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មាតិកា 
១. អ្វីជា មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិននមជ្ឈតត ការផ្ផែកពាណិ្ជ្ជកមម (ម.ជ្.ម.)? 
 

២. ការបង ក្ើត  និ្រចនាសមពន័ធ  
 

៣. មជ្ឈតតករ 
 

៤. លកខខណ្ឌ ង ើមបកីាល យជាសមាជិ្កភាព  
 

៥. យុត្តត ធិការ និ្សមតថកិចចចំងពាោះការង ោះរាយវវិាទ 
 

៦. ងេតុផលផ្ លនាឲំ្យងរជ្ើសងរ ើសម.ជ្.ម. សំរាបក់ារង ោះរាយវវិាទ 



១.អវីជា ម.ជ្.ម.? 

មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិនៃមជ្ឈតតការផ្ននកពាណិ្ជ្ជកមម ហៅ 
កាត់ថា“ម.ជ្.ម.”គឺជាស្ថថ ប័ៃថាន ក់កណ្តត លផ្ែលបាៃ 
បហ្កើត ហ ើ្ ហែើមបីនតល់ហេវាកមមហ ោះស្រស្ថយវវិាទ
ពាណិ្ជ្ជកមមហរៅរបព័ៃធតុលាការ ៃិ្រ៉ា ប់រ្ជំ្រញុវេ័ិ
យហៃោះ ៃិ្ធានាៃូវលកខណ្ោះេមបតតិរបេ់មជ្ឈតតករ
ឲ្យមាៃគុណ្ភាពខ្ពេ់ ហៅកមពុជា ។ 
 
ទីកផ្ៃល្៖ តំ្ហៅអាគារកាណ្តឌីយា ជាៃ់ទី១៨ 
ទូរេ័ពទ ០១២ ៤៤០ ០២២ www.ncac.org.kh ។ 
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អ្វីជាម.ជ.ម.? (ត) 
• មជ្ម គឺជាស្ថថ ប័ៃឯករជ្យ ៃិ្េវយ័ត
ទំ្ហិរញ្ដវតថុ ៃិ្បហចេកហទេ 

 
 

• ហិរញ្ដវតថុរបេ់មជ្មបាៃមកពីរបភព៖ 
– ការប្់វភិាគទៃរបេ់េមាជិ្ក 
– អំហណ្តយ ៃិ្វភិាគទៃពីរបភពហនេ្ៗ 
– កនរមហេវារែឋបាល (ចំហពាោះការនតល់ហេវា
កមមហ ោះស្រស្ថយវវិាទ)  

 



២.ការបរងកើត ៃិងរចនាសមព័ៃធ របសម់.ជ្.ម. 
២.១. ការបង្កើត៖ ម.ជ្.ម. រតូវបាៃបហ្កើតហ ើ្ហ យ 
• អៃុរកឹតយហលខ្ ១២៤ អៃរក.បក ចុោះនងៃទី ១២ ផ្ខ្ េីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩េតីពីការហរៀបចំៃិ្ការរបរពឹតតហៅរបេ់ម.ជ្.ម.។  ៃិ្ 
• ចាប់េតីពីមជ្ឈតតការផ្ននកពាណិ្ជ្ជកមម  ផ្ែលបាៃរបកាេឲ្យ

ហរបើហ យរពោះរជ្រកម ហលខ្ ៃេ/រកម/០៥០៦/០១០ ចុោះនងៃ
ទី ០៥  ផ្ខ្ឧេភា  ឆ្ន ំ២០០៦ ។ 

 
 



 ២. 
២.១  ការបហ្កើត (ត) ៖ 
• ជួ្យពីរកេួ្ពាណិ្ជ្ជកមម ៃិ្នាយក ឋ ៃៃីតិកមម 
• ជួ្យពីស្ថថ ប័ៃឯកជ្ៃៃិ្ស្ថថ ប័ៃស្ថធារណ្ៈែ៏នទហទៀត ផ្ែល 

ចូលរមួជាគណ្ៈកមមការហរជ្ើេហរ ើេមជ្ឈតតករែំបូ្ 
• ស្រេបតមរបកាេេតីពីការហរជ្ើេហរ ើេមជ្ឈតតករែំបូ្ 

របកាេេតីពីការទទួលស្ថគ ល់មជ្ឈតតករបនាទ ប់ពីរបល្ជាប់ 
របកាេេតីពីការទទួលស្ថគ ល់រកុមរបឹការបតិបតតិ ៃិ្បទបប 
ញ្ដតតិហនេ្ៗហទៀតផ្ែលពាក់ព័ៃធ ។ 

 
 

 



២. 
២.២. រចនាសមព័ៃធ៖ 
 

•    មហាេៃនិបាតៈ ជាអនកមាៃអំណ្តចនុតហលខ្។ មាៃេិទធិផ្ត្តំ្ 
   ៃិ្ែក រកុមរបឹការបតិបតតិ ។ របជំុ្របរពឹតតិហៅយា៉ា្តិច ១ឆ្ន ំមត្។ 
• រកុមរបឹការបតិបតតិៈ ជាអនកអៃុវតត ៃិ្េំហរចហលើកិចេការផ្ែលមហា  
   េៃនិបាត ក់ឲ្យ ។ វាមាៃេមាជិ្កមិៃហលើេពី ៧ របូ ។ 
• េមាជិ្កៈ ជាេមាជិ្កហពញេិទធិផ្ែលមាៃពីររបហភទ គឺ េមាជិ្ក 
   ជាមជ្ឈតតករ ៃិ្េមាជិ្កជាៃីតិបុគគល ។ 



ប្កុមប្បឹកាប្បតិបតតិ អាណ្តតិដំប៊ូង ៧ រ ៊ូប 

ជាផ្ខ្មរ ៃិ្បរហទេ ហហើយមាៃេមាេភាព៖ 
• របធាៃមួយរបូ (របធាៃរកុមរបឹការបតិបតតិ គឺជា

របធាៃ ម.ជ្.ម.) ។ 
• អៃុរបធាៃមួយរបូ 
• ហហរញ្ដឹកមួយរបូ ៃិ្ 
• េមាជិ្កបួៃរបូ 

 



សមាជ្ិកភាពនៃ ម.ជ្.ម 

បចេុបបៃន ម.ជ្.ម. មាៃេមាជិ្កចំៃួៃ ៤២របូជាមជ្ឈតតករ ៃិ្ ១០ ជាៃីតិ
បុគគលផ្ែលរមួមាៃ៖ 
 េភាពាណិ្ជ្ជកមមកមពុជា  
 េហព័ៃធៃិហយាជ្ក ៃិ្េមាគមពាណិ្ជ្ជកមមកមពុជា 
 គណ្ៈហមធាវនីៃរពោះរជាណ្តចរកកមពុជា 
 េមាគមហរ្ចរកកាត់ហែរកមពុជា 
 េភាពាណិ្ជ្ជកមមអៃតរជាតិនៃកមពុជា 
 េភាពាណិ្ជ្ជកមមកូហរ ៉ាហៅកមពុជា 
 េភាមុខ្របរ ៃិ្មីរកូេហរគាេហៅកមពុជា 
 រកុមរបឹកាពាណិ្ជ្ជកមមកមពុជា-អាហមរកិ 
 េមាគមេភាពាណិ្ជ្ជកមមអឺរ ៉ាបុហៅកមពុជា 
 េមាគមរកុមហ ុៃផ្េវ្ រកផ្រ ៉ា ៃិ្េិកាស្រស្ថវរជាវ ។ 

 



៣.មជ្ឈតតករ  

 ជាបុគគលមាៃវជិាជ ជី្វៈផ្ននកមជ្ឈតតការ ៃិ្ឯករជ្យ ។ 
ហគជាអនកហ វ្ើហេចកតីេំហរចឲ្យគូវវិាទ ឬគូភាគីនៃ
ទំនាេ់ តមរយោះការហចញហេចកតីេំហរច ផ្ែលរតូវ
បាៃហៅថា “មជ្ឈតតវៃិិចឆ័យ” ហលើកផ្ល្ផ្តគូវវិាទហេនើ
េំុឲ្យហ វ្ើេនាធ ៃកមម ឬការេរមុោះេរមួល ផ្ែលភាគី
ជាអនកេំហរចហ យខ្លួៃឯ្ ផ្តការរពមហរពៀ្ហនាោះ 
រតូវបាៃចាត់ទុកែូចជាមជ្ឈតតវៃិិចឆ័យន្ផ្ែរ ។ 



៣.មជ្ឈតតករ (ត) 

• មជ្ឈតតករ មាៃវេិមិតភាព ជាមួយៃឹ្ឋាៃុរកម
ជាមន្នៃនីនៃស្ថថ ប័ៃៃីតិរបតិបតតិ ស្ថថ ប័ៃៃីតិ
បបញ្ដតតិ ៃិ្តុលាការ  ។  
 

• មជ្ឈតតករ រតូវមាៃអាយុចាប់ពី ៣០ ឆ្ន ំ មាៃ
េញ្ញដ បរតបរញិ្ញដ បរត មាៃជំ្នាញឯកហទេ 
មាៃបទពិហស្ថ្ៃ៍ការងារ ៃិ្មាៃអពារកឹ
តយភាព ចំហពាោះការហ ោះស្រស្ថយវវិាទ ។ ហលើេពី
ហៃោះមិៃធាល ប់រតូវបាៃនតនាទ ហទេពីបទមជ្ឈឹម ឬ
បទឧរកិែឋណ្តមួយ ។  



៤.លកខខណ្ឌ រដើមបកីាា យជាសមាជ្ិករបសម់.ជ្.ម.  
របូវៃតបុគគលផ្ែលមាៃេញ្ញជ តិផ្ខ្មរ ឬបរហទេអាច ក់ពាកយេំុហ្វើជា 
មជ្ឈតតករ   ជាមួយ   ម.ជ្.ម. របេិៃហបើមាៃលកខណ្ៈេមបតតិែូចខា្
ហរកាម៖ 

  មាៃអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្ន ំ  
  មាៃេញ្ញដ ប័រតបរញិ្ញដ បរតជំ្នាញណ្តមួយ  
  មាៃបទពិហេ ្ៃ៍ការងារយា៉ា្តិច៣ឆ្ន ំ  
 បាៃឆ្ល្កាត់វគគបណ្តុ ោះបណ្តត លផ្ននកមជ្ឈតតការពាណិ្ជ្ជកមម 

(ជាមួយម.ជ្.ម. ឬមជ្ឈមណ្ឌ លនៃមជ្ឈតតការផ្ននក       ពាណិ្ជ្ជកមមអៃតរ
ជាតិ ផ្ែលទទួលស្ថគ ល់ហ យម.ជ្.ម.) ។ 
 



៤.លកខខណ្ឌ ...(ត) 

របេិៃហបើពំុមាៃលកខណ្ៈេមបតតិែូចខា្ហលើហទ របូវៃតបុគគល 
េញ្ញជ តិផ្ខ្មរ ឬបរហទេរតូវផ្តជា៖ 
    េមាជិ្កនៃស្ថថ ប័ៃវជិាជ ជី្វៈផ្ននកមជ្ឈតតការពាណិ្ជ្ជកមម
ផ្ែលទទួលស្ថគ ល់ហ យ ម.ជ្.ម ឬ 

 មជ្ឈតតករផ្ែលបាៃេរហេរហេចកតីបងាគ ប់មជ្ឈតតការ ផ្ននក
ពាណិ្ជ្ជកមមចំៃួៃយា៉ា្តិច ៣ (បី) កនុ្ហពលផ្ែលបុគគល
ហនាោះហ្វើជាមជ្ឈតតករ ។  

 



៤.លកខខណ្ឌ ...(ត១) 

របូវៃតបុគគល ឬៃីតិបុគគលទំ្ហនាោះ រតូវហេនើេំុចុោះហ ម្ ោះកនុ្បញ្ជ ី
េមាជិ្ករបេ់ ម.ជ្.ម. ហហើយៃឹ្រតូវបាៃពិៃិតយ ៃិ្េំហរច ហ យ
រកុមរបឹការបតិបតតិ ។ 
 របូវៃតបុគគលជាមជ្ឈតតករផ្ែលបាៃចុោះហ ម្ ោះកនុ្បញ្ជ ីរបេ់ម.ជ្.ម. 
 េភាពាណិ្ជ្ជកមម 
 គណ្ៈហមធាវនីៃរពោះរជាណ្តចរកកមពុជា 
 រល់េមាគមផ្ែលរបមូលនតុំពាណិ្ជ្ជករ ឧេាហករ អាជី្វករ ៃិ្

ហេវាករ ។ 
 



៥.យតុ្តត ធ្ិការ ៃិងសមតថកិចច របសម់.ជ្.ម. 

នតល់ែំហណ្តោះស្រស្ថយវវិាទពាណិ្ជ្ជកមម               តម រយៈការហ្វើហេ
ចកតីេហរមចហ យមជ្ឈតតករ ផ្ែលជាភាគីទីបី អពារកឹតយ 
ឯករជ្យ ៃិ្មាៃជំ្នាញ ។ ហេចកតីេហរមចរបេ់មជ្ឈ
តតករ ផ្ែលរតូវបាៃហៅថា “មជ្ឈតតវៃិិចឆ័យ” ជាហេចកតីេំហរ
ចចុ្ហរកាយ ហហើយអាចយកហៅអៃុវតតហ យប្ខំ ទំ្
កនុ្របហទេ ៃិ្ហរៅរបហទេ ។ 



៥.យតុ្តត ធ្ិការ...(ត) 
 ពាកយថា “ពាណិ្ជ្ជកមម” មាៃកិចេេៃា ឬគាម ៃ ជាអាទិ៍៖  

• កិចេការនគត់នគ្់ ឬការផ្លល េ់បតូរ ទំៃិញ ឬហេវាហនេ្ៗ  
• កិចេរពមហរពៀ្នៃការផ្ចកចាយ តំណ្ត្ ឬទីភាន ក់ងារ
ពាណិ្ជ្ជកមម  

• ការជួ្លទីតំ្ ឬេមាា រៈ វតថុ  
• ការងារស្ថថ បនា ការពិហរគាោះហយាបល់ វេិវកមម  
• ការហចញអាជាញ ប័ណ្ណ ការវៃិិហយាគទុៃ 



៥.យតុ្តត ធ្ិការ...(ត១) 
• ការនតល់ហិរញ្ដវតថុ ការហ្វើអាជី្វកមម្នាគារ ការធានា
រ៉ាប់រ្ 

• កិចេរពមហរពៀ្ហ្វើអាជី្វកមម ឬេមបទៃ 
• រកុមហ ុៃចំរោុះ ៃិ្របហភទហនេ្ហទៀតនៃេហរបតិបតិតការ
ឧេេហកមម ឬពាណិ្ជ្ជកមម ៃិ្ 

• ការែឹកជ្ញ្ជូ ៃទំៃិញ ឬអនកែំហណ្ើ រតមនលូវទឹក ហគាក ៃិ្
អាកាេ ។ 



៥.យតុ្តត ធ្ិការ...(ត២) 
 ពាណិ្ជ្ជកិចេ រតូវបាៃកំណ្ត់ហ យផ្នែកហៅហលើរបព័ៃធ

ចាប់ផ្ែលទទួលស្ថគ ល់ហ យរជ្រ ឋ ភិបាល ៃិ្ចាប់
ពាណិ្ជ្ជកមមអៃតរជាតិទទួលស្ថគ ល់ ។ 

 

េមតថកិចេ នៃការទទួលហ ោះស្រស្ថយវវិាទពាណិ្ជ្ជ
កមម របេ់ម.ជ្.ម. គឺទំ្កនុ្រជ្ធាៃីភនំហពញ ៃិ្ប
ណ្តត ហខ្តត-រកុ្នានា នៃរពោះរជាណ្តចរកកមពុជា 
រពមទំ្វវិាទពាណិ្ជ្ជកមមអៃតរជាតិ ន្ផ្ែរ ។ 



៦.រេតនុលនៃការរប្ជ្ើសររ ើសយក ម.ជ្.ម.  
 ម.ជ្.ម. រតូវបាៃបហ្កើតហ ើ្ហ យចាប់ អៃុរកឹតយ ៃិ្បទបបញ្ដ

តិតនានា រពមទំ្ជួ្យពីរជ្រ ឋ ភិបាល វេ័ិយឯកជ្ៃ ៃិ្ទំៃុកបំរុ្
ពីអ គ្ការអៃតរជាតិ ។ 

 ម.ជ្.ម. របតិបតតិែំហណ្ើ រការមាៃលកខណ្ោះេត្ ់ រ ហ យមាៃមជ្ឈ
តតករ ៃិ្េមាជិ្កៃីតិបុគគល អាចជាបរហទេ ហែើមបីរកាការងារកំរតិ
អៃតរជាតិ ។ 

    មជ្ឈតតវៃិិចឆ័យ អាចអៃុវតតហ យប ខ្ំ ៃិ្ជាហេចកតីេំហរចចុ្ហរកាយ
រពមទំ្អាចយកហៅអៃុវតតកនុ្កមពុជាទំ្មូល ៃិ្ហៅបរហទេ ។  

 



 មជ្ឈតតកររបេ់ ម.ជ្.ម. របកបហ យេមតថភាព ៃិ្មាៃពហុ
ជំ្នាញវជិាជ ជី្វៈ ហ យធាល ប់ឆ្ល្កាត់ការអប់របំណ្តុ ោះបណ្តត លៃូវ
ចាប់ពាណិ្ជ្ជកមម ៃិ្ពីវទិាស្ថថ ៃរបេ់របហទេ េឹ្ហបុរ(ីSIArb) 
ផ្ែលជាវទិាស្ថថ ៃមួយ មាៃហករ តិ៍ហ ម្ ោះជាអៃតរជាតិកនុ្ការនតល់
ការបណ្តុ ោះបណ្តត លមជ្ឈតតករ ។ 

 

 ភាគីវវិាទមាៃេិទធិកនុ្ការហរជ្ើេហរ ើេមជ្ឈតតករហ យហេរ ី ហែើមបី
ធានាបាៃថាគាត់មាៃជំ្នាញទក់ទ្ៃឹ្បញ្ញហ វវិាទ      មាៃភាព 

 អពារកឹតយ ៃិ្មិៃលហមែៀ្ ។ 

 

៦.រេតនុល...(ត)  



 ហេវាកមមរបេ់ ម.ជ្.ម. មាៃតំនលកំណ្ត់ចាេ់លាេ់ផ្ែលភាគី
វវិាទអាចបា៉ា ៃ់របមាណ្ែឹ្ពីចំៃួៃេរបុេំរប់ការហ ោះស្រស្ថយ
ហរឿ្ៃីមួយៗ ៃិ្មាៃលកខណ្ោះហថាកជា្ហេវាកមមែូចគាន ផ្ែល
អៃុវតតហ យស្ថថ ប័ៃហៅបរហទេ ។ 

 ភាគីវវិាទចំហណ្ញបផ្ៃថមហលើការចំណ្តយចំហពាោះហស្ថហ ុយហ វ្ើ
ែំហណ្ើ រហៅហ ោះស្រស្ថយហៅហរៅរបហទេ ៃិ្ការហ ោះស្រស្ថយវវិាទ
តមតុលាការមាៃលកខណ្ោះហរចើៃែំណ្តក់កាល ៃិ្មិៃចាេ់ពី
ជំ្នាញ ឬភាពរបាកែនៃបហចេកហទេ ។ 

 

 

៦.រេតនុល...(ត១)  



ស៊ូមអរគុណ្ចំរពាោះការយកចិតត
ទុកោក់ាត ប់របសអ់សរ់ោក-អនក ! 

 
សៃំួរ ៃិងចរមាើយ  


