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ជំពូកទី ១ 
បទបបញញត�ិទូេទ 

��� ១. 
   ចបប់េនះមនេ�លេ�កណំត់នូវអភ័យឯកសិទធិ 

សភ �នៈនិងបុព�សិទធិ វសិមិតភព និងល័កខខណ័� ចបំច់ 

នន េដមបធីនជូនត�ំង��ស�បេំពញភរកិចច�សប 

�មរដ�ធមមនុញញ ចបប់ និងលិខិតបទ�� ន�ន�ពះ�ជ�- 

ច�កកមពុជ ។ 

��� ២.�� 
  ត�ំង��ស�ែដល�ត�វបនេ�ជស�ងំេ�យករ 

េបះេឆន តជសកល េ�កយពីបន�បកសសុពលភព 

និងសបថចូលកន់តែំណងរួចេហយ គឺជត�ំងរបស់ 

�បជជតិែខមរទងំមូល ពំុែមន��ន់ែតជត�ំងរបស់ 

�បជពលរដ�កនុងមណ� លរបស់ខ�ួនេនះេទ ។ 

 �ណត�ិ�ជញ បញជ ទងំ�យ�ត�វទុកជេមឃៈ។ 
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��� ៣. 
   ត�ំង��ស�មន�ណត�ិ ៥ (�ប)ំឆន  ំេហយ�ត�វផុត 

កណំត់េនេពលែដលត�ំង��ស�ថមីចូលកន់តែំណង ។ 

ជំពូកទី ២ 
អភ័យឯកសទិធិសភ 

��� ៤. 
   ត�ំង��ស�មនអភ័យឯកសិទធិសភ ។ អភយ័- 

ឯកសិទធិសភ �ត�វបនែចកេចញជពីរែផនក : 

  -ករធនកនុងករបេញចញេយបល់ ឬករ 

បេញចញមតិកនុងករអនុម័តទងំ�យរបស់ត�ំង��ស� 

េនកនុង�កបខណ័� ៃនករបេំពញតួនទីជត�ំង��ស�គឺ 

ជអភ័យឯកសិទធិ�ច់ខតរបស់ត�ំង��ស� ។ 

  -ករធនមិន��មនករេចទ�បកន់ ករ  

ចប់ខ�ួន ករឃត់ខ�ួន ឬករឃុខំ�ួនត�ំង��ស��មួយ 

គឺជអភ័យឯកសិទធិេ�យេ�ប�បរបស់ត�ំង��ស� ។ 
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��� ៥. 
 ត�ំង��ស�មិន�ចេ���តេ�បអភ័យឯកសិទធិសភ 

េនះេ�យរេំ�ភ នឱំយប៉ះពល់ដល់កិត�ិយសរបស់បុគគល 

ដៃទ ដល់ទេំន�មទ�� ប់ល�របស់សងគម ដល់ស�� ប់ធន ប់ 

�ធរណ� និងដល់សន�ិសុខជតិបនេឡយ ។ 

��� ៦. 
 ត�ំង��ស��ត�វេគរពបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ�សភ 

ៃន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជ ។ 

��� ៧. 
 ត�ំង��ស��បន�ប�ពឹត�បទេលមស�ព�មទណ�  

នឹង�ចអនុញញ តេបកឱយេធ�ករេចទ�បកន់ ករចប់ខ�ួន 

ករឃត់ខ�ួន ឬករឃុខំ�ួន�មច�ប់ និងនីតិវធីិបន លុះ  

���ត�នករេលកអភ័យឯកសិទធិសភជមុនសិន ។ 

��� ៨. 
 េសចក�ីេសនសុេំលកអភ័យឯកសិទធិសភរបស់  
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ត�ំង��ស�រូប�មួយ �ត�វេធ�េឡងេ�យរដ�ម�ន�ី�កសួង 

យុត�ិធម៌ េ�យមនភជ ប់េសចក�ីែថ�ងេហតុមកជមួយផង 

េផញជូន�ប�នរដ�សភ ។ 

��� ៩. 
 ករេលកអភ័យឯកសិទធិសភកនុងរយៈេពលសម័យ 

�បជុរំដ�សភ �ត�វអនុវត�នីតិវធីិដូច�ងេ�កមេនះ : 

  -រដ�សភ�ច�បជុជំសមង ត់ �មករេសនសុពីំ 

�ប�ន ឬពីសមជិកចនួំនមួយភគដប់យ៉ងតិច ឬពី 

នយករដ�ម�ន�ី ។ 

  -កូរ ៉ុម�បជុេំលសពីពីរភគបីៃនសមជិករដ�- 

សភទងំមូល ។ 

  -ករអនុម័ត�មមតិភគេ�ចនពីរភគបី ៃន  

ចនួំនសមជិករដ�សភទងំមូល ។ 

��� ១០. 
 ករេលកអភ័យឯកសិទធិសភកនុងចេន� ះសម័យ�បជុ ំ 
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រដ�សភ គណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍រដ�សភ �ត�វ�បជុ ំនិង 

អនុម័ត�សប�មបទប�ជ ៃផទកនុងៃនរដ�សភ ។ 

��� ១១. 
 េសចក�ីសេ�មចរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍ 

រដ�សភ �ត�វ�ក់ជូនសម័យ�បជុរំដ�សភខងមុខ េដមប ី

អនុម័ត�មមតិភគេ�ចនពីរភគបីៃនចនួំនសមជិករដ�- 

សភទងំមូល ។ 

��� ១២. 
 កនុងករណីត�ំង��ស��បន�ប�ពឹត�បទេលមស 

�ពហមទណ� ជក់ែស�ង �កសួងមនសមតថកិចច�ចេចទ 

�បកន់ ចប់ខ�ួន ឃត់ខ�ួន ឬឃុខំ�ួនបន េហយ�ត�វេធ�េសច 

ក�ី�យករណ៍ជូនរដ�សភ ឬជូនគណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍ 

រដ�សភ េនចេន� ះសម័យ�បជុរំដ�សភជបនទ ន់េដមប ី

សេ�មច ។ 
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��� ១៣. 
 កនុងករណីទងំអស់ខងេលេនះ ករឃុខំ�ួន ករេចទ 

�បកន់ត�ំង��ស��មួយ�ត�វផ� ក �បសិនេបរដ�សភ 

បេញចញមតិឱយផ� ក �មមតិភគេ�ចនបីភគបួនៃនចនួំន 

សមជិករដ�សភទងំមូល ។ 

��� ១៤. 
 ត�ំង��ស�ែដលអភ័យឯកសិទធិ�ត�វបនេលក  

េហយសថិតកនុងករេចទ�បកន់របស់តុ�ករ មនសិទធិ 

និងបុព�សិទធិដូចត�ំង��ស�ទូេទ ។ 

 ត�ំង��ស�ែដលសថិតកនុងករចប់ខ�ួន ឬឃត់ខ�ួន 

ឬឃុខំ�ួន�បេ�� ះ�សនន �ត�វបត់បង់សិទធិចូលរួម�បជុ ំ

រដ�សភ និងគណៈកមមករេ��ង� បុ៉ែន�មនសិទធិទទួល 

�បក់ប�ំច់ េវ�រែលងែត�បក់ប�ំច់�បជុ ំ�បក់េបសក- 

កមម �បក់េ�បង�នធនៈ ។ 

 ត�ំង��ស�ែដលមន�ល�កម�ថ ពរ ឬ�ល  
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ដី�រ�ថ ពរសេ����ជទណ�ិ តជប់ពនធនគរ �ត�វបត់ 

បង់ទងំ�សុងនូវសិទធិ បុព�សិទធិ និងសមជិកភពជសម- 

ជិករដ�សភ ។ 

��� ១៥. 
 ត�ំង��ស�រូប��ួយជទណ�ិ ត េហយ�ត�វបន 

�ពះ��ក��តេលកែលងេទស ត�ំង��ស�រូបេនះ 

នឹងបនទទួលសុពលភព អភ័យឯកសិទធិ និងបុព�សិទធិ 

េឡងវញិ ។ 

��� ១៦. 
 ត�ំង��ស��ែដលមន�ល�ក��ថ ពរ ឬ 

�លដី��ថ ពរសេ����ជជនគម នេទស ត�ំង��ស� 

េនះ�ត�វបនទទួលជស�័យ�បវត�ិនូវអភ័យឯកសិទធិ និង 

បុព�សិទធិេពញេលញេឡងវញិ ។ 
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ជំពូកទី ៣ 
វិសមិតភព 

��� ១៧. 
  �ណត�ិៃនត�ំង��ស�មនវសិមិតភពជមួយ 

នឹងមុខងរ��រណៈជសកមម និងជមួយមុខងរជ 

សមជិកៃន�ថ ប័នដៃ�េ��ត ែដលមនែចងកនុងរដ�ធមមនុញញ 

េវ�រែលងែតេ�បេំពញមុខងរកនុងគណៈរដ�ម�ន�ីៃន�ជ-

រ�� ភិបល ។ 

��� ១៨. 
  ត�ំង��ស�ែដលបេំពញមុខងរកនុងគណៈរដ�ម�ន�ី 

ៃន�ជរ�� ភិបល មន�នៈជត�ំង��ស�ធមម� បុ៉ែន� 

មិន�ត�វមនមុខតែំណងអ�ីទងំអស់េនកនុងគណៈកមម ធិករ 

អចិៃ�ន�យ៍ និងកនុងគណៈកមមករេ��ង�ៃនរដ�សភេឡយ ។  



13 

��� ១៩. 
  ត�ំង��ស�កនុងតែំណងមនវសិមិតភពជមួយ  

នឹងមុខងរជេមធវ ី ដូចមនែចងកនុងចបប់ស�ីពីលកខន�ិកៈ 

េមធវ ី។ 
ជំពូកទី ៤ 

��ក់ប�ំ�់ �ន� និងបុព�សទិធ ិ

��� ២០. 
  រដ�សភមនថវកិស�យ័តស�មប់ដេំណ រករ ។  

 ត�ំង��ស��ត�វទទួល�បក់ប�ំច់ ។ 

 ត�ំង��ស�មន�នៈ និងបុព�សិទធិេសមនឹងឧត�ម 

ម�ន�ីផុតេលខ�ន�ព��ជ�ច�កកមពុជ ។ 

 ត�ំង��ស��គប់រូប�ត�វបនទទួលនូវករធ��៉ប់ 

រងសងគមេនកនុង�ណត�ិរបស់ខ�ួន ។ កនុងករណីែដល 

ត�ំង��ស�ទទួលអនិចចកមមេនកនុង�ណត�ិ គណៈកមម - 

ធិករអចិ��ន�យ៍រដ�សភ�ត�វទទួលបនទុកេរ�បចពិំធីបុណយ 
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សព និងផ�ល់�បក់ប�ំច់ �ពម�ងំ�បក់ឧបតថមភេផ�ង� 

�គប់យ៉ងដល់�គ��រសពរយៈេពលមួយឆន េំទ�ត គិតចប់  

ពីៃថងទទួលអនិចចកមម ។ 

 គណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍រដ�សភ �ត�វេរ�បចរំបប 

�បក់ប�ំច់ របបធន�៉ប់រងសងគម របបធនជមងឺ របប 

�បក់េ�ធននិវត�ន៍ របបេបសកកមម និងល័កខខណ័� េធ� 

ករងររបស់ត�ំង��ស� ។ 

��� ២១. 
  ត�ំង��ស�ទទួល�បក់េ�ធននិវត�ន៍ ។ 

 �បក់េ�ធននិវត�ន៍របស់ត�ំង��ស� េបកេន 

អគគេលខធិករ�� នរដ�សភ ។ 

 �បក់េ�ធននិវត�ន៍ េបកបនែតមួយកែន�ងគត់ ។ 

 គណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍រដ�សភ �ត�វសេ�មច�� 

ត�ំង��ស�ចូលនិវត�ន៍ �មករេសនសុរំបស់�មីខ�ួន ។ 
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��� ២២. 
  ល័កខខ័ណ� ទងំ�យែដលអតីតតំ�ង��ស� 

ទទួលបន�បក់េ��ននិវត�ន៍ : 

  ក-ជត�ំង��ស�គិតចប់�ងំពីឆន  ំ ១៩៩៣ 

មក ។ 

  ខ-មន�យុចប់ពី ៦០(ហុកសិប)ឆន េំឡង ។ 

  គ-មិនបនទទួល�បក់េ��ននិវត�ន៍ពី�ថ ប័ន 

�មួយរបស់រដ�េទ ។ 

��� ២៣ ថមី. 
  រូបមន�ស�មប់គណ�េរ�បចរំបបេ��ននិវត�ន៍ 

របស់អតីតត�ំង��ស�មន ក់��ត�វែផ�កេល�បក់ប�ំច់ 

ត�ំង��ស� និង�បក់ឧបតថមភេផ�ង��គប់យ៉ង កនុងរយៈ

េពលមួយឆន  ំៃនឆន �ំមួយែដលមនចនួំនទឹក�បក់អតិ-

បរម េ�យកណំត់េសមនឹង ១០០% (មួយរយភគរយ) ។ 

 �បក់េ��ននិវត�ន៍�បចែំខ�ត�វកណំត់េ�យែផ�ក  
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េលរយៈេពលបេំពញករងរដូចតេទៈ 
  -ពី ១ ឆន  ំដល់ ៣ ឆន  ំទទួលបនសនទស�ន៍ ០,៥% 
  -េលសពី ៣ ឆន  ំដល់េ�កម ៦ ឆន  ំទទួលបន  
សនទស�ន៍ ១% 
  -ពី ៦ ឆន  ំដល់េ�កម ១១ ឆន  ំទទួលបន 
សនទស�ន៍ ២% 
  -ពី ១១ ឆន  ំដល់េ�កម ១៦ ឆន  ំទទួលបន 
សនទស�ន៍ ៣% 
  -ពី ១៦ ឆន  ំេឡងេទទទួលបនសនទស�ន៍ ៤% 
  -ចេំពះត�ំង��ស�កនុងតែំណងបី�ណត�ិ 
បន�បនទ ប់គន ទទួលបនសនទស�ន៍ ៤%  
 អតីតត�ំង��ស�ទទួល�បក់េ��ននិវត�ន៍ 
�ប�ែំខរហូតដល់ទទួលមរណភព េវ�រែលងែត�ត�វបន 
ជប់េឆន តជត�ំង��ស� ។ 

��� ២៤. 
  អតីតត�ំង��ស�ែដលមិនជប់េឆន តេឡងវញិ  
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េ�កយពីមន�យុ�គប់ ៦០ (ហុកសិប) ឆន  ំ�ចទទួល 

បន�បក់េ�ធននិវត�ន៍ េ�យេបកផ� ច់�តឹមរយៈេពល 

ែតមួយឆន គំត់បន ។ 

��� ២៥. 
  ត�ំង��ស�មនអនកជនួំយករមួយចនួំន ែដល 

ជួយេធ�ករងរ�មល័កខខ័ណ� បុគគលិកជប់កិចចសនយ 

ែដលកណំត់េ�យគណៈកមម ធិករអចិៃ�ន�យ៍រដ�សភ 

ឯ�បក់កៃ�មជបនទុករបស់ថវកិរដ�សភ ។ 

 េដមបមីនភពងយ�សួលកនុងករបេំពញករងរ 

អគគេលខធិករ�� នរដ�សភជួយដល់ត�ំង��ស� �ម 

ែបបបទកណំត់កនុងបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ�សភ ។ 

��� ២៦. 
  ត�ំង��ស�កនុងតែំណង�ត�វទទួលបននូវ : 

  -ប័ណ�សគំល់អភ័យឯកសិទធិ 

  -រូបសញញ រដ�សភស�ំប់ពក់េល�វ 
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  -រូបសញញ បរមីរបស់រដ�សភ 
  -ផ� ករថយន�រដ�សភ 
  -លិខិតឆ�ងែដនករទូតផទ ល់ខ�ួន សហព័ទធ 
និងកូន�យុេ�កម ១៨ឆន  ំ 
  -�កស�� នរដ�សភ 
  -េ���ង�ស�រយិយសពីរដងកនុងមួយ��ត�ិ 
  -ករ���៉ប់រងជងឺំេនកនុងមនទីរេពទយរដ�េន 
កនុង�ព��ជ���កកមពុជេ�យថវកិរបស់រដ�សភ ។ 

��� ២៧. 
  ម�ន�ី�ជករសីុវលិ ឬកងកម� ងំ�ប�ប់�វុធែដល 
ជប់េឆន តជត�ំង��ស� �ត�វបនេឡង�នន�រសក�ិ េឡង 
ថន ក់េ�យស�័យ�បវត�ិ និងរក��តីតភពស�មប់ទទួល 
េ�ធននិវត�ន៍ ។ 

��� ២៨. 
  ត�ំង��ស�កនុ ងតែំ�ង�ត�វទទួលបនងរជ  
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ឯកឧត�ម �េ�ក�ទំវ ។ អតីតត�ំង���� េ��យ 
េពលែដលបនបញច ប់��ត�ិេហយ �ត�វបន�ក���ជ
ឯកឧត�មអតីតត�ំង���� �េ�ក�ទំវអតីតត�ំង 
���� ។ 

ជំពូកទី ៥ 
�������ញត�ិ 

��� ២៩. 
   បទបបញញត�ិទងំ�យ�ែដល�ទុយនឹងចបប់េនះ 
�ត�វទុកជនិ�ក��៍ ។ 
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