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ជំពូកទី ១ 
បទបបញ្ញត្ដិទូទៅ 

មារា  ១.-       

 ច្បាបឈ់ េះកំណតរ់កបខណ័ឌ ព្ ការររបរ់រង ការរបមូលផលការឈរបើរាស់្ ការអភវិឌ្ឍ  ៍ ងិការអភរិកស
ព្រពឈ ើឈៅកនុងរពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា។   

 ឈោលបណំងព្ ច្បាបឈ់ េះរឺធានា ូវការររបរ់រងព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាព ឈ ើមបផីលរបឈោជ ៍
ស្ងគម ឈស្ ឋកិច្បច  ិងបរសិ្ថា   រមួទងំការអភរិកសជីវៈច្បរមរេះ  ិងមរតកវបបធម ៌។ 

មារា  ២.-  
 ច្បាបឈ់ េះមា វសិ្ថលភាពអ ុវតដឈលើរាល់ព្រពឈ ើទងំអស់្ ឈទេះជារបឈភទព្រពឈនាេះ ឈកើតឈ ើងឈោយ

ធមមជាតិកដ ីឬឈោយោកំដី ។ 
 រ ឋធានាសិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណី ូវផល អ ុផលព្រពឈ ើរបស់្ស្ហរម ៍មូលោឋ   ឈរកាមបទ

បបញ្ញតដពិ្ ច្បាបឈ់ េះ ឬច្បាបព់ាកព់ ័ធឈផសងឈទៀត ។ 

មារា  ៣.- 
 ការររប់ររងព្រពឈ ើរតូវស្ាិតឈៅឈរកាមដ  ស្មតាកិច្បចទូឈៅព្ រកសួ្ងកសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ិង

ឈ ស្ថទ។ 
 ការររបរ់រងព្រពលិច្បទឹកស្ាិតឈៅឈរកាមច្បាបម់យួឈោយដ ក ។ 
 រ ឋផដល់សិ្ទធិររបរ់រងតំប ក់ារពារធមមជាតិ ល់រកសួ្ងបរសិ្ថា   ឈរកាមបទបបញ្ញតដិ ទងំឡាយព្ ច្បាប់

ស្ដីពីកិច្បចការពារបរសិ្ថា    ិងការររបរ់រងធ ធា ធមមជាត ិ ចុ្បេះព្ងៃទី២៤ ដខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ រពេះរាជរកឹតយស្ដីពកីារ
បឈងកើត ិងការកំណតត់ំប ក់ារពារធមមជាតិ ចុ្បេះព្ងៃ ទី០១ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣  ិងលិខិតបទោឋ  ច្បាបឈ់ផសងឈទៀត។  

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទមា សិ្ទធិស្ហការឈធវើស្កមមភាពពរងឹងការ អ ុវតដ ច៍្បាប ់
ច្បំឈពាេះរាល់បទឈលមើស្ព្រពឈ ើដ លឈកើតមា ឈៅកនុងតំប ់ការពារធមមជាតិឈរកាម ការស្រមបស្រមួលជាមួយ
រកសួ្ងបរសិ្ថា   រស្បាមបទបបញ្ញតដិ ូច្បមា ដច្បងកនុងជំពូកទី ១៤ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ ស្កមមភាពឈ េះ ឹងម ិឈធវើឱ្យ
ប េះពាល់ ល់ដ  ស្មតាកចិ្បចររបរ់រងរបស់្រកសួ្ងបរសិ្ថា    ូច្បមា ដច្បងកនុងច្បាបស់្ដីពកីិច្បចការពារបរសិ្ថា    ងិ
ការររបរ់រងធ ធា ធមមជាតឈិ ើយ ។ 

មារា  ៤ .-       

 កនុងការអ ុវតដ ច៍្បាបឈ់ េះ រាល់ការស្ឈរមច្បរបស់្រាជរោឋ ភាិលដ លមា ស្កាដ  ុពលភាពច្បំឈពាេះ
ផលប េះពាល់ធៃ ់ធៃរឈៅឈលើរបជាពលរ ឋទូឈៅ ឈលើជីវភាពស្ហរម ៍មូលោឋ    ិងឈលើធ ធា ព្រពឈ ើព្  
រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជារតូវមា ការចូ្បលរមួជាស្ថធារណៈ។ 

 ស្កមមភាពច្បមបងៗពាកព់ ័ធឈៅ ឹងរបព ័ធមជឈោឋ  ព្រពឈ ើ ដ លអាច្បបណាដ លឱ្យមា ផលប េះពាល់
អារកក ់ល់ស្ងគម ិងបរសិ្ថា   ចាំច្បរ់តូវមា ការវាយតព្មៃឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា   ិងផលប េះពាល់ស្ងគម ឈោយ
ដផែកាមរកមបឈច្បចកឈទស្ររបរ់រងព្រពឈ ើកមពុជា ិង រស្បាមច្បាបស់្ដីពីកចិ្បចការពារបរសិ្ថា   ិងការររបរ់រង
ធ ធា ធមមជាត។ិ ឯកស្ថរព្ ការ វាយតព្មៃឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ងិផលប េះពាល់ស្ងគមរតូវផដល់ជូ ស្រមាប់
ការចូ្បលរមួផដល់មតិជាស្ថធារណៈា ។ 

 រាល់ការស្ឈរមច្បចុ្បងឈរកាយឈលើរាល់ស្កមមភាពច្បមបងៗ ពាកព់ ័ធឈៅ ងឹរបព ័ធមជឈោឋ  ព្រពឈ ើ 
រាជរោឋ ភាិលរតូវពិចរណាឈលើអ ុស្ថស្ ចុ៍្បងឈរកាយព្ ការវាយតព្មៃ ឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ិងផលប េះពាល់ 
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ស្ងគម។ ការស្ឈរមច្បចុ្បងឈរកាយណាមយួឈរកាម មារាឈ េះ រាជរោឋ ភាិលអាច្បឈធវើការជូ  ំណឹងជាស្ថធារណៈ។ 
 

មារា   ៥ .-       

 វាកយស័្ពទសំ្ខា ់ៗ ដ លឈរបើរាស់្  ិងមា អតា យ័ស្រមាបច់្បាបឈ់ េះរតូវា កណំត ់កនុងឧបស្មព ័ធ
ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។  
 

ជំពូកទី ២ 
រដ្ឋបាលព្រពទ ើ 

មារា  ៦ .-       

 រ ឋាលព្រពឈ ើរឺជាអាជាា ធររោឋ ភាិល ដ លច្បំណុេះឈរកាមរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ 
កនុងការររបរ់រងព្រពឈ ើ  ងិធ ធា ព្រពឈ ើរស្បាមឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ  ងិច្បាបឈ់ េះ។ 

 រ ឋាលព្រពឈ ើមា រច្បនាស្មព ័ធររបរ់រង ចតា់ងំមយួឯកភាពទូទងំរបឈទស្ជាដខសរយៈបឈណាដ យ
ដ លដបងដច្បកជាថ្នន កក់ណាដ ល អធិការោឋ   ខណ័ឌ  ដផនក  ងិស្ង្កក តរ់ ឋាលព្រពឈ ើ។  

 ការឈរៀបច្បំ ិងការរបរពឹតដឈៅរបស់្រ ឋាលព្រពឈ ើ រតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្ រកសួ្ងកសិ្កមម 
រកុាា របមាញ់ ងិឈ ស្ថទ។ 

 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវបំឈពញភារកិច្បចរបស់្ខៃួ  រស្បាមឈោលការណ៍តមាៃ ភាពឈោយធានា ូវសិ្ទធិរបស់្
ស្ថធារណជ  ឈ ើមបីចូ្បលរមួកនុងការឈធវើឈស្ច្បកដីស្ឈរមច្បច្បិតដឈលើការររបរ់រង ការឈរបើរាស់្របកបឈោយ ិរ ដរភាព 
 ិងការអភរិកសព្រពឈ ើ។  

មារា  ៧ .-       

 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវបំឈពញ ូវភារកិច្បច ូច្បតឈៅ ៖ 
   ១- ធានា ល់ការររបរ់រងស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយរ៍បកបឈោយ ិរ ដរភាពឈោយោក់

បទបញ្ជា ឈលើរាល់ស្កមមភាពព្រពឈ ើ ។ 
   ២- សិ្ការបមូលទិ ន យ័ឈលើព្រពឈ ើរ ឋទកទ់ង ងឹកាដ វទិាស្ថ្ស្ដ ឈស្ ឋកិច្បច ស្ងគម 
 ិងបរសិ្ថា   ឈ ើមបកីណំត ូ់វកំរតិផដល់ផលរបកបឈោយ ិរ ដរភាព ។ 

   ៣- វាយតព្មៃរពំរបទល់ ឈធវើការចតថ់្នន ក ់ ងិកណំតដ់  ព្រពឈ ើ ឈ ើមប ីបឈងកើតដផ ទីឈរបើ
រាស់្ ីស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយ ៍ឈោយស្រមបស្រមួលជាមយួរកសួ្ងឈរៀបច្បំ ដ   ី ររូប ីយកមម  ិងសំ្ណង ់
អាជាា ធរដ   ី  ិងស្ហរម ម៍ូលោឋ  ។ 

   ៤- ឈរៀបច្បំ  ិងអ ុវតដដផ ការររបរ់រងព្រពឈ ើជាតិឈៅថ្នន ក ់ីមយួៗព្ រ ឋាលព្រពឈ ើ។ 
  ៥- បឈងកើ ការោ ុំេះព្រពឈ ើឈ ើងវញិឈៅឈលើ ីព្រពឈរច្បរលឹ  ិង ីព្រពទំឈ រ។ 
  ៦- បឈងកើ ការអភវិឌ្ឍ ក៍ិច្បចរពមឈរពៀង  ិងកមមវធិីស្ហរម ព៍្រពឈ ើ ឈោយផដល់ ូវជំ ួយ

ហិរញ្ញ វតាុ  ិងបឈច្បចកឈទស្ ល់ស្ហរម ា៍មការស្មរស្ប។ 
  ៧- អភវិឌ្ឍ  ិងអ ុវតដកមមវធិីរស្ថវរជាវ ការពារ ិងដងរកាធ ធា ព្រព ឈ ើ ិងស្តវព្រព។ 
  ៨- ចតវ់ធិា ការស្មរស្បឈ ើមបរីស្ថវរជាវ ទបស់្ថក ត ់  ងិប្ង្កក បរាលការបំផៃចិ្បបំផ្លៃ ញ

ព្រពឈ ើ ឈភៃើងឈ េះព្រព  ិងការកាបរ់ា ព្រពឈ ើ ឈោយធានាការអ ុវតដ ច៍្បាបរ់បកបឈោយរបសិ្ទធភាព។ 
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  ៩- បឈងកើ ការអបរ់ ំល់របជាពលរ ឋាមរយៈកមមវធិីដ លបង្កា ញពីស្ថរៈសំ្ខា ក់នុងការ
ររបរ់រង ការពារដងរកាធ ធា ព្រពឈ ើ ក ូ៏ច្បជាចតវ់ធិា ការស្ថដ ររបព ័ធមជឈោឋ  ធមមជាតិ  ិងដងរកាព្រពឈ ើ
ជាត។ិ  

  ១០- បឈងកើ កចិ្បចស្ហរបតិបតដិការអ ដរជាតិ សំ្ឈៅពរងងឹស្មតាភាពការពារ  ងិអភវិឌ្ឍ
ធ ធា ព្រពឈ ើ។ 

  ១១- ធានាការវាយតព្មៃទ ឈ់ពលឈវលា   ិងឈពញឈលញ ូវរាល់ស្កមម ភាពទកទ់ង ឹង
ព្រពឈ ើដ លមា ផលប េះពាល់អារកក ់ល់ស្ងគម  ិងបរសិ្ថា  ម ុការឯកភាពឈលើស្កមមភាពទងំឈ េះ។ 

 
 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិ ិងភារកិច្បច ូច្បខាងឈរកាម ៖ 
  ១- រតួតពិ ិតយការឈធវើអាជីវកមមរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើកនុងដ   ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍

 ិងច្បំការោឈំ ើរបស់្រ ឋ។ 
  ២- រតួតពិ ិតយការ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ  ិងផលរបមាញ់ ាមមឈធាាយ

 ឹកជញ្ាូ  នានា។ 
  ៣- រតួតពិ ិតយកដ ៃងស្ និធផិល អ ុផលព្រពឈ ើ ទីាងំលកផ់ល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬ

ផលរបមាញ់ ។ 
  ៤- រតួតពិ ិតយមូលោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ សិ្បបកមម ដកព្ច្បនផល អ ុផល

ព្រពឈ ើ  ិង ររបរ់បឈភទដ លឈរបើរាស់្ផលអ ុផលព្រពឈ ើ ជាវតាុធាតុឈ ើម ឬរបភពថ្នមពលអពំីឈ ើ។ 
   ៥- រតួតពិ ិតយអាជាា បណ័ណ  លិខិតអ ុញ្ជញ ត  ិងឯកស្ថរឈផសងឈទៀតដ លតរមូវឱ្យរតតួពិ តិយ

ាមច្បាបឈ់ េះ។  
 

ជំពូកទី ៣ 
និរនដរភាពព្នការររបរ់រងព្រពទ ើ 

មារា  ៨ .-  

 ការររបរ់រងព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាព រតូវអ ុវតដរស្បាមឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើ
ជាត ិ ិងច្បាបឈ់ េះ។  

 ឈ ើមបជីំ ួយឱ្យការសិ្ការស្ថវរជាវឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិឱ្យមា របសិ្ទធភាព រាជរោឋ -
ភាិលរតូវបឈងកើតរណៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបច្បំឈោល ឈោាយវស័ិ្យ ព្រពឈ ើជាតិដ ល ឹកនាឈំោយរ ឋម្ ដី
រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ  ិងមា ស្មាជកិពីរកសួ្ងពាកព់ ័ធ ងឹវស័ិ្យព្រពឈ ើ។ ដផែកាមអ ុ-
ស្ថស្ រ៍បស់្រណៈកមាម ធិការជាតិ ឈរៀបច្បំឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ រាជរោឋ ភាិលរតូវកំណត ូ់វ
ឈោល ឈោាយ វស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ។ 

 ការឈរៀបច្បំ  ិងការរបរពឹតដឈៅរបស់្រណៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបច្បំឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ
រតូវកំណតឈ់ោយអ ុរកតឹយ។ 

 ឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ អាច្បឈស្ើឈរ ើឈោយរាជរោឋ ភាិលឈោយដផែកាមអ ុស្ថស្ ៍
របស់្រណៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបច្បំឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ កនុងលកាខណឌ ផ្លៃ ស់្បដូរព្ ស្ថា  ភាពវស័ិ្យ
ព្រពឈ ើាមឈោលការណ៍ដ លនាមំក ូវ ំឈណាេះរស្ថយ ឈ ើមបរីកា ិរ ដរភាពព្ ការររបរ់រងព្រពឈ ើ។ 
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មារា  ៩ .- 
 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវឈរៀបច្បំដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ រស្បាមឈោល ឈោាយវស័ិ្យ

ព្រពឈ ើជាតិ ឈោយមា ការចូ្បលរមួទូលំទូលាយពីររបអ់ាជាា ធរពាកព់ ័ធ ងិ ស្ហរម ម៍ូលោឋ  ដ លអ ុឈលាម
ាមមារា ៤ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

 ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិរតូវស្ឈរមច្បឈោយរាជរោឋ ភាិលសំ្រាបរ់យៈឈពលដវង ឈ ើមបី
កំណតអ់ាទភិាព  ិងស្កមមភាពររបរ់រងព្រពឈ ើ។ ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិរតូវឈធវើការពិ ិតយ  ិង
ឈស្ើឈរ ើឈរៀងរាល់ ៥ឆ្ន  ំមដង ឈ ើមប ីៃុេះបញ្ជច ំងពីលកាខណឌ   ិងកាលៈឈទស្ៈផ្លៃ ស់្បដូរ។ រណៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបច្បំ
ឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ រតូវផដល់អ ុស្ថស្ ជូ៍ រាជរោឋ ភាិលឈលើដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើ
ជាតិដ លា ឈស្ើឈរ ើ ។ 

 ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ រតូវឈលើកឈ ើង ូវស្មាស្ភារ ូច្បតឈៅ ៖ 
 ១- ពិ ិតយកាដ របូស្ថ្ស្ដ បរសិ្ថា    ិងស្ងគមទកទ់ង ឹងធ ធា ព្រពឈ ើឈៅររបថ់្នន ក

ព្ រ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 
 ២- ា  ស់្ថម  បរមិាណផល អ ុផលព្រពឈ ើររបលំ់ោបថ់្នន ក។់ 
 ៣- កំណតព់្ផទ តីំប ព់្រពឈ ើ  តំប រ់តូវោឈំ ើឈ ើងវញិ  ងិព្រពស្ហរម ។៍ 
 ៤- ពិ ិតយកមមវធិី  ិងរបតិទិ ស្កមមភាពលំអិតឈលើការង្ករឈរៀបច្បំព្រពឈ ើ  ិងរកុាវបបកមម។  
 ៥- អភវិឌ្ឍកមមវធិីព្ ការឈធវើអ ដរារម  ៍ ល់ភារីពាកព់ ័ធកនុងការររបរ់រង  ិងឈរបើរាស់្

ព្រពឈ ើរ ឋ ិងឯកជ ។  
  ៦- អភវិឌ្ឍកមមវធិីស្រមាបអ់ភវិឌ្ឍ ឧ៍ស្ាហកមមព្រពឈ ើ ទផីារផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៧- អភវិឌ្ឍកមមវធិីរស្ថវរជាវស្ដីពីការអភវិឌ្ឍ ប៍ឈច្បចកវជិាា   ិងវទិាស្ថ្ស្ដព្រពឈ ើ។  
  ៨- បឈងកើ  ិងពរងីកច្បំឈណេះ ងឹពីព្រពឈ ើឈោយអឈញ្ា ើញការចូ្បលរមួពីស្ហរម ម៍ូលោឋ  
កនុងការររបរ់រងឈរបើរាស់្ ងិការពារព្រពឈ ើ។ 
  ៩- អភវិឌ្ឍធ ធា ម ុស្ស  ងិមឈធាាយស្មាា រៈចាំច្ប ់ឈ ើមបីស្ឈរមច្បឈលើស្កមមភាព
ដ លា ឈរោងឈៅកនុងកមមវធិី។ 
  ១០- ពរងឹងស្ថា ប ័ររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើឈៅររបថ់្នន ក ់ដកលំអ  ិងពរងឹងការអ ុវតដ ៍
ច្បាប។់ 
  ១១- ពរងឹងកិច្បចស្ហរបតិបតដិការឈស្ ឋកិច្បច ជ ំួយបឈច្បចកឈទស្កនុងតំប  ់  ិងឈរៅតំប  ់
កនុងកិច្បចការពារ ិងអភវិឌ្ឍ ធ៍ ធា ព្រពឈ ើ។ 
  ១២- ឧបតាមាោំរទរាល់កមមវធិីទំងឡាយណា ដ លជំរុញឱ្យមា ការអ ុវតដ ៍ឈោល
 ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ។ 

 ដផែកាមអ ុស្ថស្ រ៍បស់្រណៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបច្បំឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ រ ឋម្ ដី
រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ងិឈ ស្ថទរតូវោករ់ាយការណ៍របចឆំ្ន សំ្ដីពកីារអ ុវតដ  ូ៍វឈោលបណំងព្ ដផ ការ
ររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិជូ រាជរោឋ ភាិល។  រាយការណ៍ឈ េះ រតូវផដល់ជូ ជាស្ថធារណៈាមការឈស្នើសំុ្។ 
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ជំពូកទី ៤ 
សម្បត្ដិព្រពទ ើអចិព្្នដយ ៍

មារា  ១០ .- 
 ស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយរ៍មួមា  ៖ 
  ១- ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ។៍ 
  ២- ព្រពឯកជ ។ 
 ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយរ៍មួមា បីរបឈភទ ៖  

 ១- ព្រពផដល់ផលរតូវា រកាទុកស្រមាបផ់លិតកមមផល អ ុផលព្រពឈ ើរបកបឈោយ
 ិរ ដរភាពដ លកនុងឈនាេះ មុខង្ករការពាររតូវចតទុ់កជាអាទិភាពបនាទ ប។់ ព្រពផដល់ផលមា ជាអាទិ៍ ៖ 

- ព្រពស្មបទ  
- ព្រពផដល់ផលឈរៅពីព្រពស្មបទ   
- ព្រពឈ ើរតូវស្ថដ រឈ ើងវញិ 
- ព្ផទ ីព្រពបរមរងទុកស្រមាបោ់ឈំ ើមឈ ើឈ ើងវញិ ឬច្បំការព្រពឈ ើ 
- ព្ផទ ីព្រពបរមរងទុកស្រមាបប់ ដពូជព្រពឈ ើ 
- ព្ផទ ីព្រពឈរច្បរលឹ 
- ព្រពស្ហរម ឈ៍រកាមកិច្បចរពមឈរពៀង។ 

 ២- ព្រពការពាររតូវា រកាទុកជាច្បមបង ឈ ើមបកីារពាររបព ័ធមជឈោឋ    ិងធ ធា ធមមជាតិ។ 
ព្រពការពារមា ជាអាទិ៍ ៖  
 - ព្រពបរមរងទុកស្រមាបរ់បព ័ធមជឈោឋ  ពិឈស្ស្  
 - ព្រពស្រមាបសិ់្ការស្ថវរជាវ  
 - ព្រព ិយតកមមរបភពទឹក  
 - ព្រពការពារទីជំរាល  
 - ព្រពលំដហកំស្ថ ដ  
 - សួ្ ភូតោម  
 - ព្រពជំឈ ឿស្ថស្នា ។    

 ព្រពការពារឈ េះអាច្បអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើជាលកាណៈរបព្ពណីដ លមា ផល 
ប េះពាល់ទបឈោយស្ហរម ម៍ូលោឋ  ។ 
  ៣- ព្ផទ ីព្រពស្រមាបឈ់ផទរឈ ើមបីឈោលបំណងអភវិឌ្ឍឈផសងឈទៀត ជា ីទំឈ រ ុេះរកុាជាតពិ្រព
បនាទ បប់ សដំ លម ិទ ស់្ាិតឈៅកនុងការឈរបើរាស់្របស់្វស័ិ្យណាមយួឈៅឈ ើយ រតូវដតោកឱ់្យស្ាិតឈៅកនុង   
ច្បំណាតថ់្នន កព់្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយរ៍ហូត ល់មា ការស្ឈរមច្បឱ្យឈរបើរាស់្  ិងអភវិឌ្ឍស្រមាបឈ់ោលបំណង
ឈផសងឈទៀត ឈោយរាជរោឋ ភាិល។ 

 ព្រពឯកជ រតូវដងរកាឈោយមាច ស់្កមមសិ្ទធិ  ងិមា សិ្ទធទិទួលផលរបឈោជ ក៍នុងការអភវិឌ្ឍ  ៍ ិង
របមូលផលឈរបើរាស់្ លកដ់ច្បកចយផលិតផលរបស់្ខៃួ ឈោយផ្លទ ល់។ 
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មារា  ១១ .- 
 ស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយរ៍តូវររបរ់រងកនុងឈោលបំណងបឈងកើ ជាអតិបរមា ូវផលរបឈោជ ស៍្ងគម 

ឈស្ ឋកិច្បច បរសិ្ថា    ិងមរតកវបបធមស៌្រមាបរ់ពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា  ងិរបជាពលរ ឋកមពុជារស្ប ឹងឈោលការណ៍
ររបរ់រងព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាព។  

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទរតូវចតថ់្នន កចុ់្បេះបញ្ា ិកា ិងកណំតរ់ពំរបទល់ព្រពឈ ើទងំ
អស់្ឈៅកនុងស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយ។៍ កនុងការអ ុវតដ  ូ៍វស្កមមភាពឈ េះ រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ
 ឹងឈធវើការស្រមបស្រមួលជាមយួស្ហរម ម៍ូលោឋ   អាជាា ធរពាកព់ ័ធ  ិងរកសួ្ងឈរៀបច្បំដ   ី ររបូ ីយកមម
 ិងសំ្ណងឈ់ ើមបីជួយ  ល់ ំឈណើ រការ ចុ្បេះបញ្ា ិកាកមមសិ្ទធិ ីស្ហរម ជ៍ ជាតិឈ ើមភារតិច្ប  ិងការឈរៀបច្បំដផ ទី
ឈរបើរាស់្ ីថ្នន កជ់ាតិ។ 

 ររបព់្រពឈ ើដ លា ចតថ់្នន កឈ់ៅកនុងព្រពបំរងុទុកអច្បិព្្ ដយរ៍តូវា ឈរៀបច្បំ  ិងររបរ់រងរស្បាម
ឈោលបំណងព្ ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ។ 

  ីតិវធីិ ការបឈងកើត ការចត់ថ្នន ក់  ិងការចុ្បេះបញ្ា ិកាស្មបតដិព្រពឈ ើអចិ្បព្្ ដយ ៍ រតូវកំណត់ឈោយ
អ ុរកឹតយ។ 
 

មារា  ១២ .-       

 រាជរោឋ ភាិលព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា មា សិ្ទធិអណំាច្បរសំ្ថយច្បណំាតថ់្នន កព់្រពឈ ើណាមយួ
ពីព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ។៍ ការស្ឈរមច្បដបបឈ េះរតូវស្ាិតឈៅកនុងផលរបឈោ  ៍ស្ថធារណៈ  ិងមា ស្ងគតិភាព
ជាមយួឈោល ឈោាយវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ  ិងទិ ន យ័បឈច្បចកឈទស្ 
ស្ងគម ឈស្ ឋកិច្បចដ លផដល់ឈោយរកសួ្ង កសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ។ រស្បាមបទបបញ្ញតដ ូិច្បមា ដច្បង
កនុងច្បាបឈ់ េះ ការរសំ្ថយច្បំណាតថ់្នន កណ់ាមយួព្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ស្រមាបឈ់ោលបំណងម ិដម ព្រពឈ ើ
រតូវពិចរណាឈលើអាទិភាព  ូច្បខាងឈរកាម៖ 

  ១- ព្ផទ ីព្រពស្រមាបឈ់ផទរឈ ើមបីឈោលបំណងអភវិឌ្ឍឈផសងឈទៀត។ 
  ២-  ីព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយឈ៍ផសងឈទៀតដ លតរមូវការបច្បចុបប នខពស់្ ជាងតរមូវការដ ល

កំណតក់ ៃងមក។  
 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ងិឈ ស្ថទអាច្បឈស្នើសំុ្រាជរោឋ ភាិលកំណតរ់កព្ផទ  ី ព្រពទំឈ រឈផសងឈទៀត 

ឈ ើមបីជំ ួស្ព្ផទ ីព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយដ៍ លា រសំ្ថយកនុងឈោលបំណងការពារ  ិងោពំ្រពឈ ើងវញិ ឈ ើមបីរកា
ររមបជាអច្បិព្្ ដយ។៍ 

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទអាច្បឈស្នើសំុ្រាជរោឋ ភាិលសំ្ឈរច្បឈធវើការ ផ្លៃ ស់្បដូរច្បំណាត់
ថ្នន កព់្រពណាមយួឈៅកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ឈោយដផែកឈលើទិ ន យ័សិ្កាងមី  ិងមុខង្កររបស់្ ីព្រពឈនាេះ។  

 រាល់ការស្ឈរមច្បរសំ្ថយច្បំណាតថ់្នន កព់្រពឈ ើ ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទី ១  ិងការផ្លៃ ស់្បដូរច្បំណាត់
ថ្នន កព់្រពឈ ើ ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទី ៣ ព្ មារាឈ េះ រតូវកំណតឈ់ោយ អ ុរកតឹយ។  
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ជំពូកទី ៥ 
ការររប់ររងព្រពសម្បទាន 

មារា  ១៣ .-      

 រាជរោឋ ភាិលព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា អាច្បផដល់តបំ ព់្រពផដល់ផលដ លឈៅទំឈ រ រស្បាម
ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិឈៅជាព្រពស្មបទ  ឈោយោកឱ់្យឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈ ាមសំ្ឈណើ របស់្
រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ ឈរកាយពីា ពិឈរោេះឈោបល់ជាមយួបណាដ រកសួ្ងពាកព់ ័ធ 
អាជាា ធរដ   ី  ិងស្ហរម ម៍ូលោឋ   រចួ្បឈហើយ។ 

 សំ្ណំុឯកស្ថរ  ងិ ីតិវធិីព្ ការឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈច្បំឈពាេះការផដល់ព្រពស្មបទ  រតូវកំណត់
ឈោយអ ុរកឹតយស្ដីពីការររបរ់រងព្រពស្មបទ ។ 

មារា  ១៤ .-      

 រាជរោឋ ភាិលព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជាមា សិ្ទធិអណំាច្បចុ្បេះកិច្បចរពមឈរពៀងព្រព ស្មបទ ជាមយួ
វ ិិឈោរិ  ឬ ីតិបុរគលណាមយួឈោយការផដល់ស្មបទ ឈ េះ រតូវមា ស្ងគតិភាពជាមយួឈោល ឈោាយវស័ិ្យ
ព្រពឈ ើជាតិ ដផ ការររបរ់រងវស័ិ្យព្រពឈ ើជាតិ ិងបទបបញ្ញតដិទងំឡាយព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

 ការឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈ រតូវដតអ ុវតដជាមូលោឋ  ឈៅម ុឈពលរាជរោឋ ភាិលចុ្បេះកិច្បចរពមឈរពៀង
ព្រពស្មបទ  ឈោយអ ុឈលាមាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ  ិងអ ុរកតឹយស្ដីពការររបរ់រងព្រពស្មបទ ។  

 រណៈកមមការឈ ញព្ងៃព្រពស្មបទ រតូវផដល់ ូវកាលា ុវតដភិាព  ិងការពិចរណា ជូ អនកឈ ញព្ងៃ
ររបរ់បូដ លមា លកាណស្មបតដិររបរ់ោ  ់ ងិរតូវជូ  ណឹំងអពំីការឈ ញ ព្ងៃជាស្ថធារណៈ ឱ្យា ទ ឈ់ពល
ឈវលា ជាពិឈស្ស្ ល់របជាពលរ ឋមូលោឋ  កនុងតំប  ់ដ លោកជ់ាព្រពស្មបទ ។  

 ឈបកាភាពរករមហ ុ ឈ ញព្ងៃ រតូវភាា បរ់ាល់ឯកស្ថរឈ ញព្ងៃជាមយួ ឹងលិខិតដងៃងការណ៍របស់្រករមហ ុ  
ដ លដច្បងលំអិតអំពីការរបរពឹតដលែឈលើកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  ដ លា អ ុវតដក ៃងមក ឈទេះកនុងរបឈទស្កដី 
ឬឈរៅរបឈទស្កដីឈោយមា ភស្ដុាងធានា អេះអាងផង។ 

មារា  ១៥ .-       

 ព្រពស្មបទ ិកមា សិ្ទធិ ំឈណើ រការររបរ់រង  ិងរបមលូផល អ ុផលព្រពឈ ើឈៅ កនុងដ  ព្រព
ស្មបទ របស់្ខៃួ ឈោយធានាថ្ន របតិបតដិការទងំឈ េះ ងឹម ិប េះពាល់ ល់ ៖ 

  ១- សិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីដ លអ ុវតដឈៅឈលើ ីកមមសិ្ទធិរបស់្ ស្ហរម ជ៍ ជាតិ
ឈ ើមភារតិច្ប ដ លា ចុ្បេះបញ្ា ិកាឈោយរ ឋរស្បាមច្បាបភ់ូមាិល។ 

  ២- សិ្ទធិឈច្បញ ចូ្បល  ងិសិ្ទធឈិរបើរាស់្ជារបព្ពណី អ ុវតដឈោយស្ហរម  ៍ ដ លមា  
ទីាងំកនុង ឬដកបរព្រពស្មបទ ។ 

មារា  ១៦ .-       

 ខៃឹមស្ថរកចិ្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ កនុងកំរតិអបបរមារតូវមា  ៖ 
  ១- កាលបរឈិច្បឆទព្ ការផដល់ព្រពស្មបទ   ិងរយៈឈពលព្ ការផដល់។ 
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 ២-ទីាងំព្រពស្មបទ ដ លកំណតប់ង្កា ញ ូវអតដស្ញ្ជញ ណ ីកមមសិ្ទធិស្ហរម ជ៍ ជាតិ
ឈ ើមភារតិច្ប តំប ព់្រពស្ហរម  ៍តបំ រ់របរ់រងពិឈស្ស្  ិងព្ផទ ីព្រព ដ លអាច្បរបមលូផលា ។ 

 ៣- ឈស្ច្បកដីដងៃងការណ៍ជាលាយលកសណ៍អកសរថ្ន ព្រពស្មបទ ិករតូវឈោរព  ិងម ិ
ឈរជៀតចូ្បលឈធវើការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើកនុងតបំ រ់របរ់រងពិឈស្ស្ តបំ ក់មមសិ្ទធសិ្ហរម ជ៍ ជាតិឈ ើម
ភារតិច្ប  ងិព្រពស្ហរម ឈ៍ ើយ ។  

 ៤- របឈភទ  ិងបរមិាណផល អ ុផលព្រពឈ ើអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូល  ិងវធិីស្ថ្ស្ដរណនា
បរមិាណដ លអាច្ប កហូតា ។ 
  ៥- ការបរោិយពីកាតពវកិច្បចរបស់្ព្រពស្មបទ ិកកនុងការកស្ថង ិងការអ ុវតដ  ៍រឈរមាង
ដផ ការររបរ់រងព្រពឈ ើករមតិព្រពស្មបទ  ព្រពរុប  ងិបៃុករបមូលផល។ 
  ៦- លកាខណឌ ឈផសងឈទៀត ដ លកំណតឈ់ោយរាជរោឋ ភាិលកមពុជា ឬរ ឋាលព្រពឈ ើ
ពាកព់ ័ធឈៅ ឹងព្រពស្មបទ ។ 

មារា  ១៧ .-       

 កិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ   ម ិរតូវកំណតឱ់្យឈលើស្ពីរយៈឈពលស្ថមសិ្ប (៣០)ឆ្ន  ំឈ ើយ។ 
 កិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ អាច្បបញ្ឈប ់ឈៅឈពលណាដ លរាជរោឋ ភាិលា រកឈ ើញព្រពស្មប-
ទ ិកា រឈំលាភធៃ ធ់ៃរឈលើបណាដ លកាខណឌ ដ លតរមូវឱ្យបញ្ឈប ់  ូច្បមា ដច្បងកនុងអ ុរកឹតយស្ដីពីការររបរ់រង
ព្រពស្មបទ ។ 
 ព្រពស្មបទ ិកមា សិ្ទធិឈស្នើសំុ្ការព យល់ពីមូលឈហតុព្ ការស្ឈរមច្បលុបឈចលកិច្បច រពមឈរពៀងព្រព
ស្មបទ  មុ កាលកណំតឈ់ោយរាជរោឋ ភាិល។ វធិា ឈោេះរស្ថយវវិាទ រតូវរស្បាមលកាខណឌ   ូច្បមា ដច្បង
កនុងកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ   ិងច្បាបជ់ាធរមា ។ 
 ឈោយដផែកាមការវាយតំព្លឈលើការអ ុវតដ រ៍បស់្ព្រពស្មបទ ិកឈោយរកសួ្ង កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ 
 ិងឈ ស្ថទ រាជរោឋ ភាិលអាច្បអ ុឈរោេះប ដកិច្បចរពមឈរពៀងា  ឈហើយ រយៈឈពលប ដឈ េះ ម ិរតូវឈលើស្ពីរយៈ
ឈពលកំណតក់នុងកចិ្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  ំបូងឈ ើយ។ 

មារា  ១៨ .-     
 ការឈរៀបច្បំដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ ររបក់រមតិ រតូវទទួលខុស្រតូវឈោយព្រពស្មបទ ិក ាម

ឈោលការណ៍ដណនាដំ លមា ដច្បងកនុងកបួ ឈធវើដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ  រកមបឈច្បចកឈទស្អ ុវតដរបមូល
ផលព្រពឈ ើឈៅកមពុជា  ិងរបការទងំឡាយដ លមា ដច្បងកនុង កចិ្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  ។ 

 ព្រពស្មបទ ិករតូវឈរៀបច្បំដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ ាមករមតិ ូច្បខាងឈរកាម ៖ 
 ១- ដផ ការររបរ់រងរយៈឈពលដវងស្រមាបព់្រពស្មបទ ទងំមូល។  
 ២- ដផ ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន សំ្រមាបក់រមតិព្រពរុប មីយួៗ។  
 ៣- ដផ ការររបរ់រងបៃុករបមលូផលស្រមាបក់ាររបមូលផលរបចឆំ្ន  ំីមយួៗ។  

 ដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ   ិងការឈស្ើឈរ ើរតូវកំណតា់មវធិា ខាងឈរកាម ៖ 
 ១- ដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ រតូវស្ឈរមច្បឈោយរ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ 

 ិងឈ ស្ថទាមសំ្ឈណើ របស់្របធា រ ឋាលព្រពឈ ើ។ ដផ ការឈ េះរតូវពិ ិតយឈស្ើឈរ ើឈរៀងរាល់រា ំ(៥) ឆ្ន  ំមដង។ 
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 ២- ដផ ការរបមូលផលករមតិព្រពរុបរបចឆំ្ន  ំ ិងដផ ការររបរ់រងបៃុករបមូលផលរតូវ
ស្ឈរមច្បឈោយរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ។ 

មារា  ១៩ .- 
 ព្រពស្មបទ ិកទងំអស់្រតូវដតោកប់ញ្ចូ លកនុងដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ   ូវការវាយតព្មៃឈហតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថា    ិងផលប េះពាល់ស្ងគម រស្បាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ  ិងលិខតិបទោឋ  នានាស្ដីពីការ
ររបរ់រងព្រពស្មបទ ។ 
 ការវាយតព្មៃឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ងិផលប េះពាល់ស្ងគមឈលើព្រពស្មបទ ដ ល ជាដផនកមយួព្ 
ដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ រតូវឈរៀបច្បំឈោយព្រពស្មបទ ិក  ិងរតូវា ព ិិតយ ងិវាយតព្មៃឈោយរកសួ្ង  
បរសិ្ថា   ម ុ ឹងស្ឈរមច្បយល់រពមឈោយរ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ។ 

រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទរតូវធានាការចូ្បលរមួផដល់មតិជាស្ថធារណៈឈលើដផ ការ
ររបរ់រងព្រពស្មបទ   ិងការវាយតព្មៃឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ិងផលប េះពាល់ស្ងគម មុ ឈពលការស្ឈរមច្ប
ឈច្បញលិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ។  

 
ជំពូកទី ៦ 

ការររប់ររងព្រពផ្ដលផ់្លទរៅពីព្រពសម្បទាន និងព្រពការពារ 

មារា  ២០ .-       

 ព្រពផដល់ផលឈរៅពីព្រពស្មបទ រតូវា ររបរ់រងឈ ើមបបីំឈរ ើជាអាទិភាព ូវឈស្ច្បកដីរតូវការផល អ ុផល
ព្រពឈ ើរបចឆំ្ន កំនុងរស្រក។ ផល អ ុផលព្រពឈ ើទងំឈ េះអាច្បឈធវើការនាឈំច្បញា  ឈៅឈពលណាដ លការផគតផ់គង់
ឈលើស្ពីតរមវូការឈរបើរាស់្កនុងរស្រក ឈោយមា ការស្ឈរមច្បពីរាជរោឋ ភាិល ាមសំ្ឈណើ របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម 
រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ។ 

មារា  ២១ .-      

 របធា ដផនករ ឋាលព្រពឈ ើមា ភារកិច្បចឈរៀបច្បំ ិងោក់ឈស្នើដផ ការររប់ររងព្រព ផដល់ផល ឈរៅពី
ព្រពស្មបទ កនុងដ  ស្មតាកិច្បចរបស់្ខៃួ  ជូ របធា រ ឋាលព្រពឈ ើឈ ើមបីពិ ិតយស្ឈរមច្ប។  ំឈណើ រការឈរៀបច្បំ
ដផ ការររបរ់រងព្រពផដល់ផលឈរៅពីព្រពស្មបទ រតូវរបរពឹតដឈៅាមលំនាដំផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ   ូច្ប
មា ដច្បងកនុងមារា ១៨ កឋាខណ័ឌ ទី ២ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

 របូវ ដបុរគល  ីតិបុរគល ឬស្ហរម ណ៍ាមយួអាច្បោកព់ាកយឈ ញព្ងៃឈ ើមបទីទួលា   ូវសិ្ទធិរបមូល
ផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន  ំ ឈៅកនុងដ  ព្រពផដល់ផលឈរៅពីព្រពស្មបទ  ឈរកាម ីតិវធិីព្ ការឈ ញព្ងៃជា   
ស្ថធារណៈ។ 

  ីតិវធិីស្រមាបក់ារទទួលា សិ្ទធិរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន  ំ ឈៅកនុងដ   ព្រពផដល់ផល
ឈរៅពីព្រពស្មបទ  រតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ងិឈ ស្ថទ ។ 
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មារា  ២២ .-       
 ដផនកណាមយួព្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយដ៍ លជាតំប ម់ជឈោឋ  ពិឈស្ស្ឬមា តព្មៃ ដផនកវទិាស្ថ្ស្ដ 
វបបធម ៌ឈទស្ច្បរណ៍ ឬជាតំប អ់ភរិកសជីវៈច្បរមរេះ ទកឹ ិង  ីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ រតូវឈលើក
សំ្ឈណើ ជូ រាជរោឋ ភាិល ឈ ើមបីោកជ់ាព្រពការពារ។ 
 រាល់ការបឈងកើត ឬការរសំ្ថយព្រពការពាររតូវមា រាយការណ៍ជូ រ ឋស្ភា  ិងរពឹទធស្ភា។ 

មារា  ២៣ .-       

 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវឈរៀបច្បំដផ ការររបរ់រងព្រពការពារព្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ ដ លស្ឈរមច្ប
ឈោយរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ។ 
 ការអ ុវតដ ច៍្បាបព់្រពឈ ើ  ងិររបស់្កមមភាពរបតិបតដិកនុងការឈរៀបច្បំររបរ់រង ការពារររបដ់  ព្រព
ការពារព្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ជាស្មតាកចិ្បចរបស់្រ ឋាលព្រពឈ ើររបថ់្នន ក។់  

ជំពូកទី ៧ 
អំពីលខិិត្អនុញ្ញញ ត្ និងសទិធិអំណាច 

មារា  ២៤ .-       

 ផល អ ុផលព្រពឈ ើទងំអស់្ដ លស្ាិតឈៅកនុង  ិងមា របភពឈច្បញពីព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍
រតូវចតទុ់កជាស្មបតដិរ ឋ ឈលើកដលងដតសិ្ទធិឈលើផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លរតូវា របរល់ ល់របូវ ដបុរគល ឬ
 ីតិបុរគលរតមឹរតូវាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 
 របូវ ដបុរគល  ីតិបរុគល ឬស្ហរម  ៍ដ លមា បណំងរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ ស្រមាបឈ់ោល
បំណងពាណិជាកមម រតូវមា លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផលព្រពឈ ើឈច្បញឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។  
 ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយស្មាជិកស្ហរម ម៍ូលោឋ  ដ លមា បរមិាណឈស្មើ ឬឈរកាម
បរមិាណបំឈរ ើឈស្ច្បកដីរតូវការស្រមាបក់ាររស់្ឈៅជារបព្ពណី  ូច្បមា  ដច្បងកនុងជំពូកទី ៩ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ម ិតរមូវឱ្យ
មា លិខិតអ ុញ្ជញ តឈ ើយ។  

មារា  ២៥ .-       

 រាល់ស្កមមភាពឈលើស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយ ៍  ិងផល អ ុផលព្រពឈ ើឈៅកនុងរពេះរាជាណាច្បរក
កមពុជាតរមូវឱ្យមា លិខតិអ ុញ្ជញ តសំ្ខា ់ៗ  ជាអាទិ៍ ូច្បខាងឈរកាម ៖ 

 ១- លិខិតកណំតកូ់ាអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន ។ំ 
 ២- លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៣- លិខិតឈបើកផៃូវ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៤- លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៥- លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្ព្រពឈ ើ។ 
 ៦- របកាស្ស្ដីពីការបឈងកើតមលូោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ  

សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
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 ៧- លិខិតអ ុញ្ជញ តចូ្បលព្រព ឈ ើមបីការង្ករឈរៀបច្បំព្រពរុប។ 
 ៨- លិខិតអ ុញ្ជញ តបឈងកើតឈរាងស្ និធិលកដ់ច្បកចយផល អ ុផលព្រពឈ ើ។  
 ៩- លិខិតអ ុញ្ជញ តបឈងកើត ររប់របឈភទ ដ លឈរបើរាស់្ផល អ ុផលព្រពឈ ើជាវតាុ

ធាតុឈ ើម ។ 
 ១០- លិខិតកណំតកូ់ាអ ុញ្ជញ តឱ្យនាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ១១- លិខិតអ ុញ្ជញ តនាឈំច្បញ នាចូំ្បលផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ១២- លិខិតអ ុញ្ជញ តឈផសងឈទៀតរស្បាមបទបបញ្ញតិព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

 លិខិតអ ុញ្ជញ ត ូច្បមា ដច្បងខាងឈលើ រតូវា ផដល់សិ្ទធិឈស្ន ើសំុ្ច្បំឈពាេះ ៖  
 ១- ព្រពស្មបទ ិកដ លា ទទួលការឯកភាពឈលើដផ ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ

របចឆំ្ន  ំ ូច្បតរមូវឈោយកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ ។  
 ២-  ីតិបុរគល ដ លា ទទួលការឯកភាពឈលើការរបមលូផលកនុងព្រពផដល់ផលឈរៅពី

ព្រពស្មបទ ។ 
 ៣- ស្ហរម ដ៍ លា ទទលួសិ្ទធិឈធវើការរបមូលផលកនុងព្រពស្ហរម  ៍ឈលើស្ពីករមតិ

ឈរបើរាស់្ជារបព្ពណី ឈរកាមវធិា ស្ហរម ព៍្រពឈ ើ។ 
 ៤- បុរគល ឬអតិងិជ  ដ ល កឹជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈច្បញពីតបំ ព់្រពរបមូលផល

ឈឆ្ព េះឈៅទសិ្ឈៅកំណត។់  
 ៥- របូវ ដបុរគល  តីិបុរគល ស្ហរម  ៍ឬអតិងិជ ទូឈៅដ លអាច្បទទួលសិ្ទធិរស្បាម

បទបបញ្ញតិព្ ច្បាបឈ់ ។ 
 លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរកាមមារាឈ េះ រតូវសំ្ោល់ឈោយ ៖ 

 ១- ឈ ម្ េះអនកកា លិ់ខិតអ ុញ្ជញ ត។ 
 ២- រយៈឈពលសុ្ពលភាពព្ លិខិតអ ុញ្ជញ ត។ 
 ៣- ទីាងំ  ិងរពំរបទល់ជាកល់ាកព់្ តបំ រ់បមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៤- បរមិាណផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លា អ ុញ្ជញ តរិតជាឯកាកំណតឈ់ោយរ ឋាល

ព្រពឈ ើ។ 
 ៥- របភព  ងិទិស្ឈៅព្ ការ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ។ 
 ៦- ច្បំណុច្បឈផសងឈទៀត អារស័្យាមរបឈភទលិខិតអ ុញ្ជញ តដ លកំណត ់ 

ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។  
 លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរកាមមារាឈ េះអាច្បព ារឈពលប ដឈរបើរាស់្ា  ឈោយដផែកឈលើរាយការណ៍

វាយតព្មៃពីរ ឋាលព្រពឈ ើមា ស្មតាកចិ្បច ។  
 រំរឯូកស្ថរជាលាយលកាអកសរស្រមាបលិ់ខិតអ ុញ្ជញ ត មីយួៗ  រតូវកំណតជ់ាផៃូវការឈោយរកសួ្ង

កសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ងិឈ ស្ថទ ។ 

មារា  ២៦ .- 
 ការទទួលខុស្រតូវកនុងការឈច្បញលិខិតអ ុញ្ជញ តមា  ូច្បតឈៅ ៖ 

 រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទមា សិ្ទធអិំណាច្បស្ឈរមច្បឈលើ ៖  
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  ១- លិខិតកំណតកូ់ាអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើស្រមាបព់្រពស្មបទ   ងិ 
ព្រពផដល់ផលឈរៅពីព្រពស្មបទ ។  

 ២- កូាអ ុញ្ជញ តឱ្យនាឈំច្បញ  ិងនាចូំ្បលផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឈោងាមឈស្ច្បកដីស្ឈរមច្ប
របស់្រាជរោឋ ភាិល។ 

 ៣- លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្ព្រពឈ ើ  ូច្បមា ដច្បងកនុងមារា ២៧ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។  
 ៤- របកាស្ស្ដីពីការបឈងកើតមលូោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ  ិងសិ្បបកមមដក

ព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើរបឈភទធំ  ងិមធយម ។ 
 របធា រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិអំណាច្បផដល់ ៖ 

 ១- លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើស្រមាបព់្រពស្មបទ   ិងព្រពផដល់ផល
ឈរៅពីព្រពស្មបទ ។ 

 ២- លិខិតឈបើកផៃូវ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈច្បញពីព្រពស្មបទ   ងិព្រពផដល់ផល
ឈរៅពីព្រពស្មបទ ។ 

 ៣- លិខិតអ ុញ្ជញ ត កឹជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ស្រមាបន់ាឈំច្បញ នាចូំ្បល។ 
 ៤- លិខិតអ ុញ្ជញ តចូ្បលព្រពឈ ើមបី ំឈណើ រការឈរៀបច្បំព្រពរុបមុ ឈពលឈច្បញ លិខិតអ ុញ្ជញ ត

របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន ។ំ 
 ៥- លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឬចុ្បេះទិោឋ ការឈលើអាជាា បណ័ណ នាឈំច្បញនាចូំ្បលផល អ ុផលព្រពឈ ើ។  

 នាយខណ័ឌ រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិអំណាច្បផដល់ ៖ 
 ១- លិខិតកំណត់កូាអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើស្រមាប់ស្ហរម ៍   

មូលោឋ  ។ 
 ២- លិខិតអ ុញ្ជញ តឱ្យបឈងកើតឈរាងស្ និធិលកដ់ច្បកចយផល អ ុផលព្រពឈ ើ  ិងសិ្បបកមម

ដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើរបឈភទតូច្ប។ 
 ៣- លិខិតអ ុញ្ជញ តឱ្យបឈងកើត ររបរ់បឈភទដ លឈរបើរាស់្ផល អ ុផលព្រពឈ ើជាវតាុ

ធាតុឈ ើមមា លកាណៈឧស្ាហកមម ឬសិ្បបកមម។ 
 ៤- លិខិតអ ុញ្ជញ តឈបើកផៃូវ កឹជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈច្បញពីព្រពស្ហរម ។ 

 នាយដផនករ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិអំណាច្បផដល់ ៖  
 ១- លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈលើបរមិាណឈលើស្ពីសិ្ទធិ ឈរបើរាស់្ជា

របព្ពណី ស្រមាបស់្ហរម ម៍ូលោឋ  កនុងព្រពស្ហរម ។៍  
 ២- រាល់លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លមា របភពឈច្បញពីតំប ដ់  

ស្មតាកិច្បចរបស់្ដផនករ ឋាលព្រពឈ ើឈនាេះ។ 

មារា  ២៧ .- 
 រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទមា សិ្ទធិអំណាច្បឈច្បញលិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្

ព្រពឈ ើ ល់របូវ ដបុរគល  ីតិបុរគល ស្រមាប ់ំឈណើ រការស្កមមភាពឈៅកនុង ដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ ូច្បខាង
ឈរកាម ៖ 

 ១- ការសិ្ការស្ថវរជាវបឈច្បចកឈទស្  ិងវទិាស្ថ្ស្ដ ។ 
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 ២- ការអបរ់ ំ ិងការបណដុ េះបណាដ លវស័ិ្យកសិ្កមម ។ 
 ៣- ការឈរបើរាស់្ធ ធា ទឹកស្រមាបរ់បព ័ធឈរស្ថច្បរស្ព ឬឈោលបំណងកសិ្កមមឈោយ

មា ការឯកភាពពីរកសួ្ងធ ធា ទឹក  ងិឧតុ ិយម ។ 
 ៤- ការបឈងកើតសួ្ ភតូោមស្ថ្ស្ដ ឬស្ថា  ីយព៍ិឈស្ថធ  ៍។ 

 ៥- ការបឈងកើតថ្នន លកូ ឈ ើរតូវឈផទរ ។ 
 ៦- ការបឈងកើតតំប ស់្រមាបស់្រមាកលំដហ ទស្សនាច្បរកំស្ថ ដ ឬការងតភាពយ ដឯកស្ថរ។  

 លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្ព្រពឈ ើឈ េះម ិរតូវយកឈៅឈរបើឈ ើមបីរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើពីតំប ់
ដ លា កំណតស់្រមាបស់្កមមភាពខាងឈលើឈ ើយ ឈលើកដលងដតការ កហូត ស្រមាបឈ់ោលបំណងរស្ថវរជាវ
រកុាវបបកមម ឈ ើមបីបឈងកើ រុណភាពព្រពឈ ើ។ 
 

ជំពូកទី ៨ 
ការហាម្ឃាត់្ការរបមូ្លផ្ល អនុផ្លព្រពទ ើ និងការការពារព្រពទ ើ 

មារា  ២៨ .-  

 រាល់ការផដល់ ឬដបងដច្បកព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយស៍្រមាបក់ាររបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ រស្បាម
បទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ អាច្បរបរពឹតដឈៅា ដតកនុងករណីព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយឈ៍នាេះជារបឈភទព្រពផដល់ផល 
 ិងមា ស្កាដ  ុពលផដល់ផលដ លការររបរ់រង  ិងរតួតពិ ិតយរតូវដតអ ុវតដាមរកមបឈច្បចកឈទស្អ ុវតដររបរ់រង
ព្រពឈ ើកមពុជា ។  

 ោម  បុរគលណាមា សិ្ទធិផដល់លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈៅកនុងដ  ព្រពការពារ
ររបរ់បឈភទព្ ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយឈ៍ ើយ ។ 

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទអាច្បឈស្នើសំុ្រាជរោឋ ភាិលដកដរបដ  ព្រពការពារឈៅជា
ដ  ព្រពផដល់ផល ឈៅឈពលដ លរ ឋាលព្រពឈ ើា ផដល់ទិ ន យ័សិ្កាងម ី ច្បំឈពាេះព្រពការពារណាមយួដ ល
អាច្បមា ស្កាដ  ុពលររបរ់ោ ស់្រមាប ់កហូត ឈបើពុំឈនាេះឈទ ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរតូវហាមឃាត ់។ 

មារា  ២៩ .- 
 ឈលើកដលងដតមា ការអ ុញ្ជញ តពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ឈោយ មូលឈហតុជាអាទិ៍ 

លកាខណឌ អាកាស្ធាតុម ិអំឈណាយផល ឈ ើច្បណីំផៃូវដ លរតូវស្ថងស្ង ់ឈោយមា ការអ ុញ្ជញ ត ឬលកាខណឌ
ឧបទទវឈហតុឈផសងឈទៀត ដ លឈស្នើឈ ើងឈោយរ ឋាល ព្រពឈ ើ ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ ូច្បខាងឈរកាម
កនុងព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវា ហាមឃាត ់៖ 

  ១- របឈភទឈ ើជាបក់នុងលំោបថ់្នន ក ់ដ លម ិទ  ់ល់ទហំំអបបបរមា អ ុញ្ជញ តឱ្យកាប់
រលំំ ។ 

  ២- របឈភទឈ ើដ លមា ឈោយករម ។ 
  ៣- របឈភទឈ ើដ លរបជាជ មូលោឋ  ឈចេះយកជរ័ាមរបព្ពណី ។ 
  ៤- ឈ ើមឈ ើផដល់ជរ័មា តព្មៃ ។  
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 ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លហាមឃាត ូ់ច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទី ១ ព្ មារាឈ េះ រតូវកំណតឈ់ោយ
របកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 

មារា  ៣០ .- 
 ហាមឃាតក់ារដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬការបឈងកើត  ងិ ំឈណើ រការមូលោឋ   ឧស្ាហកមមឈ ើ 

ឈរាងច្បរកអារឈ ើ ឈរាងច្បរកដកព្ច្បនឈ ើ សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ  ិង ររបរ់បឈភទឈៅកនុងដ  ព្រព
បរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ។៍  
 ររបម់ូលោឋ  ដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ  ិង ររបរ់បឈភទ រតូវមា ទីាងំស្ាិតឈៅច្បងំ្កយរា ំ(៥)
រី ូដម រតោ ងតិច្ប ពីដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍។  
 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទអាច្បឈធវើការឈលើកដលងការហាមឃាត ់ដ លដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ
ទី២ ព្ មារាឈ េះ កនុងករណីដ លរ ឋាលព្រពឈ ើសិ្កាឈ ើញថ្នផលរបឈោជ ព៍្ ការឈលើកដលងឈ េះម ិមា 
ផលប េះពាល់ស្ងគម បរសិ្ថា   ឬមា ផលប េះពាល់ករមតិទប ។ 

មារា  ៣១ .-       

 ការ ូស្ឆ្យ ីព្រពកនុងឈោលបំណងស្ថា បនាផៃូវស្ថធារណៈ កនុងដ  ព្រពបរមរងទុក អច្បិព្្ ដយរ៍តូវ
ា ហាមឃាត ់ឈលើកដលងដតមា ការស្ឈរមច្បពីរាជរោឋ ភាិលាមសំ្ឈណើ របស់្ រកសួ្ងស្ថធារណការ ងិ ឹក
ជញ្ាូ   ឈោយមា ការពិឈរោេះឈោបល់ជាមយួរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 
 ការ ូស្ឆ្យ ីព្រពកនុងឈោលបំណងស្ថា បនាផៃូវព្រពកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអចិ្បព្្ ដយ ៍ រតូវា 
ហាមឃាត ់ឈលើកដលងដតមា ការស្ឈរមច្បពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិង ឈ ស្ថទាមសំ្ឈណើ របស់្របធា 
រ ឋាលព្រពឈ ើ ។  
 រាល់រឈរមាងស្ថា បនាផៃូវស្ថធារណៈ ឬផៃូវព្រពកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ រតូវមា ការពិឈរោេះ
ឈោបល់ជាមយួអាជាា ធរដ   ី  ិងស្ហរម ម៍ូលោឋ    ិងការវាយតព្មៃ ឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ិងផលប េះពាល់
ស្ងគម រស្បាមមារា ៤ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 ការោកា់ងំលំឈៅោឋ  ងមីាម ងផៃូវស្ថធារណៈ ឬផៃូវព្រពកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវា 
ហាមឃាតឈ់លើកដលងដតមា ការអ ុញ្ជញ តពីរាជរោឋ ភាិល។ 

មារា  ៣២ .- 
 ព្រពឈ ើរតូវា ការពាររបឆ្ងំ ឹងរាល់ស្កមមភាពដ លឈធវើឱ្យខូច្បខាតបណាដ លមក ពីការឈធវើអាជីវកមម
ហួស្ឈហតុ ការកាបរ់ា  ីព្រពឈោយរឈំលាភ ការបំពុលមជឈោឋ  ព្រពឈ ើ ឈភៃើងឈ េះព្រព ការឈធវើច្បំការពឈ ច្បរ ជមៃ ឺ
ស្តវលែិតច្បព្រង  ិងការនាចូំ្បលរបឈភទរកុាជាតិ   ងិស្តវ រាតតាត។ 
 ស្កមមភាពដ លនាឱំ្យខូច្បខាត ល់ព្រពឈ ើដ លរតូវា ហាមឃាតម់ា  ូច្បជា ៖  
  ១- រកំិល  កឈច្បញ ឬបំផ្លៃ ញឈោលសី្មា ឬស្ញ្ជញ សំ្ោល់ស្រមាប ់កំណតដ់  ព្រពឈ ើ។ 
  ២- ឈររៀវ បំពុល កាបប់ំផ្លៃ ញ ផដួលរលំំឈ ើមឈ ើ ឬោស់្រឈំលើងរល់ ឈ ើឈោយោម  ការ
ចាំច្បខ់ាងបឈច្បចកឈទស្ ។  
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  ៣- ឈរបើសិ្ទធិរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើខុស្ពីសិ្ទធិ ដ លរតូវា ទទួលស្ថគ ល់ ឬ
អ ុញ្ជញ ត ។ 
 
  ៤- ឈរបើរាស់្មឈធាាយឈផសងៗ ដលង ឬច្បងស្តវពាហ ៈកនុងកដ ៃងដ លមា កូ ឈ ើ
 ុេះងមីឈរកាយឈពលអាជីវកមម ឬឈភៃើងព្រព ឬកនុងតបំ ព់្រពកំពុងដតោ ំឬឈទើប ឹងោ។ំ 
  ៥- បឈងកើតមូលោឋ  ដកព្ច្បនវលៃិរឈមៀត ឬអ ុផលព្រពឈ ើឈផសងឈទៀតដ ល នាមំក ូវការ
បំពុល ឬបំផ្លៃ ញមជឈោឋ  ព្រពឈ ើ។ 

មារា  ៣៣ .- 
 រាល់ស្កមមភាពកាបរ់ា  ីព្រពកនុងព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយរ៍តូវា ហាមឃាត ់ ឈលើកដលងដតករណី
ដ លមា ដច្បងកនុងមារា ៣១ មារា ៣៥  ិងមារា ៣៧ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

មារា  ៣៤ .- 
 ការនាឈំច្បញ នាចូំ្បលរោបពូ់ជរកុាជាតិព្រព ឬរបឈភទរកុាជាតិព្រពរតូវ ៃងកាតក់ារ សិ្ការស្ថវរជាវ វាយ
តព្មៃពីរ ឋាលព្រពឈ ើ  ិងរតូវមា ការអ ុញ្ជញ តពីរ ឋម្ ដរីកសួ្ង កសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 
 ការនាចូំ្បលរោបពូ់ជរកុាជាតិព្រពររបរ់បឈភទ រតូវមា ទិោឋ ការរោបពូ់ជ ដ លបញ្ជា កឈ់ោយអាជាា ធរ
វទិាស្ថ្ស្ដរបស់្របឈទស្នាឈំច្បញ ។ 
 

មារា ៣៥ .-       

 បដ ាមឈលើច្បាប ់ព្ទឈទៀតដ លពាកព់ ័ធ ឹងការយកងម  ី ខាច្ប ់ដរ    ិងធ ធា  ធមមជាតិ ព្ទឈទៀតដ ល
រតូវអ ុវតដកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវមា ការសិ្កាវាយ តព្មៃជាមុ ពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិង
ឈ ស្ថទ  ងិទទួលការអ ុញ្ជញ តពរីាជរោឋ ភាិលឈោយរតូវអ ុវតដាមមារា ៤ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

 ការអ ុញ្ជញ តឈ េះរតូវករមតិផងដ រ ូវវធិា ការការពារ  ិងស្ថដ រឈ ើងវញិឈៅទីកដ ៃង ោស់្កកាយ
យកងម  ី ខាច្ប ់ដរ    ងិធ ធា ធមមជាត ិព្ទឈទៀត ដ លអនកទទួលសិ្ទធិរតូវទទួលប ទុកឈ ើមបី ៖ 
 ១- ឈច្បៀស្វាងបងក ឬឈធវើឱ្យធៃ ធ់ៃរ ល់ការហូរឈរចេះាក ់ី ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាត ល់ការលូតលាស់្
របស់្រកុាជាតិ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាត ល់របព ័ធជលស្ថ្ស្ដ  ិងរុណភាពទកឹ ។ 
 ២- ឈរៀបច្បំស្ថដ រទីាងំឈនាេះឱ្យមា ស្ភាព ូច្បឈ ើមវញិ ឈរកាយឈពលបញ្ចបក់ិច្បចការោស់្
កកាយយកងម   ីខាច្ប ់ដរ    ិងធ ធា ធមមជាតិ ព្ទឈទៀត កនុងរយៈឈពលដ លលិខិតអ ុញ្ជញ តា កំណត។់  

មារា  ៣៦ .- 
 ហាមបងកឈភៃើងឈ េះព្រពកនុងដ  ស្មបតដិព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយ។៍ ការឈរបើរាស់្ឈភៃើងអាច្ប អ ុឈរោេះច្បំឈពាេះ

រ ឋាលព្រពឈ ើ ឈ ើមបីផលរបឈោជ រ៍កុាវបបកមម ឬអនាមយ័ព្រព។ 
 ឈោលការណ៍ដណនាកំនុងការកំណតត់ំប រ់តតួពិ តិយឈភៃើងឈ េះព្រព ការការពារឈភៃើង ឈ េះព្រព  ិងការ

បឈងកើតរណៈកមាម ធិការរបយុទធ ឹងឈភៃើងឈ េះព្រព ស្រមាបជ់ាវធិា ការអ ុវតដររប ់តំប ព់្រពឈ ើ រតូវកណំតឈ់ោយ
របកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ។ 
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 របជាពលរ ឋ កងកមាៃ ងំរបោបអ់ាវធុ ិងអាជាា ធរដ   ីររបថ់្នន ក់ ់ រតូវមា ករណីយកចិ្បចទទួលខុស្
រតូវដងរកា ការពារព្រពឈ ើ បង្កក រ  ិងរបយុទធ ងឹឈភៃើងឈ េះព្រព ។ 

មារា  ៣៧ .- 
 ស្ហរម ម៍ូលោឋ  ដ លរបកបរបរច្បំការពឈ ច្បរមា លកាណៈរបព្ពណី អាច្បអ ុវតដឈលើ ីកមមសិ្ទធិ
ស្ហរម ជ៍ ជាតិឈ ើមភារតិច្ប ដ លា ចុ្បេះបញ្ា ិការចួ្បឈហើយជាមយួរ ឋ។ ដផនករ ឋាលព្រពឈ ើព្ មូលោឋ  ឈ េះ 
រតូវផដល់ការអ ុញ្ជញ តការររបរ់រង  ិងការរតួតពិ តិយព្ ស្កមមភាពឈ េះ ដ លជាដផនកមយួព្ ដផ ការររបរ់រង
ព្រពស្ហរម ឈ៍នាេះ។ ការអ ុវតដ  ៍ច្បំការពឈ ច្បរ រតូវហាមឃាតច់្បំឈពាេះព្រពធមមជាតិម ិទ ប់ េះពាល់កនុងដ  ព្រព
បរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ។៍ 
  ីព្រពឈ ើដ លឈរៀបច្បំបរមរងស្រមាបច់្បំការពឈ ច្បរ រតូវកំណតឈ់ោយអ ុរកតឹយ។  

មារា  ៣៨ .-       

 ការអារឈរច្បៀក  ិងការចងំឈ ើមូលឈៅកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវា ហាមឃាត។ 
 ការឈរបើរាស់្រណារយ ដជាមឈធាាយរបមូលផលព្រពឈ ើឈៅកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ៍
រតូវា ហាមឃាត ់ឈលើកដលងដតមា លិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្ឈច្បញឈោយ រ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 

មារា  ៣៩ .- 
 ោម  របូវ ដបុរគល ឬ តីិបុរគលណាមយួមា សិ្ទធផិដល់ការអ ុញ្ជញ ត ឈទេះឈោយផ្លទ ល់កដី ឬឈោយ

របឈោលកដី ឱ្យកាបឈ់ ើមឈ ើ រា  ីព្រពឈ ើ ឬឈធវើស្កមមភាពររបោ់ ង ឈ ើមបីរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬ
កា ក់ាប ់ីកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះឈ ើយ ។ 

 
ជំពូកទី ៩ 

សទិធិទរបើរបាសជ់ារបព្ពណី ការររប់ររងព្រពសហរម្ន៍និងព្រពឯកជន 

មារា  ៤០ .- 
 ច្បំឈពាេះស្ហរម ម៍ូលោឋ  រស់្ឈៅកនុង ឬដកបរដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រ ឋរតូវទទលួស្ថគ ល់  ិង

ធានាសិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីរបស់្ស្ហរម ម៍ូលោឋ  ឈនាេះស្រមាបឈ់ោលបំណងទំឈ ៀមទំលាប ់ជំឈ ឿ ស្ថស្នា 
 ិងការរស់្ឈៅ  ូច្បមា ដច្បងកនុងមារាឈ េះ។ 

សិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីឈលើផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយស្ហរម ៍មូលោឋ  មិ តរមូវឱ្យមា 
លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផលឈ ើយ ។ សិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីឈរកាមមារាឈ េះ រមួមា  ៖ 
 ១- ការឈរ ើស្របមូលឈ ើង្កប ់ការឈបេះដផៃឈ ើព្រព ការរកុរក មុ ំ ការឈចេះយកជរ័  ងិរកុរក
អ ុផលព្រពឈ ើ ព្ទឈទៀតទងំអស់្។ 
 ២- ការឈរបើរាស់្ឈ ើមកស្ងលំ់ឈៅោឋ   ឈរកាលស្តវ របង ិងស្រមាប ់ ឈធវើឧបករណ៍   
កសិ្កមម។  
 ៣- ការរច្បូតយកឈមម  ឬដលងស្តវពាហ ៈឱ្យសីុ្ឈមម កនុងព្រព ។ 
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 ៤- ការឈរបើរាស់្ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈផសងឈទៀតរស្បាមការឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីជា
លកាណៈររសួ្ថរ ។ 
 ៥- សិ្ទធិឈោេះ ូរ ឬលកអ់ ុផលព្រពឈ ើឈោយពុំចាំច្បម់ា លិខិតអ ុញ្ជញ ត របសិ្ ឈបើ
ការលក ូ់រឈ េះម ិររំាមកំដហង ល់ ិរ ដរភាពព្ ព្រព ។ អតិងិជ  ឬភារីទបីី ណាមយួដ លា របមូលទិញ
អ ុផលព្រពឈ ើទងំឈនាេះពីស្ហរម ម៍ូលោឋ  កនុងឈោលឈៅ ពាណិជាកមមរស្បាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ អាច្ប
ឈធវើការ ឹកជញ្ាូ  ឈៅកា ទ់ិស្ឈៅា ឈោយ តរមូវឱ្យមា លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ   ឈរកាយឈពលា បងព់្ងៃ
សួ្យស្ថរ ិងបពុវលាភឈលើ អ ុផលព្រពឈ ើទងំឈនាេះរចួ្ប។ 

 ស្ហរម ម៍ូលោឋ  ម ិអាច្បឈផទរសិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីឱ្យឈៅភារីទីបីា ឈ ើយឈទេះបីជាមា 
កិច្បចរពមឈរពៀងឈៅវញិឈៅមកកដី ឬស្ាិតឈរកាមកិច្បចស្ ាកដ ី។ សិ្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីរតូវ ៖ 

  ១- រស្បាមលំ ឹងធមមជាត ិមា  ិរ ដរភាពច្បំឈពាេះធ ធា ព្រពឈ ើ  ិង ឈោរពសិ្ទធអិនក
 ព្ទ។ 

  ២- រស្បាមការអ ុញ្ជញ ត  ិងការហាមឃាត ់ ដ លកណំតឈ់ោយបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាប់
ឈ េះ។ 

មារា  ៤១ .-       

 រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទមា សិ្ទធិរបរល់ដផនកណាមយួព្  ព្រពបរមរងទុក    
អច្បិព្្ ដយឱ៍្យឈៅស្ហរម ដ៍ លរស់្ឈៅកនុង ឬជិតតំប ព់្រពឈ ើ ឈរកាមរបូភាព ជាព្រពស្ហរម  ៍។ 

មារា  ៤២ .- 
 ខណ័ឌ រ ឋាលព្រពឈ ើ ាមរយៈ ំឈណើ រការពិឈរោេះឈោបល់ជាមយួស្មតាកិច្បចពាក ់ ព ័ធ ព្ទឈទៀតមា 

ភារកិច្បចសិ្កាឈរៀបច្បំព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ឈ ើមបីបឈងកើតជាព្រពស្ហរម  ៍ឈោយកណំតរ់ពំរបទល់ច្បាស់្លាស់្ 
 ិងមា ទំហំស្មរស្បដផែកាមលទធភាពធ ធា ព្រពឈ ើ  ិងតរមូវការឈរបើរាស់្ជារបព្ពណីរបស់្ស្ហរម ។៍  

 នាយខ័ណឌ រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិស្ឈរមច្បចុ្បេះកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្ហរម ៍ជាមួយស្ហរម ៍
មូលោឋ  ណាមយួដ លរស់្ឈៅកនុង ឬដកបរដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍។ កិច្បចរពម ឈរពៀងឈ េះ រតូវមា សុ្ពល
ភាពម ិឈលើស្ពីរយៈឈពល បរ់ា ំ(១៥)ឆ្ន  ំដតអាច្បព ារា  ឈោយដផែកឈលើរាយការណ៍ពិ ិតយ  ងិវាយតព្មៃ
ឈ ើងវញិរបស់្ថ្នន កដ់ផនករ ឋាលព្រពឈ ើ។ 

មារា  ៤៣ .- 
 ព្រពស្ហរម រ៍តូវា ររបរ់រងកនុងលកាណៈឈស្ ឋកិច្បច  ងិឈោយធានា ិរ ដរភាព ឈោយស្ហរម ៍

មូលោឋ   រស្បាមដផ ការររបរ់រងព្រពស្ហរម  ៍ វធិា ស្ហរម ព៍្រពឈ ើ  ងិឈោលការណ៍ដណនាអំំពី
ស្ហរម ព៍្រពឈ ើ។ រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវផដល់ជំ ួយ បឈច្បចកឈទស្ាមការឈស្នើសំុ្របស់្ស្ហរម ម៍ូលោឋ    ងិ
រតូវាមោ រតួតពិ តិយការអ ុវតដ  ៍ដផ ការររបរ់រងព្រពស្ហរម ។៍ 
 ដផ ការររបរ់រងព្រពស្ហរម រ៍តូវឈរៀបច្បំឈោយស្ហរម ម៍ូលោឋ    ងិមា ការ យល់រពមឈោយ
ថ្នន កខ់ណ័ឌ រ ឋាលព្រពឈ ើ ។ ដផ ការឈ េះ ឹងរតូវឈផាើជូ ឈៅថ្នន កក់ណាដ ល រ ឋាលព្រពឈ ើ  ិងរតូវពិ តិយឈ ើង
វញិជាឈរៀងរាល់រា ំ(៥)ឆ្ន មំដង ឬមុ ឈពលកំណតក់នុងករណីចាំច្ប។់ 
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 ឈទេះបីព្រពស្ហរម រ៍តូវា ោ ុំេះ ឬ ុេះឈោយធមមជាតិកឈ៏ោយ កក៏ារររបរ់រងរតូវអ ុវតដាមដផ ការ
ររបរ់រងព្រពស្ហរម  ៍ ិងឈរកាមការឧបតាមាបឈច្បចកឈទស្ ិងរតួតព ិិតយ បឈច្បចកឈទស្ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។  

 វធិា ស្រមាបក់ារបឈងកើត ការររបរ់រង  ិងការឈរបើរាស់្ព្រពស្ហរម  ៍ រតូវកំណតឈ់ោយអ ុរកឹតយ
ស្ដីពីការររបរ់រងស្ហរម ព៍្រពឈ ើ។ 

 ឈោលការណ៍ដណនាំអំពីស្ហរម ៍ព្រពឈ ើរតូវកំណត់ឈោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រុកាា -
របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ។ 

 

មារា  ៤៤ .- 
 ស្ហរម ៍មូលោឋ  ដ ល ំឈណើ រការឈរកាមកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្ហរម ៍ មា សិ្ទធិរបមូលផល  

អ ុផលព្រពឈ ើឈៅកនុងដ  ព្រពឈ ើរស្បាមដផ ការររបរ់រងព្រពស្ហរម  ៍ ដ លា កំណតរ់ពំរបទល់ជូ  
 ូច្បមា ដច្បងកនុងកចិ្បចរពមឈរពៀងព្រពស្ហរម ។៍  

 ស្ហរម ម៍ូលោឋ  ម ិអាច្បយកព្រពស្ហរម ឈ៍ៅឈរបើរាស់្ឈរកាមរបូភាពជាព្រពស្មបទ  ឬលក ់
 ូរ ឬឈផទរសិ្ទធិឈលើព្រពឈ ើឈនាេះឱ្យភារីទីបីា ឈ ើយ ។ 

មារា  ៤៥ .- 
 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទរតូវទទួលស្ថគ ល់ព្រពពាកព់ ័ធជំឈ ឿស្ថស្នា របស់្ស្ហរម ៍

មូលោឋ  ដ លរស់្ឈៅកនុង ឬដកបរព្រពឈនាេះ ទុកជាព្រពការពារស្រមាបឈ់ោល បណំងស្ថស្នា វបបធម ៌ឬការអភរិកស។ 
ឈ ើមឈ ើជំឈ ឿស្ថស្នាអាច្បរតូវា ឈៅស្មាគ ល់ ជាពិឈស្ស្ម ិអ ុញ្ជញ តឱ្យកាបរ់លំំ  ងិរតូវកំណតក់នុងដផ ការ
ររបរ់រងព្រពស្ហរម ។៍ 

មារា  ៤៦ .-       

 បុរគលដ លា ោឈំ ើមឈ ើឈលើ ីកមមសិ្ទធឯិកជ ផ្លទ ល់ ឬឈលើ ីព្រពរបស់្រ ឋដ ល ា របរល់សិ្ទធិ
ឈរបើរាស់្ មា សិ្ទធិដងរកា អភវិឌ្ឍ ឈរបើរាស់្ លក ់ិងដច្បកចយផលិតផលរបស់្ខៃួ ា ។ 

 វធិា ស្ដីពីព្រពឯកជ រតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ឈ ើមបី
ជំរញុឈលើកទឹកច្បិតដ ល់បុរគលកនុងការោ ុំេះ ងិដងទចំ្បំការព្រពឈ ើ ។ 

មារា  ៤៧ .-       

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទអាច្បផដល់ជូ បុរគល  ិងស្ហរម ដ៍ ល អ ុវតដការររបរ់រង
ព្រពឈ ើ ឬោឈំ ើមឈ ើដ លស្ឈរមច្បា  ូវបរមិាណ  ិងរុណភាពខពស់្ ូវរបព ័ធឈលើកទឹកច្បតិដឈៅាមវធិា 
មា ជាអាទិ៍ ៖  
 ១- របរល់លិខិតស្រឈស្ើរ បណ័ណ ស្រឈស្ើរ ិងរបរល់ឈររឿងឥស្សរយិយស្។ 

 ២- ផដល់ជំ ួយអភវិឌ្ឍ ឈ៍ោយផ្លទ ល់ឈរកាមកិច្បចស្ហរបតបិតដិការអ ដរជាត។ិ 
 ៣- ព ាររយៈឈពលកិច្បចរពមឈរពៀងសំ្រាបព់្រពស្ហរម  ៍។ 
 ៤- ផសពវផាយពីស្កមមភាពមា ស្ថន ព្  ។  
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ជំពូកទី ១០ 
ការអភិរកសសត្វព្រព 

 

មារា  ៤៨ .-      

 ពពួកស្តវព្រពររបរ់បឈភទឈៅកនុងរពេះរាជាណាច្បរកកមពុជារជឺាស្មបតដិរបស់្រ ឋ  ិង ជាស្មាស្ភារ
ព្ ធ ធា ព្រពឈ ើដ លរមួមា  ៖ ពួកង ិកស្តវ បកីសស្តវ ឧរងគស្តវ ងលជលិកស្តវ ាណកស្តវ  ិងស្តវឥត
 ែឹងកងឈផសងឈទៀតរពមទងំពង កូ របស់្វា ។ ពពួកស្តវ ព្រពទងំអស់្ឈ េះស្ាិតឈៅឈរកាមការររបរ់រងការសិ្កា
រស្ថវរជាវ ិងការអភរិកសឈោយរ ឋាល ព្រពឈ ើ ឈោយម ិរាបប់ញ្ចូ លរតី  ិងស្តវបងកកំឈណើ តកនុងទឹក ។ 

សំ្ណាកស្តវព្រពរឺជាស្តវព្រពដ លស្ថៃ ប ់ឈទេះជាឈៅខៃួ ទងំមូល ស្ររីាងគកនុង ស្ររីាងគឈរៅ  បំដណក ែឹង   

ឬផលិតផលដកព្ច្បន រតូវស្ាិតឈរកាមសិ្ទធិររបរ់រងរបស់្រ ឋាលព្រពឈ ើ។ 
 ររបរ់បឈភទស្តវព្រពទងំអស់្ រតូវា ដបងដច្បកជាបីរករមរ ឺ៖ 

 ១- រករមរបឈភទជតិផុតពូជ ។ 
 ២- រករមរបឈភទមា ឈោយករម ។  
 ៣- រករមរបឈភទមា ឈោយបងគួរ ។ 

 លកាណៈវ ិិច្បឆយ័ស្រមាបច់តថ់្នន ករ់ករម មីយួៗ  ងិបញ្ា ីឈ ម្ េះរបឈភទស្តវកនុងរករមរបឈភទជិតផុតពូជ 
 ិងរបឈភទមា ឈោយករមដ លអាច្បដរបរបួលឈៅាមតំប រ់តូវកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រុកាា
របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ាមសំ្ឈណើ របស់្រ ឋាលព្រពឈ ើ ឈោយមា ការពិឈរោេះឈោបល់ជាមយួរកសួ្ងបរសិ្ថា  ។ 

មារា  ៤៩ .-       

 ហាមឃាតោ់ច្បខ់ាតរាល់ស្កមមភាពបរាញ់ ោយីបំផៃិច្បបផំ្លៃ ញស្តវព្រពររបរ់បឈភទ ឈោយ៖ 
 ១- ការឈរបើរាស់្មឈធាាយបងកឈរោេះថ្នន ករ់របរ់បឈភទ។ 
 ២- ការរបមាញ់កនុងរ ូវកាលហាមឃាត ់។ 
 ៣- ការរបមាញ់កនុងតំប ក់ារពារ  ិងទីស្ថធារណៈពិឈស្ស្ ។ 

 ឈោយមា ការឯកភាពពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ងិឈ ស្ថទ រ ឋាលព្រពឈ ើ មា សិ្ទធិឈច្បញ
លិខិតអ ុញ្ជញ តច្បំឈពាេះរបឈភទស្តវកនុងរករមរបឈភទជិតផុតពូជ ិងរករមរបឈភទ មា ឈោយករម ស្រមាបឈ់ោល
បំណង ូច្បខាងឈរកាម ៖ 

 ១- ការសិ្កាអបរ់ ំឬការរស្ថវរជាវវទិាស្ថ្ស្ដ ។ 
 ២- ការោរំទ ល់កមមវធិីព្ ការចបប់ង្កក តពូ់ជ ។ 
 ៣- ការផ្លៃ ស់្បដូររបឈភទស្តវ អ ុឈលាមាមកិច្បចរពមឈរពៀងស្ហរបតិបតដិការអ ដរជាតិ ។ 

 រាល់ការឈធវើស្កមមភាព ូច្បខាងឈរកាម ច្បំឈពាេះរបឈភទស្តវកនុងរករមរបឈភទជតិផុតពូជ  ិងរករមរបឈភទ
មា ឈោយករម រតូវហាមឃាត ់៖ 

១- ការោយី ឬបំផៃចិ្បបំផ្លៃ ញ ល់របឈភទស្តវខាងឈលើ  ងិជរមករបស់្របឈភទស្តវទងំឈ េះ។ 
២- ការបរាញ់ ទកច់ប ់ោកអ់ងគុប បំពុល ។ 
៣- ការយកឈធវើជាកមមសិ្ទធិ ស្ និធិ ឬដងរកាជាលកាណៈសួ្ ស្តវ ឬររសួ្ថរ។ 
៤- ការ ឹកជញ្ាូ   ។ 
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៥- ការឈធវើពាណិជាកមម ។ 
៦- ការនាឈំច្បញ នាចូំ្បល ។  

 វធិា ព្ ការឈធវើស្កមមភាពច្បំឈពាេះស្តវព្រពររប់របឈភទ រតូវកំណត់ឈោយរបកាស្រួម របស់្រកសួ្ង
កសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ងិឈ ស្ថទ  ងិរកសួ្ងបរសិ្ថា  ។ 

មារា  ៥០ .-       

 រាល់ការឈធវើស្កមមភាព ូច្បខាងឈរកាម ច្បំឈពាេះរបឈភទស្តវកនុងរករមរបឈភទមា ឈោយបងគួរ រតូវហាម
ឃាតឈ់លើកដលងដតមា លិខតិអ ុញ្ជញ តឈច្បញឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ ៖ 
  ១- ការឈធវើស្ និធិ ការដងរកាជាលកាណៈសួ្ ស្តវ ឬររសួ្ថរ ។ 
  ២- ការ ឹកជញ្ាូ    ិងឈធវើពាណិជាកមមឈលើស្ពីបរមិាណចាំច្បស់្រមាបក់ារឈរបើរាស់្ជា
របព្ពណី ។ 
 ការនាឈំច្បញ នាចូំ្បលរបឈភទស្តវព្រពកនុងរករមរបឈភទមា ឈោយបងគួរ រតូវមា លិខិតអ ុញ្ជញ តឈច្បញ
ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើឈោយមា ការឯកភាពពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 

មារា  ៥១ .-       

 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវរបមូលរាកច់្បំណូលអភរិកសស្តវព្រព ងិរាកសួ់្យស្ថរស្តវព្រព  ូច្បខាងឈរកាម ៖ 
 ១- រាកច់្បំណូលអភរិកសស្តវព្រពរតូវបងចូ់្បលមូល ិធអិភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិ ។ 
 ២- រាកសួ់្យស្ថរស្តវព្រព រតូវបងចូ់្បលងវកិាជាតិ  ។ 

 រាកច់្បំណូលអភរិកសស្តវព្រព  ិងរាកសួ់្យស្ថរស្តវព្រពរតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្ រមួរវាងរកសួ្ង
កសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ងិឈ ស្ថទ  ងិរកសួ្ងឈស្ ឋកចិ្បច  ងិហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 
ជំពូកទី ១១ 

ព្លៃសយួសារ និងបុពវលាភ ទលើផ្ល អនុផ្លព្រពទ ើ 

មារា  ៥២ .- 
 ឈលើកដលងដតករណី ូច្បមា ដច្បងកនុងមារា ៥៣ ព្ ច្បាបឈ់ េះ របូវ ដបុរគល ឬ ីតបិុរគលដ លរបមូល

ផល អ ុផលព្រពឈ ើស្រមាបឈ់ោលឈៅពាណិជាកមមឈលើព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវបងព់្ងៃសួ្យស្ថរ  ិងបពុវលាភ
ចូ្បលងវកិាជាតិាមរយៈរ ឋាលព្រពឈ ើ។  
 រាជរោឋ ភាិលរតូវកំណតព់្ងៃសួ្យស្ថរ ិងបពុវលាភ ដផែកាមសំ្ឈណើ រមួរបស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា -
របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ  ងិរកសួ្ងឈស្ ឋកិច្បច  ងិហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 រ ឋម ិតរមូវឱ្យបងព់្ងៃសួ្យស្ថរ ិងបុពវលាភ ស្រមាបក់ាររបមូលផល អ ុផលព្រព ឈ ើឈលើព្រពឯកជ 
ឈ ើយ ។  

 រំរកូិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  រតូវបញ្ចូ ល ូវារាងព្ ព្ងៃសួ្យស្ថរ ិងបពុវលាភ ឈលើផល អ ុផល
ព្រពឈ ើ ។ 
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មារា  ៥៣ .- 
 រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទអាច្បប ាយ ឬម ិយកព្ងៃសួ្យស្ថរ  ិងបុពវលាភ

ឈលើផល អ ុផលព្រពឈ ើ ដ លរបមូលពីព្រពឈ ើរ ឋស្រមាបឈ់ោលបំណងវទិាស្ថ្ស្ដ ឬឈ ើមបបីឈងកើ ការឈលើក
ទឹកច្បិតដឈស្ ឋកិច្បច ច្បំឈពាេះការឈរបើរាស់្អស់្លទធភាពឈលើផលិតផល ។  

 រ ឋម ិយកព្ងៃសួ្យស្ថរ  ិងបុពវលាភពីស្ហរម ម៍ូលោឋ  ឈលើផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លរបមូល
ឈោយស្ហរម ម៍ូលោឋ  ស្រមាបសិ់្ទធិឈរបើរាស់្ជារបព្ពណី ឬរបមូលពីព្រពស្ហរម ឈ៍រកាមកិច្បចរពមឈរពៀង
ព្រពស្ហរម ឈ៍ ើយ។  

មារា  ៥៤ .-       

 រាល់ផល អ ុផលព្រពឈ ើរតវូវាយតព្មៃឈោយម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើឈលើបរមិាណ  ិងរុណភាពឈៅ
រំ រកនុងព្រពរុបរបចឆំ្ន  ំមុ ឈពល ឹកឈច្បញពីព្រព។ 

 រុណភាព  ិងបរមិាណព្ ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លា វាយតព្មៃរចួ្ប រតូវចុ្បេះកនុងកណំតឈ់ហតុបញ្ា ី
ឈស្ៀវឈៅ ក ឈោយមា ការឯកភាពពីរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ។ 

មារា  ៥៥ .- 
 រាល់ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លា ចុ្បេះកនុងកណំតឈ់ហតុបញ្ា ីឈស្ៀវឈៅ ក រតូវបងរ់ាកព់្ងៃសួ្យស្ថរ

 ិងបុពវលាភ។ 
 វធិា ព្ ការបង ់  ិងទទួលរាកច់្បំណូលពីព្ងៃសួ្យស្ថរផល អ ុផលព្រពឈ ើ រតូវកណំតឈ់ោយ

របកាស្រមួរវាងរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ ងិរកសួ្ងឈស្ ឋកិច្បច  ិងហិរញ្ញ វតាុ។ 

មារា  ៥៦ .-       

 អនកកា ក់ាបលិ់ខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើម ិអាច្បឈផទរ ឬលកសិ់្ទធិ ឈលើផល អ ុផល
ព្រពឈ ើឈៅឱ្យបុរគលណាមយួឈផសងឈទៀតា ឈ ើយ លុេះរាដតខៃួ ា បងព់្ងៃ សួ្យស្ថរ  ងិបុពវលាភឈលើផល 
អ ុផលព្រពឈ ើឈនាេះរចួ្ប ។ 
 រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ បនាទ បព់មីា ការពិឈរោេះឈោបល់ ជាមយួរកសួ្ង
ឈស្ ឋកិច្បច ិងហិរញ្ញ វតាុ អាច្បស្ឈរមច្បឱ្យមា ការព ារឈពលការបងព់្ងៃសួ្យ ស្ថរ  ងិបុពវលាភឈលើផល អ ុផល
ព្រពឈ ើច្បំឈពាេះអនកកា ក់ាបលិ់ខិត អ ុញ្ជញ តដ លា ទទួលស្ថគ ល់ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ ថ្នា អ ុវតដការ
ររបរ់រងព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាព។ ការព ារឈ េះរតូវដផែកាមវធិា   ិងឈោលការណ៍ដណនារំស្បាម
មារា ៥៥ កឋាខណ័ឌ ទី ២ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។  

មារា  ៥៧ .-       

  របសិ្ ឈបើអនកកា ក់ាបលិ់ខិតអ ុញ្ជញ តម ិា បងព់្ងៃសួ្យស្ថរ  ងិបុពវលាភាមកមមវធិឈីពលឈវលា
កំណតឈ់ទឈនាេះ រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធ ិកហូតយកផល អ ុផលព្រពឈ ើ ទងំឈនាេះឈោយោម  លកាខណឌ   ិង
ឃាតទុ់កផល អ ុផលព្រពឈ ើ ទងំឈនាេះរកាជាកមមសិ្ទធិ របស់្រ ឋ ដ ល រហូត ល់មា  ំឈណាេះរស្ថយវវិាទ
ឈ េះាមផៃូវច្បាប ់។ 
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មារា  ៥៨ .-       

 មុ ឈពលឈច្បញលិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ អនកឈស្នើសំុ្លិខតិអ ុញ្ជញ តឈនាេះរតូវបង់
រាកត់ំកល់ឈ ើមបីធានាការបងព់្ងៃសួ្យស្ថរ  ិងបពុវលាភចូ្បលងវកិាជាតិ ។ បរមិាណរាកត់ំកល់រតូវកណំតក់នុង
កិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  ឬកនុងលិខតិកណំតកូ់ាអ ុញ្ជញ តឱ្យរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន ។ំ  

 ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈលើព្រពស្ហរម ឈ៍រកាមកិច្បចរពមឈរពៀងព្រព ស្ហរម  ៍ម ិតរមូវ
ឱ្យមា ការបងរ់ាកត់ំកល់ឈនាេះឈ ើយ ។  

 
ជំពូកទី ១២ 

ការដទំដ្ើម្ទ ើទ ើងវិញ និងមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍ព្រពទ ើជាតិ្ 

មារា  ៥៩ .-       

 របជាពលរ ឋ កងកមាៃ ងំរបោបអ់ាវធុ  ិងអាជាា ធរដ   ីររបថ់្នន កម់ា ករណីយ កិច្បចចូ្បលរមួោឈំ ើមឈ ើ 
 ិងោឈំ ើមឈ ើឈ ើងវញិ។ 

 ការចូ្បលរមួរបស់្របជាពលរ ឋកនុងការោឈំ ើមឈ ើ  ងិោឈំ ើមឈ ើឈ ើងវញិ រតូវា ឈលើកទឹកច្បតិដឈោយ
រាជរោឋ ភាិល ាមរយៈច្បលនារបស់្ស្ហរម  ៍ ងិអងគការស្ងគមឈផសងៗឈទៀត។ 

 រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវមា វធិា ការស្មរស្បកនុងការអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើាមរយៈការផសពវផាយ ការអបរ់ ំ
ការបំផុស្  ល់បរុគលស្ហរម  ៍  ិងមហាជ ឱ្យោឈំ ើមឈ ើ  ងិការពារព្រពឈ ើ ឈោយផដល់ ូវជំ ួយការ
បឈច្បចកឈទស្ចាំច្ប។់ 

មារា  ៦០ .-       

 ឈ ើមបីជំរញុការអបរ់រំបជាពលរ ឋឱ្យយល់ពីស្ថរៈសំ្ខា  ់ ងិផលរបឈោជ ព៍្ ព្រពឈ ើ ទិវាពលកមម
ោំឈ ើមឈ ើជារបព្ពណីជាតិ ឈៅថ្ន រុកាទិវា រតូវរារឰឈធវើឈ ើងឈៅព្ងៃទី ៩ ដខកកកោ ជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឈរកាម    
រពេះរាជាធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់្របស់្រពេះមហាកសរតព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា ឬរពេះរាជតំណាង។ 

 របជាពលរ ឋទងំពីរឈភទដ លជារូរស្ករងមី រតូវា ឈលើកទកឹច្បិតដោឈំ ើមឈ ើពីរ ឈ ើមឈរកាមកិច្បចស្រមប
ស្រមួល ិងផដល់កូ ឈ ើឈោយម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើមា ស្មតាកិច្បច។ 

 រាជរោឋ ភាិលរតូវកំណតសួ់្ ស្រមាបជូ់ ថ្នន ក ់ឹកនាជំា ខ់ពស់្ជាតិ  ិងអ ដរជាតិោ ំឈ ើមឈ ើឈ ើមបី
ទុកជាអ ុស្ាវរយី ៍។ 

មារា  ៦១ .-       

 ការោឈំ ើមឈ ើឈៅឈលើ ីព្រពរបស់្រ ឋ អាច្បឈធវើឈ ើងឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើផ្លទ ល់ ស្ហរម ព៍្រពឈ ើ 
ឬឈោយមា ការចូ្បលរមួពីរបជាពលរ ឋាមរយៈការផដល់សិ្ទធិឈរបើរាស់្ ី ព្រពរបស់្រ ឋ។ 

 ការោឈំ ើមឈ ើឈៅឈលើ ីកមមសិ្ទធិឯកជ អាច្បឈធវើឈ ើងា  ឈោយសិ្ទធិវ ដរស្បាមវធិា ព្រពឯកជ  
 ូច្បមា ដច្បងកនុងមារា ៤៦ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 
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 វធិា ព្ ការផដល់សិ្ទធិឈរបើរាស់្ ីព្រពរបស់្រ ឋសំ្រាបក់ារោឈំ ើ រតូវកំណតឈ់ោយអ ុរកតឹយ។ វធិា  
 ិងបទបញ្ជា ទងំឈ េះរតូវរិតពីស្កាដ  ុពល ឈហតុប េះពាល់បរសិ្ថា    ងិ ផលប េះពាល់ស្ងគមព្ របឈភទឈ ើ ដ ល
រតូវឈរជើស្ឈរ ើស្សំ្រាបក់ារោឈំនាេះ ។ 

មារា  ៦២ .- 
 រាជរោឋ ភាិលរតូវបឈងកើតមូល ិធិមយួឈៅថ្ន មូល ិធិអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិ ររបរ់រងចតដ់ច្បង  ិង

ទទួលខុស្រតូវឈោយរណៈកមាម ធិការអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិដ លមា រ ឋម្ ដីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិង 
ឈ ស្ថទ  ងិរ ឋម្ ដីរកសួ្ងឈស្ ឋកិច្បច  ងិហិរញ្ញ វតាុជាស្ហរបធា  ។  

 ការឈរៀបច្បំ  ិងការរបរពឹតដឈៅរបស់្រណៈកមាម ធកិារអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិរតូវកណំតឈ់ោយអ ុរកឹតយ ។  

មារា  ៦៣ .- 
 មូល ិធិអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិមា របភពច្បំណូលមកពី ៖ 
  ១- វភិារទ ឈផសងៗរបស់្រាជរោឋ ភាិល ។  
  ២- បុពវលាភឈលើផល អ ុផលព្រពឈ ើ ។ 
  ៣- រាកច់្បំណូលអភរិកសស្តវព្រព ។ 
  ៤- ជំ ួយរបស់្អងគការអ ដរជាតិនានា ។ 
  ៥- អំឈណាយពីស្បបុរស្ជ   ិងអងគការឈរៅរោឋ ភាិលជាតិ  ិងអ ដរជាតិ។ 

 ៦- កំព្រឈស្វាឈផសងៗពីវស័ិ្យព្រពឈ ើ ។ 
 រាល់ច្បំណូលខាងឈលើ រតូវបញ្ចូ លកនុងរណ ីមូល ិធិអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិ ។ 

មារា  ៦៤ .- 
 មូល ិធិអភវិឌ្ឍ ព៍្រពឈ ើជាតិម ិអាច្បរតូវយកឈៅឈរបើរាស់្សំ្រាបក់ារឈរៀបច្បំ  ិងការរបរពឹតដឈៅព្ 

រ ឋាលព្រពឈ ើា ឈ ើយ ។ 
 មូល ិធិឈ េះសំ្រាបឈ់របើរាស់្ច្បំឈពាេះដតស្កមមភាពព្ ៖ 
  ១- ការោឈំ ើមឈ ើឈ ើងវញិ ។ 
  ២- កិច្បចការរកុាវបបកមម ិងការស្ថដ រព្រពឈ ើឈ ើងវញិ ។ 
  ៣- កិច្បចការពារ ិងអភរិកសព្រពឈ ើ  ិងជីវៈច្បរមរេះ ។ 
  ៤- ការរស្ថវរជាវបឈច្បចកឈទស្ ិងវទិាស្ថ្ស្ដព្ ព្រពឈ ើ  ងិស្តវព្រព ។ 
  ៥- ការផសពវផាយអំពីវស័ិ្យព្រពឈ ើ  ិងស្តវព្រព ។  
  ៦- ការអភវិឌ្ឍ វ៍ស័ិ្យព្រពឈ ើ  ិងស្តវព្រព ។ 
  ៧- ការអភវិឌ្ឍ ស៍្ហរម ព៍្រពឈ ើ ។ 
  ៨- ការបណដុ េះបណាដ លធ ធា ម ុស្សស្រមាបវ់ស័ិ្យព្រពឈ ើ  ិងស្តវព្រព ។ 
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ជំពូកទី ១៣ 
វិធានការររប់ររងសកម្មភាពព្រពទ ើ 

មារា  ៦៥ .- 
 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទរតូវបឈងកើតញញួររារ ឋាលព្រពឈ ើ កមពុជាឈ ើមបី ៖ 
  ១- វាយឈលើឈ ើរស្បច្បាបម់ ុឈពលឱ្យ ឹកជញ្ាូ  ឈច្បញពីរ ំរកនុងព្រព ។ 
  ២- វាយឈលើឈ ើដ លជាវតាុាងព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ។ 
 ស្ថន មញញួររារ ឋាលព្រពឈ ើកមពុជាមា រាងមូលឈហើយមា អកសរកាត ់រ.ក.  ិង ឈលខឈៅពីឈរកាម

តួអកសរឈនាេះ ស្រមាបសំ់្ោល់ញញួររា ីមយួៗ ។ 
 មុ  ឹងោកឱ់្យឈរបើរាស់្ញញួររាឈ េះ រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ រតូវឈធវើកំណតឈ់ហតុ

ផដិតស្ថន មញញួររាឈ េះ ឈហើយយកឈៅតំកល់ទុកជារំរាូងឈៅរកសួ្ងមហាព្ផទ  ិងតុលាការឈខតដរករង ។ 
 

មារា  ៦៦ .-       

 ញញួររារ ឋាលព្រពឈ ើកមពុជារតូវដតឈាេះឱ្យា  ិតច្បាស់្ោច្បខ់ាតឈោយម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ
ឈលើរាល់ឈ ើហ ុប  ូច្បតឈៅ ៖ 

  ១- ឈ ើហ ុបរស្បច្បាបដ់ លរតូវ ឹកជញ្ាូ  ឈច្បញពរីំ រកនុងព្រពរហូត ល់ ទីឈៅកំណត ់
រតូវមា ស្ថន មញញួររារ ឋាលព្រពឈ ើកមពុជាច្បំ  ួពីប ួ (៤) ឈ ើងឈៅឈៅកដ ៃង ីមយួៗ ខាងរល់ ិងខាង
ចុ្បងឈ ើហ ុប។  

  ២- ឈ ើហ ុបឈលមើស្ច្បាបដ់ លរ ឋាលព្រពឈ ើា ឃាតច់បរ់តូវមា ស្ថន មញញួររាបី
(៣) រឺឈៅខាងរល់ កណាដ ល  ិងខាងចុ្បងឈ ើហ ុបឈោយឈធវើឱ្យមា ស្ថន ម ប(ី៣)រមួោន បឈងកើតជារាងរតីឈកាណ
ឈៅកដ ៃង ីមយួៗឈនាេះ ។ 

 ច្បំឈពាេះឈ ើមឈ ើដ លរតូវអ ុញ្ជញ តឱ្យកាបក់នុងព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវមា ស្ថន ម ញញួររារ ឋាល
ព្រពឈ ើកមពុជាច្បំ  ួមយួ (១)ជាសំ្ោល់ ។ 

 ការកា ក់ាប ់ិងការឈរបើរាស់្ញញួររារ ឋាលព្រពឈ ើកមពុជា អាច្បរបរពតឹដឈៅា ដតច្បំឈពាេះម្ ដី
រ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ឈធវើស្ចច របណិធា ។  វធិា ព្ ការររបរ់រង  ិងឈរបើរាស់្ញញួររាឈនាេះ រតូវកំណត់
ឈោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 

មារា  ៦៧ .-       

 រាល់ព្រពស្មបទ ិក ឬមាច ស់្ព្រពរុបអាច្បមា ញញួររាឯកជ ស្រមាបវ់ាយឈលើផល ព្រពឈ ើរបស់្
ខៃួ ផ្លទ ល់ ប ុដ ដស្ថន មញញួររាឯកជ ឈ េះរតូវមា រាង ទហំំ  ិងអកសរសំ្ោល់ ខុស្ពសី្ថន មញញួររារ ឋាល 
ព្រពឈ ើកមពុជា ។  
 មុ  ឹងយកឈៅឈរបើរាស់្ ព្រពស្មបទ ិក ឬមាច ស់្ព្រពរុបរតូវបញ្ជា កស់្ញ្ជញ សំ្ោល់  ិងរតូវផដិត
ស្ថន មញញួររាឈនាេះ ឈៅសំុ្ការអ ុញ្ជញ តពីរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ  ិងតមកល់ទុក ជាមុ ឈៅការោិល័យរ ឋាល
ព្រពឈ ើស្ថម។ី 
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មារា  ៦៨ .-       

 ឈទេះជាមា លិខិតអ ុញ្ជញ តរស្បាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះកឈ៏ោយ កក៏ារកាបឈ់ ើមឈ ើ ការរបមូល 
ឬការ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវហាមឃាតច់បព់ីឈមា ងរាបំី (៨) យប ់
 ល់ឈមា ងរា ំ(៥) ភៃ។ឺ 

មារា  ៦៩ .-       

     ផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទដ លច្បរាច្បរកនុងទូទងំរបឈទស្ រតូវមា លិខិត អ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ  ឈច្បញ
ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។ 
 ផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទឈរកាយឈពលា កាបរ់លំំ រតូវ ឹកជញ្ាូ  ឈច្បញពីព្រពឱ្យអស់្មកឈធវើ
ស្ និធិឈៅរំ រអច្បិព្្ ដយ ៍កនុងអំ ុងឈពលម ិឱ្យឈលើស្ពីមយួ(១)ដខឈ ើយ  ិងរតូវអមឈោយលិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹក
ជញ្ាូ  ឈច្បញឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។ 
 ផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទដ លជាស្ និធិ ឈទេះជាឈៅទីណាកឈ៏ោយ ករ៏តូវអមឈោយលិខិត
អ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ   ឬលិខិតអ ុញ្ជញ តស្ និធិឈច្បញឱ្យឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ។ 
 ការ ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬស្ និធខុិស្ពីការកណំតក់នុងលិខិតអ ុញ្ជញ ត ឬោម  លិខិត
អ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ   ឬស្ និធិ រតូវចតទុ់កជាឈលមើស្ច្បាប ់។ 

មារា  ៧០ .-       

 មុ ឈពលឈបើកការោឋ  របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន  ំ ព្រពស្មបទ ិក ឬមាច ស់្ព្រពរុបរតូវ
យកឈររឿងច្បរក ោ យ ដ  ងិរណារយ ដររបរ់បឈភទដ លបឈរមើឱ្យការរបមូល ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឈៅសំុ្ការ
អ ុញ្ជញ តចុ្បេះបញ្ា ី ិងបិទស្ថៃ កជាសំ្ោល់ឈៅរ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 
 ឈររឿងច្បរក ោ យ ដ  ិងរណារយ ដររបរ់បឈភទដ លបំឈរ ើឱ្យការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយ
ពុំា ចុ្បេះបញ្ា ី  ងិបទិស្ថៃ កជាសំ្ោល់របស់្រ ឋាលព្រពឈ ើ ឈហើយឈធវើច្បរាច្បរកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍រតូវ
ហាមឃាត។់ 

 រាល់ឈររឿងច្បរក ោ យ ដ  ិងរណារយ ដររបរ់បឈភទដ លព្រពស្មបទ ិក ឬមាច ស់្ព្រពរុបរស្ប
ច្បាបម់ា បំណងឈធវើការនាចូំ្បលឈ ើមបីបឈរមើឱ្យការរបមូល ិង ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើ រតូវ ៃងកាតក់ារវាយ
តព្មៃភាពស្មរស្បពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិង ឈ ស្ថទ។ 

 ការឈរបើរាស់្រណារយ ដររបរ់បឈភទដ លបំឈរ ើការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ រតូវមា ការអ ុញ្ជញ ត
ពីរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 

មារា  ៧១ .-       

 រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ងិឈ ស្ថទរតូវកណំតឈ់ោយរបកាស្ ូវច្ប ំួ មូលោឋ   ឧស្ាហកមមឈ ើ 
ឈរាងច្បរកអារឈ ើ សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឈ ើមបីធានាា  ូវការផគតផ់គងវ់តាុធាតុឈ ើមជាផល អ ុផល
ព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាព។ 
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 វតាុធាតុឈ ើមស្រមាបម់ូលោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ  ិងសិ្បបកមមដក ព្ច្បនផល អ ុផល
ព្រពឈ ើ រតូវមា របភពពីព្រពស្មបទ  ព្រពរុប ឈ ើរបឹអូស្ ឬពីរបភពរស្ប ច្បាបឈ់ផសងឈទៀត រស្បាមបទបបញ្ញតដិ
ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 

មារា  ៧២ .-       

 ការនាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទឈៅបរឈទស្ រតូវស្ឈរមច្បាមកំរតិកណំត ់ របចឆំ្ន ំ
ឈោយរាជរោឋ ភាិល ាមសំ្ឈណើ របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិងឈ ស្ថទ ។  

 យថ្នរបឈភទផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លអ ុញ្ជញ តឱ្យនាឈំច្បញ នាចូំ្បល រតូវកំណតឈ់ោយអ ុរកឹតយ ។ 
 ការតរមូវឱ្យមា អាជាា បណ័ណ នាឈំច្បញ នាចូំ្បលផល អ ុផលព្រពឈ ើ រតូវកណំតឈ់ោយ រាជរោឋ ភាិល ។ 

មារា  ៧៣ .-       

 អាជាា បណ័ណ នាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើ រតូវផដល់ឈោយរកសួ្ងពាណិជាកមម  ិងមា ចុ្បេះទោិឋ ការឈោយ
របធា រ ឋាលព្រពឈ ើជាម ុ។ ការព ារសុ្ពលភាពព្ អាជាា បណ័ណ ឈ េះ រតូវផដល់ឈោយរកសួ្ងពាណិជាកមម។ 

 រាល់ផល អ ុផលព្រពឈ ើនាឈំច្បញដ លឈរៀបច្បំផទុកកនុងខុ ដង ណឺ ចាំច្បរ់តូវមា  ការរតួតពិ តិយ
ជាមុ ឈោយម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ  ិងបិទសំ្ណភាតិមុ ឈពលអ ុញ្ជញ ត កឹ ជញ្ាូ  ឈៅកា ឃ់ាៃ ងំ  ងិទលីា 
បឈញ្ចញទំ ិញពីរយ។ រំរសំូ្ណបិទភាតិឈលើខុ ដង ណឺផទុកផល អ ុផលព្រពឈ ើនាឈំច្បញឈ េះរតូវកំណតឈ់ោយ
របកាស្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ ិង ឈ ស្ថទ ។   

 ការនាឈំច្បញ នាចូំ្បលផល អ ុផលព្រពឈ ើរតូវបងព់ ធនាឈំច្បញ នាចូំ្បល  ងិព ធឈផសងៗឈទៀតចូ្បល
ងវកិាជាតិ ។ 

មារា  ៧៤ .-       

 ឈ ើរស្ថតា់មដខសទឹក ឈកឿង ឬលិច្បដ លោម  ោកស់្ញ្ជញ   ិងឈ ើោម  មាច ស់្ រតូវរបឹអសូ្ជាស្មបតដិ
រ ឋឈោយោកល់កឱ់្យឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈ ។  
 កនុងករណីមា បុរគលណាមយួទមទរថ្ន ឈ ើ ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទី ១ ជារបស់្ខៃួ ឈនាេះ រតូវ
ឱ្យបុរគលឈនាេះបង្កា ញភស្ដុាងជាកដ់ស្ដងជាអាទិ៍ លិខិតអ ុញ្ជញ តរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹក
ជញ្ាូ   ឬលិខតិអ ុញ្ជញ តស្ នធិិ កនុងរយៈឈពល ស្ថមសិ្ប (៣០)ព្ងៃ ចបព់ីព្ងៃរបកាស្ជូ  ំណឹងឈោយរ ឋាល
ព្រពឈ ើ។ 

 ព្ងៃលកឈ់ ើ  ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទី ១ មារា ៧៤ ព្ ច្បាបឈ់ េះ រតូវបងចូ់្បលងវកិាជាតិ។ 
 កនុងករណីមា ការាតប់ងឈ់ ើរស្ថតា់មដខសទឹក ឈកឿង ឬលិច្ប ក ូ៏ច្បជាការាត ់បងផ់ល អ ុផល

ព្រពឈ ើឈផសងឈទៀត ដ លរ ឋាលព្រពឈ ើមា ស្មតាកិច្បចា ឈផាើឱ្យដងរកា   បុរគល ឬអាជាា ធរដ លទទួលដងរកា
រតូវទទួលខុស្រតូវច្បំឈពាេះមុខច្បាប ់។ 

មារា  ៧៥ .-       

 បុរគលដ លរបមូល កឹជញ្ាូ   ដកព្ច្បន ស្ នធិិ លក ូ់រ ឬនាឈំច្បញ នាចូំ្បលផល អ ុផល ព្រពឈ ើរតូវ
ទទួលខុស្រតូវ កនុងការបង្កា ញឯកស្ថរឈ ើមរស្បច្បាបព់្ ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ល់ ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើមា 
ស្មតាកិច្បចរតតួពិ តិយ ។ 
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ជំពូកទី ១៤ 
នីតិ្វិធីទដោះរសាយបទទលមើសព្រពទ ើ 

មារា  ៧៦ .-       

 បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ជាបទឈលមើស្រពហមទណឌ ដ លមា ច្បរតិពិឈស្ស្ ូច្បមា ដច្បងកនុងច្បាបឈ់ េះ ។ រ ឋាល
ព្រពឈ ើមា ស្មតាកចិ្បចជាម្ ដី ររាលយុតដិធមក៌នុងការឈសុ្ើបអឈងកតបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ  ិងច្បងរកងសំ្ណំុឈរឿង
ជូ តុលាការ។  
 ការរស្ថវរជាវ ទបស់្ថក ត ់ប្ង្កក បបទឈលមើស្ព្រពឈ ើជាស្មតាកិច្បចរបស់្រ ឋាលព្រព ឈ ើររបថ់្នន កឈ់ៅ
កនុងរងវងដ់  ស្មតាកចិ្បចឈរៀងៗខៃួ  ។ 
 របតិបតដិការរបស់្ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល តីិស្មបទជាម្ ដី ររាលយុតដិធម ៌ រតូវ
អ ុវតដរស្បាមច្បាបស់្ដីព ីតីិវធិីរពហមទណឌ  ។ 

មារា  ៧៧ .- 
 ឈៅឈពលបំឈពញឈបស្កកមមរស្ថវរជាវ ទបស់្ថក ត ់ិងប្ង្កក បបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ
រតូវឈស្ៃៀកពាកឯ់កស្ណាឋ   ពាកស់្ញ្ជញ សំ្ោល់ ពាកឋ់ា  ដរស្កដិ  ិងរតូវមា លិខតិបញ្ជា ឈបស្កកមម។  
 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើស្ចច របណិធា បំឈពញមុខង្ករជាម្ ដី ររាលយុតដិធមា៌  លុេះរាដតស្ថមី
ខៃួ ា ទទួល ីតិស្មបទពអីរគរពេះរាជអាជាា អមស្ថលាឧទធរណ៍។ 
 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល ីតិស្មបទជា ររាលយុតដិធមរ៌តូវឈធវើ  ិងចុ្បេះហតាឈលខាឈលើ
កំណតឈ់ហតុបទឈលមើស្ព្រពឈ ើាមដ  ស្មតាកចិ្បចរបស់្ខៃួ ។  
 សំ្ឈលៀកបំពាកឯ់កស្ណាឋ   ស្ញ្ជញ សំ្ោល់  ិងឋា  ដរស្កដិរបស់្ម្ ដីរ ឋាលព្រព ឈ ើរតូវកំណត់
ឈោយអ ុរកឹតយ ។  

មារា  ៧៨ .- 
 អាជាា ធរដ   ីររបថ់្នន ក ់កងកំលំាងរបោបអ់ាវធុ អាជាា ធររយ ិងរោឋ ករ អាជាា ធរ រពលា យ ដឈហាេះ 
 ិងកពំងដ់ផ  ងិអាជាា ធរពាកព់ ័ធ ព្ទឈទៀត រតូវបងកភាពង្កយរសួ្ល  ិងជួយ ផដល់កំលំាងស្ហការកនុងការរស្ថវរជាវ 
ទបស់្ថក ត ់ិងប្ង្កក បបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ឬដងរកាវតាុាងបទឈលមើស្ព្រពឈ ើជាបឈណាដ េះអាស្ ន កនុងករណីមា 
ការឈស្នើសំុ្ពីម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ មា ស្មតាកិច្បច ។  
 កនុងករណីដ លអាជាា ធរទងំឡាយា ជួបរបទេះ ូវបទឈលមើស្ព្រពឈ ើជាកដ់ស្ដង អាជាា ធរទងំឈនាេះ៖ 

 ១- រតូវជូ ពតម៌ា ជាបនាទ   ់ល់ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ ឬការោិល័យរ ឋាលព្រពឈ ើ
មា ស្មតាកចិ្បចដ លឈៅជិតបផុំត ។ 

 ២- អាច្បឃាតខ់ៃួ ជ របរពឹតដឈលមើស្  ិងចបឃ់ាតវ់តាុាងបទឈលមើស្ជាបឈណាដ េះអាស្ ន 
រចួ្បបញ្ាូ  ជាបនាទ  ់ឈ់ៅម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លទទួល ីតសិ្មបទជា ររាលយុតដិធម ៌ ឈ ើមបីចតក់ារាម តីិ
វធិ។ី 

 ៣- ម ិរតូវរបមូលរាកព់ិ យ័ ឬរបឹអូស្វតាុាងបទឈលមើស្ឈោយផ្លទ ល់ឈ ើយ ។ 
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មារា  ៧៩ .- 
 ឈ ើមបីអ ុវតដភារកិច្បចរបស់្ខៃួ  ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល តីិស្មបទជា ររាលយុតដិធម៌

មា សិ្ទធិ  ូច្បតឈៅ ៖ 
 ១- អាច្បឱ្យបុរគលណាមយួឈ ៃើយតបសំ្ណួរ ិងផដល់ពតម៌ា ដ លពាកព់ ័ធ ល់ការរបរពឹតដ

បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ។ 
 ២- ចូ្បលឈធវើការរតួតពិ ិតយ ឬដ កឈ រររបទ់ីកដ ៃងរមួទងំកនុងរពលា យ ដឈហាេះ កពំង់

ដផស្មុរទ កំពងដ់ផទឈ ៃ ដផស្ៃួត រច្បករពំដ   ច្បណំតរងយ ដ ស្ថា  ីយរ៍ងឈភៃើង កនុងករណីបទឈលមើស្ជាកដ់ស្ដង
ឈោយមា កិច្បចស្ហការជាមយួស្មតាកិច្បចពាកព់ ័ធ ។ 

 ៣-  កហូតជាបឈណាដ េះអាស្ ន ូវអាជាា បណ័ណ  ឬលិខិតអ ុញ្ជញ តររបរ់បឈភទដ លកណំត់
ឈោយច្បាបឈ់ េះ ឈបើសិ្ ជាបរុគលទទួលអាជាា បណ័ណ  ឬលិខតិអ ុញ្ជញ តឈនាេះ របរពតឹដឈលមើស្ ឹងច្បាបឈ់ េះ។  

 កនុងករណីបទឈលមើស្ជាកដ់ស្ដង ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល តីិស្មបទជា  ររាលយុតដិ
ធមម៌ា សិ្ទធចូិ្បលដ កឈ រឈៅកនុងទីធាៃ  អាោរ ឬកនុងលំឈៅោឋ  រស្បាម ីតិ វធិីរពហមទណឌ ។ ការដ កឈ ររតូវឈធវើ
ច្បំឈពាេះមុខជ ជាបស់្ងសយ័ ងិមា ស្ថកីសពីរ (២)នាក ់ដ លជាអនកជិតខាង ឬអនកមាច ស់្ផទេះ ។ 

មារា  ៨០ .- 
 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល ីតិស្មបទជា ររាលយុតដិធម ៌កនុងករណីបទឈលមើស្ជាកដ់ស្ដង

រតូវចបឃ់ាតជ់ាបឈណាដ េះអាស្ ន ៖ 
 ១- រាល់ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬផលរបមាញ់ ដ លឈលមើស្ ឹងបទបបញ្ញតដិ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 ២- ស្តវពាហ ៈដ លា ជបួរបទេះកពុំងបផំៃិច្បបំផ្លៃ ញ ណំាឈំ ើ ។ 

 ៣- ឈររឿងច្បរក ោ យ ដ ឧបករណ៍រពមទងំស្តវពាហ ៈដ លា ឈរបើរាស់្ជាមឈធាាយ
ស្រមាបរ់បរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ិងស្តវព្រព។ 

 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល តីិស្មបទជា ររាលយុតដិធម ៌រតូវឃាត ់ខៃួ ជ របរពឹតដបទ
ឈលមើស្ព្រពឈ ើា  ល់ ៤៨ ឈមា ងោ ងយូរ ឈ ើមបីបំឈពញសំ្ណំុឈរឿងបញ្ាូ   ឈៅតុលាការ។ 
 

មារា  ៨១ .- 
 ការកស្ថងសំ្ណំុឈរឿងព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតូវអ ុវតដាមច្បាបស់្ដីព ីីតិវធិី រពហមទណឌ  ។ 
 ទំរងដ់បបបទព្ កំណតឈ់ហតុបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្រមួរបស់្ រកសួ្ងកសិ្កមម 

រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ  ិងរកសួ្ងយុតដិធម ៌។ 
 

មារា  ៨២ .- 
 វតាុាងព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតូវា កំណត ូ់ច្បខាងឈរកាម ៖ 

 ១- ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ឬផលរបមាញ់ ដ លជាវតាុាងពិតរាក  ព្ បទឈលមើស្ ។  
 ២- ស្មាា រៈបរកិាា រ  ិងមឈធាាយ ឹកជញ្ាូ   ដ លឈរបើរាស់្កនុងការរបរពឹតដបទឈលមើស្ ។ 

 វតាុាង ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទ ី ១ ខាងឈលើឈ េះ រតូវឃាតទុ់កជាបឈណាដ េះអាស្ ន រហូត ល់
សំ្ណំុឈរឿងព្ បទឈលមើស្រតូវា ឈោេះរស្ថយរចួ្បជាស្ថា ពរ ាមការបងព់ិ យ័អ ដរ-ការណ៍ ឬាមការជំ ុំជំរេះរបស់្
តុលាការ ។ 
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 កនុងខណៈឈពលកំពុង ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈលមើស្ ឬផលរបមាញ់ឈលមើស្ អនកឈបើកបរមឈធាាយ
 ឹកជញ្ាូ  ដ លោម  មាច ស់្ឈៅជាមយួរតូវឃាតខ់ៃួ ជាបឈណាដ េះអាស្ ន ឈ ើមបជីារបឈោជ ព៍្ ការឈសុ្ើបអឈងកតរក
ជ ឈលមើស្ ិងអនកស្មរ ំិត ។ 

 ផលរបមាញ់រស្ស់្ជាអាទិ៍ ស្តវរស់្  ិងសំ្ណាកស្តវព្រពដ លា ឃាតទុ់កឈហើយ ង្កយខូច្បខាត 
ដផនករ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិដលង ឬបំផ្លៃ ញឈចល ឬរកាទុកជារបឈោជ  ៍ស្ថធារណៈឈោយមា កំណតឈ់ហតុ
រតឹមរតូវ។ 
 

មារា  ៨៣ .- 
 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទួល តីិស្មបទជា ររាលយុតដិធមរ៌តូវឈស្ៃៀក ពាកឯ់កស្ណាឋ   

ពាកស់្ញ្ជញ សំ្ោល់  ងិពាកឋ់ា  ដរស្កដិឈៅឈពលចូ្បលរមួស្វនាការរបស់្តុលាការ ។ 

មារា  ៨៤ .- 
 ឈៅរាល់ឈពលស្វនាការ ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លា ទទលួ ីតិស្មបទជា ររាលយុតដិធមព៌ាកព់ ័ធ

ឈៅកនុងសំ្ណំុឈរឿងកដី រតូវមា សិ្ទធិឈ ៃើយបំភៃអឺំពីលទធផលព្ ការឈសុ្ើបអឈងកត បទឈលមើស្ព្រពឈ ើឈនាេះជូ តុលាការ ។ 

មារា  ៨៥ .- 
 អាជាា យុកាលព្ បណដឹ ងបទឈលមើស្ព្រពឈ ើមា  ៖ 
  ១- បទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ មា អាជាា យុកាល បរ់ា ំ(១៥) ឆ្ន  ំរិត ពីឈពលរបរពឹតដ 

បទឈលមើស្ ។ 
 ២- បទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី២ មា អាជាា យុកាលរា ំ(៥)ឆ្ន  ំរិតពីឈពលរបរពឹតដបទឈលមើស្។  

 ៣- បទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី៣ មា អាជាា យុកាលមយួ(១)ឆ្ន រំិតពីឈពលរបរពឹតដបទឈលមើស្។ 
 ការអ ុវតដ អ៍ាជាា យុកាលព្ បណដឹ ងបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតវូរស្បាម ីតិវធិីរពហមទណឌ  ។ 

មារា  ៨៦ .- 
 បុរគលដ លរបរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ូច្បមា ដច្បងកនុងច្បាបឈ់ េះ រតូវទទួលខុស្រតូវ ច្បំឈពាេះស្កមមភាព

ដ លខៃួ ា របរពឹតដ។ 
 បុរគលជាភាន កង់្ករព្ អងគភាពរ ឋ ឬឯកជ ដ លឈរបើរាស់្មឈធាាយរបស់្អងគភាព ឈ ើមបរីបរពតឹដ 

បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ បុរគល ឬរបធា អងគភាពឈនាេះ រតូវទទលួឈទស្ាមបទបបញ្ញតដិ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។  
 បទឈលមើស្ព្រពឈ ើដ លរបរពឹតដឈ ើងឈោយបុរគលឬរករម ឈរកាមការចតា់ងំរបស់្ អងគភាពណា

មយួ របធា អងគភាពឈនាេះរតូវទទួលឈទស្ាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។  

មារា  ៨៧ .- 
 របូវ ដបុរគលបរឈទស្ ឬ តីិបរុគលបរឈទស្ដ លា របរពតឹដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើរតូវ ស្ាិតឈៅឈរកាម

បទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
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មារា  ៨៨ .-  

 ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើដ លមា ស្មតាកិច្បចមា សិ្ទធិអំណាច្បផ្លែ កស្កមមភាពឈៅកនុងតំប ព់្រពស្មបទ 
ទងំមូលឬមយួដផនក មយួរយៈ ឈ ើមបីចតក់ារាម ីតិវធិីកនុងករណីព្រព ស្មបទ ិករបរពឹតដឈលមើស្ ឹងបទបបញ្ញតដិ
ព្ ច្បាបឈ់ េះ ឬឈលមើស្ ឹងកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ  រហូត ល់ ំឈណាេះរស្ថយព្ វវិាទរតូវា បញ្ចប ់។ 

មារា  ៨៩ .-       

 បុរគលណាដ លម ិឈពញច្បិតដច្បំឈពាេះការស្ឈរមច្បណាមយួ ឈធវើឈ ើងឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើរស្បាម
ច្បាបឈ់ េះ មា សិ្ទធិបដឹងតវា កនុងរយៈឈពលស្ថមសិ្ប(៣០)ព្ងៃោ ងយូររិត ពីព្ងៃទទលួឈស្ច្បកដីស្ឈរមច្បឈ េះមក
របធា រ ឋាលព្រពឈ ើ។ 

 របធា រ ឋាលព្រពឈ ើរតូវស្ឈរមច្បឈលើបណដឹ ងតវា ឈនាេះ កនុងរយៈឈពលស្ថមសិ្ប (៣០)ព្ងៃោ ងយូរ ។ 
ឈរកាយពីា ទទួលឈស្ច្បកដសី្ឈរមច្បចុ្បងឈរកាយឈលើការពិ ិតយឈ ើងវញិឈោយរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ កនុងករណី
ម ិអាច្បទទួលយកា ជ ឈនាេះអាច្បឈធវើបណដឹ ង តវា ឈៅតុលាការ ។ 

 ការតវា ឈរកាមមារាឈ េះ  ឹងម ិឈធវើឱ្យប េះពាល់ ល់សិ្ទធិអណំាច្ប ិង ំឈណើ រការអ ុវតដ ច៍្បាបរ់បស់្
ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើមា ស្មតាកិច្បចឈរកាមច្បាបឈ់ េះឈ ើយ ។ 

 
ជំពូកទី ១៥ 

បទទលមើសព្រពទ ើ និងទទាសបបញ្ញត្ដិ 

មារា  ៩០ .- 
 ទណឌ កមមកនុងបទឈលមើស្ព្រពឈ ើមា  ៖ ឈទស្ជាបព់ ធនាោរ របឹអូស្វតាុាង ព ិយ័ ឈោយតុលាការ 

ពិ យ័អ ដរការណ៍ ការជួស្ជុលការខូច្បខាត ការរពមា  ការ កហូត ឬការ ពយួរកិច្បចរពមឈរពៀង ឬលិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 
 ការពិ យ័អ ដរការណ៍ឈលើបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ការជួស្ជុលការខូច្បខាត  ិងការរព- មា ជាស្មតាកិច្បច

របស់្រ ឋាលព្រពឈ ើ។ កនុងករណីជ ឈលមើស្ម ិរពមបងរ់ាកព់ិ យ័អ ដរ ការណ៍ ឬជួស្ជុលការខូច្បខាត រ ឋាល
ព្រពឈ ើអាច្បបញ្ាូ  សំ្ណំុឈរឿងបទឈលមើស្ឈៅតុលាការ។  

 ច្បំឈពាេះម្ ដីរាជការដ លរបរពតឹដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតូវទទលួឈទស្រ ឋាលបដ ាម ឈលើឈទស្ទណឌ
ដ លកំណតក់នុងច្បាបឈ់ េះ ។ 

 

មារា  ៩១.-       

 រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិស្ឈរមច្បពីការពិ យ័អ ដរការណ៍ឈលើបទឈលមើស្ព្រពឈ ើ  ូច្បមា ដច្បងកនុង
មារា ៩៦ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ ការពិ យ័អ ដរការណ៍ឈលើបទឈលមើស្ព្រពឈ ើអាច្ប ឈធវើា ដតកនុងករណីជ ឈលមើស្
ស្ថរភាពឈទស្កំហុស្  ិងយល់រពមបងរ់ាកព់ ិយ័រស្បាម ឈទស្បបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ កនុងរយៈឈពលម ិឱ្យ
ឈលើស្ពី បរ់ា ំ(១៥)ព្ងៃ រិតពីព្ងៃឈច្បញ ឈស្ច្បកដីស្ឈរមច្ប ។ 

 ដបបបទ  ិងសិ្ទធិស្ឈរមច្បពិ យ័អ ដរការណ៍៍រតូវកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ 
 ិងឈ ស្ថទ។ 

 កនុងការកំណតប់រមិាណទឹករាកព់ិ យ័អ ដរការណ៍ រតូវពចិរណាឈលើកាដ  ូច្បតឈៅ ៖  
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  ១- ផលរបឈោជ ឈ៍ស្ ឋកិច្បចជាកដ់ស្ដងពីលទធផលព្ បទឈលមើស្ ។ 
  ២- ការខូច្បខាត ល់បរសិ្ថា   ។ 
  ៣- ច្បំ ួ ព្ ការរបរពឹតដឈលមើស្ ។ 
  ៤- បរមិាណរាកព់ ិយ័ដ លឈធវើឱ្យរាងចល ។ 
  ៥- ការរបរពឹតដឈលមើស្ឈោយឈច្បតនា ។ 

មារា  ៩២.- 
 រាកព់ិ យ័អ ដរការណ៍ រាកព់ិ យ័ាមស្ថលរកមតុលាការ ឬរាកា់ មកពីការ លកវ់តាុាង រតូវ

បងចូ់្បលងវកិាជាត ិ។ រាជរោឋ ភាិលអាច្បស្ឈរមច្បផដល់រង្កវ  ឈ់លើកទឹកច្បតិដ  ល់របជាពលរ ឋ  ិងម្ ដីដ លា 
ចូ្បលរមួកនុងករណីប្ង្កក បបទឈលមើស្ព្រពឈ ើជាកល់ាកណ់ាមយួ ។ 
 

មារា  ៩៣.- 
 របូវ ដបុរគល ឬ ីតិបុរគលដ លរបរពឹតដឈលមើស្ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ រតូវទទួលទណឌ កមម ូច្បតឈៅ ៖ 

 ១- ច្បំឈពាេះបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ រតូវជាបព់ ធនាោរពីរា ំ(៥)ឆ្ន  ំឈៅ ប ់(១០)ឆ្ន  ំ
 ិងរតូវរបឹអូស្វតាុាងទងំអស់្មកជាស្មបតដិរ ឋ ។ 
 ២- ច្បំឈពាេះបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី២ រតូវជាបព់ ធនាោរពមីយួ(១)ឆ្ន  ំឈៅរា(ំ៥)ឆ្ន  ំ ិង/ឬ 
រតូវផដនាទ ឈទស្ពិ យ័ជារាកច់្បំ ួ ពី បល់ា  (១០.០០០.០០០)ឈរៀល ឈៅមយួរយលា  (១០០.០០០.០០០)ឈរៀល។ 
វតាុាងទងំអស់្រតូវរបឹអូស្មកជាស្មបតដិរ ឋ ។ 

 ៣- ច្បំឈពាេះបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ៣ រតូវជាបព់ ធនាោរពីមយួ (១)ដខ ឈៅមយួ (១)ឆ្ន  ំ
ឬរតូវផដនាទ ឈទស្ពិ យ័ជារាកព់ីមយួលា  (១.០០០.០០០)ឈរៀល ឈៅ ប ់លា  (១០.០០០.០០០)ឈរៀល ។ 
វតាុាងទងំអស់្អាច្បរតូវរបឹអសូ្មកជាស្មបតដិរ ឋ ។ 

 ៤- ការរពមា  ការជួស្ជុលការខូច្បខាត ការពិ យ័អ ដរការណ៍ ការ កហូត ឬការពយួរ
កិច្បចរពមឈរពៀង ឬលិខតិអ ុញ្ជញ តិ ។ 

តព្មៃទីផារជាមូលោឋ  ព្ ផល អ ុផលព្រពឈ ើរតូវកណំតឈ់ោយរបកាស្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ 
 ិងឈ ស្ថទ ឈ ើមបីអ ុវតដ ឯ៍កភាពទូទងំរបឈទស្ ។ 

មារា  ៩៤.- 
 បុរគលណាដ លា របរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើឈធវើឱ្យប េះពាល់ខូច្បខាត ល់មជឈោឋ   ព្រពឈ ើរតូវឈច្បញ

ព្ងៃស្ថដ រ ឬជួស្ជុលការខូច្បខាតឱ្យមា លកាខណឌ  ូច្បឈ ើមឈ ើងវញិ ។ 

មារា  ៩៥.- 
 រ ឋាលព្រពឈ ើអាច្បឈច្បញលិខិតរពមា   ិងតរមូវឱ្យជួស្ជុលការខូច្បខាតច្បំឈពាេះ ស្កមមភាពឈលមើស្

ឈៅកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បពិ្្ ដយ ៍ ូច្បខាងឈរកាម ៖  
 ១- ឈរបើរាស់្មឈធាាយឈផសង  ៗដលង ឬច្បងស្តវពាហ ៈកនុងតំប ព់្រព បរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍

ច្បំការឈ ើ ឬថ្នន លកូ ឈ ើរបស់្រ ឋ ឈោយបំផ្លៃ ញឈ ើ ឬកូ ឈ ើឈៅទីឈនាេះ ។ 
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 ២- ឈធវើឱ្យរបសួ្ ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាត ល់ឈ ើមឈ ើ ឬរកុាជាតិឈផសងឈទៀតដ ល កំពុងដងរកា ឬ
ដ លា ោ ំ ។ 

 ៣- លួច្ប ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាត ល់របង បឈង្កគ ល ឬស្ថៃ កស្ញ្ជញ កនុងថ្នន លបណដុ េះ កូ ឈ ើ ឬ
កនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍។  

មារា  ៩៦.- 
រតូវទទួលពិ យ័អ ដរការណ៍ពីរ ឋាលព្រពឈ ើជារាកច់្ប ំួ ពីពីរ (២)ឈៅ បី(៣)  ង ព្ តព្មៃវតាុ

ាងពិតរាក ព្ ទីផារ ច្បំឈពាេះជ ណាដ លា របរពឹតដបទឈលមើស្ណាមយួ  ូច្បខាងឈរកាម ៖ 
 ១- កាបឈ់ ើមឈ ើដ លោម  ស្ថៃ កស្ញ្ជញ សំ្ោល់អ ុញ្ជញ តឱ្យកាបរ់លំំ ។ 
 ២-  ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 
 ៣- ឈធវើស្ និធិផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 

៤-  ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើខុស្ទិស្ឈៅឈលើស្បរមិាណកណំត ់ កនុងលិខិត
អ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ  ។ 

 ៥- ឈរបើរាស់្លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើហួស្ សុ្ពលភាព ។ 
 ៦- មា យថ្នរបឈភទផល អ ុផលព្រពឈ ើខុស្ពីការកំណតក់នុងលិខតិអ ុញ្ជញ ត កឹ      

ជញ្ាូ  ។ 
 
 ៧- ឈធវើស្ និធិផល អ ុផលព្រពឈ ើឈលើស្ពីលិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 
 ៨- នាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើ រោបពូ់ជ  ិងរបឈភទរកុាជាតិព្រពដ ល ឈលើស្ពីការ
កំណតក់នុងអាជាា បណ័ណ  ។ 
 ៩- កាបរ់លំំ អារ ឈរច្បៀក  ិងចងំឈ ើមូលកនុងដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ឬឈរបើរណារ
យ ដជាមឈធាាយ របមូលផលព្រពឈ ើឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឬោម  ស្ថៃ ក ស្ញ្ជញ  ។ 
 ១០- របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈរៅឈមា ងអ ុញ្ជញ ត ។  
 ១១-  ឹកជញ្ាូ  ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លកាបរ់លំំ ឬរបមូលយកមក ឈោយផទុយ ងឹ
បទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 ១២- ផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លយកមកដកព្ច្បន រតូវា កាប ់ឬរបមូល ឈោយផទុយ ងឹ
បទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។  
 ១៣- ផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទដ លលក ូ់រ ដច្បកចយា មក ពីការកាប ់ឬ
រកុរក  ឹកជញ្ាូ   ដកព្ច្បនដ លផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។  
 ១៤- ផល អ ុផលព្រពឈ ើររបរ់បឈភទដ លា មកពីការរបមូលផល  ឹកជញ្ាូ   ដកព្ច្បន 
ដ លផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 

 ១៥- នាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លអាជាា បណ័ណ ោម  ចុ្បេះទិោឋ ការឈោយរបធា រ ឋាល
ព្រពឈ ើ ។ 

 ១៦- ច្បិញ្ច ឹម បង្កក តពូ់ជរបឈភទស្តវព្រពកនុងរករមជិតផុតពូជ ។ 



33 

 

 ១៧- យកឈធវើជាកមមសិ្ទធ ដកព្ច្បនសំ្ណាក ស្ និធ ិ  ឹកជញ្ាូ   ឬនាចូំ្បលស្តវព្រពរស់្  ិង
សំ្ណាកកនុងរករមមា ឈោយករម ។ 
 ១៨- ច្បិញ្ច ឹម បង្កក តពូ់ជរបឈភទស្តវព្រពកនុងរករមមា ឈោយករម  ។ 
 ១៩-  ឹកជញ្ាូ   ឈធវើពាណិជាកមម ស្ និធិ ដកព្ច្បនសំ្ណាក ឬនាចូំ្បលស្តវព្រពរស់្  ងិ
សំ្ណាកកនុងរករមមា ឈោយបងគួរ ឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 

 ២០- បរាញ់កនុងទីស្ថធារណៈ។  
 ជ ណារបរពឹតដបទឈលមើស្ ូច្បមា ដច្បងកនុងកឋាខណ័ឌ ទ ី១ ព្ មារាឈ េះ ម ិរាងចល កនុងរយៈឈពល

មយួ (១)ដខ រតូវទទួលការពិ យ័អ ដរការណ៍ពីរ ឋាលព្រពឈ ើជារាកច់្បំ  ួ ពីពីរ(២)ឈៅប ួ(៤) ង ព្ តព្មៃវតាុ
ាងពិតរាក ព្ ទីផារ ។ 

 វតាុាងពិតរាក ព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ រតូវរបឹអូស្ជាស្មបតដិរ ឋរស្បាមបទបប- ញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ 
។ វតាុាងឈផសងឈទៀតឈរៅពផីល អ ុផលព្រពឈ ើ អាច្បរបរល់ឱ្យស្ថមជី  វញិដតកនុងករណីរបរពឹតដឈលមើស្ ឹង
មារា ៩៦ ព្ ច្បាបឈ់ េះ។ 

មារា  ៩៧ .-       

 រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាមបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ ដ លរតូវជាបព់ ធនាោរពីរា ំ (៥)ឆ្ន  ំ ឈៅ ប ់
(១០)ឆ្ន  ំ ិងរតូវរបឹអូស្វតាុាងទងំអស់្មកជាស្មបតដិរ ឋ  កហូតកចិ្បចរពម ឈរពៀង អាជាា បណ័ណ  លិខិតអ ុញ្ជញ ត 
 ិងកំឈទច្បឈចលវតាុាងដកៃង ច្បំឈពាេះជ ណាដ លា របរពឹតដបទឈលមើស្ណាមយួ ូច្បខាងឈរកាម ៖ 

១- ដកៃងញញួររា ឬឈរបើញញួររាដកៃង ឬបំផ្លៃ ញស្ថន មញញួររារ ឋាល ព្រពឈ ើដ ល
វាយឈលើឈ ើហ ុប ។  

២- ដកៃងប ៃំឈោយឈស្ៃៀកពាកឯ់កស្ណាឋ   ពាកស់្ញ្ជញ ស្មាគ ល់ ឬពាក ់ឋា  ដរស្កដិរបស់្
ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ ។  

៣- ដកៃងប ៃំលិខិតស្ថធារណៈដ លពាកព់ ័ធ ងឹវស័ិ្យព្រពឈ ើ ឬស្តវព្រព។ 
៤- បំផ្លៃ ញ លាកា់ងំ លក ់ឬលួច្បវតាុាងព្រពឈ ើ ។ 
៥- កំឈទច្ប ផ្លៃ ស់្បដូរ លុបបំាត ់ឬឈធវើឱ្យខូច្បខាត ល់រពំសី្មាព្ តំប  ់ព្រពឈ ើ ។ 
៦- កាបរ់ា ព្រព  ូស្ឆ្យ ីព្រព ហ ុ៊ុំពទ័ធកា ក់ាប ់ីព្រព ។ 
៧- បងកឱ្យឈភៃើងឈ េះព្រពឈោយឈច្បតនា ។ 
៨- ឈររៀវ បំពុល កាបប់ំផ្លៃ ញ ផដួលរលំំឈ ើមឈ ើ ឬោស់្រឈំលើងរបមូល រល់ឈ ើ ។ 
៩- បឈងកើតមូលោឋ  ដកព្ច្បនវលៃិ៍រឈមៀត ឬមូលោឋ  សិ្បបកមមអ ុផលព្រពឈ ើ ឈផសងឈទៀត

ដ លនាមំក ូវការបំផ្លៃ ញព្រពឈ ើ ិងមជឈោឋ  ព្រពឈ ើ ។ 
១០- បរាញ់ ស្មាៃ ប ់ឈធវើពាណិជាកមម ឬនាឈំច្បញរបឈភទស្តវកនុងរករមជិត ផុតពូជ ។ 

 ជ ណារបរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ ម ិរាងចល រតវូផដនាទ ឈទស្ឈទវ ងព្  បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ
ថ្នន កទ់ី ១ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
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មារា  ៩៨ .-       

 រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាមបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ ី២ ដ លរតូវជាបព់ ធនាោរពីមយួ (១)ឆ្ន  ំឈៅរា ំ(៥)ឆ្ន  ំ
 ិងរតូវផដនាទ ឈទស្ពិ យ័ជារាកព់ី បល់ា  (១០.០០០.០០០) ឈរៀល ឈៅមយួរយលា  (១០០.០០០.០០០)
ឈរៀល ឬផដនាទ ឈទស្ណាមយួព្ ឈទស្ទងំពីរ វតាុាងទងំអស់្រតូវរបឹអូស្មកជាស្មបតដរិ ឋ ច្បំឈពាេះជ ណាដ ល
ា របរពឹតដបទឈលមើស្ណាមយួ ូច្បខាងឈរកាម  ៖ 

១- ម ិឈោរពាមបទបញ្ជា បឈច្បចកឈទស្ដ លា កណំតក់នុងរកមបឈច្បចក-  
ឈទស្អ ុវតដររបរ់រងព្រពឈ ើកមពុជា ។ 

២- ម ិឈោរពដផ ការររបរ់រង  ិងដផ ការរបមូលផល អ ុផលព្រព ឈ ើរបចឆំ្ន  ំ។  
៣- យកលិខិតអ ុញ្ជញ តឈរបើរាស់្ព្រពឈ ើឈៅរបមូលផល អ ុផលព្រព ឈ ើ ។  
៤- ឈរបើរាស់្ឈររឿងច្បរក ោ យ ដបឈរមើឱ្យការរបមូលផល អ ុផលព្រព ឈ ើឈោយ

ោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឬោម  ស្ថៃ កសំ្ោល់។ 
៥- ោស់្កកាយយកងម  ី ខាច្ប ់ដរ   ដ លមា ឈៅកនុង ីព្ ដ  ព្រពបរមរងទុកអច្បិព្្ ដយ ៍។ 
៦- ឈរបើរាស់្ ីព្រពឈ ើឈលើស្ពីទំហំអ ុញ្ជញ ត ឬោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឈ ើមបី ស្ថា បនាផៃូវ

ស្ថធារណៈ ផៃូវព្រពឈ ើ ឬោកា់ងំមូលោឋ  សំ្ណង ់ឬលំឈៅោឋ  ររបរ់បឈភទ ាម ងផៃូវ ។  
៧- បឈងកើតមូលោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផល  

ព្រពឈ ើ របឈភទធំ  ងិមធយមឈោយោម  របកាស្ ។ 
៨- បឈងកើត ររបរ់បឈភទ ដ លឈរបើរាស់្ផល អ ុផលព្រពឈ ើជាវតាុធាតុឈ ើមឈោយោម  

លិខិតអ ុញ្ជញ ត ។ 
៩- បរាញ់កនុងរ ូវកាលហាមឃាតឬ់កនុងតំប ក់ារពារ ។ 

១០- បរាញ់ ស្មាៃ ប ់ឈធវើពាណិជាកមម ឬនាឈំច្បញរបឈភទស្តវកនុងរករមមា  ឈោយករម ។ 
១១- បរាញ់ស្តវព្រពឈោយឈរបើមឈធាាយដ លបងកឈរោេះថ្នន ក ់ល់ជីវស្ថ្ស្ដស្តវ ។ 
១២- យកឈធវើជាកមមសិ្ទធិ ដកព្ច្បនសំ្ណាក ស្ នធិិ  កឹជញ្ាូ   ឬនាចូំ្បលរបឈភទ ស្តវរស់្  ងិ

សំ្ណាកកនុងរករមជិតផុតពូជ ។ 
 រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាមបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន ក់ទី២ ដ លរតូវជាប់ព ធនាោរពីមួយ (១)ឆ្ន  ំឈៅរាំ 

(៥)ឆ្ន  ំ  ិងរតូវផដនាទ ឈទស្ពិ ័យជារាក់ច្បំ ួ ពី ប់លា  (១០.០០០.០០០)ឈរៀល ឈៅមួយរយលា  
(១០០.០០០.០០០)ឈរៀល វតាុាងទងំអស់្រតូវរបឹអូស្មកជាស្មបតដិរ ឋ ច្បំឈពាេះជ ណាដ លា របរពតឹដបទឈលមើស្
ណាមយួ ូច្បខាងឈរកាម ៖ 

១- របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ។  
 ២- របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈរៅដ  ព្រពរុបកណំតក់នុងលិខតិអ ុញ្ជញ ត ឬឈរៅ   

ភូមសិ្ថ្ស្ដដ លកណំតក់នុងដផ ការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន  ំ។  
 ៣- ឈផទរសិ្ទធិ ឬលកអ់ាជាា បណ័ណ  ឬលិខតិអ ុញ្ជញ តររបរ់បឈភទឈោយោម  ការអ ុញ្ជញ ត ។  
 ៤- កាបឈ់ ើមឈ ើកនុងច្បំការោឈំ ើរបស់្រ ឋ ។ 
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 ៥- របមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើ ច្បំឈពាេះរបឈភទឈ ើជាបលំ់ោបថ់្នន កដ់ ល ម ិទ  ់ល់
ទំហំអបបបរមាអ ុញ្ជញ តឱ្យកាបរ់លំំ របឈភទឈ ើដ លមា ឈោយករម របឈភទឈ ើ ដ លរបជាជ ឈចេះយកជរ័
ាមរបព្ពណី ងិរបឈភទឈ ើផដល់ជរ័មា តព្មៃ ។ 

 ៦- នាចូំ្បលរោបពូ់ជរកុាជាតពិ្រពររបរ់បឈភទ ឈោយោម  ទោិឋ ការពអីាជាា ធរ វទិាស្ថ្ស្ដ
របស់្របឈទស្នាឈំច្បញ  ិងោម  ការអ ុញ្ជញ តពីរកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិង ឈ ស្ថទ ។ 

 ៧- នាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លោម  អាជាា បណ័ណ  ។ 
ជ ណារបរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ២ ម ិរាងចល រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាម បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ

ថ្នន កទ់ី ១ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 

មារា  ៩៩ .-       

រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាមបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ៣ ដ លរតូវជាបព់ ធនាោរពីមយួ (១)ដខ ឈៅមយួ 
(១)ឆ្ន  ំឬរតូវផដនាទ ឈទស្ពិ យ័ជារាកព់ីមយួលា  (១.០០០.០០០) ឈរៀល ឈៅ បល់ា  (១០.០០០.០០០)ឈរៀល 
វតាុាងទងំអស់្អាច្បរតូវរបឹអសូ្មកជាស្មបតដិរ ឋ ច្បំឈពាេះជ ណាដ លា របរពឹតដបទឈលមើស្ណាមយួ  ូច្បខាង
ឈរកាម ៖ 

 ១- ឈរបើរាស់្រណារយ ដររបរ់បឈភទដ លបំឈរ ើការរបមូលផល អ ុផលព្រពឈ ើឈោយ
ោម  ការអ ុញ្ជញ តពីរបធា រ ឋាលព្រពឈ ើ  ។ 

 ២- នាចូំ្បលឈររឿងច្បរក ោ យ ដ  ិងរណារយ ដររបរ់បឈភទស្រមាបក់ាររបមូលផល 
អ ុផលព្រពឈ ើ ឈោយោម  ការវាយតព្មៃភាពស្មរស្បពរីកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 

 ៣- នាឈំច្បញផល អ ុផលព្រពឈ ើដ លោម  សំ្ណបទិភាតិរបស់្រ ឋាលព្រពឈ ើឈលើ 
ខុ ដង ណឺ ។  

 ៤- ោយី ឈធវើឱ្យរបសួ្ របមលូពង កូ  ព្ របឈភទស្តវកនុងរករមជិតផុតពូជ ឬរករមមា 
ឈោយករម ឬបំផ្លៃ ញជរមករបស់្វា ។  

 ៥- បឈងកើតឈរាងស្ និធ ិលក ុ់ ំរាយ  ូវផល អ ុផលព្រពឈ ើ ងិសិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផល
ព្រពឈ ើរបឈភទតូច្ប ឈោយោម  លិខិតអ ុញ្ជញ ត ឬផទុយពីការកំណត ់។ 

 ៦- បឈងកើតមូលោឋ  ឧស្ាហកមមឈ ើ ឈរាងច្បរកអារឈ ើ សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផល  
ព្រពឈ ើ ឬ ររបរ់បឈភទដ លឈរបើរាស់្ ឬម ិឈរបើរាស់្ផល អ ុផលព្រពឈ ើ ជាវតាុធាតុឈ ើម ឬជារបភព
ថ្នមពលខុស្ពទីីាងំកណំតឈ់ោយរ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 

 ជ ណារបរពឹតដបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ៣ ម ិរាងចល រតូវផដនាទ ឈទស្ឈរកាម បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ
ថ្នន កទ់ី ២ ព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 

មារា  ១០០ .-       

 ស្កមមភាពទងំឡាយណាដ លឈធវើឈ ើងឈោយម្ ដីអាជាា ធរដ   ី ម្ ដ ីររាល ម្ ដីព្ កងឈោធ
ពលឈខមរភូម ិទ ឬម្ ដីអាជាា ធរឈផសងឈទៀត ឈ ើមបីឈធវើអ ដរារម  ៍ផដល់ការ អ ុញ្ជញ តឈោយផ្លទ ល់ឬឈោយរបឈោល
ជួយ  ល់អាជីវកមមព្រពឈ ើ  ិងឈធវើស្កមមភាពររបោ់ ង ផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ឬឈធវើការរំរាមកំដហង
 ល់ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ ឬរាងំស្ទេះ  ល់ការបំឈពញភារកចិ្បច  ិងកិច្បចរបតបិតដិការរបស់្ម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើ រតូវ
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ចតទុ់កជាបទ ឈលមើស្ដ លរតូវផដនាទ ឈទស្ជាបព់ ធនាោរពីមយួ (១)ឆ្ន  ំឈៅរា ំ(៥)ឆ្ន  ំ ិងរតូវផដនាទ ឈទស្ ពិ យ័
ជារាកច់្បំ ួ ព ីបល់ា  (១០.០០០.០០០)ឈរៀល ឈៅមយួរយលា  (១០០.០០០.០០០) ឈរៀល ។ 

មារា  ១០១ .-       

 ច្បំឈពាេះស្កមមភាព ូច្បខាងឈរកាម ដ លរបរពឹតដឈ ើងឈោយម្ ដីរ ឋាលព្រពឈ ើរតូវ ចតទុ់កជាបទ
ឈលមើស្  ងិរតូវផដនាទ ឈទស្ជាបព់ ធនាោរពីមយួ (១)ឆ្ន  ំឈៅរា ំ(៥)ឆ្ន  ំ ិង រតូវផដនាទ ឈទស្ពិ យ័ជារាក ់ព ីបល់ា  
(១០.០០០.០០០) ឈរៀល ឈៅមយួរយលា  (១០០.០០០.០០០)ឈរៀល ៖ 

 ១- ផដល់ការអ ុញ្ជញ តណាមយួដ លផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 ២- ចូ្បលរមួទងំរស្រង ឬឈោយដផនក  ិងឈោយផ្លទ ល់ កនុងស្កមមភាពណាមយួព្ អាជីវកមម

ព្រពឈ ើដ លផទុយ ឹងបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ ។ 
 ៣- អ ុឈរោេះច្បំឈពាេះបទឈលមើស្ព្រពឈ ើណាមយួ ។  

 ៤- របកបរបរអាជីវកមមណាមយួពាកព់ ័ធ ងឹវស័ិ្យព្រពឈ ើ ឈទេះឈធវើជាមាច ស់្ទងំរស្រងកដ ី
ជាមាច ស់្ភារហ ុ កដី ឬឈធវើជា ឈិោជិក ឬអនកធានាឱ្យអនក ព្ទកដី កនុងអំ ុង ឈពលកំពុងកា ត់ំដណង ឬកនុងអំ ុង
ឈពលមយួ (១)ឆ្ន  ំឈរកាយពីការ បក់ា ត់ំដណងឈោយ របការណាកឈ៏ោយ ។ 
 ៥- ម ិា រាយការណ៍ ឬម ិា ោកព់ាកយបណដឹ ងច្បំឈពាេះបទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ 
ដ លា ឈកើតកនុងរងវងស់្មតាកិច្បចរបស់្ខៃួ ទ ឈ់ពលឈវលា។ 

 ៦- ឈធវស្របដហស្ឈោយឈច្បតនាកនុងការបំឈពញភារកិច្បច ឬផដល់ពតម៌ា  ូវរាយការណ៍
ដកៃងប ៃំជាលាយលកសណ៍អកសរដ លជាមូលឈហតុបងកឱ្យឈកើតមា បទឈលមើស្ព្រពឈ ើថ្នន កទ់ី ១ ។  

ជំពូកទី ១៦ 
ការអនុវត្ដន៍សាលរកម្តុ្លាការ 

មារា  ១០២ .- 
 ការអ ុវតដ ស៍្ថលរកម ឬស្ថល ីកាស្ថា ពរព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើ ជាភារកិច្បចរបស់្ រ ឋាលព្រពឈ ើ

មា ស្មតាកចិ្បចឈលើកដលងដតឈទស្ជាបព់ ធនាោរ ។ 

 មារា  ១០៣ .- 
 រាល់ស្រមងស់្ថលរកម ឬស្ថល ីកាព្ បទឈលមើស្ព្រពឈ ើរតូវច្បមៃងមយួច្បាបជូ់ រ ឋាលព្រពឈ ើ

មា ស្មតាកចិ្បច ។ 

មារា  ១០៤ .- 
 បនាទ បព់ីស្ថលរកម ឬស្ថល ីកាចូ្បលជាស្ថា ពរ វតាុាងដ លា របឹអូស្ា រតូវ ចតដ់ច្បងាម ីតិវធិី

ឈោយរ ឋាលព្រពឈ ើ ។  
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ជំពូកទី ១៧ 
អនដរបបញ្ញត្ដិ 

មារា  ១០៥ .- 
 ព្រពស្មបទ ទងំឡាយ ឈទេះជាមា រស្ថបឈ់ៅម ុឈពលច្បាបឈ់ េះចូ្បលជាធរមា កដី ឬា ផដល់ឱ្យ
ឈរកាយៗមកឈទៀត ាមការោកឱ់្យឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈ ូច្បមា ដច្បងកនុង មារា ១៣ ព្ ច្បាបឈ់ េះកដី ព្រពស្មបទ កិ
រតូវចុ្បេះកិច្បចរពមឈរពៀងព្រពស្មបទ ាមរំរងូមីដតមយួជាមូលោឋ   ។ 

មារា  ១០៦ .-       

 ឈៅទីណាដ លរ ឋាលព្រពឈ ើមា ភស្ដុាងបញ្ជា កថ់្ន ការកា ក់ាប ់ីព្រពណាមយួ ា មកពីការ
កាបរ់ា  ីព្រពឈ ើរ ឋឈោយខុស្ច្បាបម់ុ ច្បាបឈ់ េះចូ្បលជាធរមា  រ ឋាលព្រពឈ ើមា សិ្ទធិឈច្បញលិខិតជូ  ំណឹង
កនុងនាមរាជរោឋ ភាិលជាមាច ស់្កមមសិ្ទធិឈលើ ីព្រពឈ ើរ ឋ ឈោយឈធវើការបឈណដ ញ  ិងទមទរកមមសិ្ទធិ ីព្រពឈ ើរ ឋ
មកវញិឈោយឥតលកាខណឌ ។ 

មារា  ១០៧ .- 
ឈៅឈពលច្បាបឈ់ េះចូ្បលជាធរមា  ឈរាងច្បរក  ិងសិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើ ទងំឡាយ

ដ លា បឈងកើតឈ ើង  ិងកពុំង ំឈណើ រការឈរកាមរបកាស្អ ុញ្ជញ តរបស់្រកសួ្ងឧស្ាហកមម ដរ    ិងថ្នមពល 
រតូវា ឈផទរឱ្យស្ាិតឈៅឈរកាមការររបរ់រងរបស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់  ិងឈ ស្ថទ ។ 

សិ្បបកមមដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើទងំឈនាេះ រតូវា អ ុញ្ជញ តឱ្យប ដស្កមមភាពរហូត ល់ផុត   
សុ្ពលភាពព្ របកាស្ ។ 

ច្បំឈពាេះឈរាងច្បរកដកព្ច្បនផល អ ុផលព្រពឈ ើរតូវបំឈពញដបបបទសំុ្ប ដផលិតកមមអាជីវកមមរស្បាម
 ីតិវធិី ូច្បមា ដច្បងកនុងច្បាបឈ់ េះ កនុងរយៈឈពលរាមំយួ (៦)ដខ រិតពីច្បាប ់ឈ េះចូ្បលជាធរមា  ។  
 

ជំពូកទី ១៨ 
អវសានបបញ្ញត្ដិ 

មារា  ១០៨ .-       

បទបបញ្ញតដិទងំឡាយណាដ លផទុយ ឹងច្បាបឈ់ េះរតូវទុកជា ិរាករណ៍ ។ 
 

មារា  ១០៩ .-  

ច្បាបឈ់ េះរតូវរបកាស្ជាការរបញាប ់ ។                                      

ច្បាបឈ់ េះ រតូវា រ ឋស្ភាព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា 
     អ ុមត័ឈៅព្ងៃទី ៣០ ដខ កកកោ ឆ្ន  ំ២០០២ នាស្មយ័របជុំ  

       រ ឋស្ភាឈលើកទី ៨  ីតកិាលទី ២ ។ 
                   ភនឈំពញ,ព្ងៃទី    ដខ សី្ហា ឆ្ន  ំ២០០២ 

      របធា រ ឋស្ភា        

  ឈរាតដម រណឫទធិ  
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ឧបសម្ព័នធ 
វាកយសព័ទ 

 
កិច្បចរពមឈរពៀងព្រព
ស្មបទ   

៖ កិច្បចស្ ារវាងរ ឋ  ិងព្រពស្មបទ ិកសំ្រាប ់ំឈណើ រការររបរ់រង  ិងរបមូល 
ផល អ ុផលព្រពឈ ើរបកបឈោយ ិរ ដរភាពឈលើតបំ ព់្រពស្មបទ ដ លរ ឋា 
ផដល់សិ្ទធិឱ្យឈរបើរាស់្រស្បាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាបឈ់ េះ  ិងបណាដ លកាខណឌ  
ដ លា រពមឈរពៀង ។ 

 ីស្ហរម ជ៍ ជាតិ
ឈ ើមភារតិច្ប 

៖  ីមា លកាណៈរស្បច្បាបសំ់្រាបក់ារចុ្បេះបញ្ា ិកាឈោយរ ឋជាស្មបតដិរបស់្ 
ស្ហរម ឈ៍រកាមច្បាបភ់ូមាិល ។    

ព្ងៃសួ្យស្ថរ      ៖ បរមិាណរាកប់ងឈ់ោយរបូវ ័ដបុរគល  តីិបុរគល ឬ ស្ហរម ណ៍ាមយួជូ រ ឋ 
សំ្រាបផ់ល-អ ុផលព្រពឈ ើដ លា ឈធវើការរបមូលផលឈៅកនុងព្រពបំរងុទុក 
អច្បិព្្ ដយ។៍ 

ធ ធា ព្រពឈ ើ      ៖ ធ ធា ជីវស្ថ្ស្ដទងំឡាយដ លកំណតឈ់លើព្ផទ ីព្រពឈ ើមយួជាកល់ាក ់ រមួ 
មា ធ ធា រកុាជាតិព្រពឈ ើ  ិងធ ធា ស្តវព្រព ររបលំ់ោបថ់្នន ក ់  ិងររប ់
របឈភទរមួទងំធ ធា អជីវស្ថ្ស្ដឈផសងៗឈទៀតដ លស្ាិតឈៅកនុងឈនាេះ ឈរៅ 
អំពីដរ  ឈរកាម ី ។ 

បៃុករបមូលផល            ៖ ឯការរបរ់រងតូច្បបផុំតឈៅកនុងព្រពរុប ដ លមា មុខង្ករសំ្រាបរ់តួតពិ តិយ 
ឈលើកិច្បច ំឈណើ រការរបមូលផលព្រពឈ ើ ។ 

បុពវលាភ        ៖ ព្ងៃដ លអនកកា អ់ាជាា បណ័ណ  ឬ លិខិតអ ុញ្ជញ ត បងប់ដ ាមឈលើព្ងៃសួ្យស្ថរ  
ដ លជាលកាខណឌ មយួសំ្រាបប់ំឈពញការង្ករឈលើព្ផទ ីព្រពឈ ើមយួជាកល់ាក ់។ 

របព ័ធមជឈោឋ   
ព្រពឈ ើ     

៖ សំ្ណំុអ ដរអំឈពើច្បំរេុះឈៅឈលើព្ផទ ីមយួជាកល់ាក ់រវាងបណាដ ភាវៈមា ជីវតិ (ស្ថរ
ព ័ធរកុាជាតិ-ស្តវ មរីកូស្ររីាងគ)  ជាមយួ ឹងមជឈោឋ  ោម  ជីវតិ (អាកាស្ធាតុ  មី
រកូអាកាស្ធាតុ   ី  ទកឹ)  ដ លបងក ូវស្ថា ប កមមរបស់្ព្រព ឈ ើ   ងិជាឯកា
បំឈពញមុខង្ករមយួឈៅឈលើសំ្បកដផ  ី ។  ម ុស្សរមួជា មយួតរមូវការដផនក
ឈស្ ឋកិច្បច របព្ពណី វបបធម ៌  ិងបរសិ្ថា   កជ៍ាដផនកច្បំរេុះរមួ មយួព្ បណាដ របព ័ធ
មជឈោឋ  ព្រពឈ ើដ រ ។ 

ផល-អ ុផលព្រពឈ ើ      ៖ ផលិតផលដ លផដល់ឈោយព្រពឈ ើរមួមា ផលឈ ើ  ិងផលម ិដម ឈ ើរពម 
ទងំផលិតផលដកព្ច្បនប ដរបស់្វាក ូ៏ច្បជាឈស្វាកមមដ លផដល់ឈោយព្រពឈ ើ ។ 

ព្ផទ ីព្រពសំ្រាបឈ់ផទរ 
ឈ ើមបីឈោលបំណង 
អភវិឌ្ឍ ឈ៍ផសងឈទៀត 

៖ ព្ផទ ីទំឈ រ ុេះរកុាជាតិព្រពបនាទ បប់ ស ំ ដ លច្បំឈពាេះមខុម ិទ ស់្ាិតឈៅឈរកាម 
ការឈរបើរាស់្ណាមយួឈៅឈ ើយ ឈហើយរតូវចតក់នុងព្រពបំរងុទុកអច្បិព្្ ដយ ៍ជា
បឈណាដ េះអាស្ ន ។ 

ព្រពឈ ើ        ៖ ឯកាព្ របព ័ធមជឈោឋ  ធមមជាតិ ឬុសិ្បប មិតិដឈរកាមទំរងជ់ា ីឈស្ើម  ីលិច្ប 
ទឹក ឬ ីស្ៃួត ដ លររប ណដ បឈ់ោយរកុាជាតិច្បំរេុះ ឈទេះបី ុេះឈោយធមមជាតិកដ ី
ឬឈោយោកំដី រមួទងំធ ធា ស្តវព្រព  ិងធ ធា ធមមជាត ិព្ទដ លស្ាិតឈៅ 
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កនុងឈនាេះដ លមា ឈោលបណំងឈរបើរាស់្សំ្ខា  ់រឺជាផល-អ ុផលព្រពឈ ើ 
ឬឈស្វាកមមផដល់ឈោយព្រពឈ ើ។ ពុំរតូវចតទុ់កជាព្រពឈ ើាម យ័របស់្ ច្បាប់
ឈ េះ រឺ ីដ លា កណំតឈ់ោយរ ឋជា ីកសិ្កមមឈស្ារ រមួមា ច្បំការ ី ទំឈ រសំ្
រាបផ់លិតកមមកសិ្កមមឈរៅពផីលឈ ើ  ីកនុងតំប ឧ់ស្ាហកមម  ិង ី សំ្រាប ់ 
 ររបូ ីយកមម  ិងសំ្ណង ់ ។ 

ព្រពបំរងុទុក 
អច្បិព្្ ដយ ៍

៖ ព្រពឈ ើរ ឋររប ណដ បឈ់លើ  ី ដ លម ិដម ជាកមមសិ្ទធិឯកជ   ិង រតូវា 
ចតថ់្នន កជ់ាព្រពផដល់ផល ព្រពការពារ  ិងព្ផទ ីព្រពសំ្រាបឈ់ផទរឈ ើមបឈីោលបំណង 
អភវិឌ្ឍ ឈ៍ផសងឈទៀត ។ 

ព្រពផដល់ផល ៖ តំប ព់្រពដ លមា មខុង្ករច្បបំងសំ្រាបផ់លិតកមមផលព្រពឈ ើ របកបឈោយ 
 ិរ ដរភាព។ ព្រពផដល់ផលរមួមា  ព្រពស្មបទ  ព្រពអ ុញ្ជញ តឱ្យឈធវើអាជីវកមម  
ព្រពរចិ្បរលិ តំប ព់្រពឈ ើរតូវស្ថដ រឈ ើងវញិ  តបំ ប់ំរងុទុកសំ្រាបក់ារប ដពូជ 
ព្រពឈ ើ ឬច្បំការព្រពឈ ើ តបំ ោ់ពំ្រពឈ ើឈ ើងវញិ  ិងតំប ព់្រពឈ ើស្ាិត 
ឈរកាមកិច្បចរពមឈរពៀងរវាងរ ឋាលព្រពឈ ើ  ិងស្ហរម ម៍ូលោឋ   ។ 

ព្រពការពារ ៖ តំប ព់្រពដ លមា មខុង្ករច្បបំងសំ្រាបក់ារពាររបព ័ធមជឈោឋ  ជាអាទិ៍ រកា 
 ិយតភាពរបភពទឹក  អភរិកសជីវៈច្បំរេុះ  អភរិកស ី  ទឹក  ទជីំរាល  តំប ព់្ផទ រង
ទឹកឈភៃៀង  ជំរកស្តវព្រព  មចឆ ជាតិ  រារាងំទឹកជំ   ់ ការពារការហូរឈរចេះ  រារាងំ
ការទ្នាទ  ព្ ទឹកស្មុរទ  រកាជីជាត ិី  ឬមា តំព្លសំ្រាបស់្មបតដិ វបបធម ៌
ដ លបំឈរ ើរបឈោជ ស៍្ថធារណៈ។  ព្រពការពារម ិបញ្ចូល ូវតំប  ់ការពារធមម
ជាតិឈរកាមយុាា ធិការព្ រកសួ្ងបរសិ្ថា   អ ុឈលាមាមច្បាប ់ស្ដីពកីិច្បចការពារ
បរសិ្ថា    ងិការររបរ់រង ធ ធា ធមមជាតិឈ ើយ ។ 

ព្រពស្ហរម  ៍ ៖ ព្រពរបស់្រ ឋដ លា របរល់ជូ ស្ហរម ឈ៍រកាមកិច្បចរពមឈរពៀងរវាងនាយខណ័ឌ
រ ឋាលព្រពឈ ើជាមយួស្ហរម  ៍ឬរករមរបជាពលរ ឋរស់្ឈៅកនុង ឬដកបរ ព្រព
ដ លពឹងដផែកឈលើព្រពឈ ើសំ្រាប់ក់ារច្បិញ្ច ឹមជីវតិ   ងិការឈរបើរាស់្ជា របព្ពណី 
ឈហើយដ លា រពមឈរពៀងឈធវើការររបរ់រង  ិងឈរបើរាស់្ព្រពឈ ើ ឈនាេះរបកប
ឈោយ ិរ ដរភាព ។ 

ព្រពឯកជ  ៖ ច្បំការឈ ើដ លា ោ ំ ឬឈ ើមឈ ើដ ល ុេះឈោយធមមជាតឈិលើ ីដ លា ចុ្បេះ 
បញ្ា ិកា  ិងផដល់ជាកមមសិ្ទធឯិកជ ឈរកាម ីតិវធិី  ិងច្បាបរ់ ឋ ។ 

ព្រពស្មបទ ិក ៖  ីតិបុរគល ឬជាអងគភាពរស្បច្បាបជ់ាតិ ឬបរឈទស្ ដ លរតូវផដល់សិ្ទធិឈរបើរាស់្
ច្បំឈពាេះព្រពស្មបទ ឈោយរ ឋាមរយៈ ំឈណើ រការឈ ញព្ងៃជាស្ថធារណៈរស្ប
ាមច្បាបឈ់ េះ ។ 

ព្រពរុប ៖ ព្ផទ ីព្រពឈ ើរបឈភទព្រពផដល់ផល ដ លកំណតឈ់ោយភូមសិ្ថ្ស្ដជាកល់ាក ់
 ិង បឈងកើតជាមូលោឋ  ព្  “ព្ផទ ីរបមូលផលព្រពឈ ើរបចឆំ្ន  ំ”  ីមយួៗកណំត ់
ឈៅកនុងដផ ការររបរ់រងព្រពស្មបទ   ិងដផ ការរបមលូផលរបចឆំ្ន  ំ។ 
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រ ឋាលព្រពឈ ើ ៖ អាជាា ធររោឋ ភាិលររបថ់្នន កដ់ លមា ស្មតាកិច្បចររបរ់រងព្រពឈ ើរស្បាម 
ឈោល ឈោាយព្រពឈ ើជាតិ  ិងអ ុវតដាមច្បាបឈ់ េះ ។ 

វស័ិ្យព្រពឈ ើ ៖ របព ័ធព្ កិច្បចការអ ុវតដ ច៍្បំឈពាេះព្រពឈ ើ ព្ផទ ីព្រពឈ ើ  ងិផល-អ ុផល ព្រព
ឈ ើឈរកាមវធិា ររបរ់រងច្បំរេុះដ លរមួបញ្ចូ ល ូវឈោល ឈោាយ   តីិកមម  
បឈច្បចកឈទស្វទិាស្ថ្ស្ដ   ិងរ ឋាលព្រពឈ ើ ។ 

ស្មបតដិព្រពឈ ើ 
អច្បិព្្ ដយ ៍

៖ ព្រពឈ ើទូឈៅព្ រពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា ឈទេះជាកមមសិ្ទធិរបស់្ រ ឋ ឬឯកជ  
 ុេះឈោយធមមជាត ិឬឈោយោកំដីដ លរតូវា កំណតជ់ាពីររករម  ព្រពបំរងុទុក អ
ច្បិព្្ ដយ ៍ ិងព្រពឯកជ  ឈហើយរតូវរកាជារំរបព្រពឈ ើអច្បិព្្ ដយ ៍ឈ ើមប ីធានា
ការឈរបើរាស់្របកបឈោយ ិរ ដរភាព ។ 

ស្ហរម  ៍ ៖ រករមអនករស្រករស់្ឈៅកនុងភមូមិយួ ឬ ឈរច្បើ ឈៅកនុងរពេះរាជាណាច្បរកកមពុជា 
ដ លមា ការចបអ់ារមមណ៍រមួឈលើបណាា ស្ងគម  វបបធម ៌ របព្ពណី   ងិឈស្ ឋកចិ្បច  
កនុងការឈរបើរាស់្ធ ធា ធមមជាតិរបកបឈោយ ិរ ដរភាពព្ តំប ម់យួដ ល
ពួកោតរ់ស់្ឈៅកនុង  ឬដកបរតបំ ឈ់នាេះកនុងឈោលបណំងច្បញិ្ច ឹមជីវតិ  ិងដកលំអ
ជីវភាពរស់្ឈៅ ។ 

ស្ហរម ម៍ូលោឋ   ៖ ស្ហរម ជ៍ ជាតិឈ ើមភារតិច្បឬរករមអនករស្រកដ លមា លំឈៅឈ ើមកំឈណើ ត 
កនុងភូមមិយួ  ឬឈរច្បើ ស្ាិតឈៅកនុង  ឬដកបរតំប ព់្រពឈ ើរ ឋដ លមា របព្ពណី 
ទំឈ ៀមទលំាប ់ជំឈ ឿស្ថស្នា វបបធម ៌ ិងរស់្ឈៅច្បិញ្ច ឹមជីវតិឈោយពឹង អារស័្យ
ឈៅឈលើការរកុរកផល អ ុផលព្រពឈ ើ   ិងឈរបើរាស់្ធ ធា ព្រព ឈ ើទងំ
ឈនាេះជាមូលោឋ   ។ 

ស្ហរម ព៍្រពឈ ើ ៖ ស្ហរម ដ៍ លស្ម័ររច្បតិដច្បងរកងរបមូលផដុ ំឈរកាមកិច្បចរពមឈរពៀងស្ហរម  ៍
ព្រពឈ ើ ឈ ើមបឈីធវើស្កមមភាព អភវិឌ្ឍ  ៍  ងិឈរបើរាស់្ធ ធា ព្រពឈ ើរបកប 
ឈោយ ិរ ដរភាពឈៅកនុងព្រពស្ហរម  ៍ ឈោយអ ុវតដាមបទបបញ្ញតដិព្ ច្បាប ់
ស្ដីពីព្រពឈ ើ ។ 

អ ុផលព្រពឈ ើ ៖ ផលិតផលម ិដម ជាឈ ើហ ុបដ លទញឈច្បញពីព្រពឈ ើ រមួមា  ផលិតផល 
ព្ រកុាជាតិម ិដម ឈ ើ ផលរបមាញ់ព្ ស្តវព្រព  ិងឈស្វាកមមដ លផដល់ឈោយ 
ព្រពឈ ើ ឈហើយដ លកំណតឈ់ោយរបកាស្របស់្រកសួ្ងកសិ្កមម រកុាា របមាញ់ 
 ិងឈ ស្ថទ។ 

 
 


