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រមភកថ 
 

ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  បនខិតខំបំេពញនិងបេងកើតសមិទធផលជេ្រចើន 
គួរឱយកត់សំគល់ទំងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជតិនិងអន្តរជតិ។ទនទឹមនឹងេនះ  ករព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ 
និងនីតិរដ្ឋក៏កំពុង្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងហមត់ចត់ផងែដរ មរយៈករេរៀបចំេសចក្តី្រពង
និងករអនុម័តចបប់នន សំេ ធនករអនុវត្តសិទធិ េសរភីពរបស់្របជពលរដ្ឋ   ្រសប ម 
កររកីចេ្រមើនរបស់្របេទសជតិកនុងកលៈេទសៈបចចុបបនន។ 
 

អនុវត្ត មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងនីតិកលទី៤ ៃនរដ្ឋសភ ្រកសួង
ម ៃផទ បនសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសងគមសីុវលិ  កនុងករក ងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី 
ករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ ចបប់ស្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុម័ត និង
្រពឹទធសភយល់្រពម និង យ្រពះហស្តេលខ្របកសឱយេ្របើេ យ្រពះម ក ្រត មរយៈ
្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២០៩/០២៥ ចុះៃថងទី ០៥ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៩។ ចបប់េនះជំនួសចបប់
ស្តីពីបតុកមមែដលបន្របកសឱយេ្របើេ យ្រកឹតយេលខ ១១៥ ្រក ចុះៃថងទី២៨ ែខ ធនូ ឆន ំ ១៩៩១ 
របស់្រកុម្របឹក រដ្ឋៃនរដ្ឋកមពុជ។ 

 
ចបប់េនះ មនេគលបំណងករពរករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ  េ យផ ភជ ប់នឹង 

ករករពរដល់សិទធិទំង យរបស់្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀត។ 
 

សិទធិេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ  គឺជសិទធិមួយ    ែដលទទួល គ ល់េ យម្រ ៤១ ៃន 
រដ្ឋធមមនុញញរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន ។ សិទធិេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិជ
មូល ្ឋ ន្រគឹះមួយ ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ  ពីេ្រពះសិទធិេនះ ្រតូវផ ភជ ប់េទនឹងេសរភីពខង 
ករបេញចញមតិ ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ អនកទំង យែដលអនុវត្តសិទធិ េសរភីព
កនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ្រតូវេគរពេទ មបញញត្តិចបប់េពលគឺេធ្វើយ៉ង កំុឱយប៉ះពល់ 
ដល់សិទធិេសរភីពរបស់អនកដៃទ ឬ េធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ សុវតថិភព ឬស ្ត ប់ធន ប់

ធរណៈ។  
 

កនុងករអនុវត្តចបប់េនះ ជញ ធរអនុវត្តចបប់ មនភរកិចច្របកន់ខជ ប់នូវេគលករណ៍
ែណនំ ដូចតេទ៖  

-ចបប់េនះជចបប់ែដលផ្តល់លទធភពនិងធនថករេធ្វើបតុកមម ច្រប្រពឹត្តេទបនេ យ 
សន្តិវធីិ។ ដូេចនះ ជញ ធរអនុវត្តចបប់េនថន ក់ ជធនី និងេខត្តគួរយល់្រពមឱយមនករេធ្វើបតុកមម

i



 
 

េ យសន្តិវធីិ េលើកែលងែតមនករគំ មកំែហងជក់ ក់ និងពិត្របកដចំេពះសន្តិសុខជតិ 
សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។ 

 
-កររតិតបិត មួយ ែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះករេធ្វើបតុកមមទំង យ គួរេធ្វើេឡើងកនុង

លកខណៈសម្រសប។ ជញ ធរគួរបង្ហ ញនូវភពអត់ធមត់មិនេ្របើកំ ំង្របឆំងនឹងបតុករេហើយគួរ
បេងកើតឱយមនបរយិកសងយ្រសួលកនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 

 
-ចបប់េនះ្រតូវអនុវត្តេសមើៗគន េលើ្រគប់បុគគលទំងអស់ និងកនុងលកខណៈលុបបំបត់ករេរ ើស 

េអើងេផ ងៗ។ សិទធិេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ គឺជសិទធិែដលមនុស ទំងអស់គួរទទួលបនេ យ
ក្តីរកី យ េ យមិន្របកន់ពូជ សន៍ េភទ ទស នៈនេយបយ ឬេហតុផលេផ ងេទៀត។ 

 
- ជញ ធរទំង យ ្រតូវមនលកខណៈទន់ភ្លន់ចំេពះករេធ្វើបតុកមម ។ កនុងករអនុវត្តចបប់ 

េនះ ជញ ធរ អនកេរៀបចំបតុកមម និងបតុករទំង យ្រតូវសហករេធ្វើកររមួគន េដើមបីធនថ 
បតុកមម ច្រប្រពឹត្តេទបន្របកបេ យសន្តិវធីិ។ 

 
ចបប់ថមីេនះនឹងជួយ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ កនុងករករពរសិទធិេធ្វើបតុ 

កមមេ យសន្តិវធីិ េហើយនឹងធនថ ជញ ធរ ជធនី/េខត្ត នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត
ចបប់េនះ។ 
 
 ្រកសួងម ៃផទ រមួជមួយនឹងសងគមសីុវលិ បនេរៀបេរៀងេសចក្តីែណនំស្តីពីនីតិវធីិ
ទំង យទក់ទងនឹងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីបតុកមមេ យសន្តិវធីិេនះ កនុងេគលេ ផ្តល់នូវករ
ែណនំដល់អនកទំង យែដលយកចបប់េនះេទេ្របើ្របស់។ 

 
េសៀវេភែណនំអនុវត្តន៍ចបប់េនះ នឹងបរយិយអំពីេគលករណ៍ែណនំមួយចំនួនេដើមបី

ជួយស្រមួលទំង្របជពលរដ្ឋទំង ជញ ធរឱយ្របតិបត្តិ្រសបេទ មចបប់។ 
 
្រកសួងម ៃផទ  សងឃឹមថ ជញ ធរ ជធនី និងេខត្តទំងអស់ នឹងយកអស់ ម រតី

ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តចបប់េនះឱយបនសម្រសប មបំណង្របថន របស់្របជពលរដ្ឋេយើង។ 
 
 

ii 
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ែផនកទី ១ : និយមន័យ េគលបណំង និងវិ លភពអនុវត្តន ៍
 

១. និយមន័យ 
ពកយ”បតុកមមេ យសន្តិវធីិ ”សំេ េលើករ្របមូលផ្តុំគន  ឬករដែង្ហកបួន េ យមនុស មួយ 

្រកុមេដើមបីទមទរ ត ៉ ឬសែម្តងជ ធរណៈនូវមេនសេញច តន គំនិត ឬឆនទៈរបស់្រកុមខ្លួន 
េ យសន្តិវធីិ មរបូភព ឬមេធយបយេផ ងៗ ។ (ម្រ ៤) 
 

២. េគលបំណង 
២-១. ចបប់េនះមនេគលបំណងធនករពរេសរភីពខងករបេញចញមតិរបស់

្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់របូ មរយៈករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ បុ៉ែន្តមិន្រតូវេឆ្ល តេ្របើសិទធិ
េនះេ យ រេំ ភនំឱយប៉ះពល់សិទធិេសរភីពនិងកិត្តិយសរបស់អនកដៃទ ដល់ទំេនៀម
ទំ ប់ល្អរបស់ សងគមជតិ ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងដល់សន្តិសុខជតិេឡើយ។ 
(ម្រ  ២) 

២-២. ចំណុចបំភ្លឺ៖ 
២-២-១. ម្រ ២ ចង្អុលបង្ហ ញថ ចបប់េនះផ្តល់លទធភពដល់ជន 

ទំងអស់  កនុងករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 
២-២-២. កររតិតបិតេទេលើករេធ្វើបតុកមម ចេធ្វើបន កនុងករណីមន 

ផលប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ ឬសុវតថិភព ធរណៈ 
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងដល់សិទិធ និងេសរភីពរបស់ 
អនកដៃទបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

២-២-៣. អនកចូលរមួបតុកមម មិន្រតូវេធ្វើឲយប៉ះពល់េ យមិន្រតឹម្រតូវ 
ដល់សិទិធទំង យរបស់អនកែដលមិនចូលរួមបតុកមមេឡើយ ។ 

 
៣. វ ិ លភពៃនករអនុវត្ត 

៣-១. ចបប់េនះ   មនវ ិ លភពអនុវត្តេលើ ល់ករ្របមូលផ្តុំគន  ឬករដែង្ហកបួន 
េ យសន្តិវធីិទំងអស់ េលើកែលងែត៖ 
៣-១-១. ករ្របមូលផ្តុំគន  អំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត 

មួយ។ 
៣-១-២. ករ្របមូលផ្តុំទក់ទងនឹងវ ិ 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 
ទំេនៀមទម្ល ប់ ្របៃពណីជតិ ឬសកមមភពផ ព្វផ យអប់រ ំ
េដើមបីផល្របេយជន៍សងគម។ (ម្រ ៣) 

  ៣-២.ចំណុចបំភ្លឺ ៖ 
៣-២-១. ឧទហរណ៍អំពី ”ករ្របមូលផ្តុំ” ែដលមិន្រគបដណ្ត ប់េ យ

ចបប់េនះ៖ 
ក.  មនុស ជួបជំុគន  កនុងេគលេ មិនែមនេធ្វើករត ៉ជលកខណៈ 

ធរណៈ។ 
ខ.  ករជួប្របជំុនន េដើមបីពិភក រៈិរកវធីិេ ះ្រ យបញ្ហ  

េផ ងៗ 
គ.  សកមមភពផ ព្វផ យអប់រេំផ ងៗ ប់បញចូ លទំង៖  

 ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
 សិកខ   
 េវទិក ធរណៈ  
 សននិសីទ រព័ត៌មន។  

ឃ.  កូដកមម និងករេបះេឆន តសហជីព       
ង. ករ្របមូលផ្តុំេធ្វើកូដកមមសថិតេនខងេ្រកេ ង្រចកកនុងចមង យ

សម្រសប។ 
 
ែផនកទី ២ : នីតវិិធសី្រមបក់រេរៀបចំេធ្វើបតកុមមេ យសន្តវិិធ ី

១- នីតិវធីិស្រមប់អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម 
១-១. បុគគលទំង យ   ែដលមនបំណងេរៀបចំេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ 

េនទីកែន្លង ធរណៈ មួយ   ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ 
េទ ជញ ធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត មនសមតថកិចច្រគប់្រគងទីកែន្លងេនះ។ 
( ម្រ  ៥) 

១-២. លិខិតជូនដំណឹង្រតវូផ្តល់ព័ត៌មនដូចខងេ្រកម៖ 
១-២-១. នម្រតកូល នមខ្លួន និង សយ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ ស្រមប់ 

ទំនក់ទំនងរបស់អនកដឹកនំចំនួនបី (៣)នក់ េ យភជ ប់មក 
ជមួយនូវអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរថតចម្លង។ 

១-២-២. េគលបំណងៃនករេធ្វើបតុកមម។ 
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១-២-៣. កលបរេិចឆទ េពលេវ  និងរយៈេពល ៃនករេធ្វើបតុកមម 
ទីកែន្លង និងផ្លូវែដល្រតូវេ្របើ្របស់កនុងករេធ្វើបតុកមម ចំនួន 
អនកចូលរមួែដលបនេ្រគងទុក ្រពមទំងចំនួន និង្របេភទ 
ៃនយនជំនិះនីមួយៗ។ (ម្រ ៦)   

  ១-៣. ចំណុចបំភ្លឺ  
   ១-៣-១. បតុកមម ចេរៀបចំេឡើងចំេពះ្រគប់បញ្ហ ែដលចបប់អនុញញ ត។ 

១-៣-២. មិនមនករ ក់ក្រមិត មួយេទេលើចំនួនមនុស  ែដល 
ចចូលរមួកនុងបតុកមមជទូេទេឡើយ។   

១-៣-៣. បតុកមមមួយ គួរ្រតូវបនអនុញញ តឱយេធ្វើបន្ត េបើេទះបីជអនក 
ដឹកនំបតុកមមប៉ន់្របមណខុសនូវចំនួនអនកចូលរមួ ឬ ចំនួន 
្របេភទយនជំនិះនីមួយៗ តិចជងចំនួនចូលរមួពិត្របកដ
ក៏េ យ េលើកែលងែតចំនួនប៉ន់ ម នេនះខុសគន េ្រចើនេបើ 
េ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនពិត្របកដ ែដលចូលរមួកនុងបតុកមម 
េហើយករេធ្វើបតុកមមេនះ គំ មកំែហងដល់ស ្ត ប់ធន ប់

ធរណៈ។ 
១-៣-៤. លិខិតជូនដំណឹង មិនចំបច់បង្ហ ញឲយដឹងថេតើបតុករនឹង

េធ្វើដំេណើ រ មមេធយបយ េនះេទ មកកន់កែន្លងេធ្វើ
បតុកមម ។  

 
២.នីតិវធីិៃនករជូនដំណឹង 

២-១. ្របសិនេបើ ករេធ្វើបតុកមម មិន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកែន្លងបេញចញមតិ    
ជ ធរណៈ ឬ េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបតិ្តឯកជន ឬជ្រទពយសមបត្តិ
សមូហភព លិខិតជូនដំណឹង្រតូវ ក់េទ ជធនី ឬ េខត្ត
យ៉ងេ ច ស់ ្របំ (៥)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករងរ មុនេពលកំណត់ ៃន 
ករេធ្វើបតុកមម។ (ម្រ ៧) 

២-២. ្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមេនះ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនកែន្លងបេញចញមតិជ 
ធរណៈ ឬ េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបត្តិឯកជន ឬជ្រទពយសមបត្តិ 

សមូហភព លិខិតជូនដំណឹង្រតូវ ក់ជូន ជញ ធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត
មនសមតថកិចចយ៉ងេ ច ស់ឱយបនមុន ដប់ពីរ (១២) េម៉ងកនុងៃថង   
ករងរ ឬ មុន មសិប្របំមួយ (៣៦) េម៉ង កនុងៃថងឈប់ស្រមក ។ េទះ
យ៉ង ក៏េ យ ចំនួនមនុស េ្រចើនបំផុត ែដល ចេធ្វើបតុកមម
េនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈគឹ្រតឹម ពីររយ (២០០) នក់ បុ៉េ ្ណ ះ។ 
(ម្រ ១៤) 
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២-៣. ្របសិនេបើមន្រកុមពីរ ឬេ្រចើនជងេនះ មនបំណងេរៀបចំបតុកមមេនចំេពល
និងកែន្លងែតមួយ ជញ ធរែដនដីមនសមតថកិចច ្រតូវសេ្រមចឱយ្រកុមអនក 
ែដលបន ក់លិខិតជូនដំណឹងមុន ទទួលបនសិទធិេធ្វើមុន។ ឬមួយក៏ 

ជញ ធរ ចអនុញញ តឲយ្រកុមមួយេទៀត េរៀបចំេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងមួយ 
េផ ងេទៀត ែដលមនចមង យយ៉ងតិច ៥០០ ែម៉្រតពីគន ។ ( ម្រ  ១៤) 

២-៤. ចំណុចបំភ្លឺ ៖ 
២-៤-១. ្របសិនេបើករេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតជូនដំណឹង ពំុ្រតូវបន 

ទទួលពី ជញ ធរមនសមតថកិចចេទ េនះបតុកមម ច្រប្រពឹត្ត 
េទបនេ យគម នករបំែបកេឡើយ។ 

២-៤-២. ជធនី ឬេខត្ត គឺជ “ ជញ ធរែដនដីមនសមតថកិចច” 
ែដល្រតូវជូនដំណឹង េ យមិនគិតថ បតុកមមេនះេរៀបចំេន 
កែន្លង េឡើយ។ 

២-៤-៣. លិខិតជូនដំណឹងេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងបេញចញមតិជ ធ 
រណៈ ឬ េនកែន្លងែដលជ្រទពយសមបត្តិឯកជន ឬជ 
្រទពយសមបត្តិសមូហភព ត្រមូវឱយមន្រតឹមែតហតថេលខឬ

ន មេមៃដរបស់អនកដឹកនំបតុកមមបីនក់ និងអត្តសញញ ណ 
ប័ណ្ណសញជ តិែខមរថតចម្លងបុ៉េ ្ណ ះ។  

២-៤-៤. ្របសិនេបើបតុកមម្រតូវេធ្វើេនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ 
េហើយមនមនុស េលើសពីចំនួន ២០០ នក់ បន្តិចបន្តួចបន
ចូលរមួ ជញ ធរគួរែតអនុញញ តឱយបតុកមមបន្តេធ្វើេទបន 
្របសិនេបើបតុកមមេនះ មិនមនករគ្រមមកំែហងដល់
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។  

២-៤-៥. ជញ ធរ គួរខិតខំឲយអស់លទធភព មែត ចេធ្វើបន េដើមបី 
ធនថ ្រកុមទំងអស់ែដលចង់េធ្វើបតុកមម ចេរៀបចំ 
បតុកមម្រសបេទ មែបបបទ េពលេវ  និងទីកែន្លងែដល
បនេសនើសំុ។ 

២-៤-៦.  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចេរៀបចំបតុកមមេនកែន្លង
្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ខ្លួនបន។ 
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៣-កែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ 
៣-១. កែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈគឺជកែន្លងស្រមប់េរៀបចំេធ្វើបតុកមមេ យ

សន្តិវធីិ ឬ ស្រមប់បេញចញមតិជ ធរណៈ។ ជធនីនិងេខត្តនីមួយៗ
្រតូវបេងកើតឱយមនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈឱយបន្រតឹមៃថង ទី ៦  
ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១០។ កែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ្រតូវែតជបរេិវណ 
ឬ មជឈមណ្ឌ ល ែដល ធរណជនទូេទងយ ្ត ប់ឮ និង េមើលេឃើញ។ 
(ម្រ ២៨) 

៣-២. ករេធ្វើបតុកមមេនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ្រតូវេធ្វើេឡើងចេន្ល ះេពល
ពីេម៉ង ៦ ្រពឹក ដល់េម៉ង ៦ ង ច។ (ម្រ ១៤) 

៣-៣. ចំណុចបំភ្លឺ ៖ 
៣-៣-១. កែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈគួរសថិតកនុងទី្របជំុជន

ជធនី ឬេខត្ត។ កែន្លងបេញចញមតិជ ធរ-ណៈ
េនះ មិនគួរសិថតេនកែន្លងមួយែដល ង ត់្រជងំ 
េនះេទ។ បតុករមនសិទធិឲយេគដឹងឮនូវករទមទរ 
របស់ខ្លួន។ 

៣-៣-២. បតុកមមេនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ ឬកែន្លង 
្រទពយសមបត្តិឯកជន ្រតូវបនក្រមិត្រតឹមែតចំនួន 
២០០ នក់បុ៉េ ្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ង ក៍េ យ 

ជញ ធរគួរែតពិចរ និងថ្លឹងែថ្លងេទេលើករអនុវត្ត
ចបប់េនះ ម ថ នភពជក់ែស្តង។ េទះបីជចបប់ 
កំណត់ចំនួនអនកចូលរមួ្រតឹម ២០០នក់ ស្រមប់ 
បតុកមមេនកែន្លងបេញចញមតិជ ធរណៈ ឬេន 
កែន្លង្រទពយសមបត្តិឯកជនក៍េ យ ក៍ ជញ ធរ ច 
្របកន់ជំហរទន់ភ្លន់ ្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមេនះ 
មិនបងកឲយេកើតមនច ចលជ ធរណៈេនះេទ។ 
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ែផនកទី ៣ : ករទទលួខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរមនសមតថកចិច និង អនកដឹកនេំធ្វើបតុកមម  
 
១-កតព្វកិចចរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលទទួលបនករជូនដំណឹងអំពី  

  ករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ  

១-១. េនេពលទទួលបនលិខិតជូនដំណឹងេហើយ ជធនី ឬ េខត្ត 
្រតូវ៖  
១-១-១. េចញបងក ន់ៃដទទួល គ ល់ជ យលកខណ៍អក រ ជូនអនក 

ែដលបន ក់លិខិតជូនដំណឹង។ 
១-១-២. ផ ព្វផ យលិខិតជូនដំណឹងេនះជបនទ ន់ េនទីកែន្លង  

មួយែដលងយេមើលេឃើញកនុងអគររដ្ឋបល ឬ េនេលើេគហ 
ទំព័រផ្លូវកររបស់ខ្លួន។ 

១-១-៣. បញជូ នចបប់ថតចម្លង ៃនលិខិតជូនដំណឹងេនះ េទ ន ក់ករ
នគរបលមូល ្ឋ ន ន ក់ករកង ជ វធុហតថ និង ជញ ធរ
មនសមតថកិចចពក់ព័នធដៃទេទៀត។ (ម្រ ៨) 

១-២.  ជញ ធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត មនសមតថកិចច ្រតូវេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះ 
លិខិតជូនដំណឹងេនះជ យលកខណ៍អក រ េលើកែលងែត៖  
១-២-១. ករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ្រតូវចំេលើៃថង្របរពធ្រពះ ជពិធី 

បុណយចេ្រមើន្រពះជនម្រពះម ក ្រត ្រពះ ជពិធី ជភិេសក 
្រពះម ក ្រត ្រពះ ជពិធីបុណយអំុទូក បែណ្ត ត្របទីប 
សំពះ្រពះែខ អកអំបុក ពិធីបុណយឯក ជយជតិ ពិធីបុណយ
ចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិែខមរ ឬ ពិធីបុណយភជុំបិណ្ឌ ។ ឬ 

១-២-២. មនព័ត៌មនចបស់ថករេធ្វើបតុកមមេនះនឹង ចបងកេ្រគះថន ក់ 
មួយ ឬ ចនឹងប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព 

និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។ (ម្រ ៩) 
១-៣. ករេឆ្លើយតបរបស់ ជញ ធរ ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល បី (៣) ៃថង ៃនៃថង 

ករងរេ យគិតចប់ពីៃថងែដលលិខិតជូនដំណឹង្រតូវបន ក់ជូន។ ្របសិន
េបើ ជញ ធរខកខនមិនបនេឆ្លើយតបរហូតដល់េពលកំណត់ែដលនឹង្រតូវេធ្វើ
បតុកមមេ យសន្តិវធីិ េនះមនន័យថ ជញ ធរបន្រពមេ្រព ងេហើយ។ 
(ម្រ ១០) 



 - 7 -

១-៤. ចំណុចបំភ្លឺ  

១-៤-១. អនកែដលបន ក់លិខិតជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវដល់ ជញ ធរនឹង
មនសិទធិកនុងករេធ្វើបតុកមមដូចមនែចងកនុងលិខិតជូនដំណឹង 
េលើកែលងែតករណីែដល ជញ ធរបនជូនដំណឹងពួកេគអំពី
ត្រមូវករៃនករ ក់ក្រមិតេផ ងៗ។ 

១-៤-២. ្រតូវចត់ទុកថមនករ្រពមេ្រព ង ្របសិនេបើ ជញ ធរែដនដី 
ជធនី ឬេខត្ត ខកខនមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងលិខិតជូន 

ដំណឹងេធ្វើបតុកមមកនុងរយៈេពល បី(៣) ៃថងៃនៃថងករងរ។  
១-៤-៣. ៃថងឈប់ស្រមកផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល មិន្រតូវបន ប់ 

បញចូ លជែផនកមួយៃនរយៈេពលែដល ជញ ធរមនសមតថកិចច
្រតូវេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតជូនដំណឹងេនះេទ។ 

១-៤-៤. ចបប់េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីជួយដល់ពលរដ្ឋ និង
ជញ ធរទំង យកនុងករករពរដល់សិទិធជួប្របជំុេ យ

សន្តិវធីិ និងេដើមបីធនថ ជញ ធរ ជធនី និងេខត្តទទួល 
ខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តចបប់េនះ។ 

 
២- កតព្វកិចចរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករណីមន «ព័ត៌មនចបស់ចង្អុល 

បង្ហ ញថបតុកមម ចនឹងប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ ឬ នឹង ចប៉ះពល់ 
ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ» 

  ២-១. កនុងករណី ជញ ធរែដនដីមនសមតថកិចច ជធនី ឬេខត្ត   មនព័ត៌មនចបស់ 
បង្ហ ញថបតុកមម ចនឹងប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ ឬ ប៉ះពល់ធងន់ធងរ 
ដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ជញ ធរ ជធនី 
ឬេខត្ត ្រតូវជូនដំណឹដំណឹងជបនទ ន់ដល់អនកដឹកនំបតុកមម េដើមបីឲយពួកេគ 
មនេពលេវ ជួបជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ជញ ធរពក់ព័នធដៃទេទៀត 
កនុងករពិភក រកដំេ ះ្រ យ។ (ម្រ  ១១) 

២-២. េបើអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមនិង ជញ ធរមូល ្ឋ នេនែតមិន្រពមេ្រព ងគន  េនះ 
ជញ ធរ ជធនី-េខត្ត្រតូវេសនើសំុេយបល់សេ្រមចពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ 

(ម្រ ១២) 
២-៣. េសចក្តីសេ្រមចរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ 

និង្រតូវផ្តល់ជូនដល់អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមវញិកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរៃមភបួន 
(២៤) េម៉ង មុនេពលកំណត់ ៃនករចប់េផ្តើមេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ។ 
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ឯក រថតចម្លង ៃនករសេ្រមចរមួទំងព័ត៌មនលម្អិត ៃនករែកែ្រប ែដល
បន្រពមេ្រព ងគន ្រតូវផ្តល់ជូនេទ ជញ ធរមនសមតថកិចចពក់ព័នធ និងជូន
េទ ជញ ធរដៃទេទៀត ែដលមនតំបន់ ចនឹងទទួលរងនូវករប៉ះពល់
េ យ រករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិេនះ។ (ម្រ ១៣) 

២-៤. ចំណុចបំភ្លឺ៖ 
២-៤-១. ្របសិនេបើ ជញ ធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត េជឿជក់ថមន 

“ព័ត៌មនចបស់បង្ហ ញថ ករេធ្វើបតុកមមមួយ ចបងក 
េ្រគះថន ក់ ឬ ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព 
និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ” ជញ ធរ្រតូវ ៖ 

ក.  ពិចរ  និង យតៃម្លព័ត៌មនេនះ េដើមបីកំណត់ថេតើមន 
មូល ្ឋ នចបស់ ស់ែដរ ឬេទ និង 

ខ. ជូនដំណឹង និងសហករជមួយអនកដឹកនំបតុកមម េដើមបីរៈិរក 
មេធយបយលុបបំបត់េ្រគះថន ក់ចមបងៗ េដើមបីឲយបតុកមម 

ចដំេណើ រករបន។ 
២-៤- ២. ជញ ធរ ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លឱយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេទេលើ 

ព័ត៌មនែដលទទួលបនេហើយមិន្រតូវេចះែតយល់្រសបេនះ 
េទ។ ជញ ធរ ចសេ្រមចថព័ត៌មនេនះ មិនបនបបង្ហ ញ 
ឱយេឃើញចបស់ពីករ ចេកើតមនេ្រគះថន ក់ េហើយដូេចនះ 
្រតូវបដិេសធព័ត៌មនេនះេចល។ ្របសិនេបើមនព័ត៌មន 
ចបស់ថករេធ្វើបតុកមម ចបងកេ្រគះថន ក់ េនះអនកដឹកនំេធ្វើ
បតុកមមនិង ជញ ធរមនរយៈេពល ៣ ៃថងកនុងករែស្វងរកករ
្រពមេ្រព ងគន ។  

២-៤-៣. ពកយចរចម ៉ម ករសង ័យ   ែដលមិនមន មូល ្ឋ នពិត 
្របកដ និងព័ត៌មនមិនជក់ ក់ដៃទេទៀតមិន ចចត់ទុក 
ថជ ”ព័ត៌មនចបស់ែដលបញជ ក់ថបតុកមមេនះ ចបងក 
េ្រគះថន ក់  ឬ ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ  សុវតថិភព 
និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ” េឡើយ។ ្របសិនេបើមិនមន
”ព័ត៌មនចបស់” េទេនះ បតុកមម្រតូវែតបនអនុញញ តឱយេធ្វើ។ 

២-៤-៤. បតុកមមត ៉ជំទស់ ឬគំ្រទេគលនេយបយ ឬេសចក្តី 
សេ្រមចជក់ ក់ មួយរបស់រ ្ឋ ភិបល មិនែមនសុទធែត
ជករ “បងកេ្រគះថន ក់ ឬ ប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ 
សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធណៈ ” េទ។ 
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២-៤-៥. និភ័យែដលថករេធ្វើបតុកមមមួយនឹងប ្ត លឱយមនករ
កកសទះច ចរ មិនែមនសុទធែតជករ ”បងកេ្រគះថន ក់ ឬ 
ប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ 

ធណៈ” េទ។ 
២-៤-៦. ជញ ធរ និងអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម គួរជួប្របជំុជបនទ ន់េដើមបី

ពិភក គន រកដំេ ះ្រ យ និងរកមេធយបយសហករ
សម្រសបេផ ងៗេដើមបីឱយបតុកមម ច្រប្រពឹត្តេទបន។ 

ជញ ធរនិងអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម្រតូវខិតខំស្វះែស្វងរកឱយបន
នូវដំេ ះ្រ យរមួមួយ។ 

២-៤-៧. ្របសិនេបើ ជញ ធរែដនដី ជធនី ឬេខត្ត និងអនកដឹកនំេធ្វើ 
បតុកមម មិន ចរកដំេ ះ្រ យេផ ងៗ េដើមបីលុបបំបត់ 
េ្រគះថន ក់ែដល ចេកើតមនេឡើងេទ ជញ ធរ ជធនី ឬ 
េខត្ត ្រតូវេសនើសំុេយបល់សេ្រមចពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ។ 
េនេពលេសនើសំុេយបល់ ជញ ធរ ជធនី ឬេខត្ត គួរផ្តល់នូវ
ព័ត៌មនែដលបង្អុលបង្ហ ញថ បតុកមមេនះ ចនឹងបងក
េ្រគះថន ក់ ឬ ចប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សន្តិសុខ សុវតថិភព 
និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ដំេ ះ្រ យែដលខ្លួនេសនើ
េឡើង និងដំេ ះ្រ យែដលអនកដឹកនំបតុកមមេសនើេឡើង។ 

 
 ៣. កតព្វកិចចរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចចអំឡុងេពលបតុកមម 

៣-១. ្របសិនេបើករេធ្វើបតុកមមនឹងមនករែហកបួនេលើផ្លូវ ធរណៈ ម្រន្តី 
មូល ្ឋ ន្រតូវសហករជមួយម្រន្តីនគរបលនិងម្រន្តីកង ជ វធុហតថ 
េដើមបីេធ្វើករកំណត់ផ្លូវសម្រសបកនុងករបេញច សកុំឱយមនកររខំន 
ធងន់ធងរដល់ដំេណើ រករ ជីវកមម េស កមម ពណិជជកមម ឬសកមមភព 
ជំនួញេផ ងៗ។ (ម្រ  ១៥) 

៣-២. ជញ ធរ ្រតូវចត់វធិនករករពរដល់កបួនបតុកមម េហើយមិន្រតូវ 
េ្រជ តែ្រជកដល់ករ្រប្រពឹត្តេទ ៃនករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ 
េឡើយ។ បែនថមេលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើមនករេសនើសំុជំនួយពី
អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ ជញ ធរ្រតូវខិតខំេឆ្លើយតបេដើមបី
ធនថសិទធិេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិនិងេសរភីពបេញចញមតិរបស់
បតុករ្រតូវបនរក ករពរ។ (ម្រ  ១៧ - ១៨) 
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៣-៣. ជញ ធរ ែដល្រតូវបនចត់ ំងឱយរក ស ្ត ប់ធន ប់េនកែន្លងេធ្វើ 
បតុកមម្រតូវេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ នឱយបន្រតឹម្រតូវ ្រពមទំងមន

្ល កេឈម ះ និងអត្តេលខសមគ ល់ខ្លួន។ (ម្រ  ១៩) 
៣-៤. ជញ ធរ ្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវអត្តចរតិអត់ធមត់ ច់ខតចំេពះករេធ្វើ 

បតុកមមេហើយមិន្រតូវបំែបកករេធ្វើបតុកមម ែដលមនករ្រពមេ្រព ង
េនះេទ ប់ទំងករ្រពមេ្រព ងេ យជក់ ក់ ឬករ្រពមេ្រព ង
េ យ ជញ ធរមិនបនេឆ្លើយតបផង។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កនុង 
ករណីបតុកមមេ យសន្តិវធីិបនក្ល យជអំេពើហិង  ជញ ធរ្រតូវ
ចត់វធិនករសម្រសប េដើមបីទប់ ក ត់អំេពើហិង  និងបញឈប់ 
បតុកមមេនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត េទះជបតុកមម្រប្រពឹត្តេទ 
េ យសន្តិវធីិក៏េ យ ក៏ ជញ ធរ ចបញឈប់បតុកមមេនះបនែដរ 
្របសិនេបើមិនបនេគរព មនីតិវធីិ ក់លិខិតជូនដំណឹងេទេនះ។ 
(ម្រ  ១៩-២០) 

៣-៥. ្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះម្រន្តី ជញ ធរ  ែដល 
បំពនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនដូចមនែចងកនុងម្រ  ១៧, ១៨ និង១៩។ 
(ម្រ  ២២) 

៣-៦. ចំណុចបំភ្លឺ 
៣-៦-១. ជញ ធរែដនដី និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ំងជ 

តំ ងគួរសហករជមួយអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម កនុង
ករកំណត់ផ្លូវ ធរណៈស្រមប់ករដែង្ហកបួន។ 

៣-៦-២. ជញ ធរែដនដី និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ំងជ 
តំ ង្រតូវជួយស្រមួលច ចរេដើមបីបេញច សករ 
រខំនដល់ដំេណើ រករ ជីវកមម។ 

៣-៦-៣. ជញ ធរែដនដី និងម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ំងជ 
តំ ងមិន្រតូវេ្រជ តែ្រជកកនុងដំេណើ រករេធ្វើបតុកមម 
និង ្រតូវជួយអនកដឹកនំបតុកមម ្របសិនេបើពួកេគេសនើ 
សំុជំនួយ។ 

៣-៦-៤. ករេធ្វើបតុកមម គួរ្រតូវបំែបកលគឹក ែតគម នជេ្រមើស 
េផ ងេទៀតែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ជញ ធរែដនដី និងម្រន្តី 
ែដល្រតូវបនចត់ ំងជតំ ង គួរអត់ធមត់កំុេធ្វើករ
បំែបកបតុកមម េបើេទះបីជបតុករេ្របើ្របស់ពកយ
សម្តីមិនគបបី យ៉ង ក៏េ យ ។ ជបឋម ជញ ធរ 
គួរពយយមយកអនកបងកបញ្ហ  ឱយេន ច់េ យែឡក
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និង/ឬ ពយយមបញឈប់អំេពើហិង  មុនចប់េផ្តើមបំែបក 
បតុកមម។  

៣-៦-៥. អន្ត គមន៍របស់នគរបល្រតូវសមម្រតនឹង ថ ន- 
ករណ៍ េហើយ្រតូវេធ្វើ្រតឹមែតកនុងវ ិ លភពមួយែដល 
ចំបច់េដើមបីេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់េឡើងវញិឱយបនឆប់ 
រហ័សែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

៣-៦-៦. ្របករែដលសំខន់ គឺ្រតូវយមករពរកំុឱយេកើតមន
បតុភព មួយ ែដលេនេពលេនះមនអនកខង
េ្រកពយយមបងកបញ្ហ  េដើមបីេធ្វើឱយនគរបលបំែបក
បតុកមម ឬចប់អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមឱយទទួលខុស 
្រតូវចំេពះករខូចខត ឬរបួស ន មនន។ 

៣-៦-៧. េទះបីជបតុកមមមួយ្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិក៏េ យ  
ជញ ធរមនសមតថកិចច ចបញឈប់បតុកមមេនះបន 

្របសិនេបើពំុមនករជូនដំណឹងេទ។ កនុងករណីេនះ 
ជញ ធរមនសមតថកិចច សេ្រមច ម ថ នភព 

ជក់ែស្តង។  
 

៤. កតព្វកិចចរបស់អនកេរៀបចំបតុកមមេ យសន្តិវធីិ 
៤-១. សិទធិេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ មិន្រតូវេ្របើ្របស់េ យរេំ ភនំឲយប៉ះពល់ 

ដល់សិទិធេសរភីព និង កិត្តិយសរបស់អនកដៃទ ដល់ទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី
ល្អរបស់សងគមជតិ ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងដល់សន្តិសុខជតិ
េឡើយ។ (ម្រ  ២) 

៤-២. អនកដឹកនំបតុកមមេ យសន្តិវធីិ ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករចត់វធិនករ 
សម្រសបេផ ងៗ េដើមបីឲយបតុកមម្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ និង ្រតូវ៖ 
៤-២-១. ជ្រមបអនកចូលរមួបតុកមម ឲយបនដឹងអំពីករទទួលខុស្រតូវ 

របស់ពួកេគ ដូចមនែចងកនុងចបប់។ 
៤-២-២. េធ្វើករពិភក  និង សហ្របតិបត្តិករជមួយម្រន្តី ជញ ធរ 

មូល ្ឋ ន េដើមបីធនថបតុកមម្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ និង 
៤-២-៣. េរៀបចំបតុកមមឲយមនរេបៀបេរៀបរយល្អ និង ្រតឹម្រតូវ ម

េពលេវ និងទីកែន្លងកំណត់។ 
៤-៣. អនកដឹកនំបតុកមមែដលរេំ ភេលើកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ្រតូវទទួលករ្រពមន 

ជ យលកខណ៍អក រ។ (ម្រ  ២១) 
៤-៤. ចំណុចបំភ្លឺ 
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៤-៤-១. េទះបីជអនកដឹកនំេធ្វើបតុកមម ្រតូវបន្រពមន្រសប ម 
ម្រ ២១ ក៏េ យ ក៏ករ្រពមនេនះ មិន្រតូវ ងំ 
ជស្វ័យ្របវត្តិដល់ពួកេគកនុងករេធ្វើជអនកដឹកនំបតុកមមេន 
េពលអនគតេឡើយ ្របសិនេបើពួកេគអនុវត្ត មកតព្វកិចច 
របស់ខ្លួន ដូចមនែចងកនុងចបប់េនះ។ 

៤-៤-២. ្របសិនេបើមនអនកេ្រកចូលមកអុកឡុកកនុងបតុកមម េហើយ 
បងកជបញ្ហ េផ ងៗ        អនកដឹកនំេធ្វើបតុកមមគួរេធ្វើករេសនើសំុ  
ជបនទ ន់េទ ជញ ធរឱយយកបុគគលេនះេចញ។ ជញ ធរគួរ
េឆ្លើយតប មសំណូមពរេនះ។ 

 
ែផនកទី ៤ : នីតវិិធេី ះ្រ យបទេលមើសនងិេទសបបញញត្ត ិ 
 

១.  កតព្វកិចចរបស់ម្រន្តីមូល ្ឋ នកនុងករណីមនអនកគំ មកំែហងឆេឆបង្អ ក់ដល់ 
ករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ និងកនុងករណីបតុកមមេ យសន្តិវធីិបងកជអំេពើហិង  
១-១. ជញ ធរ្រតូវដកហូតឧបករណ៍ែដលកន់េ យបតុករ មន ក់េហើយែដល 

ចបងកទុកខេទសដល់អនកដៃទ។ ជញ ធរក៏្រតូវ មឃត់បតុករមិនឲយេធ្វើ
ករេ្រជ តែ្រជកដល់សិទធិ ឬេសរភីពរបស់អនកដៃទផងែដរ។ ្របសិនេបើជន
េនះបដិេសធមិន្រពម្របគល់ឧបករណ៍ ឬ មិន្រពមឈប់្រប្រពឹត្តអំេពើេលមើស
េនះ ជញ ធរ្រតូវេធើ្វករឃត់ខ្លួនជនេនះជបេ ្ត ះ សនន។ ្របសិនេបើជន
េនះមិនបន្រប្រពឹត្តអំេពើមិនគបបីេផ ងេទៀតេទ ជញ ធរ្រតូវេ ះែលងជន
េនះភ្ល មេ្រកយពីបតុកមមបនបញច ប់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កនុង
ករណីបតុករ មនកន់ វធុ ឬជតិផទុះ ជញ ធរ្រតូវដកហូត វធុ ឬ
ជតិផទុះទំងេនះ និង្រតូវេធ្វើករឃត់ខ្លួនជនេនះ។ (ម្រ  ២៣-២៤) 

១-២. ជន េឆ្ល តឱកសកនុងេពលេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ េដើមបី្រប្រពឹត្តអំេពើ 
លួច ប្លន់ ឬបងកឱយេកើតមនអន្ត យដល់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវផ្តនទ េទស ម 
ចបប់្រពហមទណ្ឌ ជធរមន។ (ម្រ  ២៥) 

១-៣. ្របសិនេបើដំេណើ រករ ៃនករេធ្វើបតុកមម បងកជអំេពើហិង ប ្ត លឱយ 
អន្ត យដល់្រទពយសមបត្តិ ជនេលមើសនិងអនកសមគំនិត្រតូវមនកតព្វកិចច 
ជួសជុលករខូចខត។ កនុងករណីអនកទំងេនះមិនមនលទធភពេធ្វើករ
ជួសជុលករខូចខត បញ្ហ េនះគួរបញជូ នេទតុ ករ។ (ម្រ  ២៦) 
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១-៤. េបើបតុកមមបងកជអំេពើហិង  ជន ែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសប ្ត លឱយ
ជញ ធរ ឬ បតុករដៃទេទៀតមនរបួសនឹង្រតូវផ្តនទ េទស មចបប់

្រពហមទណ្ឌ ជធរមន។ (ម្រ  ២៧) 
១-៥. ចំណុចបំភ្លឺ៖ 

១-៥-១. ្របសិនេបើ ជញ ធរមនសមតថកិចច រកេឃើញថ អនកដឹកនំ 
បតុកមម មិនមនករជប់ពក់ព័នធកនុងបទេលមើសែដល្រតូវ 
បន្រប្រពឹត្តអំឡុងេពលបតុកមមេទ េនះពួកេគពំុ្រតូវមន 
ករទទួលខុស្រតូវេឡើយ។ 


