គន  ។ 

 អនកសុំ ជញ បណ្ណលក់ យ ្រតូវែតមនកិចចសនយបន្តព្ីរកុមហុ៊នេស កមមអគគសិនែីដលមន ជញ ប័ណ្ណ 
េហយីកិចចសនយទងំេនះ ្រតូវបន ក់ជូន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជេដីមបពីិនិតយ នងិសេ្រមច ។ 
 អគគិសនែីដលអនកកន់ ជញ បណ្ណលក់ យ ចលក់ឲយអនកេ្រប្ីរបស់ ្រតូវែតបនជវពី្រកមុហុ៊នេស កមម
អគគិសនី ែដលមន ជញ បណ្ណកនុងតំបន់ភូមិ ្រស្តពក់ព័នធ រហូតដល់េពល ែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ
អនុញញ តឲយជវពអីនកផគត់ផគង់អគគិសនេីផ ងេទៀត្រសប មេគលនេយបយថមពលជតិ ។ 
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 ល់ ជញ បណ្ណែដលេចញ្រសប មម្រ េនះ ្រតូវមន ណត្តិអតិបរម ៥ (្រប)ំ ឆន  ំ េហយី ចបន្ត
េទៀតបននិង ចដកហូតបន មបញញត្តិៃនចបបេ់នះ ។ 

ម្រ  ៤០.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណេស កមមបន្តមនសទិធិផគត់ផគង់េស កមមអគគិសន្ីរសប មកិចចសនយបន្តជមួយអនកែដល
មន ជញ បណ្ណ្រ ប់ ។ ជញ បណ្ណ្រសប មម្រ េនះ្រតូវបញចូ ល្រគប់លកខខណ្ឌ ែដល ចអនុវត្តបន ្រពម
ទងំលកខខណ្ឌ បែនថមៃន ជញ បណ្ណែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចសននិ ្ឋ នថ សថិតកនុងផល្របេយជន៍       
ធរណៈ ។ 

 ជញ ធរអគគសិនីកមពុជេចញបទបបញញតិ្តែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភព និងកិចច្របតិបត្តិករៃនកិចចសនយបន្ត
ែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចសននិ ្ឋ នថសថិតកនុងផល្របេយជន៍ ធរណៈ ។ 
 

ជំពកូទី ៦ 
ករេចញ ជញ បណ្ណ  

 

ម្រ  ៤១.- 
 គម នបុគគល មួយ ចដំេណីរករជ្រកុមហុ៊នេស កមមអគគិសន ីឬផ្តល់េស កមមអគគសិនបីនេឡយី 
េលីកែលងែតបនអនុវត្ត្រសប មខ្លឹម រៃន ជញ បណ្ណមនសុពលភពែដលបនេចញេ យ ជញ ធរអគគិសនី
កមពុជ ។ 
 ជញ បណ្ណ្រតូវបនេចញឲយចំេពះែតបុគគល ែដលមនសមតថភពសម្រសបេទនឹងករត្រមូវរបស់
ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ េដមីបដីំេណីរករជ្រកុមហុ៊នេស កមមអគគិសនី នងិេដីមបបីំេពញកតព្វកិចច និងលកខខណ្ឌ

េស កមម ែដលមនចុះកនុង ជញ ប័ណ្ណេនះ ។ មនិ្រតូវទមទរឲយអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណផ្តល់េស កមមអគគិសនែីដល
មនៃថ្លទបជងបញជ ីៃថ្លលក់អគគិសនេីនះេទ េលីកែលងែតអនកេ្របី្របស់េនះបនទទួលករជួយឧបតថមភពី    
មូលនធិពិិេសស មួយ េហយីអនកកន់ ជញ បណ្ណក៏មនករឯកភពេទេលីករចត់ែចងេនះែដរ ។ 

ម្រ  ៤២.- ថម ី* 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណនីមួយៗ ្រតូវេគរព្រគប់លកខខណ្ឌ ែដលមនែចងកនុង ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួន បទបញជ  
និងបទបបញញត្តិទងំអស់ ែដលបនអនុម័តេ យ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ នងិចបប់ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   
ជ ទិ៍ ប ្ត ចបប់ែដលពក់ព័នធដល់កិចចដំេណីរករករពរបរ ិ ថ ន សុវតថភិព ពលកមម សុខភព ពនធ រ និង
អនុវត្តករករពរ នងិស្តង់ ៃន្របព័នធអគគិសន ី ។ អនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតវូេ្រប្ីរបស់ធនធន នងិផ្តល់នូវេស     
ផលិតកមម បញជូ ន ែបងែចក ឬែចកចយែដល ចអនុវត្តបនេ យចំ យទបបំផុត នងិេ យ្រសបេទ ម
បទពិេ ធយ៉ង្របុង្របយត័នែដលធ្ល ប់មនកន្លងមក ។ 

 អនុេ ម មបទបបញញតិ្តរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ អនកកន់ ជញ បណ្ណមន ក់ៗ្រតូវជូនេទ ជញ ធរ  
អគគិសនកីមពុជ េ យចម្លងជូនេទ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល នងិ ចឲយ ធរណជនដឹងបននូវ ៖ 

 ១. របយករណ៍សេងខប្របចឆំន ៃំនប ្ត សកមមភពរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុងឆន កំន្លងមក 

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០ 
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 ២. ែផនករករងរ្របចឆំន ែំដលេរៀប ប់អំពសីកមមភពរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណែដល្រតូវអនុវត្តស្រមប់
ឆន បំនទ ប់ នងិ 

 ៣. របយករណ៍ េសចក្តី្របកស និងព័ត៌មនេផ ងៗេទៀត ែដល ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ កំណត់េ យ
បទបបញញត្តថិចបំច់ នងិសម្រសប ។ 

 អនកកន់ ជញ បណ្ណផលិតកមមនីមួយៗ្រតូវ ក់ជូនេទ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជពនិិតយ នងិសេ្រមចនូវ
របយករណ៍ េសចក្ត្ីរបកស នងិព័ត៌មន មយួែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជកំណត់េ យបទបបញញត្តិថចំ
បច់ស្រមប់ធនដំេណីរករេ យសុវតថិភព និងសថិរភពប ្ត ញបញជូ ន នងិមេធយបយតភជ ប់ ។ 

ម្រ  ៤៣.- 
 មុននឹងេចញ ជញ បណ្ណ ឬអនុញញ តឲយដំេណីរករេឡងីវញិនូវ ជញ បណ្ណែដលបនពយួរ ជញ ធរអគគិសនី
កមពុជ ចត្រមូវឲយមនមូលប័្រត ឬរូបភពេផ ងេទៀតៃនករធនហរិញញវតថុែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចទទួល
យកបន ស្រមប់ធនដល់ករបំេពញកតព្វកិចចេស កមម មចបប់េនះនិងលកខខណ្ឌ ៃន ជញ បណ្ណេ យ ប់
បញចូ លទងំករទូទត់កៃ្រម ជញ បណ្ណ ។ 

ម្រ  ៤៤.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូបេងកីតលកខខណ្ឌ េដីមបអីនុវត្តេលីករេចញ ែកស្រមលួពយួរ ដកហូត ឬបដេិសធ
ជញ ប័ណ្ណនងិែបបបទែដលេសនីសុេំ យអនុេ ម មចបប់េនះ ។ 

ម្រ  ៤៥.- 
 េ្រកពីអនកកន់ ជញ បណ្ណរបស់រដ្ឋ គម នអនកកន់ ជញ បណ្ណ មួយ ចកន់ ជញ បណ្ណេលីសពមីួយ ឬ
មនភគហុ៊ន ឬមនផល្របេយជន៍ហរិញញវតថុផទ ល់ជមួយអនកកន់ ជញ បណ្ណេផ ងេទៀតបនេឡយី ។ េលីក
ែលងែត ជរ ្ឋ ភិបលនិង្រកុមហុ៊នរដ្ឋ គម នជន មន ក់ែដលជមច ស់ ឬជអនក្រគប់្រគងេ យផទ ល់ ឬេ យ
្របេយលេលីអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណមួយ ចមនភគហុ៊ន ឬមនផល្របេយជន៍ហរិញញវតថុេ យផទ ល់ជមួយអនក
កន់ ជញ បណ្ណ មួយេផ ងេទៀតេឡយី ។ 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណមិន ចជួល លក់ ឬបញច ំ ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួនេទឲយជន េផ ងេទៀតបនេឡយី ។ 
ករេបះបង់ ឬេផទរ ជញ ប័ណ្ណរបស់ខ្លួនេទឲយជន េផ ងេទៀត ចេធ្វេីទបន លុះ្រ ែតមនករអនុញញ តជ
ពិេសសពី ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ េ យែឡក ជរ ្ឋ ភិបល ចេផទរ ជញ បណ្ណែដលកន់កប់េ យរដ្ឋ ឬ
េ យ្រកុមហុ៊នរដ្ឋែដលជែផនកមួយៃនករែកទំរង់វស័ិយអគគិសនី ។ 
 មេគលបំណងៃនចបប់េនះនិង្រសប មផល្របេយជន៍ ធរណៈ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ ច  
អនុម័តបដិេសធ ឬ ក់កំហតិេលីប ្ត សកមមភព ៖ 

- កររមួសមបត្តពិណិជជកមម ឬករេរៀបចេំឡងីវញិ ករទិញយក ឬករលក់អចលន្រទពយ ឬវតថុធន ឬ 
- ករបេងកនីសកមមភពពណិជជកមមរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ ។ 
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ជំពូកទី ៧ 
បញជ ៃីថ្លលក់អគគិសនី 

 

ម្រ  ៤៦.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូកំណត់ នងិពិនិតយេឡងីវញិេលីអ្រ ៃថ្លលក់ ៃថ្លេស  នងិលកខខណ្ឌ េស កមម
របស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ ។ កនុងកំឡុងេពល ៩០(េកសិប) ៃថង គតិចប់ពីៃថងទទលួពកយេសនីសុរំបស់អនកកន់
ជញ បណ្ណ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ្រតវូអនុម័តែកែ្រប ឬបដិេសធេចលសេំណីែដលេសនីសុកំំណត់ ឬសុំផ្ល ស់ប្តូរ

បញជ ីៃថ្លលក់េនះ ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូកំណត់ៃថងចូលជធរមនៃនបញជ ីៃថ្លលក់អគគិសនថីមី ឬៃថ្លែកស្រមួលេឡងីវញិ
ែដលមិន្រតូវឲយហួសរយៈេពល ៩០(េកសិប)ៃថង ដូចបនកំណត់ខងេលី ។ 

ម្រ  ៤៧.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូបេងកីតែបបបទ នងិគំរសូ្រមប់អនុវត្តកនុងករ ក់ពកយេសនីសុអំនុម័តបញជ ីៃថ្ល
លក់អគគិសនេី យអនុេ ម មបញញត្តៃិនចបប់េនះ ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ្រតូវបេងកីតបទបញជ ស្រមប់អនកកន់ ជញ បណ្ណែដលពក់ព័នធនឹង ៖ 

- ករត្រមវូជក់ែស្តងស្រមប់ករេសនីសុំអនុម័តបញជ ីៃថ្លលក់អគគសិនេី យ ប់បញចូ លទងំព័ត៌មនហរិញញ
វតថុែដល្រតវូបនេធ្វសីវនកមមរចួេហយី  

- រយៈេពលស្រមប់ករេសនីសុអំនុម័តនិងេសចក្តសីេ្រមចបញជ ីៃថ្លលក់អគគិសន ី
- នីតិវធិសី្រមប់អនកេ្រប្ីរបស់និងភគីែដលពក់ព័នធេផ ងេទៀត េដមីបផី្តល់មតិេលីករេសនីសុំអនុម័តបញជ ី
ៃថ្លលក់អគគិសនី នងិ 

- នីតិវធិសី្រមប់ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជកនុងករទទួលព័ត៌មនបែនថមចបំច់ពីអនក ក់ពកយសុំស្រមប់
យតៃម្លេលីករេសនីសុំអនុម័តបញជ ីៃថ្លលក់អគគសិន ី។ 

ម្រ  ៤៨.- 
 បញជ ីៃថ្លលក់អគគិសនែីដលកំណត់េ យ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ ្រតូវ ៖ 
 ១- ករពរអនកេ្របី្របស់ទល់នឹងករកំណត់ៃថ្លផ្ត ច់មុខ 
 ២- ផ្តល់លទធភពឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណ ចរេំ ះចំ យរបស់េគ ប៉ុែន្តចំ យេនះ្រតូវជចំ យ

្រតឹម្រតូវ មេគលករណ៍ៃនករេធ្វី ជីវកមមែដល្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកតឹយ  
 ៣- េលីកទឹកចិត្តចំេពះ្របសិទធភពៃនកិចច្របតិបត្តិករ នងិករ្រគប់្រគងៃផទកនុងរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ 

េ យអនុញញ តឲយបេងកីនចណូំលហរិញញវតថុ្រសប មករបនថយចំ យកនុងករផ្តល់េស កមម ឲយែតអនក
កន់ ជញ បណ្ណេនះបនធនករផគត់ផគង់និងគុណភពេស មករត្រមូវៃន ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួន  

 ៤- េលីកទឹកចិត្តចំេពះ្របសិទធភពេសដ្ឋកចិចកនុងវសិ័យអគគិសន ី េ យឆ្លុះបញច ងំអំពចីំ យម៉ហ ុ ី  
ល់ស្រមប់រយៈេពលខ្លីនិងរយៈេពលែវង នងិេ យចង្អុលបង្ហ ញៃថ្លពិត្របកដ េយងេទ ម

ភពបរបូិរណ៌ ឬកង្វះកនុងករផគត់ផគង់េស កមមអគគសិនី  
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 ៥- គិតដល់ចំ យនិងភពខុសគន ជក់ែស្តងរ ង្របេភទអនកជវនិង្របេភទេស  នងិដល់ករបំេពញ
ខត មួយែដល ជរ ្ឋ ភិបលផ្តល់ឲយស្រមប់ឧបតថមភអនកជវ ឬ្របេភទៃនអនកជវ មួយ ប៉ុែន្តមិន
មនេគលនេយបយ មួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលឃត់ឃងំអនកកន់ ជញ ប័ណ្ណ កនុងករអនុវត្តន៍
សិទធិែដលបនផ្តលឲ់យេនកនុង ជញ បណ្ណ កនុងករផ្ត ច់ចរន្តរបស់អនកេ្របី្របស់ ធរណៈ ឬឯកជន

មួយ េ យ រករខកខនមិនបនបំេពញកតព្វកិចចទូទត់ មកិចចសនយ ឬប ្ត លកខខណ្ឌ ៃន
េស កមមែដលបនអនុម័ត ។ 

 ចំែណកៃន្របក់ចំណូលស្រមប់្រសង់យកវញិនូវចំ យេលីកៃ្រម ជញ បណ្ណ្រតូវបនៃលទុកេដីមបី ច    
រេំ ះចំ យេនះបនមកវញិពី្របេភទអនកជវនមីួយៗ មសមម្រតៃនចំ យស្រមប់ករផ្តល់េស ឲយ
អនកជវ្របេភទេនះ ។ 
 បញជ ីៃថ្លលក់អគគិសនី ចបេងកីតខុសៗគន ស្រមប់្របេភទនីមួយៗេដមីបឆី្លុះបញច ងំបរមិណេ្របី្របស់អតិ
បរម បរមិណេ្របី្របស់មធយម ឬបរមិណេ្រប្ីរបស់អគគិសនជីរមួកនុងេពលេវ ខុសៗគន មរដូវកល ម
េពលេម៉ងកនុងៃថង ឬឆន  ំ ្របេភទេស ែដលបនទិញ ឬក ្ត ្រប ក់្របែហលេផ ងេទៀត ។ ចបេងកីតអ្រ ៃថ្ល
ទបជងស្រមប់ករេ្រប្ីរបស់តិច ឬស្រមប់លេំន ្ឋ ន្រកី្រក នងិស្រមប់អនកជវេនជនបទេដីមបធីនឲយអនក
ទងំេនះមនអគគិសនេី្របី្របស់ ។ បញជ ីៃថ្លលក់អគគសិនែីដលែផ្អកេលីករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងេ យគិតបញចូ លទងំ
ករ ក់សនទស ន៍េលី្របក់ចំណូល សនទស ន៍េលីៃថ្លនិងវធិី ្រស្តៃនករេរៀបចៃំថ្លលក់អគគិសនីេផ ងេទៀត ច្រតូវ
បនេ្របី្របស់ផងែដរ ្របសិនេបី ជញ ធរអគគិសនកីមពុជយល់េឃញីថ ករេ្រប្ីរបស់វធិី ្រស្តទងំេនះ ធន
ផល្របេយជន៍របស់អនកកន់ ជញ បណ្ណ នងិអនកេ្រប្ីរបស់ ។ 
 

ជំពកូទី ៨ 
បទបបញញត្តិេផ ងេទៀតេលើេស កមមអគគិសនី 

 
ម្រ  ៤៩.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ្រតូវបេងកីតែបបបទនិងស្តង់  េដីមបទីទលួពីអនកកន់ ជញ បណ្ណនូវព័ត៌មនែដល
ពក់ព័នធនឹងកមមវធិវីនិិេយគនិងកមមវធិទីទលួអគគិសន ី។ 
 

ម្រ  ៥០.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូត្រមូវឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណនីមួយៗធននិងបញជ ក់ថ បរធិនស្រមប់កត់
្រ និងឧបករណ៍ស្រមប់េធ្វីករ កលបងនឡកិសទង់ ្រតឹម្រតូវ មស្តង់ ែដល្រតូវអនុវត្ត ម ។ អនកកន់
ជញ បណ្ណ្រតវូ ស់បរមិណអគគសិនេី យេ្រប្ីរបស់ែតបរធិនស្រមប់កត់្រ ែដលបនេផទ ងផទ ត់េ យ

ឧបករណ៍ កលបង ែដលបនបញជ ក់េ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ បរធិនស្រមប់កត់្រ  និងឧបករណ៍
ស្រមប់េធ្វកីរ កលបងនឡកិសទង់ ច្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ េដីមបធីនភព្រតឹម
្រតូវជនិរន្តរ ៍ មស្តង់ ែដល្រតូវអនុវត្ត មនិង មករត្រមូវែដលបនអនុម័តេ យ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ 
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 េដីមបបីញជ ក់អំពភីព្រតឹម្រតូវៃនករ ស់សទង់អគគិសនែីដលបនផគត់ផគង់ អនកកន់ ជញ ប័ណ្ណ និងអនកេ្របី
្របស់អគគិសនី្រតវូអនុញញ តឲយម្រន្តី ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតួតពនិិតយ និង កលបងនឡកិសទង់ និងឧបករណ៍
ស្រមប់ កលបងនឡកិសទង់ េ យមិនចបំច់មនលិខិតជូនដំណឹងជមុន ។ 

ម្រ  ៥១.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតូវ ៖ 
 ១- ក់បរធិនស្រមប់កត់្រ េនទីកែន្លងសម្រសបជងេគែដលងយ្រសួលស្រមប់កត់្រ  និង ចឲយ

អនកេ្របី្របស់ែថរក សុវតថភិពបរធិនេនះបន 
 ២- មនសិទធិ កលបង ផ្ល ស់ប្តូរ នងិេធ្វីឲយទន់សម័យនូវបរធិនស្រមប់កត់្រ េ យទទួលបនទុក

ចំ យស្រមប់ករងរនិងបរធិនទងំេនះ ។ 
 ៣- ្រតួតពិនិតយនងិែកត្រមវូេឡងីវញិនូវបរធិនស្រមប់កត់្រ មសណូំមពររបស់អនកេ្រប្ីរបស់ នងិ

្របសិន េបីចបំច់្រតូវ ក់បរធិនកត់្រ បេ ្ត ះ សននេបបីរធិនមុនត្រមូវឲយេ ះេចញ និងជួស 
ជុល ។ 

 ល់ចំ យស្រមប់េធ្វកីរ កលបង ករែកត្រមវូ ករ្រតួតពិនិតយនិងករផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវកំណត់េ យ
ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ។ 

ម្រ  ៥២.- 
 អនកេ្រប្ីរបស់ ៖ 
 ១- ្រតូវ យករណ៍ពដីំេណីរមិន្រប្រកតី មួយែដលបនសេងកតេឃញី និងបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់

ករ្រតួតពិនិតយ ករជួសជុល ឬករផ្ល ស់ប្តូរបរធិនេនះេ យអនកកន់ ជញ បណ្ណ េនេពលមនលិខតិ
ជូនដំណឹងសមេហតុផល នងិ 

 ២- ចមនបរធិនកត់្រ ផទ ល់ខ្លួន ្របសិនេបបីរធិនេនះបំេពញ្រគប់ស្តង់  និងករត្រមវូែដលបន
កំណត់ 

ម្រ  ៥៣.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណទងំអស់្រតូវេ្រប្ីរបស់្របព័នធគណនីឯកភពមួយ ែដលកំណត់េ យ ជញ ធរអគគិ
សនកីមពុជ េដីមបី យករណ៍អំពហីរិញញវតថុ និងេសដ្ឋកិចច ។ 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ្រតូវេ្រប្ីរបស់របយករណ៍ហរិញញវតថុ និងេសដ្ឋកិចចែដលេធ្វេីឡងីេ យអនកកន់
ជញ បណ្ណ និងេធ្វកីរវភិគផទ ល់ េដីមបជីមូល ្ឋ នស្រមប់គណនបញជ ីៃថ្លលក់អគគសិនី ។ 

ម្រ  ៥៤.- 
 អនកេ្រប្ីរបស់្រតូវអនុញញ តឲយតំ ង្រសបចបប់របស់អនកកន់ ជញ បណ្ណចូលេទកន់ទី ងំរបស់ខ្លួន
េដីមប្ីរតួតពិនិតយ ជសួជុលនិងែថទនូំវនឡកិសទង់និងមេធយបយអគគិសន ី ្រពមទងំកត់ផ្ត ច់េស មចបប់
និងពិនិតយភពសម្រសបៃនទី ងំស្រមប់ករ ងសង់ ឬករតំេឡងីមេធយបយនិងបរកិខ រអគគិសនីេ្រកយពី
បនទទួលេសចក្តជូីនដំណឹងយ៉ងតចិ ២៤េម៉ង មុនកិចច្របតបិត្តិករ ។ កនុងករណីមនេ្រគះ សននអនកកន់
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ជញ បណ្ណ ឬតំ ង្រសបចបប់របស់ខ្លួនមនសិទធចូិលេទកន់ទី ងំេនះេ យមិនចបំច់មនលិខតិជូន
ដំណឹងជមុន ។ 

ម្រ  ៥៥.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណ ចេរៀបចំ ងសង់ ឬតំេឡងីនូវមេធយបយបរកិខ រ និងប ្ត ញអគគសិនែីដលចំ
បច់ េដីមបផីគត់ផគង់អគគិសន ីនិងបំេពញកតព្វកិចចេស កមមរបស់ខ្លួន្រសប មចបប់េនះ ។ 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតូវខិតខំេ ះ្រ យ មរយៈករចរចស្រមបស្រមួលជមួយមច ស់ដីនិងេ យករ
បង់ទូទត់សងសម្រសបនិងយុត្តិធម៌េដីមបមីនសិទធចូិល សិទធឆិ្លងកត់ នងិ/ឬសិទធេិ្រប្ីរបស់ដីធ្លី ។ 
 កនុងករណីែដលអនកកន់ ជញ បណ្ណជួបនូវឧបសគគមិន ចេ ះ្រ យបន ដូចមនែចងកនុង កយខណ្ឌ
ខងេលី ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូេធ្វីអន្ត គមន៍េទ ជញ ធរមនសមតថកិចចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះេដីមបជីផល
្របេយជន៍ ធរណៈ ។ 

ម្រ  ៥៦.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណជអនកទទួលខុស្រតូវេលី ល់សកមមភពរបស់នេិយជិតខ្លួនកនុងកិចច្របតិបត្តកិរេស
កមមអគគិសនី ។ 

 
ជំពកូទី ៩ 

សទិធិអំ ចកនងុករ្របតបិត្តិរបស់ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ 
 

ម្រ  ៥៧.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូប្តឹងេទតុ ករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អពំីកររេំ ភចបប់េនះ នងិករ
រេំ ភបំពនេលីបទបបញញត្តិ បទបញជ  េសចក្តសីេ្រមច្រពមទងំ ជញ បណ្ណែដលេចញេ យ ជញ ធរអគគិសនី   
កមពុជ ។ 

ម្រ  ៥៨.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូេចញបទបបញញត្តិេដីមបកីំណត់អំពីនីតិវធីិ ស្រមប់ករ ក់ទណ្ឌ កមម និងទឹក
្របក់ពិន័យ ្របេភទៃនករពិន័យែដល ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ច ក់ចំេពះកររេំ ភេលី ជញ ប័ណ្ណ ្រពមទងំ
នីតិវធីិែដលកំណត់អំពីករដកហូត ជញ បណ្ណ និងលកខខណ្ឌ ែដល្រតូវអនុវត្តេទេលីកិចចដំេណីរករជ្របចៃំន
មេធយបយែដល្រគប់្រគងេ យ ជញ បណ្ណ ។ 

ម្រ  ៥៩.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូកំណត់នីតិវធិីែដលមនេសចក្តែីណននិំងនីតិវធិទីទលួេសចក្តែីណនសំ្រមប់
អនុវត្តកនុងករបញច ប់េស កមមអគគិសនេី យអនកកន់ ជញ បណ្ណ កនុងករណីែដលមិនមនករទូទត់ ។ េសចក្តី
ែណនេំនះ ្រតូវបញជ ក់អំពកីរ ក់ពិន័យេ យករទូទត់ករ្របក់ និងៃថ្លឈនួលស្រមប់ករផ្ត ច់ ឬករភជ ប់
ចរន្តេឡងីវញិ ្រពមទងំមេធយបយសម្រសបេផ ងេទៀត េដីមបធីនឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណ ច្របមូលបន
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េ យេពញេលញនូវចំ យទងំអស់ែដលពក់ព័នធករទូទត់្របក់ជំពក់ េហយីែដលករចត់ែចងទងំេនះ 
ធនបនភពយុត្តិធម៌ដល់អនកេ្របី្របស់ ។ 

ម្រ  ៦០.- 
 អនកកន់ ជញ បណ្ណ ឬអនកេ្រប្ីរបស់ មួយែដលជភគកីនុងវ ិ ទពក់ព័នធដល់ករផ្តល់េស កមមអគគសិនី
មបញជ ីៃថ្លលក់អគគិសន ី ែដលបនអនុម័តេ យ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ឬ មកិចចសនយ ចបញជូ នវ ិ ទេនះ

េទឲយ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជេ ះ្រ យ េបី ជញ បណ្ណែដលពក់ព័នធេនះត្រមូវឲយបញជូ នវ ិ ទេនះេទ ជញ ធរ
អគគិសនីកមពុជ ។ 
 ជនែដលពក់ព័នធ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យល័កខណ៍អក រេទ ជញ ធរអគគសិនីកមពុជ ត ៉ ចំេពះអនក
កន់ ជញ បណ្ណអំពកីររេំ ភបំពនេលីបញញត្តិ មួយៃនចបប់េនះ ។ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតវូេសីុបអេងកត
អំពពីកយបណ្តឹ ងេនះ ។ កនុងករណីែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជពិនិតយេឃញីថ មនកររេំ ភបំពនែមនេនះ 
ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូជូនដំណឹងជ យល័កខណ៍អក រដល់អនកកន់ ជញ ប័ណ្ណអំពីបណ្តឹ ងត ៉  េហយីទុក

ឱកសឲយអនកកន់ ជញ បណ្ណេឆ្លីយតបជ យល័កខណ៍អក រ ។ កនុងករណី មួយក៏េ យ ជញ ធរអគគិសនី
កមពុជ្រតវូជូនព័ត៌មនដល់អនក ក់ពកយបណ្តឹ ងវញិ កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ១៥ (ដប់្រប)ំៃថង ។ 
 

 
ជំពូកទី ១០ 
ករ្រគប់្រគង 

 
ម្រ  ៦១.- 
 បទបបញញត្តទិងំ យែដលេចញេ យ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូ្របកសផ យជ ធរណៈ នងិ្រតវូ
មនអនុភពចប់ពីេពល្របកសផ យេនះ ។ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចែកស្រមួលបទបបញញត្តែិដលបនេចញ
េនេពល មួយែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជយល់ថ សម្រសបេហយីករែកស្រមួលេនះ្រតវូមនអនុភពេន
េពលេធ្វីករ្របកសផ យជ ធរណៈ ។ 

ម្រ  ៦២.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ចេសីុបរកករពិត លកខណៈ សកមមភព ឬេហតុករណ៍ មួយែដល ជញ ធរ   
អគគិសនកីមពុជ ចពិនិតយេឃញីថចបំច់ ឬសម្រសប េដីមបកីំណត់ថ ជន មួយបនរេំ ភ ឬបំរុងនឹង
រេំ ភេលីបញញត្តិ មួយៃនចបប់េនះ ឬអនុ្រកឹតយ បទបបញញត្ត ិបទបញជ  ឬេសចក្តីសេ្រមច មួយរបស់ ជញ ធរ
អគគិសនកីមពុជ ។ 

ម្រ  ៦៣.- 
 ល់បទបញជ  បទបបញញត្ត ិ ករេ ះ្រ យនិងេសចក្តសីេ្រមចរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ រមួទងំករ
ពនយល់បក្រ យជ យល័កខណ៍អក រ្រតវូ ក់ជូនប ្ត ភគីែដលពក់ព័នធ េហយី្រតវូេផញីឯក រចម្លងជូន ជ
រ ្ឋ ភិបល ។ េលីសពីេនះេទៀត ល់បទបញជ  បទបបញញត្ត ិករេ ះ្រ យនិងេសចក្តសីេ្រមច្រតូវមនស្រមប់
ធរណជនេ យឥតគិតៃថ្ល េនករយិល័យរបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ។ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ្រតូវទម
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ទរឲយមនស្រមប់ ធរណជនពិនិតយនូវ ល់ ជញ បណ្ណ នងិ ល់បញជ ីៃថ្លលក់អគគសិន ី ៃថ្លបនទុកេផ ងៗ និង
លកខខណ្ឌ េស កមមែដលបនអនុម័តរចួរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណនមីួយៗ េនករយិល័យសំខន់ៗ របស់អនកកន់
ជញ បណ្ណនងិេនទីកែន្លងេផ ងៗេទៀតែដល ជញ ធរអគគិសនកីមពុជត្រមូវ្រសប មផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ 

 
ជំពូកទី ១១ 
េទសបបញញត្តិ 

 

ម្រ  ៦៤.- 
 ្រតូវពិន័យជ្របក់េលីអនកកន់ ជញ បណ្ណ និងនិេយជិតរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណពី ៤០០.០០០ (បួន
រយពន់)េរៀល ដល់ ៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល ចេំពះករ្រប្រពឹត្តេិលមីសមួយដង កនុងមួយៃថង ស្រមប់
ៃថងនីមួយៗ ែដលករ្រប្រពតឹ្តិេលមីសេលីបទបបញញត្តេិកីតេឡងី ។ កនុងករណីមនករ្រប្រពឹត្តេិលមីសបន្តេទៀត ជញ ធរ
អគគិសនកីមពុជេចញេសចក្តីសេ្រមចបញឈប់សកមមភពនិងចត់វធិនករ្រសបចបប់េផ ងេទៀត ។ 

ម្រ  ៦៥.- 
 កនុងករណីអនកកន់ ជញ បណ្ណ្រប្រពឹត្តខុសឆគងជក់ែស្តង ធងន់ធងរ កនុងករមិនេគរពេលីលកខខណ្ឌ ៃន  
ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួន ជញ ធរអគគសិនីកមពុជមនសិទធពិយរួទុក ឬដកហូត ជញ បណ្ណេនះនិងបញជូ នសំណំុេរឿងេទ

តុ ករ ។ 
បុ៉ែន្តេបី ជញ ធរអគគិសនកីមពុជរកេឃញីថ ផល្របេយជន៍ ធរណៈត្រមូវមិនទន់ឲយដកហូត ជញ    

ប័ណ្ណេនះេទ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ចជំនួសករដកហូតេ យករ ក់ពន័ិយដូចមនែចងកនុងម្រ  ៦៤ 
ខងេលី រហូតដល់មនអនកកន់ ជញ បណ្ណថមមីកជំនសួ ។ 

ម្រ  ៦៦.- 
 បែនថមេលីករពិន័យ ែដលបនកំណត់កនុងម្រ  ៦៤ ្រតូវពិន័យជ្របក់ពីមួយដង ដល់បីដងៃនៃថ្ល
ថមពលអគគសិនែីដលបនលួចបន្លេំ យមិនទន់គតិដល់សំណងៃនករខូចខតេផ ងេទៀត ចេំពះអនកកន់
ជញ បណ្ណែដលបនលួចបន្លំេ យេចតនេធ្វឲីយករកត់្រ អគគិសនេីលីសពីករេ្របី្របស់ជក់ែស្តងរបស់អនកេ្របី

្របស់ ។ 

ម្រ  ៦៧.- 
 ្រតូវពិន័យជ្របក់ពី ៤០០.០០០ (បនួរយពន់)េរៀល ដល់ ៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀលកនុង
មួយៃថង ស្រមប់េរៀង ល់ៃថង ចេំពះបុគគលែដលបនផ្តល់េស កមមអគគសិនេី យគម ន ជញ បណ្ណ ។ 

ម្រ  ៦៨.- 
 ្រតវូពិន័យជ្របក់ពមួីយដង ដល់បដីង ៃនៃថ្លអគគសិនី្របចែំខេ យគិត មមធយមភគៃថ្លបរមិណអគគិ
សនែីដលេ្រប្ីរបស់ ៣ (បី) ែខ មុនេពល្រប្រពឹត្តេលមីស ឬគិត មឧបករណ៍េ្រប្ីរបស់ជក់ែស្តងចំេពះជន
ែដលលួចអគគសិនេី យេ្របី្របស់េ្រកនឡកិសទង់ រុះេរ ី ឬេធ្វឲីយនឡកិសទង់ខូច ឬេដីរមនិ្រប្រកត ី ឬេ យវធិី

េផ ងេទៀត េ យមិនទន់គិតដល់សំណងៃនករខូចខត ។ អនក្រប្រពឹត្តេលមីស្រតវូបង់្របក់រលឹំកៃថ្លអគគិសនី
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ែដលបនលួចេ យគិត មបរមិណអគគិសនេី្របី្របស់មធយម្របចែំខខងេលី ែតមិនឲយេលីសពីៃថ្លេ្រប្ីរបស់
មធយម ១២ (ដប់ពីរ) ែខ ។  

ម្រ  ៦៩.- 
 ករលួច កររះុេរ ីឬករេធ្វឲីយខូចខតេ យេចតនដល់ឋបនភ័ណ្ឌ  មេធយបយ ឬបរកិខ រផគត់ផគង់របស់អនក
កន់ ជញ បណ្ណអគគសិន ី ្រតូវចត់ទុកជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  េហយី្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី 
៤.០០០.០០០ (បួន ន)េរៀល ដល់ ៤០.០០០.០០០ (ែសសបិ ន)េរៀល ឬផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរព ី
១(មួយ)ឆន  ំដល់ ៣ (បី) ឆន  ំឬេទសទងំពីរ េ យមិនទន់គតិដល់សំណងៃនករខូចខត ។ 

ម្រ  ៧០.- 
 ម្រន្តរីបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ  ែដលបន្រប្រពឹត្តេលមីសនឹងបទបបញញត្តទិងំ យៃនចបប់េនះ ្រតូវ
ទទួលេទសរដ្ឋបល េ យពំុទន់គិតដល់បទេលមីស្រពហមទ័ណ្ឌ េផ ងៗេទៀត ។ 
 

ជំពកូទី ១២ 
អន្តរបបញញត្តិ 

 

ម្រ  ៧១.- 
 ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ្រតវូបេងកីតេឡងីេនេពលែដលចបប់េនះចូលជធរមន ។ 

ម្រ  ៧២.- 
 មិនេលីសព ី ៣ (បី)ែខ េ្រកយេពលែដលចបប់េនះចូលជធរមនកនុង ណត្តិដំបូងនយករដ្ឋម្រន្ត្ីរតូវ
េសនីែតង ងំ្របធន ជញ ធរអគគិសនកីមពុជមួយរូបែដលមន ណត្តិ ៣(បី) ឆន  ំនងិសមជកិពីររូបេទៀត ែដល
សមជកិទីមយួ ណត្តិ ២(ពីរ)ឆន  ំនិងសមជកិទពីីរ្រតូវមន ណត្តិ ១ (មួយ) ឆន  ំ។ 

ម្រ  ៧៣.- 
 កិចច្របតិបត្តកិររបស់ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជ ្រតូវបនផ្តល់មូលនិធដិំបូងពី ជរ ្ឋ ភិបលកនុងេពលែតង
ងំ្របធន ។ មូលនិធេិនះ្រតូវ ក់តមកល់កនុងគណនីេ យែឡករបស់ ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ ស្រមប់ករេ្របី

្របស់របស់ខ្លួន ។ 

ម្រ  ៧៤.- ថមី * 

 ្រកសួងែរ ៉ និងថមពល្រតូវេផទរតួនទី នងិភរកិចចែដល្រតូវ្របគល់ជូនេទ ជញ ធរអគគិសនកីមពុជេ យ
ចបប់េនះជបេណ្តី រៗ មនីតិវធិសីម្រសបេនេពលែដល ជញ ធរអគគិសនីកមពុជបនចប់េផ្តីមដំេណីរករ ។ 

ម្រ  ៧៥.- 
 អនកែដលកំពុងផ្តល់េស កមមអគគសិនទីងំអស់ ្រតូវសុំ ជញ បណ្ណពី ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ៦ (្របមំួយ) 
ែខយ៉ងយូរ បនទ ប់ពបីនទទួលេសចក្តជូីនដំណឹងពី ជញ ធរអគគសិនកីមពុជ ។ 
 
 

(*) សូមេមីលម្រ ែកែ្រប ទំពរ័ ៣០ 
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ម្រ  ៧៦.- 
 េនេពលែដលចបប់េនះចូលជធរមន ្របសិនេបមីិនមនករ្រពមេ្រពៀងពី្រគប់ភគីេទ ជញ ធរអគគសិនី   
កមពុជមិន្រតូវេចញបទបញជ  ឬបទបបញញត្តិ មួយែដលប្រងួម ឬព្រងកីនូវសទិធិនិងកតព្វកចិចែដលបនផ្តល់ឲយ
អនកកន់ ជញ បណ្ណខុសពីកិចចសនយែដលមន្រ ប់ េ យ ប់បញចូ លទងំសិទធកិនុងករ្របមូលមកវញិនូវៃថ្លអគគិ
សន ីឬ បនទុកេផ ងៗេទៀត ។ 

ម្រ  ៧៧.- 
 េ្រកយេពលចបប់េនះចូលជធរមន ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ្រតូវេចញបញញត្តិែណនំ ល់ករេ្រប្ីរបស់ 
មេធយបយផលិតអគគិសនផីទ ល់ែដលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន ។ 
 
 
 

ជំពកូទី ១៣ 
អវ នបបញញត្តិ 

 

ម្រ  ៧៨.- 
 បទបបញញត្តទិងំ យ ែដលផទុយនឹងចបប់េនះ្រតូវទុកជនិ ករណ៍ ។ 

ម្រ  ៧៩.- 
 ចបប់េនះ្រតូវបន្របកសជករ្របញប់ ។ 
 
 
 
(*) កំណត់សមគ ល់ ៖ ចបប់ស្តីពអីគគិសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ២ំ០០១ េនះ បនេធ្វវីេិ ធនកមម

ចំនួនពីរេលីក ។ 
 

ករែកែ្របចបប់ស្តីពអីគគសិនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេលីកទី ១ 
(ករផ្តល់សចច នុម័តេនៃថងទ២ី២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៧) 

- ករែកែ្របេទេលីម្រ  ៩ 
 
 

ករែកែ្របចបប់ស្តីពអីគគសិនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេលីកទ ី២ 
(ករផ្តល់សចច នុម័តេនៃថងទ១ី៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥) 

- ករែកែ្របេទេលីម្រ ៣ ម្រ ៤ ម្រ ៥ ម្រ ២៦ ម្រ ២៧ ម្រ ២៨ ម្រ ៤២ និងម្រ ៧៤ 
 


