
សាកលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទ 
ន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិង វិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកចិ្ច 

សាកលវទិ្យាលយ័ ហ្សងម់ឡូ ាំង លយី ៉ុង ៣ 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ន្ីតិប៉ុរ ី

 
 
មុខវជិ្ជ ាៈ កមម្ទិ្យិធអវិភាគ ន្ិង ្ហ្កមម្ទិ្យិធ 
 

 
ររៀបររៀងរោយ  សាស្រ្សាា ចារយណែនាំ  
និស្សិតរ ម្ ោះ មួង ្ក៉ុណារា  បែឌិ ត ហហ្៊ែល ច្ាំសរ ើន្ 
 

 

 
 
ថ្នា ក់ បរញិ្ញា បត្តជាន្់ខ្ព្ ់ន្ីតិសាស្រ្ត  ឆ្ា ាំចូលររៀន  ២០១០ 
ជាំនញ ន្ីតិភូមិបាល ន្ិងសបតិកភណ្ឌ  ជាំនន់ទី ៣  ឆ្ា ាំស្ររស្ររបាយការែ៍ ២០១១ 

របាយការណ៍្កមម្កិា ន្ិងសារណាបញ្ចប់ការ្កិា 
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 អត្ថបទសិក្សាស្រាវរាវន េះ រត្ូវបា ចងរក្សងនឡើងនោយការរបមូលផតុុំ ូវពុទធិដែលទទួល 

បា ពីការសិក្សាដផនក្សរទឹសតី  ិងការអ ុវត្តាក់្សដសតងក្សនុងអុំឡុងនពលចុេះន្វើក្សមមសិក្សានៅអគ្គ

នាយក្ស�ោា  នរៀបចុំដែ ែី  ិង គ្របូ ីយក្សមម។ អត្ថបទន េះដចក្សនចញា ២ មាតិ្កា មាតិ្កាទី

១. សតីពីរបាយការណ៍ក្សមមសិក្សា   ិងមាតិ្កាទី២. សតីពីារណា។  

 នោលបុំណងន ការសិក្សាស្រាវរាវន េះ ទីមួយដសវងយល់អុំពី ីតិ្បុរ ី  ិងពិ ិត្យនមើល

អុំពីភាពរកី្សចុំនរ ើ ន អាជីវក្សមមអភិវឌ្ឍអចល វត្ថុ។ ទីពីរបុំនពញលក្សខខណឌ ន ការបណតុ េះបណាត ល

ថ្នន ក់្សបរញិ្ញា បរត្ា ់ខពស់ របស់ាក្សលវទិាល័យភូមិ ទ ីតិ្ាស្តសត  ិងវទិាាស្តសតនសែាកិ្សចច

សហការាមួយាក្សលវទិាល័យហសង់មូឡុំង លីយ ុង ៣ (Jean Moulin Lyon 3)  ន 

របនទសបារុំងដែលត្រមូវឲ្យ ិសសិត្សរនសររបាយការណ៍ក្សមមសិក្សា ិងារណានៅឆ្ន ុំបញ្ច ប់

ការសិក្សា។ 

 ខុ្ុំបាទសងឃឹមថ្ន ាន នែន េះ ឹងចូលរមួាវភិាគ្ទា ែល់មិត្ត ិសសិត្ជុំនា ់នរកាយក្សនុងការ

សិក្សាដសវងយល់អុំពី ីតិ្បុរ។ី 

 ាទីបញ្ច ប់ ខុ្ុំបាទសូមអភ័យនទាស  ូវរល់ក្សុំហុសឆគងទាុំងឡយដែលនក្សើត្នឡើងនោយ 

អនចត្នាក្សនុងការន្វើអត្ថថ ្ិបាយ ក៏្សែូចាក្សុំហុសអកាខ វរិុទធ ការនរបើរបាស់ពាក្សយនពជ ៍ 

នវយាក្សរណ៍  ិងឃ្លល លបេះពុុំបា រតឹ្មរត្ូវានែើម។   

 ខុ្ុំបាទសូមរងចុំទទួលនោយរកី្សរយ  ូវការរេឹះគ្ ់ ាថ បនាពីរគ្ប់មជឈោា  ។ 
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 ខុ្ុំបាទន ម្ េះ ម្ួង េកណុារា ា ិសសិត្ថ្នន ក់្សបរញិ្ញា បរត្ា ់ខពស់ ដផនក្ស ីតិ្
ាស្តសត ជុំនាញ ីតិ្ភូមិបាល  ិងនបតិ្ក្សភណឌ  ជុំនា ់ទី៣ ឆ្ន ុំសិក្សា ២០១០-២០១១ ន 
ាក្សលវទិាល័យភូមិ ទ ីតិ្ាស្តសដ  ិងវទិាាស្តសដនសែាកិ្សចច សហការាមួយាក្សលវទិា
ល័យហសង់ មូឡុំង លីយ ុង ៣ (Jean Moulin Lyon 3)  ។ 

េមូ្សោរពថ្ថែងអំណរគុណជូនចសំ ោះ 
 សោកឪពុក ម្ួង ប្រកុ និងអនកម្ដា យ ឡងុ េណូា ដែលបា ផដល់ក្សុំនណើ ត្  ិង
យក្សចិត្តទុក្សោក់្សចិញ្ច ឹមដែរក្សា  ទុំ ុបបុំរងុរគ្ប់ដបបយ ងទាុំងាម រតី្  ិងសុំភារៈ ា
ពិនសសនលក្សទាុំងពីរបា ផដល់ឳកាសែ៏មា ត្នមលឲ្យខុ្ុំបាទបា សិក្សានរៀ សូរត្ពីថ្នន ក់្ស
បឋមសិក្សា រហូត្បា បញ្ច ប់ថ្នន ក់្សបរញិ្ញា បរត្ា ់ខពស់។ 
 នលក្សនាយក្ស នលក្សរគ្ូ អនក្សរគ្ូ  ិងាស្តាដ ចរយទាុំងអស់ដែលបា ខិត្ខុំអស់ក្សមាល ុំង
កាយចិត្តក្សនុងការដណនាុំ បង្ហា ត់្បនរងៀ ខុ្ុំបាទ។ 
 ឯក្សឧត្តមាក្សលវទិា្ិការ នលក្សាក្សលវទិា្ិការរង  ិងាស្តាត ចរយទាុំងអស់
ដែលបា ជួយផដល់កិ្សចចសហការ សរមបសរមួលទាក់្សទង ឹងការង្ហរសិក្សារបស់ខុ្ុំបាទឲ្យ 
បា សនរមចនាគ្ជ័យាាថ បពរ។ 
 ឯក្សឧត្ដមនទសរែាមន្រ ដី រែាមន្រ ដីរក្សសួងនរៀបចុំដែ ែី  គ្របូ ីយក្សមម  ិងសុំណង់ ា
ពិនសសនលក្សរបធា  ឯក្សឧត្តមបណិឌ ត្  ឌចុ វន័ទីត ូ អគ្គនាយក្សន  អគ្គនាយក្ស�ោា  
នរៀបចុំដែ ែី  ិង គ្របូ ីយក្សមម ឲ្យចុេះក្សមមសិក្សារយៈនពល បីដខ ចប់គិ្ត្ពីដខ មិែុនា ែល់
ដខសីហា ឆ្ន ុំ ២០១១ នៅក្សនុងនាយក្សោា    គ្នរប ីយក្សមម។ នរកាមការែឹក្សនាុំ ផ្ទទ ល់នោយ
នលក្សបណឌិ ត្ ប ៉ែន សផុល របធា នាយក្សោា  ។ 
 នលក្សបណឌិ ត្ ថ្ ៊ែល ចំសរ ើន ដែលបា ចុំណាយនពលែ៏មា ត្នមលក្សនុងការដណនាុំផដល់
នយបល់លអៗ   ិងជួយដក្សលមអររល់ចុំណុចខវេះខាត្ទាុំងឡយ នែើមបីជុំរញុឲ្យរបាយការណ៍ក្សមម
សិក្សា  ិងារណារបស់ខុ្ុំបាទទទួលបា លទធផលលអរបនសើរ។ 
 ាទីបញ្ច ប់ខុ្ុំបាទសូម របសិទធិពរជ័យជូ ចុំនពាេះ នលក្សអនក្សមា គុ្ណទាុំងពីរ ឯក្សឧត្ដម 
នលក្ស នលក្សស្រសី នាងក្សញ្ញា ទាុំងអស់ជួបរបទេះដត្នសចក្សដីសុខរគ្ប់របការ។ 

រជធា ីភនុំនពញ, នែងទី0៨  ដខសីហា ឆ្ន ុំ ២០១១ 
                            ហត្ថនលខា                           

 
  ម្ួង េកណុារា 
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 ខុ្ុំបាទន ម្ េះ ម្ួង េកណុារា ា ិសសតិ្ថ្នន ក់្សបរញិ្ញា បរត្ា ់ខពស់ដផនក្ស ីតិ្ាស្តសត 

ជុំនាញ ីតិ្ ភូមិបាល  ិងនបតិ្ក្សភណឌ  ជុំនា ់ទី3 ឆ្ន ុំសិក្សា ២០១០-២០១១ ន ាក្សលវទិាល័យ

ភូមិ ទ ីតិ្ាស្តសដ  ិងវទិាាស្តសដនសែាកិ្សចច សហការាមួយាក្សលវទិាល័យហសង់មូឡុំង លី

យ ុង ៣ (Jean Moulin Lyon 3) ន របនទសបារុំងដែលបា  ឹងក្សុំពុងបណតុ េះបណាត ល

 ិសសិត្ ថ្នន ក់្ស បរញិ្ញា បរត្ា ់ខពស់ជុំនាញ  ីតិ្ភូមិបាល  ិងនបតិ្ក្សភណឌ ។ 

 សូមបញ្ញា ក់្សថ្ន អត្ថបទរបាយការណ៍  ិងារណាន េះ ពិត្ារបសូរត្នចញពីការខិត្

ខុំរបឹងដរបងសិក្សាស្រាវរាវរបស់ខុ្ុំបាទ  ិងការដណនាុំរបស់នលក្សាស្តាត ចរយ នពាលគឺ្ពុុំ

បា លូចចមលងនចញពីាន នែរបស់អនក្សែនទនឡើយ។ 

 ខុ្ុំបាទសូមធានាថ្ន ការអេះអាងខាងនលើបញ្ញា ក់្សពីភាពសុចរតិ្  ិងការទទួលខុសរត្ូវ។ 
 

រជធា ីភនុំនពញ, នែងទី ០៨   ដខសីហា   ឆ្ន ុំ ២០១១ 

           ហត្ថនលខា   

 
                                 ម្ួង េកណុារា 
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មាតិកាទី ២ សារណា 

 ជំពូកទី ១ ការបរងកីតបរុី 
  

ហផនកទី.១. នីតិវិធីននការបរងកើត  

 

  កថាខណឌ ទី.១.អាជ្ញា ប័ណណ  
 

 អាជាញ ប័ណណអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុនឹងរតូវផតល់ជូនបៅតាមរបបភទ ឬ ទាំេាំឆ្នការអ្ភិវឌឍ
អ្ចលនវតថុ។ 
 ទរមង់អាជាញ ប័ណណដដលនឹងផតល់ជូនរតូវបានក្ាំណត់បដ្ឋយរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង។14 
 
  

   ១.១. ការដារព់ារយរសនីសុំអាជ្ញា បណ័ណ  
 
 បដើមបីដាំបណើ រការអាជីវក្មមអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅបាន បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុទាំង 
៣ របបភទរតូវបាំបពញពាក្យបសនើសុាំអាជាញ ប័ណណបៅតាមទរមង់ដដលបានបរៀបចាំបដ្ឋយរក្ុម
ការរ។របៅបលខ្ធិការដ្ឋឋ នឆ្នរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង បដើមបីរគប់រគងអាជីវក្មមអ្ភិវឌឍ
អ្ចលនវតថុ ដដលមានទីតាាំងបៅការយិល័យរគប់រគងការជួញដូរអ្ចលនវតថុ ឆ្ន យក្
ដ្ឋឋ នឧសាេក្មមេិរញ្ដវតថុ ឆ្នរក្សួងបសដឋកិ្ចច និងេិរញ្ដវតថុ បដ្ឋយភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្
ស្ថរពាក់្ពនធ័មួយចាំនួនដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបបភទទី ១ និង ទី២ រតូវភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្ស្ថរ ៖ 
 - លក្ខនតិក្ៈរក្ុមេុ៊ន និងវញិ្ញដ បនប័រតបញ្ញជ ក់្ការចុះបឈាម ះក្នុងបញ្ជ ីពាណិជជក្មមបៅ

រក្សួងពាណិជជក្មម 
 - លិខិ្តបថាក លបទសរបស់ យក្រក្ុមេុ៊នបចញបដ្ឋយរក្សួងយុតតិធម៌ (ចាំបពាះជន
ជាតិដខ្មរ) 
 - លិខិ្តបថាក លបទសរបស់ យក្រក្ុមេុ៊នបចញបដ្ឋយរបបទសស្ថមី (ចាំបពាះជន

បរបទស) 

                              
14 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៥ .ត្បសភទ្យ
អាជាញ ប័ណ្ណ។ 
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 - ថតចមលងអ្តតសញ្ញដ ណប័ណណសញ្ញជ តិដខ្មរ ឬលិខិ្តឆលងដដន និងទិដ្ឋឋ ការចូលរពះ
រាជា្ចរក្ក្មពុជា (ចាំបពាះអ្នក្បសនើសុាំអាជាញ ប័ណណជាជនបរបទស) 

 - បគ្មសការណ៍អ្នុញ្ញដ តពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅតាមតាំបន់
នីមួយៗ(របសិនបបើមាន) 

 - លិខិ្តអ្នុញ្ញដ តស្ថងសង់ និងលិខិ្តបបើការដ្ឋឋ នដដលបចញបដ្ឋយរក្សួងបរៀបចាំ
ដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ ឬស្ថលារាជធានី បខ្តត។ 

 - លិខិ្តបញ្ញជ ក់្របស់ធ គ្មរ ឬរគឹះស្ថថ នេិរញ្ដវតថុអ្ាំពីបដើមទុនដដលបុគគលរបបភទទី 
១ ឬទី២ មាន (បដើមទុនសរមាប់អ្ភិវឌឍគបរមាងទាំងមូល ឬតាមដាំ្ក់្កាល) 

 - ប័ណណធា រ៉ាប់រងបដលបចញបដ្ឋយរកុ្មេុ៊នធា រ៉ាប់រងក្នុងស្សុក្្មួយបៅបលើ
ភារៈទទួលខុ្សរតូវការដ្ឋឋ ន និងធា រ៉ាប់រងការដ្ឋឋ នដដលទិញបដ្ឋយមាច ស់សាំណង់ 
ឬបដ្ឋយរក្ុមេុ៊នស្ថងសង់។ 

 - ថតចមលងវញិ្ញដ បនប័រតសាំគ្មល់អ្ចលនវតថុ ឬប័ណណសាំគ្មល់សិទធិកាន់កាប់អ្ចលនវតថុ 
ឬវញិ្ញដ បនប័រតជួលរយៈបពលដវង ដដលមានបធវើនីតយនុកូ្លក្មមបៅស្ថលារាជធានី 
បខ្តត។ 

 - ឯក្ស្ថរ ឬព័ត៌មានបផសងៗបទៀតដដលបសនើបដ្ឋយរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង។ 
 (ខ្) បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបបភទទី ៣ រតូវភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្ស្ថរ ៖ 
 - លក្ខនតិក្ៈរក្ុមេុ៊ន និងវញិ្ញដ បនប័រតបញ្ញជ ក់្ការចុះបឈាម ះក្នុងបញ្ជ ីពាណិជជក្មម បៅ

រក្សួងពាណិជជក្មម 
 - លិខិ្តបថាក លបទសរបស់ យក្រក្ុមេុ៊នបចញបដ្ឋយរក្សួងយុតតិធម៌ (ចាំបពាះជន

ជាតិដខ្មរ) 
 - លិខិ្តបថាក លបទសរបស់ យក្រក្ុមេុ៊នបចញបដ្ឋយរបបទសស្ថមីុ(ចាំបពាះជន

បរបទស) 
 - ថតចមលងអ្តតសញ្ញដ ណប័ណណសញ្ញជ តិដខ្មរ ឬ លិខិ្តឆលងដដន និងទិដ្ឋឋ ការចូលរពះ

រាជា្ចរក្ក្មពុជា (ចាំបពាះអ្នក្បសនើសុាំអាជាញ ប័ណណជាជនបរបទស) 
 - បគ្មលការណ៍អ្នុញ្ញដ តពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅតាមតាំបន់

នីមួយៗ (របសិនបបើមាន) 
 - លិខិ្តអ្នុញ្ញដ តិស្ថងសង់ លិខិ្តបបើក្ការដ្ឋឋ ន និងគបរមាងបលង់ស្ថថ បតយក្មម ដដល

បចញបដ្ឋយរក្សួងបរៀបចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ ឬស្ថលារាជធានី 
បខ្តត 
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 - បលខ្គណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុដដលបបើក្បដ្ឋយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅ
ធ គ្មរ ពាណិជជ្មួយសរមាប់គបរមាងដដលរតូវអ្ភិវឌឍ 

 - ឯក្ស្ថរតាំក្ល់របាក់្ធា ដូចមានដចងក្នុងរបការ ១៥ ឆ្នរបកាសបនះ 
 - ប័ណណធា រ៉ាប់រងដដលបចញបដ្ឋយរកុ្មេុ៊នធា រ៉ាប់រងក្នុងស្សុក្្មួយបៅបលើ

ភារៈទទួលខុ្សរតូវការដ្ឋឋ ន 
 - ថតចមលងវញិ្ញដ បនប័រតសាំគ្មល់មាច ស់អ្ចលនវតថុ ឬ ប័ណណសាំគ្មល់សិទធិកាន់កាប់

អ្ចលនវតថុ ឬ វញិ្ញដ បនប័រតជួលរយៈបពលដវងដដលមានបធវើនីតយនុកូ្លក្មមបៅ
ស្ថលារាជធានី បខ្តត 

 - ឯក្ស្ថរ ឬព័តមានបផសងៗបទៀត ដដលបសនើបដ្ឋយរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង។ 
 រាល់ការខ្ក្ខ្នមិនបានផតល់ពត៌មានដក្លងបនលាំមក្រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងចាំបពាះ
ចាំណុច្មួយក្នុងរបការបនះ នឹងរតូវចាត់ទុក្ជាការបលមើសបៅនឹងរបកាសបនះ 
 ក្នុងរយៈបពល ៤៥ឆ្ថៃ គិតចាប់ពីឆ្ថៃដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំបពញបលញ រក្ុមការរ។រអ្នតរ
រក្សួងមានសិទធិផល់អាជាញ ប័ណណបដ្ឋយមានដ្ឋក់្ ឬមិនមានដ្ឋក់្លក្ខខ្ណឌ ឬបដិបសធមិនផតល់
អាជាញ ប័ណណជូនរបសិនបបើអ្នក្ដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំអាជាញ ប័ណណមិនបានបាំបពញបៅតាមលក្ខខ្ណឌ
តរមូវ្មួយដដលបានក្ាំណត់។ 
 ការផតល់អាជាញ ប័ណណរតូវបានតរមូវដ្ឋច់បដ្ឋយដ ក្ពីគ្មន សរមាប់គបរមាងស្ថងសង់
នីមួយៗ ដដលពាក់្ពនធ័នឹងការអ្ភិវឌឍដូចគ្មន ។ 15 
 
 ឆ្ថលអាជាញ ប័ណណ និងសុពលភាពរតូវបានក្ាំណត់បៅតាមរបបភទ និងទាំេាំឆ្នការអ្ភិវឌឍ
ដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 
ក/សណំង់ផទុះហលវង 

ទាំេាំ ឆ្ថលអាជាញ ប័ណណ (បរៀល) សុពលភាពអាជាញ ប័ណណ 
ចាប់ពី ០៤ ដលវង-១០ ដលវង ១ ៥០០ ០០០ ០២ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ១១ ដលវង-៥០ ដលវង ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ៥១ ដលវង-១០០ ដលវង ៥ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ១០១ដលវងប ើងបៅ ៨ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន ាំ 

 

                              
15 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៤ .ការោក់ 
ពាកយស្នើ្ុាំអាជាញ ប័ណ្ណ។ 
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សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 18              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

ខ/សណំង់ភូមិរគឹុះ 
ទាំេាំ ឆ្ថលអាជាញ ប័ណណ (បរៀល) សុពលភាពអាជាញ ប័ណណ 

ចាប់ពី ០៣ ភូមិរគឹះ-១០ ភូមិរគឹះ ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ១១ ភូមិរគឹះ-៥០ ភូមិរគឹះ ៦ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ៥១ ភូមិរគឹះប ើងបៅ ១១ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន ាំ 

 

គ/សណំង់អគារសាន ក់រៅរមួ (Apartment) ឬ ស វិជិតរាជយ (Condominium) 
ទាំេាំ ឆ្ថលអាជាញ ប័ណណ (បរៀល) សុពលភាពអាជាញ ប័ណណ 

ចាប់ពី ០៤-១០  យូនីត ១ ៥០០ ០០០ ០២ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ១១-៥០  យូនីត ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ៥១-១០០  យូនីត ៥ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ១០១-២០០  យូនីត ៨ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ២០១-៤០០  យូនីត ១០ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពី ៤០០  យូនីតប ើងបៅ ១២ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន ាំ 

16 
   ១.២. ការសុំបនតអាជ្ញា បណ័ណ   

  

 អាជាញ ប័ណណរគប់របបភទមានសុពលភាពដូចដចងក្នុងរបការ ៦ ឆ្នរបកាសបនះ គិត
ចាប់ពីឆ្ថៃចុះេតថបលខ្តបៅ។ របសិនបបើការស្ថងសង់មិនទន់បានបញ្ច ប់តាមកិ្ចចសនយ
ទិញ-លក់្ ឬជួលបនតលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ដដលមិនមានលិខិ្តអ្នុញ្ញដ តបិទការដ្ឋឋ នពី
រក្សួងបរៀបចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ ឬមនទីរបរៀបចាំចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម 
សាំណង់ និងសុរបិយដីរាជធាន បខ្តតបទរតូវដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំបនតសុពលភាពអាជាញ ប័ណណ
ឲ្យបាន ៦០ឆ្ថៃ មុនបពលអាជាញ ប័ណណប ះអ្ស់សុពលភាព និងរតូវបង់ឆ្ថលអាជាញ ប័ណណស្ថជា
ថមីដូចមានដចង ក្នុងរបការ ៦ ឆ្នរបកាសបនះ។ 
 ក្នុងរយៈបពល ៤៥ ឆ្ថៃគិតចាត់ពីឆ្ថៃដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំបពញបលញ រក្ុមការរ។រអ្នតរ
រក្សួងមានសិទធិអាជាញ ប័ណណ បដ្ឋយមានដ្ឋក់្ ឬមិនមានដ្ឋក់្លក្ខខ្ណឌ  ឬមិនបនតអាជាញ ប័ណណ
ជូនរបសិនបបើអ្នក្កាន់អាជាញ ប័ណណ បដ្ឋយមានដ្ឋក់្ ឬមិនមានដ្ឋក់្លក្ខខ្ណឌ  ឬមិនបនតអាជាញ
ប័ណណមិនបានបាំបពញបៅតាមលក្ខខ្ណឌ តរមូវ្មួយ ដដលរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងបាន

                              
16 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៦ .ថ្ងៃអាជាញ
ប័ណ្ណ និ្ង ្ុពលភាព។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 19              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

ក្ាំណត់។ បុគគលក្អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុដដលបសនើសុាំបនតសុពលភាពអាជាញ ប័ណណរតូវ
បាំបពញពាក្យបសនើសុាំ បៅតាមទរមង់ដបបបទដូចដដលបានបរៀបចាំជូនបដ្ឋយរក្ុមការរ។រនិង
ភាជ ប់មក្ជាមួយនឹងឯក្ស្ថរពាក់្ពនធ័មួយចាំនួនដូចមានដចងក្នុងរបការ ៤ ឆ្នរបកាសបនះ 
និងបញ្ញជ ក់្បអាយបានចាស់ពីលក្ខ ណៈផ្លល ស់បតូរ្មួយរបស់បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 រាល់ការខ្ក្ខ្នមិនបានផតល់ឯក្ស្ថរ ឬផតល់ព័ត៌មានដក្លងបនលាំមក្រក្ុមការរ។រអ្នតរ
រក្សួងចាំបពាះចាំណុច្មួយក្នុងរបការបនះ និងរតូវចាត់តុក្ជាការបលមើស បេើយរតូវ
ទទួលការផ្លក្ពិន័យដូចមានដចងក្នុងរបការ ២៥ ឆ្នរបកាសបនះ។17 
 

១.៣. ការដរហតូ ឬការពយរួអាជ្ញា បណ័ណ  
 

 រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងមានសិទធិដក្េូត ឬពយួរអាជាញ ប័ណណ បៅបពលដដលអ្នក្កាន់
អាជាញ ប័ណណបានរបរពឹតតិក្រណ៍ដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 - ពុាំបានចាប់បផតើមអ្នុវតតគបរមាងក្នុងរយៈបពល ៣(បី)ដខ្គិតចាប់ពីឆ្ថៃបចញអាជាញ ប័ណណ 
 - ពុាំបានអ្នុវតតឲ្យបានរតឹមរតូវបៅតាមខ្លឹមស្ថរឆ្នរបកាស និងស្ថរាចរដណ ាំ រពម

ទាំងលិខិ្តបទដ្ឋឋ នបផសងៗបទៀត ដដលបចញបដ្ឋយរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងបៅតាម
ដាំ្ក់្កាលនីមួយៗ 

 - បរកាយពីទទួលបានការដណ ាំពីរកុ្មការរ។រ រពមទាំងទទួលការផ្លក្ពិន័យ 
បេើយអ្នក្កាន់អាជាញ ប័ណណបៅដតរបរពឹតតបលមើសបៅ នឹងលក្ខខ្ណឌ ទាំងឡាយដដល
មានដចងក្នុងរបកាសបនះ 

 - ខ្ក្ខ្នមិនបានកាន់កាប់បញ្ជ ីគណបនយយឲ្យបានរតឹមរតូវ 
 - ខ្ក្ខ្នមិនបានបង់ពនធប៉ាតង់អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ និងមិនបានបាំបពញដបបបទបង់

ពនធតាមនីតិវធីិស្ថរបពើពនធរតឹមរតូវបដ្ឋយមានលិខិ្តបញ្ញជ ក់្ពីអ្គគ យក្ដ្ឋឋ នពនធ
ដ្ឋរ បរកាយពីបានអាជាញ ប័ណណរយៈបពល ៣ (បី) ដខ្ 

 - ក្រណីបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុអ្ស្ថធនភាព ឬក្ស័យធន ឬរបរពឹតតិបលមើសក្នុងការ
បធវើអាជីវក្មម 

 - ការរបកាសលក់្បដ្ឋយគ្មម នលិខិ្តបិទការដ្ឋឋ នស្ថងសង់ដដលបចញបដ្ឋយរក្សួង
បរៀបចាំដដនដីនគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ ឬពីមនទីរបរៀបចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម 

                              
17 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៧ .ការ្ុាំ
បន្តអាជាញ ប័ណ្ណ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 20              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

សាំណង់ និង សុរបិយដីរាជធានី បខ្តត ឬគ្មម នការអ្នុញ្ញដ ត ឬផសពវផាយខុ្សពីខ្លឹម
ស្ថរដដលបានអ្នុញ្ញដ តពីរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង 

 - ខ្ក្ខ្នមិនបានរាយការណ៍ពីការដក្ដរបឆ្នការរបកាសលក់្ដូចមានដចងក្នុងរបការ 
៩ ឆ្នរបកាសបនះ  

 - បរកាយពីបធវើសវនក្មមបៅប ើញថា មានការខុ្សគ្មន ពាក់្ពនធ័បៅនឹងរបាយការណ៍
បញ្ច ប់ គបរមាងនិងរបាយការណ៍េិរញ្ដវតថុរបចាាំឆ្ន ាំ និងរបាយការណដក្របាក់្ពី
គណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ដូចមានដចងក្នុងរបការ ១៩ របការ ២៣ និងរបការ ២៤ 
ឆ្នរបកាសបនះ ដដលបានដ្ឋក់្ជូនបក្រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងបៅដាំ្ក់្កាល
នីមួយៗ 

 -របរពឹតតិបទបលមើសរពេមទណឌ  ឬរបរពឹតតិបទបលមើសេិរញ្ដវតថុ ឬអ្ាំបពើមិនស្សបចាប់
្មួយដដលមានភសតុតាងចាស់លាស់ពីអាជាញ ធរមានសមតថកិ្ចចបេើយដដលរកុ្មការរ។រ
យល់ថាមិនសមស្សបជាអ្នក្កាន់អាជាញ ប័ណណ។18 
  

 កថាខណឌ ទី ២ ការរបកាសផាយពាណិជជកមម 
  

   ២.១. លកខខណឌ ននការរបកាស/ការផាយពាណិជជកមម 

 

 រាល់ការរបកាស/ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួលដដលបធវើប ើងបដ្ឋយបុគគល
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរតូវបគ្មរពបៅតាមលក្ខខ្ណឌ ដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) បបើមិនទន់បានលិខិ្តអ្នុញ្ញដ តស្ថងសង់ និងលិខិ្តបបើក្ការដ្ឋឋ នស្ថងសង់ពី
រក្សួងបរៀបចាំដដនដីនគរបួនីយក្មម និងសាំណង់ ឬពីស្ថលារាជធានី បខ្តត និងមិនទន់បាន
ទទួលអាជាញ ប័ណឌ អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ពីរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងបទ បុគគអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ
ទាំងអ្ស់ មិនរតូវបធវើ ការរបកាស/ ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួល ឬបធវើការរបមូលរបាក់្
ជាស្ថធារណៈតាមរគប់វធីិស្ថស្រសតបដ្ឋយរមួទាំងការក្ក់្របាក់្ការបង់រ ាំបលាះ ការបង់របាក់្
មុនពីអ្តិថិជនបានប ើយ។ 
 (ខ្) បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុទាំងអ្ស់ រតូវផតល់ជូនរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងនូវរាល់
ព័ត៌មានទាំងឡាយដូចមានដចងក្នុងរបការ ១០ ឆ្នរបកាសបនះ មុនបពលរបកាស/ ផាយ
ពាណិក្មមលក់្ ឬជួល បៅបពលដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំអាជាញ ប័ណណដូចមានដចងក្នុងរបការ ៤ ឆ្ន

                              
18 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៨ .ការដ្ក
ហូត ឬការពយួរអាជាញ ប័ណ្ណ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 21              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

របកាសបនះ។ របសិនបបើមានការផ្លល ស់បតូរព័ត៌មានពីការរបកាស/ ការផាយពាណិជជក្មម
លក់្ ឬជួលដូចមានដចងក្នុងរបការ១០ ឆ្នរបកាសបនះ បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ រតូវផតល់
ជូនរកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួងពីការផ្លល ស់បតូរប ះ។ 
 (គ) រាល់ការផសពវផាយដដល ាំឲ្យមានការយល់ខុ្ស ឬផាយពាណិជជក្មមពាក្យមិន
ពិត និងរតូវទទួលការផ្លក្ពិន័យដូចមានដចងក្ក្នុងរបការ ២៥ ឆ្នរបកាសបនះ។ 
 ( ) រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងមានសិទធិអ្នុញ្ញដ ត ឬមិនអ្នុញ្ញដ តឲ្យបធវើការរបកាស/
ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួលបដ្ឋយមាន ឬបដ្ឋយគ្មម នលក្ខខ្ណឌ  ឬបដិបសធមិន
អ្នុញ្ញដ តជូនទាំងស្សុងដតមតង របសិនបបើរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងយល់ប ើញថា រាល់ការ
របកាស/ ការផសពវផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួលប ះជាកាឆរបបាក្ ឬ ាំឲ្យមានការយល់
រច ាំ។ 
 (ង) ការរបកាស/ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួលអ្ចលនវតថុ រតូវបានតរមូវដ្ឋច់
បដ្ឋយ ដ ក្ពីគ្មន សរមាប់គបរមាងស្ថងសង់នីមួយៗ។19 
 
  ២.២. ពត័ម៌ានលំអិតដដលរតូវរាបប់ញ្ចូ លរនុងការរុកាស/ការផាយ 
 
 រាល់ការរបកាស/ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួលដដលបធវើប ើងបដ្ឋយបុគគល
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបដលទទួលបានអាជាញ ប័ណណ រតូវដតបរ។ា ញអ្ាំពីព័តមានលាំអ្តិមួយចាំនួន
ដូចជា ៖ 
 (ក្) បលខ្អាជាញ ប័ណណ និងការបរបិចចទសុពលភាពអាជាញ ប័ណណ 
 (ខ្) បឈាម ះ និងអាសយដ្ឋឋ នរបស់បុគគលអ្ភិវឌឍងចលនវតថុ ដដលទទួលបានអាជាញ
ប័ណណ ឬភាន ក់្រ។រដដលទទួលសិទធិពីបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (គ) សិទធិជាក្មមសិទធិក្របលើដី។ របសិនបបើដីប ះជាដីភតិសនយរតូវបរ។ា ញពីកាល
បរបិចេទផុតក្ាំណត់ និងសាំណុាំ ដបបបបទ រពមទាំងលក្ខខ្ណឌ ដដលពាក់្ពនធ័នឹងក្មមវតថុឆ្នការ
បរបើរបាស់ដីប ះ។ 
 ( ) រតូវបរៀបរាប់លាំអិ្តបគ្មលបាំណង់ឆ្នការអ្ភិវឌឍងចលនវតថុ 
 (ង) បឈាម ះគបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ 
 (ច) កាលបរបិចេទរបស់គបរមាងដដលរ ាំពឹងរតូវបញ្ច ប់ 
 (ឆ) តឆ្មលឆ្នរបបភទអ្ចលនវតថុនីមួយដដលរតូវលក់្ 

                              
19 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ៩ .ការ
ត្បកា្ / ការផ្សាយពាណិ្ជជកម  លក់ ឬជួល។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  
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 (ជ) ចាំនួនឆ្នរបបភទអ្ចលនវតថុដដលមាន 
 (ឈ)បឈាម ះអាជាញ ធរមានសមតថកិ្ចចដដលអ្នុញ្ញដ តបលើគបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ 
និងបលខ្បយង 
 (ញ) គាំរប័ូណណ បសៀវបៅ ឬស្ថល ក្យីបហា និងរបូភាពផាយពាណិជជក្មម សតីអ្ាំពី
គបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ រពមទាំងតឆ្មលដដលរតូវលក់្ ដដលរតូវផតល់ជូនអ្តិថិជន។20 
 
  ២.៣. ការរបកាសឬការផាយពាណិជជកមមហែលរតូវហាមឃាត់ 
 
 រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង ហាមឃាត់រាល់ការរបកាស/ ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ 
ឬជួល បទះបីតាមរយៈរបួភាព ឬអ្ក្សរ អ្វីក៏្បដ្ឋយដដល ាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ៖ 
 (ក្) រពះមហាក្សរត ឬសមាជិក្រាជវងានុវងស 
 (ខ្) របមុខ្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល អ្ភិបាលស្ថលារាជធានី បខ្តត ថាន ក់្ដឹក្ ាំរគប់ថាន ក់្ និង
មន្រនតីរាជការរគប់របបភទ 
 (គ) រាល់ព័ត៌មានពាក់្ពនធ័នឹង ៖ 
 -សមាជិក្រពឹទធសភា និងរដឋសភា 
 -អ្គ្មរ និងទីធាល ស្ថធារណៈ 
 -រាល់កិ្ចចការពាក់្ពនធ័ជាមួយនឹងរដ្ឋឋ ភិបាលឆ្នរបបទសបផសងៗឬអ្ងគការអ្នតរជាតិ
ធាំៗ។21 
 
 កថាខណឌ ទី ៣ កិចចសនាទិញ-លរ ់

  

   ៣.១. បុគលហែលអាចកាល យខលួនជ្ញភាគីចុុះកិចចសនាលក់ ឬជួល 

 
 បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ្ដដលមិនដមនជាមាច ស់ក្មមសិទធិដីធលីសរមាប់បធវើការ
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុមិនអ្នុញ្ញដ តឲ្យចុះកិ្ចចសនយពាក់្ព័នធនឹងការលក់្ ឬជួលអ្ចលនវតថុ
គបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុប ះប ើយបលើក្ដលងដតមាច ស់ក្មមសិទធិដីធលីប ះយល់រពមជា

                              
20

 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ១០ .
ព័ត៌មានលាំអិ្តដដលរតូវរាប់បញ្ចូ លក្នុងការរបកាស/ការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬ ជួល។ 
21

 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ១១ .ការ
របកាស ឬការផាយពាណិជជក្មមលក់្ ឬជួល ដដលរតូវហាមឃាត់។ 
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លាយលក្ខណ៍អ្ក្សរបលើការលក់្ ឬ ជួលដីឲ្យបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុប ះ ក្នុងបគ្មល
បាំណងជាក់្លាក់្អ្វីមួយដូចដដលមានដចងក្នុងកិ្ចចសនយលក់្ ឬជួលបៅតាមនីតិវធីិដដល
ចាប់បានក្ាំណត់។22 
 

  ៣.២. ពត័ម៌ានលំអិតដដលរតូវបញ្ចូ លរនុងកិចចសនាទិញ-លរ ់
 
 រាល់កិ្ចចសនយទិញ-លក់្ ឬជួលអ្ចលនវតថុ និងដផនក្ពាក់្ពនធ័  ឆ្នសាំណង់ដដល
ជាប់ដី និងមិនជាប់ដី បធវើប ើងបដ្ឋយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុជាមួយនិងអ្តិថិជន រតូវដត
បដនថមនូវធាតុចូលមួយចាំនួនដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) ព័ត៌មានឆ្នកិ្ចចសនយទិញ-លក់្ ឬជួលដី 
 -បឈាម ះរបស់អ្នក្លក់្ ឬជួល និងអ្តិថិជន បដ្ឋយបញ្ញជ ក់្អ្ាំពីបភទ ឆ្ថៃដខ្ឆ្ន ាំ ក្ាំបណើ ត 
សញ្ញជ តិ អ្តតសញ្ញដ ណប័ណណ និងអាសយដ្ឋឋ នរស់បៅបចចុបបនន 
 -ទីតាាំង ទាំេាំ និងតឆ្មលដីដដលបានរពមបរពៀងគ្មន  
 -នីតិវធីិ និងយនតការឆ្នការទូទត់ឆ្ថលទិញ-លក់្ ឬជួល 
 -កិ្ចចសនយស្ថងសង់ និងការផតល់បសវារគប់រគងអ្គ្មរ 
 -សិទធិក្នុងការរ ាំលាយកិ្ចចសនយ 
 -កាតពវកិ្ចចរបស់អ្នក្ទិញ-អ្នក្លក់្ ឬគូភាគីក្នុងកិ្ចចសនយជួល (បដ្ឋយរមួទាំងការ
យឺតយ៉វក្នុងការបង់របាក់្ និងការពនយបពលឆ្នការស្ថងសង់) 
 -សុពលភាពឆ្នកិ្ចចសនយ 
 -របសិនបបើដីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុជាដីជួលពីឯក្ជន បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបញ្ញជ ក់្
អ្ាំពីរយៈបពលដដលអ្តិថិជនមានសិទធិកាន់កាប់បលើអ្ចលនវតថុប ះ អ្ាំពីឆ្ថៃដខ្ចាប់បផតើម និង
ឆ្ថៃដខ្ដដលរតូវបញ្ច ប់ឆ្នការជួលដី។ 
 (ខ្) ព័ត៌មានឆ្នកិ្ចចសនយទិញ-លក់្ ឬជួលផទះ 
 -បឈាម ះរបស់អ្នក្លក់្ ឬអ្នក្ជួលនិងអ្តិថិជន បដ្ឋយបញ្ញជ ក់្អ្ាំពីបភទ ឆ្ថៃដខ្ឆ្ន ាំ 
ក្ាំបណើ តសញ្ញជ តិ អ្តតសញ្ញដ ណប័ណណ និងអាសយដ្ឋឋ នរស់បៅបចចុបបនន 
 -ទីតាាំង ទាំេាំ និងតឆ្មលអ្ចលនវតថុដដលបានរពមបរពៀងគនង 
 -បឈាម ះទីតាាំង របស់ធ គ្មរ និងបលខ្គណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុដដលបុគគល
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានបបើក្ 
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 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ១២ .ការ
កាល យខ្លួនជាភាគីចុះកិ្ចចសនយលក់្ ឬជួលអ្ចលនវតថុ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 24              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

 -នីតិវធីិ និងយនតការឆ្នការទូទត់ឆ្ថលទិញ-លក់្ ឬជួល 
 -សិទធិក្នុងការរ ាំលាយកិ្ចចសនយ 
 -កាតពវកិ្ចចរបស់អ្នក្ទិញ អ្នក្លក់្ ឬគូភាគីក្នុងកិ្ចចសនយជួល 
 -ការធា នូវគុណភាព និងសុវតថិភាពសាំណង់ 
 -សុពលភាពឆ្នកិ្ចចសនយ 
 -របសិនបបើដីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុជាដីសមបទន ឬដីជួលពីរដឋ បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលន
វតថុរតូវបញ្ញជ ក់្អ្ាំពីរយៈបពលដដលអ្តិថិជនមានសិទធិកាន់កាប់បលើអ្ចលនវតថុប ះ អ្ាំពីដខ្
ចាប់បផតើម និងឆ្ថៃដខ្ ដដលរតូវបញ្ច ប់នូវសិទធិសមបទន ឬសិទធិជួលដីប ះ។23 
 
 កថាខណឌ ទី ៤ សិទិធ តនួាទី និង ភារកិចច របសរ់រុមការងារអនតរររសងួ 
 
 រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង បដើមបីរគប់រគងអាជីវក្មមអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុមានសិទធិដូច
ខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) របធានរកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួងអាចចាត់មន្រនតីជាំ ញរបស់ខ្លួន បដើមបីចុះរតួត
ពិនិតយ ដល់ទីក្ដនលងបលើឯក្ស្ថរបផសងៗ ដដលពាក់្ពនធ័នឹងអាជីវក្មមអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបាន
រគប់បពលបវលាបុគគលអ្ភិវឍអ្ចលនវតថុរតូវសេការ និងបងកលក្ខណៈរ។យស្សួលដល់មន្រនតី
ជាំ ញរបស់រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងក្នុងការពិនិតយបញ្ជ ីស្ថន ម និងឯក្ស្ថរបផសងៗ។ 
 (ខ្) ក្នុងក្រណីចាាំបាច់របធានរកុ្មការរ។រមាន សិទធិ ជួលអ្នក្ឯក្បទសដផនក្
គណបនយយ និងសវនក្មមឲ្យចូលរមួក្នុងកិ្ចចរបតិបតិតការរតួតពិនិតយ និងមានសិទធិថតចមលង
នូវឯក្ស្ថរបផសងៗតាមតរមូវការ បដើមបីរតួតពិនិតយចាំបពាះការចាំ្យបលើអ្នក្ឯក្បទសដផនក្
គណបនយយ និងសវនក្មមបនះ ជាបនទុក្របស់បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (គ) ក្នុងក្រណីរក្ប ើញថា បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានបធវើឲ្យខូ្ចផលរបបយជន៍
របស់អ្តិថិជនរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងមានសិទធិបរបើរបាស់របាក់្ ដដលមានបៅក្នុងគណនី
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ បដើមបីបនតការអ្ភិវឌឍឲ្យបានចប់ជាស្ថថ ពរ។24 
 រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង បដើមបីរគប់រគងអាជីវក្មមអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុមានតួ ទី និង
ភារកិ្ចចដូចខ្ងបរកាម ៖ 
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 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ ១៣ .កិ្ចច
សនយទិញ-លក់្ ។ 
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 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ  ២២ .ការ
ត្តួតពិនិ្តយ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 25              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

 (ក្) បរៀបចាំតាក់្ដតងបគ្មលនបយបាយអ្ភិវឌឍ និងលិខិ្តបទដ្ឋឋ នគតិយុតត បដើមបី
រគប់រគង រតួតពិនិតយ និងផតល់អាជាញ ប័ណណដល់បុគកលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (ខ្) ចុះពិនិតយជាក់្ដសតងដល់ទីក្ដនលងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅតាមការចាាំបាច់ក្នុងការ
រគប់ រគងវស័ិយបនះ 
 (គ) ផតល់អាជាញ ប័ណណដល់បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ 
 ( ) ពិនិតយ និងផតល់ការអ្នុញ្ញដ តផាយពាណិជជក្មម និងការរបកាសលក់្។ 
 (ង) តាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (ច) ដ្ឋក់្ទណឌ ក្មមរដឋបាលចាំបពាះអ្នក្មិនបគ្មរពលក្ខខ្ណឌ តរមូវ  ។ 
 (ឆ) បធវើរបាយការណ៍របចាាំឆមាសអ្ាំពីការអ្ភិវឌឍវស័ិយអ្ចលនវតថុបៅរពះរាជា្
ចរក្ក្មពុជាជូនរដឋមន្រនតីរក្សួងបសដឋកិ្ចច និង េិរញ្ដវតថុ បដ្ឋយចាំលងជូនរក្សួងបរៀបចាំដដនដី 
នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ និងធ គ្មរជាតិឆ្នក្មពុជា រកុ្មរបឹក្ាអ្ភិវឌឍន៍ក្មពុជា និង
រក្សួងមហាឆ្ផទ។ 
 (ជ) ការរ។របផសងៗបទៀតពាក់្ពនធ័បៅនឹងការរគប់រគងនិងការរតួតពិនិតយការអ្ភិវឌឍ
អ្ចលនវតថុតាមការដណ ាំរបស់រដឋមន្រនតីរក្សួងបសដឋកិ្ចច និង េិរញ្ដវតថុ។25 
 
ហផនកទី.២. សិទិឋ និងកាតពវកិចចរបសអ់នរអភិវឌ្ឍអចលនវតថ ុ  

 

  កថាខណឌ ទី.១.សិទិឋ របសអ់នរអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 
 
  ១.១. សិទិធុតឹងតវ៉ា របសប់គុលអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 
 
 ក្នុងក្រណីបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ មិនយល់ស្សបចាំបពាះការសបរមច្មួយ
របស់រក្ុមការ។រអ្នតររក្សួង បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុមានសិទធិបតឹងតវ៉ាបៅរដឋមន្រនតីរក្សួង
បសដឋកិ្ចច និងេិរ ញ្ដវតថុ ក្នុងរយៈបពល ១៤ ឆ្ថៃ គិតចាប់ពីឆ្ថៃទទួលបានបសចក្តីជូនដាំណឹង
ជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរអ្ាំពីការសបរមចប ះ។26 
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 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ  ២១ .តួ
 ទី ភារកិ្ចច របស់រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង។ 
26 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ  ២៥ .សិទធិ
បតឹងតវ៉ា។ 
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   ១.២. សិទិធរនុងការដររូរព់ីគណនីអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 
 
  គ្មម នរបាក់្ចាំដណក្្មួយបៅក្នុងគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរតូវបាន
អ្នុញ្ញដ តឲ្យដក្ប ើយ រេូតដល់ការស្ថងសង់បានចប់សពវរគប់ លុះរតាដតការដក្ប ះ
សរមាប់គបរមាងបគ្មលបាំណងឆ្នការចាំ្យដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) បង់ពនធរបថាប់រតា និងពនធបផសងៗ តាមចាប់ស្ថរបពើពនធ ការចាំ្  ដដល
សថិតក្នុងគបរមាង និងការវាយតាំឆ្លដីដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបាននិងក្ាំពុងអ្ភិវឌឍ។ 
 (ខ្) ឈនូលផទះ ការបង់ការរបាក់្ និងឆ្ថលចាំ្យបផសងៗឲ្យធ គ្មរ ឬរគឹះស្ថថ ន
េិរញ្ដវតថុ ដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានខ្ចីសរមាប់អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (គ) សងរ ាំបលាះបដើមទុនមួយដផនក្ ឬទាំងអ្ស់រេូតទល់ដតអ្ស់រចួរាល់នូវរបាក់្
ដដលបានខ្ចីរបាក់្ដដលបានខ្ចីសរមាប់អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបៅតាមសមាមារតឆ្នអ្ចលនវតថុ
ដដលបានអ្ភិវឌឍ និងបានលក់្រចួរាល់។ 
 ( ) សងឆ្ថលដីដដលទិញបដ្ឋយមិនបរបើរបាក់្ក្មចីសរមាប់បធវើការអ្ភិវឌឍបៅតាម
ចាំនួនទឹក្របាក់្ដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 -ទឹក្របាក់្បសមើនឹង ១០% ឆ្នឆ្ថលទិញតាមកិ្ចចសនយទិញ-លក់្អ្ចលនវតថុបៅបពល
ដដលអ្តិថិជនបានងប់ជូនបៅបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុតាមកិ្ចចសនយទិញ-លក់្អ្ចលន
វតថុបានចាំនួនទឹក្របាក់្ ៥៥% បេើយ 
 -បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុអាចដក្ទឹក្របាក់្ចាំនួន ១០% បដនថមបទៀត ក្នុងក្រណី
ដដលអ្តិថិជនបានបង់ជូនខ្លួន ៦៥%។ ការដក្របាក់្សរមាប់ចាំ្យបនះ រតូវដតសមា
មារតបៅតាមចាំនួនអ្ចលនវតថុដដលបានលក់្។ 
 -លក្ខខ្ណឌ ឆ្នវធិានបលើការសងឆ្ថលដីខ្ងបលើបនះ រតូវបានយក្មក្អ្នុវតតសរមាប់
ការដក្លក់្ទីបី និងការដក្បនតប ទ ប់បទៀត។ 
 (ង) ការបង់សងវញិ ឬការទូទត់សង់រ ាំបលាះ បដ្ឋយដផែក្បៅតាមកិ្ចចសនយទិញ-
លក់្ដដលបធវើប ើងរវាងបុគគលវភិវឌឍអ្ចលនវតថុជាមួយនឹងអ្តិថិជន។ 
 (ច) បសវាផលូវចាប់បផសងៗដូចជា ៖ 
 -បទបបញ្ដតតិធា របាក់្ក្ក់្បដើមបីការពារសុវតតិភាពរបាក់្ក្មចីសរមាប់ការអ្ភិវឌឍ
អ្ចលនវតថុ 
 -បទបបញ្ដតតិបផសងៗបទៀតដដលពាក់្ពនធ័បៅនឹងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (ឆ) បុពវលាភធា រ៉ាប់រង (របាក់្តាំក្ល់ធា រ៉ាប់រង) ឆ្ថលស្ថថ បតយក្រ វសិវក្រ និងឆ្ថល
ពិបរគ្មះ បយបល់ដដលពាក់្ពនធ័ដល់ការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
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 (ជ) ការរ។របផសងៗមានជាអាទិ៍ 
 -ការសិក្ាពិបស្ថធដី 
 -ការរ។របរៀបចាំការដ្ឋឋ ន 
 -ការរ។ររគឹះ 
 -ការរ។រស្ថងសង់អ្គ្មរ 
 -ការរ។រខ្ងបរៅអ្គ្មរ 
 -ការរ។រការដ្ឋឋ ន និងរពាំរបទលផទះដលវងនីមួយៗ 
 -ការរ។របេដ្ឋឋ រច សមព័នធ 
 -ការបដ្ឋះស្ស្ថយបលើផលប៉ះពាល់បផសងៗ 
 -កិ្ចចការបផសងៗដដលពាក់្ពនធ័បៅនឹងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុជាមួយការក្ាំណត់ដូច
មានដចងក្នុងអាចាញ ប័ណណដដលផតល់ជូនបដ្ឋយរកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួង។ 
 (ឈ) ការបរបើរបាស់ទឹក្ បភលើងអ្គគិសនី និងការតប ត្ ញទឹក្ បភលើងអ្គគិសនីចូល
តាំបន់អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ 
 (ញ) ការទូទត់ចាំ្យស្សបចាប់បផសងៗដដលទក់្ទងនឹងស្ថថ ប័នពាក់្ពនធ័
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (ដ) ការធា របាក់្ក្ក់្បដើមបីការពារសុវតថិភាពរបាក់្ក្មចីសរមាប់ការអ្ភិវឌឍអ្ចលន
វតថុ។ 
 (ឋ) ការរ។ររដឋបាលបផសងៗសរមាប់ការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ដតការចាំ្យបនះអាច
ដក្បានដត ១០% ឆ្នតឆ្មលគបរមាងបសមើសុាំតាមដាំ្ក់្កាលបុ៉ប ណ្ ះ លុះរតាដតមានការ
បញ្ញជ ក់្ពីស្ថថ បតយក្រ ឬវសិវក្រ ដដលទទួលបនទុក្បមើការខុ្សរតូវបលើការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ
ប ះ បេើយរតូវបគ្មរពបៅតាមបគ្មការណ៍ឆ្នការទូទត់តាមដាំ្ក់្កាលនីមួយៗ។ 
          (ឌ)ការចុះរតួតពិនិតយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបស់រកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួងតាម
ការចាាំបាច់ 
 (ឍ) ការទូទត់សងការខុ្ចខ្តបផសងៗពាក់្ពនធ័នឹងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
 (ណ) បសវាក្មមក្ឆ្រមបជើងស្ថររបស់បុគគលជួញដូរអ្ចលនវតថុដដលអ្តិបរមាឆ្ណ
ក្ឆ្រមបជើងស្ថរ ៥%  
 (ត)សរមាប់មូលបេតុរតឹមរតូវបផសងៗ ដដលពាក់្ពនធ័នឹងការអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ 
បដ្ឋយមានការយល់រពមជាលាយលក្ឋណ៍អ្ក្សរពីរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង និងបដ្ឋយ
បគ្មរពតាមចាប់សតីពីរគឹះស្ថថ នធ គ្មរ និងេិរញ្ដវតថុ ដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបាន
បបើក្គណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 
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 រាល់ការដក្របាក់្ពីគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថូដូចមានដចងក្នុងរបការបនះ រតូវសមា
មារតនឹងទាំេាំសាំណង់ដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានអ្នុវតតជាក់្ដសតង។27 
 
  ១.៣. នីតិវិធីរនុងការដររូរព់ីគណនីអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 

 
រាល់បពលដក្របាក់្ពីគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរតូវមានលិខិ្តធា  ឬឯក្ស្ថ

បញ្ញជ ក់្អ្ាំពីលទធផលឆ្នគបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបនះ ពីវសិវក្រឯក្រាជយដដលមានវញិ្ញដ បន
ប័រត បញ្ញជ ក់្ទទួលស្ថគ ល់ពីរក្សួងបរៀបចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ និងមានអាជាញ
ប័ណណរបក្បអាជីវក្មមជាវសិវក្រឯក្រាជយពីរកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួង។ បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលន
វតថុអាចបរជើសបរ ើសវសិវក្រឯក្រាជយដដលមានលក្ខណៈសមបតតិរគប់រគ្មន់ដូចបានបរៀបរាប់ជូន
ខ្ងបលើបដ្ឋយខ្លួនឯង។ 
 ឯក្ស្ថរបញ្ញជ ក់្របស់វសិវក្រឯក្រាជយបនះ រតូវបញ្ជូ នបៅឲ្យធ គ្មរពាណិជជ្មួយ 
ដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថូបានបបើគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបស់ខ្លួនបៅទីប ះ បដើមបី
បសនើសុាំដក្របាក់្បៅតាមសមាមារតដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបធវើបាន។ បរកាយពីបបើក្
របាក់្ពីគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ បេើយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ រតូវផតល់ឯក្ស្ថរបបើក្
របាក់្បនះមក្រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងបដើមបីរជាបជារបាយការណ៍ និងរក្ាទុក្ជាឯក្ស្ថរ។
របសិនបបើមានការសងស័យរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងមានសិទធិចុះរតួតពិនិតយដល់ទីក្ដនលង។ 
 ក្នុងក្រណីពិនិតយប ើញថា បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានអ្នុវតតរតឹមរតូវបៅតាមខ្លឹម
ស្ថរឆ្នរបកាសបនះ បេើយការបសនើសុាំដក្របាក់្សមាមារតបៅនឹងទាំេាំការរ។រដដលបធវើបាន 
ដូបចនះវសិវក្រឯក្រាជយរតូវបចញឯក្ស្ថរបញ្ញជ ក់្ជូនបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ក្នុងរយៈបពល 
២ឆ្ថៃ ឆ្នឆ្ថៃបធវើការយ៉ងយូរ បដ្ឋយគិតចាប់ពីឆ្ថៃចុះរតួតពិនិតយ បដើមបីបអាយបុគគលអ្ភិវឌឋ
អ្ចលនវតថុប ះអាចយក្ឯក្ស្ថរបៅបសនើសុាំដក្របាក់្ពីធ គ្មរ។28 
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វធីិឆ្នការដក្របាក់្ពីគណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ។ 

Downloaded from http://www.khmerlaws.com



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 29              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

 កថាខណឌ ទី.២.កាតពវកិចចរបសអ់នរអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 
 
  ២.១. គណនីអភិវឌ្ឍអចលនវតថុ 

 
 បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុទាំងអ្ស់ដដលបសនើសុាំអាជាញ ប័ណណពីរកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួង
រតូវមានកាតកិ្ចចដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) មុនបពលដ្ឋក់្ពាក្យសុាំអាជាញ ប័ណណដូចមានដចងក្នុងរបការ ៤ ឆ្នរបកាសបនះ 
បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ រតូវបបើក្គណនីអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបស់ខ្លួនបៅធ គ្មរពាណិជជ
្មួយបៅរពះរាជ្ចរក្ក្មពុជា។ 
 (ខ្) ក្នុងរយៈបពល ១៤ ឆ្ថៃបរកាយពីបធវើវញិ្ដតតិ (ការទទួលស្ថគ ល់ជាលាយលក្ខណ៍

អ្ក្សរបដ្ឋយអ្តិថិជន) អ្តិថិជនរតូវផតល់បឈាម ះ និងអាស័យដ្ឋឋ នរបស់អ្នក្ផតល់េិរញ្ដបប

ទនដល់ខ្លួនបៅបអាយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ បេើយបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរតូវជួន

ព័ត៌មានបៅអ្នក្ផតល់េិរញ្ដបបទនរបស់អ្តិថិជននូវបឈាម ះ និងអាសយដ្ឋឋ នរបស់ធ គ្មរ 

និងបលខ្គណនីដដលបុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានបបើក្។29 

 មុនបពលដ្ឋក់្ពាក្យបសនើសុាំអាជាញ ប័ណណដូចមានដចងក្នុងរបការ ៤ ឆ្នរបកាសបនះ 
បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុរបបភទទី៣ រតូវតាំក្ល់របាក់្ធា ចាំនួន ២% (ពីរភាគរយ) ឆ្នតាំ
ឆ្លគបរមាងវនិិបយគសរបុ ឬគបរមាងវនិិបយគតាមដាំ្ក់្កាលនីមួយៗតាមវធីិស្ថស្រសត
្មួយដូចខ្ងបរកាម ៖ 
 (ក្) ជាស្ថច់របាក់្សុទធបៅក្នុងគណនីតាំក្ល់របស់រកុ្មការរ។រអ្នតររក្សួង 
 (ខ្) ប័ណណ ឬលិខិ្តធា ពីធ គ្មរពាណិជជក្នុងស្សុក្្មួយដដលមានតឆ្មលបសមើទឹក្
របាក់្ខ្ងបលើ។ 
 របាក់្តាំក្ល់ធា ខ្ងល់បនះមិនអាចដក្យក្បៅវញិបានបទ លុះរតាដតបុគគល
អ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបានបញ្ច ប់គបរមាងរបស់ខ្លួនជាស្ថថ ពរ ឬបដើមបីបដ្ឋះស្ស្ថយស្ថធនភាព
របស់ខ្លួនតាមការវាយតឆ្មលរបស់រក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួង។ ប ទ ប់ពីទទួលបានលិខិ្ត
អ្នុញ្ញដ តបិទការដ្ឋឋ នពីរក្សួងបរៀបចាំដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសាំណង់ ឬពីមនទីរបរៀបចាំ
ដដនដី នគរបូនីយក្មម និងសុរបិយយដីរាជធានី បខ្តតរបាក់្ធា ខ្ងបលើបនះអាចដក្យក្
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  
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បៅវញិបានក្នុងរយៈបពល ៧ឆ្ថៃឆ្នឆ្ថៃបធវើការគិតចាប់ពីឆ្ថៃបានដ្ឋក់្ពាក្យសុាំដក្របាក់្ធា
 ។30 
 បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ រតូវរក្ារបាក់្ក្មចីរគប់របបភទដដលខ្លួនទទួលបានេិរញ្ដ
បបទនពីរបភពបផសងៗ បៅក្នុងគណនីគបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ ដដលបបើក្ និងដថរក្ា
បដ្ឋយដ ក្បដ្ឋយ បុគគលអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុ បៅធ គ្មរពាណិជជបៅក្មពុជាបដើមបីបាំបរ ើការ
ស្ថងសង់របស់គបរមាងប ះដតមួយគត់។ គណនីគបរមាងអ្ភិវឌឍអ្ចលនវតថុបនះ មិនសថិត
បៅបរកាមការរតួតពិនិតយបដ្ឋយរក្ុមការរ។រអ្នតររក្សួងប ើយ។31 
 

២.២.         និង របំដបររាលដី 
 
 ក្ាលដីសរមាប់ស្ថងសង់បុរ ី រតូវដតជាក្ាលដីដតមួយ ដដលរតូវបានចុះបញ្ជ ីរចួ 
បេើយបៅក្នុងបសៀវបៅបគ្មលបញ្ជ ីដីធលី ឬបសៀវបៅចុះបញ្ជ ីអ្ចលនវតថុ។ ក្នុងក្រណីដដល
ក្ាលដីសរមាប់ស្ថងសង់បុរមីានបរចើនក្ាលដី អ្នក្អ្ភិវឌឍបុរ ីរតូវបធវើការបរងួមក្ាលដីឲ្យ
បៅជាក្ាលដីដតមួយជាមមុនសិន បលើក្ដលងដតក្ាលដីសរមាប់ស្ថងសង់បុរ ីមានផលូវស្ថ
ធារណៈ និង/ឬផលូវទឹក្ដដលមានទទឹងយ៉ងតិច ២ ដម៉រតឆលងកាត់។ 

ក្នុងក្រណីដដលក្ាលដីសរមាប់ស្ថងសង់បុរសីថិតបៅក្នុង ុាំ សរ។ក ត់ខុ្សៗ បេើយ
ក្ាលដីបៅជាប់គ្មន  អ្នក្អ្ភិវឌឍបុររីតូវបរងួមក្ាលដីសរ។ក ត់នីមួយៗបដ្ឋយដ ក្ពីគ្មន  បុ៉ដនត
អ្នក្អ្ភិវឌឍបុររីតូវរក្ាទុក្រពាំរបទល់ រវាង ុាំ សរ។ក ត់ទាំងប ះជាលមាស្ថធារណះស្សប
តាមបញ្ញដ តតិនគរបូនីយក្មម ។ 
 ក្នុងក្រណីដដលដី ូត៏ ដី ូត៏លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀតមានបរចើនរបបភទ
បលើបលង់ សរបុដតមួយបៅបពលបផទរបលើក្ដាំបូងនូវដី ូត៏  ឬដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់
បផសងបទៀត អ្នក្អ្ភិវឌឍបុរ ី រតូវបសនើសុាំបាំដបក្ក្ាលដីរបស់បុរបីៅជាដី ូត៍ បៅតាមរបបភទ
និងចាំនួនដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់នីមួយៗ បផសងបទៀតស្សបតាមបលង់សរបុ
របស់បុរ ី បៅរដឋបាលសុរបិយដី។ ការបរងមក្ាលដី និងការបាំដបក្ក្ាលដីរតូវបធវើឲ្យស្សប
តាមចាប់ និងបទបបញ្ដតតិជាធរមាន។32 
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 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ  ១៤ .ការតាំ
ក្ល់របាក់្ធា ។ 
31

 ត្បកា្សលខ្១២២២ ្ហវ.ត្បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ្តីពី ការត្រប់ត្រងអាជីវកម អភិវឌ្ឍអច្លន្វតថុ ត្បការ  ១៤ .ការ
រក្ារបាក់្ក្មចី។ 
32 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ៦ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 31              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

 ការបរងួបក្ាលដីរតូវបង់ឆ្ថលបសវាសុរបិយដី។ 
 រាល់ការបាំដបក្ក្ាលដីបៅជាដី ូត៍តាមរបបភទ និងចាំនួនដី ូត៍ ដី ូតលាំបៅឋាន 
និងដីសាំ្ង់នីមួយៗ រតូវបង់ឆ្ថលបសវាសុរបិយដី។ 
 រាល់ការបផទរសិទធិបលើដី និងលាំបៅឋានបៅក្នុងបុររីតូវបង់ឆ្ថលបសវាសុរបិយដី និងបង់
ពនធរបថាប់រតាជូនរដឋតាមចាប់ក្ាំណត់។33 
 
  ២.៣. ររៀបចំបទបញ្ជា ផ្ផទរនុងមយួ មនុនឹងរុកាសលរ ់
 
 អ្នក្អ្ភិវឌឍបុរ ី រតូវបរៀបចាំបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុងមួយ មុននឹងរបកាសលក់្ ឬជួលដី ូត៍ ដី
 ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀត ដដលបានស្ថងសង់ក្នុងបុរ។ី បទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុងជា
លក្ខខ្ណឌ មួយឆ្នការលក់្ទិញ ឬការជួលដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់ បផសង
បទៀតក្នុងបុរ។ី 
 បទបញ្ញដ ឆ្ផទក្នុងខ្ងបលើបនះ  មិនរតូវផទុយនឹងស ត្ ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ និងចាប់
ជាធរមានបទ។ 
 បដើមបីរគប់រគងបុរ ីក្មមសិទធិក្ររតូវបបងកើតរក្ុមរបឹក្ាភិបាល ឬគណៈក្មមការរគប់រគង
បុរមួីយតាមការរពមបរពៀងរវាងក្មមសិទធិក្រ ដូចមានដចងក្នុងបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង។ 
 ការបរៀបចាំបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង រតូវស្សបតាមបគ្មលការណ៍ និងលក្ខណឌ អ្បបបរមាឆ្នបទ
បញ្ញជ ឆ្ផទក្នុងគាំរដូដលមានភាជ ប់ជាឧបសមព័នធឆ្នអ្នុរកឹ្តយបនះបេើយដដលរតូវដចងជាអាទិ៍ ៖ 
- សិទធិ កាតពវកិ្ចច និងការទទួលខុ្សរតូវរបស់ក្មមសិទធិឆ្នដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដី
សាំណង់បផសងបទៀត បលើការដថតាាំងនឹងជួសជុលបសវារមួ   

- ការក្ាំណត់ពីសមាមារតឆ្នចាំ្យរមួ  ក្មមសិទធិក្រ សរមាប់ការដថទាំឬការជួស
ជុលបសវារមួបសវាសនតិសុខ្ រពមទាំងការបង់ឆ្ថលបលើការបរបើរបាស់បសវាស្ថធារនៈ   

- នីតិវធីិឆ្នការបធវើបសចក្តីសបរមចចិតត ក្នុងក្រណីដដលក្មមសិទធិក្របបងកើតអ្ងគការរគប់រគង
បុរ ី៖ 

ក្ តរមូវឲ្យមានសាំប ងគ្មាំរទភាគបរចើនដ្ឋច់ខ្ត ឆ្នក្មមសិទធិក្រទាំងអ្ស់ សរមាប់ការស
រមចចិតតពាក់្ព័នធ និងការដក្សរមួលបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង ការជួសជុលបសវារមួ បសវាសនតិ
សុខ្ ឬការបង់ឆ្ថលបសវាស្ថធារណៈ  ។ 
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 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ២៣ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 32              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

ខ្ តរមូវឲ្យមានសាំប ងគ្មាំរទយ៉ងតិច ៧៥% ឆ្នក្មមសិទធក្រទាំងអ្ស់ សរមាប់ការ
សបរមចចិតតពាក់្ពនធ័នឹងការដក្ដរបបលង់សរបុរបស់បុរ ី ការជួសជុលលាំបៅឋាន ឬ
សាំណង់បផសងបទៀត ដដលខុ្សពីរច សមព័នធបដើមឆ្នបលង់សសបតយក្មម។ ក្នុងក្រណីមិន
អាចរក្ការគ្មាំរទ ៧៥% បានប ះការវាយតឆ្មលជាផលូវការរបស់សមតថកិ្ចចជាំ ញ រតូវ
យក្ជាមូលដ្ឋឋ នសរមាប់ការសបរមចរបស់តុលាការ។34 

 
  ២.៣. រុគលប់ណ័ណ  វិញ្ជា បនបរត 
  
 បៅបពលបផទរបលើក្ដាំបូងដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀត្មួយ
បរៅពីក្ាលដីអ្គ្មរសេក្មមសិទធិ អ្នក្អ្ភិវឌឍបុរ ី រតូវរបគល់ប័ណណសមាគ ល់សិទធិកាន់កាប់
បរបើរបាស់ដីធលី ឬប័ណណសមាគ ល់សិទធិកាន់កាប់អ្ចលនវតថុ ឬវញិ្ញដ បនបរតសមាគ ល់មាច ស់
អ្ចលនវតថុ ឆ្នក្ាលដីឲ្យរដឋបាលសុរបិយដី បដើមបីបធវើបលខ្ចារកិ្ និងរក្ាទុក្ជាឯក្ស្ថរ 
បេើយរដឋបាលសុរបិយដី រតូវបចញវញិ្ញដ បនប័រតសមាគ ល់មាច ស់អ្ចលនវតថុ ឬប័ណណសមាគ ល់
សិទធិកាន់កាប់អ្ចលនវតថុបលើដី ូត៍ នីមួយៗ ជូនអ្នក្អ្ភិវឌឍបុរជីាជាំនួសវញិ មុននឹងបផទរបៅ
ឲ្យអ្នក្ទិញ។ 
 បទះបីជា ក្ាលដីទាំងឡាយ រតូវបានបាំដបក្តាមមារតា១៣ និងក្ថាខ្ណឌ ទី ១ ឆ្ន
មារតា១៥ឆ្នអ្នុរកឹ្តយបនះក្តី ក៏្ក្ាលដីទាំងអ្ស់បៅដតមានក្នុងបលង់សរបុរបស់បុរដីដដល
បដ្ឋយក្មមសិទធិក្រទាំងអ្ស់ឆ្នដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀត រតូវបគ្មរព
តាមបលង់សរបុរបស់បុរ។ី 
 
 
 
 
 
 

                              
34 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១២ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 33              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

ជំពូកទី ២ សទិិធ និងកាតពវកិចចរបសក់មមសទិិធករ និងបទបញ្ជជ រនផទកនងុ 
   

ហផនកទី.១. ចំដណររមួ និងចំដណរឯរជន  

 

  កថាខណឌ ទី.១.ចំដណររមួ 
 
 លមាស្ថធារណៈ សួនចារ ផលូវបចញចូល លមាបសវារមួ និងរបងបុរ ី រតូវចុះបញ្ជ ីជា
ក្មមសិទធិអ្វភិាគរបស់ក្មមសិទធិក្រក្នុងបុរ ីសរមាប់ការបរបើរបាស់រមួរបស់ក្មមសិទធិក្រទាំងអ្ស់ 
បៅក្នុងបុរបីលើក្ដលងដតលមាឯក្ជន ឬសួនចារឯក្ជន ដដលជាដផនក្ឆ្នដី ូត៍ ដី ូត៍
លាំបៅឋាន និងសាំណង់ឯក្ជនបផសងបទៀត ដដលមានដី ូត៍បដ្ឋយដ ក្នីមួយៗ ស្សប់តាម
បលង់សរបុរបស់បុរដីដលបានសបរមចរមួបេើយ។35 

ក្មមសិទិធអ្វភិាគគឺជាក្មមសិទិធបលើរទពយដតមួយដដលជារបស់បុគលបរចើន ក់្ ។ បុគ
លទាំងប ះជាក្មមសិទិធក្រអ្វភិាគ ។ ក្មមសិទិធក្រអ្វភិាគមាន ក់្ៗមានចាំដនក្របស់ខ្លួនក្នុង
រទពយប ះបុ៉ដនតមិនអាចដចក្គ្មន បានប ើយ។ 36  ចាំបពាះសិទិធចាត់ដចង និងអាស្ស័យផលពុាំ
មានដចក្ក្នុងអ្នុរកឺ្តយ សតីពី ការរគប់រគងបុរបីទដូបចនះគួរដចងក្នុងបទបញ្ញជ រឆ្ផទក្នុង។  

តរមូវឲ្យមានសាំប ងគ្មាំរទយ៉ងតិច ៧៥% ឆ្នក្មមសិទធក្រទាំងអ្ស់ សរមាប់ការ
សបរមចចិតតពាក់្ពនធ័នឹងការដក្ដរបបលង់សរបុរបស់បុរ ី ការជួសជុលលាំបៅឋាន ឬសាំណង់
បផសងបទៀត ដដលខុ្សពីរច សមព័នធបដើមឆ្នបលង់សសបតយក្មម។ ក្នុងក្រណីមិនអាចរក្ការគ្មាំ
រទ ៧៥% បានប ះការវាយតឆ្មលជាផលូវការរបស់សមតថកិ្ចចជាំ ញ រតូវយក្ជាមូលដ្ឋឋ ន
សរមាប់ការសបរមចរបស់តុលាការ។37 
 
  កថាខណឌ ទី.២.ចំដណរឯរជន 
 
 ក្មមសិទធិក្របផសងបទៀតឆ្នដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន ឬដីសាំណង់បផសងបទៀតក្នុងបុរ ី
មានសិទធិបរបើរបាស់អាស្ស័យផល និងចាត់ដចងបលើដី ូត៍ លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសង
បទៀត ដដលជាក្មមសិទធិរបស់ខ្លួន។ 

                              
35 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ៩ 
36 ច្ាប់ ភូមិបាល ២០០១ មាត្ា ១៦៨ 
37 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១២ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 34              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

 សិទធិចាត់ដចងបលើដី ូត៍ ដី ូតលាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀត របស់ក្មមសិទធិ
ក្រ ដូចជាការលក់្ ការដូរ ការជួល របទនក្មម ការបនតមរតក្ ការជួលអ្ចិឆ្ន្រនតយ៍ ការបបងកើត
ផលបបភាគ ការបរបើរបាស់ និងអាស័យបៅ ការដ្ឋក់្េីុបូ៉ដតក្ និងការដ្ឋក់្បញ្ញច ាំ រតូវអ្នុវតត
តាមបគ្មលការណ៍ និងនីតិវធីិចាប់ជាធរមាន។38 
 សេក្មមសិទធិក្របលើចាំដណក្ឯក្ជនឆ្នអ្គ្មរសេក្មមសិទធិ ដដលមានបៅក្នុងបុរ ី
មានសិទធិ និងកាតពវកិ្ចចដូចមានដចងក្នុងអ្នុរកឹ្តយបលខ្ ១២៦ អ្នរក្.បក្ ចុះឆ្ថៃទី ១២ ដខ្
សីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីការរគប់រគង និងបរបើរបាស់អ្គ្មរសេក្មមសិទធិ។39 

សនតតិជនឆ្នមតក្ជននីមួយៗ ដដលមានក្មមសិទធិបលើដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និង
ដីសាំណង់បផសងបទៀតក្នុងបុរ ី មានសិទធិទទួលបនតនូវសិទធិ និងកាតពវកិ្ចចរបស់មតក្ជន 
បដ្ឋយអ្នុបលាមតាមចាប់ និងបទបបញ្ដតតិជាធរមាន។ ក្នុងក្រណីដដលមរតក្បៅទាំបនរ 
បដ្ឋយគ្មម នសនតតិជនទទួលបនត ឬសនតតិជនបបាះបង់បចាល ឬមរតក្មិនរតូវបានចាត់ដចង
បៅឲ្យជន្មួយ តាមបញ្ដតតិចាប់ជាធរមាន មរតក្បៅទាំបនរប ះ រតូវចាត់ទុក្ជារទពយ
សមបតតិឯក្ជនរបស់រដឋ។40 

 

កថាខណឌ ទី.៣.ទំនារទ់ំនងរវងចំដណររមួ និងចំដណរឯរជន 
  

ការក្ាំណត់ពីសមាមារតឆ្នចាំ្យរមួ  ក្មមសិទធិក្រ សរមាប់ការដថទាំឬការ
ជួសជុលបសវារមួបសវាសនតិសុខ្ រពមទាំងការបង់ឆ្ថលបលើការបរបើរបាស់បសវាស្ថធារណៈ
  មានដចងក្នុងបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង។ 

នីតិវធីិឆ្នការបធវើបសចក្តីសបរមចចិតតក្នុងក្រណីដដល ក្មមសិទធិក្រ បបងកើតអ្ងគការរគប់
រគងបុរ ី៖ 

ក្ តរមូវឲ្យមានសាំប ងគ្មាំរទភាគបរចើនដ្ឋច់ខ្ត ឆ្នក្មមសិទធិក្រទាំងអ្ស់ 
សរមាប់ការសរមចចិតតពាក់្ព័នធ និងការដក្សរមួលបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង ការជួសជុលបសវារមួ 
បសវាសនតិសុខ្ ឬការបង់ឆ្ថលបសវាស្ថធារណៈ  ។ 

ខ្ តរមូវឲ្យមានសាំប ងគ្មាំរទយ៉ងតិច ៧៥% ឆ្នក្មមសិទធក្រទាំងអ្ស់ សរមាប់
ការសបរមចចិតតពាក់្ព័នធនឹងការដក្ដរបបលង់សរបុរបស់បុរ ីការជួសជុលលាំបៅឋាន ឬសាំណង់
បផសងបទៀត ដដលខុ្សពីរច សមព័នធបដើមឆ្នបលង់សសបតយក្មម។ ក្នុងក្រណីមិនអាចរក្ការគ្មាំ

                              
38 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១៩ 
39 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១៨ 
40 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១១ 
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រទ ៧៥% បានប ះការវាយតឆ្មលជាផលូវការរបស់សមតថកិ្ចចជាំ ញ រតូវយក្ជាមូលដ្ឋឋ ន
សរមាប់ការសបរមចរបស់តុលាការ។41 

 
ហផនកទី.២. ឯរសារបរុី  

 

  កថាខណឌ ទី.១.បទបញ្ជា រផ្ផទរនុង 
  
  ១.១.តនួាទី 
 

បទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងត្រប់ត្រងទ្យាំនក់ទ្យាំន្ងរវាងកម ្ិទ្យធិករ និ្ងត្រប់ត្រងសលើបុរ ី ។ វា
កាំណ្ត់ថ្នច្ាំណណ្កណាជាច្ាំណណ្កឯកជន្ ច្ាំណណ្កណាជាច្ាំណណ្ក រមួ សហើយច្ាំណណ្ក
នី្មួយៗសន ទុ្យក្ត្មាប់ស្វើអវីខ្ៃ  និ្ងកាំណ្ត់ផ្សងណដ្រនូ្វច្ាំណណ្ក ណដ្លកម ្ិទ្យធិករមាន ក់ៗ
មាន្សលើច្ាំណណ្ករមួ។ 

អ្នក្អ្ភិវឌឍបុរ ី រតូវបរៀបចាំបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុងមួយ មុននឹងរបកាសលក់្ ឬជួលដី ូត៍ ដី

 ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀត ដដលបានស្ថងសង់ក្នុងបុរ។ី បទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុងជា

លក្ខខ្ណឌ មួយឆ្នការលក់្ទិញ ឬការជួលដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់ បផសង

បទៀតក្នុងបុរ។ី42 
  

  ១.២.រុរភទគតិយតុត 
 
 បទបញ្ញជ រឆ្ផទក្នុងជាកិ្ចចសនយដូបចនះ ៖ 

 ពុាំអាចបតឹងបៅ តុលាការក្ាំពូល បានបទការសបរមចគឺជាឆ ទ នុសិទធិ
របស់បៅរក្ម។ 

 ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវរឺាមកិច្ច្ន្ា។ 

                              
41 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១២ 
42 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១២ 
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 សពលមាន្ការណកណត្បត្តូវមាន្ការយល់ ត្ពមជាឯកច្ឆ័ន្ទពី្ហកម ្ិទ្យធិ
ករទាំងអ្់។ 
  
 ១.៣.ខ្លឺមសារផ្នបទបញ្ជា ផ្ផទរនុង 
 

 ការក្ាំណត់ថាចាំដណក្្ជាចាំដណក្ឯក្ជន បេើយចាំដណក្្ជាចាំដណក្រមួ គឺ
មានក្នុងបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង។ រាល់ចាំដណក្ គឺរតូវដចក្កុ្ាំឲ្យចប ល ះ ពុាំអាចបមើលដតបលើបលង់ប ះ
បទ រតូវចុះបមើលជាក់្ដសតងផងដដរ។ 

ការបរបើរបាស់ 
o ចាំដណក្រមួ 

សរមាប់សួនចារ ក្ដនលងបដើរ ចាំណតរថយនត... 
ក្ាំណត់ថាការបរបើរបាស់យ៉ងបម៉ច បរពាះជាបគ្មលការណ៍ចាំដណក្រមួរតូវបាន បរបើ

របាស់សរមាប់ក្មមសិទធិក្រទាំងអ្ស់ បេើយអាចដចងក្នុងបទបញ្ញជ ឆ្ផទក្នុង ថារតូវបានបរបើដត
សរមាប់ក្មមសិទធិក្រ្មួយ ឬ រក្មុសេក្មមសិទធិក្រ្ មួយបុ៉ប ណ្ ះ។ ការដចងបនះគឺ
សាំខ្ន់្ស់បរពាះវាពាក់្ព័នធនឹងបនទុក្។ 

o ចាំដណក្ឯក្ជន 
គួរក្ាំណត់ថាបតើបរបើរបាស់សរមាប់ដតការរស់បៅ ឬអាជីវក្មមគួរ។ បៅបពលមាន ការ

ក្ាំណត់ទិសបៅបរបើរបាស់របស់បុរដីបបបនះ  ាំឲ្យពុាំអាចបរបើរបាស់ខុ្សពី ទិសបៅបានប ើ
យ។ បៅបារាាំងមានខ្ឆ្នការរស់បៅបដ្ឋយសៃប់ស្ថៃ ត់ ដដលតាមខ្ បនះអាគ្មររតូវបានបរបើ
របាស់សរមាប់ដតការស្ថន ក់្បៅបុ៉ប ណ្ ះ ពុាំអាចរបក្បរបរ អាជីវក្មម ឬវជិាជ ជីវៈ្មួយបាន
បទ។ ខ្បនះភាគបរចើនបរបើសរមាប់អាគ្មរសេក្មមសិទធិ(បដក្ឬឈរ)ដដលបៅជនបទមាន
សភាពមិនអូ៊្អ្រ។ ការក្ាំរតិសិទធិឯក្ជនបនះបៅបារាាំង មានការរតួតពិនិតយ អ្នក្រតូវបានក្ាំរតិ
សិទធិអាចបតឹងបៅតុលាការឲ្យលុបខ្្មួយ ដដលរតឹតបិតគ្មត់។ បពលប ះ តុលាការនឹង
ក្ាំណត់ថាបតើខ្ដដលក្ាំរតិប ះស្សប នឹងទិសបៅឆ្នអាគ្មរដដរឬបទ? បបើមិនស្សបខ្ប ះនឹង
រតូវចាត់ទុក្ថាបមា  និង គ្មម នអានុភាព។ ឧទេរណ៍ ក្នុងបុរអីាចរបក្ប អាជីវក្មមបាន 
ដតជាន់បលើបាំផុតមានដចងខ្ឆ្នការរស់បៅបដ្ឋយសៃប់ស្ថៃ ត់ ដូបចនះខ្ បនះអាចជាក្មមវតថុឆ្ន
ការបតឹងបៅតុលាការបដើមបីឲ្យលុបបាន។ បៅរបបទសក្មពុជាបយើងពុាំមានខ្បនះបទ។ 
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 កថាខណឌ ទី.២.សិទិធរបសរ់មមសិទិធររ 
 
   ២.១. សិទិធរបសរ់មមសិទិធរររលីចំដណរឯរជន 
 
 ក្មមសិទធិក្របផសងបទៀតឆ្នដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន ឬដីសាំណង់បផសងបទៀតក្នុងបុរ ី
មានសិទធិបរបើរបាស់អាស្ស័យផល និងចាត់ដចងបលើដី ូត៍ លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសង
បទៀត ដដលជាក្មមសិទធិរបស់ខ្លួន។43 សេក្មមសិទិធក្រពិបសសបលើចាំដណក្ឯក្ជនមានសិទិធ
បរបើរបាស់ អាស្ស័យផល និង ចាត់ដចងបលើចាំដណក្ឯក្ជនរបស់ខ្លួនបានបដ្ឋយបសរកី្នុង
ទាំេាំដដលចាប់បានក្រមឺត ។  

- ្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យផ្សល 
ស្វើ្កម ភាពាមន័្យ ា្ំភារៈ ៖ កម ្ិទ្យធិករអាច្សាន ក់សៅ ស្វើអាជីវ កម  ជួ្ជុល 

ណកលមអ (សលើកណលងណតការជួលជុលសន្ ប  ពាល់សសាភណ្ភាព ខាងសត្ៅ ឬ បៃង់្របុបុរ)ី។  
ស្វើ្កម ភាពាមន័្យរតិយុតត ៖ រឺការចុ្ លិខិ្តសផ្សសងៗ។ 
ការស្វើ្កម ភាពខាងសលើសន្ រឺមាន្កាំរតិ ៖ 
o ការកាំរតិទូ្យសៅ 
កម ្ិទ្យធិករស្វើអវីក៏បាន្ណតត្តូវសោរពច្ាប់ ឧទហរណ៍្ ការណកណត្បបៃង់ផ្សទ  ស ើងសលើរឺ

ត្តូវសោរពវធិាន្ន្ររបូនី្យកម  និ្ងបៃង់្របុរប្់បុរ។ី ការសត្បើត្បា្់ត្ទ្យពយឯក ជន្ពុាំអាច្
នឹ្ងស វ្ើស ើងកនុងសោលបាំណ្ងរ ាំសោភសលើអនកដ្ថ្ទ្យសន សទ្យ។ មិន្អាច្ស វ្ើឲ្យមាន្ការរ ាំខាន្
ដ្ល់អនកជិតខាង សបើមាន្ករណី្សន្ អនកជិត ខាងអាច្្ុាំ ា្ំណ្ង និ្ងជមៃឺចិ្តត ឬ្ុាំសៅ
តុោការឲ្យបញ្ឈប់ការរ ាំខាន្ សន ។ ការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវសន្ រឺជាការទ្យទួ្យលខុ្្ត្តូវកនុងកិច្ច 
្ន្ា។ មាត្ា ១៣ ថ្ន្ច្ាប់្តពីីការផ្សតល់្ិទ្យធិកម ្ ទិ្យធិសលើ ច្ាំណណ្កឯកជន្ថ្ន្អាោរ្ហ
កម ្ ទិ្យធដ្ល់ជន្បរសទ្យ្។ 

o ការកាំរតិពិស្្ 
ជាការកាំរតិណដ្លមាន្ណច្ងកនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុង សហើយសៅត្កមអាច្ សមើលសពល

មាន្វវិាទ្យថ្នសតើការកាំរតិសន ្មស្្បណដ្រឬសទ្យ។ សបើពុាំមាន្ ការណច្ងកនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងសទ្យ 
សៅត្កមនឹ្ងសមើលសលើ្កម ភាពសន  ថ្នសតើស្្បនឹ្ងទិ្យ្សៅថ្ន្ ូត៍រណដ្រឬសទ្យ។ ា្ំនួ្រ ៖ 

                              
43 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១៩ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 38              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

សតើមហា្ន្និបាត អាច្ោក់ឲ្យមាន្ការកាំរតិ្ិទ្យធិណដ្រឬសទ្យ? ច្សមៃើយរឺពុាំបាន្សទ្យទល់ណត មាន្
ណច្ងកនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងច្ាំសពា ការោក់បន្ទុក ឬបន្ថយកម ្ិទ្យធិករណាមួយសន  ណដ្លតត្មូវ
ឲ្យមាន្ការយល់ត្ពមជាឯកច្ឆ័ន្ទ (យុតតិសាស្រ្ត)។ មហា្ន្និបាតពុាំអាច្កាំរតិ្ិទ្យធិសលើច្ាំណណ្ក
ឯកជន្សទ្យ ណតអាច្នឹ្ងកាំរតិបាន្លុ ត្ាណតការងារសន មាន្ជាង សហើយរយៈសពល រឺប
សណាត  អា្ន្ន ឧទហរណ៍្ ការតណខ្សកាបណដ្លណខ្សសន ត្តូវកាត់ ាមច្ាំណណ្កឯកជន្សផ្សសង
សទ្យៀត សហើយជាងរឺមាន្លកខណ្ៈបសណាត   អា្ន្នសត្ពា មកណតមតង។ 

-    ្ិទ្យធិចាត់ណច្ង 
អ្នក្ទិញដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសងបទៀតក្នុងបុរ ី ឬសនតតិជន

ឆ្នមតក្ជននីមួយៗ ដដលមានក្មមសិទធិបលើដី ូត៍ ដី ូត៍លាំបៅឋាន និងដីសាំណង់បផសង
បទៀតក្នុងបុរ ីមានសិទធិទទួលបនតនូវសិទធិ និងកាតពវកិ្ចចរបស់មតក្ជន បដ្ឋយអ្នុបលាមតាម
ចាប់ និងបទបបញ្ដតតិជាធរមាន។ ក្នុងក្រណីដដលមរតក្បៅទាំបនរ បដ្ឋយគ្មម នសនតតិជន
ទទួលបនត ឬសនតតិជនបបាះបង់បចាល ឬមរតក្មិនរតូវបានចាត់ដចងបៅឲ្យជន្មួយ 
តាមបញ្ដតតិចាប់ជាធរមាន មរតក្បៅទាំបនរប ះ រតូវចាត់ទុក្ជារទពយសមបតតិឯក្ជនរបស់ 
រដឋ។44 
 
  ២.២. សិទិធរបសរ់មមសិទិធរររលីចំដណររមួ 
 

-  ្ិទ្យធិសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យផ្សល 
ស្ ើោន  និ្ងដូ្ច្ោន  ឧទហរណ៍្ ជសណ្តើ រយន្ត ក មាន្ច្ាំណណ្កសលើច្ាំណណ្ករមួ  

២៥/១០០០ ខ្ មាន្ច្ាំណណ្កសន្  ១០០/១០០០ ាមន័្យសន្ ពុាំណមន្ ក ណដ្ល មាន្ច្ាំណណ្ក
តិច្ជាងត្តូវសត្បើត្បា្់ជសណ្តើ រយន្តមួយដ្ងកនុងមួយណខ្សន សទ្យ ក អាច្សត្បើបាន្ាមតត្មូវ
ការរប្់ោត់។ ករណី្សលើកណលង ច្ាំសពា ករណី្ណដ្ល មាន្ការសត្បើត្បា្់សលើច្ាំណណ្ករមួ
ណដ្លមាន្លកខណ្ៈផ្តត ច់្មុខ្ និ្ងអចិ្ថ្្ន្តយ៍ សោយ្ហកម ្ិទ្យធិករណាមាន ក់។ យុតតិសាស្រ្ត
បារាាំង ៖ ការោក់អវីមួយរ ាំខាន្ ដ្ល់ការសត្បើត្បា្់សលើច្ាំណណ្ករមួរឺពុាំអាច្ស្វើសៅបាន្សទ្យ។ 
បទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងអាច្កាំរតិសលើការសត្បើត្បា្់ និ្ងអាស្្័យផ្សលសលើច្ាំណណ្ករមួ។ 
 

                              
44 អនុ្ត្កឹតយសលខ្៣៩ អន្ត្ក.បក ចុ្ ថ្ងៃទី្យ ១៥ ណខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១១ ្តីពី ការត្រប់ត្រងបុរ ីមាត្ា  ១១ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 39              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

- ្ិទ្យធិចាត់ណច្ង 
ការលក់ច្ាំណណ្ករមួរឺ ពុាំបាន្សទ្យសត្ពា វាមាន្លកខណ្ៈមិន្អាច្បាំណបកបាន្ពី 

ច្ាំណណ្កឯកជន្។45   

 
  ២.៣. សិទិធរបសរ់មមសិទិធរររលីឡតូ ៍
  

 ការសផ្សទរ ូត៍ាមកិច្ច្ន្ាមុធា ៖ មាន្បញ្ញា  ឧទហរណ៍្ ក សាៃ ប់ សហើយ
សផ្សទរសៅ ្ន្តតិជន្ោត់បីនក់ ករណី្សន្ នឹ្ងមាន្ការត្តួតោន ជាមួយកម ្ិទ្យធិអវភិារ សហើយ 
ការផ្សតល់ការ្សត្មច្ចិ្តតនសពល្ន្និបាតនឹ្ងមាន្ ា្ំនួ្រថ្នសតើ បីនក់សន អនកណា តាំណាង
 ូត៍សន ។ ាមច្ាប់បារាាំង ត្តូវមាន្ការត្ពមសត្ពៀងោន សដ្ើមបីឲ្យន្រណា មាន ក់ជាអនកតាំណា
ង។ សបើោ ន្ការយល់ត្ពម រឺបតឹងសៅតុោការ តុោការនឹ្ងស្វើការ ្សត្មច្ចាត់ាាំង។ ការ
ណតងាាំងសន្ សៅកនុងច្ាប់ណខ្ រពុាំមាន្ណច្ងសទ្យ សហតុសន្ រួរ ណច្ងកនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុង ឬមាន្
ការចុ្ កិច្ចត្ពមសត្ពៀងរវាង្ន្តតិជន្ទាំងសន ។ 

ការសផ្សទរ ូត៍សោយកិច្ច្ន្ាមូោ ៖ ត្តូវសោរពាមវធិាន្ទូ្យសៅថ្ន្ច្ាប់រឺបាន្ណត
ច្ាំសពា អច្លន្វតថុ។ សៅបារាាំង ត្តូវស វ្ើាមសារការ ី សហើយយកសៅចុ្ បញ្ជ ី។ ា្ំនួ្រ ៖ សតើ
កនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងអាច្ណច្ង ខ្ មិន្ឲ្យលក់ ូត៍ ឬសបើច្ង់លក់ត្តូវស្នើសៅ្ហកម  ្ិទ្យធិករ
សផ្សសងៗ្ិន្? ច្ាប់បារាាំង ាមលទ្យធិបាន្បងាា ញថ្ន ខ្ មិន្ឲ្យលក់ ូត៍អាច្ ណច្ងបាន្ណត
តត្មូវឲ្យបាំសពញល័កខខ័្ណ្ឌ ស្្បច្ាប់ និ្ង ា្ំខាន់្ និ្ងមាន្លកខណ្ៈ បសណាត  អា្ន្ន។ 
ច្ាំសពា  ខ្ ថ្ន្្ិទ្យធិបុពវថ្ត្កវញិ យុតតិសាស្រ្តឆ្ន ាំ ១៩៧០ បាន្ហាម ឃាត់សោយរិតថ្នប  
ពាល់ដ្ល់្ហកម ្ិទ្យធិករ និ្ងខុ្្ទិ្យ្សៅថ្ន្អាោរ ប ុណន្ត សត្កាយមកមាន្យុតតិសាស្រ្តង ីៗ
ណដ្លបាន្អនុ្ញ្ញដ តឲ្យមាន្ ខ្ សន្ ។ កាតពវកិច្ចអនក លក់រឺត្តូវជូន្ដ្ាំណឹ្ងសៅអងគការ
ត្រប់ត្រងថ្ន្អាោរ្ហកម ្ិទ្យធិ អងគការសន្ មាន្ បុរគលភាពរតិយុតតិ។ ទល់ណតមាន្ការ
ជូន្ដ្ាំណឹ្ងសន្ សទ្យើបអាច្ជាំទ្់ជាមួយ្ហកម ្ិទ្យធិករដ្ថ្ទ្យសទ្យៀតបាន្  មាត្ា  ៩  ថ្ន្
ច្ាប់្តពីីការផ្សតល់្ិទ្យធិកម ្ ទិ្យធិសលើច្ាំណណ្កឯកជន្ថ្ន្អាោរ្ហកម ្ ទិ្យធិដ្ល់ជន្បរសទ្យ្។ 

                              
45 ចាប់សតីពីការផតល់សិទធិក្មមសិទធិបលើចាំដណក្ ឯក្ជនឆ្នអាគ្មរសេក្មមសិទធិដល់ជនបរបទស មារតា ១៦ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                              ថ្នន ក់បរញិ្ញដ បត្តជាន់្ខ្ព្់នី្តិភូមិបាល និ្ងសបតិកភ័ណ្ឌ  

សាស្រសាត ចារយណណ្នាំ បណ្ឌិ ត ហ ៊ែល ចំររ ើន                                 40              សរៀបសរៀងសោយនិ្្សិតស    មួង សកណុារា 

 

ការបសងកើត្ិទ្យធិបាតិបុរគល ៖ សតើបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងអាច្ណច្ងថ្ន្ហកម ្ិទ្យធិករសៅ 
សពលច្ង់ជួលច្ាំណណ្កឯកជន្រប្់ោត់សៅន្រណាមាន ក់ ត្តូវជួលឲ្យទាំងអ្់មាន្ ន័្យថ្ន
ជួលទាំងច្ាំណណ្ករមួ សត្ពា ច្ាំណណ្ករមួពុាំអាច្បាំណបកបាន្ពីច្ាំណណ្កឯកជន្? ោ ន្ច្សមៃើយ
ច្ាំសពា ករណី្សន្ សទ្យ។ ច្ាំណ្ងទក់ទ្យងរវាងអនកទ្យទួ្យលជួល និ្ងអងគការ ត្រប់ត្រងរឺអនក
ទ្យទួ្យលជួលពុាំមាន្ជាប់បន្ទុក ណដ្លជារប្់្ហកម ្ិទ្យធិករសន សទ្យ ដូ្ច្ោន សន្ ណដ្រច្ាំសពា 
មហា្ន្និបាត។ 

 
  កថាខណឌ ទី.៣. កាតពវកិចចរបសរ់មមសិទិធររ 

 

រវាង្ហកម ្ិទ្យធិករនី្មួយៗពុាំមាន្កាតពវកិច្ចឲ្យជាក់ច្ា្់សន សទ្យ។ 
- ្ហកម ្ិទ្យធិករនី្មួយៗមាន្កាតពវកិច្ចសោរពបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុង សបើមិន្សោរព

នឹ្ងនាំឲ្យមាន្ការបតឹងសៅតុោការសដ្ើមបីបញ្ឈប់្កម ភាពរប្់ោត់ ឬ បតឹង្ុាំ ា្ំណ្ង និ្ង
ជមៃឺចិ្តត។ 

- សយើងរួរណច្ងកនុងបទ្យបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនុងសអាយមាន្ការណបងណច្ក ៖ សបើបន្ទុកសកើតពី
ច្ាំណណ្ករមួរឺរិតាម្មាមាត្ត សបើបន្ទុកសកើតសច្ញពីស្វារមួរឺណច្កសៅាមទ្យាំហាំថ្ន្ការ
សត្បើត្បា្់ ស្វារប្់ ូត៍ (ច្ាំណុ្ច្រួរកត់ ា្ំោល់ ៖ ការរិតចុ្ងសត្កាយសន្ ពុាំរិត ាម
បុរគលជាក់ណ្តងសទ្យ ណតរិតាម ូត៍)។ 
 
រសចកតីសននិដ្ឋា ន  
 សោយសារណត នី្តិបុរ ី សន្ ជាច្ាប់សទ្យើបបសងកើតឲ្យមាន្សៅកនុងត្បសទ្យ្ កមពុជា ដូ្សច្ន 
ច្ាប់សន្ មាន្ការខ្វ ច្លសនៃ  សត្ច្ើន្សោយសហតុសន្ សយើងរួរណច្ងឲ្យបាន្ច្ា្់ និ្ងមាន្
លកខណ្ៈលមអិតបន្តិច្ សលើ្ិទិ្យធ និ្ងកាតវកិច្ចសលើច្ាំណណ្ករមួ និ្ងច្ាំណណ្កឯកជន្។ សហើយក៏
រួរបញ្ជូ លខ្មួយច្ាំនួ្ន្ាមត្បសទ្យ្អភិវឌ្ឍន្មួយច្ាំនួ្ន្ដូ្ច្ជាខ្រ្់សៅសោយ្ៃប់សាៃ ត់ជា
សដ្ើម៕ 

3 
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បញ្ជឯីកសារពិគ្រោះ 
3 

 

១.  រដ្ឋធមមនុញ្ញររដ្ឋកមពុជា ចុុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមសា ឆ្ន ាំ ១៩៨៩ 
២.  អនុរកឹត្យលលែ ២៤ អនរក ចុុះថ្ងៃទី ២២ ខែមសា ឆ្ន ាំ ១៩៨៩ ស្តីពីការផតល់កមមសិ្ទធិ  
៣. មារា៣ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ ១៩៩២ 

៤.  ចាប់ភូមិបាល ចុុះថ្ងៃទី៣១ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ ២០០១ 

៥. ឯកសាររកបែណ្ឌ យុទធសាស្រស្តថ្នលោលនលោបាយដី្ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០០២ 
៦. អនុរកឹត្យ ស្តីពី ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្តលៅរបស់្រកសួ្ងលរៀបចាំខដ្នដី្ នគរបូនី

យកមម និងស្ាំណ្ង់ ចុុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ 
៧. បទកាំណ្ត់្ ស្តីពី ខបបបទទាំនាក់ទាំនងថ្នការលចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្សាងស្ង់ លលែ 

៧១៧ ដ្នស្.រប ចុុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុ្លា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ របស់្រកសួ្ងលរៀបចាំខដ្នដី្  
នគរបូនីយកមម និងស្ាំណ្ង់។ 

៨. អនុរកឹត្យលលែ ៨៦ អនរក.បក ស្តីពី លិែិត្អនុញ្ញញ ត្សាងស្ង់។ 
៩. លស្ចកតីស្លរមច លលែ ០៥ ស្ស្រ ចុុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០០៦ ស្តីពី ការ

កាំណ្ត់្បរបិងថ្នការពិនិត្យ និងស្លរមចលលើពាកយ សុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញញ ត្សាងស្ង់ ។ 
១០. អនុរកឹត្យលលែ ៦២ បនរក.បក ចុុះថ្ងៃទី ០២ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ស្តីពី ការលរៀបចាំ 

និងការរបរពត្តិលៅរបស់្រកសួ្ងលរៀបចាំខដ្នដី្ នគរបូនីយកមម និងស្ាំណ្ង់  
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3 

  

១. ររកាសលេខ១២២២ សហវ.ររក ច ុះថ្ងៃទី ១៥ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី ការ

រគរ់រគងអាជីវកមមអភិវឌ្ឍអចេនវត្ថ   
២. អន រកឹត្យលេខ៣៩ អនរក.រក ច ុះថ្ងៃទី ១៥ ខខមិនា ឆ្ន ាំ២០១១ សតីពី ការរគរ់រគងរ រ ី

៣. អន រកឹត្យលេខ១២៦ អនរក.រក ច ុះថ្ងៃទី ១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី ការរគរ់រគង

និង លររើរាស់អគារសហកមមសិទិធ 

៤. ចារ់ សតីពី ការផ្តេ់សិទិធកមមសិទិធលេើចាំខែកឯកជនថ្នអគារសហកមមសិទិធដេ់ជន

ររលទស ច ុះថ្ងៃទី ២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០ 
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