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បុុព្វវកថា

មជ្ឈឈត្តតការពាណិិជ្ឈជកមមបានកាា យជាជ្ឈម្រើ�មើសដ៏ស៏ម�សបមយួ ស��បគូ់ូភាគូីវិវិាទដែដ៏ល�នបំណិង
ម្រើ�ះម្រើ��យវិវិាទរបស់ខ្លួាួនម្រើ���បព័ន័ធតុ្តលាការ ម្រើ�ើយនិន្នាា ការម្រើនះ�ត្តូវិបានម្រើគូរពំ័ឹងនឹងបនតម្រើកើនម្រើ�ើង
ខ្លាំា ងំម្រើ�ម្រើព័លអន្នាគូត្ត។ ជាកដ់ែសតង គូិត្ត�តឹ្តមដែខ្លួធ្នូាូ ឆ្នាំា ២ំ០២០ មជ្ឈឈមណិឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តតការ
ដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម (ម.ជ្ឈ.ម.) បានទទួលចាត្តដ់ែ�ងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការម្រើលើសំណំុិម្រើរឿងម្រើ�កាមវិធិានសតីព័ី
មជ្ឈឈត្តតការឆ្នាំា ២ំ០១៤ �ំនួន ២៥ សំុណំុិម្រើរឿង ម្រើ�យរមួបញ្ជូជូ លទាំងំសំណំុិម្រើរឿងអនតរជាតិ្ត ដែដ៏ល
�នត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទសរបុម្រើលើសព័ី ៧២ លានដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ។

កាុងឆ្នាំា ២ំ០២១ ម្រើនះ ម.ជ្ឈ.ម. បានម្រើធ្នូើើវិមិ្រើ�ធ្នូនកមមម្រើលើវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការឆ្នាំា ២ំ០១៤ របស់ខ្លួាួនកាុង
ម្រើ�លបំណិងម្រើធ្នូើើប�ុុបបនាភាព័ជាមយួនឹងការអភិវិិឌ្ឈឈន្នាន្នាកាុងវិស័ិយមជ្ឈឈត្តតការពាណិិជ្ឈជកមម និង
ម្រើដ៏ើមប�ីតល់ម្រើសវារបស់ខ្លួាួនម្រើ�កានអ់ាកម្រើ�បើ�បាស់ឱ្យយកានដ់ែត្ត�បម្រើសើរដែ�មម្រើទៀត្ត។ វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ
�មីម្រើនះ �ត្តូវិបានអនុមត័្តម្រើ�នៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួមនី្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១ និង�ត្តូវិបានកំណិត្តឱ់្យយ�ូលជាធ្នូរ�នចាបព់័ី
នៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួម�ុិន្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១។ វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ�មីម្រើនះ គូឺជាលទធ�លនៃនការ�ំណាយម្រើព័ល
ជាម្រើ��ើនរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើលើការ��វិ�ជាវិ ការវិភិាគូ ការដែកត្ត�មូវិ និងការព័ិម្រើ��ះម្រើ�បល់ជាមយួ
អាកអនុវិត្តត�ាប ់កដូ៏៏�ជាមជ្ឈឈត្តតករជាតិ្ត និងអនតជាតិ្ត ដែដ៏ល�នបទពិ័ម្រើ�ធ្នូនខ៍្លួពស់�ងដែដ៏រ។ 

�ំនុ�សំខ្លាំន់ៗ នៃនវិមិ្រើ�ធ្នូនកមមរមួ�ន ការអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយ ម.ជ្ឈ.ម. អា�ចាត្តដ់ែ�ងសំណំុិម្រើរឿង 
មជ្ឈឈត្តតការ និង�ដល់ម្រើសវាកមមម្រើ�េងៗ ម្រើ�កាមវិធិានមជ្ឈឈត្តតការម្រើ��ព័ីវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការរបស់ 
ម.ជ្ឈ.ម. និងការអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទអា�បនុយម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តដ់ែដ៏ល�នដែ�ងម្រើ�កាុង
វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ �បសិនម្រើបើ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងពី័គូូភាគូីវិវិាទ។ ម្រើដ៏ើមបមី្រើ�ាើយត្តបម្រើ�នឹងបញ្ញាា
ន្នាន្នាដែដ៏លអា�ម្រើកើត្ត�នទាំកទ់ងនឹងឯករាជ្ឈភាព័ និងអព័ា�កឹត្តភាព័របស់មជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏ល
ម្រើកើត្តម្រើ�ញពី័ការផ្លាា ស់បតូរអាកត្តំណាងរបស់ភាគីូវិវិាទ បន្នាា បព់័ីម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត
រ�ួ វិមិ្រើ�ធ្នូនកមម�មីបានអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នសិទធិអំណា�កាុងការចាត្តវ់ិធិានការ

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម2



ចាបំា�ន់្នាន្នា ម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងការម្រើកើត្ត�នទំន្នាស់�ល�បម្រើ�ជ្ឈន ៍ម្រើ�ញព័ីការផ្លាា ស់បដូរម្រើន្នាះ។ 
វិធិាន�មីម្រើនះ កប៏ានកំណិត្តវ់ិធិ្នូី�ស្រ្តសត�មីកាុងការកំណិត្តក់ាលបរមិ្រើ�េទនៃនការចាបម់្រើ�ដើមដំ៏ម្រើណិើ រការ

 មជ្ឈឈត្តតការដែដ៏ល�ន�រ�សំខ្លាំនជ់ាព័ិម្រើសសស��បវ់ិវិាទដែដ៏ល�នភាគូីម្រើ�ាើយត្តបម្រើ��ើន។ 
បដែនុមព័ីម្រើនះម្រើទៀត្ត វិធិាន�មីម្រើនះ បានដែ�ងអំពី័ការម្រើ�បើ�បាស់មម្រើធ្នូាបាយទំន្នាកទ់ំនងតាមរយ�
�បព័ន័ធម្រើអ�ិ��ត្តូនិ� កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការឱ្យយកានដ់ែត្ត�នលកខណិ��ាស់ជាងមុន ម្រើដ៏ើមប ី
ម្រើ�ាើយត្តបម្រើ�នឹងទ�ា ប�់មីន្នាសមយ័ប�ុុបបនាម្រើនះ។ វិធិាន�មីម្រើនះ ក�៏នកំណិត្តអ់ំពី័ម្រើព័លម្រើវិលា
ជាកល់ាកស់��បម់្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម កាុងការ�បកាសបិទដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើដ៏ើមបអីនុញ្ញាា ត្ត
ឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទអា��ម នទុកជាមុននូវិកាលបរមិ្រើ�េទម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ។

ម្រើលើសព័ីម្រើនះ វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ�មី កប៏ានបដែនុមនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន និងមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នជ់ាម្រើលើកដំ៏បូង
�ងដែដ៏រ។ ភាគីូវិវិាទអា��កសំ់ម្រើណិើ សំុនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នបាន �បសិនម្រើបើត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ �នត្តនៃមា
មនិម្រើលើសព័ី ៣ លាន ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ �នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងពី័គូូភាគូីវិវិាទ ឬកាុងករណីិព័ិម្រើសសបន្នាា ន់
ខ្លាំា ងំ។ ម្រើ�កាមដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នម្រើនះ មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រនឹង�ត្តូវិម្រើ�ញកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ២៧០ 
នៃ�ៃ�បតិ្តទិន គូិត្តចាបព់័ីនៃ�ៃដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត។ មុនម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្តម្រើ�ើង ភាគីូវិវិាទកអ៏ា��កសំ់ម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យ

 
មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ ដែដ៏លម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើលើសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះនឹង�ត្តូវិម្រើ�ញកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ នៃ�ៃ
�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីនៃ�ៃដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ត្តូវិបានដែត្តងតាងំ។

តាមរយ�វិធិាន�មីម្រើនះ អាកម្រើ�បើ�បាស់អា�ម្រើ�ះ��យវិវិាទរបស់ខ្លួាួនម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. ជាមយួនឹង
ភាព័បត្តដ់ែបន �បសិទធិភាព័ និងត្ត�ា ភាព័កានដ់ែត្តខ្លួពស់ជាងមុនដែ�មម្រើទៀត្ត។

បុុុន យូឌូីី

ប្របុធាន

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាតិិនៃនមជ្ឈឈតិតការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម
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ជ្ឈំពូ័កទី ១

វិិធានទូូទៅ�

 ប្រ�ការ ១.   និិយមនិ័យ

  វាកយស័ព័ាខ្លាំងម្រើ�កាម ដែដ៏លម្រើ�បើកាុងវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការម្រើនះ �ត្តូវិ�នអត្តុនយ័ដូ៏�
 

បានកំណិត្តខ់្លាំងម្រើ�កាម៖

 គណៈៈកម្មាា�ធិិការតែ�ងតាំំង និិងនិី�ិវិិធីិ គូឺគូណិ�ក�ម ធិ្នូការមយួរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ដែដ៏ល 
�នអំណា�កាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ និងបំម្រើព័ញកិ�ុការម្រើ�េងម្រើទៀត្ត�សបតាម

វិធិានម្រើនះ។

 មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ ់ គូឺមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លដែត្តងតាងំ�សបតាម�បការ ១២ នៃនវិធិានម្រើនះ  
(ការទទួលយកម្រើ�យគូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីតិ្តវិធីិ្នូ)។

 អគគលេ�ខាធិិការដ្ឋាា�និ គឺូអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។

  ម.ជ្.ម. គូឺមជ្ឈឈមណិឌ លជាតិ្តនៃនមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម នៃន�ព័ះរាជាណា��ក

កមពុជា។

 វិិធានិ គូឺវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការរបស់មជ្ឈឈមណិឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម

ដែដ៏ល�ត្តូវិបានអនុមត័្តន្នានៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួមនី្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១។

 លេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម គូឺម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏ល�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្តម្រើ�ើងម្រើ�យ�នមជ្ឈឈត្តតករ

មយួរបូ ឬម្រើ��ើនរបូ។
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 ប្រ�ការ ២. វិិសា�ភាពអនិុវិ�ត

២.១. ការអនុវិត្តតវិធិានម្រើនះ ការអនុវិត្តតវិធិានដ៏នៃទ និងម្រើសវាម្រើ�េងៗ

 (ក)  វិធិានម្រើនះ�ត្តូវិអនុវិត្តត �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�កវ់ិវិាទរបស់ខ្លួាួន
 

ឱ្យយម្រើ�ះ��យតាមរយ�មជ្ឈឈត្តតកមមចាត្តដ់ែ�ងម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. ឬតាមរយ� 

មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�កាមវិធិានរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ឬ�បសិនម្រើបើពាកយម្រើព័�នក៍ាុងការ�ព័ម
 

ម្រើ�ព័ៀងម្រើន្នាះ�នអត្តុនយ័ដូ៏��ា ។ 

 (ខ្លួ) �បការ ២.១(ក) មនិ�ត្តូវិបានយកមកអនុវិត្តត �បសិនម្រើបើ៖ 

  (i)  គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី សម្រើ�ម�ទទួលចាត្តដ់ែ�ងម្រើធ្នូើើ
 

មជ្ឈឈត្តតការម្រើលើសំណំុិម្រើរឿងម្រើ�កាមវិធិានម្រើ�េងម្រើ��ពី័វិធិានម្រើនះ កាុងករណីិ

ដែដ៏ល�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងរបស់គូូភាគូីវិវិាទ ឬ

  (ii)  គូូភាគូីវិវិាទនៃនកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសយក ម.ជ្ឈ.ម. ជា�ុបន័ 
�នសមតុ្តកិ�ុដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ ឬម្រើធ្នូើើការម្រើសាើសំុម្រើសវាម្រើ�េងៗពី័ 
ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�យមិនត្ត�មូវិឱ្យយមជ្ឈឈត្តតការម្រើន្នាះអនុវិត្តតតាមបញ្ជូា ត្តតិដែដ៏ល 
�នដែ�ងម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះម្រើ�ើយ។

 (គូ)  �បសិនម្រើបើ�បការ ២.១(ខ្លួ) �ត្តូវិបានអនុវិត្តត គូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិបានចាត្តទុ់ក 
ថាបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�ម្រើលើវិធិានការចាបំា�ទ់ាំងំអស់ ដែដ៏លអា�នឹង�តូ្តវិ 
ម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើដ៏ើមបធីាន្នាភាព័�ត្តូវិ�ា រវាងវិធិានដែដ៏លគូូភាគូីវិវិាទ

 
បាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�នឹងរ�ន្នាសមពន័ធរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។

២.២. កាលបរមិ្រើ�េទ�ូលជាធ្នូរ�ន

  វិធិានម្រើនះ�ត្តូវិ�នសុព័លភាព័�ូលជាធ្នូរ�នម្រើ�កាលបរមិ្រើ�េទដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង

�បការ ៧៤.២។ ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ វិធិានម្រើនះ�ត្តូវិ

យកមកអនុវិត្តត�ំម្រើពាះមជ្ឈឈត្តតកមមទាំងំឡាយណា ដែដ៏លសុិត្តម្រើ�កាម�បការ ២.១(ក) 

ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំព័ីមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�កាល 
បរមិ្រើ�េទ�ូលជាធ្នូរ�នម្រើនះ ឬម្រើ�នៃ�ៃបន្នាា បព់័ីកាលបរមិ្រើ�េទ�ូលជាធ្នូរ�នម្រើនះ។

២.៣. ភាព័�ាុយ�ា នៃនវិធិានសតីពី័មជ្ឈឈត្តតការនឹង�ាប�់គូប�់គូងមជ្ឈឈត្តតកមម

  �បសិនម្រើបើ�បការណាមួយនៃនវិធិានម្រើនះ�ាុយនឹងបទបបញ្ជូា ត្តតិដែដ៏ល�នអានុភាព័
 

ចាបប់ងខំណាមយួរបស់�ាបស់តីព័ីមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមមនៃន�ព័ះរាជាណា��ក 
កមពុជា (កាុងករណីិដែដ៏ល�ព័ះរាជាណា��កកមពុជាគូឺជាទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ) ឬ

 បទបបញ្ជូាត្តតិដែដ៏ល�នអានុភាព័ចាបប់ងខំណាមយួរបស់�ាបម់្រើ�េងម្រើទៀត្តដែដ៏ល�គូប ់
�គូងមជ្ឈឈត្តតកមម (កាុងករណីិដែដ៏ល�ព័ះរាជាណា��កកមពុជាមិនដែមនជាទីកដែនាងម្រើធ្នូើើ

 មជ្ឈឈត្តតការ) បទបបញ្ជូា ត្តតិម្រើន្នាះ�ត្តូវិ�នឧត្តត�នុភាព័។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម10



២.៤. បដិ៏បបញ្ជូាត្តតិនឹងវិធិានម្រើនះ

  �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា  គូូភាគីូវិវិាទអា�ម្រើធ្នូើើបដ៏ិបបញ្ជូា ត្តតិម្រើលើបទបបញ្ជូា តិ្តត
 ទាំងំឡាយនៃនវិធិានម្រើនះ ដែដ៏ល�ត្តូវិបានអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយម្រើធ្នូើើបានម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ។

 ប្រ�ការ ៣. ការ�ំណាង

  ម្រើ�កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការន្នាន្នាម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ ភាគីូវិវិាទនីមយួៗអា��ត្តូវិបាន

ត្តំណាងម្រើ�យបុគូគលណា�ា កត់ាមការម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសរបស់ខ្លួាួន ម្រើ�យ�នភិសតុតាង
 

បង្ហាា ញអំពី័សិទធិត្តំណាងម្រើនះ ដែដ៏លអា�ត្ត�មូវិម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន ឬម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមម។

  ម្រើ�កាយព័ីម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិបានបម្រើងើើត្តម្រើ�ើង និងបន្នាា បព់័ីបាន�តល់ឱ្យកាស
 

ឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទ�តល់ម្រើ�បល់ជាលាយលកខណ៍ិអកេរកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ចាត្តវ់ិធិានការដែដ៏លចាបំា�ន់្នាន្នា រមួបញូុ្ជូល
 

ទាំំងការបដ៏ិម្រើសធ្នូអាកត្តំណាង�មីរបស់ភាគីូវិវិាទកាុងការ�ូលរមួកាុងដ៏ំម្រើណិើ រការ
 មជ្ឈឈត្តតការទាំងំ�សុង ឬម្រើ�យដែ�ាក ម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងទំន្នាស់�ល�បម្រើ�ជ្ឈនរ៍បស់ 

មជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏លម្រើកើត្ត�នម្រើ�ើងពី័ការបតូរ ឬបដែនុមអាកត្តំណាង�មី។

 ប្រ�ការ ៤. ការទាក់ទិង និិងសំំលេ�ចមលងកុ�ងលេព�ដំំណា�គ្នាា�

៤.១. ការទាំកទ់ងជាលាយលកខណ៍ិអកេរ

  ស��បម់្រើ�លបំណិងនៃនវិធិានម្រើនះ ការទាំកទ់ងណាមយួ (រមួបញូុ្ជូលទាំងំម្រើស�កតី
ជូ្ឈនដំ៏ណឹិង ការ�តល់ដ៏ំណឹិង ម្រើស�កតីដែ�ាង សំណូិមព័រ សំម្រើណិើ  ការ�កឯ់ក�រ  
ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬម្រើស�កតីដែណិន្នា)ំ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងជាលាយលកខណ៍ិអកេរ ម្រើលើកដែលង

 
ដែត្តការទាំកទ់ងម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តម់្រើ�ម្រើព័លសវិន្នាការ និងម្រើ�កាុងកិ�ុ�បជំុ្ឈន្នាន្នាដែដ៏ល

ម្រើរៀប�ំម្រើ�ើងម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

៤.២. មម្រើធ្នូាបាយនៃនការទាំកទ់ង

  ការទាំកទ់ងជាលាយលកខណ៍ិអកេរ អា��តូ្តវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងតាមរយ�ការ�បគូល់ម្រើ�យ  
ផ្លាា ល់នៃដ៏ នៃ�បសណីិយអ៍នុសិដ៏ាិ ការបញ្ជូជូ ន ទូរ�រ �រម្រើអ�ិ��ត្តូនិ� ឬមម្រើធ្នូាបាយ

 
ទាំកទ់ងម្រើ�េងម្រើទៀត្ត ដែដ៏ល�នកំណិត្ត�់តានៃនការ�បគូល់ទាំងំម្រើន្នាះ។

៤.៣. ការបញ្ជូជូ ន និងការទទួល

  ការទាំកទ់ងនឹង�តូ្តវិចាត្តទុ់កថាបានទទួល �បសិនម្រើបើការទាំកទ់ងម្រើន្នាះ�តូ្តវិបាន 
�បគូល់ម្រើ�អាកទទួល ឬម្រើ�អាកត្តំណាងរបស់អាកទទួល៖ 

 (ក) ម្រើ�យផ្លាា ល់នៃដ៏ ឬម្រើ�អាសយ�ា នដែដ៏លបានកំណិត្ត់

 (ខ្លួ)  ម្រើ�លំម្រើ�ឋាន ឬទីកដែនាងអាជី្ឈវិកមមប�ុុបបនា ឬអាសយ�ា ននៃ�បសណីិយ៍
 

របស់អាកទទួលកាុងករណីិមនិអា��បគូល់បានតាម�ំណុិ� (ក) ខ្លាំងម្រើលើ

11វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 (គូ)  �បសិនម្រើបើតាមមម្រើធ្នូាបាយម្រើអ�ិ��ត្តូនិ� តាមរយ�អាសយ�ា ន�រម្រើអ�ិ�-
 

�ត្តូនិ� ឬម្រើលខ្លួទូរ�រ ឬអាសយ�ា ននៃនមម្រើធ្នូាបាយទំន្នាកទ់ំនងម្រើអ�ិ�- 
�ត្តូនិ�ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត ដែដ៏ល�ត្តូវិបានកំណិត្ត ់ឬ

 (ឃ)  ម្រើ�លំម្រើ�ឋាន ឬទីកដែនាងអាជី្ឈវិកមម ឬអាសយ�ា ននៃ�បសណីិយ ៍ឬអាសយ�ា ន 
នៃនមម្រើធ្នូាបាយទំន្នាកទ់ំនងម្រើអ�ិ��ត្តូនិ�ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត ដែដ៏លបាន�គ ល់�ុងម្រើ�កាយ 
�បសិនម្រើបើមនិអា�ម្រើធ្នូើើបានតាម�ំណុិ� (ក) ដ៏ល់�ំណុិ� (គូ) បន្នាា បព់័ី�នការ

ម្រើសុើបសួរសមម្រើ�តុ្ត�លរ�ួម្រើ�ើយ។

  ការទាំកទ់ង�តូ្តវិចាត្តទុ់កថាបានទទួលម្រើ�កាលបរមិ្រើ�េទដែដ៏លការទាំកទ់ងម្រើន្នាះ�តូ្តវិ 
បាន�បគូល់។ ស��បម់្រើ�លបំណិងម្រើនះ កាលបរមិ្រើ�េទ�ត្តូវិកំណិត្ត�់សបតាមម្រើព័លម្រើវិលា

កាុងត្តំបនន់ៃនទីកដែនាងដែដ៏លទទួលបានការទាំកទ់ង។

៤.៤. សំម្រើ��មាងកាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា

  ម្រើ�ម្រើព័លភាគូីវិវិាទណាមយួបញ្ជូជូ នការទាំកទ់ង (ដែដ៏លរមួ�នជាអាទ ៍ម្រើស�កតីជូ្ឈន 

ដ៏ំណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប សំម្រើណិើ សំុមជ្ឈឈត្តតករ
 

បន្នាា ន ់សំម្រើណិើ សំុនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន និងរាល់សំម្រើណិើ សំុ ការ�កឯ់ក�រ ម្រើស�កតីដែ�ាង 

សំណូិមព័រ ការបដិ៏ម្រើសធ្នូ�គូប�់បម្រើភិទ) ម្រើ�៖

 (ក)  អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន៖ ភាគីូវិវិាទម្រើន្នាះ�ត្តូវិ កាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា  បញ្ជូជូ នសំម្រើ�
 

�មាងម្រើន្នាះមយួ�ាបម់្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត និងម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �បសិន
 

ម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្តរ�ួម្រើ�ើយ។

 (ខ្លួ)  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម៖ ភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះ�ត្តូវិ កាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា  បញ្ជូជូ នសំម្រើ�
 

�មាងម្រើន្នាះមយួ�ាបម់្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត និងម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។

  �បសិនម្រើបើ�នសំម្រើណិើ របស់អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគូីវិវិាទ
 

�ត្តូវិបង្ហាា ញថាខ្លួាួនបានម្រើ�រព័តាមការត្ត�មូវិនៃនកថាខ្លួណិឌ ទី១ នៃន�បការ ៤.៤  
(សំម្រើ��មាងកាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា ) ម្រើនះ។

  កាុងករណីិដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ ការទាំកទ់ងដែដ៏លបញ្ជូជូ ន
 ម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើ�មជ្ឈឈត្តតករនីមយួៗ។

  ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបញ្ជូជូ នការទាំកទ់ងម្រើ�ភាគូីវិវិាទណាមយួ ម្រើវិទិកា
 

មជ្ឈឈត្តតកមមកាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា  �ត្តូវិបញ្ជូជូ នការទាំកទ់ងម្រើន្នាះមយួ�ាបម់្រើ�ភាគូីវិវិាទ
 

�ខ ងម្រើទៀត្ត និងម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន។

៤.៥. ហាមមនិឱ្យយ�នការទាំកទ់ងម្រើ�យ�ម នភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត

   �ម នភាគូីវិវិាទណាមយួ ឬបុគូគលណា�ា កក់ាុងន្នាមភាគីូវិវិាទម្រើន្នាះ អា�ម្រើធ្នូើើការ
 

ទាំកទ់ងម្រើ�យ�ម នភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តពាកព់័ន័ធនឹងសំណំុិម្រើរឿងជាមយួនឹងមជ្ឈឈត្តតករ  

ឬម្រើបកខជ្ឈនណា�ា កស់��បដ់ែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យភាគូីវិវិាទម្រើ�ើយ ម្រើលើកដែលង 
ដែត្តការទាំកទ់ងម្រើន្នាះជា៖

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម12



 (ក)  ការ�តល់ព័ត័្ត�៌នដ៏ល់មជ្ឈឈត្តតករ ឬម្រើបកខជ្ឈន អំពី័លកខណិ�ទូម្រើ�នៃនវិវិាទ និងអំពី័

ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏លអា�ម្រើកើត្ត�ន

 (ខ្លួ)  ការពិ័ភាកាអំពី័លកខណិសមបត្តតិ កាលវិភិាគូ ឬឯករាជ្ឈភាព័ របស់មជ្ឈឈត្តតករ 

ឬម្រើបកខជ្ឈន ឬ

 (គូ)  ការព័ិភាកាអំពី័ភាព័សម�សបនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ឬម្រើបកខជ្ឈនស��បក់ារម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើស

ជា�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏លគូូភាគីូវិវិាទ ឬមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លដែត្តងតាងំ 
ម្រើ�យភាគូីវិវិាទ �ត្តូវិ�ូលរមួកាុងការម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសម្រើន្នាះ។

  �ម នភាគូីវិវិាទណាមយួ ឬបុគូគលណា�ា កក់ាុងន្នាមភាគូីវិវិាទ អា�ម្រើធ្នូើើការទាំកទ់ង 

ម្រើ�យ�ម នភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តពាកព់័ន័ធនឹងសំណំុិម្រើរឿងជាមយួនឹងម្រើបកខជ្ឈនណា�ា ក ់

ដែដ៏លជាម្រើបកខជ្ឈនស��បក់ារម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសជា�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៥. ការកំណៈ�់លេព�លេវិលា

៥.១. ការគូណិន្នាអំ�ុងម្រើព័ល

  ស��បម់្រើ�លបំណិងនៃនការគូណិន្នាអំ�ុងម្រើព័លម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ អំ�ុងម្រើព័ល�ត្តូវិ 
ចាបម់្រើ�តើមគិូត្តពី័នៃ�ៃបន្នាា ប ់ ដែដ៏លការទាំកទ់ងណាមយួ�ត្តូវិបានទទួល�សបតាម 
�បការ ៤ (ការទាំកទ់ង និងសំម្រើ��មាងកាុងម្រើព័លដំ៏ណាល�ា ) ឬនៃ�ៃបន្នាា បដ់ែដ៏ល 

សកមមភាព័ ឬ�ពឹ័ត្តតិការណ៍ិម្រើន្នាះចាបម់្រើ�តើមអំ�ុងម្រើព័លម្រើន្នាះ និង�ត្តូវិរាបប់ញូុ្ជូលរយ�ម្រើព័ល

ម្រើព័ញនៃននៃ�ៃ�ុងម្រើ�កាយនៃនអំ�ុងម្រើព័លម្រើន្នាះ។ 

  ម្រើលើកដែលងដែត្ត�នការកំណិត្តម់្រើ�េងពី័ម្រើនះម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន ឬម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមម ពាកយ “នៃ�ៃ” ឬ “កាលបរមិ្រើ�េទ” សំម្រើ�ម្រើលើអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏លសុិត្តកាុង�ម្រើន្នាា ះ
 ម្រើ�ោ ង ០៨:០០ �ព័ឹក និងម្រើ�ោ ង ០៥:០០ លាៃ � នៃនដែលើងម្រើ�ោ ង�បម្រើទសកមពុជា  

(GMT+7)។ ម្រើព័លម្រើវិលាម្រើ�កាយព័ីម្រើ�ោ ង ៥:០០ លាៃ � �ត្តូវិចាត្តទុ់កជាម្រើព័លម្រើវិលា 
នៃននៃ�ៃបន្នាា ប ់ឬកាលបរមិ្រើ�េទបន្នាា ប។់

  �បសិនម្រើបើនៃ�ៃ�ុងម្រើ�កាយនៃនអំ�ុងម្រើព័លម្រើន្នាះមនិដែមនជានៃ�ៃម្រើធ្នូើើការស��បទ់ីកដែនាង
 ដែដ៏លទទួលការទាំកទ់ងម្រើទ អ�ុំងម្រើព័លម្រើន្នាះនឹង�តូ្តវិព័នាររ�ូត្តដ៏ល់នៃ�ៃម្រើធ្នូើើការទីមយួ
 

បន្នាា បព់័នីៃ�ៃមនិម្រើធ្នូើើការម្រើន្នាះ។ ម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងការភិន័ត��� ំនៃ�ៃម្រើ�រ ៍នៃ�ៃអាទតិ្តយ នងិនៃ�ៃ
 

ឈបស់��ករបស់�ុបន័�ធារណិ� តាមការកណំិត្តរ់បស់រាជ្ឈរ�ា ភិបិាលនៃន�ព័ះរាជា- 
ណា��កកមពុជា �តូ្តវិបានចាត្តទុ់កជានៃ�ៃមនិម្រើធ្នូើើការម្រើ�កាុង�ព័ះរាជាណា��កកមពុជា។

13វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៥.២. ការដែកដែ�បម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត់

 (ក)  �បសិនម្រើបើកាល�ម្រើទស�ត្ត�មូវិ និងតាមរយ�ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងដ៏ល់គូូភាគូីវិវិាទ 

អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នអា�ដែកដែ�ប៖

  (i)  ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត ់ដូ៏��នដែ�ងកាុងជំ្ឈពូ័កទី ២ (ការចាបម់្រើ�តើមមជ្ឈឈត្តតកមម) 
ជ្ឈំពូ័កទី ៤ (ការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម) ជ្ឈំពូ័កទី  ៧ (កនៃ�មម្រើសវា) និង

ជ្ឈំពូ័កទី ៨ (បទបបញ្ជូាត្តតិម្រើ�េងៗ) បាន និង

  (ii)  ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តណ់ាមយួ ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�នអំណា� ឬ 
 �ត្តូវិបាន�តល់អំណា�កាុងការកំណិត្ត។់

 (ខ្លួ)  �បសិនម្រើបើកាល�ម្រើទស�ត្ត�មូវិ និងតាមរយ�ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងដ៏ល់គូូភាគូីវិវិាទ 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ដែកដែ�ប៖

  (i) ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត ់ដូ៏��នដែ�ងកាុងជំ្ឈពូ័កទី ៥ (ដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ)

  (ii)  ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តក់ាុង�បការ ៥៣.២ (ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើលើការដែកត្ត�មូវិ 
ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម) និង

  (iii) ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តណ់ាមយួ ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានកំណិត្ត។់

  (គូ)  គូូភាគីូវិវិាទអា��ព័មម្រើ�ព័ៀងបនុយម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តណ់ាមយួ ដែដ៏ល�ន 
ដែ�ងកាុងវិធិានម្រើនះបាន។ រាល់ការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�កាយម្រើព័ល

 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិបានបម្រើងើើត្តម្រើ�ើង�តូ្តវិចាត្ត់ទុកថា�នអានុភាព័បាន  
លុះ�តាដែត្ត�នការឯកភាព័ពី័ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

 ប្រ�ការ ៦. ដំំលេណៈើរការមជ្�ឈ�តការលេដ្ឋាយយ�ុតធិិម៌ ឆា�់រហ័័សំ ម្មានិប្រ�សិំទិធភាព  

 និិងលេដ្ឋាយមិនិ�ងអង់

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងគូូភាគីូវិវិាទ �ត្តូវិខិ្លួត្តខំ្លួ�បឹងដែ�បងកាុងការម្រើធ្នូើើឱ្យយដំ៏ម្រើណិើ រការ
 មជ្ឈឈត្តតការ�ប�ពឹ័ត្តតម្រើ�ម្រើ�យយុត្តតិធ្នូម ៌ឆ្នាំបរ់�័ស �ន�បសិទធភាព័ �ំណាយអស់ត្តិ�  

និងមនិ�ត្តូវិបងើឱ្យយ�នការព័នារម្រើព័លដែដ៏លមនិចាបំា�ណ់ាមយួម្រើ�ើយ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម14



ជ្ឈំពូ័កទី ២

ការចាបុ់ទៅ�ត�មមជ្ឈឈតិតកមម

 ប្រ�ការ ៧. ការចា�់លេ�តើមមជ្�ឈ�តកមម

៧.១. ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

  ភាគីូវិវិាទ ដែដ៏ល�នបំណិង�កវ់ិវិាទរបស់ខ្លួាួនឱ្យយម្រើ�ះ��យតាមរយ�មជ្ឈឈត្តតកមម 
(“ភាគី�ត�ងទាមទារ”) ទាំមទាំរ�ំម្រើពាះគូូភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត (“ភាគីលេ�លើយ��”) �ត្តូវិ

បញ្ជូជូ នម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន នូវិម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏ល�ត្តូវិ
 

�នព័ត័្ត�៌នដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក) ម្រើស�កតីដែ�ាងដែដ៏លបញ្ញាជ កថ់ា  វិវិាទ�ត្តូវិបាន�កឱ់្យយម្រើ�ះ��យតាមមជ្ឈឈត្តតកមម

 (ខ្លួ)  ម្រើ�ម ះ អាសយ�ា ន ម្រើលខ្លួទូរស័ព័ា ម្រើលខ្លួទូរ�រ អាសយ�ា ន 

�រម្រើអ�ិ��ត្តូនិ� និងអាសយ�ា ននៃនមម្រើធ្នូាបាយទំន្នាកទ់ំនងម្រើអ�ិ��ត្តូនិ�
 

ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត �បសិនម្រើបើ�នព័ត័្ត�៌នទាំងំម្រើនះរបស់គូូភាគូីវិវិាទ និងរបស់អាក
 

ត្តំណាងរបស់គូូភាគូីវិវិាទ �បសិនម្រើបើ�ន

 (គូ)  សញ្ញាជ ត្តិ ឬ�បសិនម្រើបើត្ត�មូវិ ព័ត័្ត�៌នអំពី័អត្តតសញ្ញាា ណិ�កុម�ុុនរបស់គូូភាគូី
វិវិាទ �បសិនម្រើបើ�គ ល់

 (ឃ)  ម្រើស�កតីម្រើ�ងនៃនខ្លួដែ�ងសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតកមម ឬកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យដែ�ក 

ដែដ៏លយកមកម្រើ�បើ និងភាជ បសំ់ម្រើ��មាងនៃនខ្លួដែ�ងសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតកមម ឬកិ�ុសនា
 

មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យដែ�កម្រើន្នាះ

 (ង)  ម្រើស�កតមី្រើ�ងនៃនកិ�ុសនា ឬទំន្នាកទ់នំងម្រើ�េងៗដែដ៏លម្រើកើត្តម្រើ�ញពី័ ឬដែដ៏ល

ទាំកទ់ងនឹងវិវិាទ នងិភាជ បសំ់ម្រើ��មាងនៃនកិ�ុសនាទាំងំម្រើន្នាះ �បសិនម្រើបើអា�

15វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 (�)  ម្រើស�កតីដែ�ាងសម្រើងខប ដែដ៏លពិ័ព័ណ៌ិន្នាអំព័ីលកខណិ� និងកាល�ម្រើទស�នៃនវិវិាទ 

ការទាំមទាំរ ឬការសម្រើស្រ្តង្ហាគ ះដែដ៏លទាំមទាំរ និង�បសិនម្រើបើអា� ភាជ បត់្តនៃមាបឋម 
នៃនការទាំមទាំរ ដែដ៏លភាគូីបតឹងទាំមទាំរ�នបំណិង�កម់្រើសាើ

 (�)  �ំនួនមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង ឬម្រើ�កាុងករណីិដែដ៏លមនិ�នការ�ព័ម 
ម្រើ�ព័ៀងម្រើទម្រើន្នាះ �ំនួនមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លម្រើសាើសំុដែដ៏ល�ត្តូវិ�ន�ំនួន ១ (មយួ) 

របូ ឬ ៣ (បី) របូ និង

 (ជ្ឈ)  ម្រើស�កតីដែ�ាង ឬសំម្រើណិើ បដែនុមម្រើ�េងៗ ពាកព់័ន័ធនឹងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ រមួ 
បញូុ្ជូលទាំងំ�ាបដ់ែដ៏ល�ត្តូវិអនុវិត្តត ភា�ស��បដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និង 
លកខណិសមបត្តតិនិងសញ្ញាជ តិ្តរបស់មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង ឬដែដ៏ល

�ងប់ាន �បសិនម្រើបើ�ន។

  ម្រើ�យមនិគិូត្តអំពី័ភា�ដែដ៏ល�ត្តូវិម្រើ�បើកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ �សបតាម�បការ
 

៣៣.១ (ភា�នៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ)  ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើធ្នូើើជា

ភា�ស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមម និងបកដែ�បជាភា�ដែខ្លួមរ ឬភា�អងម់្រើគូាស។ 

  ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំព័ីមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�នភាជ បម់កជាមយួនូវិការបង�់បាកស់��ប ់
កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿងដែដ៏លអា�ជា មូលបបទាំនប�ត្ត ឬការម្រើ�ារ�ូលគូណិនី 
ធ្នូន្នា�រកំណិត្តណ់ាមយួរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។

៧.២. ការភាជ បសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន

  ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម អា��ត្តូវិបានភាជ បម់កជាមយួនូវិសំម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រ 
ការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៩ (ដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន)។

៧.៣. ការរមួបញូុ្ជូលការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករកាុងម្រើស�កតជូី្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

 ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម អា��ត្តូវិរមួបញូុ្ជូល�ងដែដ៏រនូវិ៖

 (ក)  ស��បក់រណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ ឬម្រើ��ើនរបូ៖ ការដែត្តង 
តាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ២៥ (ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ) និង 
�បការ ២៦ (បុគូគលដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ)

 (ខ្លួ)  ស��បក់រណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ៖ ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

រមួ�ា  �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា រ�ួម្រើ�ើយ ឬ�បសិនម្រើបើគូូភាគូី
 វិវិាទមនិទាំនប់ាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា ម្រើ�ម្រើ�ើយ សំម្រើណិើ ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតកររបស់ 

ភាគូីបតឹងទាំមទាំរ�សបតាម�បការ ២៥ (ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ) និង�បការ 

២៦ (បុគូគលដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ) ឬ

 (គូ)  ម្រើស�កតីដែ�ាងដែដ៏លបញ្ញាជ កថ់ាភាគូីបតឹងទាំមទាំរ�តល់សមត្តុកិ�ុឱ្យយ ម.ជ្ឈ.ម. កាុង

ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម16



៧.៤. ការភាជ បម់្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរ

  ម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម អា��តូ្តវិបានភាជ បម់កជាមយួនូវិម្រើស�កតីដែ�ាង 
ទាំមទាំរដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៣៧.២ (ម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរ) និងឯក�រ 
��ំទម្រើ�េងៗម្រើទៀត្ត។ 

៧.៥. ភាព័មនិម្រើព័ញម្រើលញនៃនម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

  �បសិនម្រើបើម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំព័ីមជ្ឈឈត្តតកមម�នលកខណិ�មនិម្រើព័ញម្រើលញ អគូគម្រើលខ្លាំ-
 

ធ្នូិការ�ា នអា�ម្រើសាើសំុភាគូីបតឹងទាំមទាំរឱ្យយបំម្រើព័ញបដែនុម�ំណុិ�ខ្លួើះខ្លាំត្តទាំងំម្រើន្នាះ 
កាុងអំ�ុងម្រើព័លសម�សបណាមយួដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។ ម្រើដ៏ើមប ី

 
ម្រើជ្ឈៀសវាងការភិន័ត���ំ ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិចាត្តទុ់កថាម្រើព័ញម្រើលញ

ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏ល�ំណុិ�ទាំងំអស់ដែដ៏លត្ត�មូវិកាុង�បការ ៧.១ (ម្រើស�កតជូី្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័
មជ្ឈឈត្តតកមម)  �ត្តូវិបានបំម្រើព័ញ រមួបញូុ្ជូលទាំងំការបងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ី។

  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរបានម្រើ�រព័តាមការម្រើសាើសំុខ្លាំងម្រើលើតាមម្រើព័លម្រើវិលា ដែដ៏ល

�ត្តូវិអនុវិត្តត ឬដែដ៏ល�ត្តូវិបានកំណិត្ត ់ ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើន្នាះនឹង�ត្តូវិ 
បានចាត្តទុ់កថាបាន�កម់្រើ�កាុងនៃ�ៃដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នបានទទួលសំម្រើ�

ដ៏ំបូងនៃនម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើន្នាះ។

៧.៦. ការខ្លួកខ្លាំនមនិបាន�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើព័ញម្រើលញ

  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរខ្លួកខ្លាំនមនិបាន�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម
 ម្រើព័ញម្រើលញ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិបិទសំណំុិម្រើរឿងម្រើន្នាះ ម្រើ�យមនិម្រើធ្នូើើឱ្យយបោះពាល់ 

ដ៏ល់សិទធិរបស់ភាគូីបតឹងទាំមទាំរកាុងការ�កព់ាកយបណឹិត ងទាំមទាំរដ៏ដែដ៏លន្នានៃ�ៃ
 ម្រើ�កាយ តាមរយ�ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�េងម្រើ�ើយ។

៧.៧. ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

  អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន 
បានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើព័ញម្រើលញ។

៧.៨. ការចាបម់្រើ�តើមដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏ល 
ទាំកទ់ងនឹងវិវិាទណាមយួ�តូ្តវិបានចាត្តទុ់កថាចាបម់្រើ�តើមម្រើ�កាលបរមិ្រើ�េទបន្នាា បព់័ី 
ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើព័ញម្រើលញ �ត្តូវិបានទទួលម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិ- 
ការ�ា ន។ ម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងការភិន័ត���ំ ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម �ត្តូវិបានចាត្ត ់
ទុកថាម្រើព័ញម្រើលញ ម្រើ�ម្រើព័លការត្ត�មូវិទាំងំអស់ដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៧.១(ម្រើស�កត ី
ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម)  �ត្តូវិបានបំម្រើព័ញ ឬម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន 
កំណិត្តថ់ាការត្ត�មូវិសំខ្លាំន់ៗ  នៃនបញ្ជូាត្តតិម្រើនះ�ត្តូវិបានបំម្រើព័ញ។

17វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 ប្រ�ការ ៨. ការលេ�លើយ��រ�សំ់ភាគីលេ�លើយ��

៨.១. ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប

  កាុងរយ�ម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង 

ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៧.៧ (ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈន 
ដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម) ភាគូីម្រើ�ាើយត្តប �ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ននូវិម្រើស�កតី
ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប ដែដ៏ល�ត្តូវិ�នព័ត័្ត�៌នដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  ម្រើ�ម ះ អាសយ�ា ន ម្រើលខ្លួទូរស័ព័ា ម្រើលខ្លួទូរ�រ អាសយ�ា ន�រ 

ម្រើអ�ិ��ត្តូនិ� និងអាសយ�ា ននៃនមម្រើធ្នូាបាយទំន្នាកទ់ំនងម្រើអ�ិ��ត្តូនិ�
 

ម្រើ�េងម្រើទៀត្តរបស់ភាគូីម្រើ�ាើយត្តប និងអាកត្តំណាងរបស់ខ្លួាួន �បសិនម្រើបើ�ន និង
 �បសិនម្រើបើព័ត័្ត�៌នទាំងំម្រើនះខុ្លួសព័ីព័ត័្ត�៌ន ដែដ៏ល�នកាុងម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង
 

អំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

 (ខ្លួ)  សញ្ញាជ តិ្ត ឬ�បសិនម្រើបើត្ត�មូវិ អត្តតសញ្ញាា ណិ�កុម�ុុនរបស់គូូភាគីូវិវិាទ �បសិន 
ម្រើបើ�ន និង�បសិនម្រើបើព័ត័្ត�៌នទាំងំម្រើនះខុ្លួសព័ីព័ត័្ត�៌នដែដ៏ល�នកាុងម្រើស�កតី

 ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

 (គូ)  ការបញ្ញាជ កស់ម្រើងខបអំពី័ការទទួលយក ឬការបដិ៏ម្រើសធ្នូ�ំម្រើពាះការទាំមទាំរ 
ទាំងំ�សុង ឬម្រើ�យដែ�ាក

 (ឃ)  ម្រើស�កតីដែ�ាងសម្រើងខប ដែដ៏លព័ិព័ណ៌ិន្នាអំព័ីលកខណិ� និងកាល�ម្រើទស�នៃនបណិតឹ ង

ត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង ដែដ៏លភាគូីម្រើ�ាើយត្តប�នបំណិងបញ្ជូជូ ន  
និង�បសិនម្រើបើអា� �ត្តូវិភាជ បត់្តនៃមាបឋមនៃនបណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាម 
ការកាត្តក់ងម្រើន្នាះ

 (ង)  �ំនួនមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង ឬម្រើ�កាុងករណីិដែដ៏លមនិ�នការ�ព័ម 
ម្រើ�ព័ៀងម្រើទម្រើន្នាះ �ំនួនមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបានម្រើសាើដែដ៏ល�ត្តូវិ�ន�ំនួន ១ (មយួ) របូ 

ឬ ៣ (បី) របូ និង

 (�)  �បសិនម្រើបើ�ន ម្រើស�កតីដែ�ាងការណ៍ិ ឬសំម្រើណិើ បដែនុមម្រើ�េងៗ ដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹង
 

ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ រមួបញូុ្ជូលទាំងំ�ាបដ់ែដ៏ល�ត្តូវិអនុវិត្តត ភា�ស��ប ់
ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និងលកខណិសមបត្តតិនិងសញ្ញាជ តិ្តរបស់មជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏ល

 
បានត្ត�មូវិ ឬដែដ៏លជាការម្រើ�ាើយត្តប�ំម្រើពាះម្រើស�កតីដែ�ាង ឬសំម្រើណិើ ន្នាន្នា ដែដ៏ល 
�នកាុងម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម។

  ម្រើ�យមនិគិូត្តអំពី័ភា�ដែដ៏ល�ត្តូវិម្រើ�បើកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ �សបតាម�បការ 

៣៣.១ (ភា�នៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ) ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប�ត្តូវិ

ម្រើធ្នូើើជាភា�នៃនមជ្ឈឈត្តតកមម និង�ត្តូវិបកដែ�បជាភា�ដែខ្លួមរ ឬភា�អងម់្រើគូាស។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម18



៨.២. ការភាជ បសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន

  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរមនិទាំនប់ាន�កសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន
 �សបតាម�បការ ៧.២ (ការភាជ បសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន) ម្រើទ ភាគីូ 

ម្រើ�ាើយត្តបអា��កសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន ដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៩ 
 (ដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន) ម្រើ�យភាជ បសំ់ម្រើណិើ ម្រើន្នាះ មកជាមយួម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

អំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប។

  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរបាន�កសំ់ម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន ភាគីូម្រើ�ាើយត្តប

 អា�ម្រើធ្នូើើការ�តល់ម្រើ�បល់ម្រើលើសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន 

បន្នាា បព់័ីបានទទួលសំម្រើណិើ សំុម្រើនះ។

៨.៣. ការបញូុ្ជូលការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករកាុងម្រើស�កតជូី្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប

 ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបអា��តូ្តវិរមួបញូុ្ជូល�ងដែដ៏រនូវិ៖

 (ក)  ស��បក់រណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ ឬម្រើ��ើនរបូ៖ ការ 
ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ២៥ (ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ) 
និង�បការ ២៦ (បុគូគលដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ) 

 (ខ្លួ)  ស��បក់រណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ៖ ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងរមួ�ា  �បសិនម្រើបើភាគូីបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា រ�ួម្រើ�ើយ ឬ�បសិនម្រើបើ
 ភាគូីមនិទាំនប់ាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា ម្រើ�ម្រើ�ើយ ការម្រើ�ាើយត្តប�ំម្រើពាះសំម្រើណិើ ដែត្តងតាងំ

មជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏លភាគីូបតឹងទាំមទាំរម្រើសាើម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ២៥ (ការដែត្តងតាងំ
មជ្ឈឈត្តតករ)  និង�បការ ២៦ (បុគូគលដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ)  ឬ

 (គូ)  ម្រើស�កតីដែ�ាងដែដ៏លបញ្ញាជ កថ់ា ភាគូីម្រើ�ាើយត្តប�តល់សមត្តុកិ�ុឱ្យយ ម.ជ្ឈ.ម. កាុង

ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ។

៨.៤.  ការភាជ បម់្រើស�កតដីែ�ាងម្រើ�ះ� និងទ�ាកីរណ៍ិ�មំ្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  �បសិនម្រើបើម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានភាជ បម់កជាមយួនូវិម្រើស�កតីដែ�ាង

ទាំមទាំរ ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបអា��ត្តូវិ�នភាជ បម់កជាមយួនូវិម្រើស�កតី 
ដែ�ាងម្រើ�ះ� ដែដ៏លអា��នបណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង ដូ៏��ន 
កំណិត្តក់ាុង�បការ ៣៧.៣ (ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ� និងបណិតឹ ងត្តប) និងឯក�រ 
ម្រើ�ងន្នាន្នា។ 

  ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំព័ីការម្រើ�ាើយត្តបអា��តូ្តវិភាជ ប់មកជាមួយនូវិទ�ាីករណ៍ិដូ៏�
 

�នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៣៤ (ទ�ាកីរណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទកិាមជ្ឈឈត្តតកមម)។

19វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៨.៥. ភាព័មនិម្រើព័ញម្រើលញនៃនម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប

  �បសិនម្រើបើម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប�នលកខណិ�មនិម្រើព័ញម្រើលញ អគូគ-
 

ម្រើលខ្លាំធ្នូកិារ�ា នអា�ម្រើសាើសំុភាគូមី្រើ�ាើយត្តបឱ្យយបំម្រើព័ញបដែនុម�ំណុិ�ខ្លួើះខ្លាំត្តម្រើន្នាះកាុង 
អំ�ុងម្រើព័លសម�សបណាមយួ ដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។ ម្រើដ៏ើមប ី
ម្រើជ្ឈៀសវាងការភិន័ត���ំ ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប�ត្តូវិចាត្តទុ់កថាម្រើព័ញ- 
ម្រើលញ ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏ល�ំណុិ�ន្នាន្នាដែដ៏លត្ត�មូវិកាុង�បការ ៨.១ (ម្រើស�កតជូី្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័
ការម្រើ�ាើយត្តប)  �ត្តូវិបានបំម្រើព័ញ រមួបញូុ្ជូលទាំងំការបងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿង។

៨.៦. ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការ�កម់្រើស�កតជូី្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើព័ញម្រើលញ

  ការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�សបតាមជំ្ឈពូ័កទី ៤ (ការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម)  
មនិ�តូ្តវិបងិ្ហាកម់្រើ�យ�រការខ្លួកខ្លាំនរបស់ភាគូីម្រើ�ាើយត្តបកាុងការ�កម់្រើស�កតីជូ្ឈន

 
ដ៏ំណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើព័ញម្រើលញឱ្យយបានទាំនម់្រើព័លម្រើវិលាម្រើ�ើយ។ ការខ្លួកខ្លាំន 
ម្រើនះមនិរារាងំភាគីូម្រើ�ាើយត្តបកាុងការបដិ៏ម្រើសធ្នូការទាំមទាំរ ឬការ�កប់ណិតឹ ងត្តប 

 
ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង ម្រើ�កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ើយ។

៨.៧. ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប

  អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ ម្រើ�ម្រើព័លអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 
បានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើព័ញម្រើលញ ឬកាុងករណីិដែដ៏លមនិ

 បានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើព័ញម្រើលញម្រើទម្រើន្នាះ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន
 

�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគីូវិវិាទអំព័ីកាលបរមិ្រើ�េទ�ុត្តកំណិត្តន់ៃនអំ�ុងម្រើព័លស��ប�់ក់
 

ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើន្នាះ។

  កាុងករណីិដែដ៏លភាគីូម្រើ�ាើយត្តបម្រើធ្នូើើបណិតឹ ងត្តប រមូបញូុ្ជូលទាំងំការម្រើ�ះ�តាមការ 

កាត្តក់ង ម្រើ�កាុងម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបរបស់ភាគីូម្រើន្នាះ ភាគីូម្រើ�ាើយត្តប
 �ត្តូវិបងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីបណិតឹ ងត្តបរបស់ខ្លួាួន�ងដែដ៏រ ម្រើបើមនិដូ៏ម្រើចាា ះម្រើទបណិតឹ ងត្តប

ម្រើន្នាះនឹងមនិ�ត្តូវិម្រើលើកយកមកពិ័ចារណាម្រើ�កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៩. ដំំលេណៈើរការនិី�ិវិិធិីពលេនិល�និ
៩.១. សំម្រើណិើ សំុដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន

  មុនម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត ភាគីូវិវិាទអា��កសំ់ម្រើណិើ សំុម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំ- 
ធ្នូិការ�ា ន ឱ្យយអនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការតាមដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នម្រើ�កាម�បការ 

៩ (ដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន)  ម្រើ�យ�ត្តូវិបំម្រើព័ញលកខខ្លួណិឌ ណាមយួខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ�នត្តនៃមាមនិម្រើលើស ៣.០០០.០០០ (បីលាន) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ 

ម្រើ�យរាបប់ញូុ្ជូលសរបុទាំងំអស់ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនការទាំមទាំរ បណិតឹ ងត្តប និង

ការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ងន្នាន្នា

 (ខ្លួ) គូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងយកនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន ឬ

 (គូ) កាុងករណីិព័ិម្រើសសបន្នាា នខ់្លាំា ងំ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម20



៩.២. ការទទួលយកម្រើ�យគូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីតិ្តវិធីិ្នូ

  �បសិនម្រើបើ�នភាគូីវិវិាទណាមយួបាន�កសំ់ម្រើណិើ ម្រើ�កាម�បការ ៩.១ (សំម្រើណិើ សំុ 
ដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន) គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើលើ

 
សំម្រើណិើ ម្រើន្នាះបន្នាា បព់័ីបានព័ិចារណាម្រើលើម្រើ�បល់របស់គូូភាគូីវិវិាទ និងបានពិ័និត្តយ

ម្រើលើកាល�ម្រើទស�របស់សំណំុិម្រើរឿងថា ម្រើត្តើ�ត្តូវិអនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ�សបតាម

ដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នដែដ៏រឬម្រើទ។

  �បសិនម្រើបើគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ទទួលយកសំម្រើណិើ សំុឱ្យយអនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រ
 ការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នម្រើន្នាះ នីត្តិវិធិ្នូីខ្លាំងម្រើ�កាម�ត្តូវិយកមកអនុវិត្តត៖

 (ក) អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន អា�ដែកដែ�បម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តណ់ាមយួម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ

 (ខ្លួ)  សំណំុិម្រើរឿង�ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ១ (មយួ) របូ ម្រើលើកដែលង 
ដែត្តកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមកំណិត្តយ់កម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ។ 

�បសិនម្រើបើកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមកំណិត្តយ់កម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ 

(បី) របូ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិម្រើសាើឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងបញ្ជូជូ នសំណំុិ-
 

ម្រើរឿងម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ១ (មយួ) របូ។ កាុងករណីិមនិ�ន
 

ការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងពី័គូូភាគូីវិវិាទ សំណំុិម្រើរឿងម្រើនះ�ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
 

នៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ វិញិ

 (គូ)  បន្នាា បព់័ីបានពិ័ភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�សម្រើ�ម�ថាម្រើត្តើ 

វិវិាទម្រើន្នាះ�ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើដែត្តឯក�រ ឬទាំមទាំរឱ្យយ�នសវិន្នាការ 

ស��បក់ារ�កសួរ�កេ ី និងអាកជំ្ឈន្នាញកដូ៏៏�ជាការទាំញម្រើ�តុ្ត�ល

ផ្លាា ល់�ត្តណ់ាមយួ និង

 (ឃ)  មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ�ត្តូវិម្រើ�ញកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ២៧០ (ព័ីររយ�ិត្តសិប) នៃ�ៃ

�បតិ្តទិន គូិត្តចាបព់័ីនៃ�ៃដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត ម្រើលើកដែលង 

ដែត្ត�នកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសស គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី អា�
 

ព័នារម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្តស់��បក់ារម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រម្រើន្នាះ។

៩.៣. ភាព័�ាុយ�ា កាុងកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមម

  តាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ គូូភាគីូវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងថា �បសិន 
ម្រើបើ�តូ្តវិអនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ�សបតាមដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�នម្រើ�កាម

 
�បការ ៩ (ដំ៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន) ម្រើនះ វិធិាននិងនីត្តិវិធិ្នូីដែដ៏ល�នដែ�ងកាុង

 �បការ ៩.២ (ការទទួលយកម្រើ�យគូណិ�ក�ម ធ្នូកិារដែត្តងតាងំ និងនីតិ្តវិធីិ្នូ)  �ត្តូវិយក

មកអនុវិត្តត ម្រើទាំះកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមម�នខ្លួាឹម�រ�ាុយព័ីម្រើន្នាះកម៏្រើ�យ។

21វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៩.៤. ការបញ្ជូឈបនី់តិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន

  ម្រើ�កាយព័ី�នសំម្រើណិើ ណាមយួព័ីភាគូីវិវិាទ និងបន្នាា បព់័ីបាន�តល់ឱ្យកាសឱ្យយគូូភាគូី
 វិវិាទបម្រើញុ្ជូញមត្តិរបស់ខ្លួាួន �ព័មទាំងំបានពិ័និត្តយម្រើលើព័ត័្ត�៌នបដែនុមដែដ៏លអា��ន
 

ម្រើ�ម្រើព័លបន្នាា ប ់និងបានពិ័ភាកាជាមយួគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី 
 ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�បង្ហាគ ប់ឱ្យយដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែលង�ប�ពឹ័ត្តតម្រើ��សប

ម្រើ�តាមនីត្តិវិធិ្នូីព័ម្រើនា�ន។ �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមឯកភាព័ម្រើលើសំម្រើណិើ ម្រើ�កាម
 �បការ ៩.៤ (ការបញ្ជូឈបដំ់៏ម្រើណិើ រការនីតិ្តវិធីិ្នូព័ម្រើនា�ន) មជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបនតដំ៏ម្រើណិើ រការ

នីត្តិវិធិ្នូី ម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏លបានបម្រើងើើត្តម្រើ�ើងម្រើដ៏ើមបអីនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិ
 វិធិ្នូីព័ម្រើនា�នដ៏ដែដ៏លម្រើន្នាះ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម22



23 វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម

ជ្ឈំពូ័កទី ៣

មជ្ឈឈតិតករបុន្ទាា ន់

 ប្រ�ការ ១០. សំំលេណៈើសំុវិំិធានិការ�លេណាះ��អាសំនុិលេចញលេដ្ឋាយមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�ន់ិ

  មុនម្រើព័លការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគីូវិវិាទដែដ៏ល�នបំណិងម្រើសាើសំុវិធិានការ
 

បម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នអ់ា��កសំ់ម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះ 
អាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់្រើន្នាះម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន ម្រើ�ម្រើព័ល�ក ់ឬ 
ម្រើ�កាយម្រើព័ល�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម។ ភាគីូវិវិាទ�ត្តូវិបញ្ជូជូ នសំម្រើ�

 
�មាងនៃនសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះមយួ�ាបម់្រើ�ភាគូីម្រើ�េងម្រើទៀត្តទាំងំអស់ កាុងម្រើព័លដំ៏ណាល 
�ា ម្រើព័លដែដ៏ល�កសំ់ម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន។់  
សំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់តូ្តវិ�នព័ត័្ត�៌ន 
ដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  លកខណិ�នៃនវិធិានការដែដ៏លបានម្រើសាើសំុ

 (ខ្លួ)  មូលម្រើ�តុ្តដែដ៏លភាគូីវិវិាទដែដ៏លម្រើសាើសំុ �នសិទធិទទួលបានវិធិានការម្រើន្នាះ និង

 (គូ)   ម្រើស�កតីដែ�ាងដែដ៏លបញ្ញាជ កថ់ា ភាគូីម្រើ�េងម្រើទៀត្តទាំងំអស់បានទទួលសំម្រើ�

�មាងនៃនសំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ឬ 
ម្រើបើ�ម នម្រើទ ម្រើស�កតីដែ�ាងព័ិព័ណ៌ិន្នាអំព័ី�ំណាត្តក់ារដែដ៏លបានម្រើធ្នូើើរ�ួម្រើ�យ

 
សុ�រតិ្ត និងម្រើ�ម ះ�ត្តងម់្រើដ៏ើមប�ីបគូល់សំម្រើ��មាងនៃនសំម្រើណិើ  ឬម្រើស�កតីជូ្ឈន

 
ដ៏ំណឹិងម្រើ�ភាគីូវិវិាទម្រើ�េងម្រើទៀត្តទាំងំអស់។



 ប្រ�ការ ១១. កម្រៃប្រមលេសំវាម្រៃនិការលេសំុើសំុំវិិធានិការ�លេណាះ��អាសំនិុលេចញលេដ្ឋាយ 

  មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  រាល់សំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នទ់ាំងំអស់ �ត្តូវិ 
ភាជ បម់កជាមយួនូវិការបងក់នៃ�មម្រើសវានៃនការម្រើសាើសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញ 
ម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នរ់មួ�ន៖ កនៃ�មម្រើសវាម្រើសាើសំុ និងកនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់និង 
ការ�ំណាយម្រើ�េងៗ ស��បដ់៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីម្រើ�យម្រើ�ងតាមតារាងកនៃ�មម្រើសវា 
របស់ ម.ជ្ឈ.ម. ។ កាុងកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសស អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�បម្រើងើើនកនៃ�មម្រើសវា

 
នៃនការម្រើសាើសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នព់័ីភាគូីវិវិាទដែដ៏ល

ម្រើធ្នូើើការ�កសំ់ម្រើណិើ ។ �បសិនម្រើបើកនៃ�មម្រើសវាបដែនុមមនិ�ត្តូវិបានបងត់ាមកាលកំណិត្ត់

ម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នម្រើទ សំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ�ត្តូវិចាត្តទុ់កថាបានដ៏ក។

 ប្រ�ការ ១២. ការទិទិួ�យកលេដ្ឋាយគណៈៈកម្មាា�ធិិការតែ�ងតាំំង និិងនិី�ិវិិធិី

  �បសិនម្រើបើគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ទទួលយកសំម្រើណិើ សំុវិធិានការ
 បម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី 
 

�ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ា ក ់កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣ (បី) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី
 អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នទទួលបានសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ និងការទូទាំត្តក់នៃ�មម្រើសវាវិធិានការ 

បម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន។់

 ប្រ�ការ ១៣. ទិីកតែនិលងលេធិើើមជ្�ឈ�តការ

  �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើលើទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ 

ម្រើន្នាះ�តូ្តវិដែត្តជាទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការស��បដ់៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីមជ្ឈឈត្តតការម្រើលើវិធិាន
 ការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន។់ កាុងករណីិមនិ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 

រវាងគូូភាគូីវិវិាទ ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការស��បដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការវិធិានការបម្រើណាត ះ
 

អាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ គូឺរាជ្ឈធានីភិាមំ្រើព័ញ �ព័ះរាជាណា��កកមពុជា 

ម្រើ�យមនិបោះពាល់ដ៏ល់ការម្រើធ្នូើើម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អំពី័ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើ
 មជ្ឈឈត្តតការ ម្រើ�យអនុម្រើលាមតាម�បការ ៣១ (ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ)។

 ប្រ�ការ ១៤. ការ�ង្ហាា�ញព័�៌ម្មានិ

  មុនម្រើព័លទទួលយកការដែត្តងតាងំ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នដ់ែដ៏លអា��ត្តូវិដែត្តងតាងំ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើការ

បង្ហាា ញម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអំពី័កាល�ម្រើទស�ទាំងំឡាយណាដែដ៏លអា�បងើឱ្យយ�ន 
ការសងេយ័សមម្រើ�តុ្តសម�លណាមយួពាកព់័ន័ធនឹងឯករាជ្ឈភាព័ និងអព័ា�កឹត្តភាព័ 
របស់ខ្លួាួន។ រាល់ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងកាុង

 
អំ�ុងម្រើព័ល ២ (ពី័រ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការ

 ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់និងកាល�ម្រើទស�ដែដ៏លបានបង្ហាា ញម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម24



 ប្រ�ការ ១៥. មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់និិងដំំលេណៈើរការមជ្�ឈ�តការ�ន្ទាា��់មកលេទិៀ�

  មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន់មិនអា�ម្រើធ្នូើើជាមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�កាុងដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការណាមួយ
 

ដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹងវិវិាទម្រើន្នាះន្នាម្រើព័លអន្នាគូត្តម្រើ�ើយ ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន
 

�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ។

 ប្រ�ការ ១៦. កា�វិិភាគសំប្រម្មា�់វិិធានិការ�លេណាះ��អាសំនិុលេចញលេដ្ឋាយ 

  មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  ភាា មៗតាមដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�បាន ម្រើ�យមនិម្រើលើសព័ីអំ�ុងម្រើព័ល ២ (ព័ីរ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា ប់
 ព័ីការដែត្តងតាងំ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ត្តូវិបម្រើងើើត្តកាលវិភិាគូម្រើដ៏ើមបពី័ិចារណាម្រើលើសំម្រើណិើ សំុ
 វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់្រើន្នាះ។ កាលវិភិាគូម្រើន្នាះ�ត្តូវិ 

�តល់ឱ្យកាសសមរមយឱ្យយភាគូីវិវិាទកាុងការបង្ហាា ញម្រើរឿងរាោ វិរបស់ខ្លួាួន។ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន់
 

អា�អនុវិត្តតដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីបានតាមរយ�សនាិសីទវិមី្រើដ៏អូ ទូរស័ព័ា ឬមម្រើធ្នូាបាយ
 ទាំកទ់ងម្រើអ�ិ��តូ្តនិ�ម្រើ�េងម្រើទៀត្តជាមយួអាក�ូលរមួដែដ៏លសុិត្តម្រើ�ទីកដែនាងមយួ 

ឬម្រើ��ើន ឬកាុងទ�មងរ់មួបញូុ្ជូល�ា  ឬម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើឯក�រ និងលិខ្លួិត្ត�ា មម្រើ�េងៗ
 ស��បជ់ាមម្រើធ្នូាបាយជ្ឈំនួសការ�ូលរមួសវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់។ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់

�នអំណា�ដូ៏�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមដូ៏��នដែ�ងកាុងវិធិានម្រើនះ រមួបញូុ្ជូលទាំងំ និង
 

មនិកំណិត្ត�់ំម្រើពាះសមត្តុកិ�ុកាុងការសម្រើ�ម�អំពី័យុតាត ធិ្នូការរបស់ខ្លួាួន ម្រើ�យមនិ
 បោះពាល់ដ៏ល់ការសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

 ប្រ�ការ ១៧. អំណាចរ�សំ់មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់នអំណា�កាុងការម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើលើវិធិាន
 

ការបម្រើណាត ះអាសនា ដែដ៏លខ្លួាួនយល់ថាចាបំា� ់រមួបញូុ្ជូលទាំងំការម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប់
 

បឋមកាុងអំ�ុងម្រើព័លរងច់ាសំវិន្នាការ ឬដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីតាមរយ� សនាិសីទវិមី្រើដ៏អូ
 ទូរស័ព័ា ឬ ឯក�រនិងលិខ្លួិត្ត�ា មម្រើ�េងៗ ម្រើ�យភាគូីវិវិាទ។ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ត្តូវិ
 

�តល់សំអាងម្រើ�តុ្តកាុងម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ជាទ�មងស់ម្រើងខបជាលាយលកខណ៍ិអកេរ។ 
មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នអ់ា�ដែកដែ�ប ឬបញុ្ជូបម់្រើស�កតីបង្ហាគ បប់ឋម ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប់ ឬមជ្ឈឈត្តត- 
វិនិិ�េ័យវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាបន្នាា ន់បានម្រើ�យមូលម្រើ�តុ្ត�តឹ្តម�តូ្តវិណាមយួ។

 ប្រ�ការ ១៨. ការលេចញលេសំចកតី�ង្ហាា��់ ឬមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ លេដ្ឋាយមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

 មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ត្តូវិម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ម្រើលើម្រើលើវិធិានការបម្រើណាត ះ 
អាសនារបស់ខ្លួាួន កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិនចាបព់័ីនៃ�ៃដែដ៏ល�ត្តូវិ
បានដែត្តងតាងំ ម្រើលើកដែលងដែត្តកាុងកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសស អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�

 
ព័នារម្រើព័លម្រើនះ។ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់មនិ�តូ្តវិម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ 
ម្រើលើវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ើយ �បសិនម្រើបើទ�មងរ់បស់ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ ឬ

 
មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ម្រើលើវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើន្នាះមនិទាំន�់ត្តូវិបានព័ិនិត្តយពិ័�យ័ និង

 ឯកភាព័ម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន។

25វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



  ម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងការភិន័ត���ំ អំ�ុងម្រើព័លខ្លាំងម្រើលើម្រើនះ �ត្តូវិរាបប់ញូុ្ជូលទាំងំអំ�ុង

ម្រើព័ល�ោ ងតិ្ត� ០២ (ពី័រ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន ស��បអ់គូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នម្រើធ្នូើើការព័ិនិត្តយ
 ព័ិ�យ័ម្រើលើម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន។់

 ប្រ�ការ ១៩. អំណាចរ�ស់ំលេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម កុ�ងការពិនិិ��យលេដំើម�បីីតែកតែប្រ� ផ្អាា�ក  ឬ 

  �ញ្�ឈ�់លេសំចកត�ីង្ហាា��់ ឬមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យលេចញលេដ្ឋាយមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�ន់ិ

  មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់និ�នអំណា�ម្រើទៀត្តម្រើ�ើយ បន្នាា បព់័ីម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបាន 
បម្រើងើើត្ត។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ពិ័និត្តយ ដែកដែ�ប ផិ្លាក ឬបញ្ជូឈប ់ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តត-

 
វិនិិ�េយ័ម្រើលើវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា ដែដ៏លបានម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់រមួបញូុ្ជូល

 
ទាំងំការសម្រើ�ម�អំពី័យុតាត ធិ្នូការរបស់ខ្លួាួន។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិជាបក់ាត្តព័ើកិ�ុ

ម្រើ�នឹងមូលម្រើ�តុ្ត�តល់ម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់្រើ�ើយ។ រាល់ការម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ 
ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ម្រើទាំះកាុងកាល�ម្រើទស�ណាកម៏្រើ�យ �ត្តូវិចាត្ត ់
ទុកថាឈប�់នអានុភាព័អនុវិត្តត �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�ត្តូវិបានបម្រើងតើត្ត

ម្រើ�ើងកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៩០ (ម្រើ�សិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីការម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់
 ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ឬម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ ឬ�បសិនម្រើបើ
 

ការទាំមទាំរ�ត្តូវិបានដ៏ក។

 ប្រ�ការ ២០. �កខខណៈឌម្រៃនិការលេចញលេសំចកតី�ង្ហាា��់ ឬមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

  ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់អា��ត្តូវិម្រើ�ញម្រើ�កាមលកខខ្លួណិឌ  
ដែដ៏ល�នការ�តល់ការធាន្នាសម�សបម្រើ�យភាគូីវិវិាទ ដែដ៏លបានម្រើសាើសំុវិធិានការ

បម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ២១. អានិុភាព និិងការអនិុវិ�ត លេសំចកតី�ង្ហាា��់ ឬមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យលេចញ 

  លេដ្ឋាយមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់ 

  គូូភាគីូវិវិាទយល់�ព័មថាម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់
អនុម្រើលាមតាមជ្ឈំពូ័កទី ៣ (មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់  ម្រើនះ �ត្តូវិ�នអានុភាព័អនុវិត្តត�ំម្រើពាះគូូភាគូី
វិវិាទចាបព់័ីនៃ�ៃដែដ៏លបានម្រើ�ញ ម្រើ�ើយគូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិម្រើ�រព័តាមម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តត-

វិនិិ�េយ័ម្រើ�យមនិបងិង។់ គូូភាគូីវិវិាទកម៏្រើបាះបងសិ់ទធិកាុងការត្តវាោ  ការម្រើសាើសំុការព័ិនិត្តយ

ម្រើ�ើងវិញិ ឬការបតឹងជំ្ឈទាំស់កាុងទ�មងណ់ាមយួ ម្រើ�តុ្តលាការដែដ៏ល�នសមត្តុកិ�ុ 

ឬសមត្តុកិ�ុតុ្តលាការម្រើ�េងម្រើទៀត្ត ពាកព់័ន័ធនឹងម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើន្នាះ 

ម្រើ�យការម្រើបាះបងសិ់ទធិម្រើនះ គឺូ�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យ�នសុព័លភាព័។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម26



 ប្រ�ការ ២២. ការកំណៈ�់តែ�ងតែចកកម្រៃប្រមលេសំវា ម្រៃនិការលេសំុើសំុំវិិធានិការ  

  �លេណាះ��អាសំនិុលេចញលេដ្ឋាយមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នអ់ា�ម្រើធ្នូើើការដែបងដែ�ករាល់កាត្តព័ើកិ�ុបងក់នៃ�មម្រើសវាពាកព់័ន័ធនឹងសំម្រើណិើ  
សំុម្រើ�កាមជំ្ឈពូ័កទី ៣ (មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់ ម្រើនះ ម្រើ�កាមលកខខ្លួណិឌ ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
�នអំណា�កំណិត្ត�ុ់ងម្រើ�កាយនូវិការដែបងដែ�កកាត្តព័ើកិ�ុបងក់នៃ�មម្រើសវាម្រើនះ។

 ប្រ�ការ ២៣. �ទិ��បីញ្ញ�តិលេ���ងៗ ពាក់ព័និធនិ�ងមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  វិធិានម្រើនះ�ត្តូវិអនុវិត្តតម្រើ�យសម�សបម្រើ�ម្រើលើរាល់ដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីដែដ៏លអនុម្រើលាមតាម

ជ្ឈំពូ័កទី ៣ (មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់ ម្រើនះ ម្រើ�យព័ិចារណាម្រើ�ម្រើលើភាព័បន្នាា នរ់បស់ដ៏ំម្រើណិើ រការ

នីត្តិវិធិ្នូីម្រើន្នាះ។ មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់អា�សម្រើ�ម�ម្រើលើរម្រើបៀបអនុវិត្តតវិធិានម្រើនះម្រើ�យសមរមយ 

ម្រើ�ើយម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើន្នាះគូឺ�ុព័រ និងមនិអា�ជាកមមវិត្តុុនៃនការបតឹងត្តវាោ  ការម្រើសាើសំុ

ព័ិនិត្តយម្រើ�ើងវិញិ ឬការបតឹងជំ្ឈទាំស់កាុងទ�មងណ់ាមយួម្រើ�ើយ។ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូកិារ�ា ន
 អា�បនុយរយ�ម្រើព័លកំណិត្តម់្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ ម្រើ�យអនុម្រើលាមតាមដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូ ី

ដែដ៏លបានចាបម់្រើ�តើមម្រើ�កាម�បការ ៥.២ (ការដែកដែ�បម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត)់ និងជ្ឈំពូ័ក

ទី ៣ (មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់។

27វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម28 

ជ្ឈំពូ័កទី ៤

ការបុទៅ�ើ�តិទៅវិទូិកាមជ្ឈឈតិតកមម

 ប្រ�ការ ២៤. ចំនិួនិមជ្�ឈ�តករ

  ម្រើ��គូបក់រណីិទាំងំអស់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�នស�សភាព័មជ្ឈឈត្តតករជា�ំនួន 
ម្រើសស។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�នមជ្ឈឈត្តតករ�ំនួន ៣ (បី) របូ ម្រើលើកដែលងដែត្ត 
គូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ។

 ប្រ�ការ ២៥. ការតែ�ងតាំំងមជ្�ឈ�តករ

២៥.១.កិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងរបស់គូូភាគីូវិវិាទ

  គូូភាគីូវិវិាទអា��ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើលើនីត្តិវិធិ្នូីដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏លខុ្លួសព័ីនីត្តិវិធិ្នូី
 ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៥.២ (ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករបីរបូ  

ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ) ដ៏ល់�បការ ២៥.៦ (�ម នការបតងឹជំ្ឈទាំស់)។ 

�បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យ
 គូូភាគូីវិវិាទ ឬ�បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទមនិបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើលើអំ�ុងម្រើព័លកំណិត្តស់��ប់

ការដែត្តងតាងំម្រើទម្រើន្នាះ ការដែត្តងតាងំ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ២៥.២ (ការដែត្តងតាងំ
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករបីរបូ ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ) ដ៏ល់�បការ 

២៥.៦ (�ម នការបតងឹជំ្ឈទាំស់)  កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី
បានទទួលការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង

�បការ ៨.៧ (ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប)។



២៥.២.ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករបីរបូ ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ

  �ំម្រើពាះម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ 
ម្រើ��ើនរបូ �បសិនម្រើបើការដែត្តងតាងំមនិ�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងតាមរយ�ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

អំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ឬម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើទម្រើន្នាះ ភាគូីវិវិាទនីមយួៗ�ត្តូវិ

ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ា កម់យួរបូ ឬម្រើ��ើនរបូម្រើសមើៗ�ា  កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ 
 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការទទួលបានការម្រើ�ាើយត្តប�ំម្រើពាះ
 

ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៨.៧ (ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិង 
អំពី័ការទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប) ឬកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ 

(ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី�ុត្តអំ�ុងម្រើព័លត្ត�មូវិតាម�បការ ២៥.១ (កិ�ុ�ព័ម 
ម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងរបស់គូូភាគូីវិវិាទ)។ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិនបន្នាា បព់័ី
�នការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតកររបូ�ុងម្រើ�កាយ មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�តូ្តវិបានដែត្តងតាងំទាំងំអស់ 

�ត្តូវិរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូម្រើ�េងម្រើទៀត្តជា�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

  �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទណាមយួខ្លួកខ្លាំនកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករតាមការត្ត�មូវិ ឬ 

មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�តូ្តវិបានដែត្តងតាងំម្រើ�យភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះខ្លួកខ្លាំនមនិបានដែត្តងតាងំ 
�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកាុងអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏លបានកំណិត្ត់កាុងវិធិានម្រើនះ ម្រើន្នាះ

 គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ ឬ/និង�បធាន
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

២៥.៣.ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ

  �ំម្រើពាះម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករមនិទាំន�់ត្តូវិបាន 
ដែត្តងតាងំតាមរយ�ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ឬម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការ

ម្រើ�ាើយត្តបម្រើទម្រើន្នាះ គូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល 

១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិនបន្នាា បព់័ីបានទទួលការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

អំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបម្រើព័ញម្រើលញ ដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៨.៧ (ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការ
ទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការម្រើ�ាើយត្តប) ឬកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី�ុត្តអំ�ុងម្រើព័លនៃន�បការ ២៥.១ (កិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងរបស់
គូូភាគូវីិវិាទ)។ �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទទាំងំពី័រខ្លួកខ្លាំនកាុងការរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

 
កាុងអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏ល�នបញ្ញាជ កម់្រើ�កាុងវិធិានម្រើនះ គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និង

នីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូម្រើដ៏ើមបបីម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

២៥.៤.ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យព័�ុភាគូីវិវិាទ

 �បសិនម្រើបើភាគីូវិវិាទ�នម្រើលើសព័ី ២ (ពី័រ) ភាគីូ កាុងមជ្ឈឈត្តតកមម និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
ជាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ ឬម្រើ��ើនរបូដែដ៏លនឹង�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំ  
ភាគូីបតឹងទាំមទាំរទាំងំអស់�ត្តូវិរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ ១ (មយួ) របូ ឬម្រើ��ើនរបូ 
និងភាគីូម្រើ�ាើយត្តបទាំងំអស់�ត្តូវិរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ ១ (មយួ) របូ ឬម្រើ��ើនរបូ។  

29វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



�បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទណាមយួខ្លួកខ្លាំនកាុងការរមួ�ា ដែត្តងតាងំកាុងអំ�ុងម្រើព័លដូ៏�
�នកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៥.២ (ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករបីរបូ 
ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ) គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី
កាុងន្នាមរបស់ភាគូីវិវិាទដែដ៏លខ្លួកខ្លាំនមនិបានដែត្តងតាងំ �ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ 

 
១ (មយួ) របូ ឬម្រើ��ើនរបូ�សបតាម�បការ ២៥.៥ (ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការដែត្តងតាងំ 
មជ្ឈឈត្តតករ និងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម.)។ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ 
នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី�នការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ុងម្រើ�កាយ មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបាន
ដែត្តងតាងំទាំងំអស់�ត្តូវិរមួ�ា ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ា កម់្រើទៀត្ត ដែដ៏ល�ត្តូវិបំម្រើព័ញត្តួន្នាទី
ជា�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

  �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំទាំងំអស់ខ្លួកខ្លាំនកាុងការរមួ�ា ដែត្តងតាងំ 
�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកាុងអំ�ុងម្រើព័លកំណិត្ត ់ គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និង

 នីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ា កម់្រើទៀត្តជា�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

  �បសិនម្រើបើភាគីូវិវិាទ�នម្រើលើសព័ី ២ (ពី័រ) ភាគីូ កាុងមជ្ឈឈត្តតកមម និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

 ជាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ គូូភាគីូវិវិាទ�ត្តូវិ�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា កាុងការដែត្តង
 

តាងំមជ្ឈឈត្តតកររបូណា�ា ក។់ �បសិនម្រើបើការដែត្តងតាងំរមួ�ា ម្រើន្នាះមនិ�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង
កាុងអំ�ុងម្រើព័លដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៥.៣ (ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃន 
មជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ)  ម្រើទម្រើន្នាះ គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

 
�សបតាម�បការ ២៥.៥ (ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ និងការដែត្តងតាងំ 
មជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. )។

២៥.៥.ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ និងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម.

 ម្រើ�យមនិ�នការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន អំពី័ការដែត្តងតាងំកាុងអំ�ុងម្រើព័ល
ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៥.២ (ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករបីរបូ ឬ
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ)  ឬ�បការ ២៥.៣ (ការដែត្តងតាងំម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
នៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ)  ឬកាុងករណីិដែដ៏ល  ភាគីូវិវិាទណាមយួ�នបំណិង�តល់សមត្តុកិ�ុ
នៃនការដែត្តងតាងំម្រើន្នាះម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិដែត្តងតាងំ
មជ្ឈឈត្តតករ ម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើលកខណិសមបត្តតិ រមួបញូុ្ជូលទាំងំសញ្ញាជ ត្តិរបស់មជ្ឈឈត្តតករ

 
ដែដ៏លត្ត�មូវិ ឬ�តូ្តវិបានម្រើសាើម្រើ�ើងម្រើ�យភាគូីវិវិាទ និងតាមលកខណិ�ជាកល់ាកន់ៃនវិវិាទ។ 
ម្រើ�កាុងករណីិម្រើនះ គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី មនិ�ត្តូវិដែត្តងតាងំស�ជិ្ឈក

 ណា�ា ករ់បស់�កុម�បឹកា�បតិ្តបត្តតិរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ឬរបស់គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ 

និងនីត្តិវិធិ្នូី ជាមជ្ឈឈត្តតករស��បម់្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ើយ។

២៥.៦.�ម នការបតឹងជំ្ឈទាំស់

  �សបតាម�បការ ២៦ (បុគូគលដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ) គូណិ� 

ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �តូ្តវិម្រើធ្នូើើការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�តូ្តវិបានត្ត�មូវិ 
 

ឬ�ត្តូវិបានម្រើសាើឱ្យយបានឆ្នាំបរ់�័សតាមដែដ៏លអា�ម្រើធ្នូើើម្រើ�បាន។ អា�ស័យតាម�បការ 

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម30



២៨ (ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ)  ការដែត្តងតាងំឬការសម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធិ្នូការ

ដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូីម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ គូឺជាការសម្រើ�ម��ុងម្រើ�កាយ និងមនិដែមនជា

កមមវិត្តុុនៃនការបតឹងជំ្ឈទាំស់ម្រើ�ើយ។

២៥.៧.ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  រាល់ការដែត្តងតាងំ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងតាមរយ�ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។ 

ភាា មបន្នាា បព់័ីមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ� 
គូូភាគូីវិវិាទថាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត និង�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងដ៏ល់គូូភាគីូអំពី័ម្រើ�ម ះ 

 
និងព័ត័្ត�៌នលមិតិ្តស��បទ់ាំកទ់ងមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�តូ្តវិបានដែត្តងតាងំទាំងំអស់។  
បន្នាា បម់កអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិម្រើ�ើើសំណំុិម្រើរឿងម្រើន្នាះម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

 ប្រ�ការ ២៦. �ុគគ�តែដំ�អាចប្រ�ូវិបានិតែ�ងតាំំងជាមជ្�ឈ�តករ

២៦.១. ភាគូីវិវិាទ ឬមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំម្រើ�យភាគូីវិវិាទ អា�ដែត្តងតាងំបុគូគល

ខ្លាំងម្រើ�កាមជាមជ្ឈឈត្តតករ៖

 (ក) មជ្ឈឈត្តតករណា�ា កដ់ែដ៏លបាន�ុះបញ្ជូជ ីជាមយួ ម.ជ្ឈ.ម. ឬ

 (ខ្លួ) បុគូគលណា�ា កដ់ែដ៏លបានបំម្រើព័ញត្តួន្នាទី ឬបាន�ុះបញ្ជូជ ីជាមជ្ឈឈត្តតករដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម 
ជាមយួ�ុបន័មជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមមកាុង�បម្រើទស ឬអនតរជាតិ្ត ដែដ៏ល�ត្តូវិបាន 
ទទលួ�គ ល់ម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. ។

២៦.២.លកខខ្លួណិឌ ត្ត�មូវិបដែនុមដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម�ត្តូវិដែត្តបំម្រើព័ញ៖

 (ក)  បុគូគលដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងមយួ ដែដ៏ល 
�ន�ុះ�ត្តុម្រើលខ្លាំបញ្ញាជ កថ់ា៖

  (i)  ខ្លួាួនសម័�គូ�ិត្តត និង�នលទធភាព័កាុងការទទួលត្តួន្នាទីជាមជ្ឈឈត្តតករ និង

  (ii)  ខ្លួាួន�ន និងម្រើ�ដែត្តរកាអព័ា�កឹត្តភាព័ និងឯករាជ្ឈភាព័របស់ខ្លួាួន និងខ្លួាួន

បាន�បកាស និង�ត្តូវិ�បកាសបង្ហាា ញអំព័ី�ុនភាព័ន្នាន្នាដូ៏��នកំណិត្ត់

កាុង�បការ ២៧.២ (ការ�បកាសបង្ហាា ញ)។  

 (ខ្លួ) បគុូគលដែដ៏ល�ត្តវូិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៦.១(ខ្លួ) 

�ត្តូវិបំម្រើព័ញលកខខ្លួណិឌ ដូ៏��នដែ�ងខ្លាំងម្រើ�កាម៖

  (i) បដែនុមម្រើលើម្រើស�កតីដែ�ាងកំណិត្តក់ាុង�បការ ២៦.២(ក) ខ្លាំងម្រើលើ៖ 

   - ភិសតុតាងនៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ំនួន ៣ (បី) និងភិសតុតាងបញ្ញាជ កអ់ំពី័
     ស�ជ្ឈិកភាព័ជាមជ្ឈឈត្តតករប�ុុបបនា ដែដ៏លម្រើ�ញម្រើ�យ�ុបន័មជ្ឈឈត្តតការ 

    ដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមមកាុង�បម្រើទស ឬអនតរជាតិ្តដែដ៏ល�ត្តូវិបានទទួល�គ ល់ 
    ម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. និង

31វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



   - ការបញ្ញាជ កថ់ា ខ្លួាួនយល់�ព័ម�ំម្រើពាះ និង�ត្តូវិម្រើ�រព័តាម�កមសីលធ្នូម ៌
    វិជិាជ ជី្ឈវិ�របស់ ម.ជ្ឈ.ម. និងវិធិានម្រើ�េងៗរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. រមួបញូុ្ជូលទាំងំ

 
    វិធិានម្រើនះ។

  (ii)  ម.ជ្ឈ.ម. យល់ថាបុគូគលម្រើន្នាះបំម្រើព័ញលកខខ្លួណិឌ ដូ៏��នដែ�ងកាុងបទបញ្ញាជ  
នៃ�ាកាុង ម.ជ្ឈ.ម. ពាកព់័ន័ធនឹងវិសិមភាព័ កាុងការបំម្រើព័ញត្តួន្នាទីជាមជ្ឈឈត្តតករ។

២៦.៣. ម្រើ��គូបក់រណីិទាំងំអស់ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៧ (�បាពំ័ីរ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិនបន្នាា បព់័ីបាន
 ទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករពី័គូូភាគូីវិវិាទ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន
 

អា�ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងជាលាយលកខណ៍ិអកេរម្រើ�បណាត ភាគូីវិវិាទពាកព់័ន័ធ អំពី័កងើះខ្លាំត្តនូវិ 
�ំណុិ�ណាមយួនៃនលកខណិសមបត្តតិដែដ៏លត្ត�មូវិខ្លាំងម្រើលើ។  ភាគូីវិវិាទដែដ៏លពាកព់័ន័ធ 
ម្រើន្នាះ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើការព័ិចារណា និងសម្រើ�ម�អំព័ីការដែត្តងតាំងមជ្ឈឈត្តតករកាុងអំ�ុងម្រើព័ល

 ៧ (�បាពំ័ីរ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើន្នាះ។ 

២៦.៤.  �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទដែដ៏លពាកព់័ន័ធម្រើន្នាះបដិ៏ម្រើសធ្នូ ឬខ្លួកខ្លាំនកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ
 

�មីដែដ៏ល�នលកខណិសមបត្តតិ�គូប�់�នក់ាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៧ (�បាពំ័រី) នៃ�ៃ�បតិ្តទនិ 

គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិ�នសមត្តុកិ�ុកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ
 �មីស��បប់ំម្រើព័ញត្តួន្នាទីជាមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានបដ៏ិម្រើសធ្នូម្រើន្នាះបាន �បសិនម្រើបើភាគូ
 ី

វិវិាទខ្លួកខ្លាំនមនិបានដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន 

បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការបដ៏ិម្រើសធ្នូ។

 ប្រ�ការ ២៧. ឯករាជ្ភាព និិងអព�យាប្រក��ភាពរ�សំ់មជ្�ឈ�តករ និិង   

  ការប្រ�កាសំ�ង្ហាា�ញ

២៧.១.ឯករាជ្ឈភាព័ និងអព័ា�កឹត្តភាព័

  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបំម្រើព័ញត្តួន្នាទីម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ �ត្តូវិដែត្តឯករាជ្ឈយ និងអព័ា�កឹត្តយ និង 
មនិ�ត្តូវិបំម្រើព័ញត្តួន្នាទីជាអាក��ំទ ឬជាទី�បឹការបស់ភាគីូវិវិាទណាមយួម្រើ�ើយ ចាបព់័ី
ម្រើព័លដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំជាមជ្ឈឈត្តតករ រ�ូត្តដ៏ល់បញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ 
ទាំងំមូលនៃនសំណំុិម្រើរឿង គូឺម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ�ត្តូវិបានម្រើ�ញ និងរមួ 
បញូុ្ជូលទាំងំអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏ល�តូ្តវិបានអនុញ្ញាា ត្ត ឬកំណិត្តម់្រើ�កាុងវិធិានម្រើនះ ស��បក់ារ

ម្រើសាើសំុ ឬការម្រើ�ញការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម។

២៧.២.ការ�បកាសបង្ហាា ញ 

  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លអា��ត្តូវិបានដែត្តងតាងំ �ត្តូវិបង្ហាា ញម្រើ�យមនិបងិងដ់៏ល់បុគូគលទាំងំឡាយ 
ដែដ៏លមកទាំកទ់ងអំពី័លទធភាព័កាុងការដែត្តងតំាងខ្លួាួនជាមជ្ឈឈត្តតករនៃនម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

 
អំពី័កាល�ម្រើទស�ទាំងំឡាយណាដែដ៏លអា�បងើឱ្យយ�នការសងេយ័សមម្រើ�តុ្តសម�ល 
ណាមយួពាកព់័ន័ធនឹងឯករាជ្ឈភាព័ និងអព័ា�កឹត្តភាព័របស់ខ្លួាួន។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម32



  បន្នាា បព់័ី�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំម្រើ�ើយ មជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិ�បកាសបង្ហាា ញម្រើ�យមនិបងិងអ់ំពី័

កាល�ម្រើទស�ទាំងំឡាយណា ដែដ៏លអា�បងើឱ្យយ�នការសងេយ័សមម្រើ�តុ្តសម�ល

ណាមយួ ពាកព់័ន័ធនឹងឯករាជ្ឈភាព័ ឬអព័ា�កឹត្តភាព័របស់ខ្លួាួនដ៏ល់គូូភាគូីវិវិាទ  

អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន និងស�ជ្ឈិកដ៏នៃទម្រើទៀត្តរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

  �បសិនម្រើបើកាុងដំ៏ណាកក់ាលណាមយួនៃនដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ កាល�ម្រើទស��ម
 ី

ម្រើកើត្ត�នម្រើ�ើងបងើឱ្យយ�នការសងេយ័ពាកព់័ន័ធនឹងឯករាជ្ឈភាព័ និងអព័ា�កឹត្តភាព័

របស់មជ្ឈឈត្តតករ មជ្ឈឈត្តតកររបូម្រើន្នាះ�ត្តូវិ�បកាសបង្ហាា ញភាា មអំពី័កាល�ម្រើទស�ម្រើន្នាះ ដ៏ល់

គូូភាគូីវិវិាទ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន និងស�ជ្ឈិកដ៏នៃទម្រើទៀត្តរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

២៧.៣.�កមសីលធ្នូមវ៌ិជិាជ ជី្ឈវិ�របស់ ម.ជ្ឈ.ម.

  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបំម្រើព័ញត្តួន្នាទីម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ �ត្តូវិម្រើ�រព័តាម�កមសីលធ្នូមវ៌ិជិាជ ជី្ឈវិ�

មជ្ឈឈត្តតកររបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ 

 ប្រ�ការ ២៨. ការជ្ំទាសំ់លេ�និ�ងមជ្�ឈ�តករ

២៨.១.កាល�ម្រើទស�ពាកព់័ន័ធ

  មជ្ឈឈត្តតករអា��ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់ �បសិនម្រើបើ�នកាល�ម្រើទស�ណាមយួបងើឱ្យយ�ន 
ការសងេយ័សមម្រើ�តុ្ត�ល�ំម្រើពាះឯករាជ្ឈភាព័ ឬអព័ា�កឹត្តភាព័របស់មជ្ឈឈត្តតករ។  
មជ្ឈឈត្តតករអា��ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់�ងដែដ៏រ �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតកររបូម្រើន្នាះមនិ�នលកខណិ-

សមបត្តតិដូ៏�ដែដ៏លបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�យគូូភាគូីវិវិាទ។

  ភាគូីវិវិាទមយួអា�ជំ្ឈទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏លខ្លួាួនបានដែត្តងតាងំ ឬដែដ៏លខ្លួាួនបាន
 

�ូលរមួកាុងការដែត្តងតាងំ ដែត្តកាុងករណីិដែដ៏លភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះបានដ៏ឹងអំពី័មូលម្រើ�តុ្ត
 ម្រើដ៏ើមបជី្ឈំទាំស់ម្រើន្នាះម្រើ�កាយការដែត្តងតាងំដែត្តបោុម្រើណាះ ះ។

២៨.២. ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត ់និងកនៃ�ម

ម្រើសវាជំ្ឈទាំស់

  ភាគីូវិវិាទដែដ៏ល�នបំណិងជំ្ឈទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ �ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង
 

អំពី័ការជ្ឈំទាំស់របស់ខ្លួាួនម្រើ�យបញ្ញាជ កអ់ំពី័មូលម្រើ�តុ្តនៃនការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត ឬគូូភាគីូវិវិាទ និងអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ 

(ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ 

២៥.៧ (ការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម)  ឬកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥  
(ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីភាគូីវិវិាទបានដឹ៏ងអំពី័កាល�ម្រើទស�ន្នាន្នា ដូ៏��នកំណិត្ត់

កាុង�បការ ២៨.១ (កាល�ម្រើទស�ពាកព់័ន័ធ)។

  រាល់ការ�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ទាំងំអស់ �ត្តូវិភាជ បម់កជាមយួនូវិ 
ការបងក់នៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់ម្រើ�យម្រើ�ងតាមតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។

33វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



  �បសិនម្រើបើម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ម្រើន្នាះ�តូ្តវិបាន�ក់ម្រើ�យភាគីូវិវិាទ

ម្រើលើសព័ីមយួ ភាគូីវិវិាទទាំងំម្រើន្នាះ�ត្តូវិបង�់ំដែណិករបស់ខ្លួាួនម្រើសមើ�ា  ម្រើលើកដែលងដែត្ត
 គូូភាគូីវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងព័ីម្រើនះ។ ភាគូីវិវិាទនីមយួៗអា�បងស់របុនូវិកនៃ�មម្រើសវា

ជ្ឈំទាំស់ �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទណាមយួខ្លួកខ្លាំនមនិបានបង�់ំដែណិកខ្លួាួន�ត្តូវិបង។់ 

�បសិនម្រើបើកនៃ�មម្រើសវាជ្ឈំទាំស់មនិ�តូ្តវិបានបងម់្រើ�យភាគីូវិវិាទណាមយួដែដ៏ល�ក់

ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ម្រើន្នាះម្រើទ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ� 

និងឱ្យយភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តបងទ់ឹក�បាកដ់ែដ៏ល�ត្តូវិបង ់កាុងរយ�ម្រើព័លដែដ៏លបានកំណិត្ត់

ម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។

  �បសិនម្រើបើកនៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់មនិ�តូ្តវិបានបងទ់ាំងំ�សងុតាមកាលកណំិត្តក់ាុងវិធិាន
 

 ម្រើនះម្រើទ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិចាត្តទុ់កការជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះថាបានដ៏ក ម្រើ�យមនិបោះពាល់ 
 ដ៏ល់ការ�កក់ារជ្ឈំទាំស់ម្រើនះជា�មីម្រើ�ម្រើព័លម្រើ�កាយ។

២៨.៣. ម្រើ�បល់�ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ

  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់ ភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត និងស�ជ្ឈិកដ៏នៃទម្រើទៀត្តរបស់ 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �បសិនម្រើបើ�ន អា��តល់ម្រើ�បល់របស់ខ្លួាួនអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹង

 មជ្ឈឈត្តតករម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត ឬគូូភាគីូវិវិាទ និងអគូគម្រើលខ្លាំ-
 

ធ្នូិការ�ា ន កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន ម្រើ�កាយព័ីបានទទួលម្រើស�កតី
ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ និងការបញ្ញាជ កព់័ីអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអំពី័ការទទួល

 
បានការបងក់នៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់ទាំងំ�សុង ដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ២៨.២ (ម្រើស�កតី
ជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត ់និងកនៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់)។

២៨.៤.ការដ៏កខ្លួាួនរបស់មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តវូិបានជំ្ឈទាំស់ និងការសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  កាុងករណីិដែដ៏លភាគីូវិវិាទ�ខ ងយល់�សប�ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ដែដ៏ល
ម្រើសាើម្រើ�ើងម្រើ�យភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះ�ត្តូវិដ៏កខ្លួាួន
ម្រើ�ញ។ ម្រើទាំះបីជា�ម នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងរវាងគូូភាគីូវិវិាទ�ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់កម៏្រើ�យ  
កម៏ជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់អា�ដ៏កខ្លួាួនម្រើ�ញ�ងដែដ៏រ។ ការដ៏កខ្លួាួនម្រើ�ញរបស់
មជ្ឈឈត្តតករកាុងករណីិទាំងំពី័រមនិ�ត្តូវិបានចាត្តទុ់កជាការទទួល�គ ល់សុព័លភាព័នៃន
មូលម្រើ�តុ្តនៃនការជំ្ឈទាំស់ម្រើ�ើយ។

  មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ ស�ជ្ឈិកម្រើ�េងម្រើទៀត្ត
នៃនម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន អំពី័ការម្រើ�ាើយត្តបរបស់ខ្លួាួន�ំម្រើពាះ
ការជំ្ឈទាំស់កាុងអំ�ុងម្រើព័ល  ៧ (�បាពំ័ីរ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើ�បល់

 �ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់ ឬបន្នាា បព់័ី�ុត្តអំ�ុងម្រើព័លកំណិត្តស់��បប់ញ្ជូជូ នការ�តល់
 

ម្រើ�បល់�ំម្រើពាះការជំ្ឈទាំស់។

  កាុងករណីិដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមជាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ �បសិនម្រើបើ
មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�តូ្តវិបានជ្ឈំទាំស់បានជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�ភាគូីដែដ៏លបានជំ្ឈទាំស់ថាខ្លួាួន
បដិ៏ម្រើសធ្នូកាុងការដ៏កខ្លួាួនម្រើ�ញពី័ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគីូវិវិាទដែដ៏លបានជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះ

 

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម34



អា��កព់ាកយត្តវាោ ម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. តាមរយ�អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ 
(�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការបដ៏ិម្រើសធ្នូ
ម្រើលើការជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះ។

  កាុងករណីិដែដ៏លម្រើវិទិ កាមជ្ឈឈត្តតកមមជាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ �បសិន
 ម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់បានជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�ស�ជ្ឈិកម្រើ�េងម្រើទៀត្តនៃនម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមថា ខ្លួាួនបដិ៏ម្រើសធ្នូកាុងការដ៏កខ្លួាួនម្រើ�ញពី័ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
�ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើលើការជ្ឈំទាំស់ម្រើន្នាះកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៧ (�បាពំ័ីរ) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបាន
ទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការបដ៏ិម្រើសធ្នូម្រើលើការជ្ឈំទាំស់ម្រើន្នាះ។ កាុងករណីិដែដ៏ល
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម សម្រើ�ម�បដិ៏ម្រើសធ្នូការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ភាគីូវិវិាទដែដ៏លបាន
ជ្ឈំទាំស់អា�បតឹងត្តវាោ ម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. តាមរយ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ 
(�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

២៨.៥.ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើលើការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ

  គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើលើការត្តវាោ�ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�
 

នឹងមជ្ឈឈត្តតករកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន
 បានទទួលការត្តវាោ�ំម្រើពាះការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ។

  �បសិនម្រើបើគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី បដិ៏ម្រើសធ្នូការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹង
 មជ្ឈឈត្តតករ មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះ�ត្តូវិបនតបំម្រើព័ញត្តួន្នាទីរបស់ខ្លួាួនជា 

មជ្ឈឈត្តតករត្តម្រើ�ម្រើទៀត្ត។ �បសិនម្រើបើគូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូីយល់�សប
 �ំម្រើពាះការជំ្ឈទាំស់ អាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះនឹង�ត្តូវិបញុ្ជូប ់

ម្រើ�យ�ន�បសិទធភាព័ចាបព់័ីកាលបរមិ្រើ�េទនៃនម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើន្នាះ ម្រើ�ើយ�បការ ៣០ 

(ការ�កម់ជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស) �ត្តូវិអនុវិត្តត។

២៨.៦.ការបិទ�ាូវិត្តវាោ  និងការជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

  ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី មនិចាបំា�ប់ង្ហាា ញ

ម្រើ�តុ្ត�លម្រើ�ើយ។ ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើន្នាះ គូឺជាម្រើស�កតីសម្រើ�ម��ុព័រ និងបិទ�ាូវិត្តវាោ ។
 អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអំពី័ម្រើស�កតី

សម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូីម្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ២៩. ការខកខានិ ឬអ�ទិធភាពកុ�ងការ�ំលេពញ�ួន្ទាទិី

២៩.១.ការបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករ តាមសំម្រើណិើ របស់ភាគូីវិវិាទណាមយួ

  �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករណាមយួពុ័ំអា�បំម្រើព័ញមុខ្លួង្ហាររបស់ខ្លួាួនបានម្រើ�យមូលម្រើ�តុ្ត 

តាម�ាូវិ�ាប ់ឬមូលម្រើ�តុ្តជាកដ់ែសតងណាមយួ ឬម្រើ�យមូលម្រើ�តុ្តណាមយួម្រើ�េង 
ម្រើទៀត្ត ខ្លួកខ្លាំនកាុងការបំម្រើព័ញមុខ្លួង្ហារម្រើ�យមនិ�នការព័នារម្រើព័ល�ួសម្រើ�តុ្ត 

អាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករម្រើន្នាះ�ត្តូវិបានបញុ្ជូប ់�បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករម្រើន្នាះដ៏កខ្លួាួនពី័មុខ្លួ

35វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



ត្តំដែណិង ឬ�បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិម្រើន្នាះ។ ការដ៏កខ្លួាួន ឬ

ការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិម្រើនះ មនិ�ត្តូវិបានចាត្តទុ់កជាការទទួល�គ ល់�ំម្រើពាះ

សុព័លភាព័នៃនមូលម្រើ�តុ្តដែដ៏លន្នាឱំ្យយ�នការដ៏កខ្លួាួនម្រើន្នាះម្រើទ។

  �បសិនម្រើបើការមនិយល់�សប�ា ម្រើ�ដែត្តបនត�នពាកព់័ន័ធនឹងមូលម្រើ�តុ្តណាមយួ

កាុង�ំម្រើណាមមូលម្រើ�តុ្តទាំងំម្រើនះ ឬ�បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករណា�ា កខ់្លួកខ្លាំនមនិបាន

បំម្រើព័ញអាណិត្តតិរបស់ខ្លួាួន�សបតាមវិធិានម្រើនះ ភាគីូវិវិាទណាមយួអា��កសំ់ម្រើណិើ
ម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នសំុឱ្យយគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី សម្រើ�ម�បញុ្ជូប់

អាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតកររបូម្រើន្នាះ។

២៩.២.ម្រើ�បល់�ំម្រើពាះសំម្រើណិើ ឱ្យយបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករ

  មជ្ឈឈត្តតករ ភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត និងស�ជ្ឈិកដ៏នៃទម្រើទៀត្តរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា� 

�តល់ម្រើ�បល់របស់ខ្លួាួនម្រើ�ាើយត្តបនឹងសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន កាុងអំ�ុង
 ម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ។

២៩.៣. ម្រើស�កតសីម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីតិ្តវិធីិ្នូ �មំ្រើពាះសំម្រើណិើ សំុបញុ្ជូប់

អាណិត្តតរិបស់មជ្ឈឈត្តតករ

  គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើលើសំម្រើណិើ សំុបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិ
 របស់មជ្ឈឈត្តតករ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី�ុត្តអំ�ុងម្រើព័ល
 កំណិត្តស់��ប�់តល់ម្រើ�បល់ម្រើ�ាើយត្តបនឹងសំម្រើណិើ សំុបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករ។

  �បសិនម្រើបើគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី បដិ៏ម្រើសធ្នូសំម្រើណិើ សំុម្រើន្នាះ មជ្ឈឈត្តតករ 
 របូម្រើន្នាះ �ត្តូវិបនតបំម្រើព័ញភារកិ�ុរបស់ខ្លួាួនជាមជ្ឈឈត្តតករត្តម្រើ�ម្រើទៀត្ត។ �បសិនម្រើបើគូណិ�
 

ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី យល់�សប�ំម្រើពាះសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ អាណិត្តតិរបស់
 មជ្ឈឈត្តតករម្រើន្នាះ�ត្តូវិបានបញុ្ជូបម់្រើ�យ�ន�បសិទធភាព័ចាបព់័ីកាលបរមិ្រើ�េទនៃនម្រើស�កតី

សម្រើ�ម�ម្រើន្នាះ ម្រើ�ើយ�បការ ៣០ (ការ�កម់ជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស) �ត្តូវិយកមកអនុវិត្តត។

២៩.៤.ការបិទ�ាូវិត្តវាោ  និងការជូ្ឈនដំ៏ណឹិង 

  ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី មនិចាបំា�ប់ង្ហាា ញ
 ម្រើ�តុ្ត�លម្រើ�ើយ។ ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើន្នាះ គូឺជាម្រើស�កតីសម្រើ�ម��ុព័រ និងបិទ�ាូវិត្តវាោ ។
 អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអំពី័ម្រើស�កតី
 សម្រើ�ម�របស់គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូីម្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ៣០. ការដ្ឋាក់មជ្�ឈ�តករជ្ំនិួសំ

៣០.១.មូលម្រើ�តុ្តនៃនការ�កជំ់្ឈនួស

  មជ្ឈឈត្តតករអា��ត្តូវិបាន�កជ់្ឈំនួស ម្រើ�ម្រើព័លមជ្ឈឈត្តតករម្រើន្នាះទទួលមរណិភាព័ ដ៏កខ្លួាួន 

ឬលាដែលងពី័ត្តំដែណិង ឬម្រើ�ម្រើព័លបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករណា�ា ក ់ម្រើ�យមូល 
ម្រើ�តុ្តម្រើ�េងៗ�សបតាមវិធិានម្រើនះ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម36



៣០.២.ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួសម្រើ�យភាគូីវិវិាទ

  �សបតាម�បការ ៣០.៣ (ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួសម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម.) ម្រើ�ម្រើព័ល

ដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករណា�ា ក�់ត្តូវិ�កជ់្ឈំនួស ម្រើ�កាុងអំ�ុងម្រើព័លនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ 

ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួសម្រើន្នាះ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង �សបតាមនីត្តិវិធិ្នូីដូ៏��ា ដូ៏��នដែ�ង
 

ម្រើ�កាុង�បការ ២៥ (ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ) ដែដ៏ល�ត្តូវិអនុវិត្តតស��បក់ារដែត្តងតាងំ 

មជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស ម្រើ�យ�ត្តូវិចាបម់្រើ�តើមមនិម្រើលើសព័ី ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន ម្រើ�កាយព័ីភាគូី
 វិវិាទដែដ៏ល�ត្តូវិដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស បានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការ�ក ់

មជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស។ �ម នភាគូីវិវិាទណាមយួ �ត្តូវិបានរារាងំមនិឱ្យយ�ូលរមួកាុងការដែត្តងតាងំ

មជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស ម្រើ�យមូលម្រើ�តុ្តថាភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះ ខ្លួកខ្លាំនមនិបាន�ូលរមួពី័ដ៏ំបូង

កាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លនឹង�ត្តូវិបាន�កជ់្ឈំនួសម្រើន្នាះម្រើទ។

៣០.៣.ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួសម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម.

  តាមរយ�សំម្រើណិើ របស់ភាគូីវិវិាទណាមយួម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន �បសិនម្រើបើ
 

គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី កំណិត្តថ់ាម្រើដ៏ើមបធីាន្នាភាព័ឆ្នាំបរ់�័សនៃន

ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ឬម្រើដ៏ើមបមី្រើជ្ឈៀសវាងការព័នារម្រើព័លដែដ៏លមនិចាបំា� ់ ម្រើ�យ

គូិត្តពិ័ចារណាអំព័ីកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសន្នាន្នាម្រើ�កាុងសំណំុិម្រើរឿង គូណិ�ក�ម ធិ្នូការ

ដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ជ្ឈំនួសឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទ អា�ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួសណា�ា ក់

បន្នាា បព់័ីបានទុកឱ្យកាសឱ្យយគូូភាគូីវិវិាទ និងមជ្ឈឈត្តតករដ៏នៃទម្រើទៀត្តនៃនម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

�តល់ម្រើ�បល់រ�ួម្រើ�ើយ។

៣០.៤.លទធ�លនៃនការ�កម់ជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស

  �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតករដែត្តមយួរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូ ឬ�បធាន 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនស�ជិ្ឈកមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរូប�តូ្តវិបាន 
�កជ់្ឈំនួស សវិន្នាការដែដ៏លបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើយ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើ�រជា�មី ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូ

វិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ។ �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតកររបូណាម្រើ�េងម្រើទៀត្តនៃនម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏ល�នស�ជ្ឈិកមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ�ត្តូវិបាន�កជ់្ឈំនួស សវិន្នាការដែដ៏ល 
បានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងពី័មុនអា��ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�រជា�មីដែ�ិកតាម�ន្នាា នុសិទធិរបស់ម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមម បន្នាា បព់័ីបានព័ិភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទរ�ួម្រើ�ើយ។ �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមបានម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បម្រើណាត ះអាសនា ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យដែ�ាក

រ�ួម្រើ�ើយ សវិន្នាការដែដ៏លពាកព់័ន័ធទាំងំ�សុងនឹងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ទាំងំម្រើន្នាះមនិ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើ
�រម្រើ�ើងវិញិម្រើទ ម្រើ�ើយមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ទាំងំម្រើន្នាះ �ត្តូវិបនត�នសុព័លភាព័ដ៏ដែដ៏ល។

37វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម38 

ជ្ឈំពូ័កទី ៥

ដំំទៅណ្ឌ� រការមជ្ឈឈតិតការ

 ប្រ�ការ ៣១. ទិីកតែនិលងលេធិើើមជ្�ឈ�តការ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ឬម្រើ�យ�រកាល�ម្រើទស�ន្នាន្នា 

នៃនសំណំុិម្រើរឿងដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមសម្រើ�ម�ថាទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�េងម្រើទៀត្ត 
�នលកខណិ�សម�សបជាង ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការនៃនមជ្ឈឈត្តតកមមទាំងំអស់ដែដ៏លម្រើធ្នូើើ 
ម្រើ�ើងម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ គូឺរាជ្ឈធានីភិាមំ្រើព័ញ �ព័ះរាជាណា��កកមពុជា។ ដូ៏��នដែ�ងម្រើ�

 
កាុង�បការ ៣៩.៣ (ទីកដែនាងស��ប�់បជំុ្ឈ និងសវិន្នាការ) ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ 

មនិកំណិត្តអ់ំពី័ទីកដែនាងដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ជ្ឈួប�បជំុ្ឈ និងម្រើធ្នូើើសវិន្នាការម្រើន្នាះម្រើទ។

 ប្រ�ការ ៣២. ច�បា�់អនិុវិ�ត និិងសំមធិម៌ 

៣២.១.�ាបអ់នុវិត្តត

  គូូភាគីូវិវិាទ �នម្រើសរភីាព័កាុងការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងយក�ាប ់ឬបទបបញ្ជូាត្តតិគូតិ្តយុត្តតិណា
 មយួ ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិយកមកអនុវិត្តត�ំម្រើពាះខ្លួាឹម�រនៃនវិវិាទ។ កាុងករណីិ

ដែដ៏លមនិ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិកំណិត្តយ់ក�ាប ់ឬបទបបញ្ជូា ត្តតិ
គូតិ្តយុត្តតិណាមយួ ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សបមកអនុវិត្តត។

៣២.២.សមធ្នូម ៌និងការស�មុះស�មួល 

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័តាមសមធ្នូម ៌ឬតាមការស�មុះស�មួល ដែត្តកាុង 
ករណីិ និងកាុងក�មតិ្ត ដែដ៏លគូូភាគីូវិវិាទបានអនុញ្ញាា ត្ត�ោ ង�ាស់លាស់ឱ្យយម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើធ្នូើើដូ៏ម្រើចាា ះដែត្តបោុម្រើណាះ ះ។



៣២.៣.បញ្ជូាត្តតិកាុងកិ�ុសនា និងទ�ា បព់ាណិិជ្ឈជកមម

  ម្រើ��គូបក់រណីិទាំងំអស់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិយកមកពិ័ចារណានូវិបញ្ជូា ត្តតិន្នាន្នា 
ដែដ៏ល�នដែ�ងកាុងកិ�ុសនា �បសិនម្រើបើ�ន និងរមួទាំងំទ�ា បព់ាណិិជ្ឈជកមមន្នាន្នា

ដែដ៏លពាកព់័ន័ធ។

 ប្រ�ការ ៣៣. ភាសា

៣៣.១.ភា�នៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ

  គូូភាគូីវិវិាទ�នម្រើសរភីាព័កាុងការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងយកភា�ណាមយួ ឬម្រើ��ើនមកម្រើ�បើ
កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។ កាុងករណីិដែដ៏ល�ម នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង�ា  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

អា�សម្រើ�ម�យកភា�ណាមយួជាភា�ស��បដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើ�យគូិត្ត 
ព័ិចារណាម្រើលើកាល�ម្រើទស�ន្នាន្នាដែដ៏លពាកព់័ន័ធទាំងំអស់ រមួបញូុ្ជូលទាំងំភា�នៃន

កិ�ុសនា�ងដែដ៏រ។

៣៣.២.ការបកដែ�ប

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�បង្ហាគ បឱ់្យយភាគីូវិវិាទណាមយួម្រើធ្នូើើការបកដែ�ប ការទាំកទ់ងជា 

លាយលកខណ៍ិអកេរ ឬម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តណ់ាមយួ ម្រើ�ជាភា�ណាមយួ និងកាុង

ទ�មងណ់ាមយួដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សប។

៣៣.៣.ភា�នៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ឬម្រើស�កតីបង្ហាគ ប់

  �បសិនម្រើបើភា�នៃនដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើទាំះតាមរយ�ការម្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសរបស់

គូូភាគីូវិវិាទ ឬតាមការកំណិត្តរ់បស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �សបតាម�បការ ៣៣ 

(ភា�) គូឺជាភា�ម្រើ�េងម្រើ��ព័ីភា�ដែខ្លួមរ ឬភា�អងម់្រើគូាសកម៏្រើ�យ កភ៏ា�នៃន 
មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ឬម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ ដែដ៏លម្រើ�ញម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិដែត្តជា 
ភា�ដែខ្លួមរ ឬភា�អងម់្រើគូាស បន្នាា បព់័ីបានព័ិភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទរ�ួម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៣៤. ទិឡ្ហីីីករណៈ៍ចំលេពា�យុតាំា�ធិិការរ�សំ់លេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម

៣៤.១. ការកំណិត្តអ់ំពី័យុតាត ធិ្នូការរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. មុនម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត

  មុនម្រើព័លដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានបម្រើងើើត្ត �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទបដិ៏ម្រើសធ្នូ�ំម្រើពាះ
 

អត្តុិភាព័ ឬសុព័លភាព័នៃនកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. 

កាុងការចាត្តដ់ែ�ងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការម្រើលើសំណំុិម្រើរឿង គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និង
 

នីត្តិវិធិ្នូី កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈន

 ដ៏ំណឹិងអំព័ីការបដ៏ិម្រើសធ្នូម្រើន្នាះ �ត្តូវិសម្រើ�ម�ថាម្រើត្តើម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើម្រើស�កតីបញ្ញាជ កដ់៏ំបូង 
 

មជ្ឈឈត្តតការ�តូ្តវិ�នដ៏ំម្រើណិើ រការម្រើ�មុខ្លួដែដ៏រឬម្រើទ។ មជ្ឈឈត្តតការ�តូ្តវិដែត្តបញុ្ជូប់ �បសិនម្រើបើ 

គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី សម្រើ�ម�ថា ម្រើស�កតីបញ្ញាជ កដ់៏ំបូងម្រើន្នាះមនិបាន

39វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



បំម្រើព័ញលកខខ្លួណិឌ ម្រើដ៏ើមបឱី្យយមជ្ឈឈត្តតការអា�ដំ៏ម្រើណិើ រការបាន។ រាល់ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់

គូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ដែដ៏លសម្រើ�ម�ថាដ៏ំម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីមជ្ឈឈត្តតការ
 �ត្តូវិបនត មនិ�ត្តូវិបោះពាល់ដ៏ល់អំណា�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកាុងការម្រើ�ញម្រើស�កតី

សម្រើ�ម�អំពី័យុតាត ធិ្នូការរបស់ខ្លួាួនម្រើ�ើយ។

៣៤.២.ការសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអំពី័យុតាត ធិ្នូការរបស់ខ្លួាួន

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នអំណា�កាុងការសម្រើ�ម�យុតាត ធ្នូិការរបស់ខ្លួាួនរមួទាំំងការ
 

ជ្ឈំទាំស់ន្នាន្នាដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹងអតិុ្តភាព័ សុព័លភាព័ ឬវិ�ិលភាព័អនុវិត្តតនៃន

កិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមម។

  �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមសម្រើ�ម�ថាខ្លួាួន�នយុតាត ធិ្នូការ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ 

(�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីទទួលបានម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការសម្រើ�ម�

ម្រើន្នាះ ភាគូីវិវិាទអា�ម្រើសាើឱ្យយតុ្តលាការ�នសមត្តុកិ�ុម្រើធ្នូើើការសម្រើ�ម� ដែដ៏លការសម្រើ�ម�

របស់តុ្តលាការអំពី័បញ្ញាា ម្រើនះ គូឺជាការសម្រើ�ម�ដែដ៏លបិទ�ាូវិត្តវាោ ។ ម្រើ�ម្រើព័លសំម្រើណិើ សំុ

ការសម្រើ�ម�របស់តុ្តលាការ �ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�មនិទាំន ់
�ត្តូវិបានសម្រើ�ម�ម្រើ�ម្រើ�ើយ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�បនតដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និង 
ម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បាន។

៣៤.៣.កិ�ុសនា និងខ្លួដែ�ងសតីពី័មជ្ឈឈត្តតកមម

  ស��បម់្រើ�លបំណិងនៃន�បការ ៣៤ (ទ�ាីករណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកា
មជ្ឈឈត្តតកមម) �បសិនម្រើបើខ្លួដែ�ងសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតកមមជាដែ�ាកមយួនៃនកិ�ុសនា ខ្លួដែ�ងសតីព័ី
មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើន្នាះ �ត្តូវិចាត្តទុ់កជាការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�យដែ�ក ដែដ៏លមនិទាំកទ់ងនឹង

លកខខ្លួណិឌ  និងខ្លួដែ�ងម្រើ�េងម្រើទៀត្តនៃនកិ�ុសនាម្រើ�ើយ។ ការសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏លចាត្តទុ់កកិ�ុសនាថាម្រើ�ឃ� និងអ�រឥត្តការ មនិន្នាឱំ្យយខ្លួដែ�ង

សតីព័ីមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើន្នាះបាត្តសុ់ព័លភាព័ម្រើ�ើយ។

៣៤.៤.ទ�ាីករណ៍ិបញ្ញាជ កថ់ាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមពំុ័�នយុតាត ធិ្នូការ

  ទ�ាីករណ៍ិដែដ៏លបញ្ញាជ កថ់ា ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមពំុ័�នយុតាត ធិ្នូការ �ត្តូវិម្រើលើកម្រើ�ើងមុន
 ម្រើព័ល�កម់្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ� ស��បប់ញ្ញាា យុតាត ធិ្នូការទាំកទ់ងនឹងការទាំមទាំរ ឬ

មុនម្រើព័ល�កម់្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ��ំម្រើពាះបណិតឹ ងត្តប ស��បប់ញ្ញាា យុតាត ធិ្នូការទាំកទ់ង

នឹងបណិតឹ ងត្តប។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អា�ទទួលយកទ�ាីករណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការ

របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏ល�ត្តូវិបានម្រើលើកម្រើ�ើងម្រើ�កាយម្រើព័លកំណិត្តខ់្លាំងម្រើលើបាន 

�បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថា ការយឺត្ត�ោ វិកាុងការ�កទ់�ាីករណ៍ិម្រើន្នាះ�ន

មូលម្រើ�តុ្ត�តឹ្តម�ត្តូវិ។ 

  មនិ�ត្តូវិហាមឃាត្តភ់ាគីូវិវិាទណាមយួមនិឱ្យយម្រើលើកម្រើ�ើងពី័ទ�ាីករណ៍ិខ្លាំងម្រើលើ ម្រើ�យ 

ម្រើ�តុ្តថាភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះបានដែត្តងតាងំ ឬ�ូលរមួកាុងការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�ើយ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម40



៣៤.៥.ទ�ាីករណ៍ិបញ្ញាជ កថ់ាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើធ្នូើើ�ួស�កបខ្លួណិឌ សមត្តុកិ�ុរបស់ខ្លួាួន

  ទ�ាីករណ៍ិបញ្ញាជ កថ់ា ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើធ្នូើើ�ួស�កបខ្លួណិឌ សមត្តុកិ�ុរបស់ខ្លួាួន កាុងម្រើព័ល
 ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ�ត្តូវិម្រើលើកម្រើ�ើងភាា មៗ បន្នាា បព់័ីម្រើកើត្តម្រើ�ើងនូវិបញ្ញាា ដែដ៏ល�ត្តូវិបាន
 

ម្រើចាទថា �ួស�កបខ្លួណិឌ សមត្តុកិ�ុរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ទទួល 
យកទ�ាីករណ៍ិម្រើន្នាះម្រើ�កាយម្រើព័លកំណិត្តខ់្លាំងម្រើលើបាន �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

 យល់ថាការយឺត្ត�ោ វិកាុងការ�កទ់�ាីករណ៍ិម្រើន្នាះ�នមូលម្រើ�តុ្ត�ត្តឹម�ត្តូវិ។

៣៤.៦.ការសម្រើ�ម�ម្រើលើទ�ាីករណ៍ិជាបញ្ញាា បឋម ឬជាមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័សម្រើ�ម�ម្រើលើអងគម្រើស�កតី

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�សម្រើ�ម�ម្រើលើទ�ាីករណ៍ិពាកព់័ន័ធនឹងយុតាត ធិ្នូការរបស់ខ្លួាួន ម្រើ�យ
 ចាត្តទុ់កជាបញ្ញាា បឋម ឬជាមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័សម្រើ�ម�ម្រើលើអងគម្រើស�កតីរបស់ខ្លួាួន។ 

 ប្រ�ការ ៣៥. �ញ្ញ�តិទិូលេ�អំពីដំំលេណៈើរការមជ្�ឈ�តការ

៣៥.១.ដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់និងម្រើស�កតីដែណិន្នាំ

  បន្នាា បព់័ីព័ិភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទ ម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើភាព័�ំញុ៉ាំំ និងត្តនៃមានៃនវិវិាទ
 ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិអនុវិត្តតដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការកាុងលកខណិ� ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
 

យល់ថាសម�សប ម្រើដ៏ើមបធីាន្នាភាព័យុត្តតិធ្នូម ៌ឆ្នាំបរ់�័ស �ំណាយអស់ត្តិ� និង�តល់
 

ដ៏ំម្រើណាះ��យ�ុងម្រើ�កាយនៃនវិវិាទ។ ម្រើ�កាុង�គូបក់រណីិទាំងំអស់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
�ត្តូវិដ៏ំម្រើណិើ រការកាុងលកខណិ� ដែដ៏លគូូភាគីូវិវិាទ�ត្តូវិបានទទួលការយក�ិត្តតទុក�ក់

 
ម្រើសមើៗ�ា  និងភាគូីវិវិាទនីមយួៗ�ត្តូវិបាន�តល់ឱ្យកាសសមរមយម្រើដ៏ើមបបីង្ហាា ញម្រើរឿងរាោ វិ

 
របស់ខ្លួាួន។

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬម្រើស�កតីដែណិន្នា ំដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

យល់ថាសម�សប ម្រើ�យម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់និងម្រើស�កតីដែណិន្នាមំ្រើន្នាះមនិ�ត្តូវិ�ាុយនឹងវិធិាន

ម្រើនះ ឬ�ាបដ់ែដ៏ល�គូប�់គូងមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ើយ។ �សបតាម�បការ ៤.១ (ការទាំកទ់ង
ជាលាយលកខណ៍ិអកេរ) រាល់ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់និងម្រើស�កតីដែណិន្នាទំាំងំអស់�ត្តូវិម្រើធ្នូើើជា

លាយលកខណ៍ិអកេរ។

  ម្រើលើកដែលងដែត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានកំណិត្តម់្រើ�េងពី័ម្រើនះ គូូភាគីូវិវិាទយល់�ព័មកាុងការ
 

ម្រើ�រព័តាមម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬម្រើស�កតីដែណិន្នាមំ្រើ�យមនិបងិង។់

៣៥.២.ការ�បជំុ្ឈម្រើ�ត្តៀម និងការ�បជំុ្ឈបដែនុមន្នាន្នា

  ភាា មៗតាមដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�បាន ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើរៀប�ំការ�បជំុ្ឈម្រើ�ត្តៀមជាមយួគូូភាគូី
វិវិាទម្រើ�យផ្លាា ល់ ឬម្រើ�យមម្រើធ្នូាបាយម្រើ�េងៗម្រើទៀត្ត ម្រើដ៏ើមបមី្រើរៀប�ំ និងកំណិត្តក់ាល 
វិភិាគូនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការបន្នាា ប ់ឬ/និង ម្រើដ៏ើមបពី័ិភាកាអំពី័នីត្តិវិធិ្នូីដែដ៏ល�នភាព័

 សម�សប និង�ំណាយអស់ត្តិ�បំ�ុត្តស��បសំ់ណំុិម្រើរឿង។

41វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



  បដែនុមម្រើលើការ�បជុ្ឈំម្រើ�ត្តៀម ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើរៀប�ំឱ្យយ�នការ�បជំុ្ឈបដែនុម  
ឧទាំ�រណ៍ិ ដូ៏�ជាម្រើដ៏ើមបពី័ិនិត្តយទីតាងំ វិត្តុុ ឬឯក�រន្នាន្នា ដូ៏��នដែ�ងកាុង

 �បការ ៤០.២ (ការ�កសួរ ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់និងការពិ័និត្តយភិសតុតាង) ឬពិ័និត្តយម្រើលើ
ភាព័រកី�ម្រើ�មើននៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។ 

  �បការ ៣៩ (សវិន្នាការ និងការ�បជំុ្ឈ) �ត្តូវិអនុវិត្តត�ំម្រើពាះការ�បជុ្ឈំម្រើ�ត្តៀម និងការ�បជុ្ឈំ

បដែនុមន្នាន្នាដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការម្រើនះ។

៣៥.៣.ការដែសើងរកដំ៏ម្រើណាះ��យម្រើ�យ�សុះ�សួល�ា

  មុនម្រើព័ល ឬកាុងអំ�ុងម្រើព័ល�បជំុ្ឈម្រើ�ត្តៀម ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិពិ័ភាកាជាមយួគូូភាគូី
វិវិាទ ម្រើដ៏ើមបដីែសើងរកលទធភាព័កាុងការម្រើ�ះ��យវិវិាទម្រើ�យ�សុះ�សួល�ា  និង�ត្តូវិ

ជ្ឈួយគូូភាគូីវិវិាទកាុងលកខណិ�ណាមយួដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សប។

៣៥.៤.ការបំដែបកដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ��់ៗ ពី័�ា

  បន្នាា បព់័ីបានពិ័ភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម តាមរយ��ន្នាា នុសិទធិរបស់

ខ្លួាួន អា�បំដែបកដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ��់ៗ ពី័�ា  និងកំណិត្តឱ់្យយគូូភាគូីវិវិាទម្រើផ្លាត ត្តការ

បង្ហាា ញន្នាន្នារបស់ព័ួកម្រើគូម្រើលើបញ្ញាា ន្នាន្នា ដែដ៏លម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើលើបញ្ញាា ទាំងំម្រើន្នាះ 

អា�បំដែបកសំណំុិម្រើរឿងទាំងំមូល ឬជាដែ�ាក។ 

៣៥.៥.ការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈន

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នអំណា�កាុងការអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយត្តត្តិយជ្ឈន�ូលរមួជាភាគូីវិវិាទ 
 

កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទ រមួទាំងំត្តតិ្តយជ្ឈនបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង

�ំម្រើពាះការ�ូលរមួម្រើន្នាះជាលាយលកខណ៍ិអកេរ។ កាុងករណីិម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

អា�ម្រើ�ញជាមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រដែត្តមយួ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យដែ�ក ស��ប ់
ម្រើ�ះ��យរាល់វិវិាទរបស់គូូភាគូីវិវិាទ។

 ប្រ�ការ ៣៦. ការរួម�ញ្ូ��មជ្�ឈ�តការ

៣៦.១.លកខខ្លួណិឌ ស��បក់ាររមួបញូុ្ជូល

  តាមសំម្រើណិើ របស់ភាគូីវិវិាទណាមយួ និងម្រើ�យ�នការយល់�ព័មពី័គូូភាគូីវិវិាទ 

អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�រមួបញូុ្ជូលមជ្ឈឈត្តតការ ២ (ព័ីរ) ឬម្រើ��ើន ដែដ៏ល�តូ្តវិបាន
 

�តួ�ម្រើ�តើមម្រើ�ើងម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះឱ្យយម្រើ�ជាមជ្ឈឈត្តតការដែត្តមយួបាន។ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ-
 

�ា នអា�ដែកដែ�បម្រើ�យដ៏ំម្រើ�ើង ឬបនុយកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល និងកនៃ�មម្រើសវា 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែ�ិកតាមកាល�ម្រើទស� ដ៏ំណាកក់ាល និង�លបោះពាល់នៃនការ

រមួបញូុ្ជូលម្រើន្នាះម្រើលើម្រើសវាកមមន្នាន្នារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. និងរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម42



៣៦.២.កាល�ម្រើទស�ពាកព់័ន័ធ

  ម្រើដ៏ើមបសីម្រើ�ម�ម្រើលើការរមួបញូុ្ជូលមជ្ឈឈត្តតការ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�ពិ័ចារណា 
 

កាល�ម្រើទស�ម្រើ�េងៗជាម្រើ��ើន ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នយល់ថាពាកព់័ន័ធ រមួបញូុ្ជូល

ទាំងំកាល�ម្រើទស�ដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  ម្រើត្តើការទាំមទាំរទាំំងអស់ម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតការន្នាន្នា�តូ្តវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�កាម
 

កិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមដែត្តមយួដែដ៏រឬម្រើទ

 (ខ្លួ)  �បសិនម្រើបើការទាំមទាំរ�តូ្តវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�កាមកិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�េង�ា

ម្រើ�ើយមជ្ឈឈត្តតការម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងរវាងភាគីូវិវិាទដូ៏��ា  ម្រើត្តើវិវិាទន្នាន្នាម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតការ
 ទាំងំម្រើន្នាះ ម្រើកើត្តម្រើ�ើងពាកព់័ន័ធនឹងទំន្នាកទ់ំនងគូតិ្តយុត្តតិដូ៏��ា ដែត្តមយួ និង 

កិ�ុសនាមជ្ឈឈត្តតកមមទាំងំម្រើន្នាះ�ត្តូវិបានចាត្តទុ់កថាមនិ�ាុយ�ា ដែដ៏រឬម្រើទ និង

 (គូ)  ម្រើត្តើមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំស��បម់ជ្ឈឈត្តតការម្រើលើសព័ីមយួដែដ៏រឬម្រើទ និង 
�បសិនម្រើបើបានដែត្តងតាងំ ម្រើត្តើមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំម្រើន្នាះជាមជ្ឈឈត្តតករ 
ដែត្តមយួ ឬម្រើ�េង�ា ។

៣៦.៣.ការរមួបញូុ្ជូលមជ្ឈឈត្តតការន្នាន្នាម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតការដំ៏បូងដែដ៏លបានទទួល និងចាបម់្រើ�តើម 

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើ�ម្រើព័លរមួបញូុ្ជូល�ា នូវិ
 

មជ្ឈឈត្តតការន្នាន្នា មជ្ឈឈត្តតការទាំងំម្រើន្នាះ�ត្តូវិរមួបញូុ្ជូលម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតការមយួដែដ៏ល

អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នបានទទួលដំ៏បូងម្រើគូបងិស់នូវិម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតការ 
ម្រើន្នាះ �បសិនម្រើបើមនិទាំន�់នមជ្ឈឈត្តតការណាមយួ�ត្តូវិបានចាបម់្រើ�តើមដំ៏ម្រើណិើ រការម្រើ� 
ម្រើ�ើយម្រើទម្រើន្នាះ ឬម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតការមយួដែដ៏លបានដ៏ំម្រើណិើ រការមុនម្រើគូ �បសិនម្រើបើ

 
មជ្ឈឈត្តតការនៃនសំណំុិម្រើរឿង�ត្តូវិបានចាបម់្រើ�តើមម្រើ�ើយម្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ៣៧. ការដ្ឋាក់លេសំចកតីតែ�លងលេដ្ឋាយគូភាគីវិិវាទិ

៣៧.១.ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាង

  ម្រើលើកដែលងដែត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានកំណិត្តម់្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើ�កាយព័ីបានព័ិភាកាជាមយួ

គូូភាគូីវិវិាទ ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាង�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ៣៧ (ការ�កម់្រើស�កតី
ដែ�ាងម្រើ�យគូូភាគូីវិវិាទ)។

៣៧.២.ម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរ�ត្តូវិបាន�ករ់�ួម្រើ�ើយ�សបតាម�បការ ៧.៤ (ការ
ភាជ បម់្រើស�កតដីែ�ាងទាំមទាំរ) ភាគីូបតឹងទាំមទាំរ កាុងអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏លនឹង�ត្តូវិកំណិត្ត់

ម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �ត្តូវិ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរដែដ៏ល�នបញ្ញាជ កម់្រើស�កតីលមិតិ្ត

ដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

43វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 (ក) អងគម្រើ�តុ្តដែដ៏ល��ំទការទាំមទាំរម្រើន្នាះ

 (ខ្លួ) មូល�ា ន�ាប ់ឬទ�ាីករណ៍ិតាម�ាូវិ�ាបដ់ែដ៏ល��ំទការទាំមទាំរម្រើន្នាះ និង

 (គូ)  សំណិងការខូ្លួ�ខ្លាំត្ត ឬការសម្រើស្រ្តង្ហាគ ះដែដ៏លទាំមទាំរ �ព័មជាមយួ�ំនួនទឹក�បាក់

នៃនការទាំមទាំរដែដ៏លអា�កំណិត្តប់ានទាំងំអស់។

៣៧.៣.ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ� និងបណិតឹ ងត្តប

  ម្រើលើកដែលងដែត្តម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ��ត្តូវិបាន�បគូល់រ�ួម្រើ�ើយ�សបតាម�បការ ៨.៤  

(ការភាជ បម់្រើស�កតដីែ�ាងម្រើ�ះ� និងទ�ាកីរណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទកិាមជ្ឈឈត្តតកមម) 
ភាគូីម្រើ�ាើយត្តប កាុងអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏លនឹង�ត្តូវិកំណិត្តម់្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �ត្តូវិ

 �កម់្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ�ដែដ៏ល�នបញ្ញាជ កម់្រើស�កតីលមិតិ្តដូ៏�ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  អងគម្រើ�តុ្ត និងអំណិះអំណាងតាម�ាូវិ�ាបក់ាុងម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរដែដ៏លភាគូី
ម្រើ�ាើយត្តបទទួល�គ ល់

 (ខ្លួ)  អងគម្រើ�តុ្ត និងអំណិះអំណាងតាម�ាូវិ�ាបក់ាុងម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរដែដ៏លភាគូី
ម្រើ�ាើយត្តបបដិ៏ម្រើសធ្នូ និងមូលម្រើ�តុ្តនៃនការបដិ៏ម្រើសធ្នូម្រើន្នាះ និង

 (គូ)  អងគម្រើ�តុ្ត និងអំណិះអំណាងតាម�ាូវិ�ាបម់្រើ�េងម្រើទៀត្ត ដែដ៏លភាគីូម្រើ�ាើយត្តប

ដែ�ិកជាមូល�ា ន។

  ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ�អា��នបញូុ្ជូល�ងដែដ៏រនូវិបណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការ 
កាត្តក់ងលគឹកណាបណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ងម្រើន្នាះសុិត្តកាុងយុតាត ធិ្នូការ

 
របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏ល�ត្តូវិបំម្រើព័ញតាមលកខខ្លួណិឌ ត្ត�មូវិន្នាន្នានៃន�បការ ៣៧.២ 

(ម្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរ)។ 

៣៧.៤.ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ��ំម្រើពាះបណិតឹ ងត្តប

  �បសិនម្រើបើបណិតឹ ងត្តប�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង ភាគីូបតឹងទាំមទាំរ កាុងកំ�ុងម្រើព័ល ៣០ 

(�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ� �ត្តូវិបញ្ជូជូ ន
 ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ��ំម្រើពាះបណិតឹ ងត្តបម្រើន្នាះ ម្រើ�យម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ�ម្រើន្នាះ 

�ត្តូវិបំម្រើព័ញតាមលកខខ្លួណិឌ ត្ត�មូវិន្នាន្នានៃន�បការ ៣៧.៣ (ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�ះ� និង
បណិតឹ ងត្តប)។

៣៧.៥.ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងបដែនុម

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិសម្រើ�ម�ថា ម្រើត្តើម្រើស�កតីដែ�ាងបដែនុមណាមយួ �បសិនម្រើបើ�ន 
 

ដែដ៏ល�ត្តូវិត្ត�មូវិពី័គូូភាគូីវិវិាទ ឬដែដ៏លអា�បង្ហាា ញម្រើ�យគូូភាគូីវិវិាទ។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

�ត្តូវិកំណិត្តរ់យ�ម្រើព័លស��បក់ារ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងបដែនុមទាំងំម្រើន្នាះ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម44



៣៧.៦.ឯក�រម្រើ�ង

  ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៣៧ (ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�យ 
គូូភាគូីវិវិាទ) �ត្តូវិអមម្រើ�យសំម្រើ��មាងនៃនឯក�រម្រើ�ងទាំងំអស់ដែដ៏លភាគូីវិវិាទ 
ណាមយួមនិទាំនប់ាន�កព់័ីមុន។

៣៧.៧.ការបំពានកាត្តព័ើកិ�ុ និងការមនិម្រើ�រព័តាមវិធិាន

  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរខ្លួកខ្លាំនកាុងការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងទាំមទាំរម្រើ�យមនិបាន

បង្ហាា ញពី័មូលម្រើ�តុ្ត�គូប�់�នម់្រើ�កាុងអំ�ុងម្រើព័លកំណិត្ត ់និង�បសិនម្រើបើសម�សប 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ បឱ់្យយបញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ បន្នាា បព់័ ី
សម្រើ�ម�ម្រើលើបញ្ញាា ម្រើ�េងម្រើទៀត្តដែដ៏លម្រើ�ម្រើសសសល់ និងដែដ៏ល�ត្តូវិម្រើ�ះ��យ។

  ម្រើ��គូបក់រណីិទាំងំអស់ ម្រើ�យមនិបានបង្ហាា ញព័ីមូលម្រើ�តុ្ត�គូប�់�ន ់ �បសិន 
ម្រើបើភាគូីវិវិាទណាមយួខ្លួកខ្លាំន ឬបដិ៏ម្រើសធ្នូកាុងការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងន្នាន្នាដែដ៏លត្ត�មូវិ 

កាុងការ�ូលរមួកាុងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬកាុងការម្រើ�រព័តាមវិធិានម្រើនះ ឬម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់

ម្រើស�កតីដែណិន្នា ំឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម តាមការ
 

សម�សប អា�ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតកមម និងម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យដែ�ិកតាម 
ម្រើស�កតីដែ�ាង និងភិសតុតាងដែដ៏លបាន�កម់កម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

 ប្រ�ការ ៣៨. ការដំកពាក�យ�ណៈឹ�ង ការតែកតែប្រ� និិងការលេដ្ឋា�សា

៣៨.១.ការដ៏កពាកយបណិតឹ ង

  បន្នាា បព់័ី�នម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគីូបតឹងទាំមទាំរ�នសិទធិ
កាុងការដ៏កពាកយបណិតឹ ងរបស់ខ្លួាួន ម្រើលើកដែលងដែត្តភាគូីម្រើ�ាើយត្តបជំ្ឈទាំស់ និងម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមទទួល�គ ល់�ល�បម្រើ�ជ្ឈន�៍សប�ាបរ់បស់ភាគូីម្រើ�ាើយត្តបកាុងការទទួល

បានម្រើស�កតីសម្រើ�ម��ុព័រម្រើលើវិវិាទ។ កាុងករណីិដែដ៏ល�នការដ៏កពាកយបណិតឹ ង 
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ បប់ញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។

៣៨.២.ការដែកដែ�បពាកយបណិតឹ ង និងការដែកដែ�បការម្រើ�ះ�

  កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ភាគូីវិវិាទណាមយួអា�ដែកដែ�ប ឬបដែនុមការទាំមទាំរ  
ការម្រើ�ះ�បណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង ម្រើលើកដែលងដែត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

យល់ថាការដែកដែ�ប ឬការបដែនុមម្រើន្នាះមនិសម�សបម្រើ�យ�រការដែកដែ�ប ឬការបដែនុម

ម្រើន្នាះនឹងព័នារដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និងបងើឱ្យយ�នម្រើស�កតីលំម្រើអៀងដ៏ល់ភាគីូវិវិាទ

�ខ ងម្រើទៀត្ត ឬកាល�ម្រើទស�ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត។ ម្រើទាំះបីជា�ោ ងណាកម៏្រើ�យភាគូីវិវិាទមយួ

មនិអា�ដែកដែ�ប ឬបដែនុមម្រើលើពាកយបណិតឹ ង ឬការម្រើ�ះ�បានម្រើ�ើយ �បសិនម្រើបើការ

ដែកដែ�ប ឬការបដែនុមម្រើលើពាកយបណិតឹ ង ឬការម្រើ�ះ�ម្រើន្នាះសុិត្តម្រើ�ម្រើ��យុតាត ធិ្នូការ

របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

45វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 ប្រ�ការ ៣៩. សំវិន្ទាការ និិងការប្រ�ជ្ុំ

៣៩.១.សវិន្នាការ 

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងអំព័ីរម្រើបៀបនៃនការម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ (ដូ៏�ជាការ
 

�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើធ្នូើើសវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្ត ់ឬម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើឯក�រ និងលិខ្លួិ�ា ម
 

ម្រើ�េងៗ) ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិសម្រើ�ម�ថាម្រើត្តើ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើសវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្ត ់ឬ�ត្តូវិ 
ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើឯក�រ និងលិខ្លួិត្ត�ា មម្រើ�េងៗដែត្តបោុម្រើណាះ ះ។

  �បសិនម្រើបើ�នការម្រើសាើសំុម្រើ�យភាគូីវិវិាទណាមយួ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ
 

ម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តម់្រើ�ដំ៏ណាកក់ាលសមរមយណាមយួនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។

  កាុងករណីិដែដ៏លសវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តន់ឹង�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង ម្រើវិទិការមជ្ឈឈត្តតកមមអា�
 សម្រើ�ម�ថា សវិន្នាការម្រើន្នាះ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យ�នការ�ូលរមួម្រើ�យផ្លាា ល់ ឬពី័��ៃ យ 

តាមរយ�សនាិសីទវិមី្រើដ៏អូ ទូរស័ព័ា ឬមម្រើធ្នូាបាយទាំកទ់ងម្រើអ�ិ��ត្តូនិ�ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត 

ជាមយួអាក�ូលរមួដែដ៏លសុិត្តម្រើ�ទីកដែនាងមយួ ឬម្រើ��ើន (ឬកាុងទ�មងរ់មួបញូុ្ជូល�ា ) 

បន្នាា បព់័ីបានពិ័ភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទ និងម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើអងគម្រើ�តុ្តពាកព់័ន័ធ និង

កាល�ម្រើទស�របស់សំណំុិម្រើរឿង។

៣៩.២.សវិន្នាការបដែនុម

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើ�កាុងដំ៏ណាកក់ាលណាមយួ
 

នៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និងម្រើ�មុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
អា�សម្រើ�ម�ឱ្យយ�នសវិន្នាការបដែនុម �បសិនម្រើបើកាល�ម្រើទស�នៃនមជ្ឈឈត្តតការត្ត�មូវិ។

៣៩.៣.ទីកដែនាង�បជំុ្ឈ និងសវិន្នាការ

  ម្រើទាំះបីជាទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ�ត្តូវិបានកំណិត្តដូ់៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៣១ (ទីកដែនាង 
ម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ) កម៏្រើ�យ កម៏្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើរៀប�ំការ�បជំុ្ឈ និងសវិន្នាការតាម 
មម្រើធ្នូាបាយណាមយួម្រើ�េងម្រើទៀត្ត និងម្រើ�ទីកដែនាងណាមយួម្រើ�េងម្រើទៀត្តដែដ៏លម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សប។

៣៩.៤.ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័សវិន្នាការ

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិកំណិត្តក់ាលបរមិ្រើ�េទ ម្រើព័លម្រើវិលា ទីកដែនាង និងរម្រើបៀបនៃន 
ការម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ និង�ត្តូវិ�តល់ដ៏ំណឹិងជាមុនម្រើ�គូូភាគីូវិវិាទអំពី័បញ្ញាា ទាំងំម្រើនះ�ោ ង

 
ម្រើហា�ណាស់ ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន មុនកាលបរមិ្រើ�េទម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ។

  �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការខ្លួកខ្លាំនកាុងការបង្ហាា ញខ្លួាួនម្រើ�កាុង 
 សវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តម់្រើ�យមនិបានបង្ហាា ញមូលម្រើ�តុ្ត�គូប�់�នន់ៃនការខ្លួក- 

ខ្លាំនម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�បនតម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតកមម និងអា�ម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័
 

ម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើម្រើស�កតីដែ�ាង និងភិសតុតាងដែដ៏លបាន�កម់កម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម46



៣៩.៥.បញ្ជូជ ីនៃន�ំណុិ�វិវិាទ និងសំណួិរមុនម្រើព័ល�នសវិន្នាការ

  �ោ ងម្រើហា�ណាស់ ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន មុនម្រើព័លម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
អា��តល់ដ៏ល់គូូភាគូីវិវិាទនូវិបញ្ជូជ ីនៃន�ំណុិ�វិវិាទ ឬសំណួិរដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

�នបំណិងឱ្យយភាគីូវិវិាទទាំងំអស់ព័ិចារណាជាព័ិម្រើសស។

៣៩.៦.វិត្តត�នកាុងម្រើព័លសវិន្នាការ ការបកដែ�ប និងការកត្ត�់តា

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិទទួលបនាុក�គូប�់គូងទាំងំ�សុងម្រើលើសវិន្នាការ ដែដ៏លគូូភាគូីវិវិាទ
ទាំងំអស់�ត្តូវិ�នសិទធិ�ូលរមួ។ ម្រើលើកដែលងដែត្ត�នការឯកភាព័ពី័ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

 
និងគូូភាគីូវិវិាទ អាកដែដ៏លមនិពាកព់័ន័ធនឹងដំ៏ម្រើណិើ រការនីត្តិវិធិ្នូីមនិ�ត្តូវិអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយ
�ូលរមួម្រើ�ើយ។

  �គូបស់វិន្នាការទាំងំអស់�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងជាលកខណិ�ឯកជ្ឈន ម្រើលើកដែលងដែត្តភាគូីវិវិាទបាន
 

�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ។ �សបតាម�បការ ៣៣.២ (ការបកដែ�ប)  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា� 
បង្ហាគ បឱ់្យយបកដែ�បការទាំកទ់ងម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្ត ់ឬការទាំកទ់ងជាលាយលកខណ៍ិអកេរ
ណាមយួដែដ៏ល�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង ឬ�ត្តូវិបាន�កក់ាុងម្រើព័លសវិន្នាការ។

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�សម្រើ�ម�ថា ម្រើត្តើសវិន្នាការម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្តន់ឹង�ត្តូវិកត្ត�់តា និង

ថាម្រើត្តើការកត្ត�់តាម្រើន្នាះនឹង�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�យរម្រើបៀបណា។

 ប្រ�ការ ៤០. �ញ្ញ�តិទិូលេ�អំពីភសំត�តាំង

៤០.១.បនាុកបង្ហាា ញភិសតុតាង

  ភាគូីវិវិាទនីមយួៗ�ត្តូវិ�នបនាុកបង្ហាា ញអងគម្រើ�តុ្ត វិធិានដែដ៏ល�ត្តូវិអនុវិត្តត និងទ�ា ប ់
 

ពាណិិជ្ឈជកមមន្នាន្នាដែដ៏លជាមូល�ា ននៃនការទាំមទាំរ  ឬបណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ� 
របស់ភាគីូវិវិាទ។

៤០.២.ការ�កសួរ ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់និងការពិ័និត្តយភិសតុតាង

  ម្រើ�ម្រើព័លណាមយួនៃនអំ�ុងម្រើព័លនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា� 
ម្រើរៀប�ំឱ្យយ�នការ�កសួរ ឬបង្ហាគ បភ់ាគីូវិវិាទណាមយួ�តល់ការបង្ហាា ញម្រើ�េងៗ 
ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាចាបំា� ់ឬសម�សប ដូ៏�ជា៖

 (ក) �តល់ឯក�រ វិត្តុុតាង ឬភិសតុតាងម្រើ�េងម្រើទៀត្ត

 (ខ្លួ)  �តល់តារាងម្រើរៀបតាមអកេរ ឬម្រើស�កតីសម្រើងខបរបស់ឯក�រ ឬភិសតុតាងម្រើ�េង 
ម្រើទៀត្តដែដ៏លភាគីូវិវិាទម្រើន្នាះបានបង្ហាា ញ ឬ�នបំណិងបង្ហាា ញ

 (គូ)  �តល់ទីកដែនាង វិត្តុុ ឬឯក�រន្នាន្នាដែដ៏លសុិត្តម្រើ�ម្រើ�កាមការ�គូប�់គូងរបស់ខ្លួាួន 
ស��បម់្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត ឬអាកជំ្ឈន្នាញដែដ៏ល�ត្តូវិបាន
ដែត្តងតាងំម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើធ្នូើើការ�ត្តួត្តព័ិនិត្តយ និង

47វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 (ឃ)  ម្រើរៀប�ំការយកគូំរដូែដ៏ល�ត្តូវិយកពី័ទីកដែនាង វិត្តុុ ឬឯក�រ ដែដ៏លសុិត្តម្រើ�ម្រើ�កាម
ការ�គូប�់គូងរបស់ភាគូីវិវិាទ ឬម្រើរៀប�ំឱ្យយ�នការអម្រើងើត្តម្រើលើ ឬការពិ័ម្រើ�ធ្នូ
ម្រើលើដែដ៏លគូំរមូ្រើន្នាះនឹង�ត្តូវិយកម្រើ�ព័ិនិត្តយ ឬស��បក់ារព័ិម្រើ�ធ្នូណាមយួ 

 
ទាំងំម្រើន្នាះ។ 

  ភាគូី វិ វិាទ�នសិទធិកាុងការ�ត្តួត្តពិ័និត្តយភិសតុតាងដែដ៏លបង្ហាា ញម្រើ�យភាគូីវិវិាទ
�ខ ងម្រើទៀត្ត។

៤០.៣.ភាព័អា�ទទួលយកបាននៃនភិសតុតាង

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិកំណិត្តអ់ំពី័ភាព័អា�ទទួលយកបាន ទំន្នាកទ់ំនង �រ�សំខ្លាំន ់

និងទមៃនន់ៃនភិសតុតាងទាំងំអស់។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�ត្តូវិបានត្ត�មូវិឱ្យយអនុវិត្តតវិធិាន 

នៃនភិសតុតាងនៃន�ាបណ់ាមយួម្រើ�ើយកាុងការម្រើធ្នូើើការកំណិត្តម់្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ៤១. សាក��ី

៤១.១.ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងជាមុនម្រើ�យភាគីូវិវិាទ

  ម្រើ�មុនម្រើព័លដំ៏ម្រើណិើ រការសវិន្នាការ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ត្ត�មូវិឱ្យយភាគីូវិវិាទនីមយួៗ 
�តល់ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងជាមុនអំពី័អត្តតសញ្ញាា ណិរបស់�កេ ីម្រើ�យរមួបញូុ្ជូលទាំងំ

 
�កេជី្ឈំន្នាញ�ងដែដ៏រម្រើ�កាុង�បការ ៤១ (�កេ)ី ម្រើនះ ដែដ៏លភាគូីវិវិាទនីមយួៗ 
�នបំណិងម្រើកាះម្រើ� កដូ៏៏�ជាអំពី័កមមវិត្តុុ និងទំន្នាកទ់ំនងនៃនសកខីកមមរបស់�កេ ី

រមួទាំងំភា�ដែដ៏ល�កេមី្រើន្នាះនឹងម្រើ�បើកាុងការម្រើធ្នូើើសកខីកមម។

៤១.២.ការអនុញ្ញាា ត្ត ការក�មតិ្ត ឬការបដិ៏ម្រើសធ្នូការបង្ហាា ញរបស់�កេ ី

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ន�ន្នាា នុសិទធិកាុងការអនុញ្ញាា ត្ត ការក�មតិ្ត ឬការបដិ៏ម្រើសធ្នូការ

បង្ហាា ញរបស់�កេ។ី

៤១.៣.សកខីកមមជាលាយលកខណ៍ិអកេរ

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�កំណិត្តឱ់្យយ�កេមី្រើធ្នូើើសកខីកមមជាលាយលកខណ៍ិអកេរ ឬកាុង 
ទ�មងម់្រើ�េងម្រើទៀត្តស��បម់្រើធ្នូើើកំណិត្ត�់តា។ �សបតាម�បការ ៤១.២ (ការអនុញ្ញាា ត្ត 
ការក�មតិ្ត ឬការបដិ៏ម្រើសធ្នូការបង្ហាា ញរបស់�កេ)ី ភាគូីវិវិាទអា�ម្រើសាើឱ្យយ�កេ�ូីល 
រមួកាុងការ�កសួរផ្លាា ល់�ត្ត។់ �បសិនម្រើបើ�កេខី្លួកខ្លាំនកាុងការ�ូលរមួការ

 �កសួរផ្លាា ល់�ត្ត ់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា��កទ់មៃនន់ៃនការព័ិចារណារបស់ខ្លួាួន 
ម្រើលើសកខីកមមជាលាយលកខណ៍ិអកេរដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សប  
ឬទាំត្តម់្រើចាល ឬលុបម្រើចាល សកខីកមមម្រើន្នាះទាំងំ�សុង។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម48



៤១.៤.ការ�កសួរ�កេ ី

  �កេណីា�ា ក ់ ដែដ៏ល�តល់សកខីកមមម្រើ�យផ្លាា ល់�ត្ត ់ អា��ត្តូវិបាន�កសួរ

ម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងម្រើ�យភាគូីវិវិាទនីមយួៗកាុងទ�មងណ់ាមយួដែដ៏ល
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានកំណិត្ត។់

៤១.៥.ការសប� ឬការអះអាង

  �កេណីា�ា កអ់ា��ត្តូវិបានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមត្ត�មូវិឱ្យយម្រើធ្នូើើសកខីកមមម្រើ�កាមសមប�  
ឬការអះអាង។

៤១.៦.ការចាកម្រើ�ញរបស់�កេ ី

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ត្ត�មូវិឱ្យយ�កេណីា�ា កច់ាកម្រើ�ញពី័សវិន្នាការកាុងអំ�ុងម្រើព័ល
 �កសួរ�កេដី៏នៃទម្រើទៀត្ត។

 ប្រ�ការ ៤២. អុកជ្ំន្ទាញតែដំ�តែ�ងតាំំងលេដ្ឋាយលេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម

៤២.១.ការដែត្តងតាងំអាកជំ្ឈន្នាញ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើ�កាយព័ីការព័ិភាកាជាមយួ
 

គូូភាគូីវិវិាទ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ដែត្តងតាងំអាកជំ្ឈន្នាញឯករាជ្ឈយមយួរបូ ឬម្រើ��ើនរបូ 
ឱ្យយម្រើធ្នូើើរបាយការណ៍ិជាលាយលកខណ៍ិអកេរម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អំពី័�ំណុិ�វិវិាទ 
ជាកល់ាកណ់ាមយួដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានកំណិត្ត។់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�តល់ 
ដ៏ល់គូូភាគីូវិវិាទនូវិការកំណិត្តរ់បស់ខ្លួាួនអំព័ី�ំណុិ�វិវិាទជាកល់ាកដ់ែដ៏លត្ត�មូវិឱ្យយ

អាកជំ្ឈន្នាញឯករាជ្ឈយម្រើធ្នូើើរបាយការណ៍ិជាលាយលកខណ៍ិអកេរម្រើន្នាះ។

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ត្ត�មូវិភាគូីវិវិាទ�តល់ព័ត័្ត�៌នពាកព់័ន័ធដ៏ល់អាកជំ្ឈន្នាញ ឬបង្ហាា ញ 
 ឬអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយអាកជំ្ឈន្នាញព័ិនិត្តយទីតាងំ ទំនិញ �ទព័យ ឬឯក�រម្រើ�េងៗ។

៤២.២.របាយការណ៍ិជាលាយលកខណ៍ិអកេរ និងម្រើ�បល់របស់គូូភាគីូវិវិាទ

  អាកជំ្ឈន្នាញដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំ �ត្តូវិ�ករ់បាយការណ៍ិជាលាយលកខណ៍ិអកេរ 

របស់ខ្លួាួនម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។ ម្រើ�កាយព័ីបានទទួលរបាយការណ៍ិម្រើន្នាះម្រើ�ើយ 
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបញ្ជូជូ នរបាយការណ៍ិមយួ�ាបម់្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ និងម្រើសាើឱ្យយគូូភាគីូ
 វិវិាទ�តល់ម្រើ�បល់របស់ព័ួកម្រើគូជាលាយលកខណ៍ិអកេរម្រើលើរបាយការណ៍ិម្រើន្នាះ។

៤២.៣.ការ�ូលរមួរបស់អាកជំ្ឈន្នាញកាុងសវិន្នាការ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

យល់ថាចាបំា� ់អាកជំ្ឈន្នាញ�ត្តូវិ�ូលរមួកាុងសវិន្នាការតាម�បការ ៤២.១ (ការដែត្តងតាងំ
អាកជំ្ឈន្នាញ) បន្នាា បព់័ីបាន�ករ់បាយការណ៍ិជាលាយលកខណ៍ិអកេររបស់ខ្លួាួនរ�ួ 

ម្រើ�ើយ។ កាុងម្រើព័លម្រើធ្នូើើសវិន្នាការ គូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិ�នឱ្យកាសកាុងការ�កសួរអាក
 ជ្ឈំន្នាញម្រើន្នាះ។

49វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 ប្រ�ការ ៤៣. វិិធានិការ�លេណាះ��អាសំនិុ

៤៣.១.វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

  តាមសំម្រើណិើ របស់ភាគីូវិវិាទណាមយួ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ចាត្តវ់ិធិានការបម្រើណាត ះ 
អាសនាតាមរយ�ការម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ដែដ៏ល�នមូលម្រើ�តុ្ត ឬម្រើស�កតីបង្ហាគ បម់្រើ� 
ម្រើព័លណាមយួមុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ។

៤៣.២.ម្រើ�លបំណិងនៃនវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

  វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា�នលកខណិ�ជាវិធិានការដែដ៏លចាបំា� ់និងបន្នាា ន ់ដែដ៏ល  
មនិ�ត្តូវិបោះពាល់ដ៏ល់ម្រើស�កតីសម្រើ�ម��ុព័ររបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ំម្រើពាះអងគម្រើស�កតី 
នៃនសំណំុិម្រើរឿងម្រើ�ើយ។ ជាឧទាំ�រណ៍ិ វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនារមួ�នជាអាទ ៍នូវិ

ម្រើស�កតីបង្ហាគ បន់្នាន្នា៖

 (ក)  ម្រើដ៏ើមបដីែ�រកា និង�ត រ�ុនភាព័ម្រើ�ើងវិញិកាុងម្រើព័លដែដ៏លវិវិាទមនិទាំន�់ត្តូវិ
 បានម្រើ�ះ��យ

 (ខ្លួ)  ម្រើដ៏ើមប�ីំណាត្តក់ារសកមមភាព័កាុងម្រើ�លបំណិងរារាងំ ឬទប�់ើ ត្តក់ារម្រើធ្នូើើសកមមភាព័ 

ដែដ៏លអា�បងើឱ្យយ�ន (i) ការខូ្លួ�ខ្លាំត្តប�ុុបបនា ឬបន្នាា ន ់ឬ (ii) ម្រើស�កតីលម្រើមិៀង 

�ំម្រើពាះដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ

 (គូ)  ម្រើដ៏ើមប�ីតល់មម្រើធ្នូាបាយកាុងការដែ�រកា�ទព័យសមបត្តតិដែដ៏លអា�ទាំកទ់ងនឹង
 

ការបំម្រើព័ញតាមមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បន្នាា ប ់ឬ

 (ឃ)  ម្រើដ៏ើមបរីកាទុកភិសតុតាងដែដ៏លអា�ពាកព់័ន័ធ និងដែដ៏ល�ន�រ�សំខ្លាំនស់��ប់
 

ការម្រើ�ះ��យវិវិាទ។

៤៣.៣.សំម្រើណិើ តាមរយ�ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�យដែ�ក

  សំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា�តូ្តវិបញ្ជូជូ នម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមតាមរយ�

ម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�យដែ�ក។ ម្រើស�កតីដែ�ាង�តូ្តវិ�នការព័ណ៌ិន្នា�ាស់លាស់អំពី័ 
វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាដែដ៏លម្រើសាើសំុ និងមូលម្រើ�តុ្តនៃនសំម្រើណិើ កដូ៏៏�ជាភាព័ចាបំា� ់

និងភាព័បន្នាា នដ់ែដ៏ល�ត្តូវិបានអះអាង។ �បសិនម្រើបើអា� ភិសតុតាងដែដ៏លជាមូល�ា ន

នៃនការម្រើសាើសំុ�ត្តូវិបញ្ជូជូ នរមួ�ា ជាមយួម្រើស�កតីដែ�ាង �បសិនម្រើបើម្រើស�កតីដែ�ាងម្រើន្នាះមនិទាំន់

�ត្តូវិបានបញ្ជូជូ នម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ម្រើ�ើយកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។

៤៣.៤.នីតិ្តវិធីិ្នូបដែនុម

  បន្នាា បព់័បីានទទួលសំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ើយ ម្រើវិទកិាមជ្ឈឈត្តតកមម ម្រើ�យ

មនិព័នារម្រើព័ល �ត្តវូិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគីូវិវិាទអំពី័រម្រើបៀបដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនឹងចាត្ត់

ដ៏មំ្រើណិើ រការ ជាព័មិ្រើសសថាម្រើត្តើនងឹ�នសវិន្នាការ ឬកត៏្ត�មូវិឱ្យយ�នម្រើស�កតដីែ�ាងបដែនុម។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម50



៤៣.៥.ការ�តល់ការធាន្នា

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ត្ត�មូវិថា 
 

ការម្រើ�ញវិធិានបម្រើណាត ះអាសនា�ត្តូវិ�នការធាន្នាសម�សបណាមយួ ដែដ៏ល�តល់ 
ម្រើ�យភាគូីវិវិាទដែដ៏លបានម្រើសាើ ម្រើដ៏ើមបធីាន្នាម្រើ��ុុយ�ំណាយ ឬការខូ្លួ�ខ្លាំត្តន្នាន្នា

ដែដ៏លទទួលរងម្រើ�យភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តម្រើ�យ�រវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា ដែដ៏ល 
ម្រើ�ញម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

 ភាគីូវិវិាទដែដ៏លម្រើសាើសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា អា��ត្តូវិទទួលខុ្លួស�ត្តូវិ�ំម្រើពាះម្រើ��ុុយ 
  �ំណាយ និងការខូ្លួ�ខ្លាំត្ត ដែដ៏លម្រើកើត្តម្រើ�ញពី័វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា ម្រើ�ភាគូ

 ី
 �ខ ងម្រើទៀត្ត �បសិនម្រើបើន្នាម្រើព័លម្រើ�កាយមក ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ម្រើឃើញថា ម្រើ�កាុង 
 កាល�ម្រើទស�ជាទូម្រើ� វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាមនិគូួរ�ត្តូវិបាន�តល់ឱ្យយម្រើន្នាះម្រើទ។ 
  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�សម្រើ�ម�ឱ្យយសងម្រើ��ុុយ�ំណាយ និងការខូ្លួ�ខ្លាំត្តទាំងំម្រើន្នាះ  
 ម្រើ�កាុងម្រើព័លណាមយួនៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។

៤៣.៦.ការសម្រើ�ម�ម្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�តល់វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាតាមការម្រើសាើសំុ ដែត្តកាុងករណីិ
 

ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថា វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើន្នាះ�ត្តូវិការជាចាបំា� ់ 
និងបន្នាា ន។់ �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកំណិត្តថ់ា បញ្ញាា ម្រើន្នាះមនិចាបំា� ់ និង

បន្នាា នដ់ែដ៏ល�ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើ�យវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើទម្រើន្នាះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ 
បដិ៏ម្រើសធ្នូសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះទាំងំ�សុង ឬម្រើ�យដែ�ាក ម្រើ�ើយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�កំណិត្ត់

ថាបញ្ញាា ម្រើន្នាះ�ត្តូវិសម្រើ�ម�ម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើលើអងគម្រើស�កតី។

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ចាត្ត់ទុកសំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាថា�នភាព័ 
ចាបំា� ់និងបន្នាា ន ់ �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទដែដ៏លម្រើសាើសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាអា�

បង្ហាា ញថា៖

 (ក)  ការខូ្លួ�ខ្លាំត្តដែដ៏លមនិអា��ត្តូវិបានជ្ឈួសជុ្ឈលម្រើ�យសំណិងកាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ 

ទំនងជានឹងម្រើកើត្ត�នម្រើ�ើង �បសិនម្រើបើវិធិានការបម្រើណាដ ះអាសនាមនិ�ត្តូវិបាន

ចាត្តម់្រើ�ើង ម្រើ�ើយការខូ្លួ�ខ្លាំត្តម្រើន្នាះ�នលកខណិ�ធ្នូៃនធ់្នូៃរជាងការខូ្លួ�ខ្លាំត្តរបស់ 
ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តដែដ៏លអា�ទទួលរងម្រើ�យ�រវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

�បសិនម្រើបើវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើន្នាះ�ត្តូវិបាន�តល់ឱ្យយ និង

 (ខ្លួ)  �នលទធភាព័សមម្រើ�តុ្តសម�លដែដ៏លភាគូីម្រើសាើសំុនឹងឈាះម្រើលើអងគម្រើស�កដីនៃន

ការទាំមទាំរ។ ការកំណិត្តអ់ំពី័លទធភាព័ម្រើនះមនិបោះពាល់ដ៏ល់�ន្នាា នុសិទិធរបស់ 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកាុងការម្រើធ្នូើើម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ណាមយួន្នាម្រើព័លបន្នាា បម់្រើ�ើយ។

51វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៤៣.៧.ការដែកដែ�ប ការផិ្លាក ឬការបញ្ជូឈបវ់ិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ដែកដែ�ប ផិ្លាក ឬបញ្ជូឈបវ់ិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាដែដ៏លម្រើវិទិកា 

មជ្ឈឈត្តតកមមបានចាត្តម់្រើ�ម្រើព័ល�នការម្រើសាើសំុពី័ភាគូីវិវិាទណាមយួ។

   ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើសាើសំុឱ្យយភាគូីណាមយួបង្ហាា ញជាបន្នាា ននូ់វិការផ្លាា ស់បតូរសំខ្លាំន់
 

ណាមយួនៃនកាល�ម្រើទស�ដែដ៏លជាមូល�ា ននៃនការម្រើសាើសំុ ឬការ�តល់វិធិានការបម្រើណាត ះ 
អាសនាម្រើន្នាះ។ 

៤៣.៨.សំម្រើណិើ ម្រើ�តុ្តលាការសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

  សំម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងមុន ឬកាុងអំ�ុងម្រើព័លដំ៏ម្រើណិើ រការ
 មជ្ឈឈត្តតការម្រើ�យភាគូីវិវិាទណាមយួម្រើ�តុ្តលាការមនិ�នវិសិមតិ្តភាព័ជាមយួការ 

�ព័មម្រើ�ព័ៀងកាុងការម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ ឬមនិ�ត្តូវិចាត្តទុ់កជាការម្រើបាះបងក់ារ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 
ម្រើន្នាះម្រើទ និងមនិ�ត្តូវិបោះពាល់ដ៏ល់អំណា�ពាកព់័ន័ធរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�ើយ។

 ភាា មតាមដែដ៏លអា�ម្រើធ្នូើើម្រើ�បាន ភាគូីវិវិាទដែដ៏លបាន�កសំ់ម្រើណិើ សំុវិធិានការបម្រើណាត ះ 
 អាសនាម្រើ�តុ្តលាការ�ត្តូវិជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអំពី័សំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ និងអំពី័

 
 ការសម្រើ�ម�របស់តុ្តលាការអំពី័បញ្ញាា ម្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ៤៤. ការ�ញ្ូ�់ និិងការលេ�ើកដំំលេណៈើរការមជ្�ឈ�តការជា�មី

  បន្នាា បព់័ីបានព័ិភាកាជាមយួគូូភាគូីវិវិាទ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�បកាសបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រ 
ការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថា គូូភាគូីវិវិាទមនិ�នភិសតុតាង

 
ពាកព់័ន័ធ និងសំខ្លាំនប់ដែនុមដែដ៏ល�តូ្តវិបង្ហាា ញ ឬ�តូ្តវិបញ្ជូជូ នមកម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
ម្រើទៀត្តម្រើទ។ បន្នាា បព់័ីម្រើន្នាះ មនិ�ត្តូវិ�ក ់ឬបង្ហាា ញភិសតុតាងបដែនុមម្រើ�ើយ។ ការ�បកាស

 
របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអំព័ីការបញុ្ជូប់ដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ�ត្តូវិបញ្ជូជូ នជាដ៏ំណឹិង

 
ម្រើ�គូូភាគីូវិវិាទ និងម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន។

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិ�បកាសបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៤៥ 

(ដែសសិប�បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីនៃ�ៃសវិន្នាការ�ុងម្រើ�កាយ ឬនៃ�ៃ�កម់្រើស�កតីដែ�ាង
 

�ុងម្រើ�កាយដែដ៏ល�ត្តូវិបានអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយ�កម់្រើលើ�ំណុិ�ដែដ៏ល�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើស�កតីសម្រើ�ម� 
កាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។ តាមការ�តួ�ម្រើ�តើមផ្លាា ល់ខ្លួាួន ឬតាមសំម្រើណិើ របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�ព័នារម្រើព័លកំណិត្តខ់្លាំងម្រើលើបាន �បសិនម្រើបើអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ-

�ា នយល់ថាចាបំា�។់

  �ោ ងណាមញិ តាមការ�តួ�ម្រើ�តើមផ្លាា ល់ខ្លួាួន ឬតាមសំម្រើណិើ របស់ភាគូីវិវិាទ កាុងកាល�-
 ម្រើទស�ពិ័ម្រើសស ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ម្រើបើកដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការជា�មីម្រើ�កាុងម្រើព័ល
 

ម្រើវិលាណាមយួមុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម52



 ប្រ�ការ ៤៥. ការលេដ្ឋា�ប្រសាយវិិវាទិលេដ្ឋាយសំម័ប្រគចិ�ត

  �បសិនម្រើបើមុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ គូូភាគូីវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�ះ��យ

វិវិាទម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តត ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើ�ញម្រើស�កតីបង្ហាគ បប់ញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការ 
មជ្ឈឈត្តតការ ឬ�បសិនម្រើបើ�នសំម្រើណិើ របស់ភាគូីវិវិាទទាំងំពី័រ និងតាមវិ�ិលភាព័

 នៃនសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ និងតាមការទទួលយល់�ព័មរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
�តូ្តវិកត្ត�់តាដំ៏ម្រើណាះ��យវិវិាទម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តតម្រើន្នាះកាុងទ�មងជ់ាមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

 
តាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង។ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�នកាត្តព័ើកិ�ុកាុងការ�តល់មូលម្រើ�តុ្ត

 
�ំម្រើពាះមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ដែបបម្រើនះម្រើន្នាះម្រើទ។

  ការម្រើ�ះ��យវិវិាទម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តត�តូ្តវិរមួបញូុ្ជូល�ងដែដ៏រនូវិការម្រើ�ះ��យ 
ពាកព់័ន័ធនឹងការបងក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម។ 

 ប្រ�ការ ៤៦. មូ�លេហ័�ុលេ���ងលេទិៀ�សំប្រម្មា�់�ញ្ូ�់ដំំលេណៈើរការមជ្�ឈ�តការ

  ម្រើ��ព័ីមូលម្រើ�តុ្តន្នាន្នាដែដ៏លកំណិត្តក់ាុងវិធិានម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិម្រើ�ញ
 

ម្រើស�កតីបង្ហាគ បប់ញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ�ងដែដ៏រ �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀង

កាុងការបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើន្នាះ ឬម្រើ�យមូលម្រើ�តុ្តណាមយួ ម្រើវិទិកា 
មជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាការបនតដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការគូឺមនិចាបំា� ់ឬមនិអា�ម្រើ�រ�ួ។

 

53វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម54 

ជ្ឈំពូ័កទី ៦

ការសទៅប្រមច និ�មជ្ឈឈតិតវិិនិច័�យូ

 ប្រ�ការ ៤៧. ការសំលេប្រមច

៤៧.១.ការសម្រើ�ម�ម្រើ�យសម្រើមាងភាគូម្រើ��ើនម្រើ�យម្រើ�បៀប

  កាុងករណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ឬម្រើស�កតីសម្រើ�ម�
 ម្រើ�េងៗ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យមត្តិភាគូម្រើ��ើនម្រើ�យម្រើ�បៀបនៃនមជ្ឈឈត្តតករជាស�ជ្ឈិកនៃន

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមទាំងំអស់។

៤៧.២.ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�ម្រើលើបញ្ញាា នីតិ្តវិធីិ្នូ

  ម្រើ�យ�នការយល់�ព័មជាមុនពី័ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា� 
សម្រើ�ម�ម្រើលើបញ្ញាា នីត្តិវិធិ្នូីដែត្ត�ា កឯ់ងបាន។

 ប្រ�ការ ៤៨. មជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យសាា�ពរ មជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ�លេណាះ��អាសំនិុ និិង 

  មជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យលេដ្ឋាយតែ�ុក

  បដែនុមម្រើលើការម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រដែដ៏លម្រើ�ះ��យ�ំណុិ�វិវិាទទាំងំអស់ 

(ដែដ៏លម្រើ�ម្រើសសសល់) ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នសិទធិកាុងការម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

បម្រើណាត ះអាសនា ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យដែ�ាកម្រើលើ�ំណុិ�វិវិាទម្រើ�េងកាុងម្រើព័លម្រើវិលា
 

ម្រើ�េងៗ�ា ។



 ប្រ�ការ ៤៩. ទិប្រមង់ម្រៃនិមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

៤៩.១.មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ជាលាយលកខណ៍ិអកេរ និង�នសំអាងម្រើ�តុ្ត

  មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ត្តូវិម្រើធ្នូើើជាលាយលកខណ៍ិអកេរ។ ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន
 

�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើន្នាះ និង�សបតាម�បការ ៤៥ (ការម្រើ�ះ��យវិវិាទម្រើ�យ 
សម័�គូ�ិត្តត) មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ត្តូវិ�នសំអាងម្រើ�តុ្តដែដ៏លជាមូល�ា ននៃនការសម្រើ�ម�។

៤៩.២.ទីកដែនាង និងកាលបរមិ្រើ�េទ

  មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ត្តូវិ�ន�ុះកាលបរមិ្រើ�េទ និងទីកដែនាងដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើន្នាះ�ត្តូវិ
 

បានម្រើ�ញ។

៤៩.៣.�ត្តុម្រើលខ្លាំ

  មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ត្តូវិ�ុះ�ត្តុម្រើលខ្លាំម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករទាំងំអស់។ �ំម្រើពាះម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

នៃនមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ �ត្តុម្រើលខ្លាំរបស់ស�ជ្ឈិកភាគូម្រើ��ើននៃនម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ 
ចាត្តទុ់កថា�គូប�់�ន ់លគឹកណា�នការបញ្ញាជ កព់័ីមូលម្រើ�តុ្តដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករដ៏នៃទម្រើទៀត្ត

មនិបាន�ុះ�ត្តុម្រើលខ្លាំ។

៤៩.៤.ការស�ការកាុងការម្រើរៀប�ំម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

  �បសិនម្រើបើបន្នាា បព់័ីបានទទួលឱ្យកាស�គូប�់�នក់ាុងការស�ការម្រើ�ើយ មជ្ឈឈត្តតករ

ណា�ា កខ់្លួកខ្លាំនមនិបានស�ការកាុងការម្រើរៀប�ំម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ មជ្ឈឈត្តតករម្រើ�េងៗ
 

ម្រើទៀត្ត�ត្តូវិម្រើរៀប�ំម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យ�ម នវិត្តត�នមជ្ឈឈត្តតកររបូម្រើន្នាះ។

៤៩.៥.ការឯកភាព័ម្រើលើទ�មងរ់បស់មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�តូ្តវិម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ណាមយួម្រើ�ើយ �បសិនម្រើបើទ�មង់
 

របស់មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើន្នាះមនិទាំន�់ត្តូវិបានព័ិនិត្តយពិ័�យ័ និងឯកភាព័ម្រើ�យអគូគ-
 

ម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។

 ប្រ�ការ ៥០. ការពិនិិ��យពិច័យលេ�ើទិប្រមង់រ�សំ់មជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

៥០.១.ការបញ្ជូជូ នម្រើស�កតី�ពាងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ស��បក់ារព័ិនិត្តយពិ័�យ័ម្រើលើទ�មង ់

 (ក)  ម្រើ�មុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើស�កតី�ពាង
 

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន ម្រើដ៏ើមបឱី្យយអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នពិ័និត្តយ
 ព័ិ�យ័ម្រើលើទ�មងរ់បស់មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។ ម្រើលើកដែលងដែត្តអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន

ព័នារម្រើវិលាកំណិត្ត�់សបតាមសំម្រើណិើ របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬគូូភាគូីវិវិាទ

បាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើស�កតី�ពាងមជ្ឈឈត្តត-
 

វិនិិ�េយ័ម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៤៥ (ដែសសិប�បា)ំ នៃ�ៃ

�បតិ្តទិន ចាបព់័ីកាលបរមិ្រើ�េទដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបាន�បកាសបិទដំ៏ម្រើណិើ រការ
 

មជ្ឈឈត្តតកមម។

55វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



    កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន ចាបព់័ីបានទទួលម្រើស�កតី
 �ពាងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នអា�ម្រើសាើដែកដែ�បម្រើលើទ�មងរ់បស់
 

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ និងម្រើ�យមនិបោះពាល់ដ៏ល់ម្រើសរភីាព័កាុងការសម្រើ�ម�របស់
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អា�ម្រើសាើឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយក�ិត្តតទុក�កម់្រើលើ�ំណុិ�

�រធាតុ្តន្នាន្នានៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

 (ខ្លួ)  �បការ ៥០.១(ក) មនិអនុវិត្តត�ំម្រើពាះមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ដែដ៏លម្រើ�ញពាកព់័ន័ធនឹងវិធិាន 
ការបម្រើណាត ះអាសនាដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៤៣ (វិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា) 
ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័តាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ ៤៥ (ការម្រើ�ះ 
��យវិវិាទម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តត) ម្រើ�ើយ។

៥០.២.  ការបញ្ជូជូ នម្រើស�កតី�ពាងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ស��បក់ារដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការ

បក��យ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុមស��បក់ារព័ិនិត្តយពិ័�យ័ម្រើលើទ�មង់

  មុនម្រើព័លម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ស��បក់ារដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ ឬ

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុមដូ៏��នដែ�ងកាុង �បការ ៥៣ (ការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត និង
ការបក��យមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ និងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម) ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបញ្ជូជូ ន

ម្រើស�កតី�ពាងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើន្នាះម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នស��បក់ារព័ិនិត្តយពិ័�យ័

ម្រើលើទ�មង។់

  កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន នៃនការទទួលបានម្រើស�កតី�ពាង
 មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ស��បក់ារដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ ឬម្រើស�កតី�ពាង
 

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�ម្រើសាើ ដែកដែ�បម្រើលើទ�មងរ់បស់មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ 

និងម្រើ�យមនិបោះពាល់ដ៏ល់ម្រើសរភីាព័កាុងការសម្រើ�ម�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អា�ម្រើសាើ
ឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយក�ិត្តតទុក�កម់្រើលើ�ំណុិ��រធាតុ្តន្នាន្នានៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

 ប្រ�ការ ៥១. ការលេចញមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

  ម្រើ�ម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបានម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�សបតាម�បការ ៤៩ (ទ�មងន់ៃន
មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័) រ�ួម្រើ�ើយ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិម្រើបាះ�តា ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើលើមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ 

ម្រើ�យមនិបងិង ់និងបញ្ជូជូ នមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�័េយម្រើន្នាះម្រើ�ភាគូីវិវិាទទាំងំអស់ �បសិនម្រើបើការ

បង�់បាកជ់ាមុនដែដ៏លត្ត�មូវិ�ត្តូវិបានបងម់្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. �សបតាម�បការ ៦៤ (�បាក ់
បងជ់ាមុន) ឬ�បសិនម្រើបើកនៃ�មម្រើសវាទាំងំអស់ម្រើលើមជ្ឈឈត្តតការ�ត្តូវិបានបង�់គូប�់ំនួន

ម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. ស��បក់រណីិមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ។

 ប្រ�ការ ៥២. អានិុភាព និិងការអនិុវិ�តមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

  �សបតាម�បការ ៥៣ (ការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត និងការបក��យមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ 
និងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម) មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័នឹងកាា យជាមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ និង�ន

 

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម56



អានុភាព័អនុវិត្តត�ំម្រើពាះគូូភាគូីវិវិាទ ចាបព់័ីកាលបរមិ្រើ�េទដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើន្នាះ�ត្តូវិ

បានម្រើ�ញ និងម្រើបាះ�តា។

  គូូភាគូីវិវិាទ�តូ្តវិអនុវិត្តតមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យមនិបងិង។់ គូូភាគីូវិវិាទទទួល�គ ល់ថា 

ខ្លួាួនមនិ�នសិទធិកាុងការបតឹងជំ្ឈទាំស់ម្រើ�េង ម្រើ��ព័ី�សបតាមបញ្ជូាត្តតិ�ាបដ់ែដ៏ល�ន
 អានុភាព័ចាបប់ងខំ ម្រើ�ើយម្រើ�យមនិអា�ដ៏ក�ូត្តវិញិបាន គូូភាគូីវិវិាទម្រើធ្នូើើការម្រើបាះបង់

សិទធិកាុងការបតឹងជំ្ឈទាំស់របស់ខ្លួាួន ដ៏រាបណាសិទធិកាុងការបតឹងជំ្ឈទាំស់ម្រើន្នាះអា�

 ម្រើបាះបងប់ានម្រើ�យ�នសុព័លភាព័។

 ប្រ�ការ ៥៣. ការតែក�ប្រមូវិ ការ�ំភល��មអិ� និិងការ�កប្រសាយមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ  

  និិងមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ�តែនិែម

៥៣.១.សំម្រើណិើ សំុការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម

  ម្រើលើកដែលងដែត្ត�នការព័នារអំ�ុងម្រើព័លបដែនុមម្រើ�េងព័ីម្រើនះតាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 
រវាងគូូភាគីូវិវិាទ មុនម្រើព័លបិទដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និងម្រើ�យ�នម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

ម្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត កដូ៏៏�ជាម្រើ�កានអ់គូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

ភាគូីវិវិាទណាមយួអា�ម្រើសាើសំុម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមឱ្យយដែកត្ត�មូវិកំ�ុសកាុងការគូណិន្នា  

កំ�ុសដែ�ាកការង្ហារ ម្រើលខ្លាំធ្នូិការ ឬកំ�ុសកាុងការម្រើបាះពុ័មភ ឬកំ�ុសម្រើ�េងៗ ដែដ៏ល

�នលកខណិ��សម្រើដ៏ៀងម្រើន្នាះ ដែដ៏ល�នកាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ 

(�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីទទួលបានមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

  ម្រើលើកដែលងដែត្ត�នការព័នារអំ�ុងម្រើព័លបដែនុមម្រើ�េងព័ីម្រើនះតាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 
រវាងគូូភាគីូវិវិាទ មុនម្រើព័លបិទដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និងម្រើ�យ�នម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិង

ម្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត កដូ៏៏�ជាម្រើ�កានអ់គូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

ភាគីូវិវិាទណាមយួ អា�ម្រើសាើសំុម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមឱ្យយបក��យ ឬបំភិាលឺមិតិ្ត ម្រើលើ�ំណុិ�

ជាកល់ាកណ់ាមយួ ឬដែ�ាកណាមយួនៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

  ម្រើលើកដែលងដែត្ត�នការព័នារអំ�ុងម្រើព័លបដែនុមម្រើ�េងព័ីម្រើនះតាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 
រវាងគូូភាគីូវិវិាទ មុនម្រើព័លបិទដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីបានទទួលមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ភាគូីវិវិាទដែដ៏លបានជូ្ឈនដ៏ំណឹិងម្រើ� 
 

ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តអា�ម្រើសាើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមឱ្យយម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុមម្រើលើ�ំណុិ�

ដែដ៏ល�ត្តូវិបានបង្ហាា ញកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ បោុដែនតមនិបាន�កប់ញូុ្ជូលម្រើ�កាុង
 មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ដែដ៏លបានទទួល។

  ភាគីូវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្តអា��តល់មតិ្តរបស់ខ្លួាួនពាកព់័ន័ធនឹងសំម្រើណិើ ម្រើនះកាុងអំ�ុងម្រើព័ល

សមរមយណាមយួដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។

57វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៥៣.២.ម្រើស�កតសីម្រើ�ម�ម្រើលើការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ និងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម

  �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសំម្រើណិើ ណាមយួសមរមយ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម
 

�ត្តូវិដែកត្ត�មូវិ ម្រើធ្នូើើការបំភិាលឺមិតិ្ត ឬ�តល់ការបក��យជាលាយលកខណ៍ិអកេរ ឬ

ម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុមកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ី
បានទទួលសំម្រើណិើ ម្រើន្នាះ។ �សបតាម�បការ ៥.២ (ការដែកដែ�បម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត)់  
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមអា�ព័នារអំ�ុងម្រើព័លដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិដែកត្ត�មូវិម្រើធ្នូើើ 
ការបំភិាលឺមិតិ្ត �តល់ការបក��យជាលាយលកខណ៍ិអកេរ ឬម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

បដែនុមបានតាមការចាបំា� ់និងម្រើ�យ�នការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ។

  បញ្ជូា ត្តតិចាបព់័ី�បការ ៥០ (ការព័ិនិត្តយពិ័�យ័ម្រើលើទ�មងន់ៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័) ដ៏ល់ 

�បការ ៥២ (អានុភាព័ និងការអនុវិត្តតមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័) �ត្តូវិអនុវិត្តតដូ៏��ា �ំម្រើពាះការ

ផ្លាា ស់បតូរដែដ៏លចាបំា� ់ឬសម�សបដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹងការដែកត្ត�មូវិមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ និង
 

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម។ 

៥៣.៣.ការ�តួ�ម្រើ�តើមរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមកាុងការដែកត្ត�មូវិ

  កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៣០ (�មសិប) នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ ម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមអា��តួ�ម្រើ�តើមកាុងការដែកត្ត�មូវិកំ�ុសដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៥៣.១ 

(សំម្រើណិើ សំុការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ការបក��យ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម)  បាន។

៥៣.៤.ដែ�ាកមយួនៃនមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

 ការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត ឬការបក��យមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ គូឺជាដែ�ាកមយួនៃន
 

 មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

 ប្រ�ការ ៥៤. ការរក�សាឯកសាររ�សំ់សំំណៈំំលេរឿងលេដ្ឋាយអគគលេ�ខាធិិការដ្ឋាា�និ

  ម្រើ�ម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថា មនិ�នសកមមភាព័ត្ត�មូវិម្រើ�េងម្រើទៀត្តដែដ៏ល 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបំម្រើព័ញម្រើទម្រើន្នាះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិធាន្នាថាអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ- 
�ា ន�នឯក�រម្រើព័ញម្រើលញទាំងំ�សុងរបស់សំណំុិម្រើរឿង។

 ប្រ�ការ ៥៥. អំណាចរ�សំ់លេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម

  ម្រើ��ព័ីអំណា�ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុងវិធិានម្រើនះ និងអំណា�ដែដ៏លមនិ�នបដិ៏បបញ្ជូា ត្តតិ
 នៃនវិធិានដែដ៏ល�នអានុភាព័ចាបប់ងខំរបស់�ាបដ់ែដ៏ល�គូប�់គូងមជ្ឈឈត្តតការម្រើទម្រើន្នាះ 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�នអំណា�កាុងការ៖

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម58



 (ក)  បង្ហាគ បឱ់្យយ�នការដែកដែ�បកិ�ុសនាណាមយួ កាុងក�មតិ្តដែដ៏លត្ត�មូវិឱ្យយ�នការ

ដែកត្ត�មូវិកំ�ុស ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាជាការម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យភាគូី
ទាំងំអស់នៃនកិ�ុសនាម្រើន្នាះ។ ម្រើស�កតីបង្ហាគ បម់្រើនះ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាមលកខខ្លួណិឌ  
នៃន�ាប�់គូប�់គូងកិ�ុសនាដែដ៏លអនុញ្ញាា ត្តឱ្យយ�នការដែកដែ�បកិ�ុសនា

 (ខ្លួ)  បង្ហាគ បឱ់្យយ�នការរកា សតុក លក ់ឬការម្រើ�បើ�បាស់�ទព័យ ឬវិត្តុុណាមយួ ដែដ៏ល

ជាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ ឬជាដែ�ាកណាមយួនៃនកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ

 (គូ)  តាមការម្រើសាើសំុរបស់ភាគូីវិវិាទ ម្រើដ៏ើមបមី្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ឱ្យយបងក់នៃ�មម្រើសវា
 

មជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏លមនិទាំនប់ានបង់

 (ឃ)  បង្ហាគ បភ់ាគូីវិវិាទឱ្យយធាន្នាថា មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ដែដ៏លនឹងម្រើ�ញកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការ
 

មជ្ឈឈត្តតការមនិ�ត្តូវិកាា យជា�ម ន�បសិទធភាព័ម្រើ�យ�រការបំបាត្ត�់ទព័យម្រើ�យ 
ភាគីូវិវិាទណាមយួម្រើ�ើយ

 (ង)  បង្ហាគ បភ់ាគូីវិវិាទឱ្យយ�តល់�បាកក់កស់��បម់្រើ��ុុយ�ំណាយម្រើលើម្រើសវាដែ�ាក

�ាប ់ ឬ�ំណាយម្រើ�េងម្រើទៀត្តកាុងទ�មងណ់ាមយួដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
យល់ថាសម�សប 

 (�)  បង្ហាគ បភ់ាគូីវិវិាទឱ្យយ�តល់�បាកក់កស់��បម់យួដែ�ាកនៃនទឹក�បាកណ់ាមយួនៃន

វិវិាទ ឬទឹក�បាកទ់ាំងំអស់នៃនវិវិាទម្រើ�មជ្ឈឈត្តតការ

 (�)  កំណិត្តទ់ណិឌ កមមដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមយល់ថាសម�សប�ំម្រើពាះភាគូីវិវិាទ 

ដែដ៏លខ្លួកខ្លាំន ឬបដិ៏ម្រើសធ្នូមនិម្រើ�រព័វិធិានម្រើនះ ម្រើស�កតីបង្ហាគ ប ់ឬម្រើស�កតីដែណិន្នា ំ

របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ម្រើ�យដែ�ាក ឬខ្លួកខ្លាំន ឬបដិ៏ម្រើសធ្នូ

�ូលរមួ ការ�បជំុ្ឈ ឬសវិន្នាការ

 (ជ្ឈ)  តាមការសម�សប សម្រើ�ម�ម្រើលើ�ំណុិ�វិវិាទដែដ៏លមនិ�ត្តូវិបានបង្ហាា ញ ឬដែដ៏ល 

�ត្តូវិបានម្រើលើកម្រើ�ើងម្រើ�យតុ្តណិាី ភាព័កាុងឯក�រន្នាន្នាដូ៏��នដែ�ងកាុង�បការ 

៣៧ (ការ�កម់្រើស�កតីដែ�ាងម្រើ�យគូូភាគីូវិវិាទ)  �បសិនម្រើបើ�ំណុិ�វិវិាទម្រើន្នាះ�ត្តូវិ

បានបង្ហាា ញ�ោ ង�ាស់លាស់ដ៏ល់ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត និងភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត

�ត្តូវិបាន�តល់ឱ្យកាស�គូប�់�នក់ាុងការម្រើ�ាើយត្តប

 (ឈ)  សម្រើ�ម�អំពី័�ាបដ់ែដ៏ល�គូប�់គូងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ និង 

 (ញ)  សម្រើ�ម�ម្រើលើការទាំមទាំរ ឬបុព័ើសិទធិតាម�ាូវិ�ាប ់ឬបុព័ើសិទធិម្រើ�េងម្រើទៀត្ត។

59វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម60 

ជ្ឈំពូ័កទី ៧

កនៃប្រមទៅសវា

 ប្រ�ការ ៥៦. កម្រៃប្រមលេសំវាមជ្�ឈ�តកមម

៥៦.១.កនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម និងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.

 កនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម រមួ�ន៖

 (ក) កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿង និងកនៃ�មម្រើសវាម្រើលើពាកយសំុន្នាន្នា 

 (ខ្លួ) កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល

 (គូ) កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

 (ឃ) កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

 (ង) កនៃ�មម្រើសវាន្នាន្នាស��បន់ីត្តិវិធិ្នូីមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់និង

 (�)  កនៃ�ម�ំណាយម្រើ�េងៗរបស់មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និង ម.ជ្ឈ.ម.

  ដូ៏��នកំណិត្តច់ាបព់័ី�បការ ៥៦ (កនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម) ដ៏ល់�បការ ៦២  
(ការ�ំណាយម្រើ�េងៗ របស់មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និង ម.ជ្ឈ.ម.)។  

  អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន �ត្តូវិកំណិត្តក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យអនុម្រើលាមតាមជ្ឈំពូ័កម្រើនះ 
និងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ដែដ៏ល�ត្តូវិបានអនុមត័្តម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. �សបតាមបទ 
បញ្ញាជ នៃ�ាកាុងរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ ការកំណិត្តក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមមរបស់អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 
ជាការកំណិត្ត�ុ់ព័រ។ កាុងករណីិដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបានម្រើ�ះ��យម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តត 
ឬ�តូ្តវិបានបញុ្ជូបម់្រើ�យមនិ�នការម្រើធ្នូើើសវិន្នាការអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�តូ្តវិកំណិត្ត ់
កនៃ�មម្រើសវាជា�ុព័រស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមមនៃនករណីិម្រើន្នាះ។ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិ 
កំណិត្តក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនករណីិម្រើនះម្រើ�យព័ិចារណារាល់កាល�ម្រើទស�នៃន 



សំណំុិម្រើរឿងរាបប់ញូុ្ជូលទាំងំដំ៏ណាកក់ាលនៃនដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតកមម 
�ត្តូវិបានម្រើ�ះ��យម្រើ�យសម័�គូ�ិត្តត ឬ�ត្តូវិបានបញុ្ជូប។់ កាុងករណីិដែដ៏លកនៃ�មម្រើសវា 
មជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏លកំណិត្ត�់នត្តំនៃលទាំបជាង�បាកប់ងជ់ាមុន ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិបងើិលសង 
ម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទវិញិនូវិទឹក�បាកម់្រើ�តាមស���ត្តដែដ៏លគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង

 
�ា  ឬតាមស���ត្តដូ៏��ា នឹងស���ត្តដែដ៏ល�បាកប់ងជ់ាមុន�ត្តូវិបានបង ់�បសិន 
ម្រើបើមនិ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងរវាងគូូភាគូីវិវិាទម្រើទម្រើន្នាះ។

៥៦.២.ការដែកដែ�ប និងការអនុវិត្តតតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.

  �កុម�បឹកា�បតិ្តបត្តតិរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. អា�ម្រើធ្នូើើដែកដែ�បតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ខ្លួាួនម្រើ�ម្រើព័ល

ណាមយួដែដ៏ល�កុម�បឹកា�បតិ្តបត្តតិយល់ថាសម�សប។ តារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. 

ដែដ៏ល�ត្តូវិអនុវិត្តត  គូឺតារាងកនៃ�មម្រើសវាដែដ៏ល�នសុព័លភាព័ជាធ្នូរ�នម្រើ�កាលបរមិ្រើ�េទ 
ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមម្រើព័ញម្រើលញ�សប 
តាម�បការ ៧.១ (ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម)។

៥៦.៣.ការដែបងដែ�កកនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម

  ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិកំណិត្តឱ់្យយបាន�ាស់លាស់នូវិកនៃ�មម្រើសវាសរបុស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមម  
ម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័របស់ខ្លួាួន។ ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េង

 ព័ីម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិកំណិត្តឱ់្យយជាកល់ាកអ់ំពី័ការដែបងដែ�កកនៃ�មម្រើសវាស��ប ់
មជ្ឈឈត្តតកមមរវាងគូូភាគីូវិវិាទម្រើ�កាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

  អនុម្រើលាមតាមបញ្ជូាត្តតិខ្លាំងម្រើលើ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិកំណិត្ត�់ំនួនទឹក�បាកដ់ែដ៏ល 
ភាគូីវិវិាទ�ខ ង�ត្តូវិបងម់្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត។ ស��បក់ារកំណិត្តម់្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

�ត្តូវិយកមកពិ័ចារណានូវិ�ំនួនទឹក�បាកប់ងជ់ាមុន ដែដ៏លគូូភាគូីវិវិាទបានបងម់្រើ� 

ម.ជ្ឈ.ម. ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង�បការ ៦៤ (�បាកប់ងជ់ាមុន)។

៥៦.៤.ការទទួលខុ្លួស�ត្តូវិរមួ�ា  និងម្រើ�យដែ�កព័ី�ា

  គូូភាគីូវិវិាទ�ត្តូវិទទួលខុ្លួស�ត្តូវិរមួ�ា  និងម្រើ�យដែ�កព័ី�ា កាុងការបងក់នៃ�មម្រើសវា
 

សរបុស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម.។ 

 ប្រ�ការ ៥៧. កម្រៃប្រមលេសំវាចុ��ញីី្សំំណំំៈលេរឿង និិងកម្រៃប្រមលេសំវាលេ�ើពាក�យសំុនំ្ទាន្ទា

៥៧.១.អ�តាឆ្នាំការ  (អ�តាម្រើ�រ)

  កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿង និងកនៃ�មម្រើសវាម្រើលើពាកយសំុន្នាន្នា�ត្តូវិបានកំណិត្តជ់ា 

អ�តាឆ្នាំការ (អ�តាម្រើ�រ) ដូ៏��នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។

61វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៥៧.២.ការបងក់នៃ�មម្រើសវាឱ្យយទាំនម់្រើព័លម្រើវិលា

 ភាគូីបតឹងទាំមទាំរ�តូ្តវិបងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីម្រើ�ម្រើព័ល�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំព័ី
 

មជ្ឈឈត្តតកមម។ ភាគីូបតឹងទាំមទាំរនៃនបណិតឹ ងត្តប�ត្តូវិបងក់នៃ�មម្រើសវាបដែនុមស��បក់ារ 
�ុះបញ្ជូជ ីម្រើ�ម្រើព័ល�កប់ណិតឹ ងត្តប។

  ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការបងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីឱ្យយបាន�គូប�់ំនួនទាំនម់្រើព័លម្រើវិលា �ត្តូវិ
ចាត្តទុ់កជា ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការ�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមមដូ៏��នកំណិត្ត់
កាុង�បការ ៧.៥ (ភាព័មនិម្រើព័ញម្រើលញនៃនម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម) ឬអា�
�បឈមនឹងហានិភិយ័ដែដ៏លបណិតឹ ងត្តបរបស់ភាគូីវិវិាទមនិ�តូ្តវិបានម្រើលើកយកមក
ព័ិចារណាកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។ 

  រាល់ពាកយសំុន្នាន្នា ដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ�ត្តូវិភាជ បម់កជាមយួកនៃ�មម្រើសវា 
ម្រើលើពាកយសំុដូ៏��នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវា ម.ជ្ឈ.ម.។ ការខ្លួកខ្លាំនកាុងការបង់
កនៃ�មម្រើសវាម្រើលើពាកយសំុឱ្យយបាន�គូប�់ំនួនទាំនម់្រើព័លម្រើវិលា ពាកយសំុទាំងំម្រើន្នាះមនិ�ត្តូវិ
បានម្រើលើកយកមកពិ័ចារណាកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ។

៥៧.៣. ការមនិសង�បាកវ់ិញិ

 កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ី គឺូជាកនៃ�មដែដ៏លមនិ�ត្តូវិសងវិញិម្រើន្នាះម្រើទ។  

 ប្រ�ការ ៥៨. កម្រៃប្រមលេសំវារដំឋបា�

៥៨.១.ការកំណិត្តក់នៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល

  កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល�ត្តូវិកំណិត្តម់្រើ�យដែ�ិកម្រើលើត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង

តារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ។ 

៥៨.២.ការគូណិន្នាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ

  ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ គូឺជាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនរាល់ការទាំមទាំរ និងបណិតឹ ងត្តបទាំងំអស់។ 
�បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទបាន�កក់ារម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិ
បញូុ្ជូលទឹក�បាកម់្រើន្នាះកាុងការគូណិន្នាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ �បសិនម្រើបើការម្រើ�ះ�តាម
ការកាត្តក់ងម្រើន្នាះបណាត លឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នបនាុកការង្ហារម្រើ��ើនបដែនុមម្រើទៀត្ត។ 

៥៨.៣.ការដែកដែ�បការទាំមទាំរ និងការម្រើ�ះ�

  ម្រើទាំះបីជាត្តនៃមានៃនការទាំមទាំរ បណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង �បសិន 
ម្រើបើពាកព់័ន័ធ �ត្តូវិបានកាត្តប់នុយ�សបតាម�បការ ៣៨.២ (ការដែកដែ�បពាកយបណិតឹ ង 
នងិការដែកដែ�បការម្រើ�ះ�) កម៏្រើ�យ កក៏�នៃមម្រើសវារដ៏ាបាលមនិ�ត្តូវិបានកាត្តប់នុយ
ម្រើ�ើយ។ �បសិនម្រើបើ�ំនួនទឹក�បាកន់ៃន ការទាំមទាំរ បណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាម
ការកាត្តក់ង �បសិនម្រើបើពាកព់័ន័ធ �ត្តូវិបានដំ៏ម្រើ�ើង�សបតាម�បការ ៣៨.២ (ការដែកដែ�ប
ពាកយបណិតឹ ង និងការដែកដែ�បការម្រើ�ះ�) ម្រើន្នាះក�នៃមម្រើសវារដ៏ាបាលនឹង�ត្តូវិដំ៏ម្រើ�ើង
�សបតាមតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. �ងដែដ៏រ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម62



៥៨.៤.ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទដែដ៏លមនិអា�កំណិត្តប់ាន

  �បសិនម្រើបើត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទដែដ៏លជាត្តនៃមានៃនការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តបមនិអា�

កំណិត្តប់ាន ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏ល�បាកប់ងជ់ាមុន�ត្តូវិដ៏ល់កំណិត្តប់ង ់អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 
�ត្តូវិបាោ ន�់ម នកនៃ�មម្រើសវាបម្រើណាត ះអាសនាស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើលកខណិ�

នៃនវិវិាទ និងកាល�ម្រើទស�នៃនសំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗ។ ការបាោ ន�់ម នបម្រើណាត ះអាសនា

ម្រើនះអា��ត្តូវិបានដែកដែ�ប�សបតាមព័ត័្ត�៌នដែដ៏លទទួលបានន្នាម្រើព័លម្រើ�កាយៗមក។

៥៨.៥.ការដែកដែ�បកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល

  ស��បក់ាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសណាមយួដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នយល់ម្រើឃើញថា 

សម-ម្រើ�តុ្ត�លកាុងការបនុយ ឬដំ៏ម្រើ�ើងកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុង

តារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នអា�ដែកដែ�បកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល 

របស់សំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗបាន។ កាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសអា�រមួ�នជាអាទប៍រ�ិណិ

ការង្ហារត្តិ�ត្តួ�របស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យ�រដែត្តការបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ

មុនកាលកំណិត្ត ់ឬបរ�ិណិការង្ហារបដែនុមដែដ៏ល ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិបំម្រើព័ញ។ ការដ៏ំម្រើ�ើង

កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលម្រើនះមនិ�ត្តូវិម្រើលើសព័ី ៣០% (�មសិបភាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវា

រដ៏ាបាលដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៥៩. កម្រៃប្រមលេសំវាតែ�ងតាំំងមជ្�ឈ�តករ

  កាុងករណីិដែដ៏លការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិបានត្ត�មូវិ ឬម្រើសាើម្រើ�ើង 

ភាគូីវិវិាទដែដ៏លម្រើសាើម្រើ�ើងម្រើន្នាះ�ត្តូវិបងក់នៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករម្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. ដូ៏� 
�នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ស��បក់ារដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល

ម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំនិង នីត្តិវិធិ្នូី។  

 ប្រ�ការ ៦០. កម្រៃប្រមលេសំវាលេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម

៦០.១.ការកំណិត្តក់នៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�តូ្តវិកំណិត្តម់្រើ�យដែ�ិកម្រើលើត្តនៃមាកមមវិតុុ្តនៃនវិវិាទដូ៏��ន
 

កំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ មុនម្រើព័លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបាន 
ម្រើរៀប�ំបម្រើងើើត្ត គូូភាគីូវិវិាទអា��ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងម្រើលើវិធិ្នូី�ស្រ្តសតកាុងការកំណិត្តក់នៃ�ម

 
ម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមបាន។

៦០.២.ការគូណិន្នាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ

  ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ គូឺជាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនរាល់ការទាំមទាំរ និងបណិតឹ ងត្តប។ �បសិនម្រើបើ
ភាគូីវិវិាទ�ន�កក់ារម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិបញូុ្ជូល

ទឹក�បាកម់្រើន្នាះកាុងការគូណិន្នាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ �បសិនម្រើបើការម្រើ�ះ�តាមការ

កាត្តក់ងម្រើន្នាះបណាត លឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នបនាុកការង្ហារម្រើ��ើនបដែនុមម្រើទៀត្ត។

63វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



៦០.៣.ការដែកដែ�បការទាំមទាំរ និងការម្រើ�ះ�

  ម្រើទាំះបីជាត្តនៃមានៃន ការទាំមទាំរ បណិតឹ ងត្តប ឬការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង �បសិន 

ម្រើបើពាកព់័ន័ធ �ត្តូវិបានកាត្តប់នុយ�សបតាម�បការ ៣៨.២ (ការដែកដែ�ប ពាកយបណិតឹ ង 
និងការដែកដែ�បការម្រើ�ះ�) កម៏្រើ�យ កក៏នៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�ត្តូវិបាន

កាត្តប់នុយម្រើ�ើយ។  �បសិនម្រើបើ�ំនួនទឹក�បាកន់ៃន ការទាំមទាំរ បណិតឹ ងត្តប ឬការ

ម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង �បសិនម្រើបើពាកព់័ន័ធ �ត្តូវិបានដ៏ំម្រើ�ើង�សបតាម�បការ 

៣៨.២ (ការដែកដែ�ប ពាកយបណិតឹ ង និងការដែកដែ�បការម្រើ�ះ�) ម្រើន្នាះ ក�នៃមម្រើសវាម្រើវិទិកា 
មជ្ឈឈត្តតកមមនឹង�តូ្តវិដំ៏ម្រើ�ើង�សបតាមតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. �ងដែដ៏រ។

៦០.៤.ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទដែដ៏លមនិអា�កំណិត្តប់ាន

  �បសិនម្រើបើត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ ដែដ៏លជាត្តនៃមានៃនការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តប មនិអា�

កំណិត្តប់ានម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏ល�បាកប់ងជ់ាមុន�ត្តូវិដ៏ល់កំណិត្តប់ង ់អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន

�ត្តូវិបាោ ន�់ម នកនៃ�មម្រើសវាបម្រើណាត ះអាសនាស��បម់ជ្ឈឈត្តតកមមម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើលកខណិ�

នៃនវិវិាទ និងកាល�ម្រើទស�នៃនសំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗ។ ការបាោ ន�់ម នបម្រើណាត ះអាសនាម្រើនះ

អា��ត្តូវិបានដែកដែ�ប�សបតាមព័ត័្ត�៌នដែដ៏លទទួលបានន្នាម្រើព័លម្រើ�កាយៗមក។

៦០.៥.�ម នកិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�យដែ�កជាមយួភាគូីវិវិាទម្រើលើកនៃ�មម្រើសវា និងការ�ំណាយ

  មជ្ឈឈត្តតករ�នសិទធិទទួលបាន�តឹ្តមដែត្តកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងការសង�ត្តលប់
 

មកវិញិនូវិការ�ំណាយន្នាន្នាដែដ៏លដែបងដែ�ក និងកំណិត្តម់្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន

ដែត្តបោុម្រើណាះ ះ។ មជ្ឈឈត្តតករមនិអា��ុះកិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងជាមយួ ឬទទួលកនៃ�មម្រើ�យផ្លាា ល់ 

ឬម្រើ�យ�បម្រើ�លព័ីភាគូីវិវិាទណាមយួ ឬអាកត្តំណាងរបស់គូូភាគូីវិវិាទ ស��បក់នៃ�ម

ម្រើសវា ឬការ�ំណាយរបស់ខ្លួាួនម្រើ�ើយ។

៦០.៦.ការដែបងដែ�កនៃ�ាកាុង�ំម្រើពាះកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  មជ្ឈឈត្តតករ�នម្រើសរភីាព័កាុងការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើលើការដែបងដែ�កកនៃ�មម្រើសវារបស់ខ្លួាួន។ 

�បសិនម្រើបើ�ម នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងអំពី័បញ្ញាា ម្រើនះ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិអនុវិត្តតវិធិាន

ខ្លាំងម្រើ�កាម៖

 (ក)  កាុងករណីិម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនស�ជិ្ឈកមជ្ឈឈត្តតករ ៣ (បី) របូ៖ ៤០% (ដែសសិប

ភាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមសរបុ�ត្តូវិដែបងដែ�កម្រើ��បធានម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមម និង៦០% (�ុកសិបភាគូរយ) ដែដ៏លម្រើ�សល់�ត្តូវិដែបងដែ�កម្រើសមើ�ា

រវាងមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�េងម្រើទៀត្ត។

 (ខ្លួ) កាុងករណីិដ៏នៃទម្រើទៀត្តរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនស�ជិ្ឈកមជ្ឈឈត្តតករម្រើ��ើនរបូ៖ ៥% 

(�បាភំាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមសរបុ�ត្តូវិដែបងដែ�កម្រើ��បធាន 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និង៩៥% (ម្រើ�សិប�បាភំាគូរយ) ដែដ៏លម្រើ�សល់�ត្តូវិដែបងដែ�ក

ម្រើសមើ�ា រវាងមជ្ឈឈត្តតករទាំងំអស់ រមួទាំងំ�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ងដែដ៏រ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម64



៦០.៧.កនៃ�មម្រើសវាកាុងករណីិ�នការ�កម់ជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស

  ម្រើ�យដែ�ិកម្រើលើការង្ហារជាកដ់ែសតងរបស់មជ្ឈឈត្តតករបានបំម្រើព័ញ និងកាល�ម្រើទស�ពាកព់័ន័ធ 

ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិកំណិត្តក់នៃ�មដែដ៏ល�ត្តូវិបងម់្រើ�មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លបាន

បញុ្ជូបត់្តួន្នាទីរបស់ខ្លួាួនមុនម្រើព័លដំ៏ម្រើណិើ រការសវិន្នាការ�ត្តូវិបានបញុ្ជូប ់ម្រើទាំះការបញុ្ជូប់

ម្រើន្នាះម្រើ�យ�រមូលម្រើ�តុ្តអើីកម៏្រើ�យ និងម្រើ�មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល�ត្តូវិបាន�កជ់្ឈំនួស។ 

  កនៃ�មម្រើសវាសរបុរបស់មជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លឈបព់័ីត្តួន្នាទី និងមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លជំ្ឈនួស មនិ

អា�ម្រើលើសព័ី ១២០% (មយួរយនៃមភភាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវាដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏ល 
�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំដំ៏បូងអា�នឹងទទួលបាន �បសិនម្រើបើមជ្ឈឈត្តតកររបូម្រើន្នាះបានកាន ់
សំណំុិម្រើរឿងរ�ូត្តដ៏ល់ទីបញុ្ជូបម់្រើ�ើយ។

៦០.៨.ការដែកដែ�បកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

  ស��បក់ាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសណាមយួដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នយល់ម្រើឃើញថា  
សមម្រើ�តុ្ត�លកាុងការបនុយ ឬដំ៏ម្រើ�ើងកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏ល�នកំណិត្ត់
កាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា នអា�ដែកដែ�បកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកា

មជ្ឈឈត្តតកមមនៃនសំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗបាន។ កាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសរមួ�នជាអាទប៍រ�ិណិ 
ការង្ហារត្តិ�ត្តួ�ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបំម្រើព័ញម្រើ�យ�រដែត្តការបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការ
មជ្ឈឈត្តតការមុនកាលកំណិត្ត ់ឬបរ�ិណិការង្ហារម្រើ��ើនបដែនុម ដែដ៏ល ម.ជ្ឈ.ម. �តូ្តវិបំម្រើព័ញ 
ពាកព់័ន័ធនឹងសំម្រើណិើ ជាបនតបន្នាា បន់្នាន្នាស��បវ់ិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាការជ្ឈំទាំស់
ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ឬទ�ាីករណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។ ការដំ៏ម្រើ�ើង
កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមម្រើនះមនិ�ត្តូវិម្រើលើសព័ី ៣០% (�មសិបភាគូរយ) នៃនកនៃ�ម

 
ម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៦១. កម្រៃប្រមលេសំវាន្ទាន្ទា សំប្រម្មា�់និី�ិវិិធិីមជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់

  ភាគីូវិវិាទដែដ៏លម្រើសាើសំុវិធិានបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន់�តូ្តវិបង ់
កនៃ�មម្រើសវាន្នាន្នា ស��បន់ីត្តិវិធិ្នូីមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នដ់ែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុងតារាង

 
កនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ កនៃ�មម្រើសវាម្រើនះ�ត្តូវិបងឱ់្យយ�គូប�់ំនួនម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏ល

�កព់ាកយសំុម្រើន្នាះ។

 ប្រ�ការ ៦២. ការចំណាយលេ���ងៗ រ�សំ់មជ្�ឈ�តករ�ន្ទាា�និ់ លេវិទិិកាមជ្�ឈ�តកមម  

  និិង ម.ជ្.ម. 

 ការ�ំណាយម្រើ�េងៗ របស់មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និង ម.ជ្ឈ.ម. រមួ�ន៖  

 (ក)  �ំណាយជាកដ់ែសតងម្រើ�េងៗ ដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករម្រើ�បើ�បាស់កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ 
រមួ�នការ�ំណាយសមម្រើ�តុ្ត�លស��ប ់ការម្រើធ្នូើើដ៏ំម្រើណិើ រ សណាា �រ អាហារ 

និងការ�ំណាយចាបំា�ម់្រើ�េងម្រើទៀត្ត

65វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 (ខ្លួ)  �ំណាយស��បអ់ាកជំ្ឈន្នាញដែដ៏ល�ត្តូវិបានដែត្តងតាងំម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់

ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬជំ្ឈនួយដ៏នៃទម្រើទៀត្ត ដែដ៏លជាត្ត�មូវិការរបស់ 
មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់ឬម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និង

 (គូ)  �ំណាយស��បន់ៃ�ាសំភារ�បរកិាខ រន្នាន្នា ឬម្រើសវាកមមបដែនុម ដែដ៏ល�តល់ម្រើ�យ 

ម.ជ្ឈ.ម.។

  �កុម�បឹកា�បតិ្តបត្តតិរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. អា�ម្រើ�ញម្រើស�កតីដែណិន្នាអំំពី័ការ�ំណាយដូ៏�

បានបញ្ញាជ កខ់្លាំងម្រើដ៏ើម។

 ប្រ�ការ ៦៣. លេសាហុុ័យចំណាយលេ�ើលេសំវាតែ�ុកច�បា�់ និិងការចំណាយលេ���ងៗ 

  រ�សំ់ភាគីវិិវាទិ

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�ន
 

សមត្តុកិ�ុបង្ហាគ ប ់ កាុងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័របស់ខ្លួាួន ឱ្យយភាគីូវិវិាទ�ខ ងបងក់ារ�ំណាយ
 ស��ប ់ ម្រើសវា�ាូវិ�ាប ់ និងការ�ំណាយម្រើ�េងៗ មយួដែ�ាក ឬទាំងំ�សុងរបស់ 

ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត។

 ប្រ�ការ ៦៤. ប្របាក់�ង់ជាមុនិ

៦៤.១.�បាកប់ងជ់ាមុនស��បក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម 

  គូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិបងម់្រើ� ម.ជ្ឈ.ម. នូវិ�បាកប់ងជ់ាមុនស��បក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម

កាុងត្តនៃមាបាោ ន�់ម នណាមយួ ម្រើលើកដែលងដែត្តកនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីដែដ៏ល�ត្តូវិបងទ់ាំងំ 
�សុង�សបតាម�បការ ៥៧.២ (ការបងក់នៃ�មម្រើសវាឱ្យយទាំនម់្រើព័លម្រើវិលា)។

  អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�នសមត្តុកិ�ុកំណិត្តត់្តនៃមានៃន�បាកប់ងជ់ាមុន។ ម្រើលើកដែលងដែត្ត

�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ ភាគីូបតឹងទាំមទាំរ និងភាគូីម្រើ�ាើយត្តប �ត្តូវិបង�់បាកប់ង់

ជាមុន�ា កព់ាកក់ណាត ល។ ការបង�់ត្តូវិម្រើធ្នូើើកាុងទ�មងជ់ាមូលបបទាំនប�ត្ត ឬការម្រើ�ារ

�ូលគូណិនីធ្នូន្នា�រ ដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ 

នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីទទួលបានការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងពី័អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។ 

៦៤.២.ការបងប់ដែនុមនូវិ�បាកប់ងជ់ាមុន

  ម្រើ�កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ រមួ�នជាអាទ ៍ កាុងករណីិដែដ៏ល�នការម្រើកើនម្រើ�ើង
 នៃនត្តនៃមាកមមវិតុុ្តនៃនវិវិាទ សំម្រើណិើ ន្នាន្នាដែដ៏លម្រើសាើឱ្យយ�នវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា

ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ឬទ�ាីករណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 

អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នអា�ម្រើសាើឱ្យយគូូភាគីូវិវិាទបងប់ដែនុមនូវិ�បាកប់ងជ់ាមុន។ ការបង់

បដែនុមម្រើនះ�ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងកាុងអំ�ុងម្រើព័ល ១៥ (ដ៏ប�់បា)ំ នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីទទួល

បានការជូ្ឈនដំ៏ណឹិងពី័អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម66



៦៤.៣.ការផិ្លាក ឬការបញ្ជូឈបដំ់៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ

  កាុងករណីិដែដ៏ល�បាកប់ងជ់ាមុនមនិ�ត្តូវិបានបងទ់ាំងំ�សុងតាមកាលកំណិត្តដ់ែដ៏ល

�ត្តូវិបងម់្រើទម្រើន្នាះ អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន�ត្តូវិជូ្ឈនដ៏ំណឹិងដ៏ល់គូូភាគូីវិវិាទម្រើដ៏ើមបឱី្យយភាគូីវិវិាទ
 

ណាមយួបងនូ់វិទឹក�បាកដ់ែដ៏ល�ត្តូវិបង។់ �បសិនម្រើបើ�បាកម់្រើ�ដែត្តមនិ�ត្តូវិបានបង់

កាុងរយ�ម្រើព័លដែដ៏លបានកំណិត្តម់្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 

ម្រើ�កាយព័ីបានព័ិភាកាជាមយួម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម អា�ឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមផិ្លាកការង្ហារ 

និងកំណិត្តអ់ំ�ុងម្រើព័លមយួដែដ៏លការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តប ដែដ៏លពាកព់័ន័ធម្រើន្នាះ�ត្តូវិ

ចាត្តទុ់កថាបានដ៏កម្រើ�ម្រើព័ល�ុត្តកំណិត្តអ់ំ�ុងម្រើព័លម្រើន្នាះ។ ការកំណិត្តអ់ំពី័ការដ៏ក 

ការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តបម្រើនះ មនិ�ត្តូវិបោះពាល់ដ៏ល់ការ�ក ់ការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ង

ត្តបម្រើនះជា�មីម្រើ�យភាគូីវិវិាទណាមយួម្រើ�កាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�េងម្រើទៀត្តម្រើ�ើយ។ 

  ភាគីូវិវិាទនីមយួៗអា�បងស់របុនូវិ�បាកប់ងជ់ាមុនស��បក់នៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតកមម 

ពាកព់័ន័ធនឹងការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តប �បសិនម្រើបើភាគូីវិវិាទណាមយួខ្លួកខ្លាំន

មនិបានបង�់ំដែណិកដែដ៏លខ្លួាួន�ត្តូវិបង។់ ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ឬអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន

អា�ផិ្លាកការង្ហារខ្លួាួន មយួដែ�ាក ឬទាំងំ�សុង ឬកប៏ញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែត្តមតង 

�បសិនម្រើបើ�បាកប់ងជ់ាមុនដែដ៏លត្ត�មូវិម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ មយួ�ំដែណិក ឬទាំងំ�សុងមនិ�ត្តូវិ 
បានបងម់្រើទម្រើន្នាះ។

៦៤.៤.ការបងប់ម្រើណាត ះអាសនា

  អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន អា�បង្ហាគ បថ់ាការបងប់ម្រើណាត ះអាសនាអា�ម្រើធ្នូើើព័ីម្រើព័លមយួម្រើ�

ម្រើព័លមយួ ម្រើ�យដ៏កម្រើ�ញព័ីកាុងកញុ្ជូប�់បាកប់ងជ់ាមុន ស��បក់នៃ�មម្រើសវាបាោ ន ់
�ម នស��ប ់ម.ជ្ឈ.ម. ឬមជ្ឈឈត្តតករ ឬ�ំណាយន្នាន្នាដែដ៏ល ម.ជ្ឈ.ម. ឬមជ្ឈឈត្តតករ បាន

�ំណាយរ�ួម្រើ�ើយ។ 

៦៤.៥. ទិន្នានុបបវិត្តតន�៍ំណាយសម្រើងខបរបស់�បាកប់ងជ់ាមុន ការសងម្រើ�វិញិនូវិទឹក�បាក់

ដែដ៏លមនិបាន�ំណាយ និងការ�បាក់

  បន្នាា បព់័ីម្រើ�ញមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័�ុព័រ ឬមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័តាមការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង ឬម្រើស�កត
 ី

បង្ហាគ បប់ញ្ជូឈបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន�ត្តូវិ�តល់ម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទ  
នូវិទិន្នានុបបវិត្តតន�៍ំណាយសម្រើងខបរបស់�បាកប់ងជ់ាមុនដែដ៏លបានទទួល និងម្រើ�បើ 
�បាស់។ ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិសងម្រើ�គូូភាគូីវិវិាទវិញិនូវិទឹក�បាកដ់ែដ៏លមនិបាន�ំណាយ

តាមស���ត្តដែដ៏លគូូភាគូីវិវិាទបាន�ព័មម្រើ�ព័ៀង ឬតាមស���ត្តដូ៏��ា នឹង 

ស���ត្តដែដ៏ល�បាកប់ងជ់ាមុន�ត្តូវិបានបង ់ �បសិនម្រើបើមនិ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀង 
រវាងគូូភាគូីវិវិាទម្រើទម្រើន្នាះ។ ការ�បាកន់ៃន�បាកប់ងជ់ាមុន ឬ�បាកក់កធ់ាន្នា�ត្តូវិ 
រកាទុកជា�ំណូិលរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ 
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៦៤.៦. ការមនិទទួលខុ្លួស�ត្តូវិ�ំម្រើពាះការ�ំណាយ ដែដ៏ល�ួសព័ី�បាកប់ងជ់ាមុន ឬ

�បាកក់កម់្រើដ៏ើមបធីាន្នា

  ម.ជ្ឈ.ម. រមួបញូុ្ជូលទាំងំ ស�ជ្ឈិក អភិបិាល ទី�បឹកា ម្រើលខ្លាំ និងបុគូគលិក
 របស់ ម.ជ្ឈ.ម. មនិទទួលខុ្លួស�ត្តូវិបងនូ់វិការ�ំណាយណាមយួដែដ៏ល�ួសព័ ី

�បាកប់ងជ់ាមុន ឬ�បាកក់កម់្រើដ៏ើមបធីាន្នាម្រើ�ើយ។

 ប្រ�ការ ៦៥. កម្រៃប្រមលេសំវាមជ្�ឈ�តកមមដំំលេណៈើរការលេប្រកាមវិិធានិលេ���ង លេប្រ�ពី  

  វិិធានិសំតីពីមជ្�ឈ�តការ ម.ជ្.ម.

  ម្រើលើកដែលងអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នកំណិត្តម់្រើ�េងពី័ម្រើនះ តារាងកនៃ�មម្រើសវា ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិ

អនុវិត្តត�ងដែដ៏រ�ំម្រើពាះដ៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏លចាត្តដ់ែ�ងម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�កាម 
វិធិានម្រើ�េងម្រើ��ពី័វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ ម.ជ្ឈ.ម. ។
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ជ្ឈំពូ័កទី ៨

បុទូបុបញ្ញញតិតិទៅ�េ�ៗ

 ប្រ�ការ ៦៦. ការសំម្មាា��់

៦៦.១.ភាព័ឯកជ្ឈននៃនដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ  

  ម្រើលើកដែលងដែត្តគូូភាគីូវិវិាទ�នការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ រាល់ការ�បជំុ្ឈ និងសវិន្នាការ

ន្នាន្នា �ត្តូវិម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងជាលកខណិ�ឯកជ្ឈន និងកំណិត្ត�់តាម្រើ�េងៗ �បតិ្តចារកិ ឬឯក�រ

ន្នាន្នា�ត្តូវិដែត្តរកាជាការស�ៃ ត្ត។់ 

៦៦.២.ការរកាការស�ៃ ត្តន់ៃនការជំ្ឈនំុពិ័ភាការបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

 ការជ្ឈំនំុពិ័ភាការបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិដែត្តរកាជាការស�ៃ ត្ត។់

៦៦.៣.ការស�ៃ ត្ត ់និងការមនិបង្ហាា ញអងគម្រើ�តុ្ត

  �បសិនម្រើបើមនិ�នការយល់�ព័មជាលាយលកខណ៍ិអកេរព័ីគូូភាគូីវិវិាទម្រើទ បុគូគល

�គូបរ់បូ ដែដ៏លបាន�ូលរមួម្រើ�យផ្លាា ល់ ឬម្រើ�យ�បម្រើ�ល កាុងមជ្ឈឈត្តតការ�ត្តូវិជាប់

កាត្តព័ើកិ�ុរកាការស�ៃ ត្ត ់និងមនិ�ត្តូវិបង្ហាា ញអងគម្រើ�តុ្តដែដ៏លពាកព់័ន័ធ ឬដែដ៏លខ្លួាួន

បានដ៏ឹងតាមរយ�សំណំុិម្រើរឿងមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ើយ ម្រើលើកដែលងដែត្តកាុងករណីិ៖

 (ក)  ការបង្ហាា ញម្រើន្នាះម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងស��បក់ារ�កព់ាកយម្រើ�តុ្តលាការ�នសមតុ្តកិ�ុ

នៃនរដ៏ាណាមយួម្រើដ៏ើមបសំុីការអនុវិត្តត ឬបតឹងជំ្ឈទាំស់នឹងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័

 (ខ្លួ)  �សបតាមដ៏ីកាបង្ហាគ ប ់ ឬដី៏កាម្រើកាះរបស់តុ្តលាការនៃនយុតាត ធិ្នូការដែដ៏ល�ន 
សមត្តុកិ�ុ

 (គូ) កាុងម្រើ�លបំណិង ម្រើ�រព័តាម ឬអនុវិត្តតសិទធិ ឬការទាំមទាំរ�សប�ាប់



 (ឃ)  �សបតាមបញ្ជូាត្តតិ�ាបរ់បស់រដ៏ាណាមយួដែដ៏ល�នអានុភាព័ចាបប់ងខំ�ំម្រើពាះ

ភាគីូវិវិាទដែដ៏ល�ត្តូវិបង្ហាា ញ ឬ

 (ង)  �សបតាមម្រើស�កតីបង្ហាគ បរ់បស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម តាមការ�កព់ាកយរបស់ភាគូី
វិវិាទណាមយួ ម្រើ�យ�នការជូ្ឈនដំ៏ណឹិង�តឹ្តម�ត្តូវិ ម្រើ�ភាគូីវិវិាទ�ខ ងម្រើទៀត្ត។

៦៦.៤.មនិ�នការ�កប់ណិតឹ ងពី័បទបរហិារម្រើករ ត៍

  គូូភាគូីវិវិាទ និងម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �ព័មម្រើ�ព័ៀងថាខ្លួាួនមនិដែ�ិកម្រើលើ ឬម្រើ�បើ�បាស់ ម្រើស�កតី-
 ដែ�ាង កដូ៏៏�ជាម្រើ�បល់ន្នាន្នា ម្រើទាំះបីជាលាយលកខណ៍ិអកេរ ឬផ្លាា ល់�ត្ត ់ដែដ៏ល

�ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើដ៏ើមបមី្រើធ្នូើើ ឬចាបម់្រើ�តើម ឬរកា បណិតឹ ង

ព័ីបទបរហិារម្រើករ ត ៍ បទបរហិារម្រើករ តជ៍ាលាយលកខណ៍ិអកេរ បទបរហិារម្រើករ តត៍ាម 
សំដ៏ី ឬបណិតឹ ងត្តវាោកាុងរបូភាព័ម្រើ�េងម្រើទៀត្ត ដែដ៏ល�នលកខណិ�ដែបបម្រើនះ។

 ប្រ�ការ ៦៧. ការ���ពើ��សាយមជ្�ឈ�តវិិនិិច័័យ

  ម.ជ្ឈ.ម. អា��េព័ើ�ាយមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័របស់ខ្លួាួន ម្រើទាំះទាំងំ�សុង ឬជាទ�មងអ់ត្តុបទ

ដ៏ក�សង ់ឬជាម្រើស�កតីសម្រើងខប ម្រើ�ម្រើលើម្រើគូ�ទំព័រ័របស់ខ្លួាួន ឬតាមមម្រើធ្នូាបាយដ៏នៃទ 
ម្រើទៀត្តកាុងលកខខ្លួណិឌ ខ្លាំងម្រើ�កាម៖ 

 (ក)  រាល់ការម្រើ�ងដែដ៏ល�នម្រើ�ម ះភាគីូវិវិាទ និងម្រើស�កតីលមិតិ្តដ៏នៃទម្រើទៀត្ត ដែដ៏ល
 

បណាត លឱ្យយ�ធារណិ�ជ្ឈនអា��គ ល់ព័ីអត្តតញ្ញាា ណិរបស់គូូភាគូីវិវិាទ �ត្តូវិ

បានលុបម្រើចាលតាមសំណូិមព័រ ឬការកំណិត្តជ់ាកល់ាករ់បស់ភាគីូវិវិាទ និង 

 (ខ្លួ)  �បសិនម្រើបើមិន�នភាគីូវិវិាទណាមួយបានជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងការ�េព័ើ�ាយ
 

មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័កាុងអំ�ុងម្រើព័ល ៩០ (ម្រើ�សិប)នៃ�ៃ�បតិ្តទិន បន្នាា បព់័ីម្រើ�ញ
 មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័។

 ប្រ�ការ ៦៨. ការលេបា��ង់សំិទិធិ

  ភាគីូវិវិាទណាមយួដែដ៏លដ៏ឹងថាបញ្ជូា ត្តតិដែដ៏លមនិ�នអានុភាព័ចាបប់ងខំតាម�ាូវិ�ាប់
 

ដែដ៏ល�គូប�់គូងមជ្ឈឈត្តតការ ឬការត្ត�មូវិណាមយួកាុងកិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងមជ្ឈឈត្តតការ រមួទាំងំ 
វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការមនិ�ត្តូវិបានម្រើ�រព័ បោុដែនតម្រើ�បនតមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�យមនិបានជំ្ឈទាំស់ 
កាុងម្រើព័លម្រើវិលាដែដ៏លបញ្ជូាត្តតិ ឬកិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើន្នាះបានកំណិត្ត ់ នឹង�ត្តូវិសនមត្តថា

 
បានម្រើបាះបងសិ់ទធិបតឹងជំ្ឈទាំស់របស់ខ្លួាួន។

 �សបតាម�បការ ៥៣ (ការដែកត្ត�មូវិ ការបំភិាលឺមិតិ្ត និងការបក��យមជ្ឈឈត្តត- 
 វិនិិ�េយ័ និងមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័បដែនុម) ការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងកាុងការម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តកមមម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ  
 �ននយ័ថា គូូភាគូីវិវិាទយល់�ព័មអនុវិត្តតមជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ភាា មៗ ម្រើ�យមនិបងិង ់
 និងម្រើ�យមនិដ៏ក�ូត្តវិញិ គូូភាគូីវិវិាទម្រើបាះបង�់ងដែដ៏រនូវិសិទធិកាុងការបតឹងជំ្ឈទាំស់

 

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម70



 របស់ខ្លួាួនស��បសិ់ទធិកាុងការបតឹងជំ្ឈទាំស់ណាដែដ៏លអា�ម្រើបាះបងប់ានម្រើ�យ�ន
 

 សុព័លភាព័។ គូូភាគីូវិវិាទ�ព័មម្រើ�ព័ៀងបដែនុមម្រើទៀត្តថា មជ្ឈឈត្តតវិនិិ�េយ័ គូឺ�ុព័រ និង 
 �នអានុភាព័អនុវិត្តត�ំម្រើពាះគូូភាគូីវិវិាទ។

 ប្រ�ការ ៦៩. ជ្លេប្រមើសំរវាង�ុលាការ និិង ម.ជ្.ម.

  ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការសុិត្តកាុង�ព័ះរាជាណា��កកមពុជា និងគូូភាគីូវិវិាទ

បានអនុម្រើលាមតាម��តា ២១ ទាំកទ់ងនឹងការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ឬ��តា 

២២ ទាំកទ់ងនឹងការបញុ្ជូបអ់ាណិត្តតិរបស់មជ្ឈឈត្តតករ នៃន�ាបស់តីព័ីមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាក

ពាណិិជ្ឈជកមមនៃន�ព័ះរាជាណា��កកមពុជា កាុងជ្ឈម្រើ�មើសម្រើ�ះ��យវិវិាទ�ំម្រើពាះមុខ្លួ

តុ្តលាការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម �លាឧទធរណ៍ិ ឬតុ្តលាការកំពូ័ល ឬម្រើ��ំម្រើពាះមុខ្លួ 

ម.ជ្ឈ.ម. គូូភាគីូវិវិាទ តាមរយ�វិធិានម្រើនះ យល់�ព័ម�ោ ងជាកល់ាកក់ាុងការ�កវ់ិវិាទ 
ជាសមត្តុកិ�ុម្រើ�ះ��យផ្លាត �ម់ុខ្លួរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ ម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់ ម.ជ្ឈ.ម. 

ម្រើ�កាមវិធិានម្រើនះ �ត្តូវិចាត្តទុ់កថាជាម្រើស�កតីសម្រើ�ម�របស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�កាម��តា�ាប ់
ដែដ៏លម្រើរៀបរាបខ់្លាំងម្រើដ៏ើម ដែដ៏លជាម្រើស�កតីសម្រើ�ម��ុព័រ និងបិទ�ាូវិត្តវាោ ។ 

 ប្រ�ការ ៧០. ករណៈីតែដំ�មិនិម្មានិតែចងច�បាសំ់លាសំ់កុ�ងវិិធានិ

  ស��បក់រណីិណាមយួដែដ៏លមនិ�នដែ�ង�ាស់លាស់កាុងវិធិានម្រើនះ ម.ជ្ឈ.ម. 
 

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងគូូភាគីូវិវិាទ �ត្តូវិម្រើធ្នូើើសកមមភាព័សុិត្តកាុង�ម រត្តីនៃនវិធិានម្រើនះ និង

�តូ្តវិខិ្លួត្តខំ្លួ�បឹងដែ�បងឱ្យយអស់ព័ីលទធភាព័ ធាន្នានូវិដំ៏ម្រើណាះ��យវិវិាទ�បកបម្រើ�យ

យុត្តតិធ្នូម ៌ឆ្នាំបរ់�័ស និង�ំណាយអស់ត្តិ�។ 

 ប្រ�ការ ៧១. ការមិនិទិទិួ�ខុសំប្រ�ូវិ

  ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�យរាបប់ញូុ្ជូលទាំងំស�ជ្ឈិក អភិបិាល ទី�បឹកា ម្រើលខ្លាំ និងបុគូគលិក

របស់ ម.ជ្ឈ.ម. មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់និងស�ជ្ឈិករបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ៖ 

 (ក)  មនិទទួលខុ្លួស�ត្តូវិ�ំម្រើពាះបុគូគលណា�ា កម់្រើ�ើយ ស��បស់កមមភាព័ ការខ្លួកខ្លាំន 
មនិបានបំម្រើព័ញកាត្តព័ើកិ�ុ  ឬការម្រើធ្នូើស�បដែ�ស ដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹងការម្រើធ្នូើើ 
មជ្ឈឈត្តតកមម �សបតាមវិធិានម្រើនះម្រើ�ើយ ឬបំម្រើព័ញមុខ្លួង្ហារណាមយួដូ៏��ន

ដែ�ងកាុងវិធិានម្រើនះ និង

 (ខ្លួ)  មនិ�នកាត្តព័ើកិ�ុកាុងការម្រើធ្នូើើម្រើស�កតីដែ�ាងការណ៍ិពាកព់័ន័ធម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតការ 

ដែដ៏លដ៏ំម្រើណិើ រការ�សបតាមវិធិានម្រើនះ ឬបំម្រើព័ញមុខ្លួង្ហារណាមយួដូ៏��នដែ�ង

កាុងវិធិានម្រើនះ និងមនិ�នភាគីូវិវិាទណាមយួអា�ម្រើសាើឱ្យយបុគូគលណា�ា កខ់្លាំង
 ម្រើលើម្រើធ្នូើើជា�កេកីាុងនីត្តិវិធិ្នូី�ាូ វិ�ាប់ណាមួយពាក់ព័័នធនឹងមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏ល

ម្រើធ្នូើើម្រើ�ើង�សបតាមវិធិានម្រើនះ ឬបំម្រើព័ញមុខ្លួង្ហារណាមយួដូ៏��នដែ�ងកាុង 
វិធិានម្រើនះម្រើន្នាះម្រើទ។  

71វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



 ប្រ�ការ ៧២. វិិលេសាធិនិកមមលេ�លេ�ើវិិធានិ

  វិធិានម្រើនះអា��ត្តូវិបានម្រើធ្នូើើវិមិ្រើ�ធ្នូនកមមជាម្រើរឿយៗម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម.។ ម្រើលើកដែលង 
ដែត្ត�នដែ�ងម្រើ�េងពី័ម្រើនះ កិ�ុ�ព័មម្រើ�ព័ៀងកាុងការម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការដូ៏��នកំណិត្តក់ាុង 

�បការ ២.១(ក) �ននយ័ថាជាការ�ព័មម្រើ�ព័ៀងកាុងការម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការ�សបតាមវិធិាន

ទាំងំឡាយរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ដែដ៏ល�នសុព័លភាព័ជាធ្នូរ�នម្រើ�កាលបរមិ្រើ�េទ ដែដ៏ល

អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នបានទទួលម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម។

 ប្រ�ការ ៧៣. លេសំចកតីតែណៈន្ទាំសំប្រម្មា�់អនិុវិ�ត

  កាុងករណីិចាបំា� ់ឬដែដ៏ល�ន�បម្រើ�ជ្ឈន ៍�កុម�បឹកា�បតិ្តបត្តតិរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. អា�

ម្រើ�ញម្រើស�កតីដែណិន្នាសំ��បអ់នុវិត្តត ម្រើដ៏ើមបបីំម្រើព័ញបដែនុម ម្រើធ្នូើើនិយត័្តកមម និងអនុវិត្តត

វិធិានម្រើនះកាុងម្រើ�លបំណិងស�មួលកិ�ុការរដ៏ាបាលនៃនមជ្ឈឈត្តតការដែដ៏ល�គូប�់គូងម្រើ�យ

វិធិានម្រើនះ។

វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម72
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ជ្ឈំពូ័កទី ៩

អវិសានបុបញ្ញញតិតិ

 ប្រ�ការ ៧៤. អវិសានិ��បីញ្ញ�តិ

៧៤.១. វិធិានម្រើនះ�ត្តូវិបានអនុមត័្តម្រើ�យមហាសនាិបាត្តរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ន្នានៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួមនី្នា 
ឆ្នាំា ២ំ០២១។ បទបបញ្ជូាត្តតទិាំងំឡាយណាដែដ៏ល�នខ្លួាមឹ�រ�ាុយនងឹវិធិានម្រើនះ�ត្តវូិ

 
ទុកជានិរាករណ៍ិ។

៧៤.២.វិធិានម្រើនះ�ន�បសិទធភាព័អនុវិត្តតចាបព់័ីនៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួម�ុិន្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១ ត្តម្រើ�។ 

ប្របុធាន

បុុុន យូឌូីី

ម្រៃ�ាអាទីិត្តយ ១៥ ណៅកើត្ត តែខណៅចប្រត្ត ឆុាជូំំត្ត ណៅទាស័ំក ពូ.សំ. ២៥៦៤
ភុណំៅពូញ ម្រៃ�ាទីី២៨ តែខម្លនី្ទា ឆុា២ំ០២១

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាតិិនៃនមជ្ឈឈតិតការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម74 

ឧបសមព័នធ ១

តារា�កនៃប្រមទៅសវារបុស ់ម.ជ្ឈ.ម.

(សូមម្រើមើលជំ្ឈពូ័កទី ៧ (កនៃ�មម្រើសវា) នៃនវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការរបស់ ម.ជ្ឈ.ម.) 

១. កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿង

 ១.១  ម្រើ�ម្រើព័ល�កម់្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័មជ្ឈឈត្តតកមម ឬបណិតឹ ងត្តប ភាគីូបតឹង
ទាំមទាំរ  ឬភាគូីបតឹងទាំមទាំរនៃនបណិតឹ ងត្តបម្រើន្នាះ�ត្តូវិបងម់្រើរៀងៗខ្លួាួននូវិកនៃ�មម្រើសវា
�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿង�ំនួន ៥០០ (�បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ ស��បក់ារ�ុះបញ្ជូជ ី  
ការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តបម្រើន្នាះ។

 ១.២  �បសិនម្រើបើភាគូីបតឹងទាំមទាំរ ឬភាគូីបតឹងទាំមទាំរនៃនបណិតឹ ងត្តប ខ្លួកខ្លាំនកាុងការ
បងក់នៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ី ម.ជ្ឈ.ម. នឹងមនិចាបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ះ��យ
ការទាំមទាំរ ឬបណិតឹ ងត្តបម្រើន្នាះម្រើន្នាះម្រើទ។

 ១.៣ កនៃ�មម្រើសវា�ុះបញ្ជូជ ីសំណំុិម្រើរឿងមនិអា��ត្តូវិបានបងស់ងវិញិម្រើទ។

២. កនៃ�មម្រើសវាសំម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈន
 ២.១  ម្រើ�ម្រើព័ល�កសំ់ម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈនម្រើ�កាម�បការ ៣៥.៥ 

(ការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈន) ភាគីូដែដ៏ល�កសំ់ម្រើណិើ ម្រើន្នាះ�ត្តូវិបងនូ់វិកនៃ�មម្រើសវា
សំម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈន�ំនួន ៥០០ (�បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ។

 ២.២  �បសិនម្រើបើភាគូីដែដ៏ល�កសំ់ម្រើណិើ ម្រើន្នាះខ្លួកខ្លាំនកាុងការបងក់នៃ�មម្រើសវាសំម្រើណិើ សំុ
ឱ្យយ�នការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈន សំម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការ�ូលរមួពី័ត្តតិ្តយជ្ឈនម្រើន្នាះ
មនិ�ត្តូវិបានម្រើលើកយកមកពិ័ចារណាកាុងដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�ើយ។

 ២.៣  កនៃ�មម្រើសវាសំម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការ�ូលរួមព័ីត្តតិ្តយជ្ឈនមិនអា��តូ្តវិបាន 
បងស់ងវិញិម្រើទ។



៣. កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ

 ៣.១  ភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិបងក់នៃ�មម្រើសវា�ំនួន ៥០០ (�បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ ស��ប់
ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមយួរបូដែដ៏លម្រើធ្នូើើម្រើ�ើងម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. តាមរយ� គូណិ�ក�ម - 
ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ម្រើ�ម្រើព័លដែដ៏លភាគូីវិវិាទ ឬគូូភាគូីវិវិាទ ខ្លួកខ្លាំនកាុង

 ការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ ឬមជ្ឈឈត្តតករដែដ៏លគូូភាគីូវិវិាទបានដែត្តងតាងំ ខ្លួកខ្លាំនកាុងការ 
ដែត្តងតាងំ�បធានម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �សបតាមវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. 
ម្រើ�ើយ ម.ជ្ឈ.ម. តាមរយ�គូណិ�ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី �ត្តូវិបានម្រើសាើ

  ឬត្ត�មូវិឱ្យយម្រើធ្នូើើការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ។

 ៣.២  កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ �ត្តូវិអនុវិត្តត�ំម្រើពាះសំណំុិម្រើរឿងដែដ៏លចាត្តដ់ែ�ង 
ម្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. ឬកាុងសំណំុិម្រើរឿងពិ័ម្រើសស ដែដ៏លទាំមទាំរឱ្យយគូណិ�ក�ម ធិ្នូការ
ដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�សបតាមវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ

 របស់ ម.ជ្ឈ.ម. ឬកាុងករណីិដែដ៏លសំម្រើណិើ សំុឱ្យយ�នការដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ  
�ត្តូវិបានបញ្ជូជូ នម្រើ�អគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន។

 ៣.៣  កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាំងមជ្ឈឈត្តតករម្រើនះមិន�តូ្តវិអនុវិត្តតម្រើលើការដែត្តងតាំងមជ្ឈឈត្តតករ 
ជ្ឈំនួសណាមយួម្រើ�ើយ កាុងករណីិដែដ៏លមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិបានជំ្ឈនួសដូ៏��នដែ�ង 
កាុង�បការ ៣០ (ការ�កម់ជ្ឈឈត្តតករជំ្ឈនួស) �ត្តូវិបានដែត្តងតាងំម្រើ�យគូណិ� 
ក�ម ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី។

 ៣.៤  ស��បសំ់ណំុិម្រើរឿងពិ័ម្រើសស កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិម្រើ�ារ�ូលគូណិនី 
ដែដ៏លកំណិត្តម់្រើ�យ ម.ជ្ឈ.ម. មុនម្រើព័លចាបម់្រើ�តើមការដែត្តងតាងំ។ 

 ៣.៥ កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករមនិអា��ត្តូវិបានបងស់ងវិញិម្រើ�ើយ។

៤.- កនៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់
 ៤.១  ម្រើ�ម្រើព័ល�ក់ម្រើស�កតីជូ្ឈនដ៏ំណឹិងអំពី័ការជ្ឈំទាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករដូ៏��ន  

ដែ�ងកាុង�បការ ២៨.២ (ម្រើស�កតីជូ្ឈនដំ៏ណឹិងអំពី័ការជ្ឈទំាំស់ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ 
ម្រើព័លម្រើវិលាកំណិត្ត ់និងកនៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់) ភាគូីវិវិាទម្រើន្នាះ�ត្តូវិបងនូ់វិកនៃ�មម្រើសវា 
ជ្ឈំទាំស់�ំនួន ៥០០ (�បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ។

 ៤.២ កនៃ�មម្រើសវាជំ្ឈទាំស់មនិអា��ត្តូវិបានបងស់ងវិញិម្រើ�ើយ។

៥. កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល
 ៥.១  កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល�ត្តូវិម្រើ�ងតាមក�មតិ្តនៃនកនៃ�មម្រើសវា ដែដ៏លដែ�ប�បួលម្រើ�តាម 

ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ និង�តូ្តវិកំណិត្ត�់សបតាមតារាងខ្លាំងម្រើ�កាម។

 ៥.២  ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ គូឺជាត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនរាល់ការទាំមទាំរ និងបណិតឹ ងត្តប
 ទាំងំអស់។ ការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង�តូ្តវិបានបញូុ្ជូលស��បក់ារគូណិន្នា 

ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ និងកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល �បសិនម្រើបើការម្រើ�ះ�តាមការ
 

កាត្តក់ងម្រើន្នាះបណាត លឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នបនាុកការង្ហារបដែនុមម្រើទៀត្ត។

75វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



កនៃប្រមទៅសវារដំឋបាល (គិូត្តជាដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ)
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 ៥.៣   ក�នៃមម្រើសវារដ៏ាបាលនៃនសំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗ អា�នឹង�តូ្តវិបានដែកដែ�បម្រើ�យ 
អគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា ន ម្រើ�យព័ិចារណាម្រើ�ម្រើលើកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសណាមយួ  
ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំធិ្នូការ�ា នយល់ម្រើឃើញថា សមម្រើ�តុ្ត�លកាុងការបនុយ ឬ
ដ៏ំម្រើ�ើងកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាល ដែដ៏ល�នកំណិត្តម់្រើ�កាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ 
ម.ជ្ឈ.ម.។ កាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសស រមួ�នជាអាទ ៍ បរ�ិណិការង្ហារដែដ៏ល 
ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិបំម្រើព័ញ�នត្តិ�តួ្ត�ម្រើ�យ�រដែត្តការបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ 
មុនកាលកំណិត្ត ់ឬម្រើសវាកមមម្រើ�េងៗ ដែដ៏ល ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិ�តល់បដែនុម។ ការដំ៏ម្រើ�ើង 
កនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលមនិ�ត្តូវិម្រើលើសព័ី ៣០% (�មសិបភាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវា
រដ៏ាបាលដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើន្នាះម្រើទ។ 

៦.  កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម

 ៦.១  កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិម្រើ�ងតាមក�មតិ្តនៃនកនៃ�មម្រើសវាដែដ៏លដែ�ប�បួល

ម្រើ�តាមត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ និង�ត្តូវិកំណិត្ត�់សបតាមតារាងខ្លាំងម្រើ�កាម។

 ៦.២  ត្តនៃមាកមមវិត្តុុនៃនវិវិាទ គូឺជាត្តនៃមានៃនរាល់ការទាំមទាំរ និងបណិតឹ ងត្តបទាំងំអស់។
 

ការម្រើ�ះ�តាមការកាត្តក់ង�ត្តូវិបានបញូុ្ជូលស��បក់ារគូណិន្នាត្តនៃមាកមមវិត្តុុ 
នៃនវិវិាទ និងកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �បសិនម្រើបើការកាត្តក់ងតាមការ

 
ម្រើ�ះ�ម្រើន្នាះបណាត លឱ្យយម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�នបនាុកការង្ហារបដែនុមម្រើទៀត្ត។ 

 ៦.៣  កនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមនៃនសំណំុិម្រើរឿងនីមយួៗ �ត្តូវិបានអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 
ដែកដែ�បម្រើ�យព័ិចារណាម្រើ�ម្រើលើកាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសសណាមយួ ដែដ៏លអគូគម្រើលខ្លាំ- 
ធ្នូិការ�ា នយល់ម្រើឃើញថា សមម្រើ�តុ្ត�លកាុងការបនុយ ឬដ៏ំម្រើ�ើងកនៃ�មម្រើសវា

 
ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម ដែដ៏ល�នកំណិត្តម់្រើ�កាុងតារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម.។ 
កាល�ម្រើទស�ព័ិម្រើសស រមួ�នជាអាទ ៍បរ�ិណិការង្ហារដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម 
�ត្តូវិបំម្រើព័ញ�នតិ្ត�ត្តួ�ម្រើ�យ�រដែត្តការបញុ្ជូបដ់៏ំម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការមុនកាល 
កំណិត្ត ់ឬ�នការង្ហារបដែនុម ដែដ៏លម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិបំម្រើព័ញពាកព់័ន័ធនឹង 
សំម្រើណិើ ជាបនតបន្នាា បន់្នាន្នាស��បវ់ិធិានការបម្រើណាត ះអាសនា ការជ្ឈំទាំស់

ម្រើ�នឹងមជ្ឈឈត្តតករ ឬទ�ាីករណ៍ិ�ំម្រើពាះយុតាត ធិ្នូការរបស់ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម។ 

ការដំ៏ម្រើ�ើងកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមមនិ�តូ្តវិម្រើលើសព័ី ៣០% (�មសិប

ភាគូរយ) នៃនកនៃ�មម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុងតារាងកនៃ�ម

ម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើ�ើយ។
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កនៃប្រមទៅសវាទៅវិទូិកាមជ្ឈឈតិតកមម (គិូត្តជាដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ)
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៧. កនៃ�មម្រើសវានៃនការម្រើសាើសំុវិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន់

 ៧.១  កនៃ�មម្រើសាើសំុស��បសំ់ម្រើណិើ សំុឱ្យយដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់(រមួបញ្ជូជូ លទាំងំ 
កនៃ�មម្រើសវាដែត្តងតាងំ និងកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលន្នាន្នាម្រើ�យអគូគម្រើលខ្លាំធ្នូិការ�ា ន 
ស��បវ់ិធិានការបម្រើណាត ះអាសនាម្រើ�ញម្រើ�យមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់ មកគូណិ�ក�ម - 
ធ្នូិការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី ម្រើ�កាមជ្ឈំពូ័ក ៣ (មជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន)់ �ន�ំនួន ១.៥០០ 

(មយួពាន�់បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ និង�ត្តូវិបង�់គូប�់ំនួនម្រើ�ម្រើព័ល�កសំ់ម្រើណិើ សំុ

ឱ្យយដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា នម់កគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី។

 ៧.២  កនៃ�មម្រើសាើសំុមនិអា��តូ្តវិបានបងស់ងវិញិម្រើ�ើយ ម្រើ�ើយកម៏និដែមនជា�ំដែណិក
 

មយួនៃនកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលដែដ៏ល�នកំណិត្តក់ាុង�ំណុិ� ៥ (កនៃ�មម្រើសវា
រដ៏ាបាល)។

 ៧.៣  កនៃ�មម្រើសវាមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន�់ន�ំនួន ៣.៥០០ (បីពាន�់បារំយ) ដុ៏លាា រអាម្រើមរកិ 

និង�តូ្តវិបង�់គូប�់ំនួនម្រើ�ម្រើព័ល�កសំ់ម្រើណិើ សំុឱ្យយដែត្តងតាងំមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់
មកគូណិ�ក�ម ធិ្នូការដែត្តងតាងំ និងនីត្តិវិធិ្នូី។

៨. កាលបរមិ្រើ�េទសុព័លភាព័

 ៨.១  តារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើនះ �ត្តូវិបានអនុមត័្តម្រើ�យមហាសនាិបាត្តរបស់  
ម.ជ្ឈ.ម. ន្នានៃ�ៃទី២៨ ដែខ្លួមនី្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១។ 

 ៨.២  តារាងកនៃ�មម្រើសវារបស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើនះ �ន�បសិទធភាព័អនុវិត្តតចាបព់័ីនៃ�ៃ 
ទី២៨ ដែខ្លួម�ុិន្នា ឆ្នាំា ២ំ០២១ ត្តម្រើ�។ 

 សំម្មាា��់៖  កនៃ�មម្រើសវាដូ៏��នកំណិត្តខ់្លាំងម្រើលើមនិរាបប់ញូុ្ជូលការ�ំណាយម្រើ�េងៗ 
របស់ ម.ជ្ឈ.ម. ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម និងមជ្ឈឈត្តតករបន្នាា ន ់កដូ៏៏�ជាអាករម្រើលើត្តំនៃលបដែនុម
ម្រើលើកនៃ�មម្រើសវារដ៏ាបាលរបស់ ម.ជ្ឈ.ម. និងព័នធកាត្តទុ់កម្រើលើម្រើសវារបស់មជ្ឈឈត្តតករម្រើ�ើយ។ 
មុនម្រើព័លបម្រើងើើត្តម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម គូូភាគីូវិវិាទអា��ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើ�េងពី័ម្រើនះម្រើលើកនៃ�ម
ម្រើសវាម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម �បសិនម្រើបើម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមមឯកភាព័�ំម្រើពាះកនៃ�មម្រើសវាដែដ៏ល

�ព័មម្រើ�ព័ៀងម្រើន្នាះ។ 

ប្របុធាន

បុុុន យូឌូីី

ម្រៃ�ាអាទិីត្តយ ១៥ ណៅកើត្ត តែខណៅចប្រត្ត ឆុាជូំំត្ត ណៅទាស័ំក ពូ.សំ. ២៥៦៤
ភុណំៅពូញ ម្រៃ�ាទីី២៨ តែខម្លនី្ទា ឆុា២ំ០២១

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាតិិនៃនមជ្ឈឈតិតការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម

79វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ របស្តីម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម



វិិធានស្តីី�ពី�មជ្ឈឈត្តីការ នៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តីការផ្នែ�ែកពាណិ្ឌជ្ឈជកមម80 

ឧបសមព័នធ ២

គំំរខូផ្នែច�របុស ់ម.ជ្ឈ.ម.

ខតែចងសំតីពីមជ្�ឈ�តការ

រាល់វិវិាទទាំងំអស់ដែដ៏លម្រើកើត្តម្រើ�ញពី័ ឬដែដ៏លទាំកទ់ងនឹងកិ�ុសនាម្រើនះ រមួបញូុ្ជូលវិវិាទ
ទាំងំឡាយដែដ៏លពាកព់័ន័ធនឹងអតុិ្តភាព័ សុព័លភាព័ ការអនុវិត្តត ឬការបញុ្ជូបក់ិ�ុសនាម្រើនះ 
�ត្តូវិបញ្ជូជូ នម្រើ�ម្រើ�ះ��យជា�ុព័រតាមរយ�មជ្ឈឈត្តតការចាត្តដ់ែ�ងម្រើ�យមជ្ឈឈមណិឌ លជាត្តិ
នៃនមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម នៃន�ព័ះរាជាណា��កកមពុជា �សបតាមវិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ 
របស់មជ្ឈឈមណិឌ លជាត្តិនៃនមជ្ឈឈត្តតការដែ�ាកពាណិិជ្ឈជកមម (វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ ម.ជ្ឈ.ម.) ដែដ៏ល
�នសុព័លភាព័អនុវិត្តតម្រើ�ម្រើព័លចាបម់្រើ�តើមដំ៏ម្រើណិើ រការមជ្ឈឈត្តតការ ម្រើ�ើយតាមរយ�ការម្រើ�ង
កាុង�បការម្រើនះ វិធិានសតីព័ីមជ្ឈឈត្តតការ ម.ជ្ឈ.ម. �ត្តូវិចាត្តទុ់កថាបានរមួបញូុ្ជូលជាដែ�ាកមយួនៃន
កិ�ុសនាម្រើនះ។

ទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការគឺូ [រាជ្ឈធានីភិាមំ្រើព័ញ �ព័ះរាជាណា��កកមពុជា]។*

ម្រើវិទិកាមជ្ឈឈត្តតកមម�ត្តូវិ�នមជ្ឈឈត្តតករ�ំនួន__________**របូ។  

ភា�នៃនមជ្ឈឈត្តតការគឺូ ________________ ។

ខតែចងសំតីពីច�បា�់ប្រគ�់ប្រគងកិចូសំនិ�យា

�ាបដ់ែដ៏ល�ត្តូវិយកមកអនុវិត្តតម្រើលើកិ�ុសនាម្រើនះគឺូ�ាបន់ៃន________________***។ 

* គូូភាគូីវិវិាទគូួរបញ្ញាជ កអ់ំពី័ជ្ឈម្រើ�មើស នៃនទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការរបស់ខ្លួាួន។ �បសិនម្រើបើគូូភាគូីវិវិាទ

   �នបំណិង�ងម់្រើ�ជ្ឈើសម្រើរ ើសទីកដែនាងម្រើធ្នូើើមជ្ឈឈត្តតការម្រើ�េងពី័រាជ្ឈធានីភិាមំ្រើព័ញ �ព័ះរាជាណា��កកមពុជា
 

     គូូភាគូីវិវិាទ�ត្តូវិជ្ឈំនួស “[រាជ្ឈធានីភិាមំ្រើព័ញ �ព័ះរាជាណា��កកមពុជា]” ម្រើ�យម្រើ�ម ះទី�កុង និង�បម្រើទស
 

      នៃនជ្ឈម្រើ�មើសរបស់ខ្លួាួន (ឧទាំ�រណ៍ិ “[ទី�កុង �បម្រើទស]”)។

**   �ំនួនមជ្ឈឈត្តតករ�ត្តូវិកំណិត្តជ់ា�ំនួនម្រើសស។

***  បញ្ញាជ កម់្រើ�ម ះ�បម្រើទស ឬយុតាត ធិ្នូការ។
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