លក្ខនតិក្ៈ
ននសមាគមភ្នាក្់ងារបញ្ជូ នទំនិញក្មពជា
ុ (សភបទក្)
ផ្ផាក្ទី ១
បញ្ញ ត្តិទូទៅ

របការ ១៖ សមាគម
១.

សមាគមភ្នាក់ងារបញ្ូ ជ នទំនិញកមពុជា គឺ ជាអងគការវ ិជាាជ៊ីវៈមួយ មដលរតូវបានបលងាើត
លឡើងលដ្ឋយសម័រគចិតថ

លដ្ឋយសហរាសនានា

មដលពាក់ ព័នននឹងការបញ្ូា នទាំ និញ

និងភ័សភារអនថ
រជាតិ និងកបុងស្សុក លដ្ឋយមិ នគិ តព៊ីលកខណ្ៈសាធារណ្ៈ ឬឯកជន
ុថ
ននសហរាសទាំងលនាោះលឡើយ។
២.

និយមន័យ៖
(ក) “លសវាបញ្ូា នទាំនិញ និ ងភ័ សភារ”
មានន័ យថា លសវារគប់របលភទមដលទក់ ទង
ុថ
នឹងការដឹកជញ្ូា ន (អនុវតថលដ្ឋយមលធោបាយដឹ កជញ្ូា នមតមួ យវ ិធ៊ី ឬលរចើ នវ ិធ៊ី) ការរួម
បញ្ូច ល (រួមទាំងរបតិបតថិការ NVOCC) ការរកាទុ ក ការចាត់ មចង ការលវចខចប់ ឬការ
មចកចាយទាំនិញ (ទាំនិញមដលផគត់ផគង់លដ្ឋយ ឬតាងនាមឲ្យអតិថិជន) រពមទាំងលសវា
បនាធប់បនសាំ

និងលសវារបឹ កាលោបល់ទក់ ទងនឹ ងលសវាខាងលលើ

រួមមានជាអាទិ៍

ពននគយ និងបញ្ហ
ា សារលពើពនន ការរបកាសទាំ និញសរមាប់លាលបាំណ្ងផលូវការ ការ
ទិញធានារ៉ា ប់រងសរមាប់ទាំនិញ

និ ងការរបមូ ល

ឬការលធវើលទនកមមការទូ ទត់

ឬ

ឯកសារនានាទក់ ទងនឹ ងទាំ និញ។
(ខ) អបកបញ្ូា នទាំនិញ មានន័ យថា បុ គគល ឬរកុមហុន ជាភាបក់ ង្ករ មដលចុោះកិ ចស
ច នោ
ជាមួយអតិថិជនសថ៊ីព៊ីលសវាបញ្ូា នទាំនិញ និ ងភ័សភារ។
ុថ

(គ) ភ័សភារ
មានន័យថា ដាំ លណ្ើរការននការលធវើមផនការ ការអនុ វតថ និ ងការរតួតពិនិតយ
ុថ
លាំហូរ

និងការរកាទុ កវតទុធាតុ លដើ មរបកបលដ្ឋយរបសិទភា
ន ព

និ ងរបសិទនភាព

ចាំណាយ បញ្ា៊ីសារលពើ ភ័ណ្ឍមដលកាំ ពុងដាំ លណ្ើរការ ទាំ និញសលរមច និ ងព័ ត៌មានពាក់
ព័នព
ន ៊ី ទ៊ីតាាំងរបភពលដើ ម

លៅកាន់ទ៊ីតាាំងលរបើ របាស់សរមាប់លាលបាំណ្ង

ននការ

សរមបតាមតរមូវការរបស់អតិថិជន។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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(ឃ) របតិបតថិករដឹកជញ្ូា នលរចើ នវ ិធ៊ី មានន័ យថា បុ គគលណាមាបក់មដលតាងនាមឲ្យ
ខលួនឯងផ្ទធល់ ឬតាមរយៈបុគគលដនទលទៀតមដលលធវើសកមមភាពតាងនាមឲ្យខលួន ចុ ោះកិចច
សនោសរមាប់ការដឹកជញ្ូា នទាំ និញ តាមរយៈវ ិធ៊ីដឹកជញ្ូា នលរចើ នជាងមួ យមុ ខ និ ង

មដលលធវើសកមមភាពជាមាចស់ មិ នមមនជាភាបក់ង្ករ ឬតាងនាមឲ្យអបកលផញើទាំនិញ ឬអបក
ដឹកជញ្ូា ន

និងទទួលខុ សរតូវចាំ លពាោះការអនុ វតថកាតពវកិចច

លោងតាមកិ ចស
ច នោ

មតមួយ។

(ង) NVOCC មានន័យថា សហរាសមដលលរៀបចាំការដឹ កជញ្ូា នទាំ និញកបុងនាមជា
អបកដឹកជញ្ូា នទាំ និញ
សមមូល

ប៉ាុមនថ

និងលចញអញ្ហដតប័ ណ្តដឹកជញ្ូា នរបស់ខួនផ្ទ
ល
ធ ល់

ពុាំមានកមមសិទិ លន លើ

លឡើយ។

ឬឯកសារ

ឬរបតិបតថិការមលធោបាយដឹ កជញ្ូា នចមផង

របការ ២៖ ល្មោះ
សមាគម នឹ ងរតូវបានលៅថា៖ Cambodia Freight Forwarders Association មដលមានអកសរ
កាត់ “CAMFFA” ជាអកសរមខមរ សមាគម មានល្មោះថា៖ សមាគមភ្នាក្់ងារបញ្ជូ នទំនិញក្មពជា
ុ
មដលមានអកសរកាត់ “ស.ភ.ប.ទ.ក្”។

របការ ៣៖ អាសយដ្ឋឌន
អាសយដ្ឋឌននរបសណ្៊ីយ៍ននទ៊ីសាបក់ការរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

មានទ៊ី តាាំងបលណា
ថ ោះអាសនបលៅ

ផធោះលលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ រពោះរជាណាចរកកមពុជា។

របការ ៤៖ រតា និងរូបសញ្ហដ
សរមាប់រតា និងរូបសញ្ហដរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ សូមលមើ លឧបសមព័នន ក។
ផ្ផាក្ទី ២
ក្មមវត្ថុ

របការ ៥៖ កមមវតទុ

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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កមមវតទុរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ គឺ៖
១.

២.

ជាំរញ
ុ ការចូ លរួមកបុងសហរាស
ផលូវថបល់ ផលូវសមុរទ
ទាំនិញកបុងឃ្លង
ាំ ។

ទក់ ទងនឹ ងឧសាហកមមបញ្ូា នទាំ និញតាមផលូវមដក

និងផលូវអាកាស

រួមទាំងការជរមោះពននគយ

និ ងការរកាទុ ក

ាាំរទ និងជួយសមាជិកនានាកបុងការលដ្ឋោះស្សាយបញ្ហ
ា និ ងឧបសគគលផសងៗ រួមទាំង
ការចរចា

និងការអនុវតថកិចចរពមលរពៀងជាមួ យបុ គគលមិ នមមនសមាជិ ក

លដើ មផ៊ីផល

របលោជន៍សកមមភាពពាណ្ិជាកមមរបស់សមាជិ ក។
៣.

ពិនិតយតាមដ្ឋនការអភិវឌ្ណលៅកបុងពាណ្ិជាកមម

និ ងទ៊ី ផារ

ទក់ ទងនឹ ងការបញ្ូា ន

ទាំនិញ ទាំងកបុង និងលរៅរបលទសកមពុជា លដើ មផ៊ីផថល់អតទរបលោជន៍ទក់ ទងនឹ ងកិ ចចការ
៤.

ពាណ្ិជាកមម ឧសាហកមម ហិរញ្ដ វតទុ និ ងលសដឌកិច។
ច
ចូលរួមជាមួ យាបរបកបលដ្ឋយភាពសុខដុ ម

និ ងផ្ទលស់បូរលោបល់
ថ
ាបលៅវ ិញលៅមក

លលើបញ្ហ
ា បលចចកលទស និងអនុ វតថន៍ ព័ ត៌មាន និ ងការស្សាវរជាវទក់ ទងនឹ ងការបញ្ូា ន
ទាំនិញជាទូលៅ។
៥.
៦.
៧.

ផ្ទលស់បូរជាមួ
ថ
យសាទប័នរដ្ឋឌភិ បាលនូ វសទិតិតាមការរពមលរពៀង និ ង/ឬឯកសារ និ ង/ឬ
ព័ត៌មានណាមួ យទក់ ទងនឹងរបតិបតថិការបញ្ូា នទាំ និញ។
ផ្ទលស់បូរជាមួ
ថ
យសមាជិករបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

នូ វសទិតិតាមការរពមលរពៀង និ ង/ឬ

ឯកសារ និង/ឬព័ត៌មានណាមួ យទក់ទងនឹងរបតិបតថិការបញ្ូា នទាំនិញ។

លលើកសធយទាំ
នាក់ទាំនងលអរវាងនិលោជក នាយកដ្ឋឌនរដ្ឋឌភិ បាល សាទប័នអនថរជាតិ
ួ
និងនិលោជិ ត។

៨.
៩.
១០.

លលើកសធួយការបញ្ូា នទាំ និញជាអនថរជាតិជាទូ លៅ
ទាំនិញកបុងស្សុកឲ្យមានសថង់ដ្ឋរអនថរជាតិ។

និ ងលលើកកមពស់សកមមភាពបញ្ូា ន

លរៀបចាំកិចចសនធនាជារបចាាំ និ ងសហរបតិបតថិការជាមួយនាយកដ្ឋឌនរដ្ឋឌភិបាលមដល
ពាក់ព័ននលលើបញ្ហ
ា ននកិចចការបញ្ូា នទាំ និញកបុងស្សុក និ ងអនថរជាតិ។
ចុោះកិ ចចរពមលរពៀង

និងលធវើបទបញ្ហ
ា

និ ងលកខខណ្ឍសរមាប់សមាជិក

លដើ មផ៊ីអនុ វតថ

ការង្កររបស់ពួកលគ ស្សបតាមចាប់ និ ងលាលការណ្៍មណ្នាាំមដលបានកាំណ្ត់។
១១.
១២.

តាំណាងឲ្យវ ិជាាជ៊ីវៈបញ្ូា នទាំនិញទក់ ទងនឹ ងអងគការខាងលរៅ។

អនុវតថសកមមភាពស្សបចាប់ដនទលទៀតទាំងអស់កុងការអនុ
ប
វតថបនថនូវកមមវតទុមដលបាន
មចងទាំងលនោះ។

ផ្ផាក្ទី ៣

សមាជិក្ និងសមាជិក្ភ្នព

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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របការ ៦៖ របលភទសមាជិក
សមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតូវបានមបងមចកជាព៊ីររបលភទ៖
(ក) សមាជិកលពញសិទិន
សមាជិកលពញសិទិន គឺជាន៊ីតិបុគគលមដលចូ លរួមលៅកបុងអាជ៊ី វកមមបញ្ូា នទាំ និញកបុងស្សុក និ ង/ឬ

អនថរជាតិ មដលមានទ៊ីសាបក់ការ និងសហរាសចុ ោះបញ្ា៊ីលៅកបុងរបលទសកមពុជា លោងតាមចាប់
និងបទបផញ្ដ តិនថ នរបលទសកមពុជា។
(ខ) សមាជិកបនាធប់បនសាំ
សមាជិកបនាធប់បនសាំ គឺជារូបវនថបុគគល ឬន៊ី តិបុគគលមដលចូ លរួមលៅកបុងសកមមភាពដឹ កជញ្ូា នជា

ទូលៅ មដលមានទ៊ីសាបក់ ការ និងអាសយដ្ឋឌនចុ ោះបញ្ា៊ីលៅកបុងរបលទសកមពុជា លោងតាមចាប់ និ ង
បទបផញ្ដ តនិថ នរបលទសកមពុជា។

សមាជិកភាពលៅកបុង ស.ភ.ប.ទ.ក្ មិនអាចលផធរបានលឡើយ។

របការ ៧៖ គុណ្វុឌ្ណិ
សមាជិកលពញសិទរិ ន បស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ បមនទមលលើលកខខណ្ឍតរមូវមដលមានមចងលៅកបុងរបការ
៦ រតូវមតមានគុណ្វុឌ្ណិដូចខាងលរកាម៖

រតូវបានបលងាើតលឡើងោ៉ា ងរតឹមរតូវលៅកបុងរបលទសកមពុជា

និ ងចូ លរួមោ៉ា ងសកមមកុងការផថ
ប
ល់

លសវាបញ្ូា នទាំនិញ និងភ័សភារសរមាប់
រយៈលពលមិ នតិ ចជាងមួ យ (១) ឆ្បាំ ឬការ ិោល័យសាខា
ុថ
ននភាបក់ង្ករបញ្ូា នទាំនិញអនថរជាតិ មដលរតូវបានទទួលសាគល់។

អភិបាល ឬអបករគប់រគងមាបក់កុងចាំ
ប
លណាមអភិ បាល ឬអបករគប់ រគងនានាននអបកដ្ឋក់ ពាកយលសបើសុាំ
មានបទពិលសាធន៍ការង្ករពាក់ ព័ននមិនតិ ចជាងប៊ី (៣) ឆ្បាំ លៅកបុងរកុមហុនមដលផថល់លសវាបញ្ូា ន
ទាំនិញ ឬភ័សភារ។
សមាជិ កលពញសិទិនទាំងអស់ទទួលសាគល់សង
ថ ់ដ្ឋរអបផបរមា ខ និ ងលកខខណ្ឍ
ុថ
ពាណ្ិជាកមម មដលកាំណ្ត់លដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។
១.

កបុងករណ្៊ីន៊ីតិបុគគល
មិនរតូវកស័យធន ឬបចចុបផនបសិត
ទ លរកាមន៊ី តិវ ិធ៊ី ននបណ្ឹ ថ ងកស័យធន។
អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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២.

កបុងករណ្៊ីរូបវនថបុគគល
រតូវមតជាបុគគលមានសមតទភាពមដលមានអាយុលពញចាប់។
មិនរតូវបានរបកាសកស័យធន។
មិនមមនជាបុ គគលមដលមានលទសឧរកិដ/ឌ ជាប់ ពនននាារ។

បញ្ដ តិទ
ថ ាំងឡាយលៅកបុងរបការ

៧

រតូវអនុ វតថផងមដរចាំ លពាោះគុ ណ្វុឌ្ណិរបស់តាំណាងលពញសិទិន

របស់ន៊ីតិបុគគល ដូចមានលរៀបរប់លៅកបុងរបការ ៨។

របការ ៨៖ តាំណាងលពញសិទិន
រល់សមាជិកលពញសិទិន និងសមាជិកបនាធប់ បនសាំទាំងអស់មដលជាន៊ី តិបុគគល រតូវមតងតាាំងរូបវនថ
បុគគលមាបក់មដលមានសិទិ អ
ន ាំ ណាច កបុងការលធវើសកមមភាពជួសន៊ី តិបុគគល លដើ មផ៊ីអនុ វតថភារកិ ចច និ ង
សិទិតា
ន ងនាមឲ្យន៊ីតិបុគគល។ ការអនុញ្ហដតមបបលនោះលដើ មផ៊ីលធវើសកមមភាពតាងនាមឲ្យន៊ីតិបុគគល និ ង
រតូវតមាល់ទុកលៅទ៊ីសាបក់ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ សរមាប់រយៈលពលមានរបសិទនភាពទាំងមូ ល
ននការអនុញ្ហដតមបបលនោះ។ កបុងករណ្៊ីតាំ ណាងមិ នលពញសិទិន លុោះរតាមតខលួនបានទទួ លលិខិតជូ ន
ដាំណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកសរថា ការអនុ ញ្ហដតមបបលនោះរតូវបានដកហូត។
កបុងន័យលនោះ តាំណាងទាំងឡាយមិនអាចរតូវបានជាំនួស ឬមតងតាាំងអបកជាំនួស លដើមផ៊ីលធវើសកមម
ភាពជួសពួ កលគលឡើយ។ បុគគលមតមាបក់ និ ងដមដល មិ នអាចលធវើជាតាំ ណាងលពញសិទិនរបស់
សមាជិកលលើសព៊ី មាបក់លឡើយ។

របការ ៩៖ ការដ្ឋក់ពាកយលសបើសសមាជិ
ុាំ
កភាព
ន៊ីតិបុគគល និង/ឬរូបវនថបុគគល មដលមានបាំ ណ្ងកាលយជាសមាជិកលពញសិទិន ឬសមាជិកបនាធប់
បនសាំ រតូវដ្ឋក់ពាកយសុាំរបស់ខន
ួល លៅកាន់អគគលលខាធិ ការ ឬអគគលលខាធិ ការរង លោងតាមទរមង់
មបបបទមដលលបាោះពុមពរច
ួ មដលកាំណ្ត់លដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ (សូមលមើ លឧបសមព័នន ក សរមាប់
ការដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំសមាជិ កភាព)។
ពាកយលសបើសរុាំ បស់សមាជិកថម៊ី គួររតូវបានាាំរទ (បុ គគលលោង) លដ្ឋយសមាជិកលពញសិទិ ោ
ន ៉ា ង
លោចណាស់ មាបក់លផសងលទៀតរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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របការ ១០៖ ការពិចារណាលលើពាកយលសបើសស
ុាំ មាជិកភាព
មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ារ៊ី បស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតូវបង្កាញពាកយលសបើសស
ុាំ មាជិកភាពជាមួ យនឹ ងរបាយការណ្៍
សថ៊ីព៊ីការរបុងរបយ័តបហត
ម ់ចត់ ដល់រកុមរបឹកាភិបាលកបុងរយៈលពល ២០ នថៃ លរកាយព៊ីអគគលលខា
ធិការបានទទួលពាកយលសបើស។
ុាំ

របសិនលបើ ាមនការជាំទស់ព៊ីអភិបាល
រយៈលពលដប់

(១០)

នថៃ

មិ នលលើសព៊ី មួយភាគបួ ន

លរកាយព៊ីអបកចុ ោះបញ្ា៊ី

ននចាំ នួនអភិ បាលសរុប

កបុង
បានដ្ឋក់របាយការណ្៍សថ៊ីពកា
៊ី ររបុងរបយ័តប

ហមត់ចត់ សមាជិ កភាពនឹងរតូវបានចាត់ ទុកថារតូវបានឯកភាព/បដិ លសធ លោងតាមអនុ សាសន៍
របស់មន្រនថ៊ីចុោះបញ្ា៊ី។
កបុងករណ្៊ីលផសងលទៀតណាមួយ សមាជិកភាពនឹ ងមានសុពលភាពលៅបាន លុោះរតាមតវារតូវបាន
ឯកភាពលដ្ឋយសាំលឡងលឆ្បតមិនតិចជាងប៊ី ភាគបួ នននចាំ នួនអភិ បាលសរុប។
លរកាយព៊ីរកុមរបឹកាភិ បាលបានទទួល ឬមិនបានទទួ លបុ គគលណាមាបក់

(ន៊ី តិបុគគល ឬរូបវនថ

បុគគល) ចូលកបុងសមាជិ កភាព អគគលលខាធិ ការរតូវលផញើលិខិតជូ នដាំណ្ឹងលៅកាន់អបកដ្ឋក់ ពាកយលសបើ
សុាំកុងរយៈលពលរបាាំ
ប
ព៊ីរ (៧) នថៃ ចាប់ ព៊ីកាលបរ ិលចេទននការលបាោះលឆ្បត។

អបកដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំមដលរតូវបានបដិលសធ មិ នអាចដ្ឋក់ ពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាពលឡើងវ ិញបាន
លទកបុងរយៈលពលមួ យឆ្បាំ ចាប់ ព៊ីការបដិលសធដាំ បូង។

របការ ១១៖ កាលបរ ិលចេទមានរបសិទនភាពននសមាជិកភាព
សមាជិកភាពមានរបសិទនភាពចាប់ព៊ីកាលបរ ិលចេទ មដលសមាជិ កបានបង់ នថលសមាជិកដាំបូង និ ង
នថលសមាជិ ករបចាាំឆ្បដ
ាំ ល់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

របការ ១២៖ ការលាមលង/ការបលណ្ថញលចញព៊ីសមាជិកភាព
សមាជិកភាពរតូវបញ្ចប់ កបុងករណ្៊ីដូចខាងលរកាម៖
១.

មរណ្ភាពរបស់រប
ូ វនថបុគគល ឬការបញ្ចប់សាទនភាពរបស់ន៊ីតិបុគគល។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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២.

កងវោះគុណ្វុឌ្ណិ ដូចមានមចងលៅកបុងរបការ ៦ និ ងរបការ ៧។

៣.

ការលាមលង

លដ្ឋយការដ្ឋក់លិខិតលាមលងជាលាយលកខណ្៍អកសរ

លៅកាន់រកុម

របឹកាភិបាល លហើយរកុមរបឹកាភិបាលបានឯកភាពលលើពាកយសុាំលាមលងលនាោះ។
៤.

ការលចញសាលរកមសាទពរអាំ ព៊ីការកស័យធនរបឆ្ាំងនឹ ងសមាជិក។

៥.

ការលចញលសចកថ៊ីសលរមចរបស់តុលាការ មដលរបកាសថា

សមាជិកលនាោះជាបុ គគល

អសមតទភាព។
៦.

តុលាការបានកាត់លទស

ឲ្យជាប់ ពនននាារលដ្ឋយសារបទឧរកិដឌ

លលើកមលងមត

បទលលមើសតូចតាច ឬបទលលមើសមដលមានការពិន័យ មិ នលលើសព៊ីបទលលមើសតូ ចតាច
ឬបទលលមើសមដលរតូវបានរបរពឹ តលថ ដ្ឋយសារការលធវសរបមហស។
៧.

រកុមរបឹកាភិបាល មដលបានលបាោះលឆ្បតាាំរទ ការលុបល្មោះរបស់សមាជិកព៊ី បញ្ា៊ី
សមាជិ ក

តាមរយៈសាំលឡងលឆ្បតមិ នតិចជាងប៊ី ភាគបួ ន

ននចាំ នួនអភិបាលសរុប

សរមាប់មូលលហតុ ណាមួ យដូ ចខាងលរកាម៖
(ក)

ការលធវើសកមមភាពលដ្ឋយលចតនាផធុយនឹ ងផលរបលោជន៍ របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬ

(ខ)

ការរ ាំលលាភបាំ ពានលដ្ឋយលចតនាលលើលកខនិ ក
ថ ៈរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬ

(គ)

ការខកខានមិនបានបង់ នថលសមាជិ កភាពរបចាាំឆ្បាំ

ឬនថលវាយតនមលពិលសសកបុង

រយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ ចាប់ ព៊ីការទទួ លបានលិខិតជូនដាំណ្ឹងផលូវការ
ថា នថលលនោះដល់លពលរតូវបង់ ឬ

(ឃ) អាំលពើ លដ្ឋយលចតនាណាមួ យលដ្ឋយរ ាំលលាភបាំពាន ឬផធុយនឹ ងលសចកថ៊ីសលរមចនន
មោសនបិបាត។
សមាជិកមដលរតូវបានបញ្ឈប់មបបលនោះ

មិ នមានសិទិ ទ
ន ទួ លបានការលចញសងនថលសមាជិ កភាព

ឬការទូទត់លផសងលទៀតមដលខលួនបានបង់ ជូន ស.ភ.ប.ទ.ក្ លឡើយ។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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សមាជិកមដលរតូវបានបញ្ឈប់ មផអកតាមបញ្ដ តិខា
ថ ងលលើ អាចបថឹងជាំ ទស់លៅនឹ ងការបញ្ឈប់លៅ
កបុងមោសនបិបាតលលើកលរកាយ
សាទពរ និងចងកាតពវកិចច។
រូបវនថបុគគល

ឬន៊ីតិបុគគល

លហើយលសចកថ៊ីសលរមចននមោសនបិបាត

មដលមលងជាសមាជិ ករបស់

គឺ ជាលសចកថ៊ីសលរមច

ស.ភ.ប.ទ.ក្

រតូវបាត់បង់ផល

របលោជន៍ទាំងអស់លៅកបុង ឬការទមទរសាំណ្ងចាំ លពាោះរទពយសមផតថិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

របការ ១៣៖ បញ្ា ៊ីសមាជិកភាព
មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា៊ី

រតូវលរៀបចាំបញ្ា៊ីល្មោះសមាជិ ក

និ ងរកាបញ្ា៊ីលនាោះលៅទ៊ី សាបក់ ការរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្។ បញ្ា៊ីលនោះ ោ៉ា ងលោចណាស់រតូវមានព័ ត៌មានដូ ចខាងលរកាម៖
១.

ល្មោះ និងសញ្ហ
ា តិរបស់សមាជិ ក

២.

របលភទសមាជិកភាព

៣.

ល្មោះមដលលរបើកុងការចូ
ប
លរួមកបុងអាជ៊ីវកមម និ ងរបលភទននសហរាស

៤.

អាសយដ្ឋឌនចុោះបញ្ា៊ី និងនរបសណ្៊ីយ៍ននការ ិោល័យរបស់សមាជិក

៥.

កាលបរ ិលចេទននការទទួលឲ្យចូលជាសមាជិ ក និ ងព័ ត៌មានដនទលទៀតមបបលនោះ តាម
មដលអាចរតូវបានសលរមចមថងមាាលលដ្ឋយរកុមរបឹកាភិ បាលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

៦.

លិខិតបញ្ហ
ា ក់សមាជិកភាព មដលរតូវបានចុោះហតទលលខាោ៉ា ងរតឹមរតូវលដ្ឋយរបធាន
និងអគគលលខាធិការ

នឹងរតូវលចញ

និ ងលផញើជូនសមាជិ កន៊ី មួយៗលៅលពលទូទត់នថល

សមាជិ កភាពដាំបូង លហើយនឹ ងរតូវអមមកជាមួយ លដ្ឋយលិខិតមួ យចាប់របស់អគគ
លលខាធិការ
ស.ភ.ប.ទ.ក្

កបុងករមិតមដលលិខិតបញ្ហ
ា ក់លនោះ
រតូវមតរបគល់រតឡប់លៅឲ្យ
វ ិញ របសិនលបើសមាជិកភាពរតូវបានបញ្ចប់លដ្ឋយសារលហតុ ផល

ណាក៏ លដ្ឋយ។
ផ្ផាក្ទី ៤

សិទធិ និងភ្នរក្ិច្ចរបស់សមាជិក្
អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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របការ ១៤៖ សិទិរន បស់សមាជិក
សមាជិកលពញសិទិ ន និងសមាជិកបនាធប់បនសាំរតូវមានសិទិដ
ន ូចខាងលរកាម៖
១.

សិទិទ
ន ទួលបានលសវាជាំនួយ និ ងសុខុមាលភាពព៊ី សមាគមកបុងករមិតលរចើ ន ដូ ចមដល
អាចរតូវបានផថល់ឲ្យ

ទក់ ទងនឹ ងកិ ចចការមដលមានស្សាប់

ស.ភ.ប.ទ.ក្។
២.

លៅកបុងកមមវតទរបស់
ុ

ផថល់លោបល់ ឬសាំណ្ូមពរដល់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬរកុមរបឹកាភិ បាលអាំព៊ីបញ្ហ
ា ណា
មួយទក់ ទងនឹ ងកមមវតទុរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលាលបាំ ណ្ងពរងឹ ង ស.ភ.ប.ទ.ក្។

៣.

មសវងរកការបាំភឺអ
ល ាំព៊ីកិចចការ និ ងរទពយសមផតថិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សបតាមរបការ
៣៧ កថាខណ្ឍទ៊ី ៣។

៤.

ចូលរួមកបុងមោសនបិបាត លដើ មផ៊ីពិភាកាលដញលដ្ឋល ផថល់មតិលោបល់ ឬសួរសាំណ្ួរ
ដល់អភិបាលទាំងឡាយ និ ងលសបើញតថិលៅកបុងកិចចរបជុាំនានា។

៥.

សមាជិ កលពញសិទិន ប៉ាុមនថ មិ នមមនសមាជិកបនាធប់បនសាំ មានសិទិ លន បាោះលឆ្បតលៅកបុង
មោសិនិបា
ប ត របសិនលបើ ពួកលគគឺជាសមាជិ កលពញសិទិ រន បស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ អស់
រយៈលពលោ៉ា ងតិចសាមសិប (៣០) នថៃ មុ នកិ ចចរបជុាំ។

៦.

សមាជិ កលពញសិទិន ប៉ាុមនថ មិ នមមនសមាជិកបនាធប់បនសាំ មានសិទិឈ
ន រល្មោះឲ្យលគ
លបាោះលឆ្បតលរជើសលរ ើសជាអភិ បាល។

របការ ១៥៖ ភារកិចរច បស់សមាជិក
សមាជិកលពញសិទិ ន និងសមាជិកបនាធប់បនសាំ រតូវមានភារកិ ចដ
ច ូ ចខាងលរកាម៖
១.

លារពឲ្យបានខាាប់ខួន
ា
និងលសាមោះរតង់តាមលកខនិ ក
ថ ៈរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

លសចកថ៊ី

សលរមចននមោសនបិបាត និ ងភារកិ ចមច ដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានរបគល់ឲ្យ។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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២.

រកាកិតោនុភាព

និងផលរបលោជន៍ របស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

រពមទាំងរកាជាការ

សមាៃត់នូវបញ្ហ
ា ទាំងឡាយ មដលរតូវបានពិភាកាលៅកបុងមោសនបិបាត ឬកិចចរបជុាំ

រកុមរបឹកាភិបាល ឬដាំលណ្ើរការអាជ៊ីវកមមរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយមិនរតូវលាត
ិ៍ ថ
រតដ្ឋងព័ត៌មានណាមួយ តាមរលបៀបណាមួយ មដលអាចលធវើឲ្យខូ ចលករល្
ម ោះរបស់
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លឡើយ។
៣.

លលើកសធួយ និងាាំរទកិចចការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើ មផ៊ីវឌ្ណនភាពលៅរគប់លពលលវលា
ទាំងអស់។

៤.

រកាភាពចុោះសរមុងកបុងចាំ លណាមសមាជិ កនានា

និ ងអនុ វតថសកមមភាពពាណ្ិជាកមម

តាមរលបៀបមួយមដលជួយាបលៅវ ិញលៅមក និ ងលសាមោះរតង់ ។
៥.

សមាជិ កមដលរតូវលាមលង
ណាមួ យ

ឬបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់ខួនលដ្ឋយសារលហតុ
ល
ផល

នឹងលៅមតមានកាតពវកិចចទូទត់នថលសមាជិ កភាព

ឬនថលវាយតនមលពិលសស

មដលលៅជាំពាក់ដមដល។
៦.

សមាជិ កណាមាបក់មដលបានបថូរល្មោះ រតកូល សញ្ហ
ា តិ អាសយដ្ឋឌនការ ិោល័យ
របលភទសហរាស

ឬតាំណាងលពញសិទរិន បស់ន៊ីតិបុគគល

លលខាធិការជាលាយលកខណ្៍អកសរកបុងរយៈលពលសាមសិប

រតូវជូនដាំ ណ្ឹងដល់អគគ

(៣០)

នថៃ

លរកាយព៊ី

ការផ្ទលស់បូរ។
ថ

ផ្ផាក្ទី ៥

ំ ូង និងនលលសមាជិក្ភ្នពរបច ំឆ្ា ំ
នលលសមាជិក្ភ្នពដប

របការ ១៦៖ នថលសមាជិកភាពដាំបូង និងនថលសមាជិកភាពរបចាាំឆ្បាំ
សមាជិកលពញសិទិ ន និងសមាជិ កបនាធប់បនសាំរតូវបង់ នថលសមាជិកភាពដាំបូង និ ងនថលសមាជិ កភាព
របចាាំឆ្បាំ ដូ ចរតូវបានកាំណ្ត់លដ្ឋយការលបាោះលឆ្បតលៅកបុងមោសនបិបាត មដលមានសមាជិកលពញ
សិទិម
ន ិនតិចជាងប៊ីភាគបួនមានវតថមាន។

របការ ១៧៖ នថលវាយតនមលពិលសស

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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ស.ភ.ប.ទ.ក្

អាចរបមូ លនថលវាយតនមលពិលសសមថងមាាល

ដូ ចរតូវបានកាំណ្ត់លដ្ឋយការលបាោះ

លឆ្បតលៅកបុងមោសនបិបាតមដលមានសមាជិ កលពញសិទិ ម
ន ិ នតិ ចជាងប៊ី ភាគបួ នមានវតថមាន។
ផ្ផាក្ទី ៦
រក្ុមរបឹក្ាភិបាល

របការ ១៨៖ ការលរជើសលរ ើសរកុមរបឹកាភិបាល
១.

នឹងមានរកុមរបឹកាភិបាលមួ យ លដើ មផ៊ីរគប់រគងកិចចការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សប
តាមកមមវតទុរបស់ខួន
ល

និងលដើ មផ៊ីតាំណាងឲ្យ

ស.ភ.ប.ទ.ក្

ទក់ទងនឹងបុគគលមដលមិនមមនសមាជិក។

លៅកបុងកិចចការនានា

រកុមរបឹកាភិបាលរតូវមានសមាជិកលពញសិទិ ន ោ៉ា ងលោចណាស់ របាាំ (៥)

នាក់

មដលព៊ីរភាគប៊ី ននសមាជិ កទាំងលនោះរតូវមានសញ្ហ
ា តិកមពុជា។
២.

អភិបាលជាប់ លឆ្បតរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

សនបិបាតរបចាាំឆ្បាំណាមួ យ

លហើយរតូវបលរមើ ការង្ករសរមាប់រយៈលពល

នឹ ងរតូវបានលរជើសលរ ើសលៅកបុងមោ
៣

ឆ្បាំ។

អាណ្តថិលរចើនលលើក អាចលធវើលៅបានសរមាប់អាណ្តថិជាប់ៗាបលរចើ នបាំផុត ២ លលើក
កបុងមួយមុខតាំមណ្ង។
៣.

ការលរជើសលរ ើសអភិបាលរតូវលធវើលឡើងស្សបតាមលាលការណ្៍ដូ ចខាងលរកាម៖ ទ៊ី មួយ
ការលបាោះលឆ្បតលដ្ឋយសមាៃត់

ទ៊ី ព៊ីរ

សមាជិកលពញសិទិរន តូវលសបើមតងតាាំងដល់មោ

សនបិបាតរបចាាំឆ្បន
ាំ ូវសមាជិកលពញសិទិ ន មដលពួ កលគចង់លរជើសលរ ើសជាអភិ បាល និ ង
ទ៊ីប៊ី ការលសបើមតងតាាំង នឹងរតូវាាំរទលដ្ឋយសមាជិកលពញសិទិន ោ៉ា ងលោចណាស់
ព៊ីរនាក់លផសងលទៀត។ បុគគលមដលទទួ លសាំលឡងលឆ្បតខពស់បាំផុតតាមលាំដ្ឋប់ លាំលដ្ឋយ
នឹងកាលយជាអភិបាល

លោងតាមចាំ នួនមដលបានកាំ ណ្ត់លៅកបុងកថាខណ្ឍទ៊ី មួយនន

របការ ១៨ លនោះ និងលោងតាមលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំមដល
ពាក់ព័នន។ របសិនលបើ មានបុ គគលលរចើ ននាក់ ទទួ លសាំលឡងលឆ្បតលសមើាបសរមាប់មុខ
តាំមណ្ងអភិបាលមដលទាំលនរចុងលរកាយ

លពលលនាោះ

មោសនបិបាតរតូវលបាោះលឆ្បត

លឡើងវ ិញចាំលពាោះមតបុគគលមដលទទួ លបានសាំលឡងលឆ្បតលសមើាបប៉ាុ លណាតោះ។ របសិនលបើ
សាំលឡងលឆ្បតលសមើាបមថងលទៀត ការលរជើ សលរ ើសលដ្ឋយផសងសាំណាងនឹ ងរតូវអនុ វតថ។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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៤.

លទោះប៊ីជាមានបញ្ដ តិនថ នកថាខណ្ឍទ៊ី ៣ ខាងលលើក៏លដ្ឋយ មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំអាច
អនុម័តលសចកថ៊ីសលរមចកបុងការលរជើ សលរ ើសលរបើរបាស់លាលការណ្៍លបាោះលឆ្បតលផសងព៊ី
លាលការណ្៍មដលបានបញ្ហ
ា ក់ ខាងលលើ។

៥.

អភិបាលទាំងឡាយ នឹងរតូវលបាោះលឆ្បតលរជើ សលរ ើសព៊ីកុងចាំ
ប
លណាមពួ កលគ នូ វអភិ បាល
លដើ មផ៊ីបាំលពញមុខតាំមណ្ង ោ៉ា ងលោចណាស់ ចាំនួន ៥ ដូ ចខាងលរកាម៖
(ក)
(ខ)
(គ)

របធាន (រតូវមានសញ្ហ
ា តិកមពុជា)

អគគនាយក (រតូវមានសញ្ហ
ា តិ កមពុជា)
លហរញ្ដិក (រតូវមានសញ្ហ
ា តិ កមពុជា)

(ឃ) មន្រនថ៊ីវ ិជាាជ៊ីវៈ
(ង)

មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា៊ី

អភិបាលទាំងឡាយ នឹងរតូវលបាោះលឆ្បតលរជើ សលរ ើសកបុងចាំលណាមពួ កលគ នូ វអភិ បាល
លផសងលទៀត

លដើ មផ៊ីបាំលពញមុខតាំមណ្ងខាងលរកាម

ឬតាមមដលអាចសលរមចលដ្ឋយ

លសចកថ៊ីសលរមចរបស់រកុមរបឹកាភិ បាល។

៦.

(ច)

មន្រនថ៊ីទាំនាក់ទាំនងសាធារណ្ៈ

(ឆ)

អនុរបធាន

មុខតាំមណ្ងរបស់អភិបាលនឹ ងរតូវបានមតងតាាំង លោងតាមភាពស័កិ ស
ថ ម និ ងការ
ឯកភាពរបស់រកុមរបឹកាភិបាល។

៧.

សមាជិ ករកុមរបឹកាភិបាលទាំងអស់រតូវលធវើសកមមភាពលដ្ឋយមិ នទទួ លបានលាភការ
អវ៊ីលឡើយ។

របការ ១៩៖ ការចាកលចញ/ការលាមលងព៊ីមុខតាំមណ្ងអភិបាល
អភិបាលអាចចាកលចញ/លាមលងព៊ីមុខតាំមណ្ងអភិ បាល កបុងករណ្៊ីដូ ចខាងលរកាម៖
១.

ការចាកលចញលៅលពលផុតកាំ ណ្ត់អាណ្តថិននមុ ខតាំមណ្ង។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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២.

ការលាមលងមដលមានការឯកភាពមដលផថល់លដ្ឋយរកុមរបឹកាភិ បាល។

៣.

ការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់សមាជិ កមដលតាំ ណាងលដ្ឋយអភិ បាល។

៤.

មោសនបិបាតលបាោះលឆ្បតទមាលក់ព៊ីមុខតាំ មណ្ងអភិ បាល។

៥.

រតូវបានកាត់លទសឲ្យជាប់ទណ្ឍកមមមានរយៈលពលកាំ ណ្ត់។

៦.

ការបញ្ចប់ជាតាំណាងលពញសិទរិន បស់សមាជិកលពញសិទិ។
ន

៧.

សមាជិ ករកុមរបឹកាភិបាលមដលអវតថមានព៊ី កិចចរបជុរាំ កុមរបឹកាភិ បាលចាំនួនប៊ីលលើក
ជាប់ៗាប លដ្ឋយពុាំមានការអនុញ្ហដតព៊ីរបធាន អាចរតូវបានរបកាសលដ្ឋយសាំលឡង
លឆ្បតប៊ីភាគបួ នននរកុមរបឹកាភិ បាលថា
រកុមរបឹកាភិបាល។

៨.

បានលបាោះបង់មុខតាំ មណ្ងរបស់ខួនលៅកប
ល
ុង

អភិបាលមដលមលងរតូវបានជួ លលដ្ឋយសមាជិ ក នឹ ងរតូវចាត់ទុកថាបានលាមលងព៊ី
រកុមរបឹកាភិបាល

លដ្ឋយមានរបសិទនភាពចាប់ ព៊ីកាលបរ ិលចេទននការបញ្ចប់ការង្ករ

មបបលនោះតលៅ។

របការ ២០៖ របសិទនភាពននការចាកលចញ ឬការលាមលងរបស់អភិបាល
របសិនលបើ អភិ បាលចាកលចញព៊ីមុខតាំមណ្ង មុ នលពលផុ តកាំណ្ត់ អាណ្តថិរបស់ខួន
ល លហើយចាំនួន

សរុបននអភិបាលមដលលៅសល់លសមើនឹង ឬលរចើ នជាងរបាាំ (៥) នាក់ រកុមរបឹកាភិ បាលអាចមតង
តាាំងសមាជិកលពញសិទិមា
ន ប ក់ ឲ្យលធវើជាអភិ បាលជាំ នួសឲ្យអភិ បាលមដលចាកលចញ ការមតងតាាំង
លនោះនឹងរតូវដ្ឋក់លសបើ

លដើ មផ៊ីទទួលការអនុ ម័តព៊ី សមាជិ ករបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

សនបិបាតសាមញ្ដ លៅលពលបនាធប់។

លៅកបុងមោ

របសិនលបើអភិបាលចាកលចញព៊ីមុខតាំមណ្ង មុ នលពលផុតកាំ ណ្ត់អាណ្តថិរបស់ខួន
ល លហើយចាំ នួន
សរុបននអភិបាលមដលលៅសល់តិចជាងរបាាំ (៥) នាក់ អភិ បាលមដលលៅសល់រតូវលកាោះមោ
សនបិបាតសាមញ្ដននសមាជិ ករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើ មផ៊ីលរជើ សលរ ើសអភិបាលថម៊ី លដើ មផ៊ីបាំលពញរកុម
របឹកាភិ បាល។

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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អភិបាលមដលរតូវបានលរជើសលរ ើស អនុលលាមតាមរបការ ២០ លនោះ រតូវសទិតកបុងមុខតាំមណ្ង
លោងតាមអាណ្តថិរបស់អភិបាលមដលចាកលចញ។
របសិនលបើរកុមរបឹកាភិបាលទាំងមូល

ចាកលចញព៊ី មុខតាំមណ្ង

មុ នលពលផុតកាំណ្ត់អាណ្តថិ

របស់ខួន
ល រកុមរបឹកាភិបាលមដលចាកលចញរតូវលរៀបចាំ មោសនបិបាតសាមញ្ដននសមាជិ ក លដើ មផ៊ី
លធវើការលបាោះលឆ្បតលរជើសលរ ើសរកុមរបឹកាភិ បាលថម៊ី។

របការ ២១៖ កូរម
ុ ៉ា
កិចចរបជុាំ រកុមរបឹកាភិបាលនឹ ងរតូវចូលរួមលដ្ឋយអភិ បាល ោ៉ា ងលោចណាស់ ប៊ីភាគបួនននចាំ នួន
អភិបាលសរុប លដើ មផ៊ីបលងាើតកូរម
៉ាុ មួ យ។

របការ ២២៖ លសចកថ៊ីសលរមច
លសចកថ៊ីសលរមចណាមួ យននកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិ បាល

រតូវមតលធវើលឡើងមផអកលលើសាំលឡងលឆ្បតប៊ី

ភាគបួន។
របសិនលបើ រកុមរបឹកាភិបាល

អនុម័តលសចកថ៊ីសលរមច

លដ្ឋយលលមើសនឹ ងវ ិធានមដលបានកាំ ណ្ត់

លសចកថ៊ីសលរមចលនាោះនឹងរតូវចាត់ ទុកជាលមាឃៈ។

របការ ២៣៖ របធាន
របធាន គឺជារបធានននកិចចរបជុាំ លហើយរបសិនលបើរបធានអវតថមាន គឺ អនុរបធាន ឬរបសិនលបើ ទាំង
របធាន និងអនុរបធានអវតថមាន គឺអភិបាលមាបក់ មដលលរជើ សលរ ើសលដ្ឋយអភិ បាលមដលចូលរួម។
ន៊ីតិវ ិធ៊ីលនោះនឹងរតូវបានលរបើរបាស់

សរមាប់មតកិ ចចរបជុាំមដលរបធាន

និ ងអនុ របធានអវតថមាន

ប៉ាុលណាតោះ។

របការ ២៤៖ កិចចរបជុាំ
កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិបាល ោ៉ា ងលោចណាស់មួយ នឹ ងរតូវបានលធវើលឡើងជាលរៀងរល់មខ លោង
តាមការជូ នដាំ ណ្ឹងមដលលចញលដ្ឋយអគគលលខាធិការរយៈលពលរបាាំព៊ីរនថៃមុនកិចចរបជុ។
ាំ
ជាងលនោះ
លៅលទៀត របសិនលបើ ចាាំបាច់ របធាន ឬអនុ របធាន ឬអភិ បាលមួ យចាំ នួន មដលមិ នតិ ចជាងប៊ី (៣)
នាក់ អាចលកាោះរបជុាំពិលសសមួយ (លដ្ឋយជូ នដាំ ណ្ឹងដល់សមាជិករកុមរបឹកាភិបាលលផសងលទៀត
អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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រយៈលពលដប់បួន (១៤) នថៃមុនកិចចរបជុ)ាំ ។ សរមាប់កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិ បាលទាំងអស់ កាំ ណ្ត់
លហតុ ជាលាយលកខណ្៍អកសរននកិចចរបជុាំចាាំបាច់រតូវមតលចញផាយ។

របការ ២៥៖ ការលាមលងរបស់អភិបាលថម៊ី
លរកាយលពលលរជើ សលរ ើសអភិ បាលថម៊ី រកុមរបឹកាភិ បាលចាស់រតូវដ្ឋក់កាំណ្ត់ រតាជាលាយលកខណ្៍
អកសរននលទនផលលបាោះលឆ្បតលរជើសលរ ើស

និ ងបញ្ា៊ីល្មោះរបស់រកុមរបឹ កាភិ បាលមដលបលងាើតថម៊ី

លដើ មផ៊ីលធវើការចុោះបញ្ា៊ីលៅរកសួងមោនផធ លដ្ឋយចមលងជូ នរកសួងសាធារណ្ការ និ ងដឹកជញ្ូា ននន
រពោះរជាណាចរកកមពុជា កបុងរយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ លរកាយការលបាោះលឆ្បតលរជើ សលរ ើស។
សាំលៅចមលងមួយចាប់ ននការចុ ោះបញ្ា៊ីសមាជិ ករកុមរបឹកាភិបាលថម៊ី នឹ ងរតូវរកាទុ កលដ្ឋយ
អគគលលខាធិ ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើ មផ៊ីទុកជាកាំណ្ត់រតា។

របការ ២៦៖ អាំណាច និងភារកិចច
អាំណាច និងភារកិ ចរច បស់រកុមរបឹកាភិបាល មានដូ ចខាងលរកាម៖
១.

របតិបតថិកិចចការ និងអាជ៊ី វកមមរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សបតាមលកខនិក
ថ ៈ និ ងលសចកថ៊ី
សលរមចននមោសនបិបាត។

២.

មតងតាាំងអភិបាលឲ្យកាន់មុខតាំមណ្ងលផសងៗលៅកបុងរកុមរបឹកាភិបាល។

៣.

អនុម័តបទបញ្ហ
ា និងលាលការណ្៍មណ្នាាំអាំព៊ីការអនុ វតថការង្កររបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្
ស្សបតាមកមមវតទុរបស់ខួន។
ល

៤.

ជួល មតងតាាំង និងដកហូតព៊ី មុខតាំ មណ្ងនូ វទ៊ី របឹកាននរកុមរបឹកាភិបាល អនុគណ្ៈ
កមាមធិការ មន្រនថ៊ី និងបុគគលិកននរកុមរបឹកាភិ បាល លដើ មផ៊ីអនុវតថសកមមភាពជាក់ លាក់
នានា។ ទ៊ីរបឹកាទាំងលនោះអាចរតូវបានលរជើ សលរ ើស ព៊ី កុងចាំ
ប
លណាមអភិបាលបចចុបផនប
សមាជិ ក ឬបុគគលមដលមិនមមនសមាជិ ករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

៥.

ពិចារណាបញ្ហ
ា លផសងៗ
ស.ភ.ប.ទ.ក្។

មដលអាចលកើ តលឡើង

និ ងសទិតលៅកបុងកមមវតទុរបស់

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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៦.

ធានាថា កិចចសនោ និងកិចចរពមលរពៀងទាំងអស់រតូវមតមានការឯកភាពព៊ី រកុមរបឹ កា
ភិបាល និងរតូវចុោះហតទលលខាលដ្ឋយរបធាន និ ងរបថាប់ រតារបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

៧.

រតួតពិនិតយថា សមាគមមិនមានជាប់ពាក់ព័នននឹងសកមមភាពនលោបាយ ឬអនុញ្ហដត
ឲ្យមានការលរបើរបាស់មូលនិ ធិ
បាយ។

៨.

និ ង/ឬទ៊ី តាាំងរបស់ខួនសរមាប់
ល
លាលបាំ ណ្ងនលោ

រតួតពិនិតយថា មូលនិធិរបស់សមាគម នឹ ងមិ នរតូវបានលរបើ របាស់ លដើ មផ៊ីទូទត់របាក់
ពិន័យរបស់សមាជិកមដលរតូវបានកាត់ លទសលដ្ឋយតុ លាការ។

របការ ២៨៖ ភារកិចរច បស់អភិបាល
ភារកិចរច បស់អភិបាល កបុងការបាំលពញមុ ខតាំ មណ្ងជាក់ លាក់លៅកបុង ស.ភ.ប.ទ.ក្ មានដូ ចខាង
លរកាម៖
១.

របធានមានភារកិចមច ណ្នាាំការអនុវតថកិចចការរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

តាំ ណាងឲ្យ

ស.ភ.ប.ទ.ក្

លៅកបុងកិ ចចការនានាទក់ ទងនឹ ងបុ គគលមិនមមនសមាជិក និ ងលធវើជា
របធានននកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិ បាល និ ងមោសនបិបាត ដូ ចមានបញ្ហ
ា ក់ លៅកបុង
របការ ២៨។
២.

អនុរបធានមានភារកិចជ
ច ួយរបធាន លៅកបុងកិចចការទាំងឡាយ លរកាមអាំ ណាច និ ង
សិទិអ
ន ាំណាចរបស់របធាន
និ ងលធវើសកមមភាពជាំ នួសឲ្យរបធាន
កបុងលពលរបធាន
អវតថមាន និងអនុវតថភារកិចលច ផសងលទៀត តាមមដលរកុមរបឹកាភិ បាលអាចរបគល់ឲ្យ។

៣.

អគគលលខាធិការមានភារកិ ចផ្ទ
ច ល ស់បូរលិ
ថ
ខិតលឆលើយឆលង រកាឯកសារលផសងៗ ផសពវផាយ

សកមមភាព និងសមិ ទនផលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ និ ងជាលលខាធិការលៅកបុងកិចចរបជុាំ
រកុមរបឹកាភិបាល និងមោសនបិបាត។ អគគលលខាធិ ការរតូវអនុ វតថភារកិ ចលច ផសងលទៀត
តាមមដលរកុមរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។

អគគលលខាធិ ការ

ក៏ រតូវកាន់ កាប់រតា

របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយនឹងលចញលិខិតបញ្ហ
ា ក់ សមាជិកភាពផងមដរ។
៤.

លហរញ្ដឹកមានភារកិចរច តួតពិនិតយចាំ ណាយទាំងអស់ រកាទុ កឲ្យមានសុវតទិភាព និ ង
ទូទត់ លដ្ឋយលរបើថវ ិការបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រពមទាំងលរៀបចាំបញ្ា៊ីហិរញ្ដ វតទុ។
អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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លហរញ្ដឹករតូវមតធានាថា បញ្ា៊ីរទពយសមផតថិរតូវបានរកា និ ងទុកលៅទ៊ី សាបក់ ការរបស់
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយរតូវអនុ វតថភារកិ ចលច ផសងលទៀត ដូ ចមដលរកុមរបឹកាភិបាលអាច
របគល់ឲ្យ។
៥.

មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា៊ី មានភារកិចដ
ច ាំ លណ្ើរការពាកយលសបើសុាំចូលជាសមាជិកថម៊ី ការលសុើបអលងាត
អាំព៊ីការរបុងរបយ័តបហត
ម ់ចត់

និ ងរបាយការណ្៍សរមាប់អភិ បាលទាំងឡាយ

លដើ មផ៊ី

អនុម័ត ឬបដិលសធ រពមទាំងលរៀបចាំ និ ងរកាបញ្ា៊ីល្មោះសមាជិ ករបស់ស.ភ.ប.ទ.ក្
និងអនុវតថភារកិ ចលច ផសងលទៀត ដូ ចមដលរកុមរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។
៦.

មន្រនថ៊ីវ ិជាាជ៊ីវៈ មានភារកិ ចស
ច រមបសរមួលកមមវ ិធ៊ីបណ្ុថ ោះបណា
ថ លរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្
រពមទាំងសហការជាមួ យ

អងគការពាក់ ព័ននលផសងលទៀត

ទក់ ទងនឹ ងកមមវ ិធ៊ីបណ្ុថ ោះ

បណា
ថ ល និងអនុវតថភារកិចលច ផសងលទៀត ដូ ចមដលរកុមរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។
៧.

មន្រនថ៊ីទាំនាក់ទាំនងសាធារណ្ៈ

មានភារកិ ចលច រជើ សលរ ើសសមាជិ កថម៊ីៗ

លដ្ឋយមានការ

ាាំរទព៊ី រកុមរបឹកាភិបាលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លរៀបចាំ សកមមភាពរបស់សមាជិក និ ង
អនុវតថភារកិ ចលច ផសងលទៀត តាមមដលរកុមរបឹកាភិ បាលអាចរបគល់ឲ្យ។
អភិបាលមិ នទទួ លខុសរតូវផ្ទធល់ខួន
ល ចាំ លពាោះសកមមភាព ឬការខកខានមិ នបានលធវើសកមមភាពណា
មួយលឡើយ

លលើកមលងមតសកមមភាពទាំងឡាយណា

មដលទក់ ទងនឹ ងការលកងបនលលាំ ដ្ឋយការ

របរពឹតខ
ថ ុសឆគងលដ្ឋយលចតនា។ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតូវលចញសងអភិបាលទាំងអស់ចាំលពាោះរល់ការ
ចាំណាយទាំងឡាយរបស់បុគគលលនាោះ
សាំណ្ង

បណ្ឹថ ង

វ ិធានការ

សកមមភាពមិនរតឹមរតូវ

ទក់ ទងនឹ ងការការពារ

ឬការលដ្ឋោះស្សាយការទមទរ

ឬការបថឹងផថល់ណាមួ យមដលលកើ តលចញព៊ីបុគគល

មដលបានលធវើ

របស់អភិបាលពាក់ ព័នននឹងការលកងបនលលាំ ដ្ឋយការរបរពឹ តខ
ថ ុ សឆគងលដ្ឋយ

លចតនា។
ផ្ផាក្ទី ៧
មហាសនាិបាត្

របការ ២៨៖ មោសនបបា
ិ ត
មោសនបិបាតមានប៊ីរបលភទ៖

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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១.

មោសនបិបាតសាមញ្ដ រតូវបានលធវើលឡើង លដើ មផ៊ីសលរមចលលើបញ្ហ
ា ធមមតា មដលសទិតលៅ
លរៅអាំណាច មដលផថល់ជូនរកុមរបឹកាភិ បាល និ ងមដលមិ នមកមរបដល់លកខនិក
ថ ៈ។

២.

មោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដរតូវបានលរៀបចាំលឡើង លដើ មផ៊ីសលរមចលលើបញ្ហ
ា វ ិសាមញ្ដ មដល
មកមរបរបការមួ យ ឬលរចើនននលកខនិក
ថ ៈ។

៣.

មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បមា
ាំ នលកខណ្ៈជាកាតពវកិចច និ ងរតូវមតលរៀបចាំ លឡើងកបុងមួ យឆ្បាំ
មថង។

របការ ២៩៖ កាលវ ិភាគននមោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ
មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ នឹងរតូវលរៀបចាំលឡើងកបុងមខធបូ ននឆ្បាំន៊ីមួយៗ ឬមិ នយឺតជាងចុ ងមខកុ មភៈ នន
ឆ្បាំបនាធប់លឡើយ។

របការ ៣០៖ ការជូនដាំណ្ឹងសរមាប់មោសនបិបាត និងមោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ
តាមរយៈអគគលលខាធិការ

រកុមរបឹកាភិ បាលរតូវលផញើលិខិតជូ នដាំ ណ្ឹងអាំ ព៊ីមោសនបិបាតន៊ី មួយៗ

លដ្ឋយបញ្ហ
ា ក់នូវកាលបរ ិលចេទ លពលលវលា ទ៊ី កមនលង និ ងរលបៀបវារៈដល់សមាជិកទាំងអស់ តាម
នរបសណ្៊ីយ៍ ទូរសារ ឬអុ៊ីមមល លោងតាមអាសយដ្ឋឌនរបស់ពួកលគមដលមានលៅកបុងបញ្ា៊ីល្មោះ
សមាជិក មិនឲ្យយឺតជាង ១៥ នថៃ មុនកិ ចចរបជុាំមដលបានលរាងទុ កលឡើយ។

របការ ៣១៖ កូរម
ុ ៉ា
ោសិបមួយភាគរយ (៥១) ននចាំនួនសរុបននសមាជិ កលពញសិទប
ិន លងាើតបានជាកូ រម
៉ាុ មួ យលៅកបុង
មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ និងមោសនបិបាតសាមញ្ដ។
លដ្ឋយមិ នប៉ា ោះពាល់ដល់ចាំណ្ុចខាងលលើ

សមាជិកលពញសិទិ រន គប់ រប
ូ អាចមតងតាាំងតាំណាងមាបក់

លដើ មផ៊ីតាំណាងឲ្យពួកលគលៅកបុងកិ ចចរបជុាំ ជាក់លាក់។
លិខិតុបករណ្៍របស់តាំណាង រតូវមានទរមង់ដូចមដលរកុមរបឹកាភិបាល អាចកាំ ណ្ត់ មថងមាាល
លហើយនឹ ងរតូវបញ្ូា ន លដើ មផ៊ីលៅដល់សមាគមលៅទ៊ីសាបក់ ការចុ ោះបញ្ារ៊ី បស់សមាគម មិ នឲ្យយឺត

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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ជាងនមភបួន (២៤) លមា៉ា ង មុនលពលលវលាមដលបានកាំ ណ្ត់សរមាប់កិចចរបជុាំលនាោះ លបើ មិនដូ លចាបោះលទ
តាំណាងលនាោះនឹងរតូវបានចាត់ទុកថា ពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។

របការ ៣២៖ ការខកខានមិនមានកូរម
ុ ៉ា រគប់រាន់
របសិនលបើ ពុាំមានកូ រម
៉ាុ លទលនាោះ លហើយរយៈលពលមួយលមា៉ា ងបានកនលងផុ តលៅលរកាយលពលលកាោះរបជុាំ
មដលបានលរាងទុក លៅលពលលនាោះ៖
ក.

របសិនលបើ មោសនបិបាតរតូវបានលកាោះលធវើលឡើងស្សបតាមសាំលណ្ើរបស់សមាជិ ក
មោសនបិបាតនឹងរតូវលុបលចាល។

ខ.

របសិនលបើមោសនបិបាត

មិ នរតូវបានលកាោះលធវើលឡើង

អនុ លលាមតាមសាំលណ្ើ

របស់សមាជិ ក មោសនបិបាតនឹ ងរតូវបានលលើកលពល និ ងលកាោះលធវើលឡើងវ ិញកបុង

រយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ ចាប់ ព៊ីកាលបរ ិលចេទននកិចចរបជុាំ លលើកទ៊ី មួយ។
លៅកបុងកិ ចចរបជុាំ លលើកទ៊ី ព៊ីរលនោះ វតថមានរបស់សមាជិកលពញសិទក
ិ ន ុងចាំ
ប
នួនណា
ក៏លដ្ឋយ រតូវបានបលងាើតបានជាកូរម
ុ ៉ា មួ យ។

របការ ៣៣៖ លសចកថ៊ីសលរមច
លសចកថ៊ីសលរមចននមោសនបិបាត លលើកមលងមតមានមចងលផសងព៊ី លនោះលៅកបុងលកខនិ ក
ថ ៈលនោះ នឹ ង
រតូវសលរមចលដ្ឋយសាំឡងលឆ្បតភាគលរចើ ន។

របសិនលបើសាំលឡងលឆ្បតលសមើាប

លទោះជាការលបាោះ

លឆ្បតលដ្ឋយលលើកនដកថ៊ី ការលបាោះលឆ្បតសមាៃត់ ឬវ ិធ៊ី លផសងលទៀតកថ៊ី របធានកិ ចចរបជុាំ មានសាំលឡង
លឆ្បតបមនទម និងសលរមច។

របការ ៣៤៖ របធានមោសនបិបាត
របធាន គឺជារបធានមោសនបិបាត លហើយរបសិនលបើ របធានអវតថមាន គឺ អនុ របធាន ឬរបសិនលបើ
ទាំងរបធាន និងអនុរបធានអវតថមាន គឺ អភិ បាលមាបក់ មដលរតូវបានលបាោះលឆ្បតលរជើ សលរ ើសលដ្ឋយ
អភិបាលមដលចូ លរួម។ ន៊ីតិវ ិធ៊ីលនោះនឹងរតូវបានលរបើរបាស់ សរមាប់មតកិចចរបជុាំមដលរបធាន និ ង
អនុរបធានអវតថមានប៉ាុលណាតោះ។

របការ ៣៥៖ វ ិធ៊ីលបាោះលឆ្បត

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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មានមតសមាជិកលពញសិទិ ប
ន ៉ាុ លណាតោះមានសិទិលន បាោះលឆ្បត

លហើយសមាជិកលពញសិទិ ន
ន ៊ី មួយៗមាន

សាំលឡងលឆ្បតមួយ។ លៅកបុងមោសនបិបាត លសចកថ៊ីសលរមចណាមួយមដលលសបលើ ឡើងសរមាប់ការ
លបាោះលឆ្បតនឹងរតូវសលរមចលដ្ឋយការលលើកនដ ឬវ ិធ៊ី លផសងលទៀតមដលបង្កាញោ៉ា ងចាំហអាំ ព៊ីរលបៀប
មដលសមាជិ កមានវតថមានលសបើសុាំការលបាោះលឆ្បតជាសមាៃត់ ។

របការ ៣៦៖ កិចចការមដលលធវើលឡើងលៅកបុងមោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ
បញ្ហ
ា នានាមដលរតូវលដ្ឋោះស្សាយលៅកបុងមោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ មានដូ ចជា៖
១.

ពិចារណាលលើរបាយការណ្៍របចាាំឆ្បាំ

មដលបង្កាញអាំ ព៊ីវឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការ

របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងអាំឡុងវដឋននឆ្បាំកនលងមក។
២.

ពិចារណាលលើតារងតុលយការរបចាាំឆ្បាំ

របាយការណ្៍ចាំ ណ្ូលចាំណាយ

និ ងបញ្ា៊ី

ចាំណ្ូលចាំណាយសរមាប់ឆ្បាំហិរញ្ដ វតទកនល
ុ ងមក មដលរតូវបានលធវើសវនកមមោ៉ាងរតឹម
រតូវលដ្ឋយសវនករ។
៣.

ការលបាោះលឆ្បតលរជើសលរ ើសរកុមរបឹកាភិ បាល។

៤.

ការមតងតាាំងសវនករ។

របការ ៣៧៖ កិចចការមដលលធវើលឡើងលៅកបុងមោសនបិបាតសាមញ្ដ
បញ្ហ
ា មដលគួររតូវបានលដ្ឋោះស្សាយលៅកបុងមោសនបិបាតសាមញ្ដ គឺ៖
១.

ការឯកភាពលលើកាំណ្ត់លហតុននមោសនបិបាតសាមញ្ដ កនលងមក។

២.

បញ្ហ
ា លផសងលទៀតមដលសទិតលៅលរៅមដនអាំ ណាចរបស់រកុមរបឹកាភិ បាល។

៣.

បញ្ហ
ា លផសងលទៀតណាមួយ មដលការជូ នដាំ ណ្ឹងមិនតិចជាងដប់បួន (១៤) នថៃ រតូវបាន
ផថល់ឲ្យជាលាយលកខណ្៍អកសរចាំ លពាោះ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលកខខណ្ឍថា កិ ចចរបជុាំអាច
ពិចារណាលលើបញ្ហ
ា ណាមួយ មដលទក់ ទងនឹ ងបញ្ហ
ា លនាោះការជូ នដាំ ណ្ឹងមបបលនោះមិ ន

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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រតូវបានផថល់ជូន របសិនលបើ សមាជិកប៊ីភាគបួន (៣/៤) មដលមានវតថមាន យល់រពម
ឲ្យមានការលដ្ឋោះស្សាយ និងពិ ភាកាអាំ ព៊ីបញ្ហ
ា លនាោះ។

របការ ៣៨៖ កូរម
ុ ៉ា លៅកបុងមោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ
លៅកបុងមោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ សមាជិកលពញសិទិន ោ៉ា ងលោចណាស់ ប៊ីភាគបួន (៣/៤) រតូវ
បលងាើតបានជាកូរម
ុ ៉ា មួយ។
លដ្ឋយមិ នប៉ា ោះពាល់ដល់ចាំណ្ុចខាងលលើ សមាជិកលពញសិទិ រន គប់ រប
ូ អាចមតងតាាំងតាំណាងមាបក់ឲ្យ
លធវើជាតាំណាងរបស់ពួកលគលៅកបុងកិចចរបជុាំ ជាក់ លាក់ ណាមួ យ។
លិខិតុបករណ្៍របស់តាំណាងរតូវសទិតកបុងទរមង់ ដូចមដលរកុមរបឹកាភិ បាលអាចកាំ ណ្ត់មថងមាាល
និងរតូវបញ្ូា នលៅដល់សមាគម

លៅទ៊ីសាបក់ការចុ ោះបញ្ា៊ីរបស់សមាគម

មិ នឲ្យយឺតជាងនមភបួន

(២៤) លមា៉ា ង មុនលពលលវលាកាំណ្ត់សរមាប់កិចចរបជុាំលនាោះ លបើ មិនដូ លចាបោះលទ តាំ ណាងលនាោះនឹ ងរតូវ
បានចាត់ទុកថា ពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។

របការ ៣៩៖ ការលរៀបចាំរបាយការណ្៍
កិចចរបជុាំ និងកាំណ្ត់ លហតុកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិបាល មោសនបិបាត កិ ចចរបជុាំ លផសងលទៀតរបស់
សមាជិក និ ងកិ ចចរបជុាំ របស់អនុ គណ្ៈកមាមធិ ការ នឹងរតូវកត់ រតាទុកលរៀងរល់លពលមដលកិ ចចរបជុាំ
រតូវបានលធវើលឡើង លហើយរតូវដ្ឋក់ជូនលដើ មផ៊ីលសបើសកា
ុាំ រឯកភាពលដ្ឋយកិ ចចរបជុប
ាំ នាធប់។ កាំ ណ្ត់ លហតុ
មដលរតូវបានឯកភាព អាចរតូវបានពិនិតយលមើ លលដ្ឋយសមាជិក។
ផ្ផាក្ទី ៨
ហិរញ្ញ វត្ថុ មូលនិធិពិទសស និងគណទនយយ

របការ ៤០៖ ឆ្បសា
ាំ រលពើ ពនន
នថៃទ៊ី៣១ ននមខធបូ ននឆ្បាំន៊ីមួយៗ រតូវបានចាត់ ទុកថាជាកាលបរ ិលចេទបញ្ចប់ឆ្បាំគណ្លនយយរបស់
ស.ភ.ប.ទ.ក្។

របការ ៤១៖ ការលរៀបចាំតារងតុលយការ

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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រកុមរបឹកាភិបាលរតូវលរៀបចាំតារងតុលយការ ននឆ្បាំសារលពើ ពននកនលងមក លដើ មផ៊ីដ្ឋក់ ជូនសវនករ។
សវនកររតូវបញ្ចប់រច
ួ រល់ នូវការពិនិតយតារងតុលយការលនាោះ មិ នឲ្យយឺតជាងលៅសិប (៩០) នថៃ
មុនមោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ។
តារងតុលយការមដលបញ្ហ
ា ក់ លដ្ឋយសវនករ រតូវដ្ឋក់ជូនលដ្ឋយរកុមរបឹកាភិ បាល លដើ មផ៊ីលធវើការ
ពិចារណា។
លៅលពលដ្ឋក់ជូនតារងតុលយការ

រកុមរបឹកាភិ បាលក៏ រតូវដ្ឋក់របាយការណ្៍មដលបង្កាញអាំ ព៊ី

វឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅកាន់មោសនបិបាតរបចាាំឆ្បាំ និ ងរកសួង
សាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ូា នផងមដរ កបុងរយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ លរកាយមោសនបិបាត។
របាយការណ្៍មដលបង្កាញអាំព៊ីវឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការរបស់
តុលយការរតូវរកាទុកលៅទ៊ីសាបក់ការរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

ស.ភ.ប.ទ.ក្

និ ងតារង

លដើ មផ៊ីឲ្យសមាជិ កអាចពិនិតយលមើ ល

បាន។

របការ ៤២៖ អាំណាចរបស់សវនករ
សវនករមដលរតូវបានមតងតាាំងលដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្ មានអាំ ណាចកបុងការពិនិតយលសៀវលៅ បញ្ា៊ី

និងឯកសារហិរញ្ដ វតទុ ជាមួ យនឹងបញ្ា៊ី និ ងឯកសារទាំងលនាោះ។ កបុងន័យលនោះ អភិបាលទាំងឡាយ
និងបុគគលិករតូវជួ យ និងបងាភាពង្កយស្សួលរគប់មបបោ៉ា ងដល់ការពិ និតយទាំងលនោះ។

របការ ៤៣៖ អាណ្តថិាហក
អាណ្តថិាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ គឺ ជាបុ គគលមដលកាន់ មុខតាំ មណ្ងជារបធាន អនុរបធាន
លហរញ្ដិក និងអគគលលខាធិការ។ អាណ្តថិាហកណាមាបក់មដលមលងកាន់ មុខតាំ មណ្ងណាមួយ
ខាងលលើ នឹ ងរតូវបញ្ចប់មុខតាំមណ្ងរបស់ខួនជាអាណ្តថ
ល
ិាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលពលជា
មួយាប
លហើយឧតថរធិការ ៊ីរបស់អាណ្តថិាហកចាំ លពាោះមុខតាំ មណ្ងលនាោះ រតូវកាលយជាអាណ្តថិ
ាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។
អាណ្តថិាហករតូវបានលផធរឲ្យនូវចលនរទពយ

និ ងអចលនរទពយទាំងអស់មដលជាកមមសិទិ រន បស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយរតូវចាត់ មចងរទពយសមផតថិទាំងលនោះ តាមរលបៀបមួ យដូ ចមដលរកុមរបឹ កា

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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ភិបាលអាចមណ្នាាំ។ អាណ្តថិាហកទាំងឡាយមិ នរតូវលក់ ដក ឬលផធររទពយសមផតថិណាមួ យ
របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដ្ឋយាមនការយល់រពម និ ងការអនុ ញ្ហដតព៊ី រកុមរបឹកាភិ បាលលឡើយ។

របការ ៤៤៖ លសៀវលៅបញ្ា ៊ី និងឯកសារហិរញ្ដ វតទុ
លសៀវលៅបញ្ា៊ី
ទ៊ីសាបក់ ការរបស់

និងឯកសារហិរញ្ដ វតទុទាំងអស់ទក់ ទងនឹ ង
ស.ភ.ប.ទ.ក្

ស.ភ.ប.ទ.ក្

នឹ ងសទិតលរកាមការរតួតពិនិតយ

រតូវរកាទុ កលៅ

និ ងទាំ នួលខុ សរតូវរបស់

លហរញ្ដិក។

របការ ៤៥៖ រទពយសមផតថិ និងហិរញ្ដ វតទុរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្
រល់របាក់ ឬមូលនិធិទាំងអស់មដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានទទួ ល រតូវបង់ ចូលគណ្ន៊ីកុងល្
ប
ម ោះ
របស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្

ភិបាល។

និងរកាទុកលៅធនាារណាមួ យ

មូលបផទនបរត

មដលលរជើ សលរ ើសលដ្ឋយរកុមរបឹកា

និងរបលភទលផសងលទៀតននការទូទត់លលើគណ្ន៊ី លនាោះ

រតូវចុោះ

ហតទលលខាលដ្ឋយអាណ្តថិាហកចាំនួនព៊ី រនាក់។ ការទូ ទត់ន៊ីមួយៗ និ ងទាំងអស់ មដលលសមើនឹង
ឬលលើសព៊ី ១.០០០,០០ ដុលាលរអាលមរ ិក (មួ យពាន់ដុលាលរអាលមរ ិក) រតូវមតអនុ ញ្ហដតលដ្ឋយលសចកថ៊ី
សលរមចរបស់រកុមរបឹកាភិបាល។

របការ ៤៦៖ មូលនិធិពិលសស
ស.ភ.ប.ទ.ក្ អាចមសវងរកមូ លនិធិពិលសសសរមាប់អនុ វតថអាជ៊ី វកមមរបស់ខួន
ល
និ ងលលើកកមពស់
វឌ្ណនភាពរបស់ខួន
ល

លដ្ឋយការអលញ្ាើញបុ គគលមិនមមនសមាជិក

និ ងសមាជិ កនានាឲ្យលធវើ

វ ិភាគទន ឬចូលរួមលៅកបុងសកមមភាពស្សបចាប់លផសងលទៀត តាមមដលរកុមរបឹកាភិបាលយល់
លឃើញថាសមស្សប។

មូលនិ ធិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ មិនអាចរតូវបានលរបើរបាស់លដ្ឋយសមាជិករកុមរបឹកាភិបាល លដើ មផ៊ី
ចូលរួមកបុងរពឹតិកា
ថ រណ្៍លកៀរគរមូលនិធិរគប់របលភទលឡើយ រួមមានជាអាទិ៍ ពិ ធ៊ីបុណ្យសព និ ង
អាពាហ៍ពិពាហ៍…។

លិខិតអញ្ា៊ីញមដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានទទួល នឹ ងរតូវបានចាត់ទុកថាបានលផញើលៅកាន់សមាជិក
របស់ខួន
ល និងបញ្ូា នបនថតាមការជាក់មសថង។
ផ្ផាក្ទី ៩
អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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ការផ្ក្ផ្របលក្ខនតិក្ៈ ការរ ំលាយ និងការជរមះបញ្ជ ី

របការ ៤៧៖ ការមកមរបលកខនិក
ថ ៈ
ការមកមរបណាមួ យចាំលពាោះ ការផ្ទលស់បូរលៅកប
ថ
ថ ៈ អាច
ុង ការកាត់ បនទយ ឬការបមនទមចាំ លពាោះលកខនិ ក
រតូវបានលធវើលឡើង មតតាមរយៈលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ មដលមានសាំលឡង
លឆ្បតាាំរទ មិនតិចជាងប៊ីភាគបួន (៣/៤) ននចាំ នួនសមាជិកលពញសិទិស
ន រុបមដលមានវតថមានលៅ
កបុងមោសនបិបាតប៉ាុលណាតោះ។

របការ ៤៨៖ ការរ ាំលាយ ស.ភ.ប.ទ.ក្
ស.ភ.ប.ទ.ក្ អាចរតូវបានរ ាំលាយលដ្ឋយសារមូ លលហតុដូចខាងលរកាម៖
១.

មោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ លបាោះលឆ្បតាាំរទការរ ាំលាយ មដលមានសាំលឡងលឆ្បត មិ នតិច
ជាងប៊ីភាគបួន

មោសនបិបាត។

(៣/៤)

ននចាំ នួនសមាជិកលពញសិទស
ិ ន រុប

មដលចូ លរួមលៅកបុង

0២.

ស.ភ.ប.ទ.ក្ កាលយជាកស័យធន។

៣.

ចាប់ននរពោះរជាណាចរកកមពុជាបង្កគប់ឲ្យលធវើការរ ាំលាយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។

របការ ៤៩៖ ការជរមោះបញ្ា ៊ី
ការជរមោះបញ្ា៊ីរតូវលធវើលឡើងលរកាយព៊ីរ ាំលាយ

ស.ភ.ប.ទ.ក្

ចាំលណាមមូលលហតុ ទាំងឡាយមដលមានបញ្ហ
ា ក់លៅកបុងរបការ

លដ្ឋយសារមូ លលហតុណាមួ យកបុង
៤៨។

កបុងករណ្៊ីននការរ ាំលាយ
មោសនបិបាតវ ិសាមញ្ដ មួយរតូវលបាោះលឆ្បតលលើការលរជើ សលរ ើសអបកជរមោះបញ្ា៊ីផងមដរ។
របសិនលបើ មានរទពយសមផតថិណាមួយរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅសល់លរកាយព៊ីការជរមោះបញ្ា៊ី រទពយ
សមផតថិលនាោះរតូវរបគល់លៅឲ្យន៊ីតិបុគគលមាបក់

របស់ន៊ីតិបុគគលលនាោះពាក់ព័នននឹងសបផុរសធម៌
វ ិសាមញ្ដ ។

ឬលរចើ ននាក់លៅកបុងរបលទសកមពុជា

មដលកមមវតទុ

លោងតាមលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាត

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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ផ្ផាក្ទី ១០

បញ្ញ ត្តិបទ្
ត ះអាសនា

របការ ៥០៖ រកុមរបឹកាភិបាលបលណា
ថ ោះអាសនប
លរកាយព៊ីរកសួងមោនផធបានផថល់ការអនុញ្ហដតឲ្យបលងាើត ស.ភ.ប.ទ.ក្ សាទបនិ កទាំងអស់រតូវលធវើ
សកមមភាពជារកុមរបឹកាភិបាលបលណា
ថ ោះអាសនប

រហូតទល់មតរកុមរបឹកាភិ បាលរតូវបានលបាោះ

លឆ្បតលរជើសលរ ើស លោងតាមបញ្ដ តទ
ិថ ាំងឡាយននលកខនិ ក
ថ ៈលនោះ។ ការលបាោះលឆ្បតលរជើ សលរ ើសមបប
លនោះ រតូវលធវើលឡើងកបុងរយៈលពលមួយរយនមភ (១២០) នថៃ ចាប់ ព៊ីកាលបរ ិលចេទននការទទួ លបានការ
ទទួលសាគល់ជាលាយលកខណ្៍អកសរអាំ ព៊ីការបលងាើត ស.ភ.ប.ទ.ក្ ព៊ី រកសួងមោនផធ។

លោងតាមបញ្ដ តលិថ ៅកបុងកថាខណ្ឍទ៊ីមួយននរបការ ៥០ លនោះ របសិនលបើ ការលបាោះលឆ្បតលរជើសលរ ើស
រកុមរបឹ កាភិបាលលលើកដាំបូង

លធវើលឡើងតិចជាងប៊ី

(៣)

មខ

មុ នបញ្ចប់ឆ្បាំសារលពើ ពននរបស់

ស.ភ.ប.ទ.ក្ លពលលនាោះ កាលបរ ិលចេទបញ្ចប់ឆ្បាំសារលពើ ពននរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ នឹ ងរតូវបានចាត់
ទុកថាជាកាលបរ ិលចេទចាប់លផថើម

អភិបាល លោងតាមរបការ ១៨។

សរមាប់លាលបាំ ណ្ង

គណ្នាអាណ្តថិននមុ ខតាំ មណ្ងរបស់

របការ ៥១៖ ឋានៈរបស់សាទនិក
សរមាប់លាលបាំ ណ្ងននរបការ ៩ សាទនិកទាំងអស់រតូវលធវើសកមមភាពជាសមាជិ កលពញសិទ។
ិន

របការ ៥២៖ ការជូនដាំណ្ឹងដល់សមាជិក
រល់ការជូនដាំណ្ឹងទាំងអស់មដលរតូវបានលផញើ ឬតរមូវលដ្ឋយលកខនិក
ថ ៈលនោះឲ្យលផញើលៅកាន់សមាជិក
ទាំងឡាយ នឹងរតូវចាត់ទុកថាបានលធវើលឡើងោ៉ា ងរតឹមរតូវ របសិនលបើ ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានលផញើវា

លដ្ឋយផ្ទធល់ខួន
ល
(មានចុោះហតទលលខាទទួ ល) ឬតាមរយៈអាជាញធរនរបសណ្៊ីយ៍ នរបសណ្៊ីយ៍ជា
លទៀងទត់ ទូរសារ ឬអុ៊ីមមលមដលលផញើលៅកាន់សមាជិក ឬតាំ ណាងលពញសិទិរន បស់ពួកលគ តាម
អាសយដ្ឋឌនមដលមានបង្កាញលៅកបុងបញ្ា៊ីល្មោះសមាជិ ក។

របការ ៥៣៖ កាលបរ ិលចេទមានរបសិទនភាព
លកខនិ ក
ថ ៈលនោះមានរបសិទនភាពលៅកាលបរ ិលចេទមដលរកសួងមោនផធបានទទួ លសាគល់ការបលងាើត
និងការសាទបនា ស.ភ.ប.ទ.ក្។

យល់រពម និងទទួលយកលដ្ឋយសមាជិ កគណ្ៈកមាមធិ ការ Protem៖

អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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អាសយដ្ឋឌន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឍដូ នលពញ ភបាំលពញ កមពុជា
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