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ែដលនឲំយមនករបេណ្ត ញេចញភ្ល ម េហយីថេតីកំហុស្របេភទ ែដល ចេធ្វីករ្រពមនេ យផទ ល់មត ់ ជ យលកខណ៍អក រ ឬ
នីតិវធីិេផ ងៗេទៀត។ េពលភគីនិេយជកមនសិទធិកនុងករកណំតេ់នកនុងបទបញជ ៃផទកនុងេ យេសរសី្តពីីវធិនករណ៍វនិ័យ លគឹក ែដល
េទសវនិយ័េនះសមម្រតនឹងសម្រសបេទនឹងទំងន់ៃនកំហុស។  
 
សមគ ល៖់ ឧបសមពន័ធៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ១៤/សកបយ ចុះៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពីករេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងេនសហ
្រគស្រគឹះ ថ ន ដូចបនបញជ កេ់នកថខណ្ឌ ខងេលី្រគនែ់តជគ្រមូកនុងករេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងប៉ុេ ្ណ ះ េហយីកម៏ិនែមនមនអតថនយ័
ថេ ងច្រកមិន ចែចងកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួនតិចជង ឬេ្រចីនជងចំណុចខងេលីេនះផងែដរ។ ករែចងកនុងបទបញជ ៃផទកនុងតិច 
ឬេ្រចីន លម្អិត ឬមិនលម្អិត ស្តីពីវធិនមយួចំននួស្រមបក់រ្រគប្់រគងរបស ់ េ ងច្រកសហ្រគសគឺ ្រស័យេទនឹងវធិី ្រស្ត និង
បេចចកេទសរបស់មច ស់សហ្រគសនីមយួៗ និង ្រសយ័េទេលីទំហៃំន្របតិបត្តិករពណិជជកមម និងចំននួកមមករនិេយជិតផងែដរ។ ែត
េទះជយ៉ង កេ៏ យ វធិនេសចក្តីបងក បជ់ ធរណៈេនែត្រតូវអនុវត្តដែដល េហយីនឹង្រតូវចតទុ់កជេមឃៈេពញចបប្់របសិនេបី 
ករណីែដល្របករ មួយៃនបទបញជ ៃផទកនុងលុបេចល ឬក្រមិតសិទធិរបស់កមមករនិេយជិតែដលសិទធិទងំេនះមនែចងកនុងចបប់       
បទបញជ ទងំ យែដលេនជធរមន ឬមនែចងកនុងអនុសញញ រមួកនុង្រគឹះ ថ នសហ្រគស។  
 
៣. នីតិវិធីបេងកើតបទបញជ ៃផទកនងុ 

ជទូេទ នយក ឬមច ស់សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន្រតូវេធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងេបីកសហ្រគស ្រគឹះ ថ នេទ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ េនមុនេពលេបីកសហ្រគស ្រគឹះ ថ នជ ថ ពរ។ ម្រ ២៤ ៃនចបបស់្តីពីករងរបនបញញត្តិថ បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវែត
េរៀបចំេ យនយកសហ្រគស ្រគឹះ ថ ន េ្រកយពីបនពិេ្រគះនឹងតំ ងកមមករនិេយជិត កនុងរយៈេពល៣ែខបនទ ប់ពីៃថងេបីក        
សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន។ បែនថមពីេនះេសចក្តីជូនដំណឹងស្តពីីករេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងបនបែនថមេសចក្តីថ េដីមបេីសនីសំុករចុះទិ ្ឋ ករ 
នយក្រគឹះ ថ ន្រតូវភជ បជ់មយួនឹងមតិេយបល់ជ យលកខណ៍អក ររបសតំ់ ងកមមករនិេយជិតជមយួផងែដរ។ េយង ម       
បទបបញញត្តិទងំពីរខងេលី េយងី ចេធ្វីករសនមតបនថ ពកយតំ ងកមមករនិេយជិតែដល្រតូវបនសរេសរេនកនុងម្រ  ២៤ េនះគឺ
សំេ េទេលីែត្របតិភូបុគគលិកែតមន កគ់ត ់ េ យសម្អ ងថ ម្រ  ២៨៣ បនបញញត្តិផងែដរថ េន្រគបស់ហ្រគស្រគឹះ ថ ន ែដលជ 
ធមម មនជលួកមមករនិេយជិតយ៉ងតិច ៨នក ់ កមមករនិេយជិត្រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្របតិភូបុគគលិក េដីមបជីតំ ងែតមយួគត់
របស់កមមករនិេយជិតទងំអស់េនកនុងសហ្រគស្រគះឹ ថ ន របស់េគ។ បែនថមពីេនះម្រ ២៨៤ ៃនចបបស់្តីពីករងរបនបញជ កប់ែនថមផង
ែដរថ ្របតិបុគគលិកែដលបនពិេ្រគះពិភក េទេលីបទបញជ ៃផទកនុងរបស្់រគឹះ ថ នសហ្រគស ្រតូវមនកតព្វកិចចកនុងករជូនេយបលជ់
យលកខណ៍អក រេលីេសចក្តី្រពងបទបញជ ៃផទកនុងេនះ េហយីករជូនេយបលជ់ យលកខណ៍អក ររបស់្របតិភូបុគគលិកេនះេទៀត

េ ត ពួកេគ ចេ្រគងេឡងីពីវធិនករកនុងករបញឈប់កមមករនិេយជិតជរមួេនេពលមនករកតប់នថយសកមមភពផលិតកមម ឬ ជីវកមម
របស់្រគឹះ ថ នសហ្រគស។ 

ស្រមប់ករកណំតថិ់រេវ  ៣ែខេ្រកយពីសហ្រគសេបីក្រតូវពិេ្រគះជមយួតំ ងកមមករនិេយជិតអំពីបទបញជ ៃផទកនុងមិន
ែមនមននយ័ថ បច់បពី់េពលេបីកដល៣់ែខ្រតូវែតមនបទបញជ ៃផទកនុងេនះេទ ថិរេវ ខងេលីេនះ្រគនែ់តកំណត់ថិរេវ ចប់េផ្តីម
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ែដលអនុញញ តិឲយភគីេធ្វីករពិភក គន អំពីវធិនករណ៍ ឬេគលករណ៍ននស្រមបអ់នុវត្ត្រគឹះ ថ នសហ្រគសេនះេទ។ មូលេហតុមួយ
េទៀតែដល ចនិយយបនថមិន ចមនបទបញជ ៃផទកនុង កនុងរយៈេពល៣ែខេ្រកយពីេបីកសហ្រគស េហយី ច្រតឹមែតករពិភក  
េហយីេពលខ្លះមិន ចេធ្វកីរពិភក បនផងេនះ េ យ រែត្របតិភូបុគគលិកែដលជតំ ងកមមករនិេយជិត ចមនសិទធិេបះេឆន ត
េ្រជីសេរសី្របតិភូបុគគលិកលុះ្រ ែតមនអតីតភពករងរកនុង្រគឹះ ថ នសហ្រគសរយៈេពល ៣ែខ (ម្រ ២៨៦) េហយីេដីមបី ចឈរ
េឈម ះេ យេគេបះេឆន តបនលុះ្រ ែតមនអតីតភពករងរយ៉ងតិច ៦ែខ (ម្រ ២៨៦ កថខណ្ឌ ទី២) ។ ដូេចនះេយងី ចសនមត
បនថ រយៈេពល៣ែខចបពី់េពលេបីក្រគនែ់តកំណត់េពលកនុងករចប់េផ្តីមពេិ្រគះគន រ ងភគីេនះេទ េហយីេបីភគីមិន ចពិេ្រគះគន
កនុងលកខខណ្ឌ ែដលមិនទន់មន្របតិភូបុគគលិក េនះកវ៏ធិនករណ៍វនិយ័របសន់យក ្ឋ នអធិករកិចចករងរ្រតូវពយួរផងែដរ។  

សរបុមកេយងី ចេធ្វកីរសនមតបនថ បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវទមទរករពិេ្រគះជមួយតំ ងកមមករនេិយជិត(្របតិភូបុគគលិក) 
ប៉ុែន្តមិនែមនមនន័យថលុះ្រ ែត្របតិភូបុគគលិកយល្់រពមេលកីរេលីកេឡងីរបសន់េិយជកេទីប ចបញញត្តកិនុងេសចក្តី្រពងបទបញជ ៃផទកនុង
េនះេទ េហយីករេលីកេឡងីរបស្់របតិភូបុគគលិកក៏មិនែមនសុទធែត្រតូវបនទតេ់ចលេនះផងែដរ។  

ស្រមប់ករចបេ់ផ្តីមក ងបទបញជ ៃផទកនុង និេយជកគរួែតជូនដំណឹងដល់្របតិភូបុគគលិកអំពីគេ្រមងបេងកីតបទបញជ ៃផទកនុង 
និងេពលេវ ស្រមប់ករ្របជំុ េដីមបឱីយ្របតិភូបុគគលិកបនសិក នូវចំណុចននែដលគរួ កប់ញចូ លកនុងេសចក្តី្រពងបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 
បនទ ប់មក ភគីនិេយជក និង្របតិភូបុគគលិក្រតូវ េធ្វីករពិភក គន អំពីចំណុចននែដលភគីបនេសនីឱយ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងបទញជ    
ៃផទកនុងេនះ។ េ្រកយេពលពិភក  គន រចួ លេ់ហយី នយក ឬមច ស់សហ្រគស្រតវូយកបទបញជ ៃផទកនុងេនះចំននួពីរចបប់ េ យ្រតូវភជ ប់
ជមយួនឹង មតិេយបលជ់ យលកខណ៍អក ររបស់្របតិភូបុគគលិក េទចុះទិ ្ឋ ករេននយក ្ឋ នអធិករកិចចករងរៃន ្រកសួងករងរ 
ស្រមប់សហ្រគសែដលមនទី ងំេន ជធនីភនំេពញ នងិេនមនទីរករងរេខត្ត ស្រមប់សហ្រគសេន មប ្ត េខត្ត ។ ទិ ្ឋ ករេនះ
្រតូវេចញឱយេ យមិន្រតូវេលសីពីរយៈេពល ៦០ៃថងេឡយី។ ប៉ុែន្តម្រន្តីអធិករកិចច ករងរ ចជូនដំណឹងឱយមច ស់ ឬនយកសហ្រគសយក
បទបញជ ៃផទកនុងេនះេទេធ្វកីរែកស្រមូលេឡងីវញិ ្របសិនេបី ពិនិតយេឃញីថមនករខ្វះចេន្ល ះ មយួ។ ករណីេនះ មច សឬ់នយក  
សហ្រគស្រតូវ េធ្វីករែកស្រមួលេឡងីវញិភ្ល ម េ្រកយពីបនទទូលដំណឹង។ យ៉ង មិញ នយកសហ្រគសមនសទិិធប្តឹងត ៉ េទ      
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួករងរអំពីករមិន សុខចិត្តរបស់ខ្លួនចំេពះករជូនដំណឹងរបសម់្រន្តីអធិករកិចចករងរ។ ករប្តឹងត ៉ េនះមិន ចជំទស់នឹង
មតិេយបល ់របស់ម្រន្តីអធិករកិចចករងរេឡយី េនេពលែដលមិនទនម់នករេសចក្តីសេ្រមចជផ្លូវករពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួករងរ។  

បនទ ប់ពីបនចុះទិ ្ឋ កររចួ លេ់ហយី និេយជក្រតូវផ ព្វផ យ និងបិទេនទកីែន្លង មួយដស៏មរមយ េដីមបឱីយ កមមករនិេយជិត
ចេមីលបនេ យងយ និង្រតូវបិទេនមតទ់្វ របនទបស់្រមប់ទទួលយកកមមករនិេយជិតឱយេធ្វីករ។ 

នីតិវធីិបេងកីតបទបញជ ៃផទកនុង៖ 
ជំ នទី១៖េសចក្ត្ីរពង ជំ នទី២៖ ពិភក  ជំ នទ៣ី៖ េសនសំុីចុះទិ ្ឋ ករ 

១.េរៀបចំេសចក្ត្ីរពងបទបញជ ៃផទកនុងថមី 
២.ជូនដំណឹង្របតិភូបុគគលិក  
៣.កំណតៃ់ថង្របជំុ 

ពិេ្រគះេយបលជ់មយួ្របតិភូបុគគលិកអំពី
ចំណុចែដលគរួ កប់ញជូ លកនុងបទបញជ ៃផទកនុង 

យកេសចក្តី្រពងបទបញជ ៃផទកនុងភជ ប់
ជមយួមតិេយបលរ់បស្់របតិភូបុគគលិក 
េទចុះទិ ្ឋ ករេន្រកសងួ/មនទីរទទលួ
បនទុកវសិយ័ករងរ  

 

៤. ករែកែ្របបទបញជ ៃផទកនងុ 
 លក់រែកែ្របនូវ្របករទងំ យេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុងរបសេ់ ងច្រក និេយជក្រតូវអនុវត្តដូចគន េទនឹងករបេងកីតែដរ។ មន
នយ័ថ ្របសិនេបីនិេយជកមនបំណងចងែ់កែ្របបទបញជ ៃផទកនុង និេយជក្រតូវេធ្វីករពិេ្រគះេយបលជ់មយួតំ ងកមមករនិេយជិត
អំពីចំណុចេនះ។ េហយី្រតូវយកបទបញជ ៃផទកនុងែដលែកែ្របេនះនិង្រតូវភជ បជ់មយួេយបលរ់បស់តំ ងកមមករនិេយជិត េទចុះ
ទិ ្ឋ ករេននយក ្ឋ នអធិករកិចចករងរ។ 
 ករេសនីែកែ្របបទបញជ ៃផទកនុងែដលេធ្វីេឡងីេ យនិេយជក៖  
 

ជំ ៊ នទី១៖ េធ្វីេសចក្តី្រពងែកែ្របបទ
បញជ ៃផទកនុង 

ជំ ៊ នទី២៖ េធ្វីករពិភក អំពីេសចក្តី្រពង
ែកែ្របជមួយ្របតិភូបុគគលិក  

ជំ ៊ នទី៣៖ េសនីករចុះទិ ្ឋ ករេន្រកសួង/
មនទីរទទួលបនទុកវសិយ័ករងរ 
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េសចក្ត្ីរបកសបដិេសធៈ េសចក្តីពនយល់បក្រ យគតិយុត្តិខងេលីេនះមនេគលបំណង្រគន់ែតជករផ្តល់ព័តម៌ន
បែនថមដល់សមជិកែតប៉ុេ ្ណ ះ និងមិនែមនជករបក្រ យែផនកចបបេ់ឡយី។ សមគមមិនទទលួខុស្រតូវចំេពះករខូច
ខតននែដលេកីតេចញពីករអនុវត្តន៍ មេសចក្តពីនយល់េនះេឡយី។ សមគមសូមេលីកទកឹចតិ្តឲយសមជិកែស្វងរកករ
ពនយល់បែនថមពអីនកឯកេទសចបប់ មុននឹងអនុវត្ត មករបក្រ យខងេលីេនះ។ ស្រមប់ព័ត៌មន បែនថមសូមទកទ់ងមក
េលខធិករ ្ឋ នសមគម មរយះទូរស័ពទេលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ អុីែមល៉: kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

៥. ទំនលួខុស្រតូវចំេពះកតព្វកិចចៃនបទបញជ ៃផទកនងុ 
ម្រ ២២ ៃនចបបស់្តីពីករងរ បនបញញត្តិយ៉ងចបស់ថ ល់និេយជកៃនសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នទងំអសែ់ដលមនេ្របី្របស់

កមមករនិេយជិតចប់ ៨ (្របបីំ) នក់េឡងីេទ ្រតូវបេងកតីឱយមនបទបញជ ៃផទកនុង កដូ៏ចជករកំណត ់ នូវកតព្វកិចចេផ ងៗេទៀតែដល
ទកទ់ងេទនឹងបទបញជ ៃផទកនុងេនះផងែដរ។ អនុេ ម មម្រ ៣៦១ ៃនចបបស់្តីពីករងរ និេយជកនឹង្រតូវផ្តនទ េទសពិនយ័ជ្របក់
ពី១០ (ដប)់ៃថង េទ ៣០ ( មសិប)ៃថង ៃន្របក់ឈនួលេយង្របចៃំថង ែដលមនចំននួេសមីនឹងពី ៨០០០០េរៀល េទ ២៤០០០០េរៀល 
េបីមិនបនអនុវត្តកតព្វកិចចដូចខងេលី។  
 

 
យុត្តិ ្រស្តរបស្់រកុម្របកឹ ជញ ក ្ត ល 

១.្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ចពនិិតយថ េតវីធិនករណ៍វន័ិយរបស់នេិយជក េទេលីកមមករនិេយជិត្រសបេទ មបទ
បញជ ៃផទកនុងែដរឬេទ។ (េសចក្តបីងគ ប់េលខ ១២/០៦) 
២.េទសវនិ័យែដលអនុវត្តេទេលីកមមករនិេយជិត្រតូវែតសមម្រតេទនឺងកំហុស និង្រសបជមួយបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម
ហុ៊ន។ (េសចក្តីបងគ ប់េលខ ៩០/០៧) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ក់ែតងេឡងីេ យៈ 

្រកុមករងរែផនកចបប់ និងករងរ 
ៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ 

 
 
 

 


