
   
 

 

 
 

 
 

 
 

ច្បាប់ សិទិិធអ្នកនិពនធ នៅកម្ពជុា 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

សីហា ២០១៥ 

 
 
 
 

 
 

 

info@abacus-ip.com 

+៨៥៥ (០) ១២ ២១៥ ១២៩ 

www.abacus-ip.com 
 

៤៣៦ ផ្លវូលំ ច្បំការឪឡឹក 

 សង្កា ត់កាកាប ខ័ណ្ឌ នោធិ៍សសនជ័យ  

រាជធានីភ្នំនពញ ប្បនទិសកម្ពុជា 
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នសច្បកតនីផ្តើម្  

 

ច្បាប់ស្តីពីសិ្ទិិធអ្នកនិិពិធនិិសសិ្ទិិធ្បាកក់ន្បែល នផ្ត ់ជូិដ ់អ្នកនិិពិធស្នន ដដដដើមនិូវសិ្ទិិធផ្តត ច់្បមុខនដ ើ
សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ (សិ្ទិិធដស្ដឋកិនច្បច)និិសសិ្ទិិធសី្ ធម៌។នអ្នកនិិពិធ្តូវបាិធានាកននុសការដធវើអាជីវកនមមមួយ្តឹម្តូវស្ស្ប
ច្បាប់ដ ើផ្ ិតផ្ វបបធម៌ទាំសដនាោះន ដដើមបីចូ្ប រមួច្បាំែណ្កនកននុសការអ្ភិវឌ្ឍិ៍វស័ិ្យវបបធម៌ជាតិន ដូច្បែដ មាិែច្បស
កននុសមា្ា១។ន ច្បាប់ស្តីពីន សិ្ទិិធអ្នកនិិពិធន ិិសសិ្ទិិធ្បាកក់ន្បែល ន បាិអ្ិុម័តដៅកននុសឆ្ន ាំ២០០៣ន ែដ ជាែផ្នកន
មួយរបស់្្បដទិស្កនមពុជាន កននុសការចូ្ប ជាស្មាជិកនដិអ្សគការពាណិ្ជជកនមមពិភពដោកន។ ការតមក ់ស្នន ដដដដើមដធវើ
ដ ើសដោយស្ម័្រចិ្បតតដៅ្កនសួ្សវបបធម៌និិសវចិិ្ប្តសិ្ បៈ។ននននន  
 

 

ការទិទួិលបានការការោរ 

 

រា ់ស្នន ដដទាំសអ្ស់្ ្តូវទិទួិ បាិកិនច្បចការពារពីច្បាប់ដោយស្វ័យ្បវតតិននដទោះបីជាច្បាប់មិិត្មូវ ែតអ្នកន
ិិពិធន ឬមាច ស់្សិ្ទិិធក៏នអាច្បដធវើការតមក ់ទុិកនស្នន ដដរបស់្ខលួិដៅ្កនសួ្សវបបធម៌ន ិិសវចិិ្ប្តសិ្ បៈបាិែដរ។1ន ដទោះបី
ស្នន ដដមួយពុាំទិ់ច្បប់ស្ពវ្រប់កនតីន ឬពុាំទិ់បាិផ្សពវផ្ាយជាស្នធារណ្ៈកនតីន ក៏នស្នន ដដទាំសដនាោះ្តូវចាត់ទុិកនថាបាិ
បដសកើតដ ើសដៅដព ែដ រាំិិតរបស់្អ្នកនិិពិធ្តូវដរបាិដឹស។2ន ស្នន ដដ្តូវែតជាន "ស្នន ដដដដើម"ន មាិិ័យថាជា
ស្នន ដដែដ បដសកើតដ ើសាមរាំិិត្បាជាា ផ្តា  ់របស់្អ្នកនិិពិធ។3ន 

ការតមក ់ស្នន ដដដៅ្កនសួ្សវបបធម៌ន ិិសវចិិ្ប្តសិ្ បៈន ត្មូវដអាយផ្ត ់ដ ម្ ោះពិត្បាកនដរបស់្អ្នកនិិពិធន
កា បរដិច្បេទិដិការបដសកើតស្នន ដដនិិសការផ្សពវផ្ាយជាដ ើកនដាំបូស ្ពមទាំសចុ្បោះពីសិ្ទិិធរបស់្អ្នកនិិពិធ។4នននមន្តិតីកាិ់
កាប់បញ្ជ ីិឹសដច្បញវញិ្ញា បិប័្តចុ្បោះបញ្ជ ីនដៅដព ព័ត៌មាិ ាំអិ្តនិិសកនដ្មដស្វា្តូវបាិទិទួិ ។5ន 

                                                      
1 មា្ាន៣៨ 
2 មា្ាន៥ 
3 មា្ាន៤ 
4 មា្ាន៣៩ 
5 មា្ាន៤០ 
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ខណ្ៈែដ មា្ា៣ន ែច្បសអ្ាំពីស្ញ្ញជ តិន ទីិ ាំដៅន ន ិិស កនខខណ្ឌ ដិការដបាោះពុមពផ្ាយនស្ាំរាប់ទិទួិ បាិ
ការការពារន មា្ាដែដ ក៏នបាិែច្បសអ្ាំពីស្នន ដដន ែដ ្ពោះរាជាណាច្ប្កនកនមពុជាមាិកាតពវកិនច្បចការពារដ្កាមននននន
ស្ិធិស្ញ្ញា អ្ិតរជាតិែដរ។6ន ស្ថិតដៅដ្កាមស្ិធិស្ញ្ញា អ្ិតរជាតិដផ្សសៗដទិៀតន ែដ ្បដទិស្កនមពុជាជាស្មាជិកនន
ស្នន ដដែដ បាិបដសកើតន ិិសបាិដបាោះពុមពផ្ាយដៅជុាំវញិពិភពដោកនន ជាទូិដៅ្តូវបាិទិទួិ ការការពារន ដ ើកន
ែ សែតកននុសកនរណី្មួយច្បាំិួិ។ននននននននននននននន 

 
 

ប្បនភ្ទិស្នន ដៃសៃលទិទិលួបានការការោរ 

 

"ស្នន ដដ"នរឺជាផ្ ិតផ្ ខាសវស័ិ្យអ្កនសរស្នស្រស្តននវទិិាស្នស្រស្តនសិ្ បៈន នឬតូរយតន្តិតីន ែដ ដកនើតដច្បញពីការ
ដច្បន្បឌិ្តនបដសកើតដ ើសដោយរាំិិត្បាជាា នឬមដនាស្ដញ្ច តនា។7នមាិស្នន ដដធាំៗច្បាំិួិ១៣ (ដប់បី) ្បដភទិនែដ ្តូវ
បាិការពារពីច្បាប់៖8ន 

 ដស្ៀវដៅអាិ្រប់្បដភទិនឬឯកនស្នរដផ្សសៗដទិៀតនស្តីពីអ្កនសរស្នស្រស្តនសិ្ស្បៈនវទិិាស្នស្រស្តនិិស ការអ្ប់រ ាំ។ 
 អ្តថបទិបាឋកនថានស្សកថានធមមដទិស្នានការការពារខលួិដោយិិយាយនឬដោយស្រដស្រន ិិសស្នន ដដដផ្សសៗ

ដទិៀតែដ មាិ្បដភទិដូច្បគ្នន ។ 
 ស្នន ដដនាដកនមមនឬនាដកនមមននតូរយតន្តិតី 
 ស្នន ដដរបាាំស្ម័យ នឬយកន ាំនាាំាមស្នន ដដបុរាណ្ននឬ្បដពណី្ 
 ការស្ែមតសដស្ៀកន និិសការស្ែមតសកាយវកិារន 
 ការែតសបទិដភលសដោយមាិន ឬគ្នម ិទិាំិុកនដ្ច្បៀស 
 ស្នន ដដដស្នតទិស្សិ៍ 
 ស្នន ដដជាផ្តា ាំសរាំិូរ នផ្តា ាំសច្បមាល ក់ន នរបូច្បមាល ក់នន ឬស្នន ដដដផ្សសៗដទិៀតខាសសិ្ បៈសូ្ិរូប នឬសិ្ បៈអ្ិុវតត 
 ស្នន ដដថតរូបន ិិសស្នន ដដទាំសឡាយែដ ស្ដ្មច្បបាិដោយស្នរមាិជាំិួយបដច្បចកនដទិស្ដូច្បគ្នន ិឹសការ  

ថតរបូ 
 ស្នន ដដស្នថ បតយកនមម 
 ែផ្ិទីិនបលស់ន រាំិូស្វាស្នឬស្នន ដដែស្តសដច្បញជារបូែដ ទក់នទិសិឹសភូមិស្នស្រស្តនឋាិដ ខានឬវទិិាស្នស្រស្ត

នានាន 
 កនមមវធីិកុនាំពយូទ័ិរនិិសរដ្មាសឯកនស្នរស្ដមាធាិែដ ទក់នទិសដៅិឹសកនមមវធីិទាំសដនាោះ 
 ផ្ ិតផ្ ែផ្នកនសិ្បបកនមមននតមាញននឬម ូតស្ដមលៀកនបាំពាក់នដផ្សសៗន 

                                                      
6 មា្ាន៣ 
7 មា្ាន២ 
8 មា្ាន៧ 
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ស្នន ដដែដ មិិទិទួិ បាិិូវការការពារនមាិដូច្បជាៈ9ន 
 រដឋធមមិុញ្ានច្បាប់ន្ពោះរាជា្កឹនតយននអ្ិុ្កឹនតយិិស ិខិតបទិោឋ ិផ្លូវការនានាននិិសអ្តថបទិបកនែ្ប 
 ្បកាស្នដស្ច្បកនតីស្ដ្មច្បន ិខិតបញ្ញជ ក់ននស្នរាច្បរែណ្នាាំដផ្សសៗែដ ដច្បញដោយអ្សគការរដឋនិិសននអ្តថបទិ

បកនែ្ប 
 ដស្ច្បកនតីស្ដ្មច្បននស្ន ្កនមឬស្ន ដីកាដផ្សសៗរបស់្តុោការនននិិសអ្តថបទិបកនែ្ប 
 រាំិិតន ិីតិវធីិន ្បព័ិធន រដបៀប្បតិបតតិការន ទិស្សិៈន ដគ្ន ការណ៍្ន ការរកុនរកនដ ើញឬទិិិនិ័យស្នមញ្ានន

ដទោះបី្តូវបាិនផ្សពវផ្ាយនអ្ាថ ធិបាយនពិយ ់ឬមាិកននុសស្នន ដដណាមួយក៏នដោយ។នន 
 
 

អ្នកនិពនធ 

 

របូវិតបុរគ ន ឬិីតិបុរគ ន ែដ បាិបដសកើតស្នន ដដន ិិសបាិផ្សពវផ្ាយជាស្នធារណ្ៈកននុសនាមស្នមីខលួិន
្តូវចាត់ទុិកនថាជាអ្នកនិិពិធ។10ន អ្នកនិិពិធស្នន ដដ រឺជាអ្នកនមាិសិ្ទិិធដាំបូសដរបសអស់្ដ ើសិ្ទិិធសី្ ធម៌ន ិិស សិ្ទិិធ 
ដបតិកនភណ្ឌ ន (សិ្ទិិធដស្ដឋកិនច្បច)ន បនាា ប់ពីស្នន ដដដនាោះ្តូវបាិបដសកើតដ ើស។11ន កននុសកនរណី្ែដ អ្នកនិិពិធជាិិដយាជិកនន
ដលើយបាិបដសកើតស្នន ដដែដ ជាែផ្នកនមួយដិការងាររបស់្ខលួិន សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ដ ើស្នន ដដដនាោះ្តូវចាត់ទុិកនថាបាិ
ដផ្ារជូិិិដយាជកនដោយស្វ័យ្បវតតិន ដ ើកនែ សែតមាិែច្បសដផ្សសកននុសកិនច្បចស្ិាការងារដនាោះ។12ន ិិដយាជិកនដៅននននន
ែត្តូវបាិដរចាត់ទុិកនជាអ្នកនិិពិធដាំបូសននិិសទិទួិ បាិិូវសិ្ទិិធសី្ ធម៌ដ ើស្នន ដដដនាោះ។ន 

ដៅដព ែដ មាិបុរគ ពីរនាក់នន ឬដ្ច្បើិនាក់នចូ្ប រមួគ្នន បដសកើតស្នន ដដន អ្នកនទាំសដនាោះ្តូវចាត់ទុិកនថាជានន
ស្លអ្នកនិិពិធដ ើស្នន ដដស្លការ។13ន ការដ្បើ្បាស់្សិ្ទិិធរបស់្ស្លអ្នកនិិពិធ្តូវមាិការឯកនភាពជាឯកនច្បេិាន ិិស
ជាោយ កនខណ៍្អ្កនសរ។14នឧទលរណ៍្នដៅដព ែដ មាិការផ្ត ់អាជាា ប័ណ្ណដ ើស្នន ដដស្លការ ស្លអ្នកនិិពិធ
ទាំសអ្ស់្្តូវែតចុ្បោះលតថដ ខាដ ើកិនច្បចស្ិាអាជាា ប័ណ្ណដនាោះ។ន កននុសកនរណី្ែដ មិិឯកនភាពគ្នន ្តូវដធវើពាកនយបតឹសដៅ
តុោការ។15នស្្មាប់ស្នន ដដដស្នតទិស្សិ៍ (ែខសភាពយិត)នអ្នកនិិពិធខាសដ្កាម្តូវចាត់ទុិកនថាជាស្លអ្នកនិិពិធៈ16ន 

 ស្មិទិិធកនរ 
 អ្នកនិិពិធដស្ណារយី ូ 
 អ្នកនិិពិធដោយយកន ាំនាាំាម 

                                                      
9 មាត្រា ១០ 
10 មាត្រា ១១ 
11 មាត្រា ១៦ 
12 មាត្រា ១៦ 
13 មាត្រា ១២ 
14 មាត្រា ១២ 
15 មាត្រា ១២ 
16 មាត្រា ១៥ 
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 អ្នកនិិពិធអ្តថបទិិិយាយ 
 អ្នកនិិពិធបទិដភលសមាិន ឬគ្នម ិទិាំិុកនដ្ច្បៀសែដ ជាបទិដភលស្តូវបាិបដសកើតដ ើសជាពិដស្ស្ស្្មាប់ែត

្បដយាជិ៍ស្នន ដដដនាោះ 
 អ្នកនិិពិធសិ្ បៈរាំិូរស្្មាប់ស្នន ដដរាំិូរជីវច្ប ។ន 

 
 

សិទិិធអ្នកនិពនធ 

 

សិ្ទិិធអ្នកនិិពិធ្តូវបាិែបសែច្បកនជាពីរ្បដភទិន រឺសិ្ទិិធសី្ ធម៌ន ិិសសិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ន (សិ្ទិិធដស្ដឋកិនច្បច)នន
ដលើយបុរគ ្រប់របូ្តូវែតទិទួិ ស្នគ  ់។17ននសិ្ទិិធសី្ ធម៌មាិដូច្បជាៈ18ន 

 សិ្ទិិធផ្តត ច់្បមុខកននុសការស្ដ្មច្បពីរដបៀបន ិិសដព ដវោដិការផ្សពវផ្ាយស្នន ដដរបស់្ខលួិន ជាស្នធារណ្ៈន
្ពមទាំសែបបបទិ្រប់្រសការផ្សពវផ្ាយ 

 កនាំណ្ត់ដអាយដរទិទួិ ស្នគ  ់ដ ម្ ោះ ឋាិៈ ិិសស្នន ដដរបស់្ខលួិនស្្មាប់ទក់នទិសជាមួយស្នធារណ្ជិ 
 សិ្ទិិធជាំទស់្ិូវ្រប់របូភាពដិការបាំដផ្លើស្ន ឬការកាត់ដចា ខលឹមស្នរន ឬការែកនែ្បខលឹមស្នរន ជាដលតុដធវើននននន

ដអាយខូច្បកិនតិតយស្នឬដកនរ តិ៍ដ ម្ ោះរបស់្ខលួិ។នន 
សិ្ទិិធសី្ ធម៌ទាំសបីដិោះនរឺជាសិ្ទិិធអ្ចិ្បដន្តិតយ៍ន មិិអាច្ប ក់នដូរនមិិអាច្បរបឹអូ្ស្និិសមិិអាច្បផុ្តអាជាា យុកា នមាិ
ិ័យថា សិ្ទិិធទាំសអ្ស់្ដិោះន រឺដៅស្ថិតដស្ថរជាដរៀសរលូតន មិិអាច្ប ក់នន ឬរបឹអូ្ស្ដ ើយន ប ុែិតអាច្ប្តូវបាិដផ្ារន ឬននន
ដកនលូត។ នសិ្ទិិធសី្ ធម៌្តូវបាិដផ្ារដៅដអាយទយាទិរបស់្អ្នកនិិពិធនដ្កាយពីអ្នកនិិពិធទិទួិ មរណ្ភាព។ន 
 

សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ន (សិ្ទិិធដស្ដឋកិនច្បច)ន រឺជាសិ្ទិិធផ្តត ច់្បមុខកននុសការ្បកនបអាជីវកនមមរបស់្អ្នកនិិពិធន ាមរយៈការផ្ ិត
ដ ើសវញិននការផ្សពវផ្ាយជាស្នធារណ្ៈនននិិសការបដសកើតស្នន ដដបិតននជាពិដស្ស្ដូច្បជាៈ19នន 

 ការបកនែ្បជាភាស្នបរដទិស្ិូវស្នន ដដរបស់្ខលួិ 
 ការយកន ាំនាាំាមនឬការែកនស្្មួ ដផ្សសៗដទិៀតដិស្នន ដដ 
 ការជួ ស្នន ដដច្បាប់ដដើមន ឬច្បាប់ច្បមលសស្នន ដដដស្នតទិស្សិ៍ន ឬស្នន ដដថតបញ្ចូ  ជាលវូណូ្្កាមន កនមមវធីិកុនាំ

ពយូទ័ិរននន្បព័ិធទិិិនិ័យនននឬស្នន ដដតូរយតន្តិតីជាអ្កនសរដភលស 
 ការែច្បកនចាយជាស្នធារណ្ៈាមការ ក់នន ការជួ ន ឬាមមដធាបាយដផ្សសដទិៀតិូវច្បាប់់ដដើមន ឬច្បាប់

ច្បមលសែដ ពុាំទិ់បាិ ក់ននឬដផ្ារកនមមសិ្ទិិធ 
 ការនាាំចូ្ប កននុស្បដទិស្ិូវស្នន ដដច្បមលសដច្បញពីស្នន ដដរបស់្ស្នមីខលួិែដ ជាអ្នកនិិពិធ 
 ការផ្ ិតស្នន ដដដ ើសវញិ 

                                                      
17 មាត្រា ១៨ 
18 មាត្រា ២០ 
19 មាត្រា ២១ 
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 ការស្ែមតសស្នន ដដជាស្នធារណ្ៈ 
 ការបងាា ញស្នន ដដជាស្នធារណ្ៈ 
 ការផ្ាយស្នន ដដាមទូិរផ្ាយ 
 ការផ្សពវផ្ាយស្នន ដដជាស្នធារណ្ៈាមវធីិដផ្សសៗដទិៀត 

 
 

ការកប្មិ្តសិទិិធអ្នកនិពនធ 

 

ការនាាំចូ្ប  ិិសការច្បមលសិូវស្នន ដដែដ បាិទិទួិ ការពារពីច្បាប់ន ស្ាំរាប់ការដ្បើ្បាស់្ផ្តា  ់ខលួិ្តូវបាិ
អ្ិុញ្ញា ត។20ននអ្នកនិិពិធមិិអាច្បដធវើការាកមឃាត់ច្បាំដពាោះ ៖21ននន 

 ការស្ែមតសស្នន ដដជាឯកនជិដោយមិិរិតកនដ្មននជាការស្ែមតសកននុសរសវស់្រួស្នរននឬញាតិមិតត 
 ការដរៀបច្បាំទុិកនកននុសបណាណ  ័យិូវស្ាំដៅស្នន ដដណាមួយន ដដើមបីរកនាទុិកនដអាយបាិរស់វសសន ឬដដើមបីទុិកនន

ស្្មាប់ដធវើការស្ស្នវ្ជាវ 
 ការដ្បើ្បាស់្ស្នន ដដស្្មាប់ការសិ្កនាដោយគ្នម ិរកន្បាក់នកនដ្ម 
 ការបកនែ្បស្នន ដដពីភាស្នែខមរដៅជាភាស្នជិជាតិភារតិច្បន ឬបកនែ្បពីភាស្នជិជាតិភារតិច្បមកនជា

ភាស្នែខមរ 
 ការវភិារនិិសអារតោឋ ិខលីៗដិស្នន ដដែដ បញ្ញជ ក់នពីការរោិះរិ់នស្ន្តងាគ មបា កនកានររដុកាស្ យនវទិិាស្នស្រស្តន

ឬព័ត៌មាិស្តីពីស្នន ដដដនាោះ  ដោយមាិបញ្ញជ ក់នពី្បភពច្បាស់្ោស់្នននន 
 ការផ្ាយទិស្សិៈស្នរព័ត៌មាិនដោយមាិបញ្ញជ ក់នពី្បភពច្បាស់្ោស់្នន 
 ការ្ាប់កនាំែបលសន ការ្ាប់ាមរាំរូន ឬរាំិូរតលុកនដោយែផ្អកនាម ាំនាាំដដើមដិស្នន ដដន ដោយមាិបញ្ញជ ក់នពី

្បភពច្បាស់្ោស់្នន 
 ការច្បមលសរបូភាពស្នន ដដសិ្ បៈ្កាលវិកនន ឬសិ្ បៈសូ្ិរបូែដ ស្ថិតដៅទីិកនែិលសស្នធារណ្ៈមួយន ដ ើកន

ែ សែតរបូភាពដនាោះ្តូវបាិចាត់ទុិកនថាជាកនមមវតថុស្ាំខាិ់ដិការច្បមលសបិត ដោយមាិបញ្ញជ ក់នពី្បភព
ច្បាស់្ោស់្នន 

ស្នន ដដែដ បដសកើតដ ើសស្តីពីជីវតិពិតរបស់្បុរគ នឬ្រួស្នរជាក់នោក់នណាមួយន្តូវមាិការអ្ិុញ្ញា តពីបុរគ ស្នមីន
ឬអ្នកនែដ បាិទិទួិ មរតកនស្នស្ិ៍ដនាោះ។22ន 
 
 

រយៈនពលដនសិទិិធនបតិកភ្ណ្ឌ  

 

                                                      
20 មាត្រា ២៣ និង២៤ 
21 មាត្រា ២៥ និង២៩ 
22 មាត្រា ២៦ 
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សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ន ្តូវបាិការពារចាប់ាាំសពីដថៃែដ ស្នន ដដ្តូវបាិបដសកើតន ិិស្តូវបញ្ច ប់ដៅវញិកននុសរយៈន
ដព ន៥០ឆ្ន ាំន ដ្កាយពីការទិទួិ មរណ្ភាពរបស់្អ្នកនិិពិធ។23នច្បាំដពាោះស្នន ដដស្លការនសិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ្តូវបញ្ច ប់
ដៅវញិកននុសរយដព ៈន ៥០ឆ្ន ាំន ដ្កាយពីការទិទួិ មរណ្ភាពរបស់្អ្នកនិិពិធចុ្បសដ្កាយ។24ន ដៅដព ែដ ស្នន ដដ
្តូវបាិដបាោះពុមពផ្ាយជាអានាមិកនន ឬដ្កាមដ ម្ ោះដផ្សសន រយៈដព ការពាររឺន ៧៥ឆ្ន ាំន ដ្កាយពីស្នន ដដដនាោះ្តូវ
បាិដបាោះពុមពផ្ាយជាដ ើកនដាំបូស។25នន 

នន 
ការនផ្េរ និងការនធវើអាជីវកម្មនលើសិទិិធនបតិកភ្ណ្ឌ  

 

កិនច្បចស្ិាទាំសឡាយន អ្ាំពីការដធវើអាជីវកនមមសិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ន ្តូវដធវើដ ើសជាោយ កនខណ៍្អ្កនសរជាក់នោក់នន
ដបើមិិដូច្បដចាន ោះដទិនកិនច្បចស្ិាដនាោះិឹស្តូវចាត់ទុិកនជាដមា ៈ។26នរា ់សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ អាច្ប្តូវបាិដផ្ារជា កនខណ្ៈ
បុរគ នឬស្មូលភាពន ែតការដផ្ារសិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ជា កនខណ្ៈបុរគ មិិបណាត  ដអាយនឬត្មូវដអាយមាិការដផ្ារ
សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ របស់្បុរគ ដផ្សសដទិៀតដ ើយ។27ន សិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ន អាច្ប្តូវបាិដផ្ារដៅដអាយទយាទិរបស់្អ្នកន
ិិពិធន ឬភារីទីិបីណាមួយដោយឆិាៈរបស់្អ្នកនិិពិធ។28ន ដៅដព ែដ គ្នម ិទយាទិន ឬក៏នទយាទិមិិ្តូវបាិ
បងាា ញន្កនសួ្សវបបធម៌ិិសវចិិ្ប្តសិ្ បៈ្តូវទិទួិ ខុស្្តូវដ ើការ្រប់្រសសិ្ទិិធដបតិកនភណ្ឌ ដិោះ។29ននននន 
 
 

 វវាទទិ នងិនសសបញ្ញតតិត 

 

បុរគ ណាែដ បាិទិទួិ រសន ឬអាច្បទិទួិ រសិូវការប ោះពា ់ដ ់សិ្ទិិធរបស់្ខលួិន អាច្បបតឹសដៅតុោការ
ដដើមបីៈ30 

 ដធវើការាកមឃាត់កុនាំដអាយប ោះពា ់ដ ់សិ្ទិិធរបស់្ខលួិន្បសិ្ិដបើការប ោះពា ់ដនាោះអាច្បិឹសដកនើតដ ើស 
 បងាគ ប់ដអាយឈប់ដធវើការប ោះពា ់ដ ់សិ្ទិិធរបស់្ខលួិន្បសិ្ិដបើការប ោះពា ់ដនាោះដៅែតបិត 

ដ ើស្ពីដិោះន ដដើមបណ្តឹ សក៏នមាិសិ្ទិិធទិទួិ បាិការស្សជមៃឺចិ្បតតន ការស្សការខូច្បខាតន ិិសការ្បរ ់មកន
វញិិូវវតថុាសនមាិឧបកនរណ៍្ន ឬស្មាា រៈែដ ជាប់ដរឿសដលតុន ្ពមទាំសការ្បរ ់ិូវ្បាក់នច្បាំដណ្ញែដ 
បាិមកនពីការរ ាំដោភបាំពាិដនាោះ។31នន 
                                                      
23 មាត្រា ៣០ 

24 មាត្រា ៣០ 
25 មាត្រា ៣១ 
26 មាត្រា ៣៤ 
27 មាត្រា ៣២ 
28 មាត្រា ៣៣ 
29 មាត្រា ៣៣ 
30 មាត្រា ៥៧ 
31 មាត្រា ៥៧ 
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បែិថមដ ើការទិទួិ ខុស្្តូវែផ្នកនរដឋបបដវណី្ ន ច្បាប់ក៏នបាិោក់នដទស្្ពលមទិណ្ឌ ដ ់ស្កនមមភាពរ ាំដោភ
បាំពាិដ ើសិ្ទិិធរបស់្អ្នកនិិពិធផ្សែដរ។ន ការរ ាំដោភបាំពាិដ ើការផ្ ិតន ការផ្ ិតដ ើសវញិន ្តូវផ្តនាា ដទស្ជាប់
ពិធនាគ្នពី្បាាំមួយន (៦)ន ែខនដ ់ដប់ពីរន (១២)ន ែខន ិិស្តូវផ្តនាា ដទស្ពិិ័យជា្បាក់នពី្បាាំន (៥)នោិដរៀ ន ដៅដមា
្បាាំន (២៥)នោិដរៀ ន (្បែល ន១.២៥០ដុោអាដមរកិនន ដៅ៦.២៥០ន ដុោអាដមរកិន)ន (្តូវផ្តនាា ដទស្ដទិវដសន កននុស
កនរណី្មិិរាសចា )។ន 

   
 


