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ជំពូកទី ១

វិធាន ១.-

វិធានទូពៅ

និយមន័យ
វាក្យស័ពទខាងក្រោម ដដលក្របើក្ុងវ
ន ិធានសតីពីមជឈត្តោរក្នះ រត្ូវមានអត្ថន័យ

ដូ ចខាងក្រោម៖

គណៈក្មាាធិោរដត្ងតាំង

គឺ ជាគណៈក្មាាធិ ោរមួ យរបស់ម.ជ.ម. ដដលមានអំណាច
ក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ
ស្សបតាមវ ិធានក្នះ។

និ ងបំក្ពញក្ិ ចចោរក្ផេងក្ ៀត្

អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌន

គឺ ជាអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរបស់ម.ជ.ម.។

ម.ជ.ម.

គឺ ជាមជឈមណឍលជាត្ិ ននមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មានន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។

វ ិធាន

គឺ វ ិធានសតីពីមជឈត្តោររបស់មជឈមណឍលជាត្ិ ននមជឈត្តោរ
ដផនក្ពាណិជជក្មា។

ក្វ ិោមជឈត្តក្មា

គឺ ជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
វ ិធានក្នះ

ដដលរត្ូវបានបក្ងកើត្ក្

ក្ដ្ឋយមានមជឈត្តក្រមួ យរូប

រត្ូវបានដត្ងតាំងក្ដ្ឋយគូភាគី វ ិវា

ើងក្រោម

ឬក្រចើ នរូបដដល

ឬក្ដ្ឋយគណៈក្មាា-

ធិ ោរដត្ងតាំងរបស់ម.ជ.ម.។

វិធាន ២.-

វិសាលភាពអនុវត្ត

២.១

ោរអនុវត្តវ ិធាន
វ ិធានក្នះរត្ូវអនុវត្ត របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងដ្ឋក្់វ ិវា របស់ខ្ួនឱ្យក្ដ្ឋះ
ល

ស្ាយ តាមរយៈមជឈត្តក្មាក្ដ្ឋយម.ជ.ម. ឬតាមរយៈមជឈត្តក្មាក្រោមវ ិធានរបស់ម.ជ.ម.
ឬរបសិនក្បើភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្នុងពាក្យក្ពចន៍ ក្ផេងក្ ៀត្
គ្នន។
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ដដលមានអត្ថន័យដូ ច

២.២

ោលបរ ិក្ចេ ចូ លជាធរមាន
វ ិធានក្នះ រត្ូវមានសុពលភាពចូ លជាធរមានក្ៅោលបរ ិក្ចេ ដូចមានក្ំ ណត្់ ក្ុង
ន

វ ិធាន ៥៧ (អវានបបញ្ដ ត្ិ)ត
ក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនបាន

និងរត្ូវអនុ វត្តចំក្ពាះមជឈត្តក្មាទាំងឡាយណា ដដលអគគ-

ួលក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា

ក្ៅោលបរ ិក្ចេ ចូ លជា

ធរមានក្នះ ឬក្ៅនងៃបន្ទទប់ពីោលបរ ិក្ចេ ចូ លជាធរមានក្នះ។

២.៣

ភាពផទុយគ្ននននវ ិធានសតីពីមជឈត្តោរ នឹ ងចាប់ រគប់ រគងមជឈត្តក្មា

របសិនក្បើវ ិធានណាមួ យននវ ិធានក្នះ ផទុយនឹងប បបញ្ដ ត្ិដត ដលមានអានុ ភាពចាប់

បងខំណាមួ យរបស់ចាប់ សីព
ត ី មជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មាននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា
ក្រណីដដលរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាគឺ ជា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ

ក្នុង

ឬប បបញ្ដត្ិដត ដលមាន

អានុ ភាពចាប់ បងខំណាមួ យរបស់ចាប់ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលរគប់រគងមជឈត្តក្មា ក្ៅក្នុងក្រណី
ដដលរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា មិនដមនជា ី ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ ប បបញ្ដត្ិ តក្ន្ទះរត្ូវមាន
ឧត្តមានុ ភាព។

២.៤

បដិបបញ្ដត្ិ តនឹងវ ិធាន
របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងគ្នន

ភាគី វ ិវា អាចក្ធវើបដិ បបញ្ដ ត្ិក្ត លើប បបញ្ដ ត្ិត

ទាំងឡាយននវ ិធានក្នះ ដដលអនុ ញ្ញដត្ឱ្យក្ធវើបានក្រោមវ ិធានក្នះ។

វិធាន ៣.-

ការត្ំណាង
ក្ៅក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរន្ទន្ទក្រោមវ ិធានក្នះ ភាគី វ ិវា នីមួយៗអាចរត្ូវបាន

ត្ំ ណាង

ក្ដ្ឋយបុ គគលណាមានក្់ តាមោររជី សក្រ ើសរបស់ខ្ួន
ល

ក្ដ្ឋយមានភសតតាងបង្ហ
ាញ
ុ

អំ ពីសិ ិ ត្
ធ ំណាងក្នះ ដដលអាចត្រមូវក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ឬក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។
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វិធាន ៤.-

ការទាក់ទង និងស្ំពៅចមលងកនងពពលដំ
ណាលគ្នន
ុ

៤.១

ោរទាក្់ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ
សរមាប់ ក្គ្នលបំ ណងននវ ិធានក្នះ

ោរទាក្់ ងណាមួ យ

រួមទាំងក្សចក្តីជូន

ដំ ណឹង ោរផតល់ដំណឹង ក្សចក្តីដងលង សំណូមពរ សំក្ណើ ោរដ្ឋក្់ ឯក្ារ ក្សចក្តីបង្ហគប់
ឬក្សចក្តីដណន្ទំ

រត្ូវក្ធវើក្

ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ

ផ្ទទល់មាត្់ ក្ៅក្ពលសវន្ទោរ
មជឈត្តក្មា។

៤.២

ក្លើក្ដលងដត្ោរទាក្់ ងក្ដ្ឋយ

និ ងក្ៅក្នុងក្ិចចរបជុំ ន្ទន្ទដដលក្រៀបចំក្

ើងក្ដ្ឋយក្វ ិ ោ

មក្ធោបាយននោរទាក្់ ង
ោរទាក្់ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ

អាចរត្ូវបានក្ធវើក្

ើងតាមរយៈោររបគល់

ូ រារ ារក្អ

ិចរត្ូនិច ឬមក្ធោបាយ

ក្ដ្ឋយផ្ទទល់នដ នរបសណីយ៍អនុ សិដឌ ោរបញ្ូជ ន

ទាក្់ ងក្ផេងក្ ៀត្ ដដលមានក្ំ ណត្់រតាននោររបគល់ទាំងក្ន្ទះ។

៤.៣

ោរបញ្ូ ជ ន និ ងោរ

ួល

ោរទាក្់ ងនឹ ងរត្ូវចាត្់ ុក្ថាបាន

បញ្ូជ ន និងរបគល់ក្ៅអនក្

ួល

ួ ល ឬក្ៅអនក្ត្ំណាងរបស់អក្
ន

ក្-

ក្ដ្ឋយផ្ទទល់នដ ឬក្ៅអាសយដ្ឋឌនដដលក្ំ ណត្់

ខ្-

ក្ៅលំក្ៅឋាន
អនក្

គ-

ឬ ី ក្ដនលងអាជី វក្មាបចចុបបនន

ួ ល៖

ឬអាសយដ្ឋឌននរបសណីយ៍របស់

ួ ល ក្នុងក្រណីមិនអាចរបគល់បានតាម ចំ ណុច (ក្) ខាងក្លើ

របសិនក្បើ តាមមក្ធោបាយក្អ
ឬក្លខ្ ូ រាររបស់អក្
ន

ឃ-

របសិនក្បើ ោរទាក្់ ងក្ន្ទះរត្ូវបាន

ិចរត្ូនិច តាមរយៈអាសយដ្ឋឌនារក្អ

ួ ល ឬអនក្ត្ំណាងរបស់អក្
ន

ិចរត្ូនិច

ួល ឬ

ក្ៅលំក្ៅឋាន ឬ ី ក្ដនលងអាជី វក្មា ឬអាសយដ្ឋឌននរបសណីយ៍ចុងក្រោយរបស់
អនក្

ួ ល របសិនក្បើមិនអាចក្ធវើបានតាមចំ ណុច(ក្) ដល់ចំណុច(គ) បន្ទទប់ ពីមាន

ោរក្សុើបសួរសមក្េត្ុ ផលរួចក្េើយ។

ោរទាក្់ ងរត្ូវចាត្់ ុក្ថាបាន

ួ ល ក្ៅោលបរ ិក្ចេ ដដលោរទាក្់ ងក្ន្ទះរត្ូវ

បានរបគល់។ សរមាប់ ក្គ្នលបំ ណងក្នះ ោលបរ ិក្ចេ រត្ូវក្ំណត្់ ស្សបតាម ក្ពលក្វលា
ក្នុងត្ំ បន់នន ី ក្ដនលងដដល

ួ លបានោរទាក្់ ង។
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៤.៤

សំក្ៅចមលងក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន

ដដលរួមមានជាអា ៍

ក្ៅក្ពលភាគី វ ិវា ណាមួយបញ្ូជ នោរទាក្់ ង

ក្សចក្តីជូន

ដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា និ ងក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប ោរដ្ឋក្់ ឯក្ារ ក្សចក្តីដងលង
សំណូមពរ ោរបដិក្សធ៖
ក្-

ក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន៖

ភាគី វ ិវា ក្ន្ទះរត្ូវក្នុងក្ពលដំណាលគ្ននបញ្ូជ នសំក្ៅ

ចមលងក្ន្ទះមួ យចាប់ក្ៅភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្

និងក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

របសិនក្បើ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្រួចក្េើយ។
ខ្-

ទៅទវទិ កាមជ្ឈត្តកមម៖ ភាគី វ ិវាទទោះត្ត្ូវកនុងទេលដំណាលគ្ននបញ្ូជ នសំទៅចមលង
ទោះមួ យចាប់ទៅភាគី វ ិវាទម្ខាងទទៀត្ និ ងទៅអគគទលខាធិ ការដ្ឋាន។

តាមសំក្ណើរបស់អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ឬក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី វ ិវា រត្ូវបង្ហាញថា
ភាគី បានក្គ្នរពតាមោរត្រមូវននក្ថាខ្ណឍ ី ១

ននវ ិធាន

៤.៤

ដំ ណាលគ្នន)ក្នះ។
ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

(សំក្ៅចមលងក្នុងក្ពល

គឺ ជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប

ោរ

ទាក្់ ងដដលបញ្ូជ នក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា រត្ូវបញ្ូជ នក្ៅមជឈត្តក្រនី មួយៗផងដដរ។
ក្ៅក្ពលដដលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌនបញ្ូជ នោរទាក្់ ងក្ៅភាគី វ ិវា ណាមួ យ

ក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

អគគ-

ក្នុងក្ពលដំ ណាលគ្ននរត្ូវបញ្ូជ នោរទាក្់ ងក្ន្ទះមួ យចាប់ក្ៅភាគី វ ិវា

មាខងក្ ៀត្ និ ងក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា របសិនក្បើក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្រួចក្េើយ។

ក្ៅក្ពលដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបញ្ូជ នោរទាក្់ ងក្ៅភាគី វ ិវា ណាមួ យ ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ក្នុងក្ពលដំ ណាលគ្នន រត្ូវបញ្ូជ នោរទាក្់ ងក្ន្ទះមួយចាប់ ក្ៅភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ និ ងក្ៅ
អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន។

៤.៥

ហាមមិនឱ្យមានោរទាក្់ ងក្ដ្ឋយគ្នានភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្
គ្នានភាគី វ ិវា ណាមួ យ

ឬបុគគលណាមានក្់ ក្ុងន្ទមភាគី
ន
វ ិវា

អាចក្ធវើោរទាក្់ ង

ក្ដ្ឋយគ្នានភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ ពាក្់ ព័នន
ធ ឹ ងសំណុំក្រឿង ជាមួ យនឹ ងមជឈត្តក្រ
ណាមានក្់ សរមាប់ដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ក្

ើយ

ឬក្បក្ខជន

ក្លើក្ដលងដត្ោរទាក្់ ង

ក្ន្ទះជា៖
ក្-

ោរផតល់ព័ត្៌មានដល់មជឈត្តក្រ

ឬក្បក្ខជន

ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរដដលអាចក្ក្ើ ត្មាន
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អំពីលក្ខណៈ ូក្ៅននវ ិវា

និងអំ ពី

ខ្-

ោរពិ ភាក្ាអំ ពីលក្ខណសមបត្តិ

ោលវ ិភាគ

ឬឯក្រាជភាព

របស់មជឈត្តក្រ

ឬ

ក្បក្ខជន ឬ
គ-

ោរពិ ភាក្ាអំ ពីភាពសមស្សប ននមជឈត្តក្រ ឬក្បក្ខជនសរមាប់ ោរក្រជើ សក្រ ើសជា
របធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
វ ិវា

ដដលគូ ភាគី វ ិវា

ឬមជឈត្តក្រដដលដត្ងតាំងក្ដ្ឋយភាគី

រត្ូវចូ លរួមក្នុងោរក្រជើ សក្រ ើសក្ន្ទះ។

គ្នានភាគី វ ិវា ណាមួ យ

ឬបុគគលណាមានក្់ ក្ុងន្ទមភាគី
ន
វ ិវា

អាចក្ធវើោរទាក្់ ង

ក្ដ្ឋយគ្នានភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ ពាក្់ ព័នធនឹងសំណុំក្រឿង ជាមួ យនឹ ងក្បក្ខជនណាមានក្់ ដដល
ជាក្បក្ខជន សរមាប់ ោរក្រជើសក្រ ើសជារបធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្

វិធាន ៥.-

ការកំណ្ត្់ពពលពវលា

៥.១

ោរគណន្ទអំ ុ ងក្ពល
សរមាប់ ក្គ្នលបំ ណងននោរគណន្ទអំ

ុងក្ពលក្រោមវ ិធានក្នះ អំ

ចាប់ក្ផតើមគិ ត្ពី នងៃបន្ទទប់ ដដលោរទាក្់ ងណាមួ យរត្ូវបាន
ទាក្់ ងសំក្ៅចមលងក្នុងក្ពលដំណាលគ្នន)
ណាមួ យ ដដលចាប់ក្ផតើមអំ
មួ យនងៃចុងក្រោយននអំ
”ោលបរ ិក្ចេ ”

ើយ។

ួ លស្សបតាមវ ិធាន ៤ (ោរ

ឬនងៃបន្ទទប់ ដដលសក្មាភាព

ុងក្ពលក្ន្ទះបានក្ក្ើត្ក្

ុងក្ពលរត្ូវ

ឬរពឹ ត្ិ ោ
ត រណ៍

ើង និ ងរត្ូវរួមបញ្ូច លរយៈក្ពលក្ពញ

ងក្ពលក្ន្ទះ។
សរមាប់ក្គ្នលបំ ណងននវ ិធានក្នះ ពាក្យ ”នងៃ” ឬ
ុ

សំក្ៅក្លើអំ

ុងក្ពលដដលសថិត្ក្នុងចក្ន្ទលះក្មា៉ ង ៧:០០ រពឹក្ និ ងក្មា៉ ង

៧:០០ លាៃច។ ក្ពលក្វលាក្រោយពីក្មា៉ ង ៧:០០ លាៃច រត្ូវចាត្់ ុ ក្ជាក្ពលក្វលានន នងៃ
បន្ទទប់ ឬោលបរ ិក្ចេ បន្ទទប់ ។
របសិនក្បើនងៃចុងក្រោយននអំ
ួ លោរទាក្់ ងក្ ក្ន្ទះ អំ
ពីនងៃមិនក្ធវើោរក្ន្ទះ។

ុងក្ពលមិ នដមនជានងៃក្ធវើោរ សរមាប់ ីក្ដនលងដដល

ុងក្ពលក្ន្ទះនឹ ងរត្ូវពនោររេូត្ដល់នងៃក្ធវើោរ ីមួយ បន្ទទប់

ក្ដើមបីក្ចៀសវាងោរភ័នតរច

ំ

នងៃក្ៅរ ៍ នងៃអា ិត្យ

និ ងនងៃឈប់

សរមាក្តាមរបត្ិ ិនឈប់សរមាក្ោរង្ហររបស់មន្រនតីរាជោរ និក្ោជិត្ និ ងក្មាក្ររបចាំឆ្ននំ
ក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រត្ូវបានចាត្់ ុ ក្ជានងៃមិនក្ធវើោរ ក្ៅក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។
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៥.២

ោរដក្ដរបក្ពលក្វលាក្ំ ណត្់
ក្-

និ ងតាមរយៈោរជូនដំ ណឹងដល់គូភាគី វ ិវា

របសិនក្បើ ោលៈក្ សៈត្រមូវ

អគគ-

ក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចដក្ដរប៖
ក្.១-

ក្ពលក្វលាក្ំណត្់

ដូ ចមានដចងក្នុងជំពូក្ ី ២

(ោរចាប់ ក្ផតើមមជឈត្តក្មា)

ជំ ពូក្ ី ៣ (ោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា) ជំ ពូក្ ី ៦ (ក្នរមក្សវា) និងជំពូក្
ី ៧ (ប បបញ្ដត្ិក្ត ផេងៗ) បាន និ ង
ក្.២-

ក្ពលក្វលាក្ំណត្់ណាមួយ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនមានអំ ណាច ឬរត្ូវ
បានផតល់អំណាចក្នុងោរក្ំណត្់ ។

ខ្-

របសិនក្បើ ោលៈក្ សៈត្រមូវ និងតាមរយៈោរជូនដំណឹងដល់គូភាគី វ ិវា

ក្វ ិោ

មជឈត្តក្មាអាចដក្ដរប៖
ខ្.១ខ្.២-

ក្ពលក្វលាក្ំណត្់ ដូចមានដចងក្នុងជំពូក្ ី ៤ (ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ)

ក្ពលក្វលាក្ំណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ៣៨.២ (ក្សចក្តីសក្រមចក្លើោរដក្ត្រមូវ ោរ
បំ ភឺល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ និ ងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម) និ ង

ខ្.៣- ក្ពលក្វលាក្ំណត្់ណាមួយ ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបានក្ំ ណត្់។

វិធាន ៦.-

ដំពណ្ើរការមជឈត្តការ ពដាយយុត្តិធម៌ ឆ្នប់រហ័ស្ មានរបស្ិទធភាព និងពដាយ
មិនបងអង់
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

និ ងគូភាគី វ ិវា

រត្ូវខ្ិត្ខ្ំ របឹងដរបងក្នុងោរក្ធវើឱ្យដំ ក្ណើរោរ

មជឈត្តោរ របរពឹ ត្ក្ត ៅក្ដ្ឋយយុត្ិ តធម៌ ឆ្នប់ រេ័ស មានរបសិ ធភាព ចំ ណាយអស់ត្ិច និ ង
មិ នរត្ូវបងកឱ្យមានោរពនោរក្ពលដដលមិនចាំបាច់ណាមួ យក្
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ើយ។

ជំពូកទី ២

ការចាប់ពផតើមមជឈត្តកមម

វិធាន ៧.-

ការចាប់ពផតើមមជឈត្តកមម

៧.១

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា
ភាគី វ ិវា
(“ភាគីបឹង
ត ទាមទារ”)

ដដលមានបំណងដ្ឋក្់ វ ិវា របស់ខ្ួនឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមរយៈមជឈត្ត
ល
ក្មា
រត្ូវបញ្ូជ នក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌននូ វក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា

ដដលរត្ូវមានព័ ត្៌មានដូ ចខាងក្រោម៖
ក្-

ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញ
ជ ក្់ថាភាគី ដ្ឋក្់ វ ិវា ឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមមជឈត្តក្មា

ខ្-

ក្មាះ អាសយដ្ឋឌន ក្លខ្ ូរស័ពទ ក្លខ្ ូ រារ និងអាសយដ្ឋឌនារក្អ
និ ច របសិនក្បើ មានព័ត្៌មានទាំងក្នះរបស់គូភាគី វ ិវា
ភាគីវ ិវា

ិចរត្ូ-

និ ងរបស់អនក្ ត្ំ ណាងរបស់គូ

របសិនក្បើ មាន

គ-

សញ្ញ
ជ ត្ិ ឬរបសិនក្បើ ត្រមូវ និ ងមានព័ត្៌មានអំពីអត្តសញ្ញដណរបស់រក្ុមេ៊ុនរបស់

ឃ-

ក្សចក្តីក្ោងននខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា

គូ ភាគី វ ិវា

ឬក្ិចចសនោមជឈត្តក្មាក្ដ្ឋយដ

ក្

ដដល

យក្មក្ក្របើ និ ងភាជប់ សំក្ៅចមលងននខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា ឬក្ិចចសនោមជឈត្តក្មា
ក្ដ្ឋយដ
ងច-

ក្ក្ន្ទះ

ក្សចក្តីក្ោងននក្ិចចសនោ ឬ ំ ន្ទក្់ ំ នងក្ផេងៗដដលក្ក្ើ ត្ក្ចញពី ឬដដលទាក្់ ង
នឹ ងវ ិវា

និ ងភាជប់ សំក្ៅចមលងននក្ិចចសនោទាំងក្ន្ទះរបសិនក្បើ អាច

ក្សចក្តីដងលងសក្ងខប ដដលពិ ព៌ណន្ទអំពីលក្ខណៈ និ ងោលៈក្ សៈននវ ិវា

ោរទាម

ទារ ឬោរសក្ន្រង្ហគះដដលទាមទារ និងរបសិនក្បើ អាច ភាជប់ ត្នមលបឋមននោរទាមទារ
ដដលភាគីបឹង
ត ទាមទារមានបំ ណងដ្ឋក្់ ក្សនើ
ឆ-

ចំ នួនមជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង

ឬក្ៅក្នុងក្រណីដដលមិ នមានោររពមក្រពៀង

ក្ ក្ន្ទះ ចំ នួនមជឈត្តក្រដដលក្សនើសុំ ដដលរត្ូវមានចំនួន ១ (មួ យ) រូប ឬ៣ (បី ) រូប
និ ង
ជ-

ក្សចក្តីដងលង ឬសំក្ណើបដនថមក្ផេងៗ ពាក្់ ព័នន
ធ ឹងដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ រួមបញ្ូច ល
ទាំងចាប់ដដលរត្ូវអនុ វត្ត ភាាសរមាប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ និ ងលក្ខណសមបត្តិ
និ ងសញ្ញ
ជ ត្ិ របស់មជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង ឬដដលចង់ បាន របសិនក្បើ មាន។
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ក្ដ្ឋយមិ នគិត្អំពីភាាដដលរត្ូវក្របើក្ុងដំ
ន
ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ស្សបតាមវ ិធាន

១៨.១ (ភាាននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ) ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា រត្ូវក្ធវើជាភាា
សរមាប់មជឈត្តក្មា និងបក្ដរបជាភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលស។

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា
ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជីដដលអាចជា

រត្ូវមានភាជប់មក្ជាមួ យនូ វោរបង់ របាក្់ សរមាប់

មូ លបបទានបរត្

ឬោរក្ផទរចូ លគណនីធន្ទគ្នរក្ំ ណត្់

ណាមួ យរបស់ម.ជ.ម.។

៧.២

ោររួមបញ្ូ ច លោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីមជឈត្តក្មា
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មាអាចរត្ូវរួមបញ្ូច លផងដដរនូវ៖

ក្-

សរមាប់ក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) រូប ឬក្រចើ នរូប៖ ោរដត្ងតាំង
មជឈត្តក្ររត្ូវក្ធវើក្

ើងស្សបតាម វ ិធាន ១០ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ) និងវ ិធាន ១១

(បុ គគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ)
ខ្-

សរមាប់ ក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប៖
របសិនក្បើគូភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងគ្ននរួចក្េើយ
បានរពមក្រពៀងគ្ននក្ៅក្
ក្សនើក្

ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្ររួមគ្នន

ឬរបសិនក្បើគូភាគី វ ិវា មិ នទាន់

ើយ សំក្ណើដត្ងតាំងមជឈត្តក្ររបស់ភាគីបឹង
ត ទាមទារ រត្ូវ

ើងស្សបតាម វ ិធាន ១០ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ) និ ងវ ិធាន ១១ (បុគគល

ដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ) ឬ
គ-

ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញ
ជ ក្់ថា ភាគី បឹង
ត ទាមទារផតល់សមត្ថក្ិចឱ្
ច យម.ជ.ម. ក្នុងោរដត្ង
តាំងមជឈត្តក្រមួ យរូប។

៧.៣

ោរភាជប់ ក្សចក្តីដងលងទាមទារ
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា
ទារដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន

២២.២

អាចរត្ូវបានភាជប់មក្ជាមួ យនូវក្សចក្តីដងលងទាម
(ក្សចក្តីដងលងទាមទារ)

និ ងឯក្ារគ្នំរ ក្ផេងៗ

ក្ ៀត្។

៧.៤

ភាពមិនក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា
របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មាមានលក្ខណៈមិ នក្ពញក្លញ

អគគ-

ក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចក្សនើសុំភាគី បឹ ង
ត ទាមទារឱ្យបំ ក្ពញបដនថមចំ ណុចខ្វះខាត្ទាំងក្ន្ទះ ក្នុង
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អំ

ុងក្ពលសមស្សបណាមួ យដដលក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិ ោដ្ឋឌន។

ោរភ័ នរត ច

ក្ដើមបីក្ចៀសវាង

ំ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មារត្ូវចាត្់ ុ ក្ថាក្ពញក្លញ ក្ៅក្ពលដដល

ចំ ណុចន្ទន្ទដដលត្រមូវក្នុងវ ិធាន ៧.១ (ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា) ខាងក្លើ រត្ូវ
បានបំ ក្ពញក្ពញក្លញ រួមបញ្ូច លទាំងោរបង់ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី។

របសិនក្បើ ភាគីបឹ ង
ត ទាមទារបានក្គ្នរពតាមោរក្សនើសុំខាងក្លើ
ដដលរត្ូវអនុវត្ត

ឬដដលរត្ូវបានក្ំ ណត្់

តាមក្ពលក្វលា

ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មាក្ន្ទះ

បានចាត្់ ុ ក្ថាបានដ្ឋក្់ក្ៅក្នុងនងៃ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនបាន

នឹ ងរត្ូវ

ួ លសំក្ៅដំបូងនន

ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ន្ទះ។

៧.៥

ោរខ្ក្ខានមិ នបានដ្ឋក្់ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំ ពីមជឈត្តក្មា
របសិនក្បើ ភាគីបឹ ង
ត ទាមទារខ្ក្ខាន

មិ នបានដ្ឋក្់ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញ

អំ ពីមជឈត្តក្មា អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវបិ សំណុំក្រឿងក្ន្ទះ ក្ដ្ឋយមិនក្ធវើឱ្យប៉ះពាល់ដល់
សិ ិរធ បស់ភាគីបឹ ង
ត ទាមទារក្នុងោរដ្ឋក្់ ពាក្យបណឹតងទាមទារដដដលន្ទនងៃក្រោយ តាមរយៈ
ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មាក្ផេងក្

៧.៦

ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរ

ើយ។

ួលបានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវជូនដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគីវ ិវា
ដ្ឋឌនបាន

៧.៧

ក្ៅក្ពលដដលអគគក្លខាធិោរ

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំពីមជឈត្តក្មា។

ោរចាប់ ក្ផតើមដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា

បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរដដល

ទាក្់ ងនឹ ងវ ិវា ណាមួ យ រត្ូវចាប់ ក្ផតើមក្ៅោលបរ ិក្ចេ
ត្ប”)

បាន

ដដលភាគីក្ឆលើយត្ប (“ភាគីក្ឆលើយ

ួ លោរជូ នដំ ណឹងរបស់អគគក្លខាធិោដ្ឋឌន

សតីពីក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញ

ក្លញអំ ពីមជឈត្តក្មា ដដលដ្ឋក្់វ ិវា ក្ន្ទះឱ្យក្ដ្ឋះស្ាយតាមមជឈត្តក្មា។
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វិធាន ៨.-

ការពឆលើយត្បរបស្់ភាគីពឆលើយត្ប

៨.១

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប
ក្នុងរយៈក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ពីបាន

មានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន

៧.៦

(ោរជូនដំ ណឹងអំពីោរ

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹង ដូ ច

ួ លបានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពី

មជឈត្តក្មា) ភាគី ក្ឆលើយត្ប រត្ូវបញ្ូជ នក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌននូ វក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរ
ក្ឆលើយត្ប ដដលរត្ូវមានព័ត្៌មានដូ ចខាងក្រោម៖
ក្-

ក្មាះ អាសយដ្ឋឌន ក្លខ្ ូ រស័ពទ ក្លខ្ ូ រារ និ ងអាសយដ្ឋឌនារក្អ

ិច-

រត្ូនិចរបស់ភាគី ក្ឆលើយត្ប និ ងអនក្ត្ំណាងរបស់ខ្ួន
ល របសិនក្បើ មាន និ ងរបសិនក្បើ
ខ្គ-

ព័ ត្៌មានទាំងក្នះខ្ុ សពីព័ត្៌មាន ដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា
សញ្ញ
ជ ត្ិ ឬរបសិនក្បើ ត្រមូវ អត្តសញ្ញដណរបស់រក្ុមេ៊ុនរបស់គូភាគីវ ិវា

របសិន

ក្បើព័ត្៌មានទាំងក្នះខ្ុ សពីព័ត្៌មានដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា
ោរបញ្ញ
ជ ក្់ សក្ងខបអំ ពីោរ

ួ លយក្ ឬោរបដិក្សធចំក្ពាះោរទាមទារទាំងស្សុង

ឬក្ដ្ឋយដផនក្
ឃ-

ក្សចក្តីដងលងសក្ងខប ដដលពិ ព៌ណន្ទអំពីលក្ខណៈ និ ងោលៈក្ សៈននបណឹ ត ងត្ប ឬ
ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ក្ង ដដលភាគីក្ឆលើយត្បមានបំ ណងបញ្ូជ ន និ ងរបសិនក្បើ
អាច រត្ូវភាជប់ត្នមលបឋមននបណឹ ត ងត្ប ឬ ោរក្ដ្ឋះារតាមោរោត្់ ក្ងក្ន្ទះ

ង-

ចំ នួនមជឈត្តក្រដដលបានរពមក្រពៀង

ឬក្ៅក្នុងក្រណីដដលមិ នមានោររពមក្រពៀង

ក្ ក្ន្ទះ ចំ នួនមជឈត្តក្រដដលបានក្សនើដដលរត្ូវមានចំនួន ១ (មួ យ) រូប ឬ៣ (បី) រូប
និ ង
ច-

របសិនក្បើ មាន

ក្សចក្តីដងលងោរណ៍

ឬសំក្ណើបដនថមក្ផេងៗ

ដដលពាក្់ ព័នធនឹង

ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ រួមបញ្ូច លទាំងចាប់ ដដលរត្ូវអនុវត្ត ភាាសរមាប់ ដំក្ណើរ

ោរមជឈត្តោរ និងលក្ខណសមបត្តិ និ ងសញ្ញ
ជ ត្ិ របស់មជឈត្តក្រ ដដលត្រមូវ ឬដដល
ជាោរក្ឆលើយត្បចំ ក្ពាះក្សចក្តីដងលង

ឬសំក្ណើន្ទន្ទ

ដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា។

ដដលមានក្នុងក្សចក្តីជូន

ក្ដ្ឋយមិ នគិត្អំពីភាាដដលរត្ូវក្របើក្ុងដំ
ន
ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ស្សបតាមវ ិធាន

១៨.១ (ភាាននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ) ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បរត្ូវក្ធវើជាភាា
សរមាប់មជឈត្តក្មា និងបក្ដរបជាភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលស។
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៨.២

ោរបញ្ូ ច លោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្នុងក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្ូវរួមបញ្ូច លផងដដរនូ វ៖

ក្-

សរមាប់ក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) រូប ឬក្រចើ នរូប៖ ោរដត្ងតាំង
មជឈត្តក្រ រត្ូវក្ធវើក្

ើងស្សបតាមវ ិធាន ១០ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ) និងវ ិធាន ១១

(បុ គគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ)
ខ្-

សរមាប់ក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប៖ ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្ររត្ូវក្ធវើ
ក្

ើងរួមគ្នន របសិនក្បើ ភាគី បានរពមក្រពៀងគ្ននរួចក្េើយ ឬរបសិនក្បើ ភាគី មិនទាន់

បានរពមក្រពៀងគ្ននក្ៅក្
ភាគី បឹង
ត ទាមទារក្សនើក្

ើយ ោរក្ឆលើយត្បចំ ក្ពាះសំក្ណើដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ដដល

ើងស្សបតាមវ ិធាន ១០ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ) និងវ ិធាន

១១ (បុ គគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ) ឬ
គ-

ក្សចក្តីដងលងដដលបញ្ញ
ជ ក្់ថា

ភាគី ក្ឆលើយត្បផតល់សមត្ថក្ិចឱ្
ច យគណៈក្មាាធិ ោរ

ដត្ងតាំងរបស់ម.ជ.ម. ក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ។

៨.៣

ោរភាជប់ ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និង

ា ីក្រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា រត្ូវបានភាជប់ មក្ជាមួ យនូ វក្សចក្តីដងលង
ទាមទារ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្ូវមានភាជប់មក្ជាមួ យនូវក្សចក្តីដងលង
ក្ដ្ឋះា ដដលអាចមានបណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ក្ង) ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុង
ន

វ ិធាន ២២.៣ (ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និ ងបណឹ ត ងត្ប) និ ងឯក្ារក្ោងន្ទន្ទ។ ក្សចក្តី
ជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប អាចរត្ូវភាជប់មក្ជាមួយផងដដរនូ វ
ក្នុងវ ិធាន ១៩ (

៨.៤

ីក្
ា រណ៍ដូចមានក្ំ ណត្់

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា)។

ភាពមិនក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប
របសិនក្បើក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បមានលក្ខណៈមិនក្ពញក្លញ
ក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចក្សនើសុំភាគី ក្ឆលើយត្បឱ្យបំ ក្ពញបដនថមចំ ណុចខ្វះខាត្ក្ន្ទះ

ក្នុងអំ

អគគង
ុ

ក្ពលសមស្សបណាមួ យ ដដលក្ំ ណត្់ ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិ ោដ្ឋឌន។ ក្ដើ មបីក្ចៀសវាងោរភ័នត
រច

ំ

ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បរត្ូវចាត្់ ុ ក្ថាក្ពញក្លញ

ចំ ណុចន្ទន្ទដដលត្រមូវក្នុងវ ិធាន

៨.១

(ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប)

បំ ក្ពញ រួមបញ្ូច លទាំងោរបង់ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី។
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ក្ៅក្ពលដដល
រត្ូវបាន

៨.៥

ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប

ោរបក្ងកើត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ស្សបតាមជំពូក្ ី ៣ (ោរបក្ងកើត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា) មិ ន

រត្ូវបង្ហអក្់ក្ដ្ឋយារោរខ្ក្ខានរបស់ភាគី ក្ឆលើយត្ប ក្នុងោរដ្ឋក្់ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញ
ក្លញអំ ពីោរក្ឆលើយត្បឱ្យបានទាន់ ក្ពលក្វលាក្

ើយ។

ោរខ្ក្ខានក្នះ

មិ នរារាំងភាគី

ក្ឆលើយត្បក្នុងោរបដិ ក្សធ ោរទាមទារ ឬោរដ្ឋក្់បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់
ក្ង ក្ៅក្នុងដំក្ណើរោរមជឈត្តោរក្

៨.៦

ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរ

ើយ។

ួលបានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវជូនដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគីវ ិវា
បាន

ួ លក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ពញក្លញអំពីោរក្ឆលើយត្ប

ក្ៅក្ពលអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌន
ឬក្នុងក្រណីដដលមិនបាន

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំ ពីោរក្ឆលើយត្បក្ ក្ន្ទះ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវជូន
ដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា

អំ ពីោលបរ ិក្ចេ ផុ ត្ក្ំ ណត្់ ននអំ

ដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បក្ន្ទះ។

ក្នុងក្រណីដដលភាគី ក្ឆលើយត្បក្ធវើបណឹ ត ងត្ប

ុងក្ពលសរមាប់ ដ្ឋក្់ក្សចក្តីជូន

រូមបញ្ូច លទាំងោរក្ដ្ឋះាតាមោរ

ោត្់ ក្ង ក្ៅក្នុងក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្បរបស់ភាគី ភាគី ក្ឆលើយត្បរត្ូវបង់ក្នរម
ក្សវាចុ ះបញ្ជីបណឹ ត ងត្បរបស់ខ្ួនផងដដរ
ល
ក្បើ មិនដូ ក្ចានះក្ បណឹ ត ងត្បក្ន្ទះនឹងមិនរត្ូវក្លើក្
យក្មក្ពិ ចារណាក្ៅក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរក្
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ើយ។

ជំពូកទី៣
វិធាន ៩.-

ការបពងកើត្ពវទិកាមជឈត្តកមម

ចំនួនមជឈត្តករ
ក្ៅរគប់ ក្រណីទាំងអស់

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវមានសមាសភាពមជឈត្តក្រជាចំ នួន

ក្សស។ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវមានមជឈត្តក្រចំ នួន ៣ (បី) រូប ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បាន
រពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ។
វិធាន ១០.-

ការផ្ត្ងតា ំងមជឈត្តករ

១០.១

ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគី វ ិវា
គូ ភាគី វ ិវា

អាចរពមក្រពៀងក្លើនីត្ិវ ិធី ដត្ងតាំងក្វ ិោមជឈត្តក្មា ដដលខ្ុ សពីនីត្ិវ ិធី

ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ១០.២ (ោរដត្ងតាំងក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របីរប
ូ ឬក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប) ដល់វ ិធាន ១០.៦ (គ្នានោរបតឹងជំ ទាស់)។ របសិនក្បើ ក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មា មិនរត្ូវបានដត្ងតាំងក្នុងអំ

ក្បើគូភាគីវ ិវា មិ នបានរពមក្រពៀងក្លើអំ
ដត្ងតាំងរត្ូវក្ធវើក្

ើងស្សបតាមវ ិធាន

ងក្ពល
ដដលក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយគូ ភាគី វ ិវា
ុ

ឬរបសិន

ុងក្ពលក្ំណត្់ សរមាប់ ោរដត្ងតាំងក្ ក្ន្ទះ ោរ

១០.២

(ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ

បី រប
ូ ឬក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប) ដល់វ ិធាន ១០.៦ (គ្នានោរបតឹងជំ ទាស់) ក្នុង
អំ

ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ ពីបាន

ួ លោរជូ នដំ ណឹងអំពីក្សចក្តីជូន

ដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប ដូចមានក្ំ ណត្់ ក្នុងវ ិធាន ៨.៦ (ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរ

ួ លបាន

ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរក្ឆលើយត្ប)។

១០.២

ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របី រប
ូ ឬក្វ ិោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើ នរូប
ចំ ក្ពាះក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី ) រូប ឬក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ
ក្រចើនរូប

របសិនក្បើោរដត្ងតាំងមិនរត្ូវបានក្ធវើក្

មជឈត្តក្មា

ឬក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្បក្ ក្ន្ទះ

មជឈត្តក្រមានក្់មួយរូប ឬក្រចើ នរូបក្សាើៗគ្នន ក្នុងអំ
ពី បាន

ួល

ើងតាមរយៈក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពី

ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរ

ភាគី វ ិវា នី មួយៗរត្ូវដត្ងតាំង

ងក្ពល
១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់
ុ

ួ លបានោរក្ឆលើយត្បចំ ក្ពាះក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពី

មជឈត្តក្មា ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ៨.៦ (ោរជូនដំ ណឹងអំពីោរ
ដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប) ឬក្នុងអំ

ួ លបានក្សចក្តីជូន

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ពីផុត្អំ

ក្ពលត្រមូវតាមវ ិធាន ១០.១ (ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគី វ ិវា )។ ក្នុងអំ

ុង

ងក្ពល
១៥
ុ

(ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ពីមានោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្ររូបចុងក្រោយ មជឈត្តក្រដដល
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រត្ូវបានដត្ងតាំងទាំងអស់ រត្ូវរួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រមួ យរូបក្ផេងក្ ៀត្ជារបធានក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មា។
របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា ណាមួយ ខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រតាមោរត្រមូវ ឬ

មជឈត្តក្រ ដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងក្ដ្ឋយភាគីវ ិវា ក្ន្ទះ ខ្ក្ខានមិ នបានដត្ងតាំងរបធាន
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ុងអំ
ន

ងក្ពលដដលបានក្ំ
ណត្់ ក្ុងវ
ន ិធានក្នះ ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈុ

ក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង រត្ូវដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ឬ/និ ង ចាត្់ តាំងមជឈត្តក្រមួ យរូបក្នុងចំ ក្ណាម
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងឱ្យក្ធវើជារបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា។

១០.៣

ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប
ចំ ក្ពាះក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប

របសិនក្បើ មជឈត្តក្រមិនទាន់ រត្ូវបាន

ដត្ងតាំងតាមរយៈក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា

ឬក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីោរក្ឆលើយត្ប

ក្ ក្ន្ទះ គូ ភាគី វ ិវា រត្ូវរួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រមួ យរូប ក្នុងអំ
របត្ិ ិនបន្ទទប់ពីបាន

ួលោរជូ នដំ ណឹង អំ ពីក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំ ពីោរក្ឆលើយ

ត្ប ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន ៨.៦ (ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរ
ោរក្ឆលើយត្ប) ឬក្នុងអំ

ុងក្ពល ១៥ (ដប់របាំ) នងៃ

ួ លបានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពី

ងក្ពល
១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីផុត្អំ
ុ

ុងក្ពលនន

វ ិធាន ១០.១ (ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងក្ផេងរបស់គូភាគី វ ិវា )។ របសិនក្បើ ភាគីវ ិវា ទាំងពី រខ្ក្ខាន
ក្នុងោររួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ក្នុងអំ
តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ងក្ពលដដលមានបញ្ញ
ជ ក្់ក្ៅក្នុងវ ិធានក្នះ ម.ជ.ម.
ុ

រត្ូវដត្ងតាំងមជឈត្តក្រមួ យរូប

ក្ដើមបីបក្ងកើត្ក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មា។

១០.៤

ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយពេុភាគី វ ិវា
របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា មានក្លើសពី ២ (ពី រ) ភាគី ក្នុងមជឈត្តក្មា និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រ ៣ (បី) រូប ឬក្រចើនរូបដដលរត្ូវបានដត្ងតាំង ភាគី បឹង
ត ទាម
ទារទាំងអស់ រត្ូវរួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ១ (មួ យ) រូប ឬក្រចើនរូប និ ងភាគីក្ឆលើយត្បទាំង

អស់ រត្ូវរួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ១ (មួ យ) រូប ឬក្រចើ នរូប។ របសិនក្បើភាគី វ ិវា ណាមួ យ
ខ្ក្ខានក្នុងោររួមគ្ននដត្ងតាំងក្នុងក្ំ

តាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របី រប
ូ

ន ិធាន ១០.២ (ោរដត្ង
ុងក្ពលដូចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ឬក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប)

ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង ក្នុងន្ទមរបស់ភាគី វ ិវា ដដលខ្ក្ខានមិនបានដត្ងតាំង
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រត្ូវដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ១ (មួ យ) រូប ឬក្រចើនរូប ស្សបតាមវ ិធាន ១០.៥ (ោរខ្ក្ខានក្នុងោរ
ដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ

និ ងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយម.ជ.ម.)។

ក្នុងអំ

ងក្ពល
ុ

១៥

(ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ ពីមានោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រចុងក្រោយ មជឈត្តក្រដដលរត្ូវ
បានដត្ងតាំងទាំងអស់ រត្ូវរួមគ្ននដត្ងតាំងមជឈត្តក្រមានក្់ ក្ ៀត្ ដដលរត្ូវបំ ក្ពញត្ួ ន្ទ ីជា
របធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

របសិនក្បើមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងទាំងអស់
តាំងរបធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ុងអំ
ន

ខ្ក្ខានក្នុងោររួមគ្ននដត្ង

ងក្ពលក្ំ
ណត្់ ម.ជ.ម.តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ង
ុ

តាំង រត្ូវដត្ងតាំងមជឈត្តក្រមានក្់ ក្ ៀត្ជារបធានក្វ ិោមជឈត្តក្មា។

របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា មានក្លើសពី ២ (ពី រ) ភាគី ក្នុងមជឈត្តក្មា និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប

គូ ភាគី វ ិវា រត្ូវរពមក្រពៀងគ្ននក្នុងោរដត្ងតាំង

មជឈត្តក្ររូបណាមានក្់។ របសិនក្បើ ោរដត្ងតាំងរួមគ្ននក្ន្ទះ មិ នរត្ូវបានក្ធវើក្

ើងក្នុងក្ំ

ុង

ក្ពលដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ១០.៣ (ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប)
ក្ ក្ន្ទះ
វ ិធាន

ម.ជ.ម.

១០.៥

ម.ជ.ម.)។

១០.៥

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

រត្ូវដត្ងតាំងមជឈត្តក្រស្សបតាម

(ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ

និ ងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ

ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ និ ងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម.
ក្ដ្ឋយមិ នមានោរជូ នដំណឹងក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

អំ ពីោរដត្ងតាំងក្នុងអំ

ង
ុ

ក្ពលដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ១០.២ (ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្របី រប
ូ ឬ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប) ឬវ ិធាន ១០.៣ (ោរដត្ងតាំងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មានន
មជឈត្តក្រមួ យរូប)

ឬក្នុងក្រណីដដលភាគី វ ិវា ណាមួ យមានបំ ណងផតល់សមត្ថក្ិចនច នោរ

ដត្ងតាំងក្ន្ទះក្ៅម.ជ.ម.

ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

រត្ូវដត្ងតាំង

មជឈត្តក្រក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណសមបត្តិ រួមបញ្ូច លទាំងសញ្ញ
ជ ត្ិរបស់មជឈត្តក្រដដលត្រមូវ
ឬរត្ូវបានក្សនើក្
ក្នះ

ើងក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា

គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

និ ងតាមលក្ខណៈជាក្់ លាក្់ ននវ ិវា ។

ក្ៅក្នុងក្រណី

មិ នរត្ូវដត្ងតាំងសមាជិ ក្ណាមានក្់របស់រក្ុមរបឹក្ា-
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របត្ិ បត្តិរបស់ម.ជ.ម.
មជឈត្តក្មាក្

១០.៦

ឬរបស់គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ជាមជឈត្តក្រសរមាប់ ក្វ ិ ោ

ើយ។

គ្នានោរបតឹងជំ ទាស់
ស្សបតាមវ ិធាន

១១

(បុ គគលដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ)

ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង រត្ូវក្ធវើោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានត្រមូវ ឬរត្ូវ
បានក្សនើ ឱ្យបានឆ្នប់ រេ័សតាមដដលអាចក្ធវើក្ៅបាន។ អាស្ស័យតាមវ ិធាន ១៣ (ោរ
ជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ)
ក្រោមវ ិធានក្នះ
ក្

១០.៧

ោរដត្ងតាំង

ឬោរសក្រមចរបស់គណៈក្មាាធិោរដត្ងតាំង

គឺ ជាោរសក្រមចចុ ងក្រោយ

ើយ។

និ ងមិ នដមនជាក្មាវត្ថុននោរបតឹងជំ ទាស់

ោរជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
រាល់ោរដត្ងតាំង

រត្ូវក្ធវើក្

ើងតាមរយៈោរជូនដំណឹងក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន។

ភាលមបន្ទទប់ពីមជឈត្តក្ររត្ូវបានដត្ងតាំង អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌនរត្ូវជូ នដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា
ថាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្ និ ងរត្ូវជូនដំណឹងដល់គូភាគី អំពីក្មាះ និងព័ត្៌មាន
លមអិត្សរមាប់ទាក្់ ងមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងទាំងអស់។

បន្ទទប់មក្អគគក្លខា-

ធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវក្ផញើសំណុំក្រឿងក្ន្ទះក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

វិធាន ១១.-

បុគល
គ ផ្ដលអាចរត្ូវបានផ្ត្ងតា ំងជាមជឈត្តករ

១១.១

ភាគី វ ិវា

ឬមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា

អាចដត្ងតាំងបុ គគលខាង

ក្រោមជាមជឈត្តក្រ៖
ក្-

មជឈត្តក្រណាមានក្់ ដដលបានចុ ះបញ្ជីជាមួ យម.ជ.ម. ឬ

ខ្-

បុ គគលណាមានក្់ដដលបានបំ ក្ពញត្ួ ន្ទ ី

ឬបានចុ ះបញ្ជីជាជាមជឈត្តក្រដផនក្

ពាណិជជក្មាជាមួ យាថប័នមជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មា
ដដលរត្ូវបាន

១១.២

ក្នុងរបក្ ស

ួ ល ាគល់ពីក្ពលមួ យក្ៅក្ពលមួយក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម.។

លក្ខខ្ណឍត្រមូវបដនថមដូចខាងក្រោមរត្ូវដត្បំក្ពញ៖
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ឬអនតរជាត្ិ

ក្-

បុ គគលដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្ររត្ូវដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងមួ យ

ដដលមានចុ ះ

េត្ថក្លខាបញ្ញ
ជ ក្់ ថា៖
ក្.១ក្.២-

ខ្លួនសា័រគចិ ត្ត និងមានល ភា
ធ ពក្នុងោរ
ខ្លួនក្ៅដត្មានអពោរក្ឹ ត្ភាព

ួ លត្ួ ន្ទ ីជាមជឈត្តក្រ និ ង

និងឯក្រាជភាពរបស់ខ្ួន
ល

និ ងខ្លួនបាន

របោសបង្ហាញ និ ងរត្ូវរបោសបង្ហាញអំពីាថនភាពន្ទន្ទដូ ចមានក្ំ ណត្់
ក្នុងវ ិធាន ១២.២ (ោររបោសបង្ហាញ)។
ខ្-

បុ គគលដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងចំ
ន ណុច ១១.១ (ខ្)
រត្ូវភាជប់ ឯក្ារដូចខាងក្រោមបដនថមក្លើក្សចក្តីដងលងក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ១១.២ (ក្)
ខាងក្លើ ៖
ខ្.១-

ខ្.២-

ភសតតាង
ននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ដដលខ្លួនបានក្ចញ ក្នុងអំ
ុ

ដខ្ មុ នក្ពលដត្ងតាំង ឬវ ិញ្ញដបនបរត្បញ្ញ
ជ ក្់អំពីសមាជិ ក្ភាពជាមជឈត្តក្រ
បចចុបបនន និ ង

ោរបញ្ញ
ជ ក្់ ថា

បុ គគលក្ន្ទះយល់រពមចំ ក្ពាះ

សីលធម៌វ ិជាជជី វៈរបស់ម.ជ.ម.
ទាំងវ ិធានក្នះ។

១១.៣

ុងក្ពលនមៃបួន(២៤)

ក្ៅរគប់ ក្រណីទាំងអស់ ក្នុងអំ

និ ងរត្ូវក្គ្នរពតាមរក្ម

និងវ ិធានក្ផេងៗរបស់ម.ជ.ម.

ងក្ពល
៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ិនបន្ទទប់ ពីបាន
ុ

រួមបញ្ូច ល

ួ លក្សចក្តី

ជូ នដំ ណឹងអំ ពីោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រពីគូភាគីវ ិវា

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចជូនដំ ណឹងជា

លាយលក្ខណ៍អក្េរក្ៅបណា
ត ភាគី វ ិវា ពាក្់ព័នធ

អំពីក្ងវះខាត្នូ វចំណុចណាមួ យនន

លក្ខណសមបត្តិដដលត្រមូវខាងក្លើ។ ភាគី វ ិវា ដដលពាក្់ ព័នធក្ន្ទះរត្ូវក្ធវើោរពិចារណា និ ង
សក្រមចអំពីោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្នុងអំ
ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ន្ទះ។

១១.៤

ុងក្ពល ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ ពីបាន

របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា ដដលពាក្់ ព័នធក្ន្ទះ បដិក្សធ ឬខ្ក្ខានក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រងាី ឬ
ក្នុងោរបំ ក្ពញចំ ណុចខ្វះខាត្ ក្នុងអំ

ុងក្ពល ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ិ ន គណៈក្មាាធិ ោរ

ដត្ងតាំង រត្ូវមានសមត្ថក្ិចចក្ុងោរដត្ងតាំ
ន
ងមជឈត្តក្រងាីសរមាប់ បំក្ពញត្ួ ន្ទ ីជាមជឈត្តក្រ
ដដលរត្ូវបានបដិ ក្សធក្ន្ទះបាន
ក្នុងអំ

របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា ខ្ក្ខានមិនបានដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន ចាប់ពីបាន

បដិក្សធ។
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ួ លក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរ

វិធាន ១២.- ឯករាជភាព និងអពារកឹត្ភាពរបស្់មជឈត្តករ និងការរបកាស្បង្ហាញ

១២.១

ឯក្រាជភាព និ ងអពោរក្ឹត្ភាព
មជឈត្តក្រដដលបំ ក្ពញត្ួ ន្ទ ី ក្រោមវ ិធានក្នះរត្ូវដត្ឯក្រាជយ និងអពោរក្ឹត្ និ ងមិ ន
រត្ូវបំ ក្ពញត្ួ ន្ទ ី ជា អនក្គ្នំរ

ឬជា ី របឹ ក្ារបស់ភាគី វ ិវា ណាមួ យក្

ដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងជាមជឈត្តក្រ

ើយ ចាប់ ពីក្ពល

រេូត្ដល់បញ្ចប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរទាំងមូ ល

សំណុំក្រឿង គឺ ក្ៅក្ពលដដលមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពររត្ូវបានក្ចញ និ ងរួមបញ្ូច លទាំងអំ

នន
ង
ុ

ក្ពលដដលរត្ូវបានអនុ ញ្ញដត្ ឬក្ំ ណត្់ក្ៅក្នុងវ ិធានក្នះ សរមាប់ ោរក្សនើសុំ ឬោរក្ចញោរ
ដក្ត្រមូវ ោរដវក្ដញក្ក្សចក្តី ោរបក្ស្ាយ ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ បដនថម។

១២.២

ោររបោសបង្ហាញ
មជឈត្តក្រដដលអាចរត្ូវបានដត្ងតាំង

រត្ូវបង្ហាញក្ដ្ឋយមិ នបងអង់ដល់បុគគលទាំង

ឡាយ ដដលមក្ទាក្់ ងអំ ពីល ធភាពក្នុងោរដត្ងតាំងខ្លួនជាមជឈត្តក្រននក្វ ិោមជឈត្តក្មា
អំ ពីោលៈក្ សៈទាំងឡាយណា ដដលអាចបងកឱ្យមានោរសងេ័យសមក្េត្ុសមផលណា
មួ យពាក្់ ព័នន
ធ ឹងឯក្រាជភាព និ ងអពោរក្ឹ ត្ភាពរបស់ខ្ួន។
ល
បន្ទទប់ពីរត្ូវបានដត្ងតាំងក្េើយ
ោលៈក្ សៈទាំងឡាយណា

មជឈត្តក្ររត្ូវរបោសបង្ហាញក្ដ្ឋយមិនបងអង់អំពី

ដដលអាចបងកឱ្យមានោរសងេ័យសមក្េត្ុសមផលណា

មួ យ ពាក្់ព័នន
ធ ឹ ងឯក្រាជភាព ឬអពោរក្ឹ ត្ភាពរបស់ខ្ួនដល់
ល
គូភាគី វ ិវា

អគគក្លខាធិ ោរ-

ដ្ឋឌន និ ងសមាជិ ក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

មាន

របសិនក្បើក្ុងដំ
ន ណាក្់ ោលណាមួ យននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ោលៈក្ សៈងាីក្ក្ើ ត្
ក្

ើងបងកឱ្យមានោរសងេ័យពាក្់ ព័នធនឹងឯក្រាជភាព

និ ងអពោរក្ឹត្ភាពរបស់

មជឈត្តក្រ មជឈត្តក្ររូបក្ន្ទះរត្ូវរបោសបង្ហាញភាលមអំពីោលៈក្ សៈក្ន្ទះ ដល់គូភាគី វ ិវា
អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន និ ងសមាជិ ក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។
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១២.៣

រក្មសីលធម៌ វ ិជាជជីវៈរបស់ម.ជ.ម.
មជឈត្តក្រដដលបំ ក្ពញត្ួ ន្ទ ី ក្រោមវ ិធានក្នះ រត្ូវក្គ្នរពតាមរក្មសីលធម៌វ ិជាជជី វៈ
មជឈត្តក្រ របស់ម.ជ.ម.។

វិធាន ១៣.- ការជំទាស្់ពៅនឹងមជឈត្តករ

១៣.១

ោលៈក្ សៈពាក្់ព័នធ
មជឈត្តក្រអាចរត្ូវបានជំ ទាស់ របសិនក្បើ មានោលៈក្ សៈណាមួ យបងកឱ្យមានោរ
សងេ័យ សមក្េត្ុ ផលចំក្ពាះឯក្រាជភាព ឬអពោរក្ឹត្ភាពរបស់មជឈត្តក្រ។ មជឈត្តក្រ
អាចរត្ូវបានជំ ទាស់ផងដដរ របសិនក្បើមជឈត្តរប
ូ ក្ន្ទះមិ នមានលក្ខណសមបត្តិដូចដដលបាន
រពមក្រពៀងក្ដ្ឋយគូ ភាគីវ ិវា ។

ភាគី វ ិវា មួ យអាចជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ ដដលខ្លួនបានដត្ងតាំង ឬដដលខ្លួនបាន

ចូលរួមក្នុងោរដត្ងតាំង

ដត្ក្នុងក្រណីដដលភាគី វ ិវា ក្ន្ទះបានដឹងអំ ពីមូលក្េត្ុក្ដើមបី

ជំ ទាស់ក្ន្ទះ ក្រោយោរដត្ងតាំងដត្ប៉ុ ក្ណាោះ។

១៣.២

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ និងក្ពលក្វលាក្ំ ណត្់
ភាគី វ ិវា ដដលមានបំ ណងជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ
អំ ពីោរជំ ទាស់របស់ខ្ួនក្ៅក្វ
ល
ិ ោមជឈត្តក្មា
អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្នុងអំ

រត្ូវបញ្ូជ នក្សចក្តីជូនដំ ណឹង

ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្

ឬគូ ភាគី វ ិវា

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីបាន

និ ង

ួ លោរជូ ន

ដំ ណឹងដូចមានក្ំ ណត្់ ក្ុងវ
ន ិធាន ១០.៧ (ោរជូ នដំណឹងអំ ពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា) ឬ
ក្នុងអំ

ុងក្ពល ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីភាគីវ ិវា បានដឹងអំពីោលៈក្ សៈន្ទន្ទ

ដូ ចមានក្ំណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ១៣.១ (ោលៈក្ សៈពាក្់ព័ន)ធ ។

ក្សចក្តីជូនដំណឹងក្នះ រត្ូវមានបញ្ញ
ជ ក្់មូលក្េត្ុននោរជំ ទាស់។

១៣.៣

ក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ ភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ និងសមាជិក្ដន ក្ ៀត្របស់
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

របសិនក្បើ មាន

អាចផតល់ក្ោបល់របស់ខ្ួនអំ
ល
ពីោរជំទាស់ក្ៅនឹ ង

មជឈត្តក្រក្ៅ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ ឬគូ ភាគី វ ិវា
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និងអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

ក្នុងអំ

ុងក្ពល ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន ក្រោយពី បាន

ួ លក្សចក្តីជូនដំណឹងអំពីោរ

ជំ ទាស់។

១៣.៤

ោរដក្ខ្លួនរបស់មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំ ទាស់ និ ងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
ក្សនើក្

ក្នុងក្រណីដដលភាគី វ ិវា មាខងយល់ស្សបចំ ក្ពាះោរជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ ដដល

ើងក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំ ទាស់ក្ន្ទះរត្ូវដក្ខ្លួនក្ចញ។

ក្ទាះបី ជាគ្នានោររពមក្រពៀងរវាងគូ ភាគីវ ិវា ចំក្ពាះោរជំ ទាស់ក្៏ក្ដ្ឋយ ក្៏មជឈត្តក្រដដល
រត្ូវបានជំ ទាស់អាចដក្ខ្លួនក្ចញផងដដរ។ ោរដក្ខ្លួនក្ចញរបស់មជឈត្តក្រក្នុងក្រណីទាំង
ពី រមិ នរត្ូវបានចាត្់ ុក្ជាោរ

ួ លាគល់សុពលភាពននមូ លក្េត្ុ ននោរជំ ទាស់ក្

មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់

រត្ូវជូ នដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា

ើយ។

សមាជិ ក្ក្ផេងក្ ៀត្នន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និ ងអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អំ ពីោរក្ឆលើយត្បរបស់ខ្ួនចំ
ល
ក្ពាះោរជំ ទាស់ ក្នុង
អំ

ុងក្ពល ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីបាន

បន្ទទប់ពីផុត្អំ

ួ លក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំ ទាស់ ឬ

ុងក្ពលក្ំណត្់ សរមាប់ បញ្ូជ នោរផតល់ក្ោបល់ចំក្ពាះោរជំ ទាស់។

ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប របសិនក្បើ

មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ បានជូ នដំ ណឹងក្ៅភាគី ដដលបានជំ ទាស់ថា ខ្លួនបដិក្សធ
ក្នុងោរដក្ខ្លួនក្ចញពីក្វ ិោមជឈត្តក្មា ភាគី វ ិវា ដដលបានជំ ទាស់ក្ន្ទះអាចដ្ឋក្់ ពាក្យត្វា៉
ក្ៅម.ជ.ម. តាមរយៈអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្នុងអំ
បន្ទទប់ពីបាន

ងក្ពល
៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន
ុ

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរបដិក្សធក្លើោរជំ ទាស់ក្ន្ទះ។

ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាជាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប

ក្បើមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំ ទាស់
មជឈត្តក្មាថា

បានជូនដំណឹងក្ៅសមាជិ ក្ក្ផេងក្ ៀត្ននក្វ ិ ោ

ខ្លួនបដិ ក្សធក្នុងោរដក្ខ្លួនក្ចញពី ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

សក្រមចក្លើោរជំ ទាស់ក្ន្ទះក្នុងអំ

របសិន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវ

ុងក្ពល ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ ពីបាន

ួល

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរបដិក្សធក្លើោរជំ ទាស់ក្ន្ទះ។ ក្នុងក្រណីដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា
សក្រមចបដិ ក្សធោរជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ

ភាគីវ ិវា ដដលបានជំ ទាស់អាចបតឹងត្វា៉ ក្ៅ

ម.ជ.ម. តាមរយៈអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្នុងអំ

ុងក្ពល៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់

ពីបាន

ួ លក្សចក្តីសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។
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១៣.៥

ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម.ក្លើោរជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ
ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ោរជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ ក្នុងអំ
ធិ ោរដ្ឋឌនបាន

រត្ូវសក្រមចក្លើោរត្វា៉ ចំក្ពាះ

ងក្ពល
១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ពីអគគក្លខាុ

ួ លោរត្វា៉ ចំក្ពាះោរជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ។

របសិនក្បើ

គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំទាស់ក្ន្ទះ

បដិ ក្សធោរជំ ទាស់ក្ៅនឹងមជឈត្តក្រ

រត្ូវបនតបំក្ពញត្ួ ន្ទ ីរបស់ខ្ួនជាមជឈត្ត
ល
ក្រត្ក្ៅ

ក្ ៀត្។ របសិនក្បើគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំងយល់ស្សបចំ ក្ពាះោរជំ ទាស់ អាណត្តិរបស់
មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានជំ ទាស់ក្ន្ទះនឹ ងរត្ូវបញ្ចប់

ក្ដ្ឋយមានរបសិ ភា
ធ ពចាប់ ពីោល

បរ ិក្ចេ ននក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ និ ងវ ិធាន ១៥ (ោរដ្ឋក្់មជឈត្តក្រជំ នួស) រត្ូវអនុវត្ត។

១៣.៦

ោរបិ ផលូវត្វា៉ និ ងោរជូ នដំ ណឹង

ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម.

បង្ហាញក្េត្ុផលក្

ើយ។

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ

មិ នចាំបាច់

គឺ ជាក្សចក្តីសក្រមចាថពរ

ត្វា៉ ។ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវជូនដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគីវ ិវា

និ ងបិ ផលូវ

និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអំពីក្សចក្តី

សក្រមច របស់ម.ជ.ម.ក្ន្ទះ។

វិធាន ១៤.-

១៤.១

ការែកខាន ឬអលទធភាពកនងការបំ
ពពញត្ួនាទី
ុ

ោរបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ តាមសំក្ណើរបស់ភាគី វ ិវា ណាមួ យ
របសិនក្បើ

មជឈត្តក្រណាមួ យពុំ អាចបំក្ពញមុ ខ្ង្ហររបស់ខ្ួនបានក្ដ្ឋយមូ
ល
លក្េត្ុ

តាមផលូវចាប់ ឬមូ លក្េត្ុជាក្់ ដសតងណាមួ យ ឬក្ដ្ឋយមូ លក្េត្ុណាមួ យក្ផេងក្ ៀត្ ក្នុង

រយៈក្ពលមួ យសមស្សបក្ន្ទះ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្ររត្ូវបញ្ចប់ ក្ដ្ឋយមជឈត្តក្រក្ន្ទះដក្
ខ្លួនពីមុខ្ត្ំ ដណង ឬក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ឯក្ភាពបញ្ចប់អាណត្តិក្ន្ទះ។ ោរដក្ខ្លួន ឬោររពម
ក្រពៀងបញ្ចប់ អាណត្តិក្នះ

មិ នរត្ូវបានចាត្់ ុក្ជាោរ

មូ លក្េត្ុដដលន្ទំឱ្យមានោរដក្ខ្លួនក្ន្ទះក្ ។
របសិនក្បើ

ួ លាគល់ចំក្ពាះសុពលភាពនន

វ ិវា ក្ៅដត្បនតមានពាក្់ព័នធនឹងមូ លក្េត្ុ ណាមួ យ

មូ លក្េត្ុទាំងក្នះ ឬរបសិនក្បើមជឈត្តក្រណាមានក្់

ក្នុងចំ ក្ណាម

ខ្ក្ខានមិនបានបំក្ពញអាណត្តិរបស់

ខ្លួនស្សបតាមវ ិធានក្នះ ភាគី វ ិវា អាចដ្ឋក្់ សំក្ណើក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្ដ្ឋយក្សនើឱ្យ
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ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

សក្រមចបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្ររូប

ក្ន្ទះ។

១៤.២

ក្ោបល់ចំក្ពាះសំក្ណើឱ្យបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ
មជឈត្តក្រ ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ និ ងសមាជិ ក្ដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាច
ផតល់ក្ោបល់របស់ខ្ួនក្ឆល
ល
ើយត្បនឹ ងសំក្ណើក្ន្ទះក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន
១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ពីបាន

១៤.៣

ួ លសំក្ណើក្ន្ទះ។

ក្នុងអំ

ុងក្ពល

ក្សចក្តីសក្រមចរបស់គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំងរបស់ម.ជ.ម.. ចំ ក្ពាះសំក្ណើសុំបញ្ចប់
អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ
ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ ក្នុងអំ

រត្ូវសក្រមចក្លើសំក្ណើសុប
ំ ញ្ចប់

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ ពីផុត្អំ

ុងក្ពល

ក្ំ ណត្់សរមាប់ផតល់ក្ោបល់ក្ឆលើយត្បនឹ ងសំក្ណើសុំបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ។

របសិនក្បើគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង
មជឈត្តក្រ

បដិក្សធសំក្ណើសុំបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់

មជឈត្តក្ររូបក្ន្ទះរត្ូវបនតបំក្ពញភារក្ិ ចរច បស់ខ្ួនជាមជឈត្ត
ល
ក្រត្ក្ៅក្ ៀត្។

របសិនក្បើគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

យល់ស្សបចំ ក្ពាះសំក្ណើសុំបញ្ចប់ អាណត្តិរបស់

មជឈត្តក្រ អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រក្ន្ទះរត្ូវបញ្ចប់ ក្ដ្ឋយមានរបសិ ធភាពចាប់ពីោលបរ ិក្ចេ
ននក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ និ ងវ ិធាន ១៥ (ោរដ្ឋក្់ មជឈត្តក្រជំ នួស) រត្ូវអនុ វត្ត។

១៤.៤

ោរបិ ផលូវត្វា៉ និ ងោរជូ នដំ ណឹង

ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ម.ជ.ម.

បង្ហាញក្េត្ុផលក្

ើយ។

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ក្សចក្តីសក្រមចក្ន្ទះ

គឺ ជាក្សចក្តីសក្រមចាថពរ

ត្វា៉ ។ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន រត្ូវជូ នដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគីវ ិវា
សក្រមចរបស់ ម.ជ.ម.ក្ន្ទះ។
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មិ នចាំបាច់
និ ងបិ ផលូវ

និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអំពីក្សចក្តី

វិធាន ១៥.-

ការដាក់មជឈត្តករជំនស្
ួ

១៥.១

មូ លក្េត្ុននោរដ្ឋក្់ជំនួស
មជឈត្តក្រអាចរត្ូវបានដ្ឋក្់ជំនួស

ក្ៅក្ពលមជឈត្តក្រណាមានក្់

ួ លមរណភាព

ដក្ខ្លួន ឬលាដលងពី ត្ំដណង ឬក្ៅក្ពលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រណាមានក្់ ក្ដ្ឋយ
មូ លក្េត្ុក្ផេងៗស្សបតាមវ ិធានក្នះ។

១៥.២

ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួសក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា
ក្ដ្ឋយស្សបតាមវ ិធាន ១៥.៣ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំ នួសក្ដ្ឋយម.ជ.ម.) ក្ៅ
ក្ពលដដលមជឈត្តក្រណាមានក្់រត្ូវដ្ឋក្់ជំនួស
ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួសក្ន្ទះ រត្ូវក្ធវើក្

ក្ៅក្នុងអំ

ុងក្ពលននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ើងស្សបតាមនី ត្ិវ ិធី ដូចគ្ននដូចមានដចងក្ៅក្នុង

វ ិធាន ១០ (ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ) ដដលរត្ូវអនុ វត្តសរមាប់ ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួស
ក្ដ្ឋយរត្ូវចាប់ក្ផតើមមិនក្លើសពី ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន ក្រោយពី ភាគី វ ិវា ដដលរត្ូវ
ដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំ នួស បាន
ភាគីវ ិវា ណាមួ យ

ួ លក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីោរដ្ឋក្់ មជឈត្តក្រជំ នួស។ គ្នាន

រត្ូវបានរារាំងមិនឱ្យចូ លរួមក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួស

ក្ដ្ឋយ

មូ លក្េត្ុថាភាគី វ ិវា ក្ន្ទះ ខ្ក្ខានមិ នបានចូ លរួមពីដំបូងក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រដដល
នឹ ងរត្ូវបានដ្ឋក្់ ជំនួសក្ន្ទះក្ ។

១៥.៣

ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួសក្ដ្ឋយម.ជ.ម.
តាមរយៈសំក្ណើរបស់ភាគីវ ិវា ណាមួ យក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន
ម.ជ.ម.

តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង

ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

របសិនក្បើ

ក្ំណត្់ ថាក្ដើ មបីធាន្ទភាពឆ្នប់ រេ័សនន

ឬក្ដើ មបីក្ចៀសវាងោរពនោរក្ពលដដលមិ នចាំបាច់

ក្ដ្ឋយគិត្

ពិ ចារណាអំពីោលៈក្ សៈពិ ក្សសន្ទន្ទក្ៅក្នុងសំណុំក្រឿង ម.ជ.ម. តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំងជំ នួសឱ្យគូភាគី វ ិវា
ុ ក្ឱ្ោសឱ្យគូ ភាគី វ ិវា

អាចដត្ងតាំងមជឈត្តក្រជំនួសណាមានក្់

និងមជឈត្តក្រដន ក្ ៀត្ននក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

រួចក្េើយ។
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បន្ទទប់ពីបាន

ផតល់ក្ោបល់

១៥.៤

ល ធផលននោរដ្ឋក្់ មជឈត្តក្រជំ នួស
របសិនក្បើ

មជឈត្តក្រដត្មួយរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រមួ យរូប

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មាននសមាជិ ក្មជឈត្តក្រក្រចើ នរូប
សវន្ទោរដដលបានក្ធវើក្េើយរត្ូវក្ធវើាជាងាី
ក្ផេងពី ក្នះ។

រត្ូវបានដ្ឋក្់ជំនួស

ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀង

របសិនក្បើ មជឈត្តក្ររូបណាក្ផេងក្ ៀត្ននក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

សមាជិ ក្មជឈត្តក្រក្រចើនរូប រត្ូវបានដ្ឋក្់ជំនួស សវន្ទោរដដលបានក្ធវើក្
បានក្ធវើក្

ឬរបធាន

ដដលមាន

ើងពីមុនអាចរត្ូវ

ើងាជាងាី ដផអក្តាមឆន្ទទនុ សិ ិ រធ បស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា បន្ទទប់ពីបានពិ ភាក្ាជា

មួ យគូ ភាគីវ ិវា រួចក្េើយ។ របសិនក្បើ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា បានក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បក្ណា
ត ះ
អាសនន

ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័យ
េ ក្ដ្ឋយដផនក្រួចក្េើយ

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ទាំងក្ន្ទះមិនរត្ូវក្ធវើាក្
មានសុពលភាពដដដល។
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ើងវ ិញក្

សវន្ទោរដដលពាក្់ព័នធទាំងស្សុងនឹ ង
ក្េើញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ទាំងក្ន្ទះ រត្ូវបនត

ជំពូកទី ៤

វិធាន ១៦.-

ដំពណ្ើរការមជឈត្តការ

ទីកផ្នលងពធវើមជឈត្តការ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ

ឬក្ដ្ឋយារោលៈក្ សៈ

ន្ទន្ទននសំណុំក្រឿង ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាសក្រមចថា ី ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរក្ផេងក្ ៀត្មាន
លក្ខណៈសមស្សបជាង

ី ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរននមជឈត្តក្មាទាំងអស់ដដលក្ធវើក្

ើងក្រោម

វ ិធានក្នះ គឺ រាជធានីភំ ក្ន ពញ រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ ដូចមានដចងក្ៅក្នុងវ ិធាន ២៤.៣
( ី ក្ដនលងសរមាប់ របជុំ និ ងសវន្ទោរ)

ី ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ មិ នក្ំ ណត្់អំពី ី ក្ដនលង ដដល

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចជួ បរបជុំ និងក្ធវើសវន្ទោរក្ន្ទះក្ ។

វិធាន ១៧.- ចាប់អនុវត្ត និងស្មធម៌

១៧.១

ចាប់ អនុ វត្ត
គូ ភាគី វ ិវា មានក្សរ ីភាពក្នុងោររពមក្រពៀងយក្ចាប់ណាមួ យ

មជឈត្តក្មារត្ូវយក្មក្អនុ វត្ត

ដដលក្វ ិោ

ក្េើយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវអនុ វត្តចាប់ ក្ន្ទះចំ ក្ពាះខ្លឹមារ

ននវ ិវា ។ ក្នុងក្រណីដដលមិ នមានោររពមក្រពៀងគ្នន ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ំណត្់ យក្ចាប់
ណាមួ យ ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សបមក្អនុ វត្ត។

១៧.២

សមធម៌ និ ងោរសរមុះសរមួល
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ធវើមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ តាមសមធម៌
ក្នុងក្រណី

និ ងក្នុងក្រមិត្

ឬតាមោរសរមុះសរមួល

ដត្

ដដលគូ ភាគីវ ិវា បានអនុ ញ្ញដត្ោ៉ ងចាស់លាស់ឱ្យក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មាក្ធវើដូក្ចានះដត្ប៉ុ ក្ណាោះ។

១៧.៣

បញ្ដ ត្ិក្
ត ុ ងក្ិ
ន ចចសនោ និ ង មាលប់ ពាណិជជក្មា
ក្ៅរគប់ ក្រណីទាំងអស់

ដដលមានដចងក្នុងក្ិ ចចសនោ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវយក្មក្ពិ ចារណានូ វបញ្ដត្ិ តន្ទន្ទ

របសិនក្បើ មាន

ពាក្់ ព័នធ។
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រួមទាំង មាលប់ពាណិជជក្មាន្ទន្ទដដល

វិធាន ១៨.-

ភាសា

១៨.១

ភាាននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ
គូ ភាគី វ ិវា

មានក្សរ ីភាពក្នុងោររពមក្រពៀងយក្ភាាណាមួ យ ឬក្រចើ នមក្ក្របើ

ក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ។

ក្នុងក្រណីដដលគ្នានោររពមក្រពៀងគ្នន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាច

សក្រមច យក្ភាាណាមួ យជាភាាសរមាប់ ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ ក្ដ្ឋយគិ ត្ពិ ចារណា
ក្លើោលៈក្ សៈន្ទន្ទដដលពាក្់ ព័នធទាំងអស់ រួមបញ្ូច លទាំងភាាននក្ិចចសនោផងដដរ។

១៨.២

ោរបក្ដរប
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អាចបង្ហគប់ ឱ្យភាគី វ ិវា ណាមួ យក្ធវើោរបក្ដរប

ោរទាក្់ ងជា

លាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ ណាមួ យ ក្ៅជាភាាណាមួ យ និ ងក្នុង រមង់
ណាមួ យដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។

១៨.៣

ភាាននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ឬក្សចក្តីបង្ហគប់
របសិនក្បើ ភាាននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ក្ទាះតាមរយៈោរក្រជើ សក្រ ើសរបស់គូភាគី
វ ិវា

ឬតាមោរក្ំ ណត្់របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ស្សបតាមវ ិធាន ១៨ (ភាា) គឺ ជាភាា

ក្ផេងក្រៅពី ភាាដខ្ារ ឬភាាអង់ក្គលសក្៏ ក្ដ្ឋយ ក្៏ភាាននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ឬក្សចក្តីបង្ហគប់
ដដលក្ចញក្ដ្ឋយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវដត្ជាភាាដខ្ារ

ឬភាាអង់ ក្គលស

បន្ទទប់ ពីបាន

ពិ ភាក្ាជាមួ យគូ ភាគីវ ិវា រួចក្េើយ។
វិធាន ១៩.-

ទឡ្ក
ាី រណ្៍ចំពពាះយុតាតធិការរបស្់ពវទិកាមជឈត្តកមម

១៩.១

ោរក្ំ ណត្់ អំពីយុតាតធិ ោររបស់ម.ជ.ម.មុ នក្ពលក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្
មុ នក្ពលដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបានបក្ងកើត្

របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា បដិក្សធ

ចំ ក្ពាះអត្ថិភាព ឬសុពលភាពននក្ិចចសនោមជឈត្តក្មា ឬចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ម.ជ.ម. ក្នុង

ោរចាត្់ដចងក្ធវើមជឈត្តោរក្លើសំណុំក្រឿង ម.ជ.ម តាមរយៈគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង រត្ូវ
ក្ំ ណត្់ថាក្ត្ើ ោរបដិ ក្សធ ដដលបានដ្ឋក្់មក្ ម.ជ.ម. ក្ន្ទះ រត្ឹ មរត្ូវដដរឬក្ ។ របសិន ក្បើ
គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំងក្ំ ណត្់ ថា
មជឈត្តោរក្ ក្ន្ទះ

ម.ជ.ម.

មិ នមានយុតាតធិ ោរក្នុងោរចាត្់ដចងក្ធវើ

គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំងអាចសក្រមចបញ្ចប់ ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ
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បាន។ រាល់ក្សចក្តីសក្រមចរបស់គណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង មិ នប៉ ះពាល់ដល់អំណាចរបស់
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ក្នុងោរក្ចញក្សចក្តីសក្រមចអំពីយុតាតធិ ោររបស់ខ្ួនក្
ល

១៩.២

ើយ។

ោរសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអំពីយុតាតធិ ោររបស់ខ្ួ ន
ល

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាមានអំណាចក្នុងោរសក្រមចយុតាតធិ ោររបស់ខ្ួន
ល

រួមទាំងោរ

ជំ ទាស់ន្ទន្ទ ដដលពាក្់ព័នធនឹងអត្ថិភាព សុពលភាព ឬវ ិាលភាពអនុ វត្តននក្ិ ចចសនោ
មជឈត្តក្មា។

របសិនក្បើ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាសក្រមចថាខ្លួនមានយុតាតធិ ោរ ក្នុងអំ

(ាមសិប)

នងៃរបត្ិ ិន

ភាគី វ ិវា

បន្ទទប់ពី

ងក្ពល
៣០
ុ

ួ លបានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីោរសក្រមចក្ន្ទះ

អាចក្សនើឱ្យត្ុលាោរមានសមត្ថក្ិចក្ច ធវើោរសក្រមច

ដដលោរសក្រមចរបស់

ត្ុ លាោរអំ ពីបញ្ញ
ា ក្នះ គឺជាោរសក្រមចដដលបិ ផលូវត្វា៉ ។ ក្ៅក្ពលសំក្ណើសុំោរសក្រមច
របស់ត្ុលាោរ
ក្

១៩.៣

ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ៅមិនទាន់រត្ូវបានសក្រមចក្ៅ

ើយ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចបនតដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ និ ងក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បាន។

ក្ិ ចចសនោ និ ងខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា
សរមាប់ ក្គ្នលបំ ណងននវ ិធាន

១៩

(

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិោ

មជឈត្តក្មា) របសិនក្បើខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មាជាដផនក្មួយននក្ិចចសនោ ខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មា
ក្ន្ទះ រត្ូវចាត្់ ុ ក្ជាោររពមក្រពៀងក្ដ្ឋយដ
ដចងក្ផេងក្ ៀត្ននក្ិ ចស
ច នោក្
ក្ិ ចចសនោថាក្មាឃៈ
ភាពក្

១៩.៤

ើយ។

និ ងអារឥត្ោរ

ក្ ដដលមិ នទាក្់ ងនឹ ង

លក្ខខ្ណឍ និ ងខ្

ោរសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាដដលចាត្់ ុក្
មិ នន្ទំឱ្យខ្ដចងសតីពីមជឈត្តក្មាក្ន្ទះបាត្់សុពល

ើយ។

ជ ក្់ ថាក្វ ិោមជឈត្តក្មាពុំមានយុតាតធិោរ
ា ីក្រណ៍បញ្ញ
ីក្
ជ ក្់ ថា ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាពុំមានយុតាតធិ ោរ រត្ូវក្លើក្ក្
ា រណ៍ដដលបញ្ញ

ក្ពលដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា

សរមាប់បញ្ញ
ា យុតាតធិ ោរទាក្់ ងនឹងោរទាមទារ

ើងមុ ន
ឬមុន

ក្ពលដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាចំ ក្ពាះបណឹ ត ងត្ប

សរមាប់ បញ្ញ
ា យុតាតធិ ោរទាក្់ ងនឹ ង

បណឹ ត ងត្ប។ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាច

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោ
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ួ លយក្

មជឈត្តក្មា

ដដលរត្ូវបានក្លើក្ក្

ើងក្រោយក្ពលក្ំណត្់ ខាងក្លើបាន

មជឈត្តក្មាយល់ថា ោរយឺត្ោ៉ វក្នុងោរដ្ឋក្់

របសិនក្បើក្វ ិ ោ

ីក្
ា រណ៍ក្ន្ទះមានមូ លក្េត្ុ រត្ឹមរត្ូវ។

មិ នរត្ូវហាមឃាត្់ ភាគីវ ិវា ណាមួ យ

មិនឱ្យក្លើក្ក្

ើងពី

ីក្
ា រណ៍ខាងក្លើ

ក្ដ្ឋយក្េត្ុថាភាគី វ ិវា ក្ន្ទះបានដត្ងតាំង ឬចូ លរួមក្នុងោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្

១៩.៥

ើយ។

ជ ក្់ ថាក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ធវើេួសរក្បខ្ណឍសមត្ថក្ិចរច បស់ខ្ួ ន
ល
ា ីក្រណ៍បញ្ញ
ីក្
ជ ក្់ ថា ក្វ ិោមជឈត្តក្មាក្ធវើេួសរក្បខ្ណឍសមត្ថក្ិចរច បស់ខ្ួន
ល ក្នុង
ា រណ៍បញ្ញ

ក្ពលដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ រត្ូវក្លើក្ក្
ក្ចា ថា
យក្

េួសរក្បខ្ណឍសមត្ថក្ិចរច បស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

ើងនូ វបញ្ញ
ា ដដលរត្ូវបាន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាច

ួល

ីក្
ា រណ៍ក្ន្ទះក្រោយក្ពលក្ំណត្់ខាងក្លើបាន របសិនក្បើ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា

ោរយឺត្ោ៉ វក្នុងោរដ្ឋក្់

១៩.៦

ើងភាលមៗ បន្ទទប់ ពីក្ក្ើត្ក្

ោរសក្រមចក្លើ

ីក្
ា រណ៍ក្ន្ទះមានមូ លក្េត្ុរត្ឹ មរត្ូវ។

ា បឋម ឬជាមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ សក្រមចក្លើអងគក្សចក្តី
ា ីក្រណ៍ជាបញ្ញ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អាចសក្រមចក្លើ

ីក្
ល
ា រណ៍ពាក្់ ព័នធនឹងយុតាតធិ ោររបស់ខ្ួន

ក្ដ្ឋយចាត្់ ុក្ ជាបញ្ញ
ា បឋម ឬជាមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ សក្រមចក្លើអងគក្សចក្តីរបស់ខ្ួន។
ល

វិធាន ២០.- បញ្ញ ត្តទ
ិ ូពៅអំពីដំពណ្ើរការមជឈត្តការ

២០.១

ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ក្សចក្តីបង្ហគប់ និ ងក្សចក្តីដណន្ទំ
បន្ទទប់ពីពិភាក្ាជាមួ យគូភាគី វ ិវា
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើភាពាុំញ៉
ុ ំ

រត្ូវដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរក្នុងលក្ខណៈ

និ ងត្នមលននវ ិវា

ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តោរយល់ថា

សមស្សប ក្ដើមបីធាន្ទភាពយុត្ិធ
ត ម៌ ឆ្នប់ រេ័ស របសិ ធភាព ចំ ណាយអស់ត្ិច និ ងផតល់
ដំ ក្ណាះស្ាយចុ ងក្រោយននវ ិវា ។

ក្ៅក្នុងរគប់ ក្រណីទាំងអស់

ដំ ក្ណើរោរក្នុងលក្ខណៈ ដដលគូភាគី វ ិវា រត្ូវបាន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវ

ួ លោរយក្ចិត្ត ុក្ដ្ឋក្់ក្សាើៗគ្នន និ ង

ភាគី វ ិវា នី មួយៗរត្ូវបានផតល់ឱ្ោសសមរមយក្ដើ មបីបង្ហាញក្រឿងរា៉ វរបស់ខ្ួន។
ល
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ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្ចញក្សចក្តីបង្ហគប់ ឬក្សចក្តីដណន្ទំ ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
យល់ថាសមស្សប ក្ដ្ឋយក្សចក្តីបង្ហគប់ និងក្សចក្តីដណន្ទំក្ន្ទះមិនរត្ូវផទុយនឹងវ ិធានក្នះ
ឬចាប់ដដលរគប់ រគងមជឈត្តោរក្
លក្ខណ៍អក្េរ)

ស្សបតាមវ ិធាន

ើយ។

រាល់ក្សចក្តីបង្ហគប់

៤.១

(ោរទាក្់ ងជាលាយ

និ ងក្សចក្តីដណន្ទំទាំងអស់រត្ូវក្ធវើជាលាយលក្ខណ៍

អក្េរ។
ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបានក្ំណត្់ក្ផេងពី ក្នះ
ោរក្គ្នរពតាមក្សចក្តីបង្ហគប់ ឬក្សចក្តីដណន្ទំក្ដ្ឋយមិ នបងអង់។

២០.២

គូ ភាគីវ ិវា យល់រពមក្នុង

ោររបជុំ ក្រត្ៀម និ ងោររបជុំ បដនថមន្ទន្ទ
ភាលមៗតាមដដលក្ធវើក្ៅបាន
ភាគីវ ិវា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំ ោររបជុំ ក្រត្ៀមជាមួយគូ

ក្ដ្ឋយផ្ទទល់ ឬក្ដ្ឋយមក្ធោបាយក្ផេងៗក្ ៀត្ ក្ដើ មបីក្រៀបចំ និ ងក្ំណត្់ោល

វ ិភាគននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរបន្ទទប់ ឬ/និ ង ក្ដើមបីពិភាក្ាអំពីនីត្ិវ ិធី ដដលមានភាពសម
ស្សប និ ងចំ ណាយអស់ត្ិចបំផុត្សរមាប់ សំណុំក្រឿង។

បដនថមក្លើោររបជុំ ក្រត្ៀម

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំ ឱ្យមានោររបជុំបដនថម

ឧទាេរណ៍ ដូ ចជាក្ដើ មបីពិនិត្យ ី តាំង វត្ថុ ឬឯក្ារន្ទន្ទ ដូចមានដចងក្នុងវ ិធាន ២៥.២
(ោរាក្សួរ ក្សចក្តីបង្ហគប់ និ ងោរពិនិត្យភសតតាង)
ឬពិនិត្យក្លើភាពរ ីក្ចំក្រ ើនននដំ ក្ណើរ
ុ
ោរមជឈត្តោរ។ បញ្ដ ត្ិ នត នវ ិធាន ២៤ (សវន្ទោរ និងោររបជុំ) រត្ូវអនុ វត្តចំក្ពាះោររបជុំ
បដនថមន្ទន្ទ។

២០.៣

ោរដសវងរក្ដំ ក្ណាះស្ាយក្ដ្ឋយស្សុះស្សួលគ្នន
វ ិវា

មុ នក្ពល ឬក្នុងអំ

ុងក្ពលរបជុំក្រត្ៀម ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវពិ ភាក្ាជាមួ យគូភាគី

ក្ដើមបីដសវងរក្ល ភា
ធ ពក្នុងោរក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា ក្ដ្ឋយស្សុះស្សួលគ្នន

និ ងរត្ូវជួ យ

គូ ភាគី វ ិវា ក្នុងលក្ខណៈណាមួ យដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។

២០.៤

ោរបំ ដបក្ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរដ្ឋច់ៗពី គ្នន
បន្ទទប់ពីបានពិ ភាក្ាជាមួយគូ ភាគី វ ិវា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

តាមរយៈឆន្ទទនុសិ ិ ធ

របស់ខ្ួន
ល
អាចបំ ដបក្ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរដ្ឋច់ ៗពីគ្នន និងក្ំ ណត្់ឱ្យគូ ភាគីវ ិវា ក្ផ្ទតត្ោរ
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បង្ហាញន្ទន្ទរបស់ពួក្ក្គក្លើបញ្ញ
ា ន្ទន្ទ

ដដលក្សចក្តីសក្រមចសក្រមចក្លើបញ្ញ
ា ទាំងក្ន្ទះ

អាចបំ ដបក្សំណុំក្រឿងទាំងមូ ល ឬជាដផនក្។

២០.៥

ោរចូ លរួមពីត្ត្ិ យជន
មានអំ ណាចក្នុងោរអនុញ្ញដត្ឱ្យត្ត្ិ យជនចូ លរួមជាភាគី វ ិវា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ របសិនក្បើគូភាគី វ ិវា
ោរចូ លរួមក្ន្ទះជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ។
មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរដត្មួយ

រួមទាំងត្ត្ិ យជន បានរពមក្រពៀងចំក្ពាះ

ក្នុងក្រណីក្នះ

ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ក្ដ្ឋយដ

ក្

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្ចញជា
សរមាប់ ក្ដ្ឋះស្ាយរាល់វ ិវា

របស់គូភាគីវ ិវា ។
វិធាន ២១.- ការរ ួមបញ្ចូ លមជឈត្តការ

២១.១

លក្ខខ្ណឍសរមាប់ ោររួមបញ្ូ ច ល

តាមសំក្ណើរបស់ភាគីវ ិវា ណាមួ យ

និ ងក្ដ្ឋយមានោរយល់រពមពី គូភាគីវ ិវា

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចរួមបញ្ូច លមជឈត្តោរ ២ (ពី រ) ឬក្រចើន ដដលរត្ូវបានផតួចក្ផតើមក្
ក្រោមវ ិធានក្នះឱ្យក្ៅជាមជឈត្តោរដត្មួ យបាន។
ដំ ក្

ើង

ក្ សៈ

ឬបនថយក្នរមក្សវារដឌបាល
ដំ ណាក្់ោល

ើង

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចដក្ដរបក្ដ្ឋយ

និ ងក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ដផអក្តាមោលៈ

និ ងផលប៉ ះពាល់ននោររួមបញ្ូច លក្ន្ទះក្លើក្សវាក្មាន្ទន្ទ

របស់

ម.ជ.ម. និ ងរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

២១.២

ោលៈក្ សៈពាក្់ព័នធ
ក្ដើមបីសក្រមចក្លើោររួមបញ្ូច លមជឈត្តោរ

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចពិ ចារណា

ោលៈក្ សៈក្ផេងៗជាក្រចើន ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនយល់ថាពាក្់ ព័នធ រួមបញ្ូច លទាំង
ោលៈក្ សៈដូ ចខាងក្រោម៖
ក្-

ក្ត្ើ ោរទាមទារទាំងអស់
មជឈត្តក្មាដត្មួ យដដរឬក្

ខ្-

ក្ៅក្នុងមជឈត្តោរន្ទន្ទរត្ូវបានក្ធវើក្

របសិនក្បើ ោរទាមទាររត្ូវបានក្ធវើក្
មជឈត្តោរក្ធវើក្
ក្ក្ើត្ក្

ើងក្រោមក្ិចចសនោមជឈត្តក្មាក្ផេងគ្នន ក្េើយ

ើងរវាងភាគី វ ិវា ដូ ចគ្នន

ក្ត្ើវ ិវា ន្ទន្ទក្ៅក្នុងមជឈត្តោរទាំងក្ន្ទះ

ើងពាក្់ព័នន
ធ ឹ ង ំ ន្ទក្់ ំនងគត្ិ យុត្ិដ
ត ូ ចគ្ននដត្មួយ

ទាំងក្ន្ទះរត្ូវបានចាត្់ ុ ក្ថាមិ នផទុយគ្ននដដរឬក្
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ើងក្រោមក្ិចចសនោ

និ ង

និ ងក្ិចចសនោមជឈត្តក្មា

គ-

ក្ត្ើមជឈត្តក្ររត្ូវបានដត្ងតាំងសរមាប់មជឈត្តោរក្លើសពី មួយដដរឬក្

និ ងរបសិន

បានដត្ងតាំង ក្ត្ើ មជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងក្ន្ទះជាមជឈត្តក្រដត្មួ យ ឬក្ផេង
គ្នន។

២១.៣

ោររួមបញ្ូ ច លមជឈត្តោរន្ទន្ទក្ៅក្នុងមជឈត្តោរដំបូងដដលបាន

ួ ល និងចាប់ ក្ផតើម

ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ

ក្ៅក្ពលរួមបញ្ូច លគ្នននូ វ

មជឈត្តោរន្ទន្ទ មជឈត្តោរទាំងក្ន្ទះរត្ូវរួមបញ្ូច លក្ៅក្នុងមជឈត្តោរមួ យ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន បាន

ួ លដំបូងក្គបងអស់នូវក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តោរក្ន្ទះ របសិនក្បើ

មិ នទាន់ មានមជឈត្តោរណាមួ យរត្ូវបានចាប់ក្ផតើមដំ ក្ណើរោរក្ៅក្
មជឈត្តោរមួ យ

ដដលបានដំ ក្ណើរោរមុនក្គ

ើយក្ ក្ន្ទះ

ឬក្ៅក្នុង

របសិនក្បើមជឈត្តោរននសំណុំក្រឿងរត្ូវបាន

ចាប់ ក្ផតើមក្េើយក្ន្ទះ។

វិធាន ២២.- ការដាក់ពស្ចកតីផ្ងលងពដាយគូភាគីវិវាទ

២២.១

ោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលង
ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបានក្ំណត្់ក្ផេងពី ក្នះ
ជាមួ យគូ ភាគី វ ិវា

ោរដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងរត្ូវក្ធវើក្

ក្រោយពី បានពិ ភាក្ា

ើងស្សបតាមវ ិធាន ២២ (ោរដ្ឋក្់ក្សចក្តី

ដងលងក្ដ្ឋយគូ ភាគី វ ិវា )។

២២.២

ក្សចក្តីដងលងទាមទារ
ក្លើក្ដលងដត្ក្សចក្តីដងលងទាមទាររត្ូវបានដ្ឋក្់ រច
ួ ក្េើយស្សបតាមវ ិធាន
(ោរភាជប់ ក្សចក្តីដងលងទាមទារ) ភាគី បឹង
ត ទាមទារ ក្នុងក្ំ
របត្ិ ិនបន្ទទប់ពីបាន

ួលោរជូ នដំ ណឹង

ដំ ណឹងអំពីោរបក្ងកើត្ក្វ ិោមជឈត្តក្មា)

៧.៣

ងក្ពល
៣០ (ាមសិប) នងៃ
ុ

ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន

រត្ូវដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងទាមទារ

១០.៧

(ោរជូន

ដដលមានបញ្ញ
ជ ក្់

ក្សចក្តីលមអិត្ដូ ចខាងក្រោម៖
ក្-

អងគក្េត្ុ ដដលគ្នំរ ោរទាមទារក្ន្ទះ

ខ្-

មូ លដ្ឋឌនចាប់ ឬ

គ-

សំណងោរខ្ូ ចខាត្

ីក្
ា រណ៍តាមផលូវចាប់ ដដលគ្នំរ ោរទាមទារក្ន្ទះ និ ង
ឬោរសក្ន្រង្ហគះដដលទាមទារ

ននោរទាមទារដដលអាចក្ំណត្់ បានទាំងអស់។
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រពមជាមួ យចំ នួន ឹ ក្របាក្់

២២.៣

ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និ ងបណឹ ត ងត្ប
ក្លើក្ដលងដត្ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះារត្ូវបានរបគល់រច
ួ ក្េើយស្សបតាមវ ិធាន
(ោរភាជប់ ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា
ភាគីក្ឆលើយត្ប ក្នុងអំ

និ ង

៨.៣

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា)

ងក្ពល
៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីបាន
ុ

ួ លក្សចក្តី

ដងលងទាមទារ រត្ូវដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា ដដលមានបញ្ញ
ជ ក្់ ក្សចក្តីលំអិត្ដូ ចខាងក្រោម៖
ក្-

អងគក្េត្ុ និងអំ ណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្ុងក្សចក្ត
ន
ីដងលងទាមទារ ដដលភាគី ក្ឆលើយ
ត្ប

ខ្-

ួ លាគល់

អងគក្េត្ុ និងអំ ណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្ុងក្សចក្ត
ន
ីដងលងទាមទារ ដដលភាគី ក្ឆលើយ
ត្បបដិក្សធ និងមូ លក្េត្ុ ននោរបដិ ក្សធក្ន្ទះ និ ង

គ-

អងគក្េត្ុ និងអំណះអំណាងតាមផលូវចាប់ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលភាគីក្ឆលើយត្បដផអក្ជា
មូ លដ្ឋឌន។

ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាអាចមានបញ្ូច លផងដដរនូ វបណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរ

ោត្់ក្ង លគឹក្ណាបណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ងក្ន្ទះសថិត្ក្នុងយុតាតធិ ោររបស់

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និងរត្ូវបំ ក្ពញតាមលក្ខខ្ណឍត្រមូវន្ទន្ទននវ ិធាន ២២.២ (ក្សចក្តីដងលង
ទាមទារ)។

២២.៤

ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាចំ ក្ពាះបណឹ ត ងត្ប
របសិនក្បើបណឹ ត ងត្បរត្ូវបានក្ធវើក្
(ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីបាន

ើង

ភាគីបឹ ង
ត ទាមទារ

ក្នុងក្ំ

ុងក្ពល

៣០

ួ លក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា រត្ូវបញ្ូជ នក្សចក្តីដងលង

ក្ដ្ឋះាចំ ក្ពាះបណឹ ត ងត្បក្ន្ទះ ក្ដ្ឋយក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះាក្ន្ទះរត្ូវបំក្ពញតាមលក្ខខ្ណឍ
ត្រមូវន្ទន្ទននវ ិធាន ២២.៣ (ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋះា និងបណឹ ត ងត្ប)។
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២២.៥

ោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលងបដនថម
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវសក្រមចថាក្ត្ើ
ដដលរត្ូវត្រមូវពី គូភាគីវ ិវា

ក្សចក្តីដងលងបដនថមណាមួ យ

របសិនក្បើ មាន

ឬដដលអាចបង្ហាញក្ដ្ឋយគូ ភាគី វ ិវា ។ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវ

ក្ំ ណត្់រយៈក្ពលសរមាប់ ោរដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងបដនថមទាំងក្ន្ទះ។

២២.៦

ឯក្ារក្ោង
វ ិវា )

ោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលង ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន ២២ (ោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយគូ ភាគី

រត្ូវអមក្ដ្ឋយសំក្ៅចមលងននឯក្ារក្ោងទាំងអស់

ដដលភាគី វ ិវា ណាមួ យមិ ន

ទាន់ បានដ្ឋក្់ ពីមុន។

២២.៧

ោរបំ ពានោត្ពវក្ិចច និ ងោរមិ នក្គ្នរពតាមវ ិធាន
របសិនក្បើ

ភាគីបឹ ង
ត ទាមទារខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលងទាមទារ

បានបង្ហាញពី មូលក្េត្ុរគប់ រគ្នន់

ក្ៅក្នុងអំ

ងក្ពលក្ំ
ណត្់
ុ

ក្ដ្ឋយមិ ន

និ ងរបសិនក្បើសមស្សប

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា រត្ូវក្ចញក្សចក្តីបង្ហគប់ឱ្យបញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ បន្ទទប់ពីសក្រមច
ក្លើបញ្ញ
ា ក្ផេងក្ ៀត្ដដលក្ៅក្សសសល់ និ ងដដលរត្ូវក្ដ្ឋះស្ាយ។

ក្ៅរគប់ ក្រណីទាំងអស់ ក្ដ្ឋយមិ នបានបង្ហាញពី មូលក្េត្ុ រគប់រគ្នន់ របសិនក្បើ
ភាគី វ ិវា ណាមួ យ ខ្ក្ខាន ឬបដិ ក្សធក្នុងោរដ្ឋក្់ក្សចក្តីដងលងន្ទន្ទដដលត្រមូវ ក្នុងោរ

ចូ លរួមក្នុងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ឬក្នុងោរក្គ្នរពតាមវ ិធានក្នះ ឬក្សចក្តីបង្ហគប់ ក្សចក្តីដណន្ទំ
ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ របស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាតាមោរសមស្សបអាចដំ ក្ណើរ

និ ងក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ដ្ឋយដផអក្តាមក្សចក្តីដងលង

ោរមជឈត្តក្មា

ដដលបានដ្ឋក្់មក្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

និងភសតតាង
ុ

វិធាន ២៣.- ការដកពាកយបណ្តឹង ការផ្កផ្រប និងការពដាះសា

២៣.១

ោរដក្ពាក្យបណឹ ត ង
បន្ទទប់ពីមានក្សចក្តីជូនដំណឹងក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី បឹង
ត ទាមទារមានសិ ិក្
ធ ុង
ន

ោរដក្ពាក្យបណឹ ត ងរបស់ខ្ួន
ល
មជឈត្តក្មា

ក្លើក្ដលងដត្មានោរជំ ទាស់ពីភាគី ក្ឆលើយត្ប

ួ លាគល់ផលរបក្ោជន៍ស្សបចាប់របស់ភាគី ក្ឆលើយត្ប ក្នុងោរ
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និ ងក្វ ិ ោ
ួ លបាន

ក្សចក្តីសក្រមចាថពរក្លើវ ិវា ។

ក្នុងក្រណីដដលមានោរដក្ពាក្យបណឹ ត ង

ក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មា រត្ូវក្ចញក្សចក្តីបង្ហគប់ បញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ។

២៣.២

ោរដក្ដរបពាក្យបណឹ ត ង និ ងោរដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា
ក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ភាគី វ ិវា ណាមួ យអាចដក្ដរប ឬបដនថមោរទាមទារ ោរ

ក្ដ្ឋះា បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ក្ង ក្លើក្ដលងដត្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់

ថា ោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្ន្ទះមិ នសមស្សប ក្ដ្ឋយាោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្ន្ទះនឹង
ពនោរដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

និ ងបងកឱ្យមានក្សចក្តីលំក្អៀងដល់ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្

ឬ

ោលៈក្ សៈក្ផេងក្ ៀត្។ ក្ទាះបី ជាោ៉ ងណាក្៏ ក្ដ្ឋយ ភាគី វ ិវា មួ យមិ នអាចដក្ដរប ឬ
បដនថមក្លើពាក្យបណឹ ត ង ឬោរក្ដ្ឋះាបានក្

ើយ របសិនក្បើោរដក្ដរប ឬោរបដនថមក្លើ

ពាក្យបណឹ ត ង ឬោរក្ដ្ឋះាក្ន្ទះសថិត្ក្ៅក្រៅយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

វិធាន ២៤.- ស្វនាការ និងការរបជុំ

២៤.១

សវន្ទោរ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងអំ ពីរក្បៀបននោរក្ធវើសវន្ទោរ

ដូចជាោរ

រពមក្រពៀងក្ធវើសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ ឬក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើឯក្ារ និងលិខ្ិត្ានមក្ផេងៗ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវសក្រមចថាក្ត្ើ

រត្ូវក្ធវើសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់

ឬរត្ូវដំ ក្ណើរោរ

មជឈត្តោរ ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើឯក្ារ និ ងលិខ្ិត្ានមក្ផេងៗដត្ប៉ុ ក្ណាោះ។

របសិនក្បើ មានោរក្សនើសុំក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ណាមួ យ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ធវើ

សវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ ក្ៅដំណាក្់ោលសមរមយណាមួ យននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ។

២៤.២

សវន្ទោរបដនថម
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ

ក្ៅក្នុងដំណាក្់ ោលណា

មួ យននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ និ ងក្ៅមុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
អាច សក្រមចឱ្យមានសវន្ទោរបដនថមរបសិនក្បើោលៈក្ សៈននមជឈត្តោរត្រមូវ។
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២៤.៣

ី ក្ដនលងរបជុំ និងសវន្ទោរ
ក្ទាះបី ជា ីក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោររត្ូវបានក្ំ ណត្់ដូចមានដចងក្នុងវ ិធាន

១៦

( ី

ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ) ក្៏ក្ដ្ឋយ ក្៏ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្រៀបចំោររបជុំ និ ងសវន្ទោរ តាម
មក្ធោបាយណាមួ យក្ផេងក្ ៀត្

និ ងក្ៅ ីក្ដនលងណាមួ យក្ផេងក្ ៀត្

ដដលក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប។

២៤.៤

ក្សចក្តីជូនដំណឹងអំ ពីសវន្ទោរ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ំណត្់ ោលបរ ិក្ចេ

ក្ពលក្វលា

ីក្ដនលង និ ងរក្បៀបននោរក្ធវើ

សវន្ទោរ និងរត្ូវផតល់ដំណឹងជាមុនក្ៅគូ ភាគីវ ិវា អំ ពីបញ្ញ
ា ទាំងក្នះ ោ៉ ងក្ហាចណាស់
១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន មុ នោលបរ ិក្ចេ ក្ធវើសវន្ទោរ។

របសិនក្បើ ភាគី វ ិវា ននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរខ្ក្ខានក្នុងោរបង្ហាញខ្លួន

សវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់

ក្ៅក្នុង

ក្ដ្ឋយមិ នបានបង្ហាញមូលក្េត្ុ រគប់រគ្នន់ ននោរខ្ក្ខានក្នះ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចបនតក្ធវើមជឈត្តក្មា និ ងអាចក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើក្សចក្តី
ដងលង និ ងភសតតាងដដលបានដ្ឋក្់
មក្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។
ុ

២៤.៥

បញ្ជីបឋមននចំ ណុចវ ិវា និ ងសំណួរមុនក្ពលមានសវន្ទោរ
ោ៉ ងក្ហាចណាស់ ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិ ិន មុ នក្ពលក្ធវើសវន្ទោរ ក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មាអាចផតល់ដល់គូភាគី វ ិវា នូ វបញ្ជីបឋមននចំណុចវ ិវា

ឬសំណួរ

ដដលក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មា មានបំ ណងឱ្យភាគី វ ិវា ទាំងអស់ពិចារណាជាពិ ក្សស។

២៤.៦

វត្តមានក្នុងក្ពលសវន្ទោរ ោរបក្ដរប និ ងោរក្ត្់ រតា

គូ ភាគី វ ិវា រត្ូវមានសិ ិច
ធ ូលរួមក្នុងសវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ ។

ទាំងអស់ រត្ូវក្ធវើក្
ក្នះ។

រគប់ សវន្ទោរ

ើងជាលក្ខណៈឯក្ជន ក្លើក្ដលងដត្ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី

ស្សបតាមវ ិធាន

១៨.២

(ោរបក្ដរប)

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចបង្ហគប់ ឱ្យបក្ដរប

ោរទាក្់ ងក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ ឬោរទាក្់ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្េរណាមួ យ ដដលរត្ូវបាន
ក្ធវើក្

ើង ឬរត្ូវបានដ្ឋក្់ ក្ុងក្ពលសវន្ទោរ។
ន
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ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចសក្រមចថា ក្ត្ើ សវន្ទោរក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ នឹងរត្ូវក្ត្់ រតា និ ង
ថាក្ត្ើោរក្ត្់រតាក្ន្ទះនឹងរត្ូវក្ធវើក្ដ្ឋយរក្បៀបណា។

វិធាន ២៥.- បញ្ញ ត្តទ
ិ ូពៅអំពីភស្តតាង
ុ

២៥.១

បនទុក្បង្ហាញភសតុតាង

ភាគី វ ិវា នី មួយៗរត្ូវមានបនទុក្បង្ហាញអងគេត្ុ វ ិធានដដលរត្ូវអនុ វត្ត និ ង មាលប់

ពាណិជជក្មាន្ទន្ទ ដដលជាមូ លដ្ឋឌនននោរទាមទារ

ឬបណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះារបស់

ភាគី វ ិវា ។

២៥.២

ោរាក្សួរ ក្សចក្តីបង្ហគប់ និ ងោរពិ និត្យភសតុតាង
ក្ៅក្ពលណាមួ យននអំ

ុងក្ពលននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាច

ក្រៀបចំឱ្យ មានោរាក្សួរ ឬបង្ហគប់ ភាគី វ ិវា ណាមួយផតល់ោរបង្ហាញក្ផេងៗដដលក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មា យល់ថាចាំបាច់ ឬសមស្សប ដូចជា៖
ក្ខ្គ-

ផតល់ឯក្ារ វត្ថុតាង ឬភសតុតាងក្ផេងក្ ៀត្

ផតល់តារាងក្រៀបតាមអក្េរ ឬក្សចក្តីសក្ងខបរបស់ឯក្ារ
ដដលភាគីវ ិវា ក្ន្ទះ បានបង្ហាញ ឬមានបំ ណងបង្ហាញ
ផតល់ ីក្ដនលង

វត្ថុ

ឬឯក្ារន្ទន្ទ

ឬភសតតាងក្ផេងក្
ៀត្
ុ

ដដលសថិត្ក្ៅក្រោមោររគប់រគងរបស់ខ្ួន
ល

សត្ម្ខប់ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ ឬអនក្ជំ ន្ទញ ដដលរត្ូវបានដត្ងតាំង
ក្ដ្ឋយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ក្ធវើោររត្ួត្ពិនិត្យ និ ង

ឃ-

ក្រៀបចំ ោរយក្គំ រដូ ដលរត្ូវយក្ពី ី ក្ដនលង វត្ថុ ឬឯក្ារ ដដលសថិត្ក្ៅក្រោមោរ
រគប់រគងរបស់ភាគីវ ិវា

ឬក្រៀបចំ ឱ្យមានោរអក្ងកត្ក្លើ ឬោរពិ ក្ាធក្លើ ដដល

គំ រក្ូ ន្ទះនឹ ងរត្ូវយក្ក្ៅពិនិត្យ ឬសរមាប់ោរពិ ក្ាធណាមួ យទាំងក្ន្ទះ។

ភាគី វ ិវា
ក្ ៀត្។

មានសិ ិ ក្
ធ ុងោររត្ួ
ន
ត្ពិនិត្យភសតតាងដដលបង្ហ
ា ញក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា មាខង
ុ
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២៥.៣

ភាពអាច

ួ លយក្បានននភសតុតាង

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ំណត្់ អំពីភាពអាច
និ ង

មៃន់ននភសតតាងទាំ
ងអស់។
ុ

ួ លយក្បាន

ំ ន្ទក្់ ំនង ារៈសំខាន់

ភសតតាងមិ
នចាំបាច់ រត្ូវដត្អាច
ុ

ផលូវចាប់ក្ន្ទះក្ ។

ួ លយក្បានតាម

វិធាន ២៦.- សាកស ី

២៦.១

ក្សចក្តីជូនដំណឹងជាមុ នក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា
ក្ៅមុ នក្ពលដំ ក្ណើរោរសវន្ទោរ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចត្រមូវឱ្យភាគី វ ិវា នីមួយៗ
ផតល់ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងជាមុ នអំ ពីអត្តសញ្ញដណរបស់ាក្េី

ក្ដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាំងាក្េី

ជំ ន្ទញផងដដរ ក្ៅក្នុងវ ិធាន ២៦ (ាក្េី) ក្នះ ដដលភាគី វ ិវា នី មួយៗមានបំ ណងក្ោះ
ក្ៅ ក្៏ ដូចជាអំពីក្មាវត្ថុ និ ង

ំ ន្ទក្់ ំ នងននសក្ខីក្មារបស់ាក្េី រួមទាំងភាាដដលាក្េី

ក្ន្ទះនឹ ងក្របើ ក្ុងោរក្ធវ
ន
ើ សក្ខីក្មា។

២៦.២

ោរអនុញ្ញដត្ ោរក្រមិត្ ឬោរបដិក្សធោរបង្ហាញរបស់ាក្េី
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាមានឆន្ទទនុ សិ ិក្
ធ ុង
ន ោរអនុ ញ្ញដត្ ោរក្រមិ ត្ ឬោរបដិ ក្សធ ោរ

បង្ហាញរបស់ាក្េី។

២៦.៣

សក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អាចក្ំណត្់ ឱ្យាក្េីក្ធវើសក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ

ឬក្នុង

រមង់ ក្ផេងក្ ៀត្សរមាប់ ក្ធវើក្ំណត្់ រតា។ ស្សបតាមវ ិធាន ២៦.២ (ោរអនុ ញ្ញដត្ ោរក្រមិត្
ឬោរបដិ ក្សធោរបង្ហាញរបស់ាក្េី) ភាគីវ ិវា អាចក្សនើឱ្យាក្េីចូលរួមក្នុងោរាក្សួរ
ផ្ទទល់មាត្់ ។

របសិនក្បើាក្េីខ្ក្ខានក្នុងោរចូ លរួមោរាក្សួរផ្ទទល់មាត្់

មជឈត្តក្មាអាចដ្ឋក្់ មៃន់ននពិ ចារណារបស់ខ្ួនក្លើ
ល
សក្ខីក្មាជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ

ក្វ ិ ោ
ដដល

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា សមស្សប ឬទាត្់ ក្ចាល ឬលុបក្ចាលសក្ខីក្មាក្ន្ទះទាំងស្សុង។
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២៦.៤

ោរាក្សួរាក្េី
ាក្េីណាមានក្់ ដដលផតល់សក្ខីក្មាក្ដ្ឋយផ្ទទល់មាត្់ អាចរត្ូវបានាក្សួរក្ដ្ឋយ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
បានក្ំ ណត្់។

២៦.៥

និ ងក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា នី មួយៗក្នុង រមង់ណាមួ យដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា

ោរសបង ឬោរអះអាង
ាក្េីណាមានក្់ អាចរត្ូវបានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាត្រមូវឱ្យ ក្ធវើសក្ខីក្មាក្រោមសមបង ឬ
ោរអះអាង។

២៦.៦

ោរចាក្ក្ចញរបស់ាក្េី
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អាចត្រមូវឱ្យាក្េីណាមានក្់ ចាក្ក្ចញពី សវន្ទោរ

ក្ពលាក្សួរាក្េីដន ក្ ៀត្។

ក្នុងអំ

ុង

វិធាន ២៧.- អនកជំនាញផ្ដលផ្ត្ងតា ំងពដាយពវទិកាមជឈត្តកមម

២៧.១

ោរដត្ងតាំងអនក្ជំ ន្ទញ

ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ ក្រោយពី ោរពិ ភាក្ាជាមួ យ
គូភាគី វ ិវា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចដត្ងតាំងអនក្ជំ ន្ទញឯក្រាជយមួ យរូប ឬក្រចើនរូប ឱ្យក្ធវើ

របាយោរណ៍

ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អំ ពីចំណុចវ ិវា ជាក្់ លាក្់

ណាមួ យ ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបានក្ំ ណត្់ ។ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា រត្ូវផតល់ដល់គូភាគី វ ិវា នូ វ
ោរក្ំ ណត្់ របស់ខ្ួនអំ
ល
ពីចំណុចវ ិវា ជាក្់ លាក្់ ដដលត្រមូវឱ្យអនក្ជំ ន្ទញឯក្រាជយក្ធវើរបាយោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្ន្ទះ។

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចត្រមូវភាគី វ ិវា

ផតល់ព័ត្៌មានពាក្់ ព័នធដល់អក្
ន ជំ ន្ទញ

បង្ហាញ ឬអនុញ្ញដត្ឱ្យអនក្ជំ ន្ទញពិនិត្យ ី តាំង

២៧.២

ឬ

ំ និញ រ ពយ ឬឯក្ារក្ផេងៗ។

របាយោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ និ ងក្ោបល់របស់គូភាគី វ ិវា
អនក្ជំ ន្ទញដដលរត្ូវបានដត្ងតាំង
របស់ខ្ួនក្ៅក្វ
ល
ិ ោមជឈត្តក្មា។

រត្ូវដ្ឋក្់ របាយោរណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ

ក្រោយពី បាន
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ួលរបាយោរណ៍ក្ន្ទះក្េើយ

ក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ូជ នរបាយោរណ៍មួ យចាប់ ក្ៅគូ ភាគី វ ិវា

និ ងក្សនើឱ្យគូ ភាគី វ ិវា ផតល់

ក្ោបល់របស់ពួក្ក្គជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្លើរបាយោរណ៍ក្ន្ទះ។

២៧.៣

ោរចូ លរួមរបស់អក្
ន ជំ ន្ទញក្នុងសវន្ទោរ

ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ

យល់ថាចាំបាច់

អនក្ជំ ន្ទញរត្ូវចូ លរួមក្នុងសវន្ទោរ

លាយលក្ខណ៍អក្េររបស់ខ្ួនរួ
ល ចក្េើយ។

ឱ្ោសក្នុងោរាក្សួរអនក្ជំ ន្ទញក្ន្ទះ។

របសិនក្បើក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

បន្ទទប់ ពីបានដ្ឋក្់របាយោរណ៍ជា

ក្នុងក្ពលក្ធវើសវន្ទោរ

គូ ភាគី វ ិវា រត្ូវមាន

វិធាន ២៨.- វិធានការបពណា
ត ះអាស្នន

២៨.១

វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន

តាមសំក្ណើរបស់ភាគីវ ិវា ណាមួ យ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចចាត្់ វ ិធានោរបក្ណា
ត ះ

អាសនន តាមរយៈោរក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ដដលមានមូ លក្េត្ុ ឬក្សចក្តីបង្ហគប់ ក្ៅក្ពល
ណាមួ យ មុ នក្ពលក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ។

២៨.២

ក្គ្នលបំ ណងននវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន
វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន មានលក្ខណៈជាវ ិធានោរដដលចាំបាច់ និ ងបន្ទទន់ ដដល
មិ នរត្ូវប៉ ះពាល់ដល់ក្សចក្តីសក្រមចាថពររបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា
សំណុំក្រឿងក្

ើយ។ ជាឧទាេរណ៍ វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននរម
ួ មានជាអា ៍ នូ វក្សចក្តី

បង្ហគប់ន្ទន្ទ៖
ក្-

ក្ដើមបីដងរក្ា

និ ងាតរាថនភាពក្

ក្ដ្ឋះស្ាយ
ខ្-

ចំ ក្ពាះអងគក្សចក្តីនន

ើងវ ិញ

ក្នុងក្ពលដដលវ ិវា មិ នទាន់រត្ូវបាន

ក្ដើមបីចំណាត្់ ោរសក្មាភាព ក្នុងក្គ្នលបំ ណងរារាំង ឬ ប់ ាកត្់ ោរក្ធវើសក្មាភាព

ដដលអាចបងកឱ្យមាន (i) ោរខ្ូ ចខាត្បចចុបបនន ឬបន្ទទន់ ឬ (ii) ក្សចក្តីលក្មអៀង
ចំ ក្ពាះដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ
គ-

ក្ដើមបីផតល់មក្ធោបាយក្នុងោរដងរក្ារ ពយសមបត្តិ

ឃ-

ក្ដើមបីរក្ា ុក្ភសតតាង
ដដលអាចពាក្់ព័នធ និ ងដដលមានារៈសំខាន់សរមាប់ ោរ
ុ

បំ ក្ពញតាមមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បន្ទទប់ ឬ
ក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា ។
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ដដលអាចទាក្់ ងនឹ ងោរ

២៨.៣

សំក្ណើតាមរយៈក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយដ

ក្

សំក្ណើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននរត្ូវបញ្ូជ នក្ៅក្វ ិោមជឈត្តក្មា

ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយដ

តាមរយៈ

ក្។ ក្សចក្តីដងលងរត្ូវមានោរពណ៌ន្ទចាស់លាស់ អំ ពីវ ិធានបក្ណា
ត ះ

អាសនន ដដលក្សនើសុំ និងមូ លក្េត្ុននសំក្ណើ ក្៏ ដូចជាភាពចាំបាច់ និងភាពបន្ទទន់ដដលរត្ូវ
បានអះអាង។ របសិនក្បើអាច ភសតតាងដដលជាមូ
លដ្ឋឌនននោរក្សនើសុំរត្ូវបញ្ូជ នរួមគ្ននជា
ុ

មួ យក្សចក្តីដងលង របសិនក្បើ ក្សចក្តីដងលងក្ន្ទះ មិនទាន់ រត្ូវបានបញ្ូជ នក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
ក្ៅក្

២៨.៤

ើយ ក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ។

នី ត្ិវ ិធីបដនថម
ួ លសំក្ណើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននក្េើយ

បន្ទទប់ពីបាន

ក្ដ្ឋយមិ នពនោរក្ពលរត្ូវជូ នដំ ណឹងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អំ ពីរក្បៀបដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មា

សវន្ទោរ នឹ ងចាត្់ ដំក្ណើោរ ជាពិ ក្សសថាក្ត្ើនឹងមានសវន្ទោរ ឬក្៏ ត្រមូវឱ្យមានក្សចក្តី
ដងលងបដនថម។

២៨.៥

ោរផតល់ោរធាន្ទ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចត្រមូវថា
ោរក្ចញវ ិធានបក្ណា
ត ះអាសននរត្ូវមានោរធាន្ទសមស្សបណាមួ យ ដដលផតល់ក្ដ្ឋយភាគី
វ ិវា ដដលបានក្សនើ

ក្ដើមបីធាន្ទក្ាេ៊ុយចំណាយ

ឬោរខ្ូ ចខាត្ន្ទន្ទដដល

ួ លរង

ក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ ក្ដ្ឋយារវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន ដដលក្ចញក្ដ្ឋយក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មា។

ភាគី វ ិវា ដដលក្សនើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន

អាចរត្ូវ

ួ លខ្ុ សរត្ូវចំក្ពាះ

ក្ាេ៊ុយ ចំ ណាយ និ ងោរខ្ូ ចខាត្ន្ទន្ទ ដដលក្ក្ើត្ក្ចញពី វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននក្ន្ទះ
ក្ៅភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្

របសិនក្បើន្ទក្ពលក្រោយមក្

ក្ៅក្នុងោលៈក្ សៈជា ូ ក្ៅ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ក្ឃើញថា

វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននមិនគួររត្ូវបានផតល់ឱ្យក្ ក្ន្ទះ។

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាចសក្រមចឱ្យសងក្ាេ៊ុយចំណាយ
ក្នុងក្ពលណាមួ យននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ។
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និងោរខ្ូចខាត្ទាំងក្ន្ទះ ក្ៅ

២៨.៦

ោរសក្រមចក្ដ្ឋយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវផតល់វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននតាមោរក្សនើសុំ
ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា

ដត្ក្នុងក្រណី

វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននក្ន្ទះរត្ូវោរជាចាំបាច់

និ ង

បន្ទទន់។ របសិនក្បើក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ំណត្់ ថា បញ្ញ
ា ក្ន្ទះមិ នចាំបាច់ និ ងបន្ទទន់ ដដលរត្ូវ
សក្រមចក្ដ្ឋយវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននក្ ក្ន្ទះ ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវបដិ ក្សធសំក្ណើក្ន្ទះ
ក្ដ្ឋយដផនក្ ឬទាំងស្សុង ក្េើយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្ំ ណត្់ ថា បញ្ញ
ា ក្ន្ទះរត្ូវសក្រមចក្ៅ
ក្នុងមជឈត្តក្មាក្លើអងគក្សចក្តី។
អាចចាត្់ ុក្សំក្ណើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសននថាមានភាព

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ចាំបាច់ និ ងបន្ទទន់ របសិនក្បើភាគី វ ិវា ដដលក្សនើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន អាចបង្ហាញ
ថា៖
ក្-

ោរខ្ូ ចខាត្ដដលមិនអាចរត្ូវបានជួ សជុ លក្ដ្ឋយសំណងក្នុងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ជានឹ ងក្ក្ើត្មានក្

ើង

និ ងោរខ្ូចខាត្ក្ន្ទះ
ក្ ៀត្ ដដលអាច

របសិនក្បើ វ ិធានោរបក្ណា
ឋ ះអាសននមិនរត្ូវបានចាត្់ ក្

ំ នង
ើង

មានលក្ខណៈធៃន់ធៃរជាងោរខ្ូ ចខាត្របស់ភាគី វ ិវា មាខង

ួ លរងក្ដ្ឋយារវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន របសិនក្បើវ ិធានោរ

បក្ណា
ត ះអាសននក្ន្ទះរត្ូវបានផតល់ឱ្យ និ ង
ខ្-

មានល ធភាពសមក្េត្ុ សមផល
ោរទាមទារ។

ដដលភាគី ក្សនើសុំ

ោរក្ំ ណត្់ អំពីល ធភាពក្នះ

នឹងឈនះក្លើអងគក្សចក្ឋីនន

មិ នប៉ ះពាល់ដល់ឆន្ទទនុ សិ ិរធ បស់

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ុងោរក្ធវ
ន
ើក្សចក្តីសក្រមចណាមួ យន្ទក្ពលបន្ទទប់ក្

២៨.៧

ើយ។

ោរដក្ដរប ោរផ្ទអក្ ឬោរបញ្ឈប់វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចដក្ដរប ផ្ទអក្ ឬបញ្ឈប់វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន ដដលក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មាបានចាត្់ ក្ៅក្ពលមានោរក្សនើសុំពីភាគី វ ិវា ណាមួ យ។

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្សនើសុំឱ្យភាគីណាមួ យ
សំខាន់ ណាមួ យននោលៈក្ សៈដដលជាមូ លដ្ឋឌននន
បក្ណា
ត ះអាសននក្ន្ទះ។
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បង្ហាញជាបន្ទទន់ នូវោរផ្ទលស់បូរត

ោរក្សនើសុំ

ឬោរផតល់វ ិធានោរ

២៨.៨

សំក្ណើក្ៅត្ុលាោរសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន
សំក្ណើសុំវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន
ោរមជឈត្តោរ

ដដលក្ធវើក្

ើងមុន

ឬក្នុងអំ

ងក្ពលដំ
ក្ណើរ
ុ

ក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ណាមួ យក្ៅត្ុ លាោរមិ នមានវ ិសមិ ត្ភាពជាមួ យោររពម

ក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរ ឬមិ នរត្ូវចាត្់ ុ ក្ជាោរក្បាះបង់ ោររពមក្រពៀងក្ន្ទះ ក្ន្ទះក្
និ ងមិ នរត្ូវប៉ ះពាល់ដល់អំណាចពាក្់ ព័នធរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្

ភាលមតាមដដលអាចក្ធវើក្ៅបាន

ើយ។

ភាគី វ ិវា ដដលបានដ្ឋក្់ សំក្ណើសុំវ ិធានោរ

បក្ណា
ត ះអាសននក្ៅត្ុ លាោរ រត្ូវជូ នដំ ណឹងក្ៅក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអំពីសំក្ណើក្ន្ទះ និ ងអំ ពី
ោរសក្រមចរបស់ត្ុលាោរអំ ពីបញ្ញ
ា ក្ន្ទះ។

វិធាន ២៩.- ការបញ្ច ប់ និងការពបើកដំពណ្ើរការមជឈត្តការជាងមី
បន្ទទប់ពីបានពិ ភាក្ាជាមួយគូ ភាគី វ ិវា
ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវរបោសបញ្ចប់

ក្ៅក្ពលដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា

គូ ភាគី វ ិវា មិ នមាន

ភសតតាងពាក្់
ព័នធ និ ងសំខាន់ បដនថម ដដលរត្ូវបង្ហាញ ឬរត្ូវបញ្ូជ នមក្ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
ុ
ក្ ៀត្ក្ ។ បន្ទទប់ ពីក្ន្ទះ មិ នរត្ូវដ្ឋក្់ ឬបង្ហាញភសតតាងបដនថ
មក្
ុ
តាមោរផតួចក្ផតើមផ្ទទល់ខ្ួន
ល ឬតាមសំក្ណើរបស់ភាគី វ ិវា

ើ យ។

ក្នុងោលៈក្ សៈពិ ក្សស

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចក្បើក្ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរជាងាី ក្ៅក្នុងក្ពលក្វលាណាមួយ មុ នក្ពល
ក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ។

វិធាន ៣០.- ការពដាះរសាយវិវាទពដាយស្មរ័ គចិត្ត
របសិនក្បើមុនក្ពលក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ

គូ ភាគី វ ិវា រពមក្រពៀងក្ដ្ឋះស្ាយ

វ ិវា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត ក្វ ិោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ចញក្សចក្តីបង្ហគប់បញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ
ឬ

របសិនក្បើ មានសំក្ណើរបស់ភាគី វ ិវា ទាំងពីរ

និ ងតាមោរ

ួ លយល់រពមរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

និ ងតាមវ ិាលភាពននសំក្ណើក្ន្ទះ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ត្់ រតាដំ ក្ណាះ

ស្ាយវ ិវា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្តក្ន្ទះ ក្នុង រមង់ជាមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ តាមោររពមក្រពៀង។ ក្វ ិ ោ
មជឈត្តក្មាមិនមានោត្ពវក្ិចច
ក្ ។

ក្នុងោរផតល់មូលក្េត្ុចំក្ពាះមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ដបបក្នះក្ន្ទះ
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ោរក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត រត្ូវរួមបញ្ូច លផងដដរនូវោរក្ដ្ឋះស្ាយពាក្់

ព័ នន
ធ ឹ ងោរបង់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា។

វិធាន ៣១.- មូលពហត្ុពផសងពទៀត្ស្រមាប់បញ្ច ប់ដំពណ្ើរការមជឈត្តការ

ក្រៅពីមូលក្េត្ុ ន្ទន្ទដដលក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធានក្នះ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវក្ចញក្សចក្តី

បង្ហគប់បញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរផងដដរ របសិនក្បើ គូភាគី វ ិវា រពមក្រពៀងក្នុងោរបញ្ចប់

ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរក្ន្ទះ ឬក្ដ្ឋយមូ លក្េត្ុណាមួ យ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាោរបនត
ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ គឺ មិនចាំបាច់ ឬមិនអាចក្ៅរួច។
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ជំពូកទី ៥

ការស្ពរមច និងមជឈត្តវិនិចយ
ឆ័

វិធាន ៣២.- ការស្ពរមច

៣២.១

ោរសក្រមចក្ដ្ឋយសក្មលងភាគក្រចើ នក្ដ្ឋយក្របៀប

ក្ផេងៗ

ក្នុងក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប មជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ
ឬក្សចក្តីសក្រមច
រត្ូវក្ធវើក្

ើងក្ដ្ឋយមត្ិភាគក្រចើ នក្ដ្ឋយក្របៀបននមជឈត្តក្រជាសមាជិ ក្ននក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មាទាំងអស់។

៣២.២

ក្សចក្តីសក្រមចក្លើបញ្ញ
ា នីត្ិវ ិធី
ក្ដ្ឋយមានោរយល់រពមជាមុ នពី ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា របធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាច

សក្រមចក្លើបញ្ញ
ា នី ត្ិវ ិធី ដត្មានក្់ ឯងបាន។

វិធាន ៣៣.- មជឈត្តវិនច
ិ ឆ័យចុងពរកាយ

មជឈត្តវន
ិ ិចយ
ឆ័ បពណា
ត ះអាស្នន

និងមជឈត្តវិនច
ិ ឆ័យ

ពដាយផ្ផនក
បដនថមក្លើោរក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ាថពរ

ដដលក្ដ្ឋះស្ាយចំ ណុចវ ិវា ទាំងអស់

ដដលក្ៅក្សសសល់ ក្វ ិោមជឈត្តក្មាមានសិ ិក្
ធ ុងោរក្ចញមជឈត្ត
ន
វ ិនិច័ យ
េ បក្ណា
ត ះអាសនន
ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ក្ដ្ឋយដផនក្ ក្លើចំណុចវ ិវា ក្ផេង ក្នុងក្ពលក្វលាក្ផេងៗគ្នន។

វិធាន ៣៤.- ទរមង់ននមជឈត្តវិនច
ិ យ
ឆ័

៣៤.១

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ និ ងមានសំអាងក្េត្ុ
មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ រត្ូវក្ធវើជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ។
ក្រពៀងក្ផេងពី ក្ន្ទះ

និ ងស្សបតាមវ ិធាន

៣០

ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពម

(ោរក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា ក្ដ្ឋយសា័រគចិត្)ត

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ រត្ូវមានសំអាងក្េត្ុដដលជាមូ លដ្ឋឌនននោរសក្រមច។
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៣៤.២

ី ក្ដនលង និ ងោលបរ ិក្ចេ

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ រត្ូវមានចុ ះោលបរ ិក្ចេ

និ ង ី ក្ដនលងដដលមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ រត្ូវបាន

ក្ចញ។

៣៤.៣

េត្ថក្លខា
មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ

រត្ូវចុ ះេត្ថក្លខាក្ដ្ឋយមជឈត្តក្រទាំងអស់។

ចំ ក្ពាះក្វ ិោ

មជឈត្តក្មាននមជឈត្តក្រក្រចើនរូប េត្ថក្លខារបស់សមាជិ ក្ភាគក្រចើនននក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវ
ចាត្់ ុក្ថារគប់រគ្នន់ លគឹក្ណាមានោរបញ្ញ
ជ ក្់ពីមូលក្េត្ុ ដដលមជឈត្តក្រដន ក្ ៀត្មិន
បានចុ ះេត្ថក្លខា។

៣៤.៤

ោរសេោរក្នុងោរក្រៀបចំក្ធវើមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
របសិនក្បើបន្ទទប់ពីបាន

ួលឱ្ោសរគប់ រគ្នន់ ក្ុងោរសេោរក្េើ
ន
យ

ណាមានក្់ ខ្ក្ខានមិនបានសេោរក្នុងោរក្រៀបចំ ក្ធវើមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ

មជឈត្តក្រ

មជឈត្តក្រក្ផេងៗក្ ៀត្

រត្ូវក្រៀបចំ ក្ធវើមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ដ្ឋយគ្នានវត្តមានមជឈត្តក្ររូបក្ន្ទះ។

៣៤.៥

ោរឯក្ភាពក្លើ រមង់របស់មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា មិ នរត្ូវក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ណាមួយក្

ើយ របសិនក្បើ រមង់របស់

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ន្ទះមិនទាន់រត្ូវបានពិនិត្យពិ ច័យ និ ងឯក្ភាពក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌន។

វិធាន ៣៥.- ការពិនិត្យពិចយ
័ ពលើទរមង់របស្់មជឈត្តវន
ិ ិចយ
ឆ័

៣៥.១

ោរបញ្ូ ជ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ សរមាប់ ោរពិនិត្យពិ ច័យក្លើ រមង់
ក្-

ក្ៅមុ នក្ពលក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ
វ ិនិច័ យ
េ ក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ូជ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត-

ក្ដើមបីឱ្យអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនពិនិត្យពិ ច័យ

ក្លើ

រមង់របស់មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ។ ក្លើក្ដលងដត្អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនពនោរក្វលាក្ំណត្់
ស្សបតាមសំក្ណើរបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា

ឬគូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ូជ នក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្នុង
អំ

ុងក្ពល

៤៥

(ដសសិបរបាំ)

នងៃរបត្ិ ិន

មជឈត្តក្មាបានរបោសបិ ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តក្មា។
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ចាប់ ពីោលបរ ិក្ចេ ដដលក្វ ិ ោ

ក្នុងអំ

ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន ចាប់ ពីបាន

ួ លក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត

-វ ិនិ ច័ យ
េ
អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អាចក្សនើដក្ដរបក្លើ រមង់ របស់មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
និ ង
ក្ដ្ឋយមិ នប៉ ះពាល់ដល់ក្សរ ីភាពក្នុងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាចក្សនើឱ្យ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយក្ចិ ត្ត ុក្ដ្ឋក្់ ក្លើចំណុចារធាត្ុន្ទន្ទននមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ។

ខ្-

វ ិធាន ៣៥.១ (ក្) មិនអនុ វត្តចំក្ពាះមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ
ដដលក្ចញពាក្់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធានោរ
បក្ណា
ត ះអាសនន ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន ២៨ (វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន) ឬមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ តាមោររពមក្រពៀង
ក្ដ្ឋយសា័រគចិ ត្)ត ក្

៣៥.២

ើយ។

ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន

៣០

(ោរក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា

ោរបញ្ូ ជ ន ក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ សរមាប់ ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ
ឬក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវ ិនិច័យ
េ បដនថម សរមាប់ ោរពិ និត្យពិ ច័យក្លើ រមង់

មុ នក្ពលក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័យ
េ សរមាប់ ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬ
មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភឺ ល
ល មអិត្ និងោរបក្
ស្ាយមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ

និងមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ បដនថម)

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបញ្ូជ នក្សចក្តីរពាង

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ន្ទះក្ៅអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនសរមាប់ ោរពិនិត្យពិច័យក្លើ រមង់។

ក្នុងអំ

ុងក្ពល ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិ ិ ន ននោរ

ួ លបានក្សចក្តីរពាងមជឈត្ត-

វ ិនិច័ យ
េ
សរមាប់ោរដក្ត្រមូវ ោរបំភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬក្សចក្តីរពាងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
បដនថម អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចក្សនើដក្ដរបក្លើ រមង់របស់មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
និងក្ដ្ឋយមិ នប៉ ះ
ពាល់ដល់ក្សរ ីភាពក្នុងោរសក្រមចរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាចក្សនើឱ្យក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយក្
ចិ ត្ត ុ ក្ដ្ឋក្់ក្លើចំណុចារធាត្ុ ន្ទន្ទននមជឈត្តវ ិនិ ច័យ
េ ។
វិធាន ៣៦.- ការពចញមជឈត្តវន
ិ ិចយ
ឆ័
ក្ៅក្ពលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាបានក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ស្សបតាមវ ិធាន

៣៤

( រមង់

ននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ) រួចក្េើយ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវក្បាះរតា ម.ជ.ម. ក្លើមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ក្ដ្ឋយមិ នបងអង់

និ ងបញ្ូជ នមជឈត្តវ ិនិ ច័េយក្ន្ទះក្ៅភាគី វ ិវា ទាំងអស់

របសិនក្បើ ោរបង់

របាក្់ជាមុ នដដលត្រមូវរត្ូវបានបង់ ក្ៅម.ជ.ម. ស្សបតាមវ ិធាន ៤៨ (របាក្់បង់ជាមុ ន) ឬ
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របសិនក្បើក្នរមក្សវាទាំងអស់ក្លើមជឈត្តោរ រត្ូវបានបង់ រគប់ចំនួនក្ៅម.ជ.ម. សរមាប់
ក្រណីមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ។

វិធាន ៣៧.-

អានុភាព និងការអនុវត្តមជឈត្តវិនិចឆ័យ

ស្សបតាមវ ិធាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមូវ ោរបំ ភឺ ល
ល មអិត្ និ ងោរបក្ស្ាយមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ

និ ងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម) មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ នឹងោលយជាមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ាថពរ និ ងមានអានុ ភាព
អនុវត្តចំក្ពាះគូភាគី វ ិវា

ចាប់ ពីោលបរ ិក្ចេ ដដលមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ន្ទះរត្ូវបានក្ចញ

និ ង

ក្បាះរតា។
គូ ភាគី វ ិវា រត្ូវអនុ វត្តមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ក្ដ្ឋយមិ នបងអង់។

គូ ភាគី វ ិវា

ួ លាគល់ថា

ខ្លួន មិនមានសិ ិ ក្
ធ ុងោរបត
ន
ឹងជំ ទាស់ក្ផេង ក្រៅពីស្សបតាមបញ្ដ ត្ិច
ត ាប់ដដលមានអានុ ភាព
ចាប់បងខំ ក្េើយក្ដ្ឋយមិនអាចដក្េូត្វ ិញបាន គូ ភាគី វ ិវា ក្បាះបង់សិ ិ ធក្ុងោរបត
ន
ឹ ងជំ ទាស់
របស់ខ្ួន
ល
ភាព។

ដរាបណាសិ ិ ធក្ុងោរបត
ន
ឹ ងជំ ទាស់ក្ន្ទះ

វិធាន ៣៨.- ការផ្កត្រមូវ

ការបំភល
លឺ មអត្
ិ

អាចក្បាះបង់ បានក្ដ្ឋយមានសុពល

និងការបករសាយមជឈត្តវិនច
ិ ឆ័យ

និងមជឈត្ត-

វិនិចយ
ឆ័ បផ្នែម

៣៨.១

សំក្ណើសុំោរដក្ត្រមូវ ោរបំ ភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ និ ងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម
ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ

រវាងគូ ភាគី វ ិវា

ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពី ក្នះ

តាមោររពមក្រពៀង

មុ នក្ពលបិ ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ និ ងក្ដ្ឋយមានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ៅ

ភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ ក្៏ ដូចជាក្ៅោន់អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី

វ ិវា ណាមួ យ អាចក្សនើសុំក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ឱ្យដក្ត្រមូវក្ំ េុសក្នុងោរគណន្ទ ក្ំ េុសដផនក្
ោរង្ហរ

ក្លខាធិ ោរ

ឬក្ំ េុសក្នុងោរក្បាះពុ មៃ

ស្សក្ដៀងក្ន្ទះ ដដលមានក្នុងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ក្នុងអំ
ននោរ

ួ លបានមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ។

ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ
រវាងគូ ភាគី វ ិវា

ឬក្ំ េុសក្ផេងៗ

ដដលមានលក្ខណៈ

ងក្ពល
៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិន
ុ

ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពី ក្នះ

តាមោររពមក្រពៀង

មុ នក្ពលបិ ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ និ ងក្ដ្ឋយមានក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ៅ

ភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ ក្៏ ដូចជាក្ៅោន់អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

និ ងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ភាគី

វ ិវា ណាមួ យ អាចក្សនើសុំក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាឱ្យបក្ស្ាយ ឬបំភឺ ល
ល មអិត្ ក្លើចំណុចជាក្់ លាក្់
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ណាមួ យ

ឬដផនក្ណាមួ យននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
ក្នុងអំ

បន្ទទប់ពីបាន

ួ លមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ។

ក្លើក្ដលងដត្មានោរពនោរអំ
រវាងគូ ភាគី វ ិវា
របត្ិ ិន

ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិន

ុងក្ពលបដនថមក្ផេងពី ក្នះ

មុ នក្ពលបិ ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ក្នុងអំ

បន្ទទប់ពីបាន

ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្

ួ លបានមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ

ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃ

ភាគី វ ិវា តាមរយៈោរជូ នដំ ណឹងក្ៅ

អាចក្សនើក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាឱ្យក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ បដនថម

ដដលរត្ូវបានបង្ហាញក្នុងដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ
វ ិនិច័ យ
េ ដដលបាន

តាមោររពមក្រពៀង

ួ ល។

ក្លើចំណុច

ប៉ុ ដនតមិនបានដ្ឋក្់បញ្ូច លក្ៅក្នុងមជឈត្ត-

ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្អាចផតល់មត្ិ របស់ខ្ួនពាក្់
ល
ព័នន
ធ ឹងសំក្ណើក្នះ ក្នុងអំ

សមរមយណាមួ យដដលក្ំណត្់ ក្ដ្ឋយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

៣៨.២

ងក្ពល
ុ

ក្សចក្តីសក្រមចក្លើ ោរដក្ត្រមូវ ោរបំ ភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ និ ងមជឈត្តវ ិនិ ច័យ
េ បដនថម
របសិនក្បើក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាសំក្ណើណាមួ យសមរមយ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវ

ដក្ត្រមូវ ក្ធវើោរបំភឺ ល
ល មអិត្ ឬផតល់ោរបក្ស្ាយជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម ក្នុងក្ំ

ងក្ពល
៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីបាន
ុ

ួ លសំក្ណើ

ក្ន្ទះ។ ស្សបតាមវ ិធាន ៥.២ (ោរដក្ដរបក្ពលក្វលាក្ំ ណត្់) ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាអាចពនោរ
អំ

ល មអិត្ ឬផតល់ោរបក្ស្ាយជា
ុងក្ពល ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវដក្ត្រមូវ ក្ធវើោរបំភឺ ល

លាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថមបាន តាមោរចាំបាច់បាន និងក្ដ្ឋយ ជូ ន
ដំ ណឹងក្ៅភាគីវ ិវា ។

បញ្ដ ត្ិ ចា
ត ប់ ពីវ ិធាន ៣៥ (ោរពិ និត្យពិច័យក្លើ រមង់ននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ) ដល់វ ិធាន
៣៧ (អានុ ភាព និ ងោរអនុវត្តមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ) រត្ូវអនុវត្តដូចគ្នន ចំ ក្ពាះោរផ្ទលស់បូរដដល
ត
ចាំបាច់ ឬសមស្សបដដលពាក្់ ព័នធនឹងោរដក្ត្រមូវមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ និ ងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម។
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៣៨.៣

ោរផតួចក្ផតើមរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្ុ ងោរដក្ត្រមូ
ន
វ
ក្នុងអំ

េ
ក្វ ិោ
ុងក្ពល ៣០ (ាមសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ពីក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ

មជឈត្តក្មាអាចផតួចក្ផតើមក្នុងោរដក្ត្រមូវក្ំ េុស ដូចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ៣៨.១ (សំក្ណើ
សុំោរដក្ត្រមូវ ោរបំភឺ ល
ល មអិត្ ោរបក្ស្ាយ ឬមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ បដនថម) បាន។

៣៨.៤

ដផនក្មួ យននមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ

ោរដក្ត្រមូវ ោរបំ ភឺ ល
ល មអិត្ ឬោរបក្ស្ាយមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ គឺ ជាដផនក្មួ យននមជឈត្ត-

វ ិនិច័ យ
េ ។

វិធាន ៣៩.- ការរកាឯកសាររបស្់ស្ណ្
ំ ុ ំ ពរឿងពដាយអគគពលខាធិការដាាន
ក្ៅក្ពលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា

មិ នមានសក្មាភាពត្រមូវក្ផេងក្ ៀត្

ដដល

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបំ ក្ពញក្ ក្ន្ទះ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវធាន្ទថាអគគក្លខាធិោរដ្ឋឌនមាន
ឯក្ារក្ពញក្លញទាំងស្សុងរបស់សំណុំក្រឿង។
វិធាន ៤០.-

អំណាចរបស្់ពវទិកាមជឈត្តកមម
ក្រៅពីអំណាចដូ ចមានក្ំណត្់ ក្ុងវ
ន ិធានក្នះ និងអំណាចដដលមិ នមានបដិបបញ្ដ ត្ិ ត

ននវ ិធានដដលមានអនុ ភាពចាប់ បងខំរបស់ចាប់ដដលរគប់រគងមជឈត្តក្មាក្ ក្ន្ទះ

ក្វ ិ ោ

មជឈត្តក្មារត្ូវមានអំ ណាចក្នុងោរ៖
ក្-

បង្ហគប់ឱ្យមានោរដក្ដរបក្ិចចសនោណាមួ យ

ក្នុងក្រមិ ត្ដដលត្រមូវឱ្យមានោរដក្

ត្រមូវក្ំ េុស ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថា ជាោរក្ធវើក្
ននក្ិ ចចសនោក្ន្ទះ។ ក្សចក្តីបង្ហគប់ក្នះ រត្ូវក្ធវើក្

ើងក្ដ្ឋយភាគី ទាំងអស់

ើងស្សបតាមលក្ខខ្ណឍននចាប់

រគប់ រគងក្ិ ចចសនោដដលអនុ ញ្ញដត្ឱ្យមានោរដក្ដរបក្ិចចសនោ
ខ្-

បង្ហគប់ឱ្យមានោររក្ា សតក្
ុ លក្់ ឬោរក្របើ របាស់រ ពយ ឬវត្ថុណាមួ យ ដដលជា

គ-

តាមោរក្សនើសុំរបស់ភាគីវ ិវា

ក្មាវត្ថុននវ ិវា

ឬជាដផនក្ណាមួ យននក្មាវត្ថុននវ ិវា

ដដលមិ នទាន់ បានបង់
ឃ-

បង្ហគប់ ភាគី វ ិវា ឱ្យធាន្ទថា

ក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័យ
េ ឱ្យបង់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា

មជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ដដលនឹងក្ចញក្នុងដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ

មិ នរត្ូវោលយជាគ្នានរបសិ ធភាព
មួ យក្
ង-

ក្ដ្ឋយារោរបំបាត្់ រ ពយក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ណា

ើយ

បង្ហគប់ភាគី វ ិវា ឱ្យផតល់របាក្់ ក្ក្់ សរមាប់

ក្ាេ៊ុយចំ ណាយក្លើក្សវាដផនក្ចាប់

ឬចំ ណាយក្ផេងក្ ៀត្ក្នុង រមង់ណាមួ យ ដដលក្វ ិោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប
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ច-

បង្ហគប់ភាគី វ ិវា ឱ្យផតល់របាក្់ ក្ក្់ សរមាប់

ឆ-

ក្ំ ណត្់ ណឍក្មា

ឬ ឹក្របាក្់ ទាំងអស់ននវ ិវា

មួ យដផនក្នន ឹក្របាក្់ ណាមួ យននវ ិវា

ដដលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាយល់ថាសមស្សប

ចំក្ពាះភាគីវ ិវា

ដដលខ្ក្ខាន ឬបដិ ក្សធមិ នក្គ្នរពវ ិធានក្នះ ក្សចក្តីបង្ហគប់ ឬក្សចក្តីដណន្ទំ

របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ឬមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ ក្ដ្ឋយដផនក្ ឬខ្ក្ខាន ឬបដិ ក្សធចូលរួម
ោររបជុំ ឬសវន្ទោរ
ជ-

តាមោរសមស្សប
រត្ូវបានក្លើក្ក្

សក្រមចក្លើចំណុចវ ិវា ដដលមិនរត្ូវបានបង្ហាញ

ឬដដល

ើងក្ដ្ឋយត្ុ ណី ា ភាព ក្នុងឯក្ារន្ទន្ទ ដូ ចមានដចងក្នុងវ ិធាន ២២

(ោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីដងលងក្ដ្ឋយគូ ភាគី វ ិវា )

របសិនក្បើចំណុចវ ិវា ក្ន្ទះរត្ូវបាន

បង្ហាញោ៉ ងចាស់លាស់ដល់ភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្ និ ងភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្រត្ូវបាន
ឈញ-

ផតល់ឱ្ោសរគប់ រគ្នន់ក្ុងោរក្ឆល
ន
ើយត្ប

សក្រមចអំពីចាប់ ដដលរគប់ រគងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ និង
សក្រមចក្លើោរទាមទារ ឬបុ ពវសិ ិ តា
ធ មផលូវចាប់ ឬបុពវសិ ិ ធក្ផេងក្ ៀត្។
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ជំពូកទី ៦

កនរមពស្វា

វិធាន ៤១.-

កនរមពស្វាមជឈត្តកមម

៤១.១

ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា និ ងតារាងក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម.
ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា រួមមាន៖
ក្-

ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី

ខ្-

ក្នរមក្សវារដឌបាល

គ-

ក្នរមក្សវាដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ

ឃ-

ក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និ ង

ង-

ក្នរមក្សវាក្ផេងៗ របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និ ងម.ជ.ម.

ដូ ចមានក្ំណត្់ចាប់ ពីវ ិធាន ៤១ (ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា) ដល់វ ិធាន ៤៦ (ោរចំ ណាយ
ក្ផេងៗរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និងម.ជ.ម.)។
អគគទលខាធិ ការដ្ឋាន

ត្ត្ូវកំ ណត្់ក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមម

ទដ្ឋយអនុទោមតាម

ជ្ំ េូកទនះ និ ងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ្.ម ដដលរត្ូវបានអនុ ម័ត្ក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. ស្សប
តាមប បញ្ញ
ជ នផទក្ុងរបស់
ន
ម.ជ្.ម។ ោរក្ំ ណត្់ក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមមរបស់អគគក្លខាធិ ោរ-

ដ្ឋឌនជាោរក្ំ ណត្់ាថពរ។ ក្នុងក្រណីដដលមជឈត្តក្មា រត្ូវបានក្ដ្ឋះស្ាយក្ដ្ឋយសា័រគចិត្ត
ឬរត្ូវបានបញ្ចប់ក្ដ្ឋយមិ នមានោរក្ធវើសវន្ទោរ

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវក្ំណត្់ក្នរម

ក្សវាជាាថពរសរមាប់មជ្ឈត្តកមមននករណីក្ន្ទះ។ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន រត្ូវក្ំ ណត្់ក្នរម
ក្សវាមជឈត្តក្មាននក្រណីក្នះ ក្ដ្ឋយពិ ចារណារាល់ោលៈក្ សៈននសំណុំក្រឿង រាប់បញ្ូច ល
ទាំងដំ ណាក្់ោលននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ

ដដលមជឈត្តក្មារត្ូវបានក្ដ្ឋះស្ាយក្ដ្ឋយ

សា័រគចិត្ត ឬរត្ូវបានបញ្ចប់។ ក្នុងក្រណីដដលក្នរមក្សវាមជ្ឈត្តកមមដដលក្ំណត្់ មានត្ំ នល
ទាបជាងរបាក្់បង់ជាមុ ន ម.ជ.ម រត្ូវបងវិលសងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា វ ិញ នូ វ ឹ ក្របាក្់ក្ៅតាម
សមាមារត្

ដដលគូ ភាគីវ ិវា បានរពមក្រពៀងគ្នន

ដដលរបាក្់ បង់ជាមុ នរត្ូវបានបង់

ឬតាមសមាមារត្ដូ ចគ្នននឹងសមាមារត្

របសិនក្បើមិនមានោររពមក្រពៀងរវាងគូ ភាគីវ ិវា ក្

ក្ន្ទះ។
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៤១.២

ោរដក្ដរប និ ងោរអនុវត្តតារាងក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម.
រក្ុមរបឹក្ារបត្ិបត្តិរបស់ម.ជ.ម.

អាចក្ធវើដក្ដរបតារាងក្នរមក្សវារបស់ខ្ួន
ល

ក្ពលណាមួ យដដលរក្ុមរបឹ ក្ារបត្ិបត្តិយល់ថាសមស្សប។
ម.ជ.ម. ដដលរត្ូវអនុវត្ត

ក្ៅ

តារាងក្នរមក្សវារបស់

គឺ តារាងក្នរមក្សវាដដលមានសុពលភាពជាធរមានក្ៅោល

បរ ិក្ចេ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន បាន

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងក្ពញក្លញអំពីមជឈត្តក្មា

ស្សបតាមវ ិធាន ៧.១ (ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា)។

៤១.៣

ោរដបងដចក្ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

រត្ូវក្ំ ណត្់ ឱ្យបានចាស់លាស់នូវក្នរមក្សវាសរុបសរមាប់

មជឈត្តក្មា ក្ៅក្នុងមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ របស់ខ្ួន។
ល
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេង
ពី ក្នះ

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

មជឈត្តក្មារវាងគូ ភាគី វ ិវា

រត្ូវក្ំ ណត្់ ឱ្យជាក្់ លាក្់អំពីោរដបងដចក្ក្នរមក្សវាសរមាប់

ក្ៅក្នុងមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ។

អនុទោមតាមបញ្ញ ត្ិ ខា
ត ងទលើ

ទវទិ កាមជ្ឈត្តកមមត្ត្ូវកំ ណត្់ចំនួនទឹកត្ាក់

ដដល

ភាគីវ ិវាទម្ខាងត្ត្ូវបង់ ទៅភាគី វ ិវាទម្ខាងទទៀត្។ សត្ម្ខប់ការកំ ណត្់ទនះ ទវទិកាមជ្ឈត្តកមម
ត្ត្ូវយកមកេិ ចារណានូ វចំនួនទឹ កត្ាក់បង់ ជាមុន ដដលគូ ភាគី វ ិវាទានបង់ ទៅ ម.ជ្.ម.
ដូ ចម្ខនកំ ណត្់កុងវ
ន ិធាន ៤៨ (ត្ាក់ បង់ជាមុ ន)។

៤១.៤

ោរ

ួ លខ្ុ សរត្ូវរួមគ្នន និងក្ដ្ឋយដ
គូ ភាគី វ ិវា

រត្ូវ

ក្ពី គ្នន

ួ លខ្ុសរត្ូវរួមគ្នន

សរុបសរមាប់មជឈត្តក្មាក្ៅ ម.ជ.ម.។

និ ងក្ដ្ឋយដ

ក្ពី គ្ននក្នុងោរបង់ ក្នរមក្សវា

វិធាន ៤២.- កនរមពស្វាចុះបញ្ជ ី

៤២.១

អរតាឆ្នោរ (អត្តាទេរ)
ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី រត្ូវបានក្ំ ណត្់ ជាអរតាឆ្នោរ (អត្តាទេរ) ដូចមានក្ំ ណត្់ក្ុង
ន

តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម.។
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៤២.២

ោរបង់ក្នរមក្សវាឱ្យទាន់ ក្ពលក្វលា
ភាគី បឹង
ត ទាមទារ រត្ូវបង់ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី ក្ៅក្ពលដ្ឋក្់ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពី
មជឈត្តក្មា។ ភាគី បឹ ង
ត ទាមទារននបណឹ ត ងត្ប រត្ូវបង់ក្នរមក្សវាបដនថមសរមាប់ោរចុ ះបញ្ជី
ក្ៅក្ពលដ្ឋក្់ បណឹ ត ងត្ប។

ោរខ្ក្ខាន ក្នុងោរបង់ ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជីឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលា រត្ូវចាត្់ ុ ក្ជា

ោរខ្ក្ខានក្នុងោរដ្ឋក្់ ក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា ដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន ៧.៤
(ភាពមិ នក្ពញក្លញននក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីមជឈត្តក្មា)
ដដលបណឹ ត ងត្បរបស់ភាគីវ ិវា

មិ នរត្ូវបានក្លើក្យក្មក្ពិ ចារណាក្នុងដំ ក្ណើរោរ

មជឈត្តោរ។

៤២.៣

ឬអាចរបឈមនឹ ងហានិភ័យ

ោរមិ នសងរបាក្់ វ ិញ
ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី គឺ ជាក្នរមដដលមិនរត្ូវសងវ ិញក្ន្ទះក្ ។

វិធាន ៤៣.- កនរមពស្វារដាបាល

៤៣.១

ោរក្ំ ណត្់ ក្នរមក្សវារដឌបាល
ក្នរមក្សវារដឌបាល រត្ូវក្ំណត្់ ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

ដូ ចមានក្ំ ណត្់

ក្នុងតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ។

៤៣.២

ោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា
ត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

គឺ ជាត្នមលក្មាវត្ថុននរាល់ោរទាមទារ និ ងបណឹ ត ងត្បទាំងអស់។

របសិនក្បើភាគី វ ិវា បានដ្ឋក្់ ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ង
ឹ ក្របាក្់ក្ន្ទះក្នុងោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវបញ្ូច ល

របសិនក្បើោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ក្ង

ក្ន្ទះ បណា
ត លឱ្យក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាមានបនទុក្ោរង្ហរក្រចើនបដនថមក្ ៀត្។
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៤៣.៣

ោរដក្ដរបោរទាមទារ និ ងោរក្ដ្ឋះា
ក្ទាះបី ជាត្នមលននោរទាមទារ បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ង របសិន
ក្បើពាក្់ ព័នធ រត្ូវបានោត្់បនថយ ស្សបតាមវ ិធាន ២៣.២ (ោរដក្ដរបពាក្យបណឹ ត ង និ ង
ោរដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា) ក្៏ ក្ដ្ឋយ ក្៏ ក្នរមក្សវារដឌបាល មិ នរត្ូវបានោត្់បនថយក្
របសិនក្បើចំនួន

ឹ ក្របាក្់នន ោរទាមទារ បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ង

របសិនក្បើពាក្់ព័នធ រត្ូវបានដំក្
រត្ូវដំ ក្

៤៣.៤

ើយ។

ើង ស្សបតាមវ ិធាន ២៣.២ ក្ន្ទះ ក្នរមក្សវារដឌបាលនឹង

ើង ស្សបតាមតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ផងដដរ។

ត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា ដដលមិនអាចក្ំ ណត្់ បាន
របសិនក្បើត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

ក្ំ ណត្់ បាន

ដដលជាត្នមលននោរទាមទារ ឬបណឹ ត ងត្ប មិ នអាច

ក្ៅក្ពលដដលរបាក្់ បង់ ជាមុ នរត្ូវដល់ក្ំណត្់បង់

បា៉ ន់ាានក្នរមក្សវាបក្ណា
ត ះអាសននសរមាប់ មជឈត្តក្មា

អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌនរត្ូវ

ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណៈននវ ិវា

និ ងោលៈក្ សៈននសំណុំក្រឿងនី មួយៗ។ ោរបា៉ ន់ាានបក្ណា
ត ះអាសននក្នះ អាចរត្ូវបាន
ដក្ដរបស្សបតាមព័ ត្៌មាន ដដល

៤៣.៥

ួ លបានន្ទក្ពលក្រោយៗមក្។

ោរដក្ដរបក្នរមក្សវារដឌបាល
សរមាប់ ក្រណីក្លើក្ដលងណាមួ យ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនយល់ក្ឃើញថា សម
ក្េត្ុផលក្នុងោរបនថយ

ឬដំក្

ើងក្នរមក្សវារដឌបាល

ដដលមានក្ំ ណត្់ក្ុងតារាងក្នរម
ន

ក្សវារបស់ ម.ជ.ម. អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អាចដក្ដរបក្នរមក្សវារដឌបាលរបស់សំណុំក្រឿង
នី មួយៗបាន។

ោលៈក្ សៈក្លើក្ដលង

របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

អាចរួមមានជាអា ៍បរ ិមាណោរង្ហរត្ិ ចត្ួច

ក្ដ្ឋយារដត្ោរបញ្ចប់ ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរមុ នោលក្ំ ណត្់

បរ ិមាណោរង្ហរបដនថមដដល ម.ជ.ម. រត្ូវបំ ក្ពញ។ ោរដំ ក្

ឬ

ើងក្នរមក្សវារដឌបាលក្នះ

មិ នរត្ូវក្លើសពី ៣០% (ាមសិបភាគរយ) ននក្នរមក្សវារដឌបាល ដដលមានក្ំ ណត្់ក្ុង
ន
តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ក្

ើយ។
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វិធាន ៤៤.-

កនរមពស្វាផ្ត្ងតា ំងមជឈត្តករ
ក្នុងក្រណីដដលោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. រត្ូវបានត្រមូវ ឬក្សនើក្

ើង

ក្ំ ណត្់ក្ុងតារាងក្នរមក្សវារបស់
ន
ម.ជ.ម. សរមាប់ោរដត្ងតាំងមជឈត្តក្រ ដដលក្ធវើក្

ើង

ភាគីវ ិវា ដដលក្សនើក្

ើងក្ន្ទះរត្ូវបង់

ក្នរមក្សវាដត្ងតាំងមជឈត្តក្រក្ៅម.ជ.ម.

ដូ ចមាន

ក្ដ្ឋយគណៈក្មាាធិ ោរដត្ងតាំង។
វិធាន ៤៥.-

កនរមពស្វាពវទិកាមជឈត្តកមម

៤៥.១

ោរក្ំ ណត្់ ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា
ក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា រត្ូវក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

ក្ំ ណត្់ក្ុងតារាងក្នរមក្សវារបស់
ន

ម.ជ.ម.។

ដូ ចមាន

មុនក្ពលក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបានក្រៀបចំ

គូ ភាគីវ ិវា អាចរពមក្រពៀងក្ផេងក្លើវ ិធីាស្រសតក្ុងោរក្ំ
ន
ណត្់ក្នរមក្សវាក្វ ិ ោ

បក្ងកើត្

មជឈត្តក្មាបាន។

៤៥.២

ោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា
ត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

ក្បើ ភាគីវ ិវា

គឺ ជាត្នមលក្មាវត្ថុ ននរាល់ោរទាមទារ និ ងបណឹ ត ងត្ប។ របសិន

មានដ្ឋក្់ ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ក្ង

របាក្់ក្ន្ទះ ក្នុងោរគណន្ទត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវបញ្ូច ល ឹក្

របសិនក្បើ ោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ង ក្ន្ទះ

បណា
ត លឱ្យក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាមានបនទុក្ោរង្ហរក្រចើ នបដនថមក្ ៀត្។

៤៥.៣

ោរដក្ដរបោរទាមទារ និ ងោរក្ដ្ឋះា
ក្ទាះបី ជាត្នមលនន ោរទាមទារ បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះាតាមោរោត្់ ក្ង របសិន
ក្បើពាក្់ ព័នធ រត្ូវបានោត្់បនថយ ស្សបតាមវ ិធាន ២៣.២ (ោរដក្ដរប ពាក្យបណឹ ត ង និ ងោរ
ដក្ដរបោរក្ដ្ឋះា)
ក្

ើយ។

ក្៏ ក្ដ្ឋយ

ក្៏ ក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា

មិ នរត្ូវបានោត្់បនថយ

របសិនក្បើ ចំ នួន ឹ ក្របាក្់នន ោរទាមទារ បណឹ ត ងត្ប ឬោរក្ដ្ឋះារតាមោរ

ោត្់ ក្ង របសិនក្បើពាក្់ ព័នធ រត្ូវបានដំ ក្
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា នឹ ងរត្ូវដំក្

ើង

ស្សបតាមវ ិធាន ២៣.២ ក្ន្ទះ ក្នរមក្សវា

ើង ស្សបតាមតារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ផងដដរ។
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៤៥.៤

ត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា ដដលមិនអាចក្ំ ណត្់ បាន
របសិនក្បើត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

ក្ំ ណត្់ បាន

ដដលជាត្នមលននោរទាមទារ ឬបណឹ ត ងត្ប មិ នអាច

ក្ៅក្ពលដដលរបាក្់ បង់ ជាមុ នរត្ូវដល់ក្ំណត្់បង់

បា៉ ន់ាានក្នរមក្សវាបក្ណា
ត ះអាសននសរមាប់ មជឈត្តក្មា

អគគក្លខាធិោរដ្ឋឌនរត្ូវ

ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើលក្ខណៈននវ ិវា

និ ងោលៈក្ សៈននសំណុំក្រឿងនី មួយៗ។ ោរបា៉ ន់ាានបក្ណា
ត ះអាសននក្នះ អាចរត្ូវបាន
ដក្ដរបស្សបតាមព័ ត្៌មាន ដដល

៤៥.៥

គ្នានក្ិចចរពមក្រពៀងក្ដ្ឋយដ
មជឈត្តក្រ

ួ លបានន្ទក្ពលក្រោយៗមក្។

ក្ជាមួ យភាគី វ ិវា ក្លើក្នរមក្សវានិ ង ោរចំណាយ

មានសិ ិ ធ

ួលបានរត្ឹមដត្ក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

និ ងោរសង

រត្លប់មក្វ ិញនូ វោរចំណាយន្ទន្ទ ដដលដបងដចក្ និ ងក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន
ដត្ប៉ុ ក្ណាោះ។

មជឈត្តក្រ

មិ នអាចចុ ះក្ិ ចរច ពមក្រពៀងជាមួ យ

ឬ

ឬក្ដ្ឋយរបក្ោលពីភាគី វ ិវា ណាមួ យ ឬអនក្ត្ំណាងរបស់គូភាគីវ ិវា
ឬោរចំណាយរបស់ខ្ួនក្
ល

៤៥.៦

ួ លក្នរមក្ដ្ឋយផ្ទទល់
សរមាប់ក្នរមក្សវា

ើយ។

ោរដបងដចក្នផទក្ុ ងចំ
ន ក្ពាះក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
មជឈត្តក្រ

មានក្សរ ីភាពក្នុងោររពមក្រពៀងក្លើោរដបងដចក្ក្នរមក្សវារបស់ខ្ួន។
ល

របសិនក្បើគ្នានោររពមក្រពៀងអំ ពីបញ្ញ
ា ក្នះ

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវអនុ វត្តវ ិធានខាង

ក្រោម៖
ក្-

ក្នុងក្រណីក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននសមាជិក្មជឈត្តក្រ ៣ (បី ) រូប៖ ៤០% (ដសសិប
ភាគរយ)

ននក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាសរុប

រត្ូវដបងដចក្ក្ៅរបធានក្វ ិោ

មជឈត្តក្មា និង៦០% (េុក្សិបភាគរយ) ដដលក្ៅសល់ រត្ូវដបងដចក្ក្សាើគ្ននរវាង
មជឈត្តក្រក្ផេងក្ ៀត្។
ខ្-

ក្នុងក្រណីដន ក្ ៀត្របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាននសមាជិក្មជឈត្តក្រក្រចើនរូប៖

៥%

(របាំភាគរយ) ននក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាសរុប រត្ូវដបងដចក្ក្ៅរបធានក្វ ិោ
មជឈត្តក្មា និ ង៩៥% (ក្ៅសិបរបាំភាគរយ) ដដលក្ៅសល់ រត្ូវដបងដចក្ក្សាើគ្នន
រវាងមជឈត្តក្រទាំងអស់ រួមទាំងរបធានក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាផងដដរ។
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៤៥.៧

ក្នរមក្សវាក្នុងក្រណីមានោរដ្ឋក្់ មជឈត្តក្រជំនួស
ក្ដ្ឋយដផអក្ក្លើោរង្ហរជាក្់ដសតងរបស់មជឈត្តក្របានបំក្ពញ និ ងោលៈក្ សៈពាក្់
ព័ នក្ធ ផេងក្ ៀត្ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវក្ំ ណត្់ ក្នរមដដលរត្ូវបង់ ក្ៅមជឈត្តក្រ ដដលបាន
បញ្ចប់ត្ួន្ទ ី របស់ខ្ួនមុ
ល
នក្ពលដំ ក្ណើរោរសវន្ទោររត្ូវបានបញ្ចប់

ក្ទាះោរបញ្ចប់ក្ន្ទះ

ក្ដ្ឋយារមូ លក្េត្ុអី ក្
វ ៏ក្ដ្ឋយ និ ងក្ៅមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបានដ្ឋក្់ជំនួស។

ក្នរមក្សវាសរុបរបស់មជឈត្តក្រដដលឈប់ពីត្ួន្ទ ី និ ងមជឈត្តក្រដដលជំ នួស មិ ន
អាចក្លើសពី ១២០% (មួយរយនមៃភាគរយ) ននក្នរមក្សវា ដដលមជឈត្តក្រដដលរត្ូវបាន
ដត្ងតាំងដំ បូងអាចនឹង
ដល់ ីបញ្ចប់ក្

៤៥.៨

ួលបាន របសិនក្បើ មជឈត្តក្ររូបក្ន្ទះ បានោន់ សំណុំក្រឿងរេូត្

ើយ។

ោរដក្ដរបក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មា
សរមាប់ ក្រណីក្លើក្ដលងណាមួ យ ដដលអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនយល់ក្ឃើញថា សម
ក្េត្ុ ផលក្នុងោរបនថយ ឬដំ ក្
ក្នរមក្សវារបស់ម.ជ.ម.

ើងក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ដដលមានក្ំ ណត្់ក្ុងតារាង
ន

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនអាចដក្ដរបក្នរមក្សវាក្វ ិោមជឈត្តក្មានន

សំណុំក្រឿងនី មួយៗបាន។ ក្រណីក្លើក្ដលង រួមមានជាអា ៍ បរ ិមាណោរង្ហរត្ិចត្ួច ដដល
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវបំ ក្ពញ ក្ដ្ឋយារដត្ោរបញ្ចប់ ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរមុនោលក្ំ ណត្់
ឬបរ ិមាណោរង្ហរក្រចើនបដនថម ដដល ម.ជ.ម. រត្ូវបំក្ពញពាក្់ព័នន
ធ ឹងសំក្ណើជាបនតបន្ទទប់
ន្ទន្ទសរមាប់ វ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន ោរជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ ឬ
យុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា។

ោរដំ ក្

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះ

ើងក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាក្នះ

មិ នរត្ូវ

ក្លើសពី ៣០% (ាមសិបភាគរយ) ននក្នរមក្សវាក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ដដលមានក្ំ ណត្់ក្ុង
ន
តារាងក្នរមក្សវារបស់ ម.ជ.ម. ក្

ើយ។
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វិធាន ៤៦.-

ការចំណាយពផសងៗរបស្់ពវទិកាមជឈត្តកមម និងម.ជ.ម.
ោរចំ ណាយក្ផេងៗរបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និងម.ជ.ម. រួមមាន៖
ក្-

ចំ ណាយជាក្់ ដសតងក្ផេងៗ ដដលមជឈត្តក្រក្របើ របាស់ក្ុងដំ
ន
ក្ណើោរមជឈត្តោរ រួម
មានោរចំណាយសមក្េត្ុ ផលសរមាប់

ោរក្ធវើដំក្ណើរ

សណា
ឌ គ្នរ

អាហារ

និ ងោរចំណាយចាំបាច់ក្ផេងក្ ៀត្
ខ្-

ចំ ណាយសរមាប់ អក្
ន ជំ ន្ទញ

ដដលរត្ូវបានដត្ងតាំងក្ដ្ឋយក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

ឬ

ជំ នួយដន ក្ ៀត្ ដដលជាត្រមូវោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និ ង
គ-

ចំ ណាយសរមាប់ នងលសំភារៈបរ ិោខរន្ទន្ទ

ឬក្សវាក្មាបដនថម

ដដលផតល់ក្ដ្ឋយ

ម.ជ.ម.។

រក្ុមរបឹក្ារបត្ិបត្តិរបស់ ម.ជ.ម. អាចក្ចញក្សចក្តីដណន្ទំ អំ ពីោរចំណាយ ដូ ច
បានបញ្ញ
ជ ក្់ខាងក្ដើម។
វិធាន ៤៧.- ពសាហ៊ុយចំណាយពលើពស្វាផ្ផនកចាប់ និងការចំណាយពផសងៗរបស្់ភាគីវវា
ិ ទ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា បានរពមក្រពៀងក្ផេងពី ក្នះ
សមត្ថក្ិចប
ច ង្ហគប់ ក្ុងមជឈត្ត
ន
វ ិនិច័ យ
េ របស់ខ្ួន
ល

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មារត្ូវមាន

ឱ្យភាគី វ ិវា មាខងបង់ ោរចំណាយសរមាប់

ក្សវាផលូវចាប់ និ ង ោរចំណាយក្ផេងៗ មួ យដផនក្ ឬទាំងស្សុងរបស់ភាគីវ ិវា មាខងក្ ៀត្ ។

វិធាន ៤៨.-

របាក់បង់ជាមុន

៤៨.១

របាក្់ បង់ ជាមុ នសរមាប់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា
គូ ភាគី វ ិវា

រត្ូវបង់ ក្ៅ ម.ជ.ម. នូ វរបាក្់បង់ ជាមុន សរមាប់ ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា

ក្នុងត្នមលបា៉ន់ាានណាមួយ

ក្លើក្ដលងដត្ក្នរមក្សវាចុ ះបញ្ជី

ដដលរត្ូវបង់ ទាំងស្សុង

ស្សបតាមវ ិធាន ៤២.២ (ោរបង់ ក្នរមក្សវាឱ្យទាន់ក្ពលក្វលា)។

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន មានសមត្ថក្ិចក្
ច ំ ណត្់ ត្នមលននរបាក្់ បង់ ជាមុន។ ក្លើក្ដលងដត្
មានោររពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ ភាគី បឹង
ត ទាមទារ និងភាគី ក្ឆលើយត្ប រត្ូវបង់ របាក្់ បង់ជា
មុ នមានក្់ ពាក្់ក្ណា
ត ល។ ោរបង់ រត្ូវក្ធវើក្ុង
ន
រមង់ជា មូ លបបទានបរត្ ឬោរក្ផទរចូ ល
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គណនីធន្ទគ្ន ដដលក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម. ក្នុងអំ
បន្ទទប់ពី

៤៨.២

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន

ួ លបានោរជូ នដំ ណឹងពីអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន។

ោរបង់បដនថមនូវរបាក្់បង់ជាមុ ន
ក្ៅក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ រួមមានជាអា ៍ ក្នុងក្រណីដដលមានោរក្ក្ើនក្

ត្នមលក្មាវត្ថុននវ ិវា

សំក្ណើន្ទន្ទដដលក្សនើឱ្យមានវ ិធានោរបក្ណា
ត ះអាសនន

ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ ឬ
ដ្ឋឌនអាចក្សនើឱ្យគូភាគី វ ិវា
ក្នុងអំ

ើងនន

ោរជំ ទាស់

ីក្
ា រណ៍ចំ ក្ពាះយុតាតធិ ោររបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អគគក្លខាធិ ោរបង់បដនថមនូ វរបាក្់ បង់ ជាមុ ន។ ោរបង់ បដនថមក្នះរត្ូវក្ធវើក្

ុងក្ពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ិន បន្ទទប់ ពី

ើង

ួ លបានោរជូនដំ ណឹងពីអគគក្លខា-

ធិ ោរដ្ឋឌន។

៤៨.៣

ោរផ្ទអក្ ឬោរបញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ
ក្នុងក្រណីដដលរបាក្់បង់ជាមុ ន

មិនរត្ូវបានបង់ទាំងស្សុងតាមោលក្ំណត្់ ដដល

រត្ូវបង់ក្ ក្ន្ទះ អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌនរត្ូវជូនដំណឹងដល់គូភាគី វ ិវា
មួ យបង់នូវ ឹ ក្របាក្់ ដដលរត្ូវបង់។

ក្ដើ មបីឱ្យភាគី វ ិវា ណា

របសិនក្បើរបាក្់ ក្ៅដត្មិនរត្ូវបានបង់ ក្ុងរយៈក្ពល
ន

ដដលបានក្ំ ណត្់ក្ដ្ឋយអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន ក្រោយពីបានពិ ភាក្ា
ជាមួ យក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា អាចឱ្យក្វ ិ ោមជឈត្តក្មាផ្ទអក្ោរង្ហរ និ ងក្ំ ណត្់អំ

ុងក្ពលមួ យ

ដដលោរទាមទារ ឬបណឹ ត ងត្ប ដដលពាក្់ព័នក្ធ ន្ទះ រត្ូវចាត្់ ុក្ថាបានដក្ក្ៅក្ពលផុ ត្
ក្ំ ណត្់អំ

ងក្ពលក្ន្ទះ។
ោរក្ំ ណត្់ អំពីោរដក្ ោរទាមទារ ឬបណឹ ត ងត្បក្នះ មិ នរត្ូវប៉ ះ
ុ

ពាល់ដល់ោរដ្ឋក្់ ោរទាមទារ ឬបណឹ ត ងត្បក្នះជាងាីក្ដ្ឋយភាគី វ ិវា ណាមួយ ក្ៅក្នុង
ដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរក្ផេងក្ ៀត្ក្

ើយ។

ភាគី វ ិវា នី មួយៗអាចបង់សរុបនូវរបាក្់ បង់ ជាមុន
ពាក្់ព័នន
ធ ឹ ងោរទាមទារ

ឬបណឹ ត ងត្ប

សរមាប់ក្នរមក្សវាមជឈត្តក្មា

របសិនក្បើភាគីវ ិវា ណាមួ យខ្ក្ខានមិ នបានបង់

ចំ ដណក្ដដលខ្លួនរត្ូវបង់។ ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា ឬអគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អាចផ្ទអក្ោរង្ហរខ្លួន

មួ យដផនក្ ឬទាំងស្សុង ឬក្៏ បញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរដត្មតង របសិនក្បើរបាក្់ បង់ ជាមុន
ដដលត្រមូវក្រោមវ ិធានក្នះ មួ យចំ ដណក្ ឬទាំងស្សុងមិ នរត្ូវបានបង់ក្ ក្ន្ទះ។
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ោរបង់បក្ណា
ត ះអាសនន
អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន អាចបង្ហគប់ ថាោរបង់ បក្ណា
ត ះអាសននអាចក្ធវើពីក្ពលមួ យក្ៅ
ក្ពលមួ យ

ក្ដ្ឋយដក្ក្ចញពីក្ុងក្ញ្
ន
ច ប់របាក្់បង់ ជាមុ ន

សរមាប់ក្នរមក្សវាបា៉ ន់ ាាន

សរមាប់ ម.ជ.ម. ឬមជឈត្តក្រ ឬចំ ណាយន្ទន្ទដដល ម.ជ.ម. ឬមជឈត្តក្រ បានចំ ណាយរួច
ក្េើយ។

៤៨.៥

ោរសងក្ៅវ ិញនូ វ ឹក្របាក្់ ដដល

ិ ន្ទនុបបវត្តន៍ចំណាយសក្ងខបរបស់របាក្់បង់ ជាមុ ន
មិ នបានចំណាយ និ ងោររបាក្់

បន្ទទប់ពីក្ចញមជឈត្តវ ិនិ ច័យ
េ ាថពរ ឬមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ តាមោររពមក្រពៀង ឬក្សចក្តី
បង្ហគប់បញ្ឈប់ដំក្ណើរោរមជឈត្តោរ

អគគក្លខាធិ ោរដ្ឋឌន

ិ ន្ទនុបបវត្តន៍ចំណាយសក្ងខបរបស់របាក្់បង់ ជាមុ ន
ម.ជ.ម.

រត្ូវសងក្ៅគូ ភាគី វ ិវា វ ិញនូ វ ឹក្របាក្់

ដដលគូ ភាគីវ ិវា បានរពមក្រពៀង

រត្ូវផតល់ក្ៅគូ ភាគីវ ិវា

ដដលបាន

ួល

នូ វ

និងក្របើរបាស់។

ដដលមិនបានចំ ណាយតាមសមាមារត្

ឬតាមសមាមារត្ដូ ចគ្នននឹ ងសមាមារត្

ដដលរបាក្់បង់

ជាមុ នរត្ូវបានបង់ របសិនក្បើមិនមានោររពមក្រពៀងរវាងគូ ភាគីវ ិវា ក្ ក្ន្ទះ។ ោររបាក្់នន
របាក្់បង់ ជាមុ ន ឬរបាក្់ ក្ក្់ ធាន្ទ រត្ូវរក្ា ុក្ជាចំ ណូលរបស់ ម.ជ.ម.។

៤៨.៦

ោរមិ ន

ួ លខ្ុ សរត្ូវចំ ក្ពាះោរចំ ណាយ

ដដលេួសពី របាក្់បង់ជាមុ ន

ឬរបាក្់ក្ក្់

ក្ដើមបីធាន្ទ
ម.ជ.ម. រួមបញ្ូច លទាំង សមាជិ ក្ អភិ បាល

ម.ជ.ម. មិ ន

ី របឹក្ា ក្លខា និងបុគគលិក្របស់

ួ លខ្ុ សរត្ូវបង់ នូវោរចំណាយណាមួយ ដដលេួសពីរបាក្់បង់ជាមុ ន ឬ

របាក្់ក្ក្់ក្ដើមបីធាន្ទក្

ើយ។
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ជំពូកទី ៧

បទបបញ្ញ ត្តិពផសងៗ

វិធាន ៤៩.-

ការស្មាៃត្់

៤៩.១

ភាពឯក្ជនននដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ
ក្លើក្ដលងដត្គូ ភាគី វ ិវា មានោររពមក្រពៀងក្ផេងពីក្នះ
សវន្ទោរន្ទន្ទ

រត្ូវក្ធវើក្

រាល់ោររបជុំ

និ ង

ើងជាលក្ខណៈឯក្ជន និ ងក្ំ ណត្់ រតាក្ផេងៗ របត្ិ ចារ ិក្ ឬ

ឯក្ារន្ទន្ទរត្ូវដត្រក្ាជាោរសមាៃត្់ ។

៤៩.២

ោររក្ាោរសមាៃត្់ននោរជំ នុំពិភាក្ារបស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា
ោរជំ នុំពិភាក្ារបស់ក្វ ិោមជឈត្តក្មា រត្ូវដត្រក្ាជាោរសមាៃត្់ ។

៤៩.៣

ោរសមាៃត្់ និ ងោរមិនបង្ហាញអងគក្េត្ុ
របសិនក្បើមិនមានោរយល់រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្េរពី គូភាគី វ ិវា ក្

បុ គគល

រគប់ រប
ូ ដដលបានចូ លរួមក្ដ្ឋយផ្ទទល់ ឬក្ដ្ឋយរបក្ោល ក្នុងមជឈត្តក្មា រត្ូវជាប់ោត្ពវក្ិចច
រក្ាោរសមាៃត្់

និ ងមិនបង្ហាញអងគក្េត្ុ ដដលពាក្់ ព័នធ

មជឈត្តក្មាននសំណុំក្រឿងក្

ើយ ក្លើក្ដលងដត្ក្នុងក្រណី៖

ក្-

ោរបង្ហាញក្ន្ទះក្ធវើក្

ខ្-

ស្សបតាមដី ោបង្ហគប់

ើងសរមាប់ ោរដ្ឋក្់ពាក្យ

ឬដដលខ្លួនបានដឹ ងតាមរយៈ

ក្ៅត្ុ លាោរមានសមត្ថក្ិចនច នរដឌ

ណាមួ យក្ដើមបី សុំោរអនុវត្ត ឬបតឹងជំទាស់នឹងមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ

ឬដី ោក្ោះរបស់ត្ុលាោរននយុតាតធិ ោរ

ដដលមានសមត្ថ

ក្ិ ចច
គឃង-

ក្នុងក្គ្នលបំ ណង ក្គ្នរពតាម ឬអនុ វត្ត សិ ិ ធ ឬោរទាមទារស្សបចាប់
ស្សបតាមបញ្ដត្ិ ច
ត ាប់របស់រដឌណាមួ យ
វ ិវា

ដដលមានអានុ ភាពចាប់បងខំចំក្ពាះភាគី

ដដលរត្ូវបង្ហាញ ឬ

ស្សបតាមក្សចក្តីបង្ហគប់ របស់ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

តាមោរដ្ឋក្់ ពាក្យរបស់ភាគីវ ិវា

មាខង ក្ដ្ឋយមានោរជូនដំណឹងរត្ឹ មរត្ូវ ក្ៅភាគី វ ិវា មាខងក្ ៀត្។
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មិ នមានោរដ្ឋក្់ បណឹ ត ងពីប បរ ិហារក្ក្រ ៍ ត
គូ ភាគី វ ិវា

និងក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា

រពមក្រពៀងថាខ្លួនមិន

ដផអក្ក្លើ

ឬក្របើ របាស់

ក្សចក្តីដងលង ក្៏ ដូចជាក្ោបល់ន្ទន្ទ ក្ទាះបី ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ ឬផ្ទទល់មាត្់ ដដលរត្ូវ
បានក្ធវើក្

ើងក្នុងដំ ក្ណើរោរមជឈត្តោរ ក្ដើមបីក្ធវើ ឬចាប់ ក្ផតើម ឬរក្ា បណឹ ត ងពីប បរ ិហារក្ក្រ ៍ ត

៍ត
៍ត
ប បរ ិហារក្ក្រជាលាយលក្ខ
ណ៍អក្េរ ប បរ ិហារក្ក្រតាមសំ
ដី
ក្ផេងក្ ៀត្ ដដលមានលក្ខណៈដបបក្នះ។

វិធាន ៥០.-

ឬបណឹ ត ងត្វា៉ ក្ុងរូ
ន បភាព

ការផសពវផាយមជឈត្តវន
ិ ិចឆ័យ
ម.ជ.ម. អាចផេពវផាយមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ របស់ខ្ួន
ល ទាំងស្សុង ឬជា រមង់ អត្ថប ដក្

ស្សង់ ឬជាក្សចក្តីសក្ងខប ក្ៅក្លើក្គេ ំ ព័ររបស់ខ្ួន
ល ឬតាមមក្ធោបាយដន ក្ ៀត្ ក្នុង
លក្ខខ្ណឍខាងក្រោម៖
ក្-

រាល់ោរក្ោងដដលមានក្មាះភាគីវ ិវា

និងក្សចក្តីលមអិត្ដន ក្ ៀត្

បណា
ត លឱ្យាធារណៈជនអាចាគល់ពីអត្តញ្ញដណរបស់គូភាគី វ ិវា
ក្ចាល តាមសំណូមពរ ឬោរក្ំ ណត្់ ជាក្់ លាក្់ របស់ភាគី វ ិវា
ខ្-

របសិនក្បើ
វ ិនិច័ យ
េ ក្នុងអំ

វិធាន ៥១.-

ដដល

រត្ូវបានលុប

និ ង

មិ នមានភាគី វ ិវា ណាមួ យបានជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងោរផេពវផាយមជឈត្តេ ។
ុងក្ពល ៩០ (ក្ៅសិប) នងៃរបត្ិ ិ ន បន្ទទប់ ពីក្ចញមជឈត្តវ ិនិច័ យ

ការពបាះបង់ស្ទ
ិ ធិ
ភាគី វ ិវា ណាមួ យ ដដលដឹងថាបញ្ដត្ិ ត ដដលមិ នមានអានុ ភាពចាប់ បងខំតាមផលូវចាប់

ឬោរត្រមូវណាមួ យក្នុងក្ិចរច ពមក្រពៀងមជឈត្តោរ រួមទាំងវ ិធានសតីពីមជឈត្តោរ មិ នរត្ូវបាន

ក្គ្នរព ប៉ុ ដនតក្ៅបនតមជឈត្តក្មា ក្ដ្ឋយមិ នបានជំ ទាស់ ក្នុងក្ពលក្វលាដដល បញ្ដ ត្ិ ត ឬក្ិចច
រពមក្រពៀងក្ន្ទះបានក្ំ ណត្់ នឹ ងរត្ូវសនាត្ថាបានក្បាះបង់ សិ ិប
ធ ឹង
ត ជំ ទាស់របស់ខ្ួន។
ល

ស្សបតាមវ ិធាន ៣៨ (ោរដក្ត្រមូវ ោរបំ ភឺ ល
ល មអិត្ និ ងោរបក្ស្ាយមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ
និ ងមជឈត្តវ ិនិច័ យ
េ បដនថម) ោររពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្ក្មាក្រោមវ ិធានក្នះ មានន័ យថា
គូភាគី វ ិវា

យល់រពមអនុ វត្តមជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
េ ភាលមៗ ក្ដ្ឋយមិ នបងអង់។ ក្ដ្ឋយមិនដក្េូត្វ ិញ

គូ ភាគី វ ិវា

ក្បាះបង់ផងដដរនូ វសិ ិ ក្
ធ ុងោរបត
ន
ឹងជំ ទាស់របស់ខ្ួន
ល
សរមាប់សិ ិ ក្
ធ ុងោរបត
ន
ឹង
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ជំ ទាស់ណា

ដដលអាចក្បាះបង់ បានក្ដ្ឋយមានសុពលភាព។

គូ ភាគីវ ិវា

រពមក្រពៀង

បដនថមក្ ៀត្ថា មជឈត្តវ ិនិច័យ
េ គឺ ាថពរ និ ងចងោត្ពវក្ិចច
ច ំ ក្ពាះគូ ភាគីវ ិវា ។
វិធាន ៥២.- ជពរមើស្រវាងត្ុលាការ និងម.ជ.ម.

វ ិវា

ក្ៅក្ពលដដល ី ក្ដនលងក្ធវើមជឈត្តោរ សថិត្ក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និ ងគូភាគី

បានអនុក្លាមតាមមារតា ២១ ទាក្់ ងនឹ ងោរជំ ទាស់ក្ៅនឹ ងមជឈត្តក្រ ឬមារតា ២២

ទាក្់ ងនឹ ងោរបញ្ចប់អាណត្តិរបស់មជឈត្តក្រ ននចាប់ សីព
ត ី មជឈត្តោរដផនក្ពាណិជជក្មា នន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ក្នុងជក្រមើ សក្ដ្ឋះស្ាយវ ិវា ចំក្ពាះមុខ្ត្ុលាោរដផនក្ពាណិជជក្មា
ាលាឧ ធរណ៍ ឬត្ុ លាោរក្ំពូល ឬក្ៅចំ ក្ពាះមុខ្ ម.ជ.ម. គូ ភាគីវ ិវា

តាមរយៈវ ិធានក្នះ

ក្នុងោរដ្ឋក្់ វ ិវា ជាសមត្ថក្ិចក្ច ដ្ឋះស្ាយផ្ទតច់ មុខ្របស់

យល់រពមោ៉ ងជាក្់ លាក្់

ម.ជ.ម.។ ក្សចក្តីសក្រមចរបស់ ម.ជ.ម. ក្រោមវ ិធានក្នះ រត្ូវចាត្់ ុក្ថាជាក្សចក្តីសក្រមច
របស់ ម.ជ.ម. ក្រោមមារតាចាប់ ដដលក្រៀបរាប់ ខាងក្ដើម ដដលជាក្សចក្តីសក្រមចាថពរ
និ ងបិ ផលូវត្វា៉ ។

វិធាន ៥៣.- ករណ្ីផ្ដលមិនមានផ្ចងចាស្់លាស្់កងវិ
នុ
ធាន
សរមាប់ ក្រណីណាមួ យ
ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា និ ងគូ ភាគី វ ិវា

ដដលមិនមានដចងចាស់លាស់ក្ុងវ
ន ិធានក្នះ

ម.ជ.ម.

រត្ូវក្នុងាារត្ីននវ ិធានក្នះ និ ងរត្ូវខ្ិត្ខ្ំរបឹងដរបងឱ្យអស់

ពីល ធភាព ធាន្ទនូ វដំ ក្ណាះស្ាយវ ិវា

របក្បក្ដ្ឋយយុត្ិ តធម៌ ឆ្នប់ រេ័ស និងចំ ណាយ

អស់ត្ិច។

វិធាន ៥៤.-

ការមិនទទួលែុស្រត្ូវ
សមាជិ ក្ អភិ បាល

ី របឹ ក្ា ក្លខា និ ងបុ គគលិក្របស់ ម.ជ.ម. និ ងសមាជិ ក្របស់

ក្វ ិ ោមជឈត្តក្មា៖
ក្-

មិ ន

ួ លខ្ុ សរត្ូវចំ ក្ពាះបុគគលណាមានក្់ ក្

ើយ សរមាប់ សក្មាភាព ោរខ្ក្ខាន

មិ នបានបំក្ពញោត្ពវក្ិចច ឬោរក្ធវសរបដេស ដដលពាក្់ ព័នធនឹងោរក្ធវើមជឈត្តក្មា
ស្សបតាមវ ិធានក្នះក្

ើយ និ ង
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ខ្-

មិ នមានោត្ពវក្ិចច ក្នុងោរក្ធវើក្សចក្តីដងលងោរណ៍ ពាក្់ ព័នក្ធ ៅនឹ ងមជឈត្តក្មា ដដល
ដំ ក្ណើរោរស្សបតាមវ ិធានក្នះ និងមិនមានភាគី វ ិវា ណាមួ យ អាចក្សនើឱ្យបុគគល
ណាមានក្់ខាងក្លើ
ដដលក្ធវើក្

វិធាន ៥៥.-

ក្ធវើជាាក្េីក្ុងនី
ន
ត្ិវ ិធី ផូវចាប់
ល
ណាមួ យពាក្់ ព័នន
ធ ឹ ងមជឈត្តក្មា

ើងស្សបតាមវ ិធានក្នះក្ន្ទះក្ ។

វិពសាធនកមមពៅពលើវធា
ិ ន
វ ិធានក្នះ អាចរត្ូវបានក្ធវើវ ិក្ាធនក្មាជាក្រឿយៗក្ដ្ឋយ ម.ជ.ម.។ ក្លើក្ដលងដត្
មានដចងក្ផេងពី ក្នះ
(ោរអនុ វត្តវ ិធាន)

ក្ិ ចរច ពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរដូ ចមានក្ំ ណត្់ក្ុងវ
ន ិធាន

មានន័យថាជាោររពមក្រពៀងក្នុងោរក្ធវើមជឈត្តោរស្សបតាមវ ិធានទាំង

ឡាយរបស់ ម.ជ.ម. ដដលមានសុពលភាពជាធរមានក្ៅោលបរ ិក្ចេ
ធិ ោរដ្ឋឌន បាន
វិធាន ៥៦.-

២.១

ដដលអគគក្លខា-

ួ លក្សចក្តីជូនដំ ណឹងអំ ពីមជឈត្តក្មា។

ពស្ចកតីផ្ណ្នា ំស្រមាប់អនុវត្ត
ក្នុងក្រណីចាំបាច់ ឬដដលមានរបក្ោជន៍ រក្ុមរបឹក្ារបត្ិបត្តិរបស់ ម.ជ.ម. អាច

ក្ចញក្សចក្តីដណន្ទំសរមាប់ អនុ វត្ត ក្ដើ មបីបំក្ពញបដនថម ក្ធវើនិយ័ត្ក្មា និ ងអនុ វត្ត វ ិធានក្នះ
ក្នុងក្គ្នលបំ ណងសរមួលក្ិ ចចោររដឌបាលននមជឈត្តក្មា ដដលរគប់ រគងក្ដ្ឋយវ ិធានក្នះ។
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ជំពូកទី ៨

អវសានបបញ្ញ ត្តិ

វិធាន ៥៧.- អវសានបបញ្ញ ត្តិ
៥៧.១

វ ិធានក្នះ រត្ូវបានអនុម័ត្ក្ដ្ឋយមហាសននិបាត្របស់ម.ជ.ម. ន្ទនងៃ ី១១ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ននំ
២០១៤។

ប បបញ្ដ ត្ិទា
ត ំងឡាយណា

និ រាក្រណ៍។
៥៧.២

ដដលមានខ្លឹមារផទុយនឹងវ ិធានក្នះ

វ ិធានក្នះ មានរបសិ ធភាពអនុវត្តចាប់ ពីនងៃ ី១១ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ននំ២០១៤ ត្ក្ៅ។

រាជធានីភនំពពញ
ហត្ែពលខា និងរតា
របធានមជឈមណ្ឌលជាត្ិននមជឈត្តការផ្ផនកពាណ្ិជជកមម
មជឈត្តករ រស្់ មុនិនៈទ
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រត្ូវ ុ ក្ជា

