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បុពវក្ថា
ក-

ទដាយទហតុថា ចាប់ស្ីព
ត ីមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម (ដូ ចមានផ្ចងកនុងជំ ពូកទី ១) អនុ រកឹត្យ
លលខ១២៤ (ដូចមានផ្ចងកនុងជំពូកទី ១ ) និ ងអនុ រកឹត្យលលខ១៨២ ស្តីពីវ ិលោធនកមមមារា ៥២

ននអនុរកឹត្យលលខ ១២៤ (ដូចមានផ្ចងកនុងជំ ពូកទី ១) បានបលងកើត្ម.ជ.ម. (ដូ ចមានផ្ចងកនុង
ជំពូកទី ១) ឯករាជយ ស្រមាប់គំរទដល់ការល
លដើ មបីបលងកើត្រចនាសម្ព័នធ
វ ិវាទពា
ខ-

ោះស្រោយវ ិវាទពាណិជជកមមាមរយៈមជឈត្តការ

និងវ ិធានចំបាច់ស្រមាប់លរៀបចំដំណ

ើ រការម្ជឈត្តការណលើស្ំណុំលរឿង

ិ ជជកម្មលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។

ទដាយទហតុថា បទបញ្ជ
ជ នផទកុងមានសារៈស្ំ
ន
ខាន់ កុងការរគប់
ន
រគងរចនាស្មព័នធ ដំ លណើរការ និង
អភិ បាលកិចចននមជឈមណឌលជាត្ិននមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម។

ដូ ណចនេះ លយើងខញំុទំងអស្់គនជាស្មាជិ ករបស់មជឈមណឌលជាត្ិ ននមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមបាន

រពមលរពៀងគ្ននបលងកើត្ និងអនុវត្តាមវ ិធានដូចមានកំណត្់កុង
ន របការនានាននបទបញ្ជ
ជ នផទកុងដូ
ន ចមានផ្ចងខាង
លរកាមណនេះ ដដលត្ណៅណនេះណៅថា ”បទបញ្ជ
ជ នផទកុង
ន ”។
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ជ្ាំពូក្ទី ១

បទបបញ្ញ តតទ
ិ ូទៅ

ប្រការ ១.- ទ្មះ និងទព្មង់គតិយត
ុ តិ
មជឈមណឌលមជឈត្តការ មានល្មោះថា មជឈមណឌលជាត្ិននមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមណៅកាត្់
ថា ” ម្.ជ.ម្.” ។ ម្.ជ.ម្. គឺជានីត្ិបុគគលមិនផ្ស្វងរករបាក់ចំលណញស្ថិត្លៅលរកាមចាប់ននរពោះរាជាណាចរក
កមពុជា ផ្ដលបលងកើត្ល

ើងស្រស្បាមចាប់ស្ីព
ត ីមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម ផ្ដលរត្ូវបានរបកាស្ឲ្យលរបើកាលពី

នងៃទ០
ី ៥ ផ្ខឧស្ភា ឆ្នំ២០០៦ ណៅកាត្់ ថា “ចាប់ ស្ីព
ត ីមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម” អនុរកឹត្យលលខ១២៤ ស្តីពី
ការលរៀបចំ និងការរបរពឹត្តលៅរបស្់មជឈមណឌលជាត្ិននមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម ចុ ោះនងៃទី១២ ផ្ខស្ីហា ឆ្នំ
២០០៩ ណៅកាត្់ ថា

“អនុរកឹត្យលលខ១២៤” និ ងអនុ រកឹត្យលលខ ១៨២ ស្តីពីវ ិលោធនកមមមារា ៥២ នន

អនុ រកឹត្យលលខ ១២៤ ចុោះនងៃទី៣១ ផ្ខធនូ ឆ្នំ២០១០ ណៅកាត្់ ថា “អនុរកឹត្យលលខ១៨២” ។

ប្រការ ២.- ទីស្ននក្់ការរបស់ម.ជ.ម.
ម្.ជ.ម្.

មានទី ោនក់ការលៅរាជធានី ភំ លន ពញ ាមអាស្យ ា នផ្ដលបានកំ ណត្់

ល

យរកុម

របឹការបត្ិបត្តិ។

ប្រការ ៣.- ទោលបាំណ្ង
បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
បំលពញបផ្នថម និ ងអនុលោមាម ចាប់ ស្ីព
ត ីមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម

អនុ រកឹត្យលលខ១២៤ និងអនុរកឹត្យលលខ១៨២។ បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
មានលគលបំ ណងកំ ណត្់ឲ្យបានចាស្់
ោស្់អំពីរចនាស្មព័នធ នីត្ិវ ិធីស្រមាប់របត្ិបត្តិការ និ ងរដាបាល និ ងអភិ បាលកិចរច បស្់ម្.ជ.ម្.។

ប្រការ ៤.- ការបក្ព្ស្នយ
៤.១

ស្មាជិករបស់ ម្.ជ.ម្. អាចលស្នើស្ុំឲ្យរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិលធវើការបកស្រោយរបការណាមួ យនន

បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ។
ន
៤.២

បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន

រត្ូវអនុលោមាម

លលខ១២៤ និងអនុរកឹត្យលលខ១៨២។

5

ចាប់ស្ីព
ត ម
ី ជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកម្ម

អនុរកឹត្យ

ប្រការ ៥.- ការទាក្់ទង
កនុងករណីផ្ដលបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន

ឯកោរ ឬការជូនដំណឹងជាលដើ ម លធវើ ល
រត្ូវរបគល់ាមរយៈ ការរបគល់ល

ត្រមូវឲ្យមានការទក់ ទងណាមួ យ រួម

ទំងការរបគល់

ើងជាោយលកខណ៍អកសរ ការទក់ ទងជាោយលកខណ៍អកសរលនាោះ

យផ្ទទល់នដ នរបស្ណីយ៍ ការបញ្ូជ ន ោរលអ

ិចរត្ូនិច ឬ មលធោបាយ

ទក់ទងលផសងលទៀត្ ផ្ដលមានកំណត្់ រាអំ ពីការរបគល់លនាោះ។

ការទក់ ទង នឹងរត្ូវចត្់ ទុកថាបានទទួល របស្ិនលបើ ការទក់ ទង លនាោះរត្ូវបានបញ្ូជ ន និង

របគល់លៅអនករត្ូវទទួល ឬលៅអនកត្ំណាងរបស្់អនករត្ូវទទួល ដូ ចកនុងករណីណាមួ យខាងលរកាម៖
ក-

រត្ូវបានទទួ លល

អាស្យ ា នោរលអ
ខ-

យផ្ទទល់ ឬរត្ូវបានបញ្ូជ ន និងរបគល់លៅលំលៅឋាន ឬទី ោនក់ ការ ឬ

ិចរត្ូនិច ផ្ដលអនករត្ូវទទួល បានកំ ណត្់

កនុងករណីផ្ដលគ្នមនព័ត្៌មានអំពីអាស្យ ា នកនុងចំ ណុច (ក) ខាងណលើណនេះ ការទក់ទង

ជាោយលកខណ៍អកសរលនាោះរត្ូវបានទុ កលៅទី ស្ំណាក់ ឬកផ្នលងអាជីវកមមចមបងរបស្់អនករត្ូវទទួ ល ឬ
គ-

លរកាយពីការផ្ស្វងរកាមមលធោបាយផ្ដលស្មលេត្ុផលលេើយ របស្ិនលបើ មិនអាច

កំ ណត្់ចំណុចណាមួ យខាងលលើលទលនាោះ ការ

ទក់ ទងជាោយលកខណ៍អកសរលនាោះ រត្ូវ

របគល់លៅលំលៅឋានរបស្់អនកត្ំ ណាង ឬអាស្យ ា នោរលអ

បានបញ្ូជ ននិង

ិចរត្ូនិចចុ ងលរកាយរបស្់អនករត្ូវទទួល។

ប្រការ ៦.- ទពលទវលាក្ាំណ្ត់
អំ

ន
ជ នផទកុងលនោះ
ន
រត្ូវគិ ត្
ុងលពលណាមួ យផ្ដលមានកំ ណត្់កុងបទបញ្ជ

ចប់ពីនងៃបនាទប់នននងៃ

ផ្ដលការទក់ទងណាមួយរត្ូវបានទទួ លស្រស្បាមរបការ ៥ ខាងលលើ។ របស្ិនលបើ នងៃចុងលរកាយ ននអំ

ង
ុ

លពលលនាោះ គឺជានងៃលៅរ ៍ នងៃអា ទិត្យ ឬនងៃឈប់ស្រមាកតាម្របត្ិ ទិនឈប់ សរាកការងាររបស់ម្ន្រនតីរាជការ
និ ណោជិ ត្ និ ងកម្មកររបចំឆ្នំ កនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា អំ
ទី មួយ បនាទប់ពីនងៃលៅរ ៍ នងៃអាទិ ត្យ
និ ណោជិ ត្ និ ងកម្មកររបចំឆ្នំ

លនាោះ។

ើ រ
ុងលពលលនាោះនឹ ងរត្ូវពនោររេូត្ដល់នងៃលធវកា

ឬនងៃឈប់ស្រមាកតាម្របត្ិ ទិនឈប់ សរាកការងាររបស់ម្ន្រនតីរាជការ
ការគណនាអំ

ុងលពលលនាោះ រត្ូវ

រាប់បញ្ូច លផងផ្ដរនូ វនងៃលៅរ ៍

នងៃអាទិត្យ ឬនងៃឈប់ស្រមាកតាម្របត្ិ ទិនឈប់ សរាកការងាររបស់ម្ន្រនតីរាជការ និ ណោជិ ត្ និ ងកម្មករ
របចំឆ្នំ កនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។

6

ប្រការ ៧.- វិធានបផ្នែម
រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ផ្ផែក ាមភាពចំបាច់ ឬ សាររបលោជន៍ អាចកំ ណត្់ វ ិធានបផ្នថមពាក់ព័នធ
នឹ ងរដាបាល េិរញ្ដ វត្ថុ ធនធានមនុស្ស

ឬកិ ចចការលផសងលទៀត្បាន ល

យវ ិធានទំងលនាោះរត្ូវបលងកើត្ល

ស្រស្បាមបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
រពម្ទំងណសចកតីសណរម្ចនានាដដលបានអនុ ម្័ត្ណោយម្ហាសននិបាត្។

7

ើងឲ្យ

ជ្ាំពូក្ទី ២

អគគទលខាធិការ និងអគគទលខាធិការដាាន

ប្រការ ៨.- អគគទលខាធិការ
៨.១

អគគលលខាធិការ រត្ូវបានផ្ត្ងាំងល

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ និ ងរត្ូវទទួ លខុ ស្រត្ូវចំ លពាោះរកុម

របឹការបត្ិបត្តិ។ ត្ួនាទីរបស្់អគគលលខាធិ ការ រត្ូវឯករាជយពី ស្កមមភាព ឬការងាររបស្់មជឈត្តករជាទូលៅ
លទោះបីជាស្កមមភាព ឬការងារលនាោះលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឬលៅបរលទស្។ លដើ មបីណជៀសវាងការភ័នត
រចឡំ លៅលពលកំពុងបំលពញត្ួ នាទីជាអគគលលខាធិ ការ អគគលលខាធិ ការមិ នរត្ូវលធវើស្កមមភាព ឬចូ លរួមល
ផ្ទទល់
ល

ឬល

យរបលោល

យ

កនុងស្កមមភាពជាមជឈត្តករ ឬបំ លពញត្ួ នាទីណាមួ យកនុងដំ លណើរការមជឈត្តការ

ើយ លទោះបីជាលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឬលៅបរលទស្ក៏ ណោយ។

៨.២

ត្ួនាទី

និងភារកិ ចចរបស្់អគគលលខាធិ ការ រត្ូវរួមបញ្ូច លទំងត្ួ នាទី

ទំងអស្់ដូចមានកំណត្់កុងបទបញ្ជ
ន
ជ នផទកុងលនោះ
ន
ឬវ ិធានលផសងៗ ផ្ដលកំណត្់ ល
រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ រត្ូវកំណត្់ អំពីលកខ
៨.៣

និ ងភារកិ ចចណាមួយ

ឬ

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

ស្មបត្តិរបស្់អគគលលខាធិការ។

ពាក់ព័នធនឹងការរគប់រគងអគគលលខាធិ ការ ា នរបស្់ម្.ជ.ម្. អគគលលខាធិ ការរត្ូវធានាថា៖
ក-

បបញ្ដ ត្ិជា
ត ធរមាន
ខ-

របព័ន្ធគណលនយយេិរញ្ដ វត្ថុរបស្់ម្.ជ.ម្. រត្ូវបានបលងកើត្ល

ការលរជើស្លរ ើស្បុគគលិកស្រមាប់បណរម្ើ ការកនុងម្.ជ.ម្.

ើងស្រស្បាមចាប់ និ ង បទ

រត្ូវបានលធវើល

ើងស្រស្បាមចាប់

និ ងបទោានគត្ិ យុត្ិជា
ត ធរមានណផេងៗណទៀត្
គ-

ស្កមមភាពស្ំខាន់ៗទំងអស្់របស្់ម្.ជ.ម្.

ដដលអាចមានកំ ណត្់ ល

យរកុមរបឹកា

របត្ិ បត្តិ រត្ូវបានរាយការណ៍ជូ នរកុមរបឹការបត្ិបត្តោ
ិ ៉ា ងលទៀងទត្់ និ ង
ឃល

រាល់ការចំ ណាយទំងអស្់ និ ងកាត្ពវកិចណា
ច
មួយ ឬកិចស្
ច នោណាមួ យ ផ្ដលបានលធវើ

យម្.ជ.ម្. រត្ូវស្រស្បាម ចាប់ និងបទបបញ្ដ ត្ិត ជាធរមាន បទ បញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
និង ត្ួ នាទី និងភារ កិច្ច

របស្់អគគលលខាធិការ។

៨.៤

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ អាចដកអគគលលខាធិ ការលចញពី ត្ួនាទី ល

ដូ ចខាងលរកាម៖
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យផ្ផែកលលើមូលលេត្ុណាមួយ

ក-

ការខកខានកនុងការអនុវត្ត ការលធវើាម និងការស្លរមចលគលលៅ និ ងកមមវត្ថុរបស្់

ម្.ជ.ម្. ឬលគលនលោបាយផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិបត្តបា
ិ ន
ខ-

ក់ លចញ

លធវើស្កមមភាព ឬមាន ផលរបលោជន៍ផ្ផនកេិរញ្ដ វត្ថុ ចាប់ នលោបាយ ឬ ពាក់ ព័នន
ធ ឹង

ស្ងគម ផ្ដលអាច នាំឲ្យអាប់ ឱន ឬប៉ាោះពាល់ ដល់

ភាពស្ុចរ ិត្របស្់ម្.ជ.ម្. និ ងរត្ូវរាប់បញ្ូច លផងផ្ដរនូវ

ស្កមមភាពនានារបស្់ញាត្ិ ណោហិត្កនុង ៦ (របាំម្ួយ) ថានក់ សហព័ ទធ និ ងញាត្ិ ពនធកុង
ន ៣ (បី ) ថានក់ របស្់
អគគលលខាធិ ការ និងនដគូពាណិជជកមមរបស្់អគគណលខាធិ ការ
គ-

ការទទួ លយក ត្ំផ្ណង ឬការផ្ត្ងាំង

(លទោះបី ជាកនុងផ្ផនកនលោបាយ ឬផ្ផនកលផសង

លទៀត្) កនរម ឬ ឋានៈណាមួ យ ផ្ដលនាំឲ្យមានទស្សនៈខុ ស្ឆគង ឬផ្ដលប៉ា ោះពាល់ដល់ត្ួនាទី និ ងស្កមមភាព
របស្់អគគលលខាធិការ ឬភាពស្ុចរ ិត្របស្់ម្.ជ.ម្. ឬ
ឃ-

ការរបរពឹត្តកំេុស្ណាមួយរួមានជាអាទិ៍

ការជាប់ពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការស្ូកបា៉ា ន់ អំ លពើ

ពុ ករលួយ ការនគបនលំ កំេុស្កនុងការរគប់រគង ឬការរបកាន់បកសពួកនិយម។

ប្រការ ៩.- អគគទលខាធិការដាាន
កនុងចំ លណាមស្កមមភាពនានា អគគលលខាធិ ការ ា ន រត្ូវបំលពញស្កមមភាពលរកាមការទទួលខុស្

រត្ូវរបស្់អគគលលខាធិការដូ ចខាងណរកាម្៖
ក-

ការរគប់រគងស្ំណុំលរឿងវ ិវាទ៖
ក.១-

លធវើស្កមមភាពផ្ដលត្រមូវល

យ និ ងស្រស្បាមវ ិធានស្តីពម
ី ជឈត្តការរបស្់ម្.ជ.ម្.

និង
ក.២-

រគប់រគងកាលវ ិភាគននស្ំណុំលរឿងវ ិវាទ និ ងដំ លណើរការឯកោរ ផ្ដលរត្ូវបាន
ោក់ ជូន ឬផ្ដលបានណឆលើយឆលងគនកនុងដំលណើរការមជឈត្តការ

ខ-

ខ.៣-

រដាបាល និ ងេិរញ្ដ វត្ថុ៖
ខ.១-

កំ

ត្់ និងរបមូលកនរមណសវាចុ ោះបញ្ជី កនរមណសវារដាបាល កនរមណសវាដត្ងតាំង

ខ.២-

រកាបញ្ជីល្មោះរបស្់មជឈត្តករ និ ងរបស្់ស្មាជិកលផសងលទៀត្របស្់ម្.ជ.ម្. និង

មជឈត្តករ កម្រម្ណសវាណវទិ កាម្ជឈត្តកម្មពីភាគី វ ិវាទ
ធានាបចចុបបននភាពននបញ្ជីទំងលនាោះ

ណរៀបចំ ណធវើណសចកតីរពាងគណរាងថវ ិការបចំឆ្នំ និ ងគណរាងដផនការសកម្មភាព
របស់ ម្.ជ.ម្. សរាប់ រយៈណពល ៣ (បី ) ឆ្នំ និ ង

9

ខ.៤-

ស្កមមភាពលផសងលទៀត្ ផ្ដលមានលកខណៈស្រស្លដៀងគននឹងកិចចការរដាបាល និង
កិចចការេិរញ្ដ វត្ថុជាទូ លៅ

គ-

ទំ នាក់ទំនងោធារណៈ ការលធវើទីផារ និងការផសពវផាយជាោធារណៈ

ឃ-

លរៀបចំការអប់រ ំ និងបណុត ោះបណា
ត លដំ បូង និងបនតស្រមាប់មជឈត្តករ

ង-

លរៀបចំការអប់រ ំ និ ងបណុត ោះបណា
ត លសរាប់ ភាគី ពាក់ ព័នធ និ ងសាធារ

ច-

ដថរកា និ ងចងរកងឯកោរ

ឆ-

របមូលព័ ត្៌មាន ផ្ដលពាក់ព័នធនឹងស្កមមភាពមជឈត្តការ ផ្ដលអាចមានរបលោជន៍ដល់

ៈជនទូ ណៅ

ស្មាជិកម្.ជ.ម្.
ជត្ួ នាទីរបស្់ម្.ជ.ម្.
ឈលកខខណឌ ផ្ដលកំ

ផតួចលផតើមគំនិត្លលើកិចចការងមីៗ និងលរៀបចំស្កមមភាព និងគលរមាងនានា ផ្ដលជួយរទរទង់

ផតល់លស្វាផ្ផនកលលខាធិការដល់ស្មាជិ កម្.ជ.ម្.
ត្់ល

ល

យយកកនរមលស្វាស្រស្បាម

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

ញ-

រទរទង់ផ្ផនកលបាោះពុមផ
ព ាយនានារបស្់ម្.ជ.ម្. និ ងកាន់ កាប់លគេទំព័ររបស្់ម្.ជ.ម្. និង

ដ-

បំលពញភារកិចចលផសងៗ ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរបគល់ជូន។

ប្រការ ១០.- អ្នករមប្មើការងារររស់ ម.ជ.ម.
បុគគលរគប់រប
ូ

ផ្ដលបណរម្ើការងារឲ្យម្.ជ.ម្.

កនុងឋានៈជានិ ណោជិ ត្ ឬបុ គគលជាប់ កិចចសនា

ឬជាទីរបឹកា រត្ូវទទួលខុស្រត្ូវចំលពាោះមុខអគគលលខាធិការណលើការបំ លពញការងាររបស្់ខួនកន
ល
ុងម្.ជ.ម្.។
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ជ្ាំពូក្ទី ៣

សមាជ្ិក្ភាពរបស់ម.ជ្.ម.

ប្រការ ១១.- សមាជ្ិក្ររស់ម.ជ.ម.
ស្មាជិកម្.ជ.ម្. រួមមាន៖
ក-

ស្មាជិកជាមជឈត្តករ ផ្ដលមា នលកខណស្មបត្តិ និ ងបានចុ ោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្. ស្រស្បាម

របការ ១២ខាងលរកាម
ខ-

ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល ផ្ដលមានលកខណស្មបត្តិ និ ងបានចុ ោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្. ស្រស្បាម

របការ១៣ ខាងលរកាម
គ-

ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល ផ្ដលមាន លកខណស្មបត្តិ និ ងបាន ចុ ោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្.

ស្រស្បាមរបការ១៤ ខាងលរកាម និ ង
ឃ-

ស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគល
គ ផ្ដលមាន

លកខណស្មបត្តិ និ ងបាន

ចុ ោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្.

ស្រស្បាមរបការ១៥ ខាងលរកាម។

ប្រការ ១២.- លកខណសមបតតិ និងការចុះបញ្ា រី ូបវនតបគ
ុ គលជាសមាជ្ិក្ជាមជ្ឈតតក្រ
១២.១

លដើ មបីចុោះបញ្ជីជាស្មាជិកជាមជឈត្តករលៅម្.ជ.ម្. រូបវនតបុគគលរត្ូវមានលកខ

ស្មបត្តិទំងអស់

ដូ ចខាងលរកាម៖
ក-

មានអាយុោ៉ាងត្ិច ៣០ (ោមស្ិប) ឆ្នំ

ខ-

មានស្ញ្ជដបរត្បរ ិញ្ជដបរត្ជំនាញណាមួ យ ផ្ដលបញ្ចប់ពីមហាវ ិទោល័យណាមួយ លៅ
កនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឬលៅបរលទស្

គ-

ឃ-

បានឆលងកាត្់វគគបណុត ោះបណា
ត លផ្ផនកមជឈត្តការ ផ្ដលលរៀបចំ ល

យម្.ជ.ម្. ឬវគគបណុត ោះ

បណា
ត លផ្ដលលរៀបចំល

យសាាប័ នវ ិជាជជី វៈមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមណាមួ យ ផ្ដល

រត្ូវបានទទួលោគល់ល

យ ម្.ជ.ម្. និ ង

បានរបឡងជាប់ការរបលងផ្ដលលរៀបចំល

យម្.ជ.ម្. ឬល

ផ្ផនកពាណិជជកមមណាមួ យ ផ្ដលរត្ូវបានទទួ លោគល់ល
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យោថប័នវ ិជាជជីវៈមជឈត្តការ

យម្.ជ.ម្.។

១២.២

របស្ិនលបើ ពុំមានលកខណស្មបត្តទ
ិ ំងអស់ដូចមានកំ ណត្់ កុងរបការ
ន
១២.១ លទលនាោះ រូបវនតបុគគល

អាចរត្ូវបានចុោះបញ្ជីជាស្មាជិកជាមជឈត្តករ

របស្ិនលបើរប
ូ វនតបុគគលលនាោះមានលកខណស្មបត្តិណាមួយដូច

ខាងលរកាម៖
ក-

ខ-

ធាលប់ជាស្មាជិ ក ផ្ដលបានចុ ោះបញ្ជីរត្ឹមរត្ូវជាមជឈត្តករោ៉ា ងត្ិច ២ (ពី រ) ឆ្នំ ណៅោថប័ ន
វ ិជាជជីវៈមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមណាមួ យ ផ្ដលទទួលោគល់ល

ធាលប់ជាមជឈត្តករ ឬអនកត្ំ ណាងកនុងដំលណើរការមជឈត្តកា រផ្ផនកពាណិជជកមមចប់ ពី បី (៣)
សំ

ុំ ណរឿងវ ិវាទល

៣

(បី)

លកខ
លរៀបចំល

ើងលៅ ឬបានស្រលស្រម្ជឈត្តវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ផ្ផនកពាណិជជកមមចំនួនោ៉ា ងត្ិច

កនុងលពលផ្ដលបុ គគលលនាោះលធវើជាមជឈត្តករ។

ចំ លពាោះរូបវនតបុគគល ផ្ដលមាន

ស្មបត្តិដូចមានកំ ណត្់កុងចំ
ន
ណុច (ខ) លនោះ រត្ូវរបឡងជាប់ការរបឡង ផ្ដល
យម្.ជ.ម្.

ទទួលោគល់ល
គ-

យម្.ជ.ម្.

ឬល

យោថប័នវ ិជាជជីវៈមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមណាមួយផ្ដល

យម្.ជ.ម្. ឬ

មានវ ិញ្ជដបនប័រត្ចុោះបញ្ជីជាមជឈត្តករលៅម្.ជ.ម្.

និ ងបានរកាស្មាជិកភាពជាមជឈត្តករ

លៅម្.ជ.ម្. ោ៉ា ងត្ិ ចណាស្់ ២ (ពី រ) ឆ្នំ ជាប់ គនគិត្ពី នងៃចុោះបញ្ជ។
ី

១២.៣

លរកាយពីមានការយល់រពមពីមហាស្ននិបាត្ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិអាចកំ ណត្់ នូវលកខ

ស្មបត្តិ

បផ្នថមលផសងលទៀត្ ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិបត្តយ
ិ ល់ថាស្មស្្រប និ ងមានរបលោជន៍ដល់ម្.ជ.ម្.។
១២.៤

ស្មាជិកជាមជឈត្តករ មិនរត្ូវ៖
ក-

ជាមន្រនតរា
ី ជការ ឬស្ថិត្ លៅកនុងឋានានុ រកុមជាមរនីនត នោថប័ ននី ត្ិរបត្ិបត្តិ ោថប័ននី ត្ប
ិ ញ្ញ ត្ិត
ឬត្ុោការ។

ខល

មានករណីណាមួយផ្ដលបានកំ ណត្់ កុងរបការ
ន
១៩.១ ខាងលរកាម អាចរត្ូវ បានលកើ ត្

ើង ឬរត្ូវជាប់ពាក់ព័នធ។

១២.៥

ស្មាជិកជាមជឈត្តករ រត្ូវមានស្ិទិធ៖
ក-

មានល្មោះជាមជឈត្តករផ្ដលបានចុ ោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្.។

ខ-

ចូលរួមកិចចរបជុំមហាស្ននិបាត្ និងលបាោះលឆ្នត្លលើបញ្ជ
ា នានា

ពិ ភាកាកនុងកិចចរបជុំលនាោះ។

12

ផ្ដលរត្ូវបានលលើកមក

គ-

ជាស្មាជិកននគណៈកមាមធិការណាមួ យរបស្់ម្.ជ.ម្.។

ឃ-

បណរម្ើការកនុងរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ឬកនុងផ្ផនកណាមួ យននម្.ជ.ម្.។

ង-

លធវើស្កមមភាពនានាដូចមានផ្ចងកនុងចាប់ ស្ីព
ត ម
ី ជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម និងអនុ រកឹ ត្យ

លលខ១២៤។

នីត្ិវ ិធីខាងលរកាម រត្ូវអនុវត្តចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីជាស្មាជិកជាមជឈត្តករ៖

១២.៦

កជូ នម្.ជ.ម្.

ល

លបកខជន រត្ូវ

ក់ពាកយ ស្ុលំ ពញលលញ រពមជាមួ យព័ ត្៌មានលំអិត្ស្រមាប់ការទក់ទង

យលរបើរបាស្់ទរមង់ពាកយស្ុំ

”ក”

ផ្ដលមានលៅលលើលគេទំ ព័រ និងលៅ ទី ោនក់ការរបស្់

ម្.ជ.ម្. រពមជាមួយឯកោរលផសងៗ ផ្ដលបងាាញថាលបកខជនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តិដូចមានកំ ណត្់កុង
ន
របការ១២.១ ឬរបការ ១២.២ ខាងលលើ និ ងភស្តាងបងា
ា ញពី ការបង់របាក់កនរមស្រមាប់ការ
ុ
ផ្ដលរត្ូវបានកំ ណត្់ល
ខរួចមក

ក់ពាកយស្ុំ

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

កនុងអំ

ុងលពល ៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លពាកយស្ុំ លពញលលញ

គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាព រត្ូវពិ និត្យលមើ លពាកយស្ុំ លនាោះ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តលិ ដើ មបីស្លរមចចុងលរកាយ។ កនុងអំ

និ ងបញ្ូជ នលោបល់របស្់ខួនលៅ
ល

ុងលពល ៩០ (លៅស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ ពីបាន

ទទួ លពាកយស្ុំ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវជូនដំ ណឹង ជាោយលកខណ៍អកសរលៅលបកខជន អំ ពីការស្លរមចរបស្់
ខលួនចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុោះបញ្ជីលនាោះ។ របស្ិនលបើ ចំបាច់ រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិ អាចពនោរលពលស្លរមចរេូត្ដល់
១៨០ (មួយរយផ្ប៉ា ត្ស្ិប) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីនងៃបានទទួ លពាកយស្ុ។
ំ
គ-

របស្ិនលបើ លបកខជនមិនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តិត្រមូវទំងឡាយ ស្រមាប់ការចុោះបញ្ជី

លទលនាោះ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវផតល់ដំណឹងល
លពល៣០

(ោមស្ិប)

នងៃរបត្ិទិន

មានលកខណស្មបត្តិរគប់រគន់ ដូចផ្ដល

យភាជប់មូលលេត្ុលៅលបកខជនអំ ពប
ី ញ្ជ
ា លនោះ និ ងទុ ករយៈ

ស្រមាប់ឲ្យលបកខជនផតល់ឯកោរបផ្នថម បងាាញថាលបកខជន ពិត្ជា
ត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជីលនាោះផ្មន។ កនុង

អំ

ុងលពល

៣០

(ោមស្ិប) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីបានទទួលឯកោរ ទំងលនាោះលេើយ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវ ជូ នដំ ណឹងលៅ
លបកខជន អំ ពីលស្ចកតីស្លរមចចុងលរកាយរបស្់ខួន។
ល
ឃ-

របស្ិនលបើ

រកុម្របឹ ការបត្ិ បត្តិសណរម្ចថាលបកខជនបានបំ លពញលកខណៈស្មបត្តិត្រមូវ

ស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីរគប់ រគ្នន់ ណហើយ អគគលលខាធិ ការ រត្ូវជូ នដំ ណឹងលៅលបកខជន អំ ពីការបង់ភាគទនទំង
ស្រស្ុងននភាគទនរបចំឆ្នំ ផ្ដលរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះស្មាជិកជាមជឈត្តករស្រស្បាមរបការ ១៧ ខាងលរកាម។
រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវ ធានាថាអគគលលខាធិ ការ ា ន
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ចុ ោះបញ្ជីលបកខជនជាស្មាជិកជាមជឈត្តករលៅម្.ជ.ម្.

ល

យមានរបស្ិទធភាពចប់ពីនងៃទីមួយននផ្ខបនាទប់ លរកាយពី បានទទួ លការបង់ភាគទន រេូត្ដល់ និង រួម

បញ្ូច លនងៃទី៣១ ផ្ខធនូ ននឆ្នំដផ្ដល។ អគគលលខាធិ ការ រត្ូវជូនដំ ណឹងលៅលបកខជនអំ ពីការចុ េះបញ្ជលី នោះ។

១២.៧

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាម

រត្ូវអនុ វត្តចំលពាោះពាកយស្ុ
ចុំ ោះបញ្ជីបន្ត្ោរជាងមរបចំ
ី
ឆ្នំរបស្់ស្មាជិ កជា

មជឈត្តករ៖
ក-

លរកាយពីបានទទួលការបង់ភាគទនរបចំឆ្នលំ េើយ

ម្.ជ.ម្.

រត្ូវចុ ោះបញ្ជីស្មាជិ កជា

បានជូ នដំ ណឹងលៅម្.ជ.ម្.ថា

ខលួនមិនមានបំ ណងចុោះ

មជឈត្តករបនតោរជាងមីស្រមាប់ឆ្នំលរកាយ លលើកផ្លងផ្ត្៖
ក.១-

ស្មាជិ កជាមជឈត្តករ

បញ្ជីបនតោរជាងមី ជាស្មាជិកជាមជឈត្តករ
ក.២-

ស្មាជិ កជាមជឈត្តករ

មិ នបានរបលងជាប់ការរបលងននវគគ

បណា
ត លនានា ផ្ដលម្.ជ.ម្. បានត្រមូវកនុងឆ្នំបចចុបបនន

ឬកមមវ ិធីបណុត ោះ

ក.៣- មានករណីមួយ ឬលរចើ ន កំ ណត្់ កុងរបការ
ន
១៩.១ ខាងលរកាម អាចរត្ូវបានលកើ ត្
ល

ក.៤-

ើង ឬមានជាប់ ពាក់ព័នធនឹងស្មាជិកជាមជឈត្្ត្ករ ឬ

ស្មាជិ កជាមជឈត្តករ
ទរមង់ផ្ដលកំណត្់ល

ខកខានមិ នបានបញ្ូជ នលស្ចកតីរបកាស្ផ្ទទល់ខួន
ល

យម្.ជ.ម្.

និ ងឯកោរលផសងលទៀត្ផ្ដលកំ ណត្់ល

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ លដើ មបីបញ្ជ
ជ ក់ ថាខលួនលៅផ្ត្បំលពញបានលកខ

កនុង

យ

ស្មបត្តិ និង

លកខខណឌត្រមូវទំងឡាយដដលបានដចងកនុងបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ។
ន
ខ-

របស្ិនលបើ ព័ត្៌មានផ្ដលម្.ជ.ម្. បានកត្់ រាទុ ក មានភាពមិ នចាស្់ ឬមិនរគប់រគន់

ម្.ជ.ម្. អាចត្រមូវឲ្យស្មាជិកជាមជឈត្តករណនាេះផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។ ស្មាជិកជាមជឈត្តករ រត្ូវលឆលើយត្បកនុង
អំ

ើ ុំឲ្យផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។
ុងលពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិទិន គិត្ចប់ ពីនងៃផ្ដលរត្ូវបានលស្នស្
គ-

របស្ិនលបើ ស្មាជិកជាមជឈត្តករមិនបានបំលពញាម លកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការ

ចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីដូចមានលរៀបរាប់ខាងលលើលទលនាោះ រកុមរបឹការបត្ិបត្តរិ ត្ូវស្លរមចមិ នចុោះបញ្ជីបនតោរជា
ងមីឲ្យស្មាជិកជាមជឈត្តកររូបលនាោះ។ រកុ មរបឹការបត្ិ បត្ិ ត រត្ូវជូនដំណឹង ល

យភាជប់មូលលេត្ុលៅស្មាជិក

ជាមជឈត្តកររូបលនាោះ។ ស្មាជិកជាមជឈត្តករ មានរយៈលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន កនុងការបញ្ជ
ជ ក់ជា

ោយលកខណ៍អកសរ និង បញ្ូជ នឯកោរនានា ណដើ ម្បីបងាាញពី មូល ា នថាការចុ ោះបញ្ជីគួរផ្ត្រត្ូវបានបនតោរ
ជាងមីស្រមាប់ឆ្នំបនាទប់។ កនុងអំ

ុងលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លឯកោរទំងលនាោះ

រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិរត្ូវជូនដំណឹងលៅស្មាជិ កជាមជឈត្តករអំ ពីការស្លរមចចុ ងលរកាយរបស្់ខួន
ល ។
ឃ-

របស្ិនលបើ ស្រស្បាមនីត្ិវ ិ ធី ននរបការលនោះ ស្មាជិកជាមជឈត្តក របានបំ លពញលកខណ

ស្មបត្តិទំងអស្់ផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមី
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អគគលលខាធិ ការរត្ូវលផញើវ ិកកយបរត្សរាប់ បង់

ភាគទនរបចំឆ្នំស្រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះលៅស្មាជិកជាមជឈត្តករ។ បនាទប់ពី

បាន

ទទួ លការបង់ទំងស្រស្ុងននភាគទនរបចំឆ្នំ ស្រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុ ោះបញ្ជប
ី នតោរជាងមីលនាោះលេើយ រកុមរបឹកា
របត្ិ បត្តិរត្ូវធានាថាអគគលលខាធិការ ា នចុោះបញ្ជីស្មាជិកជាមជឈត្តកររូបលនាោះបនតោរជាងមី

ល

យមាន

របស្ិទភា
ធ ពចប់ ពីនងៃទី០១ ផ្ខមករា ននឆ្នំ ផ្ដលមានការចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះ។

ប្រការ ១៣.- លក្ខណ្សមបតតិ និងការចុះបញ្ា ន
ី ីតិបុគគលជាសមាជ្ិក្ជានីតិបុគគល
១៣.១

លដើ មបីចុោះបញ្ជីនីត្ិបុគគលជា ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគលលៅម្.ជ.ម្.នី ត្ិបុគគលរត្ូវមានលកខ

ស្មបត្តិ

ទំងអស់ដូចខាងលរកាម៖
ក-

នីត្ិបុគគល រត្ូវផ្ត្ស្ថិត្កនុងរបលភទណាមួ យននអងគភាពខាងលរកាម៖
ក.១-

ក.២-

គណៈលមធាវ ីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា

ស្ភាពាណិជជកមមននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឬ

ក.៣- រាល់ស្មាគម ផ្ដលរបមូលផតំុ ស្មាជិកជាពាណិជជករ ឧស្ាេករ អាជីវករ ឬ
លស្វាករ

ខ-

រត្ូវបានបលងកើត្ល

ើ ងល

យមានបុ គគលភាពគត្ិ យុត្ិត ស្ថិត្លៅលរកាម និងស្រស្ប ាមចាប់

និ ងបទោានគត្ិ យុត្ិជា
ត ធរមានណផេងៗណទៀត្ រពមទំងបានចុ ោះបញ្ជលី ៅរកស្ួងពាណិជជកម្ម ឬណៅោថប័នមាន
ស្មត្ថកិចណា
ច
មួយ
គ-

មានរបព័ នអ
ធ ភិបាលកិចចចាស្់ោស្់ រកុមរបឹកាភិបាល និងស្មាជិ ក ស្រស្បាម វ ិធាន

រគប់ រគងរបស្់ខួន
ល
ឃ-

មានស្មាជិកោ៉ា ងត្ិច ២០ (ម្ម្ៃ)

ង-

មានស្កមមភាពោ៉ា ងស្កមមកុងកិ
ន
ចចការពាណិជជកមមដូចមានកំណត្់កុងមារា
ន
២ (ឈ)

ននចាប់ស្ីព
ត ី មជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម និង
ចភាពរបស្់ម្.ជ.ម្.។

១៣.២

នីត្ិបុគគល រត្ូវមានឆនទៈកនុងការចូ លរួមចំផ្ណកោ៉ា ងស្កមម លៅកនុងកមមវត្ថុ

និ ងស្កមម

លៅលពលពិនិត្យពាកយស្ុចុំ ោះបញ្ជជា
ី ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគល រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិរត្ូវធានាថាស្មាគម

ពាណិជជករ ឬស្ភាពាណិជជកមម ផ្ដលមានកំណត្់ កុងរបការ
ន
១៣.១(ក) រត្ូវបំ លពញលកខខណឌទំងអស្់ដូច
ខាងលរកាម៖
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ក-

ត្ំ ណាងរាល់វ ិស្័យស្ំខាន់ ៗទំងឡាយននលស្ដាកិចនច នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ផ្ដលរួម

ខ-

ត្ំ ណាងពាណិជជកមមខានត្ធំ មធយម ត្ូ ច ឬ មី រកូ

គ-

ត្ំ ណាងទូ ទំងរបលទស្ និ ង

ឃ-

ត្ំ ណាងពា

ានជាអាទិ៍ វ ិស័យ េិរញ្ដ វត្ថុ ផលិត្កមម ស្ំណង់ ឬកស្ិកមម

១៣.៣

ិ ជជករផ្ខមរ ឬបរលទស្ ផ្ដលកំ ពុងវ ិនិ លោគលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។

ាមរយៈអនកត្ំណាងរបស្់ខួន
ល ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគលរត្ូវមានស្ិទិធ៖
ក-

ចូលរួមកនុងកិចចរបជុំមហាស្ននិបាត្ និ ងលបាោះលឆ្នត្លលើបញ្ជ
ា នានាផ្ដលរត្ូវបានលលើកមក

ពិ ភាកាកនុងកិចចរបជុំលនាោះ។
ខ-

កាលយជាស្មាជិកននគណៈកមាមធិការណាមួយរបស្់ម្.ជ.ម្.។

គ-

អាចឈរណ្មេះជាសាជិ ករកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ឬកនុងផ្ផនកណាមួយននម្.ជ.ម្.។

ឃ-

លធវើស្កមមភាពនានាដូចមានផ្ចងកនុងចាប់ ស្ីព
ត ម
ី ជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម និងអនុ រកឹ ត្យ

លលខ ១២៤។

១៣.៤

ស្មាជិកជានីត្ិបុគគលនីមួយៗ រត្ូវផ្ត្ងាំងរូបវនតបុគគលមួ យរូបឲ្យលធវើជាអនកត្ំណាង ស្រមាប់

លធវើស្កមមភាពនានាកនុងនាមជាស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលស្រមាប់រគប់ កិចចការទំងអស្់របស្់ម្.ជ.ម្.

រួមបញ្ូច ល

ទំងការត្ំណាងស្មាជិកជានីត្ិបុគគលលៅកនុងរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ឬកនុងគណៈកមាមធិការនានា របស្ិនលបើ

ស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលលនាោះ រត្ូវបានលរជើ ស្ាំងឬ ផ្ត្ងាំងាមនី ត្ិវ ិធីកំណត្់។ កនុងចំ លណាមកិ ចចការលផសងៗ

អនកត្ំ ណាង រត្ូវចូលរួម បលញ្ចញលោបល់ និ ងលបាោះលឆ្នត្កនុងកិ ចចរបជុំរបស្់មហាស្ននិបាត្។ លដើ មបីលជៀស្
វាងការភ័នរត ច
១៣.៥

ំ អនកត្ំណាង មិនរត្ូវបានចត្់ ទុកជាស្មាជិកម្.ជ.ម្. ល

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាមរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីជាស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល៖
ក-

លៅម្.ជ.ម្.

ើយ។

ល

លបកខជន រត្ូវ

ក់ពាកយស្ុំលពញលលញ

យលរបើ របាស្់ទរមង់ពាកយស្ុំ

”ខ”

រពមជាមួ យព័ ត្៌មានលំអិត្ស្រមាប់ការទក់ទង

ផ្ដលមានលៅលលើលគេទំ ព័រ និងលៅ ទី ោនក់ការរបស្់

ម្.ជ.ម្. រពមជាមួ យឯកោរលផសងៗផ្ដលបងាាញថាលបកខជនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តិដូចមានកំ ណត្់កុង
ន
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របការ១៣.១ខាងលលើ និងភស្តុាង
កំ ណត្់ ល

បងាាញពី ការបង់ របាក់កនរមស្រមាប់ការ

ក់ ពាកយស្ុំ ផ្ដល

រត្ូវបាន

យរកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិ។
ខ-

កនុងអំ

ុងលពល ៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លពាកយស្ុំលពញលលញ រួច

មក គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាពរត្ូវពិនិត្យលមើ លពាកយស្ុំលនាោះ និ ងបញ្ូជ នលោបល់របស្់ខួនលៅរកុ
ល
មរបឹកា
របត្ិ បត្តិលដើ មបីស្លរមចចុងលរកាយ។ កនុងអំ

ុងលពល ៩០ (លៅស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ ពីបានទទួ លពាកយស្ុំ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរលៅលបកខជន អំ ពី ការស្លរមចរបស្់ខួនចំ
ល លពាោះពាកយ
ស្ុំចុោះបញ្ជីលនាោះ។ របស្ិនលបើ ចំបាច់ រកុមរបឹកា របត្ិបត្តិអាចពនោរលពលស្លរមចរេូត្ដល់ ១៨០ (មួ យរយ
ផ្ប៉ា ត្ស្ិប) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីនងៃបានទទួ លពាកយស្ុ។
ំ
គ-

របស្ិនលបើ លបកខជនមិនបានបំលពញ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តរត្ូ
ិ វផតល់ដំណឹងល

លកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជីលទលនាោះ

យភាជប់មូលលេត្ុលៅលបកខជនអំពីបញ្ជ
ា លនោះ និ ងទុ ករយៈលពល
៣០ (ោម

ស្ិប) នងៃរបត្ិទិន ស្រមាប់ឲ្យលបកខជនផតល់ឯកោរបផ្នថមបងាាញថាលបកខជនពិ ត្ជាមានលកខណស្មបត្តិរគប់
រគន់ដូចផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីលនាោះផ្មន។ កនុង អំ

បានទទួលឯកោរទំងលនាោះលេើយ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវ

ុងលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ ពី

ជូ នដំ ណឹងលៅលបកខជនអំ ពីលស្ចកតីស្លរមចចុង

លរកាយរបស្់ខួន។
ល
ឃស្រមាប់ការចុោះបញ្ជី

របស្ិនលបើរកុម្របឹ ការបត្ិ បត្តិសណរម្ចថា

លបកខជនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តិត្រមូវ

អគគលលខា-ធិការរត្ូវជូ នដំណឹងលៅលបកខជនអំ ពីការបង់ ភាគទនទំងស្រស្ុងននភាគទន

របចំឆ្នំផ្ដលរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលស្រស្បាមរបការ ១៧ ខាងលរកាម។ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ
រត្ូវធានាថាអគគលលខាធិ ការ ា នចុោះបញ្ជីលបកខជនជាស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលលៅម្.ជ.ម្. ល

យមានរបស្ិទធភាព

ចប់ពីនងៃទីមួយននផ្ខបនាទប់ លរកាយពីបានទទួលការបង់ភាគទនរេូត្ដល់ និងរួមបញ្ូច លនងៃទី៣១ ផ្ខធនូ នន
ឆ្នំ ដផ្ដល។ អគគលលខាធិការ រត្ូវជូនដំណឹងលៅលបកខជនអំ ពីបញ្ជ
ា លនោះ។

១៣.៦

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាម

រត្ូវអនុវត្តចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីរបចំឆ្នរំ បស្់ស្មាជិ កជា

នី ត្ិបុគគល៖
ក-

លរកាយពីបានទទួលការបង់ ភាគទនរបចំឆ្នំលេើយ ម្.ជ.ម្.

រត្ូវចុ ោះបញ្ជីស្មាជិ កជា

នីត្ិបុគគលបនតោរជាងមីស្រមាប់ឆ្នំលរកាយ លលើកផ្លងផ្ត្៖
ក.១-

ស្មាជិ កជានីត្ិបុគគល បានជូ នដំ ណឹងលៅម្.ជ.ម្.ថាខលួនមិ នមានបំ ណងចុ ោះបញ្ជី
បនតោរជាងមីជាស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគល

ក.២-

មានករណីមួ យ ឬលរចើ នផ្ដលកំណត្់ កុងរបការ១៩.២
ន
ខាងលរកាម អាចរត្ូវបាន
លកើ ត្ល

ើង ឬមានជាប់ ពាក់ព័នធនឹងស្មាជិកជានី ត្ិបុគ្គល ឬ
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ក.៣- ស្មាជិ កជានីត្ិបុគគល

ឬអនកត្ំណាង

ផ្ទទល់ខួនកន
ល ុងទរមង់ ផ្ដលកំ ណត្់ល

ខកខានមិ នបានបញ្ូជ នលស្ចកតីរបកាស្

យម្.ជ.ម្.

និងឯកោរលផសងលទៀត្ផ្ដលកំណត្់ល
ថាខលួនលៅផ្ត្បំ លពញលកខណស្មបត្តិ

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

លដើ មបីបញ្ជ
ជ ក់

និ ងលកខខណឌត្រមូវនានាននបទបញ្ជ
ជ

នផទកុងលនោះ។
ន
ខម្.ជ.ម្.
អំ

របស្ិនលបើ ព័ត្៌មានផ្ដលម្.ជ.ម្.

មានកត្់ រាទុកមានភាពមិ នចាស្់ ឬមិនរគប់រគន់

អាចត្រមូវឲ្យស្មាជិកជានីត្ិបុគគលផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។

ស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលរត្ូវលឆលើយត្បកនុង

ុងណពល ១៥ (ដប់របាំ) នងៃរបត្ិទិនចប់ពីនងៃផ្ដលរត្ូវបានលស្នើស្ុំឲ្យផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។
គ-

របស្ិនលបើស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគលមិ នបានបំ លពញាមលកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការ

ចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីដូចមានលរៀបរាប់ខាងលលើលទលនាោះ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវស្លរមចមិ នចុ ោះបញ្ជីបនតោរជា
ងមីឲ្យស្មាជិកជានីត្ិបុគគលលនាោះ។ រកុម

របឹការបត្ិបត្ិរត ត្ូវជូ នដំ ណឹងល

យភាជប់មូលលេត្ុលៅស្មាជិកជា

នី ត្ិបុគគលលនាោះ។ ស្មាជិ កជានីត្ិបុគគលមានរយៈលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិនកនុងការបញ្ជ
ជ ក់ជាោយ
លកខណ៍អកសរ និង បញ្ូជ នឯកោរនានា បងាាញពីមូល ា ន ថាការចុ ោះបញ្ជីគួរផ្ត្រត្ូវបានបនតោរជាងមីស្រមាប់
ឆ្នំបនាទប់។ កនុង អំ

ុងលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិនបនាទប់ពីបានទទួ លឯកោរទំងលនាោះ រកុមរបឹ កា

របត្ិ បត្តិរត្ូវជូនដំណឹងលៅស្មាជិ កជានីត្ិបុគគលអំ ពីការស្លរមចចុ ងលរកាយរបស្់ខួន។
ល
ឃ-

របស្ិនលបើស្រស្បាមនីត្ិវ ិធី ននរបការលនោះ ស្មាជិ កជា

ស្មបត្តិទំងអស្់ផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមី

នី ត្ិបុគគលបានបំ លពញលកខណ

អគគលលខាធិ ការរត្ូវលផញើវ ិកកយបរត្បង់ ភាគទន

របចំឆ្នំស្រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះលៅស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល។

បនាទប់ ពីបានទទួ លការ

បង់ទំងស្រស្ុងននភាគទនរបចំឆ្នំ ស្រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះលេើយ រកុមរបឹ កា របត្ិ បត្តិ
រត្ូវធានាថាអគគលលខាធិការ ា នចុោះបញ្ជីស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលរូបលនាោះបនតោរជាងមីល

យមានរបស្ិទភា
ធ ព

ចប់ពីនងៃទី ០១ ផ្ខមករា ននឆ្នផ្ំ ដលមានការចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះ។

ប្រការ ១៤.- លកខណសមបតតិ និងការចុះបញ្ា រី ូបវនតបគ
ុ គលជាសមាជ្ិក្ោ ាំព្ទជារ ូបវនតបគ
ុ គល
១៤.១

លដើ មបីចុោះបញ្ជីរប
ូ វនតបុគគលជាស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលលៅ

លកខណស្មបត្តិទំងអស់ដូចខាងលរកាម៖
ក-

មានអាយុោ៉ាងត្ិច ២០ (នមៃ) ឆ្នំ
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ម្.ជ.ម្.

រូបវនតបុគគលរត្ូវមាន

ខ-

បានចុោះបញ្ជីជានិស្សិត្ននមហាវ ិទោល័យណាមួយលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឬ

លៅបរលទស្ ឬមានបរ ិញ្ជដ

បរត្ជំនាញណាមួ យផ្ដលលចញល

ណាចរកកមពុជា ឬលៅបរលទស្ និង
គលនាោះ។

១៤.២

យមហាវ ិទោល័យណាមួ យលៅកនុងរពោះរាជា

គមនករណីណាមួ យកនុងរបការ ១៩.១ ខាងលរកាមរត្ូវយកមកអនុវត្តចំលពាោះរូបវនតបុគគល

ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបគ
ុ គលមានស្ិទិធ៖
ក-

ទទួលបានព័ត្៌មានផ្ដលផសពវផាយល

យម្.ជ.ម្.ផ្ដលរត្ូវបានកំណត្់ ល

យ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
ខកំ ណត្់ល

ចូលរួមកនុងពិធីនានាផ្ដលលរៀបចំល

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
គ-

ឃ-

១៤.៤

កនុងលកខខណឌជាក់ ោក់ណាមួយផ្ដល

ចូលរួមកនុងការបណុត ោះបណា
ត លលផសងៗផ្ដលលរៀបចំល

ណាមួយផ្ដលកំ ណត្់ល

១៤.៣

យម្.ជ.ម្.

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

យ
ម្.ជ.ម្.កនុងលកខខណឌជាក់ោក់

មានល្មោះកនុងបញ្ជីផ្ដលលបាោះពុ មពផាយស្រស្បាមរបការ ១៨។

ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលមិនរត្ូវមានស្ិទិធ៖
ក-

លបាោះលឆ្នត្លៅកនុងកិចចរបជុំមហាស្ននិបាត្របស្់ម្.ជ.ម្.។

ខ-

ជាស្មាជិកននគណៈកមាមធិការណាមួយរបស្់ម្.ជ.ម្.។

គ-

ឈរណ្មេះជាសាជិ ករកុមរបឹការបត្ិ បត្ិរត បស្់ម្.ជ.ម្.។

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាមរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះការ
ក-

លបកខជនរត្ូវ

ទក់ទងលៅម្.ជ.ម្.ល

ក់ ពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីជាស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល៖

ក់ ពាកយស្ុំលពញលលញរបស្់ខួនរពមជាមួ
ល
យព័ ត្៌មានលំអិត្ស្រមាប់ការ

យលរបើរបាស្់ទរមង់ពាកយស្ុំ ”គ” ផ្ដលមានលៅលលើលគេទំព័រនិ ងលៅទី ោនក់ការរបស្់

ម្.ជ.ម្. ភាជប់ជាមួយឯកោរលផសងៗផ្ដលបងាាញថាលបកខជនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តិដូចមានកំ ណត្់កុង
ន
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របការ១៤.១ខាងលលើ និងភស្តាងបងា
ា ញពី ការបង់ របាក់កនរមស្រមាប់ការ
ុ
ល

ក់ពាកយស្ុផ្ំ ដលរត្ូវបានកំណត្់

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
ខ-

កនុងអំ

ុងលពល៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លពាកយស្ុំលពញលលញរួច

មក គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាពរត្ូវពិនិត្យលមើ លពាកយស្ុំលនាោះ និ ងបញ្ូជ នលោបល់របស្់ខួនលៅរកុ
ល
មរបឹ កា
របត្ិបត្តិលដើ មបីស្លរមចចុងលរកាយ។ កនុ ងអំ

ុងលពល៩០ (លៅស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិនបនាទប់ពីបានទទួ លពាកយស្ុំ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរលៅលបកខជនអំ ពីការស្លរមចរបស្់ខួនចំ
ល
លពាោះពាកយ

ស្ុំចុោះបញ្ជីលនោះ។ របស្ិនលបើ ចំ បាច់ រកុមរបឹកា របត្ិបត្តិអាចពនោរលពលស្លរមចរេូត្ដល់ ១៨០ (មួយរយ
ផ្ប៉ា ត្ស្ិប) នងៃរបត្ិទិនបនាទប់ ពីនងៃបានទទួលពាកយស្ុ។
ំ
គ-

របស្ិនលបើ លបកខជនមិនបានបំលពញ

ពាកយស្ុំលនាោះនឹ ងរត្ូវបានបដិ លស្ធ ប៉ាុ ផ្នតលបកខជនមានស្ិទិ ធ
ឃ-

លកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជីលនាោះលទ
ក់ ពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីោរជាងមីបាន។

របស្ិនលបើ រកុម្របឹ ការបត្ិ បត្តិសណរម្ចថា

ស្រមាប់ការចុោះបញ្ជី

លបកខជនបានបំលពញលកខណ ស្មបត្តិត្រមូវ

អគគលលខាធិការរត្ូវជូ នដំណឹងលៅលបកខជនអំ ពីការបង់ ភាគទនទំងស្រស្ុងននភាគទន

របចំឆ្នំ ផ្ដលអនុវត្តចំលពាោះស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលស្រស្បាមរបការ១៧ ខាងលរកាម។ រកុម របឹកា
របត្ិបត្តិរត្ូវធានាថាអគគលលខាធិការ ា នចុោះបញ្ជីលបកខជនជាស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលលៅ ម្.ជ.ម្. ល
មានរបស្ិទធភាពចប់ ពីនងៃទីមួយននផ្ខបនាទប់

យ

លរកាយពី បានទទួ លការបង់ភាគទនរេូត្ដល់និងរួមបញ្ូច ល

នងៃទី៣១ ផ្ខធនូ ននឆ្នំដផ្ដល។ អគគលលខាធិការរត្ូវជូនដំ ណឹងលៅលបកខជនអំ ពីបញ្ជ
ា លនោះ។

១៤.៥

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាម រត្ូវអនុវត្តចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីរបចំឆ្នរំ បស្់ស្មាជិកគំរទជា

រូបវនតបុគគល៖
ក-

លរកាយពីបានទទួលការបង់ ភាគទនរបចំឆ្នំលេើយ ម្.ជ.ម្. រត្ូវចុ ោះបញ្ជីស្មាជិកគំរទ

ជារូបវនតបុគគលបនតោរជាងមីស្រមាប់ឆ្នលំ រកាយ លលើកផ្លងផ្ត្៖
ក.១-

ស្មាជិ កគំរទជារូបវនតបុគគលបានផតល់ដំណឹងលៅម្.ជ.ម្.ថាខលួនមិ នមានបំណង
ចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមីជាស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល ឬ

ក.២-

មានករណីមួ យ ឬលរចើ នផ្ដលមានកំណត្់ កុងរបការ
ន
១៩.១ ខាងលរកាមអាចរត្ូវ
បានលកើ ត្ល

ខ.

ើង ឬមានជាប់ ពាក់ព័នធនឹងស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល។

របស្ិនលបើ ព័ត្៌មានផ្ដល ម្.ជ.ម្. បានកត្់ រាទុកមានភាពមិ នចាស្់ ឬមិនរគប់រគន់

ម្.ជ.ម្.អាចត្រមូវឲ្យស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។
លឆលើយត្បកនុងអំ

ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលរត្ូវ

ើ ុំឲ្យផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម ។
ុងលពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិទិន ចប់ពីនងៃផ្ដលរត្ូវបានលស្នស្
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គ-

របស្ិនលបើស្មាជិ កគំរទជារូបវនតបុគគលមិ នបានបំ លពញាមលកខណស្មបត្តិត្រមូវ

ស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីោរជាងមីដូចមានលរៀបរាប់ខាងលលើលទលនាោះ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ រត្ូវស្លរមចមិ នចុ ោះបញ្ជី
បនតោរជាងមីឲ្យ
្ ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលររូបលនាោះ។ រកុមរបឹការបត្ិ បត្ិ ត រត្ូវជូនដំណឹងល
មូ លលេត្ុ លៅស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលលនាោះ។

យ

ភាជប់

លស្ចកតីស្លរមចរបស្់រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិគឺជាលស្ចកតី

ស្លរមចោថពរ និងមានអានុភាពចងកាត្ពវកិច។
ច
ឃ-

របស្ិនលបើ ស្រស្បាមនី ត្ិវ ិធី ននរបការលនោះ ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល បានបំលពញ

លកខណស្មបត្តិទំងអស្់ផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមី

រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិបនាទប់ ពីបាន

ទទួ លការបង់ទំងស្រស្ុងននភាគទនរបចំឆ្នំ ស្រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះលេើយ រត្ូវ ធានា
ថាអគគលលខាធិការ ា នចុោះបញ្ជីស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគលរូបលនាោះបនតោរជាងមី

ល

យមានរបស្ិទភា
ធ ព

ចប់ពីនងៃទី ០១ ផ្ខមករា ននឆ្នំ ផ្ដលមានការចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះ។

ប្រការ ១៥.- លកខណសមបតតិ និងការចុះបញ្ា ន
ី ីតប
ិ ុគគលជាសមាជ្ិក្ោ ាំប្ទ ជានីតិបគ
ុ គល
១៥.១

លកខណស្មបត្តស្
ិ រមាប់ការចុោះបញ្ជន
ី ី ត្ិបុគគលជាស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគលលៅម្.ជ.ម្.រួមមាន៖
ក-

រត្ូវបានបលងកើត្ល

ើ ងល

យមានបុ គគលភាពគត្ិ យុត្ិត ស្ថិត្លៅលរកាម និងស្រស្ប ាមចាប់

និ ងបទោានគត្ិ យុត្ិជា
ត ធរមានណផេងៗណទៀត្ និ ងបានចុ ោះបញ្ជលី ៅរកស្ួងពាណិជជកមម ឬោថប័ នមានស្មត្ថកិចច
ណាមួយលផសងលទៀត្
ខ-

មានរបព័នអ
ធ ភិបាលកិចចចាស្់ោស្់ ជាមួ យនឹងរកុមរបឹកាភិ បាល និងស្មាជិក

គ-

នីត្ិបុគគល រត្ូវមានឆនទៈកនុងការចូ លរួមចំផ្ណកោ៉ា ងស្កមមលៅកនុងកមមវត្ថុ និ ង

ស្រស្បាមវ ិធានរគប់រគងរបស្់ខួន
ល និង

ភាពរបស្់ម្.ជ.ម្.។

១៥.២

ស្កមម

ស្មាជិកគំរទជានីត្ិបុគគលរត្ូវមានស្ិទិធ៖
ក-

ទទួលបានព័ត្៌មានផ្ដលផសពវផាយល

ខ-

ចូលរួមកនុងពិធីនានាផ្ដលលរៀបចំល

យម្.ជ.ម្.

ផ្ដលកំ ណត្់ល

យរកុមរបឹកា

របត្ិ បត្តិ។

កំ ណត្់ល

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
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យម្.ជ.ម្.កនុងលកខខណឌជាក់ ោក់ណាមួយផ្ដល

គ-

ចូ លរួមកនុងការបណុត ោះបណា
ត លលផសងៗផ្ដលលរៀបចំ ល

ោក់ណាមួយផ្ដលកំណត្់ល
ឃ-

១៥.៣

១៥.៤

យម្.ជ.ម្.

យរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។

កនុងលកខខណឌជាក់

មានល្មោះកនុងបញ្ជីផ្ដលលបាោះពុ មពផាយស្រស្បាមរបការ ១៨។

ស្មាជិកគំរទជានីត្ិបុគគលមិនរត្ូវមានស្ិទិធ៖
ក-

លបាោះលឆ្នត្លៅកនុងកិចចរបជុំ មហាស្ននិបាត្របស្់ម្.ជ.ម្.។

ខ-

ជាស្មាជិកននគណៈកមាមធិ ការណាមួ យរបស្់ម្.ជ.ម្.។

គ-

បណរម្ើការកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្ិតរបស្់ម្.ជ.ម្.។

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាមរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះការ
ក-

លបកខជនរត្ូវ

ទក់ទងលៅម្.ជ.ម្. ល

ក់ ពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីជាស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគល៖

ក់ ពាកយស្ុំលពញលលញរបស្់ខួនរពមជាមួ
ល
យព័ ត្៌មានលំអិត្ស្រមាប់ការ

យលរបើ របាស្់ទរមង់ ពាកយស្ុំ "ឃ" ផ្ដលមានលៅលលើលគេទំព័រ និងលៅ ទី ោនក់ការ

របស្់ម្.ជ.ម្.ភាជប់ជាមួយឯកោរលផសងៗ ផ្ដលបងាាញថាលបកខជនបានបំ លពញលកខណស្មបត្តដ
ិ ូ ចមានកំណត្់
កនុងរបការ១៥.១ខាងលលើ និង
កំ ណត្់ ល

ភស្តាងបងា
ា ញពីការបង់របាក់កនរមស្រមាប់ការ
ុ

ក់ពាកយស្ុំផ្ដលរត្ូវបាន

យរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
ខ-

កនុងអំ

ុងលពល ៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លពាកយស្ុំលពញលលញ រួច

មក គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាពរត្ូវពិ និត្យលមើ លពាកយស្ុំលនាោះ និ ងបញ្ូជ នលោបល់របស្់ខួនលៅរកុ
ល
មរបឹ កា
របត្ិបត្តិលដើ មបីស្លរមចចុងលរកាយ។ កនុងអំ

ុងលពល ៩០ (លៅស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ ពីបានទទួ លពាកយស្ុំ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរលៅលបកខជនអំ ពកា
ី រស្លរមចរបស្់ខួនចំ
ល
លពាោះពាកយ
ស្ុំចុោះបញ្ជីលនោះ។ របស្ិនលបើ ចំបាច់ រកុមរបឹកា

របត្ិ បត្តិអាចពនោរលពលស្លរមចរេូត្ដល់

១៨០

(មួយរយផ្ប៉ាត្ស្ិប) នងៃរបត្ិទិនបនាទប់ពីនងៃបានទទួ លពាកយស្ុ។
ំ
គ-

របស្ិនលបើ លបកខជនមិនបានបំលពញ

លកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជីលទលនាោះ

ពាកយស្ុំលនាោះនឹងរត្ូវបានបដិលស្ធប៉ាុផ្នតលបកខជនមានស្ិទិក
ធ ុងការ
ន
ឃស្រមាប់ការចុោះបញ្ជី

របស្ិនលបើ

រកុម្របឹ ការបត្ិ បត្តិសណរម្ចថា

ក់ ពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីោរជាងមីបាន។
លបកខជនបានបំលពញលកខណស្មបត្តិត្រមូវ

អគគលលខាធិការរត្ូវជូ នដំណឹងលៅលបកខជនអំ ពីការបង់ ភាគទនទំងស្រស្ុងននភាគទន

របចំឆ្នំផ្ដលអនុវត្តចំលពាោះស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគលស្រស្បាមរបការ
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១៧

ខាងលរកាម។ រកុម របឹកា

របត្ិ បត្តិរត្ូវធានាថាអគគលលខាធិការ ា ន ចុោះបញ្ជីលបកខជនជាស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគលលៅ ម្.ជ.ម្. ល

យ

មានរបស្ិទធភាពចប់ពីនងៃទីមួយននផ្ខបនាទប់ លរកាយពី បានទទួ លការបង់ភាគទន រេូត្ដល់ និ ងរួមបញ្ូច ល
នងៃទី៣១ ផ្ខធនូ ននឆ្នំដផ្ដល។ អគគលលខាធិការរត្ូវជូ នដំ ណឹងលៅលបកខជនអំ ពីបញ្ជ
ា លនោះ។

១៥.៥

នីត្ិវ ិធី ខាងលរកាមរត្ូវអនុវត្តចំលពាោះពាកយស្ុច
ំ ុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីរបចំឆ្នរំ បស្់ស្មាជិកគំរទជា

នី ត្ិបុគគល៖
ក-

លរកាយពីបានទទួលការបង់ ភាគទនរបចំឆ្នំលេើយ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវ

ចុោះបញ្ជី

ស្មាជិកគំរទជានីត្ិបុគគលបនតោរជាងមីស្រមាប់ឆ្នលំ រកាយ លលើកផ្លងផ្ត្៖
ក.១-

ស្មាជិ កគំរទជានី ត្ិបុគគលបានផតល់ដំណឹងលៅម្.ជ.ម្.ថាខលួនមិ នមានបំ ណង
ចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមីជាស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគល ឬ

ក.២-

មានករណីមួ យឬលរចើ នផ្ដលកំណត្់ កុងរបការ១៩.២ខាងលរកាម
ន
លកើ ត្ល

ខ-

ើង ឬមានជាប់ ពាក់ព័នធនឹងស្មាជិកគំរទជានីត្ិបុគគល។

របស្ិនលបើ ព័ត្៌មានផ្ដលម្.ជ.ម្.បានកត្់រាទុ កមានភាពមិ នចាស្់ ឬមិនរគប់រគន់

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ អាច ត្រមូវឲ្យស្មាជិ កគំរទជានី ត្ិបុគគលផតល់ព័ត្៌មានបផ្នថម។
បុ គគលរត្ូវលឆលើយត្បកនុងអំ
បផ្នថម។

គ-

អាចរត្ូវបាន

ស្មាជិកគំរទជានីត្ិ

ុងលពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ទិនចប់ ពីនងៃផ្ដលរត្ូវបានលស្នើស្ុំឲ្យផតល់ព័ត្៌មាន

របស្ិនលបើស្មាជិ កគំរទជានី ត្ិបុគគលមិ នបានបំ លពញាមលកខណៈស្មបត្តទ
ិ ំងអស្់

ផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុោះបញ្ជប
ី នតោរជាងមីដូចមានលរៀបរាប់ខាងលលើលទលនាោះ រកុមរបឹការបត្ិបត្តរត្ូ
ិ វស្លរមច
មិ នចុោះបញ្ជប
ី នតោរជាងមឲ្
ី យស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគលរូបលនាោះ។

រកុមរបឹការបត្ិ បត្ិរត្ូ
ត វជូនដំ ណឹងល

យ

ភាជប់មូលលេត្ុលៅស្មាជិ កគំរទជានីត្ិបុគគលលនាោះ។ លស្ចកតីស្លរមចរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ គឺ ជាលស្ចកតី
ស្លរមចចុងលរកាយ និងមានអានុភាពអនុវត្ត។
ឃ-

របស្ិនលបើស្រស្បាមនី ត្ិវ ិធីននរបការលនោះ ស្មាជិកគំរទជានី ត្ប
ិ ុ គគលបានបំ លពញលកខណៈ

ស្មបត្តិទំងអស្់ផ្ដលត្រមូវស្រមាប់ការចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមី រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិបនាទប់ពីបានទទួលការបង់
ទំងស្រស្ុងននភាគទនរបចំឆ្នស្
ំ រមាប់ឆ្នំផ្ដលរត្ូវចុ ោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះលេើយ
ធិ ការ ា នចុោះបញ្ជីស្មាជិកគំរទជានីត្ិបុគគលរូបលនាោះបនតោរជាងមី ល
ផ្ខមករា ននឆ្នំ ផ្ដលមានការចុោះបញ្ជីបនតោរជាងមីលនាោះ។
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រត្ូវធានាថាអគគលលខា

យមានរបស្ិទធភាពចប់ពីនងៃទី ០១

ប្រការ ១៦.- ការអ្នុមប្រោះទពលទវលាក្ាំណ្ត់
ល

យមូលលេត្ុពិលស្ស្ណាម្ួ យ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ អាច ផតល់ការអនុ ណរគ្នេះចំ ណពាេះលពលលវោ

ណាមួយ ផ្ដលកំណត្់កុងរបការ
ន
១២ របការ ១៣ របការ ១៤ និ ងរបការ ១៥ ខាងលលើ។

ប្រការ ១៧.- ភាគទាន
ភាគទនរបចំឆ្នរំ បស្់ស្មាជិកជាមជឈត្តករ ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល
បុ គគល និ ង ស្មាជិ កគំរទជានីត្ិបុគគល រត្ូវកំ ណត្់ និ ងផ្ក ផ្របល

ស្មាជិកគំរទជារូបវនត

យមហាស្ននិបាត្។ ស្រស្បាម ត្រមូវការ

និ ងលស្ថរភាពផ្ផនកេិរញ្ដ វត្ថុរបស្់ម្.ជ.ម្. មហាស្ននិបាត្អាចលផទរស្ិទិក
ធ ុងការកំ
ន
ណត្់ ឬផ្ក ផ្របភាគទនរបចំ
ឆ្នំលៅរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។ អគគលលខាធិការ ា ន

រត្ូវជូ នដំ ណឹងលៅស្មាជិកទំងអស្់អំពីការផ្ទលស្់បូតភាគ

ទន មុនការចប់លផតើមននឆ្នន
ំ ីមួយៗផ្ដលការផ្ទលស្់បូរនឹ
ត ងរត្ូវអនុ វត្ត។

ចំលពាោះស្មាជិ កជាមជឈត្តករ ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល និងស្មាជិក
គំរទជានីត្ិបុគគល ផ្ដលបានទទួលស្មាជិ កភាពលៅម្.ជ.ម្.មុ ន ឬលៅនងៃទី ០១ ផ្ខកកក
របចំឆ្នទ
ំ ំងស្រស្ុង។ ចំ លពាោះស្មាជិកជាមជឈត្ត ករ ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគល

រត្ូវបង់ ភាគទន

ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល

និ ងស្មាជិ កគំរទជានីត្ិបុគគល ផ្ដលបានទទួលស្មាជិកភាពកនុងម្.ជ.ម្. លៅនងៃទ០
ី ២ ផ្ខកកក

ឬលរកាយ

រត្ូវបង់ភាគទនរបចំឆ្នពា
ំ ក់កណា
ត លននត្ំនលភាគទនរបចំឆ្នំទំងស្រស្ុង។

ភាគទនរបចំឆ្នំរបស្់ម្.ជ.ម្. ស្រមាប់ស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល រត្ូវមានត្ំនលពី រដង ននភាគទន
របចំឆ្នំរបស្់ស្មាជិកជាមជឈត្តករ និ ងភាគទនរបចំឆ្នំរបស្់ ម្.ជ.ម្.ស្រមាប់ស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគល
រត្ូវមានត្ំនលពីរដងននភាគទនរបចំឆ្នំរបស្់ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល។

ប្រការ ១៨.- ទិននន័យ និងបញ្ា ទី ផេងៗ
១៨.១

រាល់ស្មាជិកជាមជឈត្តករ ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល ស្មាជិកគំរទ

ជានីត្ិបុគគល រគប់ លពលលវោទំងអស្់រត្ូវជូ នដំ ណឹងដល់អគគលលខាធិ ការ ា នអំ ពីការផ្ទលស្់បូរព័
ត ត្៌មានលំអិត្
ស្រមាប់ការទក់ទងរបស្់ខួន។
ល
១៨.២
ល

យផ្

អគគលលខាធិការ ា នរត្ូវលរៀបចំ និ ងរកាបញ្ជរី បស្់ស្មាជិករបស់ ម្.ជ.ម្. ចំ នួន ៤ (បួ ន) បញ្ជី
កៗពី គន៖
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ក-

បញ្ជី ”ក” ស្រមាប់ស្មាជិកជាមជឈត្តករ

ខ-

បញ្ជី ”ខ” ស្រមាប់ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល

គ-

បញ្ជី ”គ” ស្រមាប់ស្មាជិកគំរទជារូបវនតបុគគល និ ង

ឃ-

បញ្ជី ”ឃ” ស្រមាប់ស្មាជិ កគំរទជានី ត្ិបុគគល។

ប្រការ ១៩.- ការបញ្ច ប់សមាជ្ិក្ភាព
១៩.១

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវបញ្ចប់ស្មាជិកភាពរបស្់ស្មាជិកជាមជឈត្តករ

ឬស្មាជិកគំរទជា

រូបវនតបុគគល ផ្ដលបានចុោះបញ្ជីលៅម្.ជ.ម្. របស្ិនលបើ បុគគលរូបលនាោះ៖
ក-

កាលយជាអស្មត្ថជនផ្ផនករូបរាងកាយឬស្ត្ិោមរត្ី មិនអាចបំ លពញត្ួ នាទីរបស្់ខួនបាន
ល

ខ-

រត្ូវបានរបកាស្កស័យធន ឬរត្ូវបាន

គ-

បាន

ឃ-

រត្ូវបានផតនាទលទស្ពីបទមជឈិម ឬបទឧរកិដា

ង-

បានបំ ពានលលើរកមស្ីលធ៌ មរបស់មជឈត្តករ ឬ វ ិធានណាមួយរបស្់ម្.ជ.ម្.

ច-

បានបំ ពានលលើកាត្ពវកិចចរកាការស្មាៃត្់ ផ្ដលខលួនមានចំលពាោះម្.ជ.ម្.

ឆ-

បានលធវើស្កមមភាព ឬមានជាប់ ពាក់ ព័នធនឹងបញ្ជ
ា េិរញ្ដ វត្ថុ នលោបាយ

ក់ឲ្យស្ថិត្លៅលរកាមដំ លណើរការ
ននការជរមោះបញ្ជី

ក់ពាកយោឈប់ ជាោយលកខណ៍អកសរលៅម្.ជ.ម្.

ចាប់ ឬស្ងគម

ផ្ដលអាចនាំឲ្យអាប់ឱន ឬប៉ាោះពាល់ដល់ភាពស្ុចរ ិត្របស្់ម្.ជ.ម្.

១៩.២

ជ-

បានទទួ លមរណភាព ឬ

ឈ-

ខកខានមិ នបានបង់ ភាគទនរបចំឆ្នលំ

យគ្នមនមូ លលេត្ុរត្ឹមរត្ូវ

៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីបានទទួលវ ិកកយរត្រត្ូវបង់ ភាគទន។

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវបញ្ចប់ស្មាជិកភាពរបស្់ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល

នី ត្ិបុគគល របស្ិនលបើ នីត្ិបុគគលលនាោះ៖
ក-

កនុងអំ

រត្ូវបាន

ក់ឲ្យស្ថិត្លៅលរកាមដំ លណើរការ
ននការជរមោះបញ្ជី
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ុងលពល

ឬស្មាជិកគំរទជា

ខ-

បាន

ក់ពាកយោឈប់ ជាោយលកខណ៍អកសរលៅម្.ជ.ម្.

គ-

រត្ូវបានផតនាទលទស្ពីបទមជឈិម ឬបទឧរកិដា

ឃ-

បានបំ ពានលលើវ ិធានណាមួ យរបស្់ម្.ជ.ម្.

ង-

បានបំ ពានលលើកាត្ពវកិចចរកាការស្មាៃត្់ ផ្ដលខលួនមានចំ លពាោះម្.ជ.ម្.

ច-

បានលធវើស្កមមភាព ឬមានជាប់ ពាក់ ព័នធនឹងបញ្ជ
ា េិរញ្ដ វត្ថុ នលោបាយ

ចាប់ ឬស្ងគម

ផ្ដលអាចនាំឲ្យអាប់ឱន ឬប៉ាោះពាល់ដល់ភាពស្ុចរ ិត្របស្់ម្.ជ.ម្.
ឆ-

រត្ូវបានរបកាស្កស័យធន ឬ

ជ-

ខកខានមិ នបានបង់ ភាគទនរបចំឆ្នំ

ល

យគ្នមនមូ លលេត្ុរត្ឹមរត្ូវកនុងអំ

៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីបានទទួ លវ ិកកយបរត្រត្ូវបង់ ភាគទន។

ុងលពល

ប្រការ ២០.- នីតិវធ
ិ ីផ្នការបញ្ច ប់សមាជ្ិក្ភាព
២០.១
និ ង(ឆ)

កនុងករណីដូចមានផ្ចងកនុងរបការ ១៩.១ (ខ) (គ) (ឃ) និ ង (ជ) និ ងរបការ១៩.២ (ក) (ខ) (គ)

លស្ចកតីស្លរមចរបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវលធវើល

ើងជាស្វ័យរបវត្តិ

និ ងមានរបស្ិទធភាពអនុវត្ត

ភាលម។ ចំលពាោះករណីលផសងលទៀត្ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ រត្ូវផតល់មូលលេត្ុជាោយលកខណ៍អកសរអំ ពលី ស្ចកតី
ស្លរមចផ្ដលខលួនណរត្ៀម្នឹងបញ្ចប់ស្មាជិកភាពលៅស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.ោមី

និ ងផតល់រយៈលពល

៣០

(ោមស្ិប) នងៃរបត្ិទិន ចំលពាោះស្មាជិ កលនាោះ ស្រមាប់ផតល់ការពនយល់ជាោយលកខណ៍អកសរ។ ស្មាជិ ក
ភាព នឹងរត្ូវបានបញ្ចប់ របស្ិនលបើស្មាជិ ករបស់ម្.ជ.ម្.លនាោះខកខានមិ នបានផតល់ការពនយល់ចាស្់ោស្់
រគប់រគន់កុងអំ
ន
២០.២

ុងលពលខាងលលើ។

លៅកនុងករណីដនទលទៀត្ដដលានដចងកនុងរបការ ១៩.១ និ ងរបការ១៩.២ខាងលលើ រកុមរបឹ កា

របត្ិ បត្តិរត្ូវបញ្ជ
ជ ក់លគលបំណងកនុងការបញ្ចប់

និ ងបញ្ូជ នលស្ចកតីពនយល់របស្់រប
ូ វនតបុគគល

ឬនីត្ិបុគគល

លៅគណៈកមាមធិការវ ិន័យ ដូចមានកំ ណត្់កងរបការ
៣៤.៣ខាងលរកាម លេើយគណៈកមាមធិ ការវ ិន័ យរត្ូវ
ុន
ផតល់លោបល់ជូនរកុមរបឹការបត្ិបត្តិវ ិញកនុងអំ

ុងលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន។ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវលធវើការស្លរមចចុងលរកាយបនាទប់ពីបានពិចរណាលោបល់របស្់គណៈកមាមធិការវ ិន័ យ។
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ប្រការ ២១.- អានុភាពផ្នការមិនបនតស្នរជាងមី និងការរញ្ច រ់សមាជ្ិក្ភាព
លៅលពលផ្ដលស្មាជិកភាពរត្ូវបានបញ្ចប់ ឬមិ នរត្ូវបានបនតោរជាងមី

អត្ី ត្ស្មាជិកមិ នរត្ូវ

មានស្ិទិធចូលរួមកនុងកិចចរបជុំរបស្់មហាស្ននិបាត្ ឬ ម្ិ នរត្ូវបានអនុញ្ជដត្ឲ្្យលបាោះលឆ្នត្ល

ើយ។ ល្មោះនិង

ទិ ននន័យលផសងៗរបស្់អត្ីត្ស្មាជិករូបលនាោះនឹងរត្ូវដកលចញពីបញ្ជីស្មាជិ កម្.ជ.ម្.។ របស្ិនលបើអត្ី ត្ស្មាជិក
ឬអនកត្ំ ណាងរបស្់អត្ីត្ស្មាជិក ជាស្មាជិករបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ឬគណៈ កមាមធិ ការណាមួ យរបស្់
ម្.ជ.ម្.

ស្មាជិកភាពរបស្់អត្ីត្ស្មាជិ ករូបលនាោះកនុងរកុមរបឹ ការបត្ិ បត្ិ ត ឬ កនុងគណៈកមាមធិ ការ

ក៏រត្ូវ

បញ្ចប់ជាស្វ័យរបវត្តិផងផ្ដរ។

របស្ិនលបើស្មាជិ កជាមជឈត្តកររត្ូវបាត្់បង់ស្មាជិ កភាពលៅម្.ជ.ម្. លៅលពលផ្ដលស្មាជិកជា
មជឈត្តកររូបលនាោះកំពុងលធវើជាមជឈត្តករននដំលណើរការមជឈត្តការលៅម្.ជ.ម្. អគគលលខាធិ ការ ា នរត្ូវជូនដំណឹង
លៅភាគីវ ិវាទនិងស្មាជិកលផសងលទៀត្ននលវទិកាមជឈត្តកមមអំពកា
ី របាត្់ បង់ស្មាជិកភាពរបស្់មជឈត្តកររូបលនាោះ

និ ងាមការស្មស្រស្ប អាច ភាជប់មូលលេត្ុអំពីការបាត្់ បង់ស្មាជិកភាពរបស្់មជឈត្តករលនាោះ។ ភាគី វ ិវាទ
រត្ូវមានលស្រ ីភាពលរជើស្លរ ើស្ រកា ទុក ឬដកមជឈត្តកររូបលនាោះ លចញពី ដំណ

ើ រការម្ជឈត្តការ ស្រស្បាមវ ិធាន

ស្តីពីមជឈត្តការរបស្់ម្.ជ.ម្.។

ប្រការ ២២.- ការដក្ហូតអនក្តាំណាង
២២.១

កនុងអំ

ុងលពល

៦០

(េុកស្ិប)

នងៃរបត្ិ ទិន

ស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល

ឬស្មាជិកគំរទជា

នី ត្ិបុគគលរត្ូវដកលចញអនកត្ំណាងរបស្់ខួន
ល និ ងផ្ត្ងាំងអនកត្ំណាងលផសងលទៀត្ របស្ិនលបើ ករណីណាមួយ
ដូ ចខាងលរកាមរត្ូវយកមកអនុវត្តចំលពាោះអនកត្ំណាងរបស្់ខួន៖
ល
ក-

អនកត្ំណាង កាលយជាអស្មត្ថជនផ្ផនករូបរាងកាយ ឬស្ត្ិ ោមរត្ី មិ នអាចបំ លពញត្ួនាទី

របស្់ខួនបាន
ល
ខ-

អនកត្ំណាង រត្ូវបានរបកាស្កស័យធន ឬរត្ូវបាន

ក់ឲ្យស្ថិត្លៅលរកាមដំ លណើរការ នន

ការជរមោះបញ្ជី
គ-

អនកត្ំណាង រត្ូវបានផតនាទលទស្ពីបទមជឈិម ឬបទឧរកិដា

ឃ-

អនកត្ំណាង បានបំ ពានលលើវ ិធានណាមួ យរបស្់ម្.ជ.ម្.

ង-

អនកត្ំណាង បានបំ ពានលលើកាត្ពវកិចចរកាការស្មាៃត្់ ផ្ដលខលួនមានចំ លពាោះម្.ជ.ម្.
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ច-

អនកត្ំណាង

បានលធវើស្កមមភាព ឬមានជា ប់ ពាក់ ព័នធនឹងបញ្ជ
ា េិរញ្ដ វត្ថុ នលោបាយ

ចាប់ ឬស្ងគម ផ្ដលអាចនាំឲ្យអាប់ ឱន ឬប៉ាោះពាល់ដល់ភាពស្ុចរ ិត្របស្់ម្.ជ.ម្.

២២.២
របការ

ឆ-

អនកត្ំណាង បានទទួលមរណភាព ឬ

ជ-

អនកត្ំណាង បានស្ុំោឈប់ ជាអនកត្ំណាង។

របស្ិនលបើ
២២.១

និងល

ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល ឬស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគល ខកខានកនុងការលគរពាម
យមិនបានបងាាញមូលលេត្ុស្មស្រស្បលៅរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

ស្មាជិកភាពនន

ស្មាជិកជានីត្ិបុគគល ឬស្មាជិកគំរទជានី ត្ិបុគគលផ្ដលពាក់ព័នធក៏រត្ូវចត្់ទុកថាបានបញ្ចប់ ផងផ្ដរ។
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ជ្ាំពូក្ទី ៤

មហាសននិបាត

ប្រការ ២៣.- សមតែក្ច
ិ ចរបស់មហាសននិបាត
មហាស្ននិបាត្របស្់ម្.ជ.ម្.

គឺ ជាកិ ចចរបជុំ ននស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទលិ ធ បាោះលឆ្នត្

ទំងអស្់។ មហាស្ននិបាត្មានត្ួនាទីដូចខាងលរកាម៖
ក-

ពិភាកា និងស្លរមចលលើរបាយការណ៍រគប់ រគងរបចំឆ្នំរបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ និង
របាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថរបចំ
ឆ្នផ្ំ ដលរត្ូវបានលធវើស្វនកមមស្រមាប់ឆ្នំេិរញ្ដ វត្ថុកនលងមក
ុ

ខ-

ពិភាកា និងស្លរមចងវ ិការបចំឆ្នំ ស្រមាប់ឆ្នំេិរញ្ដ វត្ថចរនត
និ ងងវ ិកាស្រមាប់រត្ីមាស្
ុ
ទីមួយ ស្រមាប់ឆ្នំេិរញ្ដ វត្ថុបនាទប់

គ-

លរជើស្ាំង និងដកេូត្ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

ឃ-

អនុម័ត្ និងាមការចំបាច់ លធវើវ ិលោធនកមមលលើបទបញ្ជ
ជ នផទកុង
ន និ ងវ ិធានលផសងៗរបស្់
ម្.ជ.ម្.

ង-

អនុម័ត្ និងាមការចំបាច់ លធវើវ ិលោធនកមមលលើវ ិធានស្តព
ី ី មជឈត្តការរបស្់ម្.ជ.ម្. ារាង
កនរមលផសងៗស្រមាប់ដំលណើរការមជឈត្តការ និ ងរកមស្ីលធ៌មមជឈត្តករ

ច-

អនុម័ត្ និងាមការចំបាច់
នីត្ិបុគគល រួម

លធវើវ ិលោធនកមមលលើនីត្ិវ ិធី ចុោះបញ្ជរី បស្់រប
ូ វនតបុគគល និ ង

បញ្ូច លទំងលកខណស្មបត្តិត្រមូវស្រមាប់ការចុ ោះបញ្ជី

និ ងការកំណត្់

ភាគទនផ្ដលស្មាជិកម្.ជ.ម្.រត្ូវបង់ និ ង
ឆ-

ាមការចំបាច់ អាចលផទរស្ិទិរធ បស្់ខួនមួ
ល
យផ្ផនកជូ នរកុមរបឹការបត្ិ បត្ត។
ិ

ប្រការ ២៤.- ក្ិច្ចព្បជ្ុរាំ បស់មហាសននិបាត
២៤.១

មហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ រត្ូវលធវើល

លៅកាលបរ ិលចេទ ផ្ដលកំណត្់ ល

ើងមួយដងកនុងមួយឆ្នំ កនុងរត្ីមាស្ទី មួយននឆ្នំរបត្ិ ទិននី មួយៗ

យរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។ លស្ចកតីជូនដំ ណឹងអំ ពីមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ

រួមបញ្ូច លទំងព័ត្៌មានអំពកា
ី លបរ ិលចេទ លពលលវោ ទី កផ្នលងរបជុំ និ ងរលបៀបវារៈ រត្ូវបញ្ូជ នលៅស្មាជិ ក
ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះឆ្នត្ទំងអស្់ ោ៉ា ងត្ិ ច ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន មុ នកាលបរ ិលចេទរបជុំ។
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២៤.២

មហាស្ននិបាត្វ ិោមញ្ដ

អាចរត្ូវបានលស្នើល

ើ ងល

យរបធានរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

ឬស្មាជិ ក

ភាគលរចើនននស្មាជិករបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្ិត។ បនាទប់ពីមានការលស្នើស្ុំ របធានរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវ

ជូ នដំណឹងអំ ពីមហាស្ននិបាត្វ ិោមញ្ដលនាោះ រួមបញ្ូច លទំងព័ ត្៌មានអំ ពកា
ី លបរ ិលចេទ លពលលវោ ទីកផ្នលង
របជុំ និងរលបៀបវារៈ លៅស្មាជិ ករបស់ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះឆ្នត្ទំងអស្់ ោ៉ា ងត្ិ ច ១០ (ដប់ ) នងៃ
របត្ិ ទិន

មុនកាលបរ ិលចេទរបជុំ។

ស្ននិបាត្វ ិោមញ្ដកុងអំ
ន

របស្ិនលបើ របធានរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

មិ នបានលបើកកិ ចចរបជុំមហា

ើ ុំខាងលលើលទ
ុងលពល ៩០ (លៅស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន បនាទប់ពីបានទទួ លការលស្នស្

ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តផ្ិ ដលបានលស្នើស្ុំមហាស្ននិបាត្វ ិោមញ្ដ លនាោះអាចលបើ កកិ ចរច បជុំមហាស្ននិបាត្

វ ិោមញ្ដ បនាទប់ពីបានជូនដំណឹងរយៈលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិទិន អំ ពីកិចចរបជុំមហាស្ននិបាត្
វ ិោមញ្ដ លនាោះ រួមបញ្ូច លទំងព័ត្៌មានអំ ពកា
ី លបរ ិលចេទ លពលលវោ

ទី កផ្នលងរបជុំ

និ ងរលបៀបវារៈ

លៅ

ស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះឆ្នត្ទំងអស្់។ លស្ចកតីជូនដំ ណឹង និ ងកិចចការនានាផ្ដលរត្ូវ
លលើកមកពិភាកា រត្ូវមានផសពវផាយលៅលលើកាតរលខៀនព័ ត្៌មានរបស្់ម្.ជ.ម្. លលើលគេទំ ព័ររបស្់ម្.ជ.ម្. ឬ
រត្ូវបញ្ូជ នជាព័ត្៌មានាមមលធោបាយនានា

ផ្ដលរកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិចត្់ទុកថាស្មស្សបស្រមាប់

កាលៈលទស្ៈលនាោះ។
២៤.៣

កិចរច បជុំរបស្់មហាស្ននិបាត្

រត្ូវរបារពធណធវើល

ើងលរកាមអធិ បត្ី ភាពរបស្់របធានរកុមរបឹ កា

របត្ិ បត្ិ ត ឬអនុរបធានរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ កនុងករណីផ្ដលរបធានរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិអវត្តមាន។
២៤.៤

រាល់ឯកោរ ផ្ដលពាក់ព័នធនឹងកិចចការនានា ផ្ដលរត្ូវលលើកមកពិ ភាកាកនុងកិ ចរច បជុំ របស្់មហា

ស្ននិបាត្ រត្ូវបញ្ូជ នលៅរគប់ស្មាជិកម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិធលបាោះលឆ្នត្ទំងអស្់ ោ៉ា ងត្ិ ច ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃ
របត្ិ ទិន មុនកាលបរ ិលចេទរបជុំ។ កិចចរបជុំរបស្់មហាស្ននិបាត្ អាចរត្ូវបានចូ លរួមល
ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្
មានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្មួ យស្ំល
លបាោះលឆ្នត្លនាោះលទ។

និងអគគលលខាធិការផ្ត្ប៉ាុ លណាណោះ។
ង។

យស្មាជិកម្.ជ.ម្.

ស្មាជិកម.ជ.មមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្នី មួយៗ

អគគលលខាធិ ការមានស្ិទិប
ធ លញ្ចញលោបល់

ប៉ាុ ផ្នតមិនមានស្ិទិក
ធ ុងការ
ន

អគគលលខាធិការរត្ូវចកលចញពី កិចចរបជុំ ាមស្ំលណើភាគលរចើ នរបស្់ស្មាជិកម្.ជ.ម្.

ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្ផ្ដលចូលរួមកនុងកិចចរបជុំ ល

យផ្ទទល់ខួន
ល និ ងល

យស្ិទិ រធ បទន។

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ អាចអលញ្ជើញបុគគល មួ យរូប ឬលរចើ នរូប ឲ្យចូ លរួមកនុងកិចរច បជុំ ឬកនុងផ្ផនក

ណាមួយននកិចរច បជុំ ស្រមាប់លគលបំណងជាក់ោក់ ណាមួ យ។
២៤.៥

ស្មាជិកម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្ប៉ាុ ផ្នតមិនអាចចូ លរួមកនុងកិ ចចរបជុំ ណាមួ យរបស្់មហា

ស្ននិបាត្ អាចផតល់ស្ិទិធរបទនជាោយលកខណ៍អកសរលៅស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្
លផសងលទៀត្ត្ំណាងខលួន និងលបាោះលឆ្នត្កនុងនាមខលួនកនុងកិចចរបជុំលនាោះបាន។ ស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.ផ្ដលមាន
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ស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្មួយរូប អាចទទួ លបានស្ិទិ រធ បទនផ្ត្មួ យប៉ាុ លណាណោះ។ ការរបគល់ស្ិទិ រធ បទនរត្ូវរបកាស្
កនុងកិចចរបជុំ លេើយលិខិត្របទនស្ិទិ រធ ត្ូវភាជប់ជាកំ ណត្់ រាននកិ ចរច បជុំលនាោះ។
លដើ មបីណជៀសវាងការភ័នតរចឡំ

ឲ្យអនកត្ំណាងរបស្់ខួនល
ល
២៤.៦

ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគលមិ នចំបាច់មានការរបគល់ស្ិទិធរបទនលៅ

ើយ។

កូរម
ុ ៉ា ននកិចចរបជុំរបស្់មហាស្ននិបាត្គឺ វត្តមានោ៉ា ងត្ិ ច ២/៣ (ពី រភាគបី) ននស្មាជិកម្.ជ.ម្.

ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្ទំងអស្់ ល

យរាប់ បញ្ូច លទំងការចូលរួមល

កនុងករណីផ្ដលកិចចរបជុំមិនអាចរបរពឹត្តលៅបានល

យផ្ទទល់ ឬាមរយៈស្ិទិ រធ បទន។

យមូ លលេត្ុមិនរគប់កូរម
ុ ៉ា កិ ចចរបជុំ រត្ូវលលើកលៅរបជុំ លៅ

១៤ (ដប់បួន) នងៃរបត្ិទិនលរកាយ តាម្លពលលវោ ទី កផ្នលងរបជុំ និ ងរលបៀបវារៈដដដល។ កូ រម
ុ ៉ា ននកិចរច បជុំ
ដដលរត្ូវបានណលើកណពលលនោះ គឺវត្តមាន ១/២ (មួ យភាគពីរ) ននស្មាជិ កម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្
ទំងអស្់ល

យរាប់បញ្ូច លទំងការចូ លរួមល

យផ្ទទល់ និ ងាមរយៈស្ិទិ រធ បទន។

កនុងករណីផ្ដលកិចចរបជុំលលើកទី២

លៅផ្ត្មិ នអាចរបរពឹត្តលៅបានល

យមូលលេត្ុមិនរគប់កូរម
ុ ៉ា

កិ ចចរបជុំលនាោះនឹងរត្ូវលលើកលៅ ១៤ (ដប់បួន) នងៃរបត្ិ ទិន លរកាយលទៀត្ តាម្លពលលវោ ទី កផ្នលងរបជុំ និង
រលបៀបវារៈដដដល។ វត្តមានរបស្់ស្មាជិកម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្ទំងអស្់ លទោះល
ល

យផ្ទទល់ ឬ

យស្ិទិធរបទនកនុងកិចចរបជុលំ លើកលរកាយលនោះ នឹ ងបលងកើត្ជាកូរម
ុ ៉ា ស្រមាប់កិចចរបជុំលនាោះ។

២៤.៧
ស្ំល

លដើ មបីមានស្ុពលភាពអនុ វត្ត

រត្ូវស្លរមចល

យ

ងគំរទភាគលរចើន ហាស្ិបភាគរយបូ កមួ យ (៥០%បូ ក១) ននស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិធ

លបាោះលឆ្នត្ទំងអស្់ ផ្ដលចូលរួមកិចចរបជុំល
២៤.៨

រាល់លស្ចកតីស្លរមចរបស្់មហាស្ននិបាត្
យផ្ទទល់ និ ងាមរយៈស្ិទរិធ បទន។

ស្មាជិកម្.ជ.ម្.មានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្ទំងអស្់

ផ្ដលមានវត្តមានល

ស្ននិបាត្ អាច៖
កខ-

លធវើលស្ចកតីស្លរមចលលើបញ្ជ
ា ផ្ដលមិនរត្ូវបាន
ពិភាកាកនុងកិចរច បជុំ និង

យផ្ទទល់កុងកិ
ន
ចចរបជុំមហា

ក់កុងរលបៀបវារៈ
ន

ផ្ដលរត្ូវលលើកមក

លធវើលស្ចកតីស្លរមច លបើ លទោះបីជាកិ ចរច បជុំ មិនរត្ូវបានលកាោះអលញ្ជើញរត្ឹមរត្ូវាមនី ត្ិវ ិធីជា
ធរមាន។

២៤.៩

ការលបាោះលឆ្នត្រត្ូវលធវើល

ើងជាការស្មាៃត្់ ណលើកដលងដត្ម្ហាសននិបាត្សណរម្ចណរជើ សណរ ើសយកវ ិធី

ណបាេះណឆ្នត្តាម្រយៈការណលើកម្ដ។ ការសណរម្ចណោយម្ហាសននិបាត្អំ ពីការណរជើ សណរ ើសវ ិធី ណបាេះណឆ្នត្ណោយ
ណលើកម្ដណនេះ រត្ូវណធវើណឡើងតាម្រយៈការណលើកម្ដ។
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២៤.១០

របធាន

រត្ូវផ្ត្ងាំងបុគគលោ៉ា ងត្ិចមួ យរូប

កនុងចំលណាមអនកផ្ដលមានវត្តមានកនុងកិ ចចរបជុំ

មហាស្ននិបាត្ ឬកនុងចំ ណណាម្បុ គគលិកម្នអគគណលខាធិ ការោានរបស់ម្.ជ.ម្.

ឲ្យកត្់រាកំ ណត្់លេត្ុរបជុំ។

កំ ណត្់លេត្ុរបជុំរត្ូវមានបញ្ជ
ជ ក់កាលបរ ិលចេទ លពលលវោ ទី កផ្នលងរបជុំ ល្មោះអនកចូ លរួមផ្ដលមានវត្តមាន
ល

យផ្ទទល់ និ ងាមរយៈស្ិទិរធ បទន និងលស្ចកតីស្លរមចផ្ដលបានរត្ូវបានអនុ ម័ត្ឬបដិ លស្ធ។ កំណត្់

លេត្ុរបជុំរត្ូវបញ្ជ
ជ ក់ផងផ្ដរអំពីចំនួនស្ំល
ល

ងលឆ្នត្ននលស្ចកតស្
ី លរមច។ កំ ណត្់លេត្ុរបជុំ រត្ូវចុ ោះេត្ថលលខា

យរបធាន និ ងអនកផ្ដលទទួលកត្់រាកំណត្់លេត្ុ របជុំលនាោះ។
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ជ្ាំពូក្ទី ៥

ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ

ប្រការ ២៥.- ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ និងសមតែក្ច
ិ ច
២៥.១

ម្.ជ.ម្. រត្ូវបលងកើត្រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ ផ្ដលមានត្ួ នាទីដូចត្លៅ ៖
ក-

រគប់រគង និងស្លរមចការងាររបចំនងៃរបស្់ម្.ជ.ម្.

ខ-

បលងកើត្ និ ងអនុ ម័ត្លគលនលោបាយរបស្់ម្.ជ.ម្.

គ-

លរៀបចំាក់ផ្ត្ង ពិនិត្យ និ ង ផ្កផ្របវ ិធាន និ ងនីត្ិវ ិធីនានារបស្់ម្.ជ.ម្. ឲ្យកាន់ផ្ត្មាន
ភាពរបលស្ើរល

ឃ-

ើង

លរៀបចំ និងរត្ួត្ពិនិត្យស្កមមភាពបណុត ោះបណា
ត ល និ ងអភិ វឌ្ឍវ ិជាជជី វៈស្រមាប់មជឈត្តករ
របស្់ម្.ជ.ម្.

ង-

ផ្ត្ងាំង និង

រត្ួត្ពិ និត្យស្កមមភាពការងាររបស្់អគគលលខាធិ ការ និ ង

អគគលលខា-

ធិការ ា នទំងមូល
ច-

កំណត្់ ចំនួនបុ គគលិកផ្ដលរត្ូវលរជើ ស្លរ ើស្ លកខខណឌការងារ របាក់
របលោជន៍បនាទប់បនសំ

វ ិធានការវ ិន័ យ និ ង

ឈនួល និ ងអ

ត្ថ

លកខខណឌលផសងៗលទៀត្ផ្ដលរត្ូវយកមក

អនុវត្តចំលពាោះបុគគលិករបស្់អគគលលខាធិ ការ ា ន
ឆ-

ជ-

បលងកើត្ អនុ ម័ត្ និងផ្កផ្របយនតការ និ ងនី ត្ិវ ិធី នានា
មជឈត្តវ ិនិច័យ
េ ននស្ំណុំលរឿង ផ្ដលរគប់រគងល
ពិនិត្យ

និងាម

ស្រមាប់ពិនិត្យពិ ច័យលលើទរមង់នន

យម្.ជ.ម្.

នោថនភាពេិរញ្ដ វត្ថុរបស្់ម្.ជ.ម្.

េិរញ្ដ វត្ថុរបចំផ្ខ របចំរត្ីមាស្ និ ងរបចំឆ្នំ

ល

ផ្ដលលរៀបចំល

យផ្ផែកលលើរបាយការណ៍
យអគគលលខាធិការស្រស្ប

ាមវ ិធានជាធរមាន ផ្ដលអនុវត្តចំលពាោះដំ លណើរការរដាបាល និ ងេិរញ្ដ វត្ថុរបស្់ម្.ជ.ម្.
ឈ-

លរៀបចំ និ ងបញ្ូជ នឯកោរដូចខាងលរកាម លដើ មបីស្ុំការអនុ ម្័ត្ពី មហាស្ននិបាត្៖
ឈ.១- របាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថុរបចំឆ្នំរបស្់ម្.ជ.ម្.ននឆ្នំេិរញ្ដ វត្ថុមុន
ឈ.២- ងវ ិការបចំឆ្នស្
ំ រមាប់ឆ្នំេិរញ្ដ វត្ថចរនត
ុ
េិរញ្ដ វត្ថុបនាទប់ និ ង

ញ-

អនុវត្តលស្ចកតីស្លរមចនានារបស្់មហាស្ននិបាត្។
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និ ងងវ ិកាស្រមាប់រត្ីមាស្ទី មួយននឆ្នំ

២៥.២

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវរាយការណ៍ជូ នមហាស្ននិបាត្អំពីស្កមមភាពរបចំឆ្នំ

និ ងលស្ចកតី

ស្លរមចនានារបស្់ខួន។
ល
២៥.៣

កនុងការបំលពញត្ួនាទីដូចមានកំ ណត្់កុងរបការ
ន
២៥.១ ខាងលលើ រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិអាចលធវើការ

ស្លរមចចំបាច់នានាចំលពាោះកិចចការទំងឡាយណាផ្ដលមិនផ្មនជាស្មត្ថកិចចរបស្់មហាស្ននិបាត្

លេើយ

លស្ចកតីស្លរមចលនាោះ រត្ូវស្រស្បាមចាប់ និងបទបបញ្ដ ត្ជា
ិ ត ធរមាន។
២៥.៤

លដើ មបីជួយដល់ការបំ លពញត្ួនាទី

កមាមធិ ការលរជើស្ាំងមជឈត្តករ

និ ងភារកិ ចចរបស្់ខួន
ល

គណៈកមាមធិការវ ិន័យ

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវបលងកើត្គណៈ

គណៈកមាមធិការអប់ រ ំ និ ងបណុត ោះបណា
ត ល

និង

គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាព ផ្ដលមានត្ួនាទី និ ងស្មាស្ភាពដូ ចមានកំ ណត្់កុងបទបញ្ជ
ន
ជ នផទកុងលនោះ។
ន
រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិ អាចបលងកើត្គណៈកមាមធិការលផសងៗលទៀត្ ាមការចំបាច់។
២៥.៥

របស្ិនលបើ មហាស្ននិបាត្ ស្លរមចបដិ លស្ធលុបណចលណសចកតីសណរម្ចណាមួយរបស្់រកុមរបឹ កា

របត្ិ បត្តិ ការបដិ លស្ធលុបណចលលនាោះ មិនរត្ូវមានអានុ ភាពរបត្ិ ស្កមមល

ើយ។

ប្រការ ២៦.- ចាំនួនសមាជ្ិក្ និងសមាសភាពព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ
សាជិ ករកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវមានចំ នួនលស្ស្ មិ នលលើស្ពី ៧ (របាំពីរ) រូប និ ងម្ិ នរត្ូវត្ិ ច
ជាង ៥ (របាំ) រូបណឡើយ ។ មុ ន លពលបញ្ចប់អាណត្តិនីមួយៗ ផ្ដលមានរយៈលពល ៣ (បី) ឆ្នំ មហាស្ននិបាត្
អាចស្លរមចកំណត្់ចំនួនស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តស្
ិ រមាប់អាណត្តិបនាទប់។
ប្រការ ២៧.- ការទូទាត់សងការច្ំណាយ និងព្បាក្់ឧបតែមភ
ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តិ មិ នរត្ូវទទួលបានរបាក់ឈួលល
ន

ឧបត្ថមៃ ឬ ការទូ ទត្់ស្ងវ ិញ

ើយ ប៉ាុ ផ្នតអាចទទួលបានរបាក់

ចំលពាោះការចំ ណាយចំបាច់នានាផ្ដលបានលធវើស្រស្បាមវ ិធានកំ ណត្់ល

យ

រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិ។
ប្រការ ២៨.- ក្ិចចព្បជ្ុរាំ បស់ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ
២៨.១

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវរបជុលំ រៀងរាល់ផ្ខ។

កនុងកិ ចចរបជុន
ំ ី មួយៗរបស្់ខួន
ល

រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិ

រត្ូវកំណត្់កាលបរ ិលចេទ លពលលវោ និងទីកផ្នលងននកិ ចចរបជុំផ្ខបនាទប់។
២៨.២

រលបៀបវារៈផ្ដលរត្ូវលលើកមកពិភាកាស្រមាប់កិចចរបជុំផ្ខបនាទប់រត្ូវបញ្ូជ នលៅស្មាជិកទំងអស្់

ននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ ោ៉ា ងត្ិច ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ទិន មុ នកាលបរ ិលចេទរបជុំ ។
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២៨.៣

កនុងករណីគ្នមនរលបៀបវារៈចំបាច់ និងបនាទន់

ផ្ដលរត្ូវផ្ត្លលើកយកមកពិ ភាកាលៅកាលបរ ិលចេទ

ផ្ដលបានកំណត្់លទ កិចចរបជុផ្ំ ដលបានលរគងទុ កលនាោះអាចរត្ូវបានលលើក
លៅផ្ខបនាទប់ ាមការស្លរមចល
ស្ំល

ងភាគលរចើន ហាស្ិបភាគរយបូកមួយ (៥០%បូ ក១)

លទោះបី កុងករណ
ន
ី ណាក៏ល
លរៅពីការរបជុំរបចំផ្ខ
ល

យ

របស្់ស្មាជិករកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តទ
ិ ំងអស្់។

យ រកុមរបឹការបត្ិបត្តរិ ត្ូវជួ បរបជុំោ៉ាងត្ិ ចមួ យដងកនុងរយៈលពល ៣ (បី) ផ្ខ។

របធានរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

អាចលកាោះរបជុរំ កុមរបឹការបត្ិ បត្តលិ ពលណាក៏ បាន

យជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរលៅស្មាជិ ករកុមរបឹការបត្ិបត្តិទំងអស្់ោ៉ាងត្ិ ច ៧ (របាំពីរ) នងៃ

របត្ិ ទិន មុនកាលបរ ិលចេទរបជុ។
ំ ការជូនដំណឹងរត្ូវរួមបញ្ូច លផងផ្ដរនូវព័ត្៌មានអំ ពកា
ី លបរ ិលចេទ លពលលវោ
ទី កផ្នលងរបជុំ និងរលបៀបវារៈ។
២៨.៤

កិចចរបជុំ របស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តមួ
ិ យរូបរត្ូវមានស្ំល

រត្ូវចូលរួមល

ងលឆ្នត្មួយស្ំល

យស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្ត។
ិ

ស្មាជិ ក

ង។ ស្មាជិកភាគលរចើ នរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

អាចអលញ្ជើញបុគគលមួយរូប ឬលរចើនរូប រួមានជាអាទិ៍អគគលលខាធិ ការ ឲ្យចូ លរួមកនុងកិ ចចរបជុំ ឬផ្ផនកណាមួយ
ននកិ ចចរបជុំ របស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ ស្រមាប់លគលបំ ណងជាក់ោក់ណាមួ យ។
២៨.៥

ស្មាជិករបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិផ្ដលមិនអាចចូលរួមកនងកិ
ុ ចចរបជុំណាមួ យរបស្់រកុមរបឹកា

របត្ិបត្តិអាចផតល់ស្ិទិរធ បទនដល់ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តិមានក់លទៀត្ឲ្យត្ំ ណាងខលួនកនុងកិ ចចរបជុំ លនាោះ
និ ងលបាោះលឆ្នត្កនុងនាមខលួន។

ស្មាជិ កមានក់ៗមិ នអាចទទួ លស្ិទិធរបទនពី ស្មាជិករកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិមានក់

លទៀត្លលើស្ពី មួយលនាោះលទ។ ស្ិទិធរបទននឹ ងរត្ូវបានបញ្ជ
ជ ក់ និ ងភាជប់កុងកំ
ន
ណត្់ រាននកិ ចចរបជុំ លនាោះ។
២៨.៦

លដើ មបីណជៀស្វាងការភ័ នតរចឡំស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគលផ្ដលជាស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

ចំបាច់លធវើស្ិទិធរបទនលៅអនកត្ំណាងរបស្់ខួនល
ល
២៨.៧
របត្ិ បត្តិ ល
២៨.៨
ល

យស្ំល

មិន

ើ យ។

កូរម
ុ ៉ា ននកិចចរបជុំ គឺវត្តមានោ៉ា ងត្ិ ច ២/៣ (ពី រភាគបី) ននស្មាជិកទំងអស្់របស្់រកុមរបឹកាយរាប់បញ្ូច លទំងការចូលរួមល

យផ្ទទល់ ឬាមរយៈស្ិទិរធ បទន។

លដើ មបីមានស្ុពលភាពអនុវត្ត រាល់លស្ចកតីស្លរមចទំងអស្់របស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តរិ ត្ូវស្លរមច
ងគំរទភាគលរចើ នហាស្ិបភាគរយបូ កមួយ

ណោយផ្ទាល់ និ ងតាម្រយៈសិទិ រធ បទន។

កនុងករណីផ្ដលមានស្ំល

របធានរត្ូវមានឧត្តមានុភាព។ ការលបាោះលឆ្នត្ រត្ូវលធវើល
លបាោះលឆ្នត្រត្ូវលធវើល

(៥០%បូ ក១)
ើ ងល

ននសាជិ កដដលចូ លរួម្កិ ចចរបជុំ
ងលឆ្នត្លស្មើគន

យផ្ទទល់មាត្់ ឬល

ស្ំល

ងលឆ្នត្របស្់

យការលលើកនដ ប៉ាុ ផ្នតការ

ើងជាស្មាៃត្់ របស្ិនលបើ មានស្មាជិកណាមានក់ននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិលស្នស្
ើ ។
ុំ
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២៨.៩

កនុងករ

អាច៖

កខ២៨.១០

ី សាជិ កទំងអស់ម្នរកុម្របឹ ការបត្ិ បត្តិានវត្តានណោយផ្ទាល់កុងអងគ
ន
របជុំ កិ ចចរបជុំ
លធវើលស្ចកតីស្លរមចលលើបញ្ជ
ា ផ្ដលមិនរត្ូវបាន
ពិភាកាកនុងកិចចរបជុំ និង

ក់កុងរលបៀបវារៈ
ន

ផ្ដលរត្ូវលលើកមក

លធវើលស្ចកតីស្លរមចលបើ លទោះបី ជាកិ ចចរបជុំ មិនរត្ូលកាោះអលញ្
វ
ជ ើញរត្ឹមរត្ូវាមនី ត្ិវ ិធី ជាធរមាន។

លស្ចកតីស្លរមចរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ មិ នអាចរត្ូវបានលធវើល

ផ្លងផ្ត្លស្ចកតីស្លរមចលនាោះរត្ូវបានលធវើល
ទំងអស្់ននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

ើង ឬអនុម័ត្លរៅកិ ចចរបជុំ លលើក

ើងជាោយលកខណ៍អកេរ និ ងានចុ ោះេត្ថលលខាល

លស្ចកតីស្លរមចអាចរត្ូវបានលធវើល

ើងជាលរចើនចាប់។

យស្មាជិក

លស្ចកតីស្លរមច

មួ យចាប់ៗដូ ចៗគ្នន រួមបញ្ូច លគនបលងកើត្ជាចាប់ លដើ មននលស្ចកតីស្លរមចផ្ត្មួ យរបស្់រកុមរបឹ ការបត្ិ បត្ត។
ិ
២៨.១១

កិចចរបជុំ របស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវលធវើល

ើងលរកាមអធិបត្ី ភាពរបស្់របធាន ឬរបស្់អនុរបធាន

កនុងករណីផ្ដលរបធានអវត្តមាន។
២៨.១២

របធានរត្ូវផ្ត្ងាំងបុគគលោ៉ា ងត្ិចមួ យរូបឲ្យកត្់រាកំ ណត្់លេត្ុ របជុំ ។

កំ ណត្់ លេត្ុរបជុំ

រត្ូវមានបញ្ជ
ជ ក់កាលបរ ិលចេទ លពលលវោ ទីកផ្នលងរបជុំ ល្មោះអនកចូ លរួមផ្ដលមានវត្តមាន និ ងស្ិទិរធ បទន
ផ្ដលបានទទួល និងលស្ចកតីស្លរមចផ្ដលរត្ូវបានអនុម័ត្ ឬបដិ លស្ធល
ស្ំល

ងលឆ្នត្ស្រមាប់លស្ចកតីស្លរមចលនាោះ។

យរត្ូវមានបញ្ជ
ជ ក់ផងផ្ដរនូ វចំនួន

កំ ណត្់ លេត្ុ របជុំ នឹងរត្ូវលលើកយកមកពិ ភាកាលៅកនុងកិចច

របជុំបនាទប់ និងលរកាយពីមានការផ្កត្រមូវ និ ងឯកភាពរួចលេើយ កំ ណត្់ លេត្ុ របជុំ លនាោះរត្ូវចុ ោះេត្ថលលខា
ល

យរបធានកិ ចចរបជុំ និងអនកកត្់រាកំណត្់លេត្ុរបជុំ។

ើ ត ាំងសមាជ្ិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ
ប្រការ ២៩ : ការផ្តងត ាំង និងការទបាះទឆ្នតទព្ជ្ស
២៩.១

មហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ

រត្ូវលបាោះលឆ្នត្លរជើស្ាំងស្មាជិ ករកុមរបឹការបត្ិបត្តលិ ចញពីស្មាជិ ក

របស់ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្ ស្រមាប់អាណត្តិរយៈលពល ៣ (បី)ឆ្នំ។ ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ
មិ នអាចបំ ណពញម្ុ ខងារកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិលលើស្ពី

២

(ពី រ)

អាណត្តិល

ើយ។

ស្មាជិកទំងអស្់

របស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ លលើកផ្លងផ្ត្មុខត្ំ ផ្ណងជាលេរញ្ដិក អាចរត្ូវបានលរជើស្លរ ើស្ស្រមាប់រយៈលពល
២ (ពីរ) អាណត្តិជាប់ៗគន។
២៩.២

ស្មាជិកជាមជឈត្តករ ឬស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល អាចឈរល្មោះស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្លរជើស្ាំង

រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិបាន របស្ិនលបើស្មាជិកលនាោះបំ លពញលកខណស្មបត្តស្
ិ រមាប់ការផ្ត្ងាំងឲ្យឈរល្មោះ
លបាោះលឆ្នត្ដូចខាងលរកាម៖
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ល

ល

ក-

លបកខជន រត្ូវបានផ្ត្ងាំងល

យស្មា
ជិ កម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទលិ ធ បាោះលឆ្នត្ចំនួន២ (ពីរ) រូប

ខ-

លបកខជនផ្ដលរត្ូវបានផ្ត្ងាំង រត្ូវយល់រពមចំ លពាោះការផ្ត្ងាំងលនាោះ

គ-

ការផ្ត្ងាំង និងការយល់រពម ចំ លពាោះការផ្ត្ងាំងរត្ូវលធវើល

ើងជាោយលកខណ៍អកសរ

យមានចុោះេត្ថលលខារបស្់ភាគីទំង៣ (បី) ផ្ដលពាក់ ព័នធ និ ង
ឃ-

ស្មាជិកម្.ជ.ម្.មានក់ៗគ្នមនស្ិទិ ផ្ធ ត្ងាំងលបកខជនឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្លលើស្ពីមួយរូប

ង-

ស្មាជិកម.ជ.មផ្ដលបានផ្ត្ងាំងលបកខជនឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្រួចលេើយ មិនអាច ឈរ

ើយ។

ល្មោះជាលបកខជនស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្ល

ើយ លេើយលបកខជនផ្ដលបានឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្រួចលេើយ ក៏

មិ នអាចផ្ត្ងាំងលបកខជនលផសងលទៀត្លដើ មបីឈរល្មោះស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្ផ្ដរ។

២៩.៣

កនុងអំ

ុងលពល ៦០ (េុកស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន មុ នកាលបរ ិលចេទមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ ផ្ដលការ

លបាោះលឆ្នត្លរជើស្លរ ើស្ស្មាជិ ករកុមរបឹការបត្ិ បត្តិនឹងរត្ូវលធវើល
ការណរៀបចំ ការណបាេះណឆ្នត្ កំ

ើង រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវ បណងកើត្គ

ៈកម្ម

ត្់ និងជូ នដំ ណឹងដល់រប
ូ វនតបុគគល ឬនី ត្ិបុគគលទំងអស្់ផ្ដលមានស្ិទលិធ បាោះ

លឆ្នត្អំពី៖
ករបឹការបត្ិបត្តិ ល
ខ-

កាលបរ ិលចេទននការផ្ត្ងាំងលបកខជនស្រមាប់ឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្

ជាស្មាជិ ករកុម

យមានភាជប់ទរមង់ឯកោរស្រមាប់ការផ្ត្ងាំងលបកខជនឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្
កាលបរ ិលចេទននការលបាោះលឆ្នត្ ផ្ដលជាកាលបរ ិលចេទ

ននមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំមិនរត្ូវ

ត្ិ ចជាង២១ (នមៃមួយ) នងៃរបត្ិទិន បនាទប់ពីកាលបរ ិលចេទ ឈប់ ទទួ លការផ្ត្ងាំងលបកខជនឈរល្មោះលបាោះ
លឆ្នត្ និង
គ-

២៩.៤

លពលលវោ និងទីកផ្នលង ផ្ដលមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ និ ងការលបាោះលឆ្នត្រត្ូវលរៀបចំ។

ឯកោរននការផ្ត្ងាំង

លបកខជនឈរល្មោះលបាោះលឆ្នត្។

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវពិនិត្យលមើលឯកោរននការផ្ត្ងាំងលបកខជន

ស្លរមចពីភាពរត្ឹមរត្ូវននឯកោរលនាោះល
លធវើការ

រត្ូវបញ្ូជ នលៅអគគលលខាធិការ ា នរត្ឹមកាលបរ ិលចេទននការផ្ត្ងាំង
និង

យលោងាមរបការ២៩.២ខាងលលើ។ កនុងរយៈលពល ២ (ពីរ) នងៃ

រកុមរបឹការបត្ិបត្តរិ ត្ូវអនុញ្ជដត្ឲ្យមានការផ្កត្រមូវចំ លពាោះឯកោរននការផ្ត្ងាំងផ្ដលមិ នស្រស្ប

ាមរបការ ២៩.២ ខាងលលើ។ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវបដិ លស្ធឯកោរននការផ្ត្ងាំងផ្ដលបានផ្កត្រមូវ
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លេើយ

ប៉ាុផ្នតលៅផ្ត្មានភាពមិនស្មស្រស្ប

ល

យភាជប់ជាមួ យលស្ចកតីពនយល់លៅអនកស្ុំការទទួលោគល់

ការផ្ត្ងាំង និងអនកផ្ដលរត្ូវបានផ្ត្ងាំង។
២៩.៥

របស្ិនលបើ លបកខជនផ្ដលបានបំលពញលកខណស្មបត្តិស្រមាប់ការផ្ត្ងាំងមានចំ នួនត្ិ ចជាង

លស្មន
ើ ឹងចំនួនត្ំផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិផ្ដលបានកំ ណត្់
ខាងលលើ

ល

យមហាស្ននិបាត្ស្រស្បាមរបការ

ការផ្ត្ងាំងលបកខជននឹងរត្ូវចប់ លផតើមោរជាងមស្
ី រមាប់រយៈលពល

១៥

(ដប់របាំ)

ឬ
២៦

នងៃរបត្ិ ទិន

ស្រស្បាមនីត្ិវ ិធីននការផ្ត្ងាំង និងលកខណស្មបត្តិផ្ដលបានកំ ណត្់ ខាងលលើ។ របស្ិនលបើលៅកាលបរ ិលចេទ
ផ្ត្ងាំងលបកខជនោរជាងមី

ចំនួនលបកខជនផ្ដលបានបំ លពញលកខណៈស្មបត្ិនត នការផ្ត្ងាំងលៅផ្ត្មាន

ចំ នួនត្ិ ចជាងឬលស្មើនឹងចំនួនត្ំផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

លបកខជនទំងលនាោះនឹ ងរត្ូវបានលរជើ ស្ាំងជា

ស្វ័យរបវត្តិ។ លៅកនុងករណីលនោះ និងស្រស្បាមរបការ៣០.៣ ខាងលរកាម មហាស្ននិបាត្រត្ូវផ្ត្ងាំង និង
លរជើស្ាំងលបកខជនបផ្នថមលដើ មបីបន្រងគប់ត្ំផ្ណងទំងអស្់កុងរកុ
ន
មរបឹការបត្ិបត្ត។
ិ
២៩.៦

របស្ិនលបើ ចំនួនលបកខជនផ្ដលបានបំលពញលកខណៈស្មបត្ិស្រមាប់
ត
ការផ្ត្ងាំងមានចំ នួនលរចើន

ជាងចំនួនត្ំផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិផ្ដលមានស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្
បញ្ជីល្មោះលបកខជន

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវបញ្ូជ ន

និងល្មោះអនកត្ំណាងស្រមាប់លបកខភាពជានី ត្ិបុគគលលៅស្មាជិកម្.ជ.ម្.ផ្ដលមាន

ស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្ទំងអស្់ោ៉ាងត្ិច ៧ (របាំពីរ) នងៃរបត្ិ ទិន មុ នកាលបរ ិលចេទលបាោះលឆ្នត្។
២៩.៧

ការលបាោះលឆ្នត្ននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវលរៀបចំ កុងកិ
ន
ចចរបជុំមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នា
ំ មរយៈការ

លបាោះលឆ្នត្ជាស្មាៃត្់លលើស្នលឹកលឆ្នត្ផ្ដលណរៀបចំល
២៩.៨

យអគគលលខាធិ ការ ា ន ។

វ ិធានស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្ដូចខាងលរកាមនឹ ងរត្ូវអនុ វត្តកុងកិ
ន
ចចរបជុំ មហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ៖
ក-

កនុងស្នលឹកលឆ្នត្នីមួយៗ

រត្ូវលរៀបាមលំ

ប់ពយញ្ជនៈននល្មោះរបស្់លបកខជនទំងអស្់

ផ្ដលស្រលស្រជាពយញ្ជនៈឡាាំងត្ំលរៀបទនទឹមនឹ ងល្មោះជាភាោផ្ខមរ។

ស្រមាប់លបកខជនជានី ត្ិបុគគលរត្ូវ

សរណសរណ្មេះរបស់នីត្ិបុគគលរពម្ជាម្ួ យណ្មេះរបស់អនកត្ំ ណាង។
ខ-

ស្មាជិកននម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្ រួមបញ្ូច លទំងលបកខជនឈរល្មោះ អាច

លបាោះលឆ្នត្បានមួយស្ំល
គ-

ងស្រមាប់ត្ំផ្ណងនី មួយៗកនុងរកុមរបឹការបត្ិ បត្ត។ិ

គមនស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.រូបណាអាចលបាោះលឆ្នត្បានលរចើ នជាងមួ យស្ំល

ងឲ្យ

លៅលបកខជនកខជនណាមានក់លនាោះលទ។
ឃ-

ការលបាោះលឆ្នត្ល

យស្ិទិ រធ បទនរត្ូវបានអនុញ្ជដត្កនុងលកខខណឌថាស្ិទិធរបទនរត្ូវបាន

ផតល់លៅស្មាជិកម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្មានក់លទៀត្។
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ស្មាជិកម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្

មានស្ិទិទ
ធ ទួ លយកស្ិទិធរបទនផ្ត្មួយប៉ាុលណាណោះ។ ស្ិទធរបទន

រត្ូវលធវើល

ើងជាោយលកខណ៍អកសរ

និ ងកត្់ រាកនុងកំណត្់លេត្ុរបជុំ។
ង-

គ

ៈកម្មការណរៀបចំ ការណបាេះណឆ្នត្ រត្ូវលៅណ្មេះរូបវនតបុគគល ឬនី ត្ិបុគគលផ្ដលមាន

ស្ិទិលធ បាោះលឆ្នត្ ាមលំ
ច-

ប់ល្មោះផ្ដលស្រលស្រជាភាោឡាាំងឲ្យល

ើងលបាោះលឆ្នត្ ។

លដើ មបីលបាោះលឆ្នត្ ស្មាជិ កម្.ជ.ម្.ផ្ដលមានស្ិទិ លធ បាោះលឆ្នត្រត្ូវ

(×) កនុងរបអប់កាលរ ផ្ដល
ឆ-

ក់ ស្ញ្ជដ () ឬ ស្ញ្ជដ

ក់ស្រមាប់ល្មោះលបកខជននី មួយៗ។

រូបវនតបុគគល ឬនីត្ិបុគគលផ្ដលលបាោះលឆ្នត្រត្ូវ

លឆ្នត្បិទជិត្។

២៩.៩ គ

ៈកម្មការណរៀបចំ ការណបាេះណឆ្នត្

នី មួយៗ

និងកត្់រាចំនួនស្ំល

ក់ស្នលឹកលឆ្នត្របស្់ពួកលគ លៅកនុងរបអប់

រត្ូវរាប់ ចំនួនស្ំល

ងលឆ្នត្ផ្ដលបានលបាោះឲ្យលបកខជន

ងលឆ្នត្ទំងលនាោះលៅពី លរកាយល្មោះលបកខជននី មួយកនុងទរមង់

អគគលលខាធិការ ា នបានកំណត្់។ វ ិធានខាងលរកាមរត្ូវអនុវត្ត៖
របស្ិនលបើ ស្នលឹកលឆ្នត្ បងាាញ ស្ំល

កផ្ដលរត្ូវបាន

ក់ឲ្យលបាោះលឆ្នត្ ស្ំល

ខផ្ដលរត្ូវបាន

ងលឆ្នត្លរចើ នជាងត្ំ ផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

ងលឆ្នត្ទំងអស្់ននស្នលឹកលឆ្នត្លនាោះរត្ូវបានចត្់ទុកថាឥត្បានការ។

របស្ិនលបើ ស្នលឹកលឆ្នត្បងាាញស្ំល
ក់ឲ្យលបាោះលឆ្នត្

ផ្ដល

ស្ំល

ងលឆ្នត្ត្ិ ចជាងត្ំផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

ងលឆ្នត្ទំងអស្់ននស្នលឹកលឆ្នត្លនាោះរត្ូវមានស្ុពលភាព និ ង រត្ូវ

បានរាប់។
គ-

ស្នលឹកលឆ្នត្ផ្ដលរត្ូវបានគូ ស្ស្ញ្ដ លផសងលរៅពី ស្ញ្ជដកំ ណត្់ កុងរបការ
ន
២៩.៨(ច)ខាង

លលើ រត្ូវចត្់ទុកថាឥត្បានការ។

២៩.១០ គ
ាំង។

ៈកម្មការណរៀបចំ ការណបាេះណឆ្នត្

លបកខជន

ផ្ដលបានទទួ លស្ំល

រត្ូវរាយល្មោះលបកខជនាមលំ
ងលឆ្នត្លរចើ នបំ ផុត្

កនុងរកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិរត្ូវបានចត្់ទុកថាបានជាប់ លឆ្នត្។

និ ងផ្ដលមានចំ នួនលស្មើនឹងចំ នួនត្ំ ផ្ណង

របស្ិនលបើ បញ្ជីននលបកខជនផ្ដលជាប់ លឆ្នត្មិ នអាចកំ ណត្់ បាន

(ពីរ) ឬលរចើនរូប បានទទួលស្ំល

ប់ពយពាជនៈននភាោឡា

ល

យោរផ្ត្មានលបកខជន

ងលឆ្នត្លស្មើគន កិ ច្ចររជុំមហាសន្និបាតររចុំឆ្នដ
ុំ ដដលន

កា របាោះរឆ្នតរលើកទីពី សម្រមាប់ នបក្ខជនដដលទទួ លបានសំនេងននោត្នសមើគ្នោន
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ោះ ។

២

ោះ រតូវរ ៀរច្ុំ

ររសិន្ររើ ររកខជន្

រៅដតទទួលបាន្សុំរេងរឆ្នតរសមើគ្ននកនងកា របាោះរឆ្នតរលើកទីពី

លបកខជនផ្ដលមានអាយុលរចើនជាងលគ

នឹ ងរត្ូវបានលរជើស្លរ ើស្ ចំលពាោះលបកខជនជានីត្ិបុគគល អាយុរបស្់អនកត្ំ ណាង គឺ ជាកាតកំ ណត្់។
គណៈកមាមការលបាោះលឆ្នត្ រត្ូវរបកាស្លទធផលការលបាោះលឆ្នត្ភាលមៗកនុងកិចចរបជុម
ំ ហាស្ននិបាត្

និ ងបនាទប់មករត្ូវជូនដំណឹងលៅស្មាជិកទំងអស្់របស្់ម.ជ.ម. ក៏ ដូចជាោធារណៈជនអំពីលទធផលលនោះ។
ស្រស្បាមវ ិធានស្តីពីការលបាោះលឆ្នត្ផ្ដលអនុ ម័ត្ល

យរកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិ ស្មាជិករកុមរបឹកា

របត្ិ បត្តិ ផ្ដលលទើ បរត្ូវបានលបាោះលឆ្នត្ងមី រត្ូវចូ លកាន់ ត្ំផ្ណងកនុងរយៈលពល ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិទិន
បនាទប់ ពីបានការបញ្ជ
ជ ក់ ពីការលបាោះលឆ្នត្។
២៩.១១

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិអាចផ្ត្ងាំងគណៈកមាមការណរៀបចំ ការណបាេះណឆ្នត្ឲ្យរត្ួត្ពិ និត្យការផ្ត្ងាំង

ការឈរល្មោះ និងណរៀបចំដំលណើរការលបាោះលឆ្នត្។ គណៈកមាមការលបាោះលឆ្នត្ផ្ដលរត្ូវបានផ្ត្ងាំង រត្ូវ
អនុ ម័ត្វ ិធានលបាោះលឆ្នត្

កំណត្់ អំពីនីត្ិវ ិធី ននការផ្ត្ងាំងការឈរល្មោះសរាប់ការលបាោះលឆ្នត្លរជើ ស្លរ ើស្

ស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តិស្រស្បាមបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ។
ន
ប្រការ ៣០.- ការបញ្ច ប់សមាជ្ិក្ភាពផ្នសមាជ្ិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្បតិបតតិ
៣០.១

ស្មាជិកននរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

កនុងករណីណាមួយដូចខាងលរកាម៖

៣០.២

ផ្ដលជាស្មាជិកជាមជឈត្តកររត្ូវលចញពី ត្ំផ្ណងរបស្់ខួនលៅ
ល

ក-

កាលយជាអស្មត្ថជនផ្ផនករូបរាងកាយឬស្ត្ិោមរត្ី មិ នអាចបំ លពញត្ួ នាទីរបស្់ខួនបាន
ល

ខ-

រត្ូវបានផតនាទលទស្ពីបទមជឈិម ឬបទឧរកិដា

គ-

អវត្តមានពី កិចចរបជុំ ៣ (បី) ដងជាប់ ៗគនល

ឃ-

រត្ូវបានរបកាស្កស័យធនល

ង-

បានស្ុំោឈប់ជាោយលកខណ៍អកសរពីរកុមរបឹការបត្ិបត្ត

ច-

ផ្លងជាស្មាជិ កម្.ជ.ម្. ឬ

ឆ-

បានទទួ លមរណភាព។

ស្មាជិកននរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

យគមនមូ លលេត្ុ ស្មរមយ

យត្ុ ោការ

ផ្ដលជាស្មាជិកជានីត្ិបុគគល

លៅកនុងករណីណាមួ យដូចខាងលរកាម៖
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រត្ូវលចញពី ត្ំផ្ណងរបស្់ខួន
ល

ក-

រត្ូវបានផតនាទលទស្ពីបទមជឈិម ឬបទឧរកិដា

ខ-

អវត្តមានពី កិចចរបជុំ ៣ (បី) ដងជាប់ ៗគនល

គ-

រត្ូវបានរបកាស្កស័យធនល

យត្ុ ោការ

យគមនមូ លលេត្ុស្មរមយ
ឬរត្ូវបាន

ក់ឲ្យស្ថិត្លៅលរកាមដំលណើរការ

ននការជរមោះបញ្ជី

៣០.៣
បត្តលិ

ឃ-

បានស្ុំោឈប់ជាោយលកខណ៍អកសរពីរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

ង-

ផ្លងជាអនកត្ំណាងរបស្់ស្មាជិ កជានី ត្ិបុគគល ឬ

ច-

ផ្លងជាស្មាជិ កម្.ជ.ម្.។

របស្ិនលបើស្មាជិ ករកុមរបឹការបត្ិបត្តិ បានបាត្់ បង់ ស្មាជិ កភាពរបស្់ខួនកន
ល ុងរកុមរបឹ ការបត្ិ

យមូលលេត្ុណាមួយ របធានរត្ូវលកាោះរបជុំ មហាស្ននិបាត្វ ិោមញ្ដ លដើមលរជើ
បី ស្ាំងស្មាជិកងមស្រមាប់
ី

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
ផ្ដលទំលនរលនោះ រត្ូវលធវើល

ការលបាោះលឆ្នត្លរជើ ស្ាំងស្មាជិកងមស្
ី រមាប់ជំនួស្ត្ំផ្ណងកនុងរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ
ើងស្រស្បាមរបការ ២៩។ ស្មាជិកងមីរត្ូវបនតត្ំផ្ណងស្រមាប់រយៈលពលផ្ដលលៅ

ស្ល់ននអាណត្តិរបស្់ស្មាជិ ករកុមរបឹការបត្ិបត្តិមុន។

ប្រការ ៣១.- អាណ្តតិ និងការទបាះទឆ្នត
៣១.១

ស្មាស្ភាពរបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តរិ ម
ួ មាន៖
ក-

របធាន មួយរូប

ខ-

អនុរបធាន មួយរូប

គ-

លេរញ្ដិក មួយរូប និង

ឃ-

ស្មាជិក ោ៉ា ងលរចើ ន ៤ (បួ ន) រូប ។

មហាស្ននិបាត្ រត្ូវកំណត្់ ចំនួនស្មាជិកននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិស្រស្បាម
បញ្ដត្ិខា
ត ងលលើ។ របធាន
របស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តគ
ិ ឺជារបធានម្.ជ.ម្. និ ងជាអនកត្ំ ណាងតាម្ផលូវចាប់ របស់ ម្.ជ.ម្. ។ អនុ របធាន
របស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្ិរត ត្ូវជួយការងាររបស្់របធាន
អវត្តមាន។

និ ងជំ នួស្របធានកនុងអំ

លេរញ្ដិករត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យការរគប់រគងេិរញ្ដ វត្ថុរបស្់អគគលលខាធិ ការ

ុងលពលផ្ដលរបធាន

ឬរត្ូវផតល់ស្មត្ថកិចចដល់

បុ គគលិកអគគលលខាធិការ ា នកនុងការរបមូ លចំ ណូល និ ងចំណាយ និ ងរត្ូវទទួ លខុស្រត្ូវកនុងការរគប់រគង
េិរញ្ដ វត្ថុនផទកុងរបស្់
ន
ម្.ជ.ម្.។

41

៣១.២

ស្មាជិកភាគលរចើ នននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវមានស្ញ្ជ
ជ ត្ិផ្ខមរ។ របធាន និ ងលេរញ្ដិក រត្ូវមាន

ស្ញ្ជ
ជ ត្ិ ផ្ខមរ។
៣១.៣

របធាន អនុរបធាន និងលេរញ្ដិក រត្ូវណបាេះណឆ្នត្លរជើ ស្ាំងោច់ ណោយដឡកពី គ្ននល

យរកុម-

របឹការបត្ិបត្តិលចញពីស្មាជិកននរកុមរបឹការបត្ិបត្តិកុងកិ
ន ចរច បជុំដំបូងននអាណត្តិ ៣ (បី ) ឆ្នំ ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ រត្ូវបានលរជើ ស្ាំង។
៣១.៤

របធានរត្ូវលរជើស្ាំងល

យស្ំល

ងភាគលរចើ នននស្ំល

ងលឆ្នត្ទំងអស្់ផ្ដលបានលបាោះ។ របស្ិ

នលបើ គមនលបកខជនរូបណា រត្ូវបានលរជើស្ាំងលទ កិ ចរច បជុំស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្លលើកទី ពីររត្ូវលធវើល
អំ
ស្ំល

ុងលពលមិនលលើស្ពី ១៥ (ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ទិន ល

យមានផ្ត្លបកខជន ២ (ពី រ) រូបផ្ដលទទួលបាន

ងលឆ្នត្ភាគលរចើនជាងលគ ឬលបកខជន ២ (ពី រ) ឬលរចើ នរូប ផ្ដលបានទទួ លស្ំល

ងលឆ្នត្លស្មើគនកនុងការ

លបាោះលឆ្នត្លលើកទីមួយប៉ាុលណាណោះផ្ដលមានស្ិទឈ
ិ ធ រល្មោះស្រមាប់ការលបាោះលឆ្នត្លលើកទី ពីរលនោះ។
ផ្ដលទទួលបានស្ំល

ងលឆ្នត្ភាគលរចើនជាងលគកនុងការលបាោះលឆ្នត្លលើកទី ពីរ

របស្ិនលបើមានលបកខជនទទួលបានស្ំល
លរចើនជាងលគនឹងរត្ូវបានលរជើ ស្ាំង

ើងកនុង

លបកខជន

នឹ ងរត្ូវបានលរជើ ស្ាំង។

ងលឆ្នត្លស្មើគនកនងការលបាោះលឆ្
ន ត្លលើកទី ពីរ លបកខជនផ្ដលមានអាយុ
ុ

និងរបស្ិនលបើលបកខជនលនាោះគឺជាស្មាជិកជានី ត្ិបុគគលអាយុរបស្់អនក

ត្ំ ណាងគឺជាកាតកំណត្់។
៣១.៥

អនុ របធាន

ផ្ដលបានលបាោះ។

និងលេរញ្ដិក

កនុងករណីផ្ដលស្ំល

រត្ូវលរជើ ស្ាំងល
ងលឆ្នត្លស្មើគន

យស្ំល

ងភាគលរចើនននស្ំល

ងលឆ្នត្ទំងអស្់

ស្មាជិករកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិណាផ្ដលមានអាយុ

លរចើនជាងលគនឹ ងរត្ូវបានលរជើ ស្ាំង និងរបស្ិនលបើ លបកខជនជាស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល អាយុរបស្់អនកត្ំ ណាង
គឺ ជាកាតកំណត្់។
៣១.៦

របស្ិនលបើត្ំដ

ងរបស្់របធាន អនុ របធាន ឬលេរញ្ដិកកាលយជាទំ លនរល

យោរមូ លលេត្ុណា

មួ យ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវលរជើស្ាំងស្មាជិកមួយរូបពី ស្មាជិ ករបស្់ខួន
ល ឲ្យកាន់ត្ំផ្ណងផ្ដលទំលនរលនាោះ
ស្រស្បាមនីត្ិវ ិធីននរបការលនោះ។ សាជិ កលនាោះរត្ូវបនតត្ំផ្ណងផ្ដលទំលនរលនាោះរហូត្ដល់ចប់ អា
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ត្ត។
ិ

ជ្ាំពូក្ទី ៦

គណ្ៈក្មាមធិការ

ប្រការ ៣២.- សមតែក្ច
ិ ក្
ច ងការបទងក
នុ
ើតគណ្ៈក្មាមធិការ
រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិអាចបលងកើត្គណៈកមាមធិការ ឬ អនុគណៈកមាមធិ ការ ស្រមាប់បំលពញកិចចការ
ឬគលរមាងនានាល

យស្ំល

ងភាគលរចើនហាសិបភាគរយបូ កម្ួ យ (៥០%បូ ក១) ។ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តអា
ិ ច

កំ ណត្់ ឬផ្កផ្របការលរៀបចំរចនាស្មព័នធ និងត្ួនាទីរបស្់គណៈកមាមធិការ ឬអនុ គណៈកមាមធិការទំងលនាោះ។

ប្រការ ៣៣.- បទបបញ្ញ តតិទូទៅសព្មាប់គណ្ៈក្មាមធិការ
៣៣.១

លលើកផ្លងផ្ត្រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

កំ ណត្់

លផសងពីលនាោះ

គណៈកមាមធិការនី មយ
ួ ៗរត្ូវមាន

ស្មាជិក ៣ (បី ) រូប និងស្មាជិកបំរង
ុ ៣ (បី) រូប។ ចំ នួនស្មាជិ ករបស្់គណៈកមាមធិ ការនី មួយៗ អាចរត្ូវ
បានផ្ទលស្់បូររបស្ិ
ត
នលបើរកុមរបឹការបត្ិបត្តយល់
ិ
ថាចំបាច់។
នឹ ងរត្ូវបានអណញ្ជើញតាម្លកខ
របស់ខួនបាន។
ល
៣៣.២

ស្មាជិក

ស្មាជិកបំ រង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការនី មួយៗ

ៈបតូរណវន ណដើ ម្បីជំនួសសាជិ កគ

ៈកាមធិ ការដដលម្ិ នអាចបំ ណពញត្ួ នាទី

និងស្មាជិកបំរង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការនឹ ងរត្ូវបានផ្ត្ងាំងល

យរកុមរបឹ ការបត្ិ

បត្តិ។ ស្មាជិក ឬស្មាជិកបំរង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការមួ យមិ នអាចជាស្មាជិ ក ឬស្មាជិកបំ រង
ុ របស្់គណៈ
កមាមធិ ការមួយលទៀត្ល

ើយ។

ការផ្ត្ងាំងគណៈកមាមធិការជានិចចកាលរត្ូវមានស្មាជិកជាមជឈត្តករោ៉ា ង

ត្ិ ចមួយរូប និងស្រស្បាមអត្ថិភាពជាក់ ផ្ស្តងរបស្់ស្មាជិកជានី ត្ិបុគគល រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវពាោម្
ផ្ត្ងាំងស្មាជិ កជានីត្ិបុគគលោ៉ា ងត្ិ ចមួយរូប។
៣៣.៣

អាណត្តិរបស្់ស្មាជិ ក ឬស្មាជិកបំរង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការ មានរយៈលពល ៣ (បី) ឆ្នំ។

ស្មាជិក ឬស្មាជិ កបំ រង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការ មិ នអាចបណរម្ើការលលើស្ពី ២ (ពី រ) អាណត្តិជាប់ៗគន ណៅ
កនុងគណៈកមាមធិការដត្ម្ួ យល
២(
គ

ពី រ)

អា

ើយ។ ស្មាជិក ឬស្មាជិកបំរង
ុ របស្់គណៈកមាមធិការ ដដលបណរម្ើ ការចំ នួន

ត្តិជាប់ ៗគ្ននណៅកនុងគណៈកមាមធិការដត្ម្ួ យ រត្ូវ

ម្ិ នបណរម្ើ ការម្ួ យអា

ៈកាមធិ ការនានារបស់ម្.ជ.ម្ ម្ុ ននឹ ងអាចរត្ូវបានដត្ងតាំងសារជាថមី។

៣៣.៤

ត្តិណៅកនុង

ស្មាជិក និងស្មាជិកបំរង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការនី មួយៗ នឹ ងរត្ូវបានផ្ទលស្់បូរឆ្
ត ល ស្់គន ល

យ

ស្មាជិក ឬស្មាជិ កបំ រង
ុ ោ៉ា ងត្ិច ២ (ពី រ) រូប ប៉ាុ ផ្នតមិនរត្ូវមានការផ្ទលស្់បូរស្មាជិ
ត
ក ឬស្មាជិ កបំរង
ុ
លលើស្ពី ៤ (បួន) រូបកនុងមួយឆ្នំលនាោះលទ លលើកផ្លងផ្ត្រត្ូវបានកំ ណត្់ លផសងល
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យរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។

៣៣.៥

ស្មាជិករបស្់គណៈកមាមធិការនី មួយៗរត្ូវលរជើ ស្ាំង លលខាមានក់ពីកុងចំ
ន
លណាមស្មាជិកទំង

អស្់របស្់ខួន។
ល
របធានរបស្់គណៈកមាមធិការទំងអស្់រត្ូវជាស្មាជិករបស្់រកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិ លលើកផ្លងផ្ត្
របធានននគណៈកមាមធិការផ្ត្ងាំងម្ជឈត្តករ

ផ្ដលរត្ូវផ្ត្ជារបធានរបស្់រកុមរបឹ ការបត្ិបត្ត។
ិ

កមាមធិ ការនីមួយៗរត្ូវរកាទុកកំណត្់រាននការរបជុំ

គណៈ-

និ ងលស្ចកតស្
ី លរមចទំងអស្់របស្់ខនណោយបងា
ាញ
ួល

មូ លលេត្ុ លេើយគណៈកមាមធិ ការនីមួយៗរត្ូវបញ្ូជ នចាប់ចមលងននកំ ណត្់រាទំងលនាោះលៅរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

៣៣.៦

ស្មាជិក និងស្មាជិកបំរង
ុ ននគណៈកមាមធិការនីមួយៗរត្ូវស្ថិត្លៅលរកាមកាត្ពវកិចចដ៏ត្ឹ ងរុង
ឹ កនុង

ការបងាាញលៅរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ
ត្ួ នាទី

អំពីទំនាស្់ផលរបលោជន៍នានាផ្ដលអាចមានពាក់ ព័នធនឹងការបំលពញ

ឬភារកិ ចរច បស្់ខួនកន
ល ុងគណៈកមាមធិ ការ។

ស្មាជិក

លស្ចកតីស្លរមចណាផ្ដលអាចនាំឲ្យមានភាពលលមែៀង។
៣៣.៧

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

អាចដកស្មាជិ ក

និ ងស្មាជិកបំរង
ុ រត្ូវដកខលួនលចញពីការណធវើ

ឬស្មាជិកបំរង
ុ ណាានក់លចញពីគណៈកមាមធិ ការណា

ម្ួ យ ណោងាមលោបល់របស្់គណៈកមាមធិការវ ិន័ យ ណោយម្ូ លណហត្ុ ណាម្ួ យជាពិ ណសសពាក់ ព័នធនឹងភាព
ស្ុចរ ិត្ននស្កមមភាពរបស្់ស្មាជិក

ឬស្មាជិ កបំ រង
ុ កនុងត្ួនាទី ជាស្មាជិ កឬស្មាជិកបំរង
ុ ននគណៈកមាម

ធិ ការ។ ការខកខានកនងការបងា
ា ញអំពីទំនាស្់ផលរបលោជន៍គឺជាមូល ា នមួ យស្រមាប់ការដកលចញលនោះ។
ុ
៣៣.៨

របស្ិនលបើ ស្មាជិ ក ឬស្មាជិ កបំ រង
ុ របស្់គណៈកមាមធិ ការ បានបាត្់ បង់ត្ំដ

របឹការបត្ិបត្តិរត្ូវផ្ត្ងាំងស្មាជិក ឬស្មាជិ កបំ រង
ុ ងមីកុងអំ
ន

កាលបរ ិលចេទផ្ដលស្មាជិក ឬស្មាជិកបំរង
ុ រត្ូវបានបាត្់ បង់ ត្ំដ
៣៣.៩

លស្ចកតីស្លរមចរបស្់គណៈកមាមធិ ការរត្ូវលធវើល

ើ ងល

របស្់ខួន។
ល
ស្មាជិ ក និងស្មាជិកបំរង
ុ មិនអាចលធវើស្ិទិធរបទនល
៣៣.១០

ងរបស្់ខួន
ល រកុម

ុងលពល ៣០ (ោមស្ិប) នងៃរបត្ិ ទិន ចប់ពី
ង។

យស្ំល

ងភាគលរចើ នននស្មាជិ កទំងអស្់

ើ យ។

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ អាចកំណត្់វ ិធានបផ្នថមពាក់ព័នធនឹងការរបត្ិបត្តិ និ ងនី ត្ិវ ិធីសរាប់ ណធវើការ

របស្់គណៈកមាមធិការនី ម្ួយៗ។

ប្រការ ៣៤.- ការបទងកើត និងតួនាទីរបស់គណ្ៈក្មាមធិការ
៣៤.១

គណៈកមាមធិការខាងលរកាមរត្ូវបានបលងកើត្ល
កខ-

គណៈកមាមធិការផ្ត្ងាំងម្ជឈត្តករ
គណៈកមាមធិការវ ិន័យ
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ើងលដើ មបីជួយ
សរម្ួលការងាររបស្់រកុមរបឹកា
របត្ិបត្តិ៖

គឃ៣៤.២

គណៈកមាមធិការអប់រ ំ និងបណុត ោះបណា
ត ល និ ង
គណៈកមាមធិការស្មាជិ កភាព។

គណៈកមាមធិការផ្ត្ងាំងម្ជឈត្តកររត្ូវមានត្ួនាទី និ ងភារកិ ចចដូចខាងលរកាម៖

សណរម្ចផ្ត្ងាំងមជឈត្តរករស្រស្បាមវ ិធានស្តីពីមជឈត្តការរបស្់ម្.ជ.ម្.

កខ-

ស្លរមចលលើការត្វា៉ា ពាក់ព័នធនឹងការកំណត្់យុាតធិ ការរបស្់ ម.ជ.ម. ស្រស្បាមវ ិធានស្តីពី

គ-

ាមស្ំលណើរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ផតលល់ ោបល់ចំលពាោះកិ ចចការនានាផ្ដលពាក់ព័នន
ធ ឹង

ឃ-

បំលពញត្ួនាទីលផសងលទៀត្ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិបត្តលិ ស្នើល

មជឈត្តការ
ដំ លណើរការននការផ្ត្ងាំងម្ជឈត្តករស្សបតាម្វ ិធានស្តីពីមជឈត្តការរបស្់ម្.ជ.ម្. និ ង

៣៤.៣

ើង។

គណៈកមាមធិការវ ិន័យរត្ូវមានត្ួ នាទី និ ងភារកិ ចចដូចខាងលរកាម៖
ក-

ផ្តល់រោរល់ជូនរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិពាក់ ព័នធនឹងរបការ ១៩ និ ងរបការ ៣០ ខាងលលើ

និ ងវ ិធានលផសងៗរបស្់ម្.ជ.ម្. ពាក់ ព័នន
ធ ឹងការោក់ ទ
ខ-

ឌ កម្មលលើស្មាជិករបស់ម្.ជ.ម្.

ផតល់លោបល់ចំលពាោះកិចចការនានាផ្ដលពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការ

ក់ទ

ឌ កម្មាមស្ំលណើរបស្់

រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ និង
គ៣៤.៤

បំលពញត្ួនាទីលផសងលទៀត្ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិ បត្តរិ សនើរេើង។

គណៈកមាមធិការអប់រ ំ និងបណុត ោះបណា
ត ល រត្ូវមានត្ួនាទី និ ងភារកិ ចចដូចខាងលរកាម៖
ក-

ផតល់លោបល់ជូនរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិពាក់ ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍលគលនលោបាយទក់

ទងនឹងការអប់ រ ំ និងកមមវ ិធីបណុត ោះបណា
ត ល រួមទំងការអភិ វឌ្ឍវ ិជាជជីវៈដំ បូង និ ងបនតរបស្់ស្មាជិកម្.ជ.ម្.
និ ងស្មាជិ កគំរទស្រស្បាមចាប់ស្ីព
ត ីមជឈត្តការពាណិជជកមម
លផសងៗ
ការដផនកពា

៣៤.៥

អនុរកឹត្យលលខ១២៤

និ ងវ ិធានជាធរមាន

ខ-

ផតល់លោបល់ជូនរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិពាក់ ព័នធនឹងការទទួលោគល់សាាប័ នវ ិជាជជី វៈម្ជឈត្ត

គ-

បំលពញត្ួនាទីលផសងលទៀត្ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិលស្នរើ េើង។

ិ ជជកម្ម កម្មវ ិធី អប់ រ ំ និងកមមវ ិធីបណុត ោះបណា
ត លនានា និ ង

គណៈកមាមធិការស្មាជិកភាពរត្ូវមានត្ួ នាទី និ ងភារកិ ចចដូចខាងលរកាម៖
ក-

ពិន្ិតយលមើ លពាកយស្ុច
ំ ុ េះបញ្ជីសាជិ កភាពាមបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន

ណនេះ រពមជាមួ យណោបល់របស្់ខួនលៅរកុ
ល
មរបឹការបត្ិ បត្តិ
ខ-

ាមស្ំលណើរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

ផ្តល់រោរល់ច្ុំរ

ដំ លណើរការសុំចុេះបញ្ជីស្មាជិកភាពលរកាមបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
និង
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និ ងបញ្ូជ នពាកយស្ុំ

ោះកិ ចចការនានាពាក់ព័នធនឹង

គ-

បំលពញត្ួនាទីលផសងលទៀត្ផ្ដលរកុមរបឹ ការរតិ រតតិរសនើរេើង។
ជ្ាំពូក្ទី ៧

ការរក្ាការសមាៃត់របស់ម.ជ្.ម.

ប្រការ ៣៥.- កាតព្វកិច្ចរកាការសម្ងាត់
លលើកផ្លងផ្ត្មានការកំណត្់លផសងល

យរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រាល់កិចចការនិ ងស្កមមភាពរបស្់

ម្.ជ.ម្. ផ្ដលមានផ្ចងកនុងបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះរត្ូ
ន
វរកាជាការស្មាៃត្់ ណហើយ រត្ូវលគរពល
ផ្ដលបានចូលរួមកនុងកិចចការ និងស្កមមភាពលនាោះលទោះកនុងឋានៈអវីក៏ល

យបុ គគលរគប់រប
ូ

យ។

ប្រការ ៣៦.- រុគ្គលចូលរ ួមក្នងក្ិ
ចចការ និងសក្មមភាពរបស់ម.ជ.ម.
ុ
បុ គគលចូ លរួម្ក្ោុងកិ ចចការ និ ងសកម្មភាពរបស់ម្.ជ.ម្. សំណៅដល់បុគគល ដដលចូ លរួម្ក្ោុងកិ ចចការ

និ ងសកម្មភាពរបស់ សាជិ ក រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ អគគ លលខាធិ ការ

បុ គគលិកទំងអស្់របស្់អគគលលខា-

ធិ ការ ា ន ស្មាជិក ទំងអស្់របស្់គណៈកមាមធិ ការនី មួយៗ និ ងបុ គគលរគប់ រប
ូ រួម្ទំងរូបវនតបុគគល ឬនី ត្ិ
បុ គគល ផ្ដលរត្ូវបានអលញ្ជើញឲ្យចូលរួមកនងកិ
ចចការ និ ងស្កមមភាពរបស្់ម្.ជ.ម្.។
ុ
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ជ្ាំពូក្ទី ៨ ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ិមប្រោះមោរល់
ប្រការ ៣៧.- ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ិមប្រោះមោរល់ ទោលបាំណ្ង និងតួនាទី
៣៧.១

ម្.ជ.ម្.

រត្ូវមានរកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់។

រកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់ានត្ួ នាទី ផតល់

ព័ ត្៌មាន និងលោបល់ជំនាញ លៅម.ជ.ម. ស្រមាប់បញ្ជ
ា ពាក់ ព័ននា
ធ នា ការអភិ វឌ្ឍ និ ងនិនានការ រួមបញ្ូច ល

ទំងវ ិធានមជឈត្តការអនតរជាត្ិ លគលនលោបាយ និ ងទមាលប់អនុ វត្តលៗ
ែ ចាប់ ជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ និ ង យនតការ
ល

ោះស្រោយវ ិវាទលរៅផលូវត្ុោការ និងទមាលប់អនុវត្តដផនកពាណិជជកមម ការអភិវឌ្ឍោថប័ន និ ងការរគប់រគង

រពម្ទំងការបណុត ោះបណា
ត ល និងការអភិវឌ្ឍវ ិជាជជី វៈ។
៣៧.២

រកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់អាចផតល់លោបល់របស្់ខួនស្រស្បាមស្ំ
ល
ណូមពររបស្់រកុមរបឹ កា

របត្ិ បត្តិ។ រកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់មានត្ួ នាទីរត្ឹមផ្ត្ផតល់លោបល់ដល់ម្.ជ.ម្.ប៉ាុ ដនតមិនទទួ លខុស្រត្ូវ
ចំ លពាោះការអនុវត្តស្កមមភាពនានារបស្់ម្.ជ.ម្. ល
៣៧.៣

ើយ។

ាមស្ំណូមពររបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ រកុមរបឹ កាពិ ណរគ្នេះណោបល់អាចផតល់ជំនួយផ្ផនកបណចចក

ណទស និងផ្ផនកទំ នាក់ ទំនងសាធារ

ៈ ឬបំ លពញត្ួ នាទីលផសងលទៀត្ផ្ដលអាចរត្ូវបានកំ ណត្់ កុងករម្ិ
ន
ត្ផ្ដល

ត្ួ នាទីបផ្នថមលនាោះស្រស្បាមកមមវត្ថុរបស្់ម្.ជ.ម្.។
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ប្រការ ៣៨.- សមាជ្ិក្ភាព និងក្ិចព្ច បជ្ុាំ
៣៨.១

ល

យឆនាទនុស្ិទិរធ បស្់ខួន
ល

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

អាចអលញ្ជើញរូបវនតបុគគលជាត្ិ

ឬអនតរជាត្ិ

ផ្ដលមានកិត្ិយ
ត ស្ និងបទពិលោធន៍ស្មរមយ និ ងជំ នាញកនុងវ ិស្័យនានាផ្ដលពាក់ ព័នឲ្
ធ យបំលពញត្ួ នាទីជា
ទី របឹ កាដដលជាស្មាជិកម្នរកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់។
៣៨.២

ផ្ផែកលលើលគលការណ៍ស្ម័រគចិត្ត និ ងឥត្គិ ត្កម្រម្ ស្មាជិករកុមរបឹ កាពិ ណរគ្នេះណោបល់ អាចលស្នើ

ផតល់ជំនាញ និ ងលោបល់ឯកណទសរបស្់ខួន
ល
ល

យផ្

ក ឬជារួមលៅម្.ជ.ម្.។ ចំ ណាយស្រមាប់ការលធវើ

ដំ លណើរ និងចំណាយស្មលេត្ុផលលផសងលទៀត្ អាចរត្ូវបានទូ ទត្់ស្ងវ ិញលៅស្មាជិ ករកុមរបឹ កាពិ ណរគ្នេះ
ណោបល់ របសិនណបើ ានការឯកភាពទុកជាមុ នពីរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។
៣៨.៣

ស្មាជិករកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់ ដដលមានបំ ណងោឈប់ពីរកុមរបឹ កាពិ ណរគ្នេះណោបល់

រត្ូវបញ្ូជ នលិខិត្ោឈប់ លៅរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។
៣៨.៤

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ ល

យផ្ទទល់ ឬាមរយៈទូ រស្័ពទ ឬស្ននិស្ីទាមទូរស្័ពទ អាចលកាោះលៅលបើក

កិ ចរច បជុំរកុមរបឹកាពិ ណរគ្នេះណោបល់ទំងមូល

ឬផ្ផនកណាមួ យផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិបត្តយ
ិ ល់ថាស្មស្រស្ប

ឬចំបាច់។ កិចរច បជុំលនាោះរត្ូវសរម្បសរម្ួល និ ងស្ថិត្លរកាមអធិ បត្ីភាពរបស់ស្មាជិករកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិ
ណាានក់ ឬអគគលលខាធិ ការ។
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ការទទួលស្នគល់ស្ថារ័នមជ្ឈតតការផ្ផនក្ពាណ្ិជ្ាក្មមបរទទស

ប្រការ ៣៩.- ស្ថារ័នមជ្ឈតតការផ្ផនក្ពាណ្ិជ្ាក្មមបរទទស
៣៩.១

ស្រស្បាមបញ្ញ ត្ិមា
ត រា ២៩ ននអនុ រកឹត្យលលខ១២៤ បទបញ្ជ
ជ នផទកុង
ន
និ ងវ ិធានលផសងៗរបស្់

ម្.ជ.ម្. ាមរយៈការផតួចលផតើមរបស្់ខួន
ល រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិអាចទទួ លោគល់សាាប័ នមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជ
កមមបរលទស្ ល

ក-

យឈរលលើមូល ា នណាម្ួ យដូ ចខាងលរកាម៖

អត្ថិភាព និងរបត្ិបត្តិការរបស្់សាាប័ ន ជាមជឈមណឌលមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមម ផ្ដល

មានរយៈលពលោ៉ា ងត្ិច ១០ (ដប់) ឆ្នំ មុនកាលបរ ិលចេទ

ក់ ស្ំរ

ើ ន្ិ ងកនងអំេងរពលដរ់(១០)ឆ្នុំ រ

ោះ

មជឈមណឌលរត្ូវធាលប់លរៀបចំ ឬសរម្បសរម្ួលដំ លណើរការមជឈត្តការោ៉ា ងត្ិ ច ៥០ (ហាស្ិប) ស្ំណុំលរឿងវ ិវាទ
ខ-

ល

យឆនាទនុស្ិទិធរបស្់រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

លៅវ ិញលៅមកផ្ដលលស្នើល
គ-

ើ ងល

ចំ លពាោះករណីផ្ដលមានការទទួ លោគល់គន

យមជឈមណឌលមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមបរលទស្ណាមួ យ ឬ

ណោយឈរណលើមូល ា នណាមួ យលផសងលទៀត្

ផ្ដលរកុមរបឹការបត្ិ បត្តយ
ិ ល់ថាចំបាច់

ស្រមាប់ករណីនីមួយៗ។
៣៩.២

របស្ិនលបើ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិដឹងថាសាាប័ នមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមបរលទស្ណាមួយ ផ្លង

មានលកខណស្មបត្តិដូចមានកំណត្់កុងរបការ
ន
៣៩.១ ខាងលលើ ឬល

យមូ លលេត្ុ លផសងលទៀត្ ផ្ដលរកុម

របឹការបត្ិបត្តិយល់ថាស្មរមយ រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិរត្ូវដកេូត្ការទទួ លោគល់លនាោះវ ិញ។
៣៩.៣

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវរកាទុ កបញ្ជីល្មោះមជឈមណឌលមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមបរលទស្

ផ្ដលម្.ជ.ម្. បានទទួលោគល់។ របស្ិនលបើ ម្.ជ.ម្. ដកេូត្ការទទួ លោគល់ចំលពាោះសាាប័ នមជឈត្តការ
ផ្ផនកពាណិជជកមមបរលទស្ណាមួ យ រកុមរបឹការបត្ិបត្តិរត្ូវលុបល្មោះសាាប័ នលនាោះលចញពី បញ្ជី។
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សមតែក្ច
ិ ចក្ងការតាំ
នុ
ណាងម.ជ.ម.

ប្រការ ៤០.- សមតែក្ច
ិ ចក្ងការតាំ
នុ
ណាង និងការចងកាតពវក្ិចច
ច ាំទពាះម.ជ.ម.
៤០.១

មានផ្ត្បុគគលដូ ចមានលរៀបរាប់កុងករណ
ន
ី នី មួយៗខាងលរកាមប៉ាុ លណាណោះ

ផ្ដលមានស្មត្ថកិចក
ច ុង
ន

ការត្ំ ណាង និងចងកាត្ពវកិចចចំលពាោះម្.ជ.ម្.៖
ក-

ាមរយៈលស្ចកតីស្លរមចល

យស្ំល

ងហាសិបបូ កម្ួ យ (៥០%បូ កម្ួ យ) ននរកុមរបឹកា

របត្ិ បត្តិ របធាន រត្ូវមានស្មត្ថកិចចកុងការត្ំ
ន
ណាង និ ងចងកាត្ពវកិចចចំលពាោះម្.ជ.ម្. លៅលលើរគប់កិចចការ
ទំងអស្់។

ខ-

ម្.ជ.ម្. នឹងរត្ូវបានចងកាត្ពវកិចា
ច មរយៈការចុ ោះេត្ថលលខារួមគនរបស្់អគគលលខាធិការ

និ ងស្មាជិ កននអគគលលខាធិការ ា ន ផ្ដលទទួ លបនទុកផ្ផនកេិរញ្ដ វត្ថុ ចំ លពាោះករណីដូចខាងលរកាម៖
ខ.១-

ការបលងកើត្ឲ្យមានកាត្ពវកិចច

ឬកិ ចចស្នោណាមួ យ

កិចចស្នោផ្ដលពាក់ ព័នធ

ផ្ដលមានត្ំ នលជាទឹ ករបាក់ស្រុបមិ នលលើស្ពី ទំេំ

កំណត្់ល
ខ.២-

ឬលស្៊េរ ីននកាត្ពវកិចច

យរកុមរបឹ ការបត្ិបត្តិ ឬត្ំនលលស្មើនឹងរូបិយវត្ថលផសងលទៀត្
ដូចមាន
ុ

ផ្ចងកនុងលស្ចកតីស្លរមចល

យផ្

ក ដដលអនុម័ត្ល

យរកុមរបឹការបត្ិបត្ត។
ិ

ការចំណាយណាមួ យ ផ្ដលមិ នលលើស្ពីទំេំកំណត្់ ល

យរកុមរបឹ ការបត្ិ បត្តិ

ឬត្ំនលលស្មើនឹងរូបិយវត្ថលផសងលទៀត្
ដូ ចមានផ្ចងកនុងលស្ចកតីស្លរមចល
ុ
ដដលអនុម័ត្ល

គ្នមនការបំ ដបក ឬការដបងដចក
អានុ ភាពម្នការអនុ វត្តបញ្ដ ត្ិនា
ត នាខាងលលើល
៤០.២

ល

ើ យ។

៤០.១

បុ គគលមានក់លទៀត្ផ្ដលជាស្មាជិករកុមរបឹការបត្ិបត្តិ
មួ យស្រមាប់លគលបំ ណងជាក់ោក់ណាមួយ ។

លធវើល

បុ គគលផ្ដលមាន

មានស្ិទិក
ធ ុងការផត
ន
លស្
់ មត្ថកិចរច បស្់ខួនលៅ
ល

ឬជាបុ គគលិករបស្់ម្.ជ.ម្.កនុងរយៈលពលកំ ណត្់ណា

អាចលមាឃភាពកាត្ពវកិចច

ឬកិចចស្នោ

ឬការបង់ របាក់ណាមួយផ្ដល

ើងកនុងនាមម្.ជ.ម្.ដដលបំ ពានរបការ ៤០។ លមាឃភាពលនាោះរត្ូវមានអានុភាពរបត្ិស្កមម។ បុគគល

រូបណាផ្ដលបានលធវើស្កមមភាពស្រមាប់ ម្.ជ.ម្. ល
រត្ូវរួមគន និងល

យផ្

យបំ ពានបញ្ដ ត្ិណា
ត
មួយននរបការ ៤០ រត្ូវទទួ លខុស្

កចំលពាោះមុខម្.ជ.ម្. ចំ លពាោះការខូ ចខាត្ណាមួ យ និ ងទំងអស្់ផ្ដលម្.ជ.ម្.ទទួល

រង។
៤០.៤

ក

របត្ិបត្តិការ ឬកិ ចចស្នោនានាណាមួយ អាចប៉ា ោះពាល់ដល់

យមានការយល់រពមជាោយលកខណ៍អកសរជាមុនពី រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

យផ្

យរកុមរបឹការបត្ិបត្ត។
ិ

ស្មត្ថកិចចកុងការត្ំ
ន
ណាងម្.ជ.ម្. ស្រស្បាមរបការ

៤០.៣

ឬ

អគគលលខាធិការ រត្ូវធានាថាបញ្ដ ត្ិនា
ត នាកនុងរបការ ៤០ រត្ូវបានលបាោះពុ មពផាយ។
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៤០.៥

លដើ មបលជៀស្វាងការភ័នរត ច

ំ របការ៤០ លនោះពាក់ ព័នដធ ត្នឹងស្មត្ថកិចចកុងការត្ំ
ន
ណាង និ ងការ

ចងកាត្ពវកិចច
ច ំ លពាោះ ម្.ជ.ម្. ជាមួយត្ត្ិយជនផ្ត្ប៉ាុ លណាណោះ ណហើយមិ នបានប៉ា ោះពាល់ដល់ស្មត្ថកិចក
ច ុងការលធវ
ន
ើ
លស្ចកតីស្លរមចណាម្ួ យកនុង ម្.ជ.ម្. ល

ើយ។
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ការ ិយររ ិមច្េទ និងសវនក្មម

ប្រការ ៤១.- ការ ិយររ ិមច្េទ គ្មប្ម្ងងថវិកា របាយការណ្៍ហិរញ្ញ វតែុព្បច ាំឆ្ន ាំ និងរបាយការណ្៍
ព្គប់ប្គ្ងព្បច ាំឆ្ន ាំ
៤១.១

ការ ិយបរ ិណចឆទរបស្់ម្.ជ.ម្.រត្ូវចប់លផតើមពី នងៃទី ០១ ផ្ខមករា និ ងបញ្ចប់លៅនងៃទី៣១ ដខធនូ លលើក

ផ្លងផ្ត្ការ ិយបរ ិណចឆទដំបូង ផ្ដលរត្ូវគិត្ចប់ពីកាលបរ ិលចេទននការអនុម័ត្បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
រេូត្ដល់
នងៃទី៣១ ផ្ខធនូ ននឆ្នំដផ្ដល។
៤១.២

រកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ

រត្ូវលផញើឯកោរខាងលរកាមលៅស្មាជិ កម្.ជ.ម្.នី មួយៗ

ោ៉ា ងត្ិ ច

១៥

(ដប់ របាំ) នងៃរបត្ិ ទិន មុនលបើកកិចរច បជុំមហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ៖
ក-

របាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថរបចំ
ឆ្នំ
ុ

ផ្ដលរត្ូវបានលធវើស្វនកមមឯករាជយ

រួមបញ្ូច លទំង

របាយការណ៍ត្ុ លយការ របាយការណ៍ចំណូល និ ងចំណាយ ទិ ដាភាពមូ លនិ ធិផ្ដលបានស្នោ បានទទួល
បានចំណាយ និងស្មត្ុលយរបស្់មូលនិធិ របាយការណ៍លំេូរោច់ របាក់ របាយការណ៍ស្តីពីការផ្របរបួល
កនុងមូលធន និងរបាយការណ៍ទិដាភាពននរទពយអចលកមមរបស្់ម្.ជ.ម្.កនុងការ ិយបរ ិណចឆទមុ ន
ខគរួមមានការពិនិត្យល

របាយការណ៍របស្់ស្វនករឯករាជយ អំ ពីរបាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថុរបចំឆ្នំ
របាយការណ៍រគប់រគងរបចំឆ្នំរបស្់រកុមរបឹការបត្ិបត្តិ
យម៉ាត្់ចត្់លលើការអភិវឌ្ឍ

និ ងការរបលមុើលលមើ លស្រមាប់ឆ្នំបនាទប់ និង
ឃ-

និ ងរពឹត្ិកា
ត រណ៍ផ្ដលប៉ា ោះពាល់ដល់ម្.ជ.ម្.កនុងឆ្នក
ំ នលងមក

គណរាងងវ ិការបចំឆ្នស្
ំ រមាប់ម្.ជ.ម្.

និ ងគណរាងងវ ិកាស្រមាប់រត្ីមាស្ទីមួយ

ននការ ិយបរ ិណចឆទបនាទប់។
របាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថុរបចំឆ្នំ

និ ងរបាយការណ៍រគប់រគងរបចំឆ្នំ

រត្ូវចុ ោះេត្ថលលខាល

យ

របធានរកុមរបឹការបត្ិបត្តិ។

កិចរច បជុំមហាស្ននិបាត្រត្ូវពិ ភាកាឯកោរដូចមានលរៀបរាប់ខាងលលើ

និ ងរត្ូវអនុ ម័ត្យល់រពម

ឯកោរទំងលនាោះ លរកាយពី មានការផ្កត្រមូវចំបាច់នានា។

ប្រការ ៤២.- សវនក្មម
៤២.១
ស្ននិបាត្

របាយការណ៍េិរញ្ដ វត្ថុរបចំឆ្នំរបស្់ម្.ជ.ម្. នឹ ងរត្ូវបានលធវើស្វនកមមឯករាជយរបចំឆ្ន។
ំ មហា

រត្ូវផ្ត្ងាំងរកុមេ៊េុនគណលនយយឯករាជយណាមួ យផ្ដលមានលកខណស្មបត្តិឲ្យទទួ លបនទុកលធវើ

ស្វនកមម។ ការផ្ត្ងាំងលនោះអាចរត្ូវបានបនតោរជាងមីស្រមាប់រយៈលពលមួយឆ្នំ។
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៤២.២

ស្វនករឯករាជយ

មហាស្ននិបាត្របចំឆ្នំ។

រត្ូវបងាាញរបាយការណ៍ស្វនកមមរបស្់ខួនលៅមេស្នន
ល
ិ បាត្លៅកនុងកិ ចចរបជុំ

របធាន

អាចលស្នឲ្
ើ យស្វនករលធវើស្វនកមម

ឬការអលងកត្លផសងលទៀត្

និង

បងាាញរបាយការណ៍លនាោះលៅរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។
៤២.៣

ស្មាជិកទំងអស្់ននម្.ជ.ម្. និងអគគលលខាធិ ការ ា នរត្ូវមានកាត្ពវកិចចកុងការផត
ន
ល់ព័ ត្៌មាន និង

លស្ចកតីពនយល់នានាាមការលស្នើស្ុំរបស្់ស្វនករ។
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អនតរបបញ្ញ តតិ

ប្រការ ៤៣.- អនតរបបញ្ញ តតិ
៤៣.១ កនុងករ

ី ម្ិ នទន់ ានការដត្ងតាំង

អគគលលខាធិ ការ

៤៣.២ កនុងករ

ី ម្ិ នទន់ ានការណរជើ សណរ ើសរបធានដផនកហិរញ្ញ វត្ាុ ឲ្យបណរម្ើ ការងារណៅអគគណលខាធិ ការ

ធិ ការផ្ដលមានផ្ចងកនុងបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះរត្ូ
ន
វអនុវត្តល

រាល់ស្មត្ថកិចចទំងអស្់របស្់អគគលលខា

យរបធានរកុមរបឹការបត្ិ បត្តិ។

ោាន រាល់សម្ត្ាកិចចទំងអស់របស់របធានដផនកហិរញ្ញ វត្ាុដដលានដចងកនុងបទបញ្ជ
ជ ម្ផាកុងណនេះរត្ូ
ន
វអនុ វត្ត
ណោយណហរញ្ញិក។
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អវស្ននបបញ្ញ តតិ

ប្រការ ៤៤.- អវស្ននបបញ្ញ តតិ
៤៤.១

បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះរត្ូ
ន
វបំ លពញបផ្នថម

បទបបញ្ដ ត្ិលត ផសងៗផ្ដលរគប់រគងម្ជឈម្
កមពុជា
ម្

និងរត្ូវស្សបគនជាមួយនឹងចាប់

និ ងបលងកើត្ជាលិខិត្ូបករណ
ត
៍ រួម្គ្ននជាមួ យនឹ ងចាប់

និង

ឌ លជាត្ិ ម្នមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមលៅកនុងរពោះរាជាណាចរក

និ ងបទោានគត្ិ យុត្ិ ជា
ត ធរានលផសងៗលទៀត្ផ្ដលរគប់រគងម្ជឈ

ឌ លជាត្ិ ម្នមជឈត្តការផ្ផនកពាណិជជកមមននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។

៤៤.២

បទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
រត្ូវបានអនុ ម័ត្ល

យមហាស្ននិបាត្របស្់ម្.ជ.ម្. នានងៃទី១១ ដខកកកោ ឆ្នំ

២០១៤ ។ បទបបញ្ដ ត្ទ
ិត ំងឡាយណា ផ្ដលមានខលឹមោរផទុយនឹ ងបទបញ្ជ
ជ នផទកុងលនោះ
ន
រត្ូវទុ កជានិ រាករណ៍។
៤៤.៣ បទបញ្ជ
ជ ម្ផាកុងណនេះានរបសិ
ន
ទធភាពអនុ វត្តចប់ ពីម្ថៃទី១១ ដខកកកោ ឆ្នំ២០១៤ ត្ណៅ។

រាជ្ធានីភនាំទពញ
ហតែទលខា និងព្ត

ព្បធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្នមជ្ឈតតការផ្ផនក្ពាណ្ិជ្ាក្មម

មជ្ឈតតក្រ រស់ មុនិនៃៈ
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