មតក
ិ
រមភកថ ......................................................................................................................................................... i
ែផនកទី ១ : នយ
ិ មន័យ េគលបំណង នង
ិ វិ

លភពៃនករអនុវត្តន៍

១.

និយមន័យ ...................................................................................................................... ១

២.

េគលបំណង .................................................................................................................................. ១

៣.

វិ

លភពៃនករអនុវត្តន៍ ......................................................................................... ១

ែផនកទី ២ : នត
ី វិ ិ ធស
ី ្រមប់ករេរៀបចំេធ្វប
ើ តុកមមេ យសន្តវិ ិ ធី ........................................................................... ២
១.

នីតិវ ិធីស្រមប់អនកដឹកនំបតុកមម ............................................................................ ២

២.

នីតិវ ិធីៃនករជូនដំណឹង ............................................................................................. ៣

៣.

កែន្លងបេញចញមតិជ

ធរណៈ ............................................................................ ៥

ែផនកទី ៣ : ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញធរមនសមតថកចច
ិ នងអន
ិ កដឹកនំបតុកមម .............................................. ៦
១.

២.

កតព្វកិចចរបស់

ជញធរមនសមតថកិចចែដលទទួលបនករជូនដំណឹងអំពី

ករេធ្វើបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី ..................................................................................... ៦

កតព្វកិចចរបស់

ជញធរមនសមតថកិចចកុងករណ
ន
ី មនព័ត៌មនចបស់

ចង្អុលបង្ហញថបតុកមម

ចនឹ ងប

្ត លឲយមនេ្រគះថនក់ ឬ

ប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស

៣.

កតព្វកិចចរបស់

៤.

កតព្វកិចចរបស់អនកដឹកនំបតុកមមេ

ែផនកទី ៤ : នត
ី វិ ិ ធេី ះ្រ
១.

្ត ប់ធនប់

ស់
ចនឹ ង

ធរណៈ ..... ៧

ជញធរមនសមតថកិចចអំឡុងេពលបតុកមម ........................... ៩

យសន្តិវ ិធី .............................................១១

យបទេលមស
ើ នង
ិ េទសបបញញត្តិ ........................................................................... ១២

កតព្វកិចចរបស់ម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុងករណីមនអនកគំ មកំែហងឆរេឆបង្អក់

ដល់ករេធ្វើបតុកមមេ
អំេពើហឹង

យសន្តិវ ិធី និងកនុងករណីបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធីបងកជ

.................................................................................................................. ១២

រមភកថ
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ បនខិតខំបំេពញនិងបេងកើតសមិទធផលជេ្រចើន
គួរឱយកត់សំគល់ទំងកនុង្រកបខ័ណ្ឌជតិនិងអន្តរជតិ។ទនទឹមនឹងេនះ ករព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ
និងនីតិរដ្ឋក៏កំពុង្រតូវបនយកចិត្តទុក

និ ង ករអនុ ម័ ត ចបប់ ន ន សំ េ

ក់យ៉ងហមត់ចត់ផងែដរ

មរយៈករេរៀបចំេសចក្តី្រពង

ធនករអនុ វ ត្ត សិ ទិធ េសរ ភ
ី ពរបស់ ្របជពលរដ្ឋ

្រសប

ម

កររ ីកចេ្រមើនរបស់្របេទសជតិកុនងកលៈេទសៈបចចុបបនន។
អនុ វត្ត

មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ បលកនុងនី តិកលទី ៤ ៃនរដ្ឋ សភ ្រកសួ ង

ិ
ៃផទ បនសហករយ៉ ងជិ តសនិទធជមួ យសងគមសុី វល
កនុងករក
ងេសចក្តី្រពងចបប់ សី្តពី
ករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធី។ ចបប់សីព
្ត ីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធី្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័ត និង

ម

្រពឹទធសភយល់្រពម

និង

យ្រពះហស្តេលខ្របកសឱយេ្របើេ

យ្រពះម

ក ្រត

មរយៈ

្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២០៩/០២៥ ចុះៃថងទី ០៥ ែខ ធនូ ឆនំ ២០០៩។ ចបប់េនះជំនួសចបប់
ស្តីពីបតុកមមែដលបន្របកសឱយេ្របើេ យ្រកឹតយេលខ ១១៥ ្រក ចុះៃថងទី២៨ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៩១
របស់្រកុម្របឹក រដ្ឋៃនរដ្ឋកមពុជ។

ចបប់ េនះ មនេគលបំ ណងករពរករេធ្វើបតុ កមម េ
ករករពរដល់សិទិធទំង
សិ ទិធ េធ្វើ ប តុ ក មម េ

ិ ី
យសន្តិ វធ

េ

យផ ភជ ប់ នឹ ង

យរបស់្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀត។
ិ ី គឺ ជ សិ ទិធ មួ យ
យសន្តិ វ ធ

ែដលទទួ ល

គ ល់ េ

យម្រ

៤១ ៃន

រដ្ឋធមមនុញញរបស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និងកតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទិធ
នេយបយ ែដល្រពះ ជ
ច្រកកមពុជបនផ្តល់សចចប័ន ។ សិទិេធ ធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធីជ

មូ ល ្ឋ ន្រគឹះ មួ យ ៃនលទធិ ្របជធិ ប េតយយ ពី េ្រពះសិ ទិធ េនះ ្រតូ វ ផ ភជ ប់ េទនឹ ង េសរ ភ
ី ពខង
ករបេញច ញមតិ

។

្រសបេពលជមួ យ គន េនះ

អន ក ទំ ង

យែដលអនុ វ ត្ត សិទិធ

េសរ ភ
ី ព

កនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធី្រតូវេគរពេទ មបញញ តិច
្ត បប់េពលគឺេធ្វើយ៉ង
កុំឱយប៉ះពល់
ដល់សិទិេធ សរ ីភពរបស់អនកដៃទ ឬ េធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ សុវតថិភព ឬស ្ត ប់ធនប់
ធរណៈ។
កនុងករអនុវត្តចបប់េនះ
ែណនំ ដូចតេទ៖

ជញធរអនុវត្តចបប់

មនភរកិចច្របកន់ខជប់នូវេគលករណ៍

-ចបប់េនះជចបប់ែដលផ្តល់លទធភពនិងធនថករេធ្វើបតុកមម
សន្តិវ ិធី។ ដូេចនះ

ច្រប្រពឹត្តេទបនេ

យ

ជញធរអនុវត្តចបប់េនថនក់ ជធនី និងេខត្តគួរយល់្រពមឱយមនករេធ្វើបតុកមម
i

េ

យសន្តិវ ិធី េលើកែលងែតមនករគំ មកំែហងជក់

សុវតថិភព និងស

្ត ប់ធនប់

-កររ ិតតបិត

មួយ

លកខណៈសម្រសប។

ក់ និងពិត្របកដចំេពះសន្តិសុខជតិ

ធរណៈ។
ែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះករេធ្វើបតុកមមទំង

ជញធរគួរបង្ហញនូវភពអត់ធមត់មិនេ្របើកំ

បេងកើតឱយមនបរ ិយកសងយ្រសួលកនុងករេធ្វើបតុកមមេ

យ

គួរេធ្វើេឡើងកនុង

ំង្របឆំងនឹងបតុករេហើយគួរ

យសន្តិវ ិធី។

-ចបប់េនះ្រតូវអនុវត្តេសមើៗគនេលើ្រគប់បុគគលទំងអស់

និងកនុងលកខណៈលុបបំបត់ករេរ ើស

េអើងេផ ងៗ។ សិទិធេធ្វើបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី គឺជសិទិែធ ដលមនុស ទំងអស់គួរទទួលបនេ

ក្តីរ ីក យ េ

សន៍ េភទ ទស នៈនេយបយ ឬេហតុផលេផ ងេទៀត។

េនះ
បតុកមម

យមិន្របកន់ពូជ
ជញធរទំង

យ ្រតូវមនលកខណៈទន់ភ្លន់ចំេពះករេធ្វើបតុកមម ។ កនុងករអនុវត្តចបប់
ជញធរ អនកេរៀបចំបតុកមម និងបតុករទំង
យ្រតូវសហករេធ្វើកររួមគនេដើមបីធនថ
ច្រប្រពឹត្តេទបន្របកបេ

យសន្តិវ ិធី។

ចបប់ថីមេនះនឹងជួយ្របជពលរដ្ឋ និង
កមមេ

យសន្តិវ ិធី

េហើយនឹ ងធនថ

ចបប់េនះ។
្រកសួងម
ទំង

យ

ៃផទ

ជញធរ្រគប់លំ

ប់ថនក់ កនុងករករពរសិទិធេធ្វើបតុ
ជញធរ ជធនី /េខត្ត នឹ ងទទួ លខុ ស្រតូវកនុងករអនុ វត្ត

រួមជមួយនឹងសងគមសុីវ ិល

យទក់ទងនឹងករអនុវត្តចបប់សីព
្ត ីបតុកមមេ

ែណនំដល់អនកទំង

យសន្តិវ ិធីេនះ

យែដលយកចបប់េនះេទេ្របើ្របស់។

េសៀវេភែណនំអនុវត្តន៍ចបប់េនះ
ជួយស្រមួលទំង្របជពលរដ្ឋទំង
្រកសួ ង ម

បនេរៀបេរៀងេសចក្តីែណនំសីព
្ត ីនីតិវ ិធី

ៃផទ

សងឃឹ ម ថ

កនុងេគលេ

ផ្តល់នូវករ

នឹងបរ ិយយអំពីេគលករណ៍ែណនំមួយចំនួនេដើមបី

ជញធរឱយ្របតិបត្តិ្រសបេទ

មចបប់។

ជញធរ ជធនី និ ងេខត្ត ទំង អស់ នឹ ងយកអស់

ទទួ ល ខុស្រតូវអនុវត្តចបប់េនះឱយបនសម្រសប

ម រតី

មបំណង្របថនរបស់្របជពលរដ្ឋេយើង។

ii

ែផនកទី ១ : នយមន័
យ េគលបំណង នងវិ
ិ
ិ

លភពអនុវត្តន៍

១. និយមន័យ
ពកយ”បតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី ”សំេ

្រកុមេដើមបីទមទរ ត ៉ ឬសែម្តងជ
េ

យសន្តិវ ិធី

េលើករ្របមូលផ្តុំគន ឬករដែង្ហកបួន េ

យមនុស មួយ

ធរណៈនូវមេនសេញចតន គំនិត ឬឆនទៈរបស់្រកុមខ្លួន

មរូបភព ឬមេធយបយេផ ងៗ ។ (ម្រ

៤)

២. េគលបំណង
២-១.

ចបប់េនះមនេគលបំណងធនករពរេសរ ីភពខងករបេញចញមតិរបស់

្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់រប
ូ
េនះេ
ទំ
(ម្រ

យ

រ ំេ

ភនំឱយប៉ះពល់សិទិធេសរ ីភពនិងកិតិ្តយសរបស់អនកដៃទ

ប់លរ្អ បស់ សងគមជតិ ដល់ស

្ត ប់ធនប់

ដល់ទំេនៀម

ធរណៈ និងដល់សន្តិសុខជតិេឡើយ។

២)

២-២. ចំណុចបំភឺ៖្ល

២-២-១.

២-២-២.

ម្រ

ចង្អុលបង្ហញថ ចបប់េនះផ្តល់លទធភពដល់ជន
ទំងអស់ កនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធី។

២-២-៣.

២

កររត
ិ តបិតេទេលើករេធ្វើបតុកមម

ផលប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ

ស

៣. វ ិ

យសន្តិវ ិធី ប៉ុែន្តមិន្រតូវេឆ្ល តេ្របើសិទិធ

មរយៈករេធ្វើបតុកមមេ

្ត ប់ធនប់

អនកដៃទប៉ុេ

ធរណៈ និងដល់សិទិធ និងេសរីភពរបស់

្ណ ះ ។

អនកចូលរួមបតុកមម
ដល់សិទិធទំង

ចេធ្វើបន កនុងករណីមន
ឬសុវតថិភព ធរណៈ

មិន្រតូវេធ្វើឲយប៉ះពល់េ

យមិន្រតឹម្រតូវ

យរបស់អនកែដលមិនចូលរួមបតុកមមេឡើយ ។

លភពៃនករអនុវត្ត
៣-១. ចបប់ េនះ មនវ ិ
េ

លភពអនុ វត្តេលើ ល់ ករ្របមូ លផ្តុំគន ឬករដែង្ហកបួន

យសន្តិវ ិធីទំងអស់ េលើកែលងែត៖

៣-១-១.

ករ្របមូលផ្តុំគន
មួយ។

៣-១-២.

អំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆនត

ករ្របមូលផ្តុំទក់ទងនឹ ងវ ិ ទករងរ

និងែដលេធ្វើេឡើងេន

ខងកនុង និងខងេ្រក ែអប្របបរបងេ ងច្រក ឬ សហ្រគស
ឬ ថ ប័ននន។
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៣-១-៣.

ករេដើរែហកបួនពយុហយ្រ

េដើរែហសព និងករ្របមូលផ្តុំគន

ដៃទេទៀត កនុងេគលបំណងបេ្រមើ
សន សិលបៈ វបបធម៌
ទំេនៀមទម្លប់ ្របៃពណីជតិ ឬសកមមភពផ ព្វផ យអប់រ ំ
៣-២.ចំណុចបំភឺ្ល ៖

៣-២-១.

េដើមបីផល្របេយជន៍សងគម។ (ម្រ

ឧទហរណ៍អំពី

ក.
ខ.
គ.

ចបប់េនះ៖

”ករ្របមូលផ្តុំ”

មនុ ស ជួ បជុំ គន កនុងេគលេ
ធរណៈ។
ករជួប្របជុំនន
េផ ងៗ

ករបណុ ្ត ះប
 សិកខ



ង.

ែដលមិន្រគបដណ្តប់េ

យ

មិ នែមនេធ្វើករត ៉ ជលកខណៈ

េដើមបីពិភក រ ិៈរកវ ិធីេ

ះ្រ

យបញ
្ហ

សកមមភពផ ព្វផ យអប់រ ំេផ ងៗ ប់បញចូ លទំង៖


ឃ.

៣)

េវទិក

សននិសីទ

្ត ល

ធរណៈ

រព័ត៌មន។

កូដកមម និងករេបះេឆនតសហជីព

ករ្របមូលផ្តុំេធ្វើកូដកមមសិត
ថ េនខងេ្រកេ ង្រចកកនុងចមងយ
សម្រសប។

ែផនកទី ២ : នត
ករេរៀបចំេធ្វបតុ
ី វិិ ធស្រមប់
ី
ើ កមមេ យសន្តវិិ ធី
១- នីតិវ ិធីស្រមប់អក
ន ដឹកនំេធ្វើបតុកមម
១-១. បុ គគ ល ទំ ង
េនទី ក ែន្ល ង
េទ

យ

ែដលមនបំ ណ ងេរៀបចំ េធ្វើ ប តុ ក មម េ

ធរណៈ

មួ យ

្រតូ វ ជូ ន ដំ ណឹ ងជ

ិ ី
យសន្តិ វ ធ

យលកខ ណ៍ អក រ

ជញធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត មនសមតថកិចច្រគប់្រគងទីកែន្លងេនះ។

( ម្រ

៥)

១-២. លិខិតជូនដំណឹង្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនដូចខងេ្រកម៖
១-២-១.

នម្រតកូល នមខ្លួន និង សយ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ ស្រមប់
ទំនក់ទំនងរបស់អនកដឹកនំចំនួនបី (៣)នក់ េ យភជប់មក
ជមួយនូវអត្តសញញណប័ណ្ណសញ
ជ តិែខមរថតចម្លង។

១-២-២.

េគលបំណងៃនករេធ្វើបតុកមម។
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១-២-៣.

កលបរ ិេចឆទ េពលេវ

និងរយៈេពល ៃនករេធ្វើបតុកមម

ទីកែន្លង និងផ្លូវែដល្រតូវេ្របើ្របស់កុនងករេធ្វើបតុកមម ចំនួន
អនកចូលរួមែដលបនេ្រគងទុក
ៃនយនជំនិះនីមួយៗ។ (ម្រ

១-៣. ចំណុចបំភឺ្ល

១-៣-១.

បតុកមម

១-៣-២.

្រពមទំងចំនួន

និង្របេភទ

៦)

ចេរៀបចំេឡើងចំេពះ្រគប់បញ
្ហ ែដលចបប់អនុញញត។

មិនមនករ

ក់ក្រមិត

មួយេទេលើចំនួនមនុ ស

ែដល

ចចូលរួមកនុងបតុកមមជទូេទេឡើយ។

១-៣-៣.

បតុកមមមួយ គួរ្រតូវបនអនុញញតឱយេធ្វើបន្ត េបើេទះបីជអនក
ដឹកនំបតុកមមប៉ន់្របមណខុសនូវចំនួនអនកចូលរួម ឬ ចំនួន
្របេភទយនជំនិះនីមួយៗ
ក៏េ

យ

តិចជងចំនួនចូលរួមពិត្របកដ

េលើកែលងែតចំនួនប៉ ន់

ម នេនះខុសគនេ្រចើ នេបើ

េ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនពិត្របកដ ែដលចូលរួមកនុងបតុកមម

េហើយករេធ្វើបតុកមមេនះ
ធរណៈ។

១-៣-៤.

លិខិតជូនដំណឹង
េធ្វើដំេណើរ

្ត ប់ធនប់

មិនចំបច់បង្ហញឲយដឹងថេតើបតុករនឹង

មមេធយបយ

បតុកមម ។

គំ មកំែហងដល់ស

េនះេទ

មកកន់កែន្លងេធ្វើ

២.នីតិវ ិធីៃនករជូនដំណឹង
២-១. ្របសិនេបើ
ជ

ករេធ្វើបតុកមម

មិន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកែន្លងបេញចញមតិ

ធរណៈ ឬ េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបតិ្តឯកជន ឬជ្រទពយសមបត្តិ

សមូហភព
យ៉ ងេ

លិខិតជូនដំណឹង្រតូវ

ច

ស់

ករេធ្វើបតុកមម។ (ម្រ

្របំ

(៥)ៃថង

ក់េទ

ជធនី

ៃនៃថងេធ្វើករងរ

ឬ

េខត្ត

មុនេពលកំណត់

ៃន

៧)

២-២. ្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមេនះ

នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនកែន្លងបេញចញមតិជ

ធរណៈ ឬ េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបត្តិឯកជន ឬជ្រទពយសមបត្តិ
សមូហភព

លិខិតជូនដំណឹង្រតូវ

មនសមតថកិចចយ៉ងេ
ករងរ ឬ មុន
យ៉ ង

ក៏េ

ច

ស់ឱយបនមុន

ជញធរែដនដី ជធនី
ដប់ពីរ

(១២)

ឬេខត្ត

េម៉ ងកនុងៃថង

មសិប្របំមួយ (៣៦) េម៉ ង កនុងៃថងឈប់ស្រមក ។ េទះ
យ
ចំនួនមនុស េ្រចើនបំផុត
ែដល ចេធ្វើបតុកមម

េនកែន្លងបេញចញមតិជ
(ម្រ

ក់ជូន

ធរណៈគឹ្រតឹម ពីររយ (២០០) នក់ ប៉ុេ

១៤)
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្ណ ះ។

២-៣. ្របសិនេបើមន្រកុមពីរ ឬេ្រចើនជងេនះ មនបំណងេរៀបចំបតុកមមេនចំេពល
និងកែន្លងែតមួយ
ែដលបន
ជញធរ

ជញធរែដនដីមនសមតថកិចច

ក់លិខិតជូនដំណឹងមុន

្រតូវសេ្រមចឱយ្រកុមអនក

ទទួលបនសិទិធេធ្វើមុន។

ចអនុញញតឲយ្រកុមមួយេទៀត

ឬមួយក៏

េរៀបចំេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងមួយ

េផ ងេទៀត ែដលមនចមងយយ៉ ងតិច ៥០០ ែម៉្រតពីគន។ ( ម្រ

១៤)

២-៤-១.

ពុំ្រតូវបន

២-៤. ចំណុចបំភឺ្ល ៖

២-៤-២.

២-៤-៣.

្របសិនេបើករេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតជូនដំណឹង
ទទួលពី

េទបនេ

ជញធរមនសមតថកិចចេទ

យគមនករបំែបកេឡើយ។

ជធនី ឬេខត្ត គឺជ “

ែដល្រតូវជូនដំណឹង េ

កែន្លង

េនះបតុកមម

េឡើយ។

ជញធរែដនដីមនសមតថកិចច”

យមិនគិតថ បតុកមមេនះេរៀបចំេន

លិខិតជូនដំណឹងេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងបេញច ញមតិ ជ
រណៈ

ឬ

េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបត្តិឯកជន

្រទពយសមបត្តិសមូហភព

ប័ណ្ណសញ
ជ តិែខមរថតចម្លងប៉ុេ

្ណ ះ។

ធរណៈ

េហើយមនមនុស េលើសពីចំនួន ២០០ នក់ បន្តិចបន្តួចបន
ជញធរគួរែតអនុញញតឱយបតុកមមបន្តេធ្វើេទបន

្របសិនេបើបតុកមមេនះ
ស

្ត ប់ធនប់

ធរណៈ។

មិនមនករគ្រមមកំែហងដល់

ជញធរ គួរខិតខំឲយអស់លទធភព

ធនថ

មែត

ចេធ្វើបន េដើមបី

្រកុមទំងអស់ែដលចង់េធ្វើបតុកមម

បតុកមម្រសបេទ

២-៤-៦.

ឬជ

និងអត្តសញញណ

្របសិនេបើបតុកមម្រតូវេធ្វើេនកែន្លងបេញច ញមតិជ
ចូលរួម

២-៤-៥.

ធ

ត្រមូវឱយមន្រតឹមែតហតថេលខឬ

ន មេមៃដរបស់អនកដឹកនំបតុកមមបីនក់

២-៤-៤.

ច្រប្រពឹត្ត

បនេសនើសុំ។

មែបបបទ េពលេវ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

និងទីកែន្លងែដល

ចេរៀបចំ បតុកមមេនកែន្លង

្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ខួនបន។
្ល
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ចេរៀបចំ

៣-កែន្លងបេញចញមតិជ

ធរណៈ

៣-១. កែន្លងបេញចញមតិជ

ធរណៈគឺជកែន្លងស្រមប់េរៀបចំេធ្វើបតុកមមេ

សន្តិវ ិធី ឬ ស្រមប់បេញចញមតិជ

ធរណៈ។

្រតូវបេងកើតឱយមនកែន្លងបេញចញមតិជ

(ម្រ

ជធនីនិងេខត្តនីមួយៗ

ធរណៈឱយបន្រតឹមៃថង ទី ៦

ែខ មិថុន ឆនំ ២០១០។ កែន្លងបេញចញមតិជ
ឬ មជឈមណ្ឌល ែដល

យ

ធរណៈ្រតូវែតជបរ ិេវណ

ធរណជនទូេទងយ

្ត ប់ឮ និង េមើលេឃើញ។

២៨)

៣-២. ករេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងបេញចញមតិជ
ពីេម៉ ង ៦ ្រពឹក ដល់េម៉ ង ៦

៣-៣. ចំណុចបំភឺ្ល ៖

៣-៣-១.

ង ច។ (ម្រ

១៤)

កែន្លងបេញច ញមតិជ

ធរណៈគួរសថិតកនុងទី្របជុំជន

ជធនី ឬេខត្ត។ កែន្លងបេញច ញមតិជ

េនះ

េនះេទ។

៣-៣-២.

ធរណៈ្រតូវេធ្វើេឡើងចេន្លះេពល

របស់ខួ្លន។

មិនគួរសិត
ថ េនកែន្លងមួយែដល

្រទពយសមបត្តិឯកជន
នក់ប៉ុេ

ជញធរគួរែតពិចរ

ចបប់េនះ

ម

្ណ ះ។

ធរណៈ ឬកែន្លង

្រតូវបនក្រមិត្រតឹមែតចំនួន

េទះបីជយ៉ ង

ថ នភពជក់ែស្តង។

កែន្លង្រទពយសមបត្តិឯកជនក៍េ

យ

បតុកមមេនកែន្លងបេញច ញមតិជ

មិនបងកឲយេកើតមនច

យ

េទះបីជចបប់

២០០នក់

្របកន់ជំហរទន់ភ្លន់

ក៍េ

និងថ្លឹងែថ្លងេទេលើករអនុវត្ត

កំណត់ចំនួនអនកចូលរួម្រតឹម
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ង ត់្រជងំ

បតុករមនសិទិធឲយេគដឹងឮនូវករទមទរ

បតុកមមេនកែន្លងបេញច ញមតិជ
២០០

ធរ-ណៈ

ធរណៈ
ក៍

ស្រមប់

ឬេន

ជញធរ

ច

្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមេនះ

ចលជ

ធរណៈេនះេទ។

ែផនកទី ៣ : ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញធរមនសមតថកចច
ិ នង
ិ អនកដឹកនំេធ្វបតុ
ើ កមម
១-កតព្វកិចរច បស់

ជញធរមនសមតថកិចែច ដលទទួលបនករជូនដំណឹងអំពី
យសន្តិវ ិធី

ករេធ្វើបតុកមមេ

១-១. េនេពលទទួលបនលិខិតជូនដំណឹងេហើយ

ជធនី ឬ

េខត្ត

យលកខណ៍អក រ

ជូនអនក

្រតូវ៖

១-១-១.

េចញបងកន់ៃដទទួល
ែដលបន

១-១-២.

គ ល់ជ

ក់លិខិតជូនដំណឹង។

ផ ព្វផ យលិខិតជូនដំណឹងេនះជបនទន់

េនទីកែន្លង

មួយែដលងយេមើលេឃើញកនុងអគររដ្ឋបល ឬ េនេលើេគហ

ទំព័រផ្លូវកររបស់ខួន។
្ល

១-១-៣.

បញូ ជ នចបប់ថតចម្លង ៃនលិខិតជូនដំណឹងេនះ េទ
នគរបលមូល ្ឋ ន

ន ក់ករកង ជ

វុធហតថ និង

មនសមតថកិចចពក់ព័នធដៃទេទៀត។ (ម្រ

១-២.

ន ក់ករ
ជញធរ

៨)

ជញធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត មនសមតថកិចច ្រតូវេឆ្លើយតបជវ ិជជមនចំេពះ
លិខិតជូនដំណឹងេនះជ
១-២-១.

យលកខណ៍អក រ េលើកែលងែត៖

ករេធ្វើ ប តុ ក មម េ

ិ ី ្រតូ វ ចំ េលើ ៃថង ្របរពធ ្រពះ ជពិ ធី
យសន្តិ វ ធ

បុណយចេ្រមើន្រពះជនម្រពះម
្រពះម

ក ្រត

ក ្រត ្រពះ ជពិធី ជភិេសក

្រពះ ជពិធីបុណយអុំទូក

បែណ្តត្របទីប

សំពះ្រពះែខ អកអំបុក ពិធីបុណយឯក ជយជតិ ពិធីបុណយ
ចូលឆនំថី្រម បៃពណីជតិែខមរ ឬ ពិធីបុណយភជុំបិណ្ឌ។ ឬ

១-២-២.

មនព័ត៌មនចបស់ថករេធ្វើបតុកមមេនះនឹង
មួយ ឬ
និងស

១-៣. ករេឆ្លើយតបរបស់
ករងរេ
េបើ

ចនឹងប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព

្ត ប់ធនប់

ធរណៈ។ (ម្រ

៩)

ជញធរ ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល បី (៣) ៃថង ៃនៃថង

យគិតចប់ពីៃថងែដលលិខិតជូនដំណឹង្រតូវបន

ក់ជូន។ ្របសិន

ជញធរខកខនមិនបនេឆ្លើយតបរហូតដល់េពលកំណត់ែដលនឹង្រតូវេធ្វើ

បតុកមមេ
(ម្រ

ចបងកេ្រគះថនក់

យសន្តិវ ិធី

េនះមនន័យថ

១០)
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ជញធរបន្រពមេ្រព ងេហើយ។

១-៤. ចំណុចបំភឺ្ល
១-៤-១.

អនកែដលបន

ក់លិខិតជូនដំណឹង្រតឹ ម្រតូវដល់

ជញធរនឹង

មនសិទិក
ធ ុនងករេធ្វើបតុកមមដូចមនែចងកនុងលិខិតជូនដំណឹង
េលើកែលងែតករណីែដល
ត្រមូវករៃនករ

១-៤-២.

ជញធរបនជូនដំណឹងពួកេគអំពី

ក់ក្រមិតេផ ងៗ។

្រតូវចត់ទុកថមនករ្រពមេ្រព ង

្របសិនេបើ

ជញធរែដនដី

ជធនី ឬេខត្ត ខកខនមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលិខិតជូន

ដំណឹងេធ្វើបតុកមមកុងរយៈេពល
ន
បី(៣) ៃថងៃនៃថងករងរ។

១-៤-៣.

ៃថងឈប់ស្រមកផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល

មិន្រតូវបន ប់

បញចូ លជែផនកមួយៃនរយៈេពលែដល ជញធរមនសមតថកិចច
្រតូវេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតជូនដំណឹងេនះេទ។

១-៤-៤.

ចបប់េនះ្រតូវបនេរៀបចំ េឡើង

េដើមបីជួយដល់ពលរដ្ឋ

និង

ជញធរទំង

យកនុងករករពរដល់សិទិធជួប្របជុំេ យ
សន្តិវ ិធី និងេដើមបីធនថ
ជញធរ ជធនី និងេខត្តទទួល
ខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តចបប់េនះ។

២-

កតព្វកិចរច បស់

ជញធរមនសមតថកិចក
ច ុងករណ
ន
ី មន

បង្ហញថបតុកមម

ចនឹងប

្ត លឲយមនេ្រគះថនក់

ធងន់ធរង ដល់សន្តិសខ
ុ សុវតថិភព និងស

្ត ប់ធនប់

«ព័ត៌មនចបស់ចង្អុល
ឬ

នឹង

ចប៉ះពល់

ធរណៈ»

២-១. កនុងករណី
ជញធរែដនដីមនសមតថកិចច ជធនី ឬេខត្ត មនព័ត៌មនចបស់
បង្ហញថបតុកមម ចនឹងប ្ត លឲយមនេ្រគះថនក់ ឬ ប៉ះពល់ធងន់ធងរ
ដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស

្ត ប់ធនប់

ធរណៈ

ជញធរ ជធនី

ឬេខត្ត ្រតូវជូនដំណឹដំណឹងជបនទន់ដល់អនកដឹកនំបតុកមម េដើមបីឲយពួកេគ
មនេពលេវ

ជួបជមួយ

ជញធរមូល ្ឋ ន និង

ជញធរពក់ព័នធដៃទេទៀត

កនុងករពិភក រកដំេ
ះ្រ
យ។ (ម្រ ១១)
២-២. េបើអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមនិង ជញធរមូល ្ឋ នេនែតមិន្រពមេ្រព ងគន
ជញធរ ជធនី-េខត្ត្រតូវេសនើសុំេយបល់សេ្រមចពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម
(ម្រ

េនះ
ៃផទ។

១២)

២-៣. េសចក្តីសេ្រមចរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម

ៃផទ

្រតូវេធ្វើជ

យលកខណ៍អក រ

ិ កនុងរយៈេពលយ៉ ងយូ រៃមភ បួន
និ ង្រតូវផ្តល់ជូនដល់ អនកដឹ កនំេធ្វើ បតុ កមមវញ
(២៤) េម៉ ង មុនេពលកំណត់ ៃនករចប់េផ្តើមេធ្វើបតុកមមេ
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យសន្តិវ ិធី។

ឯក

រថតចម្លង ៃនករសេ្រមចរួមទំងព័ត៌មនលម្អិត ៃនករែកែ្រប ែដល

បន្រពមេ្រព ងគន្រតូវផ្តល់ជូនេទ
េទ
េ

ជញធរដៃទេទៀត

យ

ែដលមនតំបន់

២-៤-១.

និងជូន

ចនឹងទទួលរងនូវករប៉ះពល់

យសន្តិវ ិធីេនះ។ (ម្រ

រករេធ្វើបតុកមមេ

២-៤. ចំណុចបំភឺ៖្ល

ជញធរមនសមតថកិចចពក់ព័នធ

្របសិនេបើ

ជញធរែដនដី ជធនី

េ្រគះថនក់

ឬ

១៣)

ឬេខត្ត

េជឿជក់ថមន

“ព័ ត៌មនចបស់ បង្ហញថ

ករេធ្វើ បតុ កមមមួយ

និងស

ជញធរ្រតូវ ៖

្ត ប់ធនប់

ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ
ធរណៈ”

ចបងក

សុវតថិភព

ក.

ពិចរ

ខ.

ជូនដំណឹង និងសហករជមួយអនកដឹកនំបតុកមម េដើមបីរ ិៈរក

២-៤- ២.

និង យតៃម្លព័ត៌មនេនះ េដើមបីកំណត់ថេតើមន

មូល ្ឋ នចបស់

ស់ែដរ ឬេទ និង

មេធយបយលុបបំបត់េ្រគះថនក់ចមបងៗ
ចដំេណើរករបន។
ជញធរ

្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លឱយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេទេលើ

ព័ត៌មនែដលទទួលបនេហើយមិន្រតូវេចះែតយល់្រសបេនះ
េទ។

ជញធរ

ចសេ្រមចថព័ត៌មនេនះ មិនបនបបង្ហញ

ឱយេឃើញចបស់ពីករ

ចេកើតមនេ្រគះថនក់

្រតូវបដិេសធព័ត៌មនេនះេចល។

ចបស់ថករេធ្វើបតុកមម
បតុកមមនិង

២-៤-៣.

េដើមបីឲយបតុកមម

េហើយដូេចនះ

្របសិនេបើមនព័ត៌មន

ចបងកេ្រគះថនក់ េនះអនកដឹកនំេធ្វើ

ជញធរមនរយៈេពល ៣ ៃថងកុងករែស្វ
ន
ងរកករ
្រពមេ្រព ងគន។

ពកយចរចម

៉ ម ករសង ័យ ែដលមិនមន មូល ្ឋ នពិត

្របកដ និងព័ត៌មនមិនជក់

ក់ដៃទេទៀតមិន

ថជ ”ព័ត៌មនចបស់ែដលបញ
ជ ក់ថបតុ កមមេនះ

េ្រគះថនក់ ឬ
និងស

២-៤-៤.

្ត ប់ធនប់

ចចត់ទុក

ចបងក

ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព

ធរណៈ” េឡើយ។ ្របសិនេបើមិនមន

”ព័ត៌មនចបស់” េទេនះ បតុកមម្រតូវែតបនអនុញញតឱយេធ្វើ។
បតុកមមត ៉ ជំទស់
សេ្រមចជក់
ជករ

ក់

ឬគំ្រទេគលនេយបយ

មួយរបស់រ ្ឋ ភិបល មិនែមនសុទធែត

“បងកេ្រគះថនក់

សុវតថិភព និងស
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ឬេសចក្តី

ឬ

្ត ប់ធនប់

ប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ

ធណៈ ” េទ។

២-៤-៥.

និភ័យែដលថករេធ្វើបតុកមមមួយនឹងប

កកសទះច ចរ

មិនែមនសុទធែតជករ

ប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ

២-៤-៦.

សុវតថិភព

ធណៈ” េទ។

្ត លឱយមនករ

”បងកេ្រគះថនក់
និងស

ឬ

្ត ប់ធនប់

ជញធរ និងអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម គួរជួប្របជុំជបនទន់េដើមបី

ពិភក គនរកដំេ

ះ្រ

យ

សម្រសបេផ ងៗេដើមបីឱយបតុកមម

និងរកមេធយបយសហករ
ច្រប្រពឹត្តេទបន។

ជញធរនិងអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម្រតូវខិតខំសះ្វ ែស្វងរកឱយបន

២-៤-៧.

នូវដំេ

្របសិនេបើ

ះ្រ

យរួមមួយ។

ជញធរែដនដី ជធនី

បតុកមម មិន

េ្រគះថនក់ែដល
េខត្ត

ចរកដំេ

ជញធរ ជធនី

្រតូវេសនើសុំេយបល់សេ្រមចពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម
បតុកមមេនះ

និងស

ៃផទ។

ដំេ

ចនឹងបងក

ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព

្ត ប់ធនប់

េឡើង និងដំេ

ឬ

ជញធរ ជធនី ឬេខត្ត គួរផ្តល់នូវ

ព័ត៌មនែដលបង្អុលបង្ហញថ
េ្រគះថនក់ ឬ

កតព្វកិចរច បស់

និងអនកដឹកនំេធ្វើ

យេផ ងៗ េដើមបីលុបបំបត់

ចេកើតមនេឡើងេទ

េនេពលេសនើសុំេយបល់

៣.

ះ្រ

ឬេខត្ត

ះ្រ

ធរណៈ

ះ្រ

យែដលខ្លួនេសនើ
យែដលអនកដឹកនំបតុកមមេសនើេឡើង។

ជញធរមនសមតថកិចអ
ច ំឡងេពលបតុ
កមម
ុ

៣-១. ្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមនឹងមនករែហកបួនេលើផូ្លវ

ធរណៈ ម្រន្តី

មូល ្ឋ ន្រតូវសហករជមួយម្រន្តីនគរបលនិងម្រន្តីកង ជ

វុធហតថ

េដើ មបីេធ្វើករកំ ណត់ ផូ្លវសម្រសបកនុងករបេញច សកុំ ឱយមនកររខ
ំ ន

៣-២.

ធងន់ធងរដល់ដំេណើរករ

ជីវកមម េស កមម ពណិជជកមម ឬសកមមភព

ជំនួញេផ ងៗ។ (ម្រ

១៥)

ជញធរ

្រតូវចត់វ ិធនករករពរដល់កបួនបតុកមម

េ្រជ តែ្រជកដល់ ក រ្រប្រពឹ ត្ត េទ

េហើយមិន្រតូវ

ៃនករេធ្វើ ប តុ ក មម េ

ិ ី
យសន្តិ វ ធ

េឡើយ។ បែនថមេលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើមនករេសនើសុំជំនួយពី
អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមេ
ធនថសិទិេធ ធ្វើបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី

យសន្តិវ ិធីនិងេសរ ីភពបេញចញមតិ របស់

បតុករ្រតូវបនរក ករពរ។ (ម្រ
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ជញធរ្រតូវខិតខំេឆ្លើយតបេដើមបី
១៧ - ១៨)

៣-៣.

ជញធរ

ែដល្រតូវបនចត់

បតុកមម្រតូវេស្ល កពក់ឯកស

ំងឱយរក ស

្ត ប់ធនប់េនកែន្លងេធ្វើ

្ឋ នឱយបន្រតឹម្រតូវ

្ល កេឈមះ និងអត្តេលខសមគល់ខួ្លន។ (ម្រ

៣-៤.

ជញធរ

្រពមទំងមន

១៩)

្រតូវ្របកន់ខជប់នូវអត្តចរ ិតអត់ធមត់

ច់ខតចំេពះករេធ្វើ

បតុកមមេហើយមិន្រតូវបំែបកករេធ្វើបតុកមម ែដលមនករ្រពមេ្រព ង
េនះេទ
េ

ប់ទំងករ្រពមេ្រព ងេ

យ

បតុកមមេនះ។
យសន្តិវ ិធីក៏េ

េដើមបីទប់

ក៏េ

ក ត់អំេពើហិង

េលើសពីេនះេទេទៀត
យ

្របសិនេបើមិនបនេគរព

ក៏

ជញធរ
មនីតិវ ិធី

យ កនុង
ជញធរ្រតូវ

និងបញឈប់

េទះជបតុកមម្រប្រពឹត្តេទ

ចបញឈប់បតុកមមេនះបនែដរ
ក់លិខិតជូនដំណឹងេទេនះ។

១៩-២០)

៣-៥. ្រតូវ្រពមនជ

យលកខណ៍អក រ

ចំេពះម្រន្តី

បំពនកតព្វកិចចរបស់ខួនដូ
្ល
ចមនែចងកនុងម្រ
(ម្រ

ឬករ្រពមេ្រព ង

យសន្តិវ ិធីបនក្លយជអំេពើហិង

ចត់វ ិធនករសម្រសប

(ម្រ

ក់

ជញធរមិនបនេឆ្លើយតបផង។ េទះជយ៉ ង

ករណីបតុកមមេ

េ

យជក់

ជញធរ

ែដល

១៧, ១៨ និង១៩។

២២)

៣-៦. ចំណុចបំភឺ្ល

៣-៦-១.

៣-៦-២.

៣-៦-៣.

៣-៦-៤.

តំ

ជញធរែដនដី

និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់

ំងជ

ជញធរែដនដី

និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់

ំងជ

ងគួរសហករជមួយអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម កនុង
ករកំណត់ផូវ្ល
ធរណៈស្រមប់ករដែង្ហកបួន។
តំ

ង្រតូវជួយស្រមួលច ចរេដើមបីបេញច សករ

រ ំខនដល់ដំេណើរករ

តំ

ជញធរែដនដី

ជីវកមម។

និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់

ំងជ

ងមិន្រតូវេ្រជ តែ្រជកកនុងដំេណើរករេធ្វើបតុកមម
និង ្រតូវជួយអនកដឹកនំបតុកមម ្របសិនេបើពួកេគេសនើ
សុំជំនួយ។

ករេធ្វើបតុកមម គួរ្រតូវបំែបកលគឹក

ែតគមនជេ្រមើស

េផ ងេទៀតែតប៉ុេ

្ណ ះ។

បំែបកបតុកមម

េបើេទះបីជបតុករេ្របើ្របស់ពកយ

ែដល្រតូវបនចត់

សម្តីមិ ន គបបី យ៉ ង

ំងជតំ

ក៏ េ

ជញធរែដនដី

ង គួរអត់ធមត់កុំេធ្វើករ

យ ។ ជបឋម

គួ រ ពយយមយកអនកបងកបញ
្ហ ឱយេន
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និងម្រន្តី

ច់េ

ជញ ធរ

យែឡក

និង/ឬ ពយយមបញឈប់អំេពើហិង

មុនចប់េផ្តើមបំែបក

បតុកមម។

៣-៦-៥.

អន្ត គមន៍របស់នគរបល្រតូវសមម្រតនឹង
ករណ៍ េហើយ្រតូវេធ្វើ្រតឹមែតកនុងវិ

៣-៦-៦.

្ណ ះ។

្របករែដលសំខន់

គឺ្រតូវយមករពរកុំឱយេកើតមន

បតុភព

មួយ

ែដលេនេពលេនះមនអនកខង

បតុកមម

ឬចប់អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមឱយទទួលខុស

េ្រកពយយមបងកបញ
្ហ

េដើមបីេធ្វើឱយនគរបលបំែបក

្រតូវចំេពះករខូចខត ឬរបួស

៣-៦-៧.

លភពមួយែដល

្ត ប់ធនប់េឡើងវ ិញឱយបនឆប់

ចំបច់េដើមបីេរៀបចំស
រហ័សែតប៉ុ េ

ថ ន-

ន មនន។

ិ ីក៏េ
យសន្តិវធ

េទះបីជបតុកមមមួយ្រប្រពឹត្តេទេ
ជញធរមនសមតថកិចច

យ

ចបញឈប់បតុកមមេនះបន

្របសិនេបើពុំមនករជូនដំណឹងេទ។

កនុងករណីេនះ
សេ្រមច ម ថ នភព

ជញ ធរមនសមតថ ក ិ ច ច

ជក់ ែស្តង ។

៤.

យសន្តិវ ិធី

កតព្វកិចរច បស់អក
ន េរៀបចំបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី មិន្រតូវេ្របើ្របស់េ

៤-១. សិទិធេធ្វើបតុកមមេ

យរ ំេ

ភនំឲយប៉ះពល់

ដល់សិទិធេសរ ីភព និង កិតិ្តយសរបស់អនកដៃទ ដល់ទំេនៀមទំ
ល្អរបស់សងគមជតិ ដល់ស
េឡើយ។ (ម្រ

្ត ប់ធនប់

ធរណៈ និងដល់សន្តិសុខជតិ

២)

៤-២. អនកដឹកនំបតុកមមេ

យសន្តិវ ិធី

្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករចត់វ ិធនករ

សម្រសបេផ ងៗ េដើ មបីឲយបតុកមម្រប្រពឹត្តេទេ
៤-២-១.
៤-២-២.

យសន្តិវ ិធី និង ្រតូវ៖

ជ្រមបអនកចូលរួមបតុ កមម ឲយបនដឹងអំ ពីករទទួលខុស្រតូវ
របស់ពួកេគ ដូចមនែចងកនុងចបប់។

េធ្វើករពិភក

និង

សហ្របតិបត្តិករជមួយម្រន្តី

មូ ល ្ឋ ន េដើមបីធនថបតុកមម្រប្រពឹត្តេទេ
៤-២-៣.

េរៀបចំបតុកមមឲយមនរេបៀបេរៀបរយល្អ
េពលេវ

និង

ជញធរ

ិ ី និង
យសន្តិវធ
្រតឹម្រតូវ

ម

និងទីកែន្លងកំណត់។

៤-៣. អនកដឹកនំបតុកមមែដលរ ំេ
ជ

ប់្របៃពណី

ភេលើកតព្វកិចចរបស់ខួន
្ល ្រតូវទទួលករ្រពមន

យលកខណ៍អក រ។ (ម្រ

៤-៤. ចំណុចបំភឺ្ល
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២១)

៤-៤-១.

េទះបីជអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម

ម្រ

២១

ក៏េ

យ

្រតូវបន្រពមន្រសប

ក៏ករ្រពមនេនះ

មិន្រតូវ

ជស្វ័យ្របវត្តិដល់ពួកេគកនុងករេធ្វើជអនកដឹកនំបតុកមមេន

េពលអនគតេឡើយ
៤-៤-២.

របស់ខួ្លន ដូចមនែចងកនុងចបប់េនះ។
បងកជបញ
្ហ េផ ងៗ
េឆ្លើយតប

ង
ំ

មកតព្វកិចច

្របសិនេបើមនអនកេ្រកចូលមកអុកឡុកកនុងបតុកមម
ជបនទន់េទ

ែផនកទី ៤ : នត
ី វិ ិ ធេី ះ្រ

្របសិនេបើពួកេគអនុវត្ត

ម

េហើយ

អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមគួរេធ្វើករេសនើសុំ

ជញធរឱយយកបុគគលេនះេចញ។

ជញធរគួរ

មសំណូមពរេនះ។

យបទេលមស
ើ នង
ិ េទសបបញញត្តិ

១. កតព្វកិចរច បស់ម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុងករណីមនអនកគំ មកំែហងឆេឆបង្អក់ដល់
ករេធ្វើបតុកមមេ
១-១.

យសន្តិវ ិធី និងកនុងករណីបតុកមមេ

ជញធរ្រតូវដកហូតឧបករណ៍ែដលកន់េ
ចបងកទុកខេទសដល់អនកដៃទ។

យសន្តិវ ិធីបងកជអំេពើហង
ិ

យបតុករ

ជញធរក៏្រតូវ

មនក់េហើយែដល

មឃត់បតុករមិនឲយេធ្វើ

ករេ្រជ តែ្រជកដល់សិទិធ ឬេសរ ីភពរបស់អនកដៃទផងែដរ។ ្របសិនេបើ ជន
េនះបដិេសធមិន្រពម្របគល់ឧបករណ៍ ឬ មិន្រពមឈប់្រប្រពឹត្តអំេពើេលមើស
េនះ

ជញធរ្រតូវេធើ្វករឃត់ខួនជនេនះជបេ
្ល

្ត ះ

េនះមិនបន្រប្រពឹត្តអំេពើមិនគបបីេផ ងេទៀតេទ
េនះភ្លមេ្រកយពីបតុកមមបនបញចប់។
ករណីបតុករ
១-២.

ជញធរ្រតូវេ

េទះជយ៉ ង

ះែលងជន

ក៏េ

មនកន់

យ

វុធ ឬជតិផុទះ
ជញធរ្រតូវដកហូត
ជតិផុះទំ
ទ
ងេនះ និង្រតូវេធ្វើករឃត់ខួនជនេនះ។
្ល
(ម្រ ២៣-២៤)

កនុង
វុធ ឬ

េឆ្ល តឱកសកនុងេពលេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវ ិធី
េដើមបី្រប្រពឹត្តអំេពើ
លួច ប្លន់ ឬបងកឱយេកើតមនអន្ត យដល់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវផ្តនទេទស ម

ជន

ចបប់្រពហមទណ្ឌជធរមន។ (ម្រ
១-៣.

សនន។ ្របសិនេបើជន

្របសិនេបើដំេណើរករ

២៥)

ៃនករេធ្វើបតុកមម

អន្ត យដល់្រទពយសមបត្តិ
ជួសជុលករខូចខត។

បងកជអំេពើហិង ប

្ត លឱយ

ជនេលមើសនិងអនកសមគំនិត្រតូវមនកតព្វកិចច

កនុងករណីអនកទំងេនះមិនមនលទធភពេធ្វើករ
ជួសជុលករខូចខត បញ
្ហ េនះគួរបញូ ជ នេទតុ
ករ។ (ម្រ ២៦)
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១-៤.

េបើបតុកមមបងកជអំេពើហិង
ជញធរ

ឬ

ជន

ែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសប

្ត លឱយ

បតុករដៃទេទៀតមនរបួសនឹង្រតូវផ្តនទេទស

មចបប់

្រពហមទណ្ឌជធរមន។ (ម្រ

១-៥. ចំណុចបំភឺ៖
្ល

១-៥-១.

្របសិនេបើ
បតុកមម

២៧)

ជញធរមនសមតថកិចច

រកេឃើញថ

អនកដឹកនំ

មិនមនករជប់ពក់ព័នធកុនងបទេលមើសែដល្រតូវ

បន្រប្រពឹត្តអំឡុងេពលបតុកមមេទ
ករទទួលខុស្រតូវេឡើយ។
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េនះពួកេគពុំ្រតូវមន

