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លក្ខនតិក្ៈ 

ននសមាគមភ្នា ក្់ងារបញ្ជូនទំនិញក្មពុជា (សភបទក្) 
 

ផ្ផាក្ទ ី១ 
បញ្ញត្តិទូទៅ 

 
របការ ១៖ សមាគម 
 

១. សមាគមភ្នា កង់ារបញ្ជូ នទំនិញកមពុជា គឺជាអងគការវជិាា ជ៊ីវៈមួយ មដលរតវូបានបលងាើត
លឡើងលដ្ឋយសម័រគចិតថ លដ្ឋយសហរាសនានា មដលពាក់ព័នននឹងការបញ្ាូ នទាំនិញ 
និងភ័សថភុារអនថរជាតិ និងកបុងស្សុក លដ្ឋយមិនគិតព៊ីលកខណ្ៈសាធារណ្ៈ ឬឯកជន
ននសហរាសទាំងលនាោះលឡើយ។ 

 
២. និយមន័យ៖ 

(ក) “លសវាបញ្ាូ នទាំនិញ និងភ័សថភុារ” មានន័យថា លសវារគប់របលភទមដលទក់ទង
នឹងការដឹកជញ្ាូ ន (អនុវតថលដ្ឋយមលធោបាយដឹកជញ្ាូ នមតមួយវធិ៊ី ឬលរចើនវធិ៊ី) ការរមួ
បញ្ចូ ល (រមួទាំងរបតិបតថិការ NVOCC) ការរកាទុក ការចាត់មចង ការលវចខចប់ ឬការ
មចកចាយទាំនិញ (ទាំនិញមដលផគត់ផគង់លដ្ឋយ ឬតាងនាមឲ្យអតិថិជន) រពមទាំងលសវា
បនាធ ប់បនសាំ និងលសវារបឹកាលោបល់ទក់ទងនឹងលសវាខាងលលើ រមួមានជាអាទិ៍ 
ពននគយ និងបញ្ហា សារលពើពនន ការរបកាសទាំនិញសរមាប់លាលបាំណ្ងផលូវការ ការ
ទិញធានារ៉ា ប់រងសរមាប់ទាំនិញ និងការរបមូល ឬការលធវើលទនកមមការទូទត់ ឬ
ឯកសារនានាទក់ទងនឹងទាំនិញ។ 
 
(ខ) អបកបញ្ាូ នទាំនិញ មានន័យថា បុគគល ឬរកមុហ ុន ជាភាប ក់ង្ករ មដលចុោះកិចចសនោ
ជាមួយអតិថិជនសថ៊ីព៊ីលសវាបញ្ាូ នទាំនិញ និងភ័សថភុារ។ 
(គ) ភ័សថភុារ មានន័យថា ដាំលណ្ើ រការននការលធវើមផនការ ការអនុវតថ និងការរតតួពិនិតយ
លាំហូរ និងការរកាទុកវតទុធាតុលដើមរបកបលដ្ឋយរបសិទនភាព និងរបសិទនភាព
ចាំណាយ បញ្ា ៊ីសារលពើភ័ណ្ឍ មដលកាំពុងដាំលណ្ើ រការ ទាំនិញសលរមច និងព័ត៌មានពាក់
ព័ននព៊ីទ៊ីតាាំងរបភពលដើម លៅកាន់ទ៊ីតាាំងលរបើរបាស់សរមាប់លាលបាំណ្ង ននការ
សរមបតាមតរមូវការរបស់អតិថិជន។ 
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(ឃ) របតិបតថិករដឹកជញ្ាូ នលរចើនវធិ៊ី មានន័យថា បុគគលណាមាប ក់មដលតាងនាមឲ្យ
ខលួនឯងផ្ទធ ល់ ឬតាមរយៈបុគគលដនទលទៀតមដលលធវើសកមមភាពតាងនាមឲ្យខលួន ចុោះកិចច
សនោសរមាប់ការដឹកជញ្ាូ នទាំនិញ តាមរយៈវធិ៊ីដឹកជញ្ាូ នលរចើនជាងមួយមុខ និង
មដលលធវើសកមមភាពជាមាច ស់ មិនមមនជាភាប ក់ង្ករ ឬតាងនាមឲ្យអបកលផញើទាំនិញ ឬអបក
ដឹកជញ្ាូ ន និងទទួលខុសរតូវចាំលពាោះការអនុវតថកាតពវកិចច លោងតាមកិចចសនោ
មតមួយ។ 
 
(ង) NVOCC មានន័យថា សហរាសមដលលរៀបចាំការដឹកជញ្ាូ នទាំនិញកបុងនាមជា
អបកដឹកជញ្ាូ នទាំនិញ និងលចញអញ្ហដ តប័ណ្តដឹកជញ្ាូ នរបស់ខលួនផ្ទធ ល់ ឬឯកសារ
សមមូល ប៉ាុមនថ ពុាំមានកមមសិទនិលលើ ឬរបតិបតថិការមលធោបាយដឹកជញ្ាូ នចមផង
លឡើយ។ 

 
របការ ២៖ ល ម្ ោះ 
 
សមាគម នឹងរតវូបានលៅថា៖ Cambodia Freight Forwarders Association មដលមានអកសរ
កាត់ “CAMFFA” ជាអកសរមខមរ សមាគម មានល ម្ ោះថា៖ សមាគមភ្នា ក្់ងារបញ្ជូនទំនិញក្មពុជា 
មដលមានអកសរកាត់ “ស.ភ.ប.ទ.ក្”។ 
 
របការ ៣៖ អាសយដ្ឋឌ ន 
 
អាសយដ្ឋឌ ននរបសណ្៊ី យ៍ននទ៊ីសាប ក់ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ មានទ៊ីតាាំងបលណាថ ោះអាសនបលៅ
ផធោះលលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ រពោះរជាណាចរកកមពុជា។ 
 
របការ ៤៖ រតា និងរបូសញ្ហដ  
 
សរមាប់រតា និងរបូសញ្ហដ របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ សូមលមើលឧបសមព័នន ក។ 
 

ផ្ផាក្ទ ី២ 
ក្មមវត្ថ ុ

 
របការ ៥៖ កមមវតទុ 
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កមមវតទុរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ គឺ៖  

១. ជាំរញុការចូលរមួកបុងសហរាស ទក់ទងនឹងឧសាហកមមបញ្ាូ នទាំនិញតាមផលូវមដក 
ផលូវថបល់ ផលូវសមុរទ និងផលូវអាកាស រមួទាំងការជរមោះពននគយ និងការរកាទុក
ទាំនិញកបុងឃ្ល ាំង។  

២. ាាំរទ និងជួយសមាជិកនានាកបុងការលដ្ឋោះស្សាយបញ្ហា  និងឧបសគគលផសង  ៗ រមួទាំង
ការចរចា និងការអនុវតថកិចចរពមលរពៀងជាមួយបុគគលមិនមមនសមាជិក លដើមផ៊ីផល
របលោជន៍សកមមភាពពាណិ្ជាកមមរបស់សមាជិក។  

៣. ពិនិតយតាមដ្ឋនការអភិវឌ្ណលៅកបុងពាណិ្ជាកមម និងទ៊ីផារ ទក់ទងនឹងការបញ្ាូ ន
ទាំនិញ ទាំងកបុង និងលរៅរបលទសកមពុជា លដើមផ៊ីផថល់អតទរបលោជន៍ទក់ទងនឹងកិចចការ
ពាណិ្ជាកមម ឧសាហកមម ហិរញ្ដវតទុ និងលសដឌកិចច។ 

៤. ចូលរមួជាមួយាប របកបលដ្ឋយភាពសុខដុម និងផ្ទល ស់បថូរលោបល់ាប លៅវញិលៅមក
លលើបញ្ហា បលចចកលទស និងអនុវតថន៍ ព័ត៌មាន និងការស្សាវរជាវទក់ទងនឹងការបញ្ាូ ន
ទាំនិញជាទូលៅ។ 

៥. ផ្ទល ស់បថូរជាមួយសាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលនូវសទិតិតាមការរពមលរពៀង និង/ឬឯកសារ និង/ឬ
ព័ត៌មានណាមួយទក់ទងនឹងរបតិបតថិការបញ្ាូ នទាំនិញ។ 

៦. ផ្ទល ស់បថូរជាមួយសមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ នូវសទិតិតាមការរពមលរពៀង និង/ឬ
ឯកសារ និង/ឬព័ត៌មានណាមួយទក់ទងនឹងរបតិបតថិការបញ្ាូ នទាំនិញ។ 

៧. លលើកសធយួទាំនាក់ទាំនងលអរវាងនិលោជក នាយកដ្ឋឌ នរដ្ឋឌ ភិបាល សាទ ប័នអនថរជាតិ 
និងនិលោជិត។  

៨. លលើកសធួយការបញ្ាូ នទាំនិញជាអនថរជាតិជាទូលៅ និងលលើកកមពស់សកមមភាពបញ្ាូ ន
ទាំនិញកបុងស្សកុឲ្យមានសថង់ដ្ឋរអនថរជាតិ។ 

៩. លរៀបចាំកិចចសនធនាជារបចាាំ និងសហរបតិបតថិការជាមួយនាយកដ្ឋឌ នរដ្ឋឌ ភិបាលមដល
ពាក់ព័ននលលើបញ្ហា ននកិចចការបញ្ាូ នទាំនិញកបុងស្សុក និងអនថរជាតិ។ 

១០. ចុោះកិចចរពមលរពៀង និងលធវើបទបញ្ហា  និងលកខខណ្ឍ សរមាប់សមាជិក លដើមផ៊ីអនុវតថ
ការង្កររបស់ពួកលគ ស្សបតាមចាប់ និងលាលការណ៍្មណ្នាាំមដលបានកាំណ្ត់។ 

១១. តាំណាងឲ្យវជិាា ជ៊ីវៈបញ្ាូ នទាំនិញទក់ទងនឹងអងគការខាងលរៅ។ 
១២. អនុវតថសកមមភាពស្សបចាប់ដនទលទៀតទាំងអស់កបុងការអនុវតថបនថនូវកមមវតទុមដលបាន

មចងទាំងលនោះ។ 
 

ផ្ផាក្ទ ី៣ 
សមាជិក្ និងសមាជិក្ភ្នព 
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របការ ៦៖ របលភទសមាជិក 
 
សមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតវូបានមបងមចកជាព៊ីររបលភទ៖ 
 

(ក) សមាជិកលពញសិទិន 
សមាជិកលពញសិទិន គឺជាន៊ីតិបុគគលមដលចូលរមួលៅកបុងអាជ៊ីវកមមបញ្ាូ នទាំនិញកបុងស្សុក និង/ឬ
អនថរជាតិ មដលមានទ៊ីសាប ក់ការ និងសហរាសចុោះបញ្ា ៊ីលៅកបុងរបលទសកមពុជា លោងតាមចាប់ 
និងបទបផញ្ដតថិននរបលទសកមពុជា។ 
 

(ខ) សមាជិកបនាធ ប់បនសាំ 
សមាជិកបនាធ ប់បនសាំ គឺជារបូវនថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលមដលចូលរមួលៅកបុងសកមមភាពដឹកជញ្ាូ នជា
ទូលៅ មដលមានទ៊ីសាប ក់ការ និងអាសយដ្ឋឌ នចុោះបញ្ា ៊ីលៅកបុងរបលទសកមពុជា លោងតាមចាប់ និង
បទបផញ្ដតថនិនរបលទសកមពុជា។ 
 
សមាជិកភាពលៅកបុង ស.ភ.ប.ទ.ក្ មិនអាចលផធរបានលឡើយ។  
 
របការ ៧៖ គុណ្វឌុ្ណ ិ
 
សមាជិកលពញសិទិនរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ បមនទមលលើលកខខណ្ឍ តរមវូមដលមានមចងលៅកបុងរបការ 
៦ រតវូមតមានគុណ្វឌុ្ណដូិចខាងលរកាម៖ 
 
រតវូបានបលងាើតលឡើងោ៉ាងរតឹមរតវូលៅកបុងរបលទសកមពុជា និងចូលរមួោ៉ាងសកមមកបុងការផថល់
លសវាបញ្ាូ នទាំនិញ និងភ័សថភុារសរមាប់រយៈលពលមិនតិចជាងមួយ (១) ឆ្ប ាំ ឬការោិល័យសាខា
ននភាប ក់ង្ករបញ្ាូ នទាំនិញអនថរជាតិ មដលរតវូបានទទួលសាគ ល់។ 
 
អភិបាល ឬអបករគប់រគងមាប ក់កបុងចាំលណាមអភិបាល ឬអបករគប់រគងនានាននអបកដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំ 
មានបទពិលសាធន៍ការង្ករពាក់ព័ននមិនតិចជាងប៊ី (៣) ឆ្ប ាំ លៅកបុងរកមុហ ុនមដលផថល់លសវាបញ្ាូ ន
ទាំនិញ ឬភ័សថភុារ។ សមាជិកលពញសិទិនទាំងអស់ទទួលសាគ ល់សថង់ដ្ឋរអបផបរមា ខ និងលកខខណ្ឍ
ពាណិ្ជាកមម មដលកាំណ្ត់លដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 

១. កបុងករណ្៊ី ន៊ីតិបុគគល 
មិនរតវូកសយ័ធន ឬបចចុបផនបសទិតលរកាមន៊ីតិវធិ៊ីននបណ្ថឹ ងកសយ័ធន។ 
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២. កបុងករណ្៊ី របូវនថបុគគល 

រតវូមតជាបុគគលមានសមតទភាពមដលមានអាយុលពញចាប់។ 
មិនរតវូបានរបកាសកស័យធន។ 
មិនមមនជាបុគគលមដលមានលទសឧរកិដឌ/ជាប់ពនននាារ។ 

 
បញ្ដតថិទាំងឡាយលៅកបុងរបការ ៧ រតវូអនុវតថផងមដរចាំលពាោះគុណ្វឌុ្ណរិបស់តាំណាងលពញសិទិន
របស់ន៊ីតិបុគគល ដូចមានលរៀបរប់លៅកបុងរបការ ៨។ 
 
របការ ៨៖ តាំណាងលពញសិទិន 
 
រល់សមាជិកលពញសិទិន និងសមាជិកបនាធ ប់បនសាំទាំងអស់មដលជាន៊ីតិបុគគល រតវូមតងតាាំងរបូវនថ
បុគគលមាប ក់មដលមានសិទនិអាំណាច កបុងការលធវើសកមមភាពជួសន៊ីតិបុគគល លដើមផ៊ីអនុវតថភារកិចច និង
សិទនិតាងនាមឲ្យន៊ីតិបុគគល។ ការអនុញ្ហដ តមបបលនោះលដើមផ៊ីលធវើសកមមភាពតាងនាមឲ្យន៊ីតិបុគគល និង
រតូវតមាល់ទុកលៅទ៊ីសាប ក់ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ សរមាប់រយៈលពលមានរបសិទនភាពទាំងមូល 
ននការអនុញ្ហដ តមបបលនោះ។ កបុងករណ្៊ី តាំណាងមិនលពញសិទិន លុោះរតាមតខលួនបានទទួលលិខិតជូន
ដាំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកសរថា ការអនុញ្ហដ តមបបលនោះរតូវបានដកហូត។ 
 
កបុងន័យលនោះ តាំណាងទាំងឡាយមិនអាចរតវូបានជាំនួស ឬមតងតាាំងអបកជាំនួស លដើមផ៊ីលធវើសកមម
ភាពជួសពួកលគលឡើយ។ បុគគលមតមាប ក់ និងដមដល មិនអាចលធវើជាតាំណាងលពញសិទិនរបស់
សមាជិកលលើសព៊ីមាប ក់លឡើយ។ 
 
របការ ៩៖ ការដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាព 
 
ន៊ីតិបុគគល និង/ឬរបូវនថបុគគល មដលមានបាំណ្ងកាល យជាសមាជិកលពញសិទិន ឬសមាជិកបនាធ ប់
បនសាំ រតវូដ្ឋក់ពាកយសុាំរបស់ខលនួ លៅកាន់អគគលលខាធិការ ឬអគគលលខាធិការរង លោងតាមទរមង់
មបបបទមដលលបាោះពុមពរចួ មដលកាំណ្ត់លដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ (សូមលមើលឧបសមព័នន ក សរមាប់
ការដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាព)។ 
 
ពាកយលសបើសុាំរបស់សមាជិកថម៊ី គួររតវូបានាាំរទ (បុគគលលោង) លដ្ឋយសមាជិកលពញសិទនិោ៉ាង
លោចណាស់មាប ក់លផសងលទៀតរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
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របការ ១០៖ ការពិចារណាលលើពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាព 
 
មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា ៊ីរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតូវបង្កា ញពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាពជាមួយនឹងរបាយការណ៍្
សថ៊ីព៊ីការរបុងរបយ័តបហមត់ចត់ ដល់រកមុរបឹកាភិបាលកបុងរយៈលពល ២០ នថៃ លរកាយព៊ីអគគលលខា
ធិការបានទទួលពាកយលសបើសុាំ។  
 
របសិនលបើាម នការជាំទស់ព៊ីអភិបាល មិនលលើសព៊ីមួយភាគបួន ននចាំនួនអភិបាលសរបុ កបុង
រយៈលពលដប់ (១០) នថៃ លរកាយព៊ីអបកចុោះបញ្ា ៊ី បានដ្ឋក់របាយការណ៍្សថ៊ីព៊ីការរបុងរបយ័តប
ហមត់ចត់ សមាជិកភាពនឹងរតវូបានចាត់ទុកថារតវូបានឯកភាព/បដិលសធ លោងតាមអនុសាសន៍
របស់មន្រនថ៊ីចុោះបញ្ា ៊ី។ 
 
កបុងករណ្៊ី លផសងលទៀតណាមួយ សមាជិកភាពនឹងមានសុពលភាពលៅបាន លុោះរតាមតវារតវូបាន
ឯកភាពលដ្ឋយសាំលឡងលឆ្ប តមិនតិចជាងប៊ីភាគបួនននចាំនួនអភិបាលសរបុ។  
 
លរកាយព៊ីរកមុរបឹកាភិបាលបានទទួល ឬមិនបានទទួលបុគគលណាមាប ក់ (ន៊ីតិបុគគល ឬរបូវនថ
បុគគល) ចូលកបុងសមាជិកភាព អគគលលខាធិការរតូវលផញើលិខិតជូនដាំណឹ្ងលៅកាន់អបកដ្ឋក់ពាកយលសបើ
សុាំកបុងរយៈលពលរបាាំព៊ីរ (៧) នថៃ ចាប់ព៊ីកាលបរលិចេទននការលបាោះលឆ្ប ត។ 
 
អបកដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំមដលរតវូបានបដិលសធ មិនអាចដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំសមាជិកភាពលឡើងវញិបាន
លទកបុងរយៈលពលមួយឆ្ប ាំ ចាប់ព៊ីការបដិលសធដាំបូង។ 
 
របការ ១១៖ កាលបរលិចេទមានរបសិទនភាពននសមាជិកភាព 
 
សមាជិកភាពមានរបសិទនភាពចាប់ព៊ីកាលបរលិចេទ មដលសមាជិកបានបង់នថលសមាជិកដាំបូង និង 
នថលសមាជិករបចាាំឆ្ប ាំដល់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
របការ ១២៖ ការលាមលង/ការបលណ្ថ ញលចញព៊ីសមាជិកភាព 
 
សមាជិកភាពរតូវបញ្ច ប់ កបុងករណ្៊ី ដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. មរណ្ភាពរបស់របូវនថបុគគល ឬការបញ្ច ប់សាទ នភាពរបស់ន៊ីតិបុគគល។ 
 



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
ទូរស័ពធ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២២១ ៧១០ / ទូរសារ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២២១ ៧១២ / អុ៊ីមមល៖ secretarv@camffa.org.kh / មវបសាយត៍៖ www.camffa.org.kh 

 

 
២. កងវោះគុណ្វឌុ្ណ ិដូចមានមចងលៅកបុងរបការ ៦ និងរបការ ៧។ 
 
៣. ការលាមលង លដ្ឋយការដ្ឋក់លិខិតលាមលងជាលាយលកខណ៍្អកសរ លៅកាន់រកុម

របឹកាភិបាល លហើយរកមុរបឹកាភិបាលបានឯកភាពលលើពាកយសុាំលាមលងលនាោះ។ 
 
៤. ការលចញសាលរកមសាទ ពរអាំព៊ីការកសយ័ធនរបឆ្ាំងនឹងសមាជិក។ 
 
៥. ការលចញលសចកថ៊ីសលរមចរបស់តុលាការ មដលរបកាសថា សមាជិកលនាោះជាបុគគល

អសមតទភាព។  
 
៦. តុលាការបានកាត់លទស ឲ្យជាប់ពនននាារលដ្ឋយសារបទឧរកិដឌ លលើកមលងមត

បទលលមើសតូចតាច ឬបទលលមើសមដលមានការពិន័យ មិនលលើសព៊ីបទលលមើសតូចតាច 
ឬបទលលមើសមដលរតវូបានរបរពឹតថលដ្ឋយសារការលធវសរបមហស។ 

 
៧. រកមុរបឹកាភិបាល មដលបានលបាោះលឆ្ប តាាំរទ ការលុបល ម្ ោះរបស់សមាជិកព៊ីបញ្ា ៊ី

សមាជិក តាមរយៈសាំលឡងលឆ្ប តមិនតិចជាងប៊ីភាគបួន ននចាំនួនអភិបាលសរបុ
សរមាប់មូលលហតុណាមួយដូចខាងលរកាម៖ 

 
(ក) ការលធវើសកមមភាពលដ្ឋយលចតនាផធុយនឹងផលរបលោជន៍របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬ 
 
(ខ) ការរ ាំលលាភបាំពានលដ្ឋយលចតនាលលើលកខនថិកៈរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬ 
 
(គ) ការខកខានមិនបានបង់នថលសមាជិកភាពរបចាាំឆ្ប ាំ ឬនថលវាយតនមលពិលសសកបុង

រយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ ចាប់ព៊ីការទទួលបានលិខិតជូនដាំណឹ្ងផលូវការ
ថា នថលលនោះដល់លពលរតវូបង់ ឬ 

 
(ឃ) អាំលពើលដ្ឋយលចតនាណាមួយលដ្ឋយរ ាំលលាភបាំពាន ឬផធុយនឹងលសចកថ៊ីសលរមចនន

មោសនបិបាត។ 
 
សមាជិកមដលរតវូបានបញ្ឈប់មបបលនោះ មិនមានសិទនិទទួលបានការលចញសងនថលសមាជិកភាព 
ឬការទូទត់លផសងលទៀតមដលខលួនបានបង់ជូន ស.ភ.ប.ទ.ក្ លឡើយ។ 
 



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
ទូរស័ពធ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២២១ ៧១០ / ទូរសារ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២២១ ៧១២ / អុ៊ីមមល៖ secretarv@camffa.org.kh / មវបសាយត៍៖ www.camffa.org.kh 

 

 
សមាជិកមដលរតវូបានបញ្ឈប់ មផអកតាមបញ្ដតថិខាងលលើ អាចបថឹងជាំទស់លៅនឹងការបញ្ឈប់លៅ
កបុងមោសនបិបាតលលើកលរកាយ លហើយលសចកថ៊ីសលរមចននមោសនបិបាត គឺជាលសចកថ៊ីសលរមច
សាទ ពរ និងចងកាតពវកិចច។ 
 
របូវនថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគល មដលមលងជាសមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតវូបាត់បង់ផល
របលោជន៍ទាំងអស់លៅកបុង ឬការទមទរសាំណ្ងចាំលពាោះរទពយសមផតថិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
របការ ១៣៖ បញ្ា ៊ីសមាជិកភាព 
 
មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា ៊ី រតវូលរៀបចាំបញ្ា ៊ីល ម្ ោះសមាជិក និងរកាបញ្ា ៊ីលនាោះលៅទ៊ីសាប ក់ការរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្។ បញ្ា ៊ីលនោះ ោ៉ាងលោចណាស់រតូវមានព័ត៌មានដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. ល ម្ ោះ និងសញ្ហា តិរបស់សមាជិក 
 
២. របលភទសមាជិកភាព 
 
៣. ល ម្ ោះមដលលរបើកបុងការចូលរមួកបុងអាជ៊ីវកមម និងរបលភទននសហរាស 
 
៤. អាសយដ្ឋឌ នចុោះបញ្ា ៊ី និងនរបសណ្៊ី យ៍ននការោិល័យរបស់សមាជិក 
 
៥. កាលបរលិចេទននការទទួលឲ្យចូលជាសមាជិក និងព័ត៌មានដនទលទៀតមបបលនោះ តាម

មដលអាចរតវូបានសលរមចមថងមាា លលដ្ឋយរកមុរបឹកាភិបាលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
៦. លិខិតបញ្ហា ក់សមាជិកភាព មដលរតវូបានចុោះហតទលលខាោ៉ាងរតឹមរតវូលដ្ឋយរបធាន 

និងអគគលលខាធិការ នឹងរតវូលចញ និងលផញើជូនសមាជិកន៊ីមួយៗលៅលពលទូទត់នថល
សមាជិកភាពដាំបូង លហើយនឹងរតវូអមមកជាមួយ លដ្ឋយលិខិតមួយចាប់របស់អគគ
លលខាធិការ កបុងករមិតមដលលិខិតបញ្ហា ក់លនោះ រតវូមតរបគល់រតឡប់លៅឲ្យ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ វញិ របសិនលបើសមាជិកភាពរតវូបានបញ្ច ប់លដ្ឋយសារលហតុផល
ណាក៏លដ្ឋយ។ 

 
ផ្ផាក្ទ ី៤ 

សទិធ ិនិងភ្នរក្ិច្ចរបសស់មាជិក្ 
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របការ ១៤៖ សិទនិរបស់សមាជិក 
 
សមាជិកលពញសិទន ិនិងសមាជិកបនាធ ប់បនសាំរតវូមានសិទនិដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. សិទនិទទួលបានលសវាជាំនួយ និងសុខុមាលភាពព៊ីសមាគមកបុងករមិតលរចើន ដូចមដល
អាចរតវូបានផថល់ឲ្យ ទក់ទងនឹងកិចចការមដលមានស្សាប់ លៅកបុងកមមវតទរុបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 

 
២. ផថល់លោបល់ ឬសាំណូ្មពរដល់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ឬរកមុរបឹកាភិបាលអាំព៊ីបញ្ហា ណា

មួយទក់ទងនឹងកមមវតទុរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលាលបាំណ្ងពរងឹង ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
៣. មសវងរកការបាំភលឺអាំព៊ីកិចចការ និងរទពយសមផតថិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សបតាមរបការ 

៣៧ កថាខណ្ឍ ទ៊ី ៣។ 
 
៤. ចូលរមួកបុងមោសនបិបាត លដើមផ៊ីពិភាកាលដញលដ្ឋល ផថល់មតិលោបល់ ឬសួរសាំណួ្រ

ដល់អភិបាលទាំងឡាយ និងលសបើញតថិលៅកបុងកិចចរបជុាំនានា។ 
 
៥. សមាជិកលពញសិទន ិ ប៉ាុមនថ មិនមមនសមាជិកបនាធ ប់បនសាំ មានសិទនិលបាោះលឆ្ប តលៅកបុង

មោសិនបិបាត របសិនលបើពួកលគគឺជាសមាជិកលពញសិទនិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ អស់
រយៈលពលោ៉ាងតិចសាមសិប (៣០) នថៃ មុនកិចចរបជុាំ។ 

 
៦. សមាជិកលពញសិទន ិ ប៉ាុមនថ មិនមមនសមាជិកបនាធ ប់បនសាំ មានសិទនិឈរល ម្ ោះឲ្យលគ

លបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសជាអភិបាល។ 
 

របការ ១៥៖ ភារកិចចរបស់សមាជិក 
 
សមាជិកលពញសិទន ិនិងសមាជិកបនាធ ប់បនសាំ រតវូមានភារកិចចដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. លារពឲ្យបានខាា ប់ខាួន និងលសាម ោះរតង់តាមលកខនថិកៈរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លសចកថ៊ី
សលរមចននមោសនបិបាត និងភារកិចចមដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានរបគល់ឲ្យ។ 

 
 



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
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២. រកាកិតោនុភាព និងផលរបលោជន៍របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រពមទាំងរកាជាការ

សមាៃ ត់នូវបញ្ហា ទាំងឡាយ មដលរតវូបានពិភាកាលៅកបុងមោសនបិបាត ឬកិចចរបជុាំ
រកុមរបឹកាភិបាល ឬដាំលណ្ើ រការអាជ៊ីវកមមរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយមិនរតវូលាត
រតដ្ឋងព័ត៌មានណាមួយ តាមរលបៀបណាមួយ មដលអាចលធវើឲ្យខូចលករ ថិ៍ល ម្ ោះរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លឡើយ។ 

 
៣. លលើកសធួយ និងាាំរទកិចចការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើមផ៊ីវឌ្ណនភាពលៅរគប់លពលលវលា

ទាំងអស់។ 
 
៤. រកាភាពចុោះសរមងុកបុងចាំលណាមសមាជិកនានា និងអនុវតថសកមមភាពពាណិ្ជាកមម

តាមរលបៀបមួយមដលជួយាប លៅវញិលៅមក និងលសាម ោះរតង់។ 
 
៥. សមាជិកមដលរតវូលាមលង ឬបញ្ច ប់សមាជិកភាពរបស់ខលួនលដ្ឋយសារលហតុផល

ណាមួយ នឹងលៅមតមានកាតពវកិចចទូទត់នថលសមាជិកភាព ឬនថលវាយតនមលពិលសស
មដលលៅជាំពាក់ដមដល។ 

 
៦. សមាជិកណាមាប ក់មដលបានបថូរល ម្ ោះ រតកូល សញ្ហា តិ អាសយដ្ឋឌ នការោិល័យ 

របលភទសហរាស ឬតាំណាងលពញសិទិនរបស់ន៊ីតិបុគគល រតវូជូនដាំណឹ្ងដល់អគគ
លលខាធិការជាលាយលកខណ៍្អកសរកបុងរយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ លរកាយព៊ី
ការផ្ទល ស់បថូរ។ 

 
ផ្ផាក្ទ ី៥ 

នលលសមាជិក្ភ្នពដបំូង និងនលលសមាជិក្ភ្នពរបចឆំ្ា  ំ
 
របការ ១៦៖ នថលសមាជិកភាពដាំបូង និងនថលសមាជិកភាពរបចាាំឆ្ប ាំ 
 
សមាជិកលពញសិទន ិ និងសមាជិកបនាធ ប់បនសាំរតវូបង់នថលសមាជិកភាពដាំបូង និងនថលសមាជិកភាព
របចាាំឆ្ប ាំ ដូចរតវូបានកាំណ្ត់លដ្ឋយការលបាោះលឆ្ប តលៅកបុងមោសនបិបាត មដលមានសមាជិកលពញ
សិទនិមិនតិចជាងប៊ីភាគបួនមានវតថមាន។ 
 
របការ ១៧៖ នថលវាយតនមលពិលសស 
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ស.ភ.ប.ទ.ក្ អាចរបមូលនថលវាយតនមលពិលសសមថងមាា ល ដូចរតវូបានកាំណ្ត់លដ្ឋយការលបាោះ
លឆ្ប តលៅកបុងមោសនបិបាតមដលមានសមាជិកលពញសិទនិមិនតិចជាងប៊ីភាគបួនមានវតថមាន។ 
 

ផ្ផាក្ទ ី៦ 
រក្ុមរបឹក្ាភិបាល 

 
របការ ១៨៖ ការលរជើសលរ ើសរកមុរបឹកាភិបាល 
 

១. នឹងមានរកមុរបឹកាភិបាលមួយ លដើមផ៊ីរគប់រគងកិចចការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សប
តាមកមមវតទុរបស់ខលួន និងលដើមផ៊ីតាំណាងឲ្យ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅកបុងកិចចការនានា
ទក់ទងនឹងបុគគលមដលមិនមមនសមាជិក។ 

 
រកមុរបឹកាភិបាលរតវូមានសមាជិកលពញសិទន ិ ោ៉ាងលោចណាស់របាាំ (៥) នាក់ 
មដលព៊ីរភាគប៊ីននសមាជិកទាំងលនោះរតវូមានសញ្ហា តិកមពុជា។  

 
២. អភិបាលជាប់លឆ្ប តរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ នឹងរតវូបានលរជើសលរ ើសលៅកបុងមោ

សនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំណាមួយ លហើយរតូវបលរមើការង្ករសរមាប់រយៈលពល ៣ ឆ្ប ាំ។ 
អាណ្តថិលរចើនលលើក អាចលធវើលៅបានសរមាប់អាណ្តថិជាប់ៗាប លរចើនបាំផុត ២ លលើក
កបុងមួយមុខតាំមណ្ង។ 

 
៣. ការលរជើសលរ ើសអភិបាលរតវូលធវើលឡើងស្សបតាមលាលការណ៍្ដូចខាងលរកាម៖ ទ៊ីមួយ 

ការលបាោះលឆ្ប តលដ្ឋយសមាៃ ត់ ទ៊ីព៊ីរ សមាជិកលពញសិទនិរតូវលសបើមតងតាាំងដល់មោ
សនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំនូវសមាជិកលពញសិទន ិ មដលពួកលគចង់លរជើសលរ ើសជាអភិបាល និង
ទ៊ីប៊ី ការលសបើមតងតាាំង នឹងរតវូាាំរទលដ្ឋយសមាជិកលពញសិទន ិ ោ៉ាងលោចណាស់
ព៊ីរនាក់លផសងលទៀត។ បុគគលមដលទទួលសាំលឡងលឆ្ប តខពស់បាំផុតតាមលាំដ្ឋប់លាំលដ្ឋយ 
នឹងកាល យជាអភិបាល លោងតាមចាំនួនមដលបានកាំណ្ត់លៅកបុងកថាខណ្ឍ ទ៊ីមួយនន
របការ ១៨ លនោះ និងលោងតាមលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំមដល
ពាក់ព័នន។ របសិនលបើមានបុគគលលរចើននាក់ ទទួលសាំលឡងលឆ្ប តលសមើាប សរមាប់មុខ
តាំមណ្ងអភិបាលមដលទាំលនរចុងលរកាយ លពលលនាោះ មោសនបិបាតរតវូលបាោះលឆ្ប ត
លឡើងវញិចាំលពាោះមតបុគគលមដលទទួលបានសាំលឡងលឆ្ប តលសមើាប ប៉ាុលណាត ោះ។ របសិនលបើ
សាំលឡងលឆ្ប តលសមើាប មថងលទៀត ការលរជើសលរ ើសលដ្ឋយផសងសាំណាងនឹងរតវូអនុវតថ។ 
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៤. លទោះប៊ីជាមានបញ្ដតថិននកថាខណ្ឍ ទ៊ី ៣ ខាងលលើក៏លដ្ឋយ មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំអាច 

អនុម័តលសចកថ៊ីសលរមចកបុងការលរជើសលរ ើសលរបើរបាស់លាលការណ៍្លបាោះលឆ្ប តលផសងព៊ី
លាលការណ៍្មដលបានបញ្ហា ក់ខាងលលើ។ 

 
៥. អភិបាលទាំងឡាយ នឹងរតូវលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសព៊ីកបុងចាំលណាមពួកលគ នូវអភិបាល 

លដើមផ៊ីបាំលពញមុខតាំមណ្ង ោ៉ាងលោចណាស់ចាំនួន ៥ ដូចខាងលរកាម៖ 
 

(ក) របធាន (រតវូមានសញ្ហា តិកមពុជា) 
(ខ) អគគនាយក (រតវូមានសញ្ហា តិកមពុជា) 
(គ) លហរញ្ដិក (រតវូមានសញ្ហា តិកមពុជា) 
(ឃ) មន្រនថ៊ីវជិាា ជ៊ីវៈ  
(ង) មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា ៊ី 
 
អភិបាលទាំងឡាយ នឹងរតូវលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសកបុងចាំលណាមពួកលគ នូវអភិបាល
លផសងលទៀត លដើមផ៊ីបាំលពញមុខតាំមណ្ងខាងលរកាម ឬតាមមដលអាចសលរមចលដ្ឋយ
លសចកថ៊ីសលរមចរបស់រកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
(ច) មន្រនថ៊ីទាំនាក់ទាំនងសាធារណ្ៈ 
(ឆ) អនុរបធាន 
 

៦. មុខតាំមណ្ងរបស់អភិបាលនឹងរតវូបានមតងតាាំង លោងតាមភាពស័កថិសម និងការ
ឯកភាពរបស់រកមុរបឹកាភិបាល។ 

 
៧. សមាជិករកមុរបឹកាភិបាលទាំងអស់រតវូលធវើសកមមភាពលដ្ឋយមិនទទួលបានលាភការ

អវ៊ីលឡើយ។ 
 

របការ ១៩៖ ការចាកលចញ/ការលាមលងព៊ីមុខតាំមណ្ងអភិបាល 
 
អភិបាលអាចចាកលចញ/លាមលងព៊ីមុខតាំមណ្ងអភិបាល កបុងករណ្៊ី ដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. ការចាកលចញលៅលពលផុតកាំណ្ត់អាណ្តថិននមុខតាំមណ្ង។ 
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២. ការលាមលងមដលមានការឯកភាពមដលផថល់លដ្ឋយរកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
៣. ការបញ្ច ប់សមាជិកភាពរបស់សមាជិកមដលតាំណាងលដ្ឋយអភិបាល។ 
 
៤. មោសនបិបាតលបាោះលឆ្ប តទមាល ក់ព៊ីមុខតាំមណ្ងអភិបាល។ 
 
៥. រតវូបានកាត់លទសឲ្យជាប់ទណ្ឍ កមមមានរយៈលពលកាំណ្ត់។ 
 
៦. ការបញ្ច ប់ជាតាំណាងលពញសិទិនរបស់សមាជិកលពញសិទនិ។ 
 
៧. សមាជិករកមុរបឹកាភិបាលមដលអវតថមានព៊ីកិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាលចាំនួនប៊ីលលើក

ជាប់ៗាប  លដ្ឋយពុាំមានការអនុញ្ហដ តព៊ីរបធាន អាចរតវូបានរបកាសលដ្ឋយសាំលឡង
លឆ្ប តប៊ីភាគបួនននរកមុរបឹកាភិបាលថា បានលបាោះបង់មុខតាំមណ្ងរបស់ខលួនលៅកបុង
រកមុរបឹកាភិបាល។ 

 
៨. អភិបាលមដលមលងរតវូបានជួលលដ្ឋយសមាជិក នឹងរតវូចាត់ទុកថាបានលាមលងព៊ី

រកមុរបឹកាភិបាល លដ្ឋយមានរបសិទនភាពចាប់ព៊ីកាលបរលិចេទននការបញ្ច ប់ការង្ករ
មបបលនោះតលៅ។ 

 
របការ ២០៖ របសិទនភាពននការចាកលចញ ឬការលាមលងរបស់អភិបាល 
 
របសិនលបើអភិបាលចាកលចញព៊ីមុខតាំមណ្ង មុនលពលផុតកាំណ្ត់អាណ្តថិរបស់ខលួន លហើយចាំនួន
សរបុននអភិបាលមដលលៅសល់លសមើនឹង ឬលរចើនជាងរបាាំ (៥) នាក់ រកមុរបឹកាភិបាលអាចមតង
តាាំងសមាជិកលពញសិទនិមាប ក់ ឲ្យលធវើជាអភិបាលជាំនួសឲ្យអភិបាលមដលចាកលចញ ការមតងតាាំង
លនោះនឹងរតវូដ្ឋក់លសបើ លដើមផ៊ីទទួលការអនុម័តព៊ីសមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅកបុងមោ
សនបិបាតសាមញ្ដលៅលពលបនាធ ប់។ 
 
របសិនលបើអភិបាលចាកលចញព៊ីមុខតាំមណ្ង មុនលពលផុតកាំណ្ត់អាណ្តថិរបស់ខលួន លហើយចាំនួន
សរបុននអភិបាលមដលលៅសល់តិចជាងរបាាំ (៥) នាក់ អភិបាលមដលលៅសល់រតូវលកាោះមោ
សនបិបាតសាមញ្ដននសមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើមផ៊ីលរជើសលរ ើសអភិបាលថម៊ី លដើមផ៊ីបាំលពញរកុម
របឹកាភិបាល។ 
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អភិបាលមដលរតវូបានលរជើសលរ ើស អនុលលាមតាមរបការ ២០ លនោះ រតូវសទិតកបុងមុខតាំមណ្ង 
លោងតាមអាណ្តថិរបស់អភិបាលមដលចាកលចញ។ 
 
របសិនលបើរកមុរបឹកាភិបាលទាំងមូល ចាកលចញព៊ីមុខតាំមណ្ង មុនលពលផុតកាំណ្ត់អាណ្តថិ
របស់ខលួន រកមុរបឹកាភិបាលមដលចាកលចញរតូវលរៀបចាំមោសនបិបាតសាមញ្ដននសមាជិក លដើមផ៊ី
លធវើការលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសរកមុរបឹកាភិបាលថម៊ី។ 
 
របការ ២១៖ កូរ ៉ាមុ 
 
កិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាលនឹងរតវូចូលរមួលដ្ឋយអភិបាល ោ៉ាងលោចណាស់ប៊ីភាគបួនននចាំនួន
អភិបាលសរបុ លដើមផ៊ីបលងាើតកូរ ៉ាមុមួយ។ 
 
របការ ២២៖ លសចកថ៊ីសលរមច 
 
លសចកថ៊ីសលរមចណាមួយននកិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាល រតវូមតលធវើលឡើងមផអកលលើសាំលឡងលឆ្ប តប៊ី
ភាគបួន។  
របសិនលបើរកមុរបឹកាភិបាល អនុម័តលសចកថ៊ីសលរមច លដ្ឋយលលមើសនឹងវធិានមដលបានកាំណ្ត់ 
លសចកថ៊ីសលរមចលនាោះនឹងរតវូចាត់ទុកជាលមាឃៈ។ 
 
របការ ២៣៖ របធាន 
 
របធាន គឺជារបធានននកិចចរបជុាំ លហើយរបសិនលបើរបធានអវតថមាន គឺអនុរបធាន ឬរបសិនលបើ ទាំង
របធាន និងអនុរបធានអវតថមាន គឺអភិបាលមាប ក់ មដលលរជើសលរ ើសលដ្ឋយអភិបាលមដលចូលរមួ។ 
ន៊ីតិវធិ៊ីលនោះនឹងរតវូបានលរបើរបាស់ សរមាប់មតកិចចរបជុាំមដលរបធាន និងអនុរបធានអវតថមាន
ប៉ាុលណាត ោះ។ 
 
របការ ២៤៖ កិចចរបជុាំ 
 
កិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាល ោ៉ាងលោចណាស់មួយ នឹងរតវូបានលធវើលឡើងជាលរៀងរល់មខ លោង
តាមការជូនដាំណឹ្ងមដលលចញលដ្ឋយអគគលលខាធិការរយៈលពលរបាាំព៊ីរនថៃមុនកិចចរបជុាំ។ ជាងលនោះ
លៅលទៀត របសិនលបើចាាំបាច់ របធាន ឬអនុរបធាន ឬអភិបាលមួយចាំនួន មដលមិនតិចជាងប៊ី (៣) 
នាក់ អាចលកាោះរបជុាំពិលសសមួយ (លដ្ឋយជូនដាំណឹ្ងដល់សមាជិករកមុរបឹកាភិបាលលផសងលទៀត 
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រយៈលពលដប់បួន (១៤) នថៃមុនកិចចរបជុាំ)។ សរមាប់កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិបាលទាំងអស់ កាំណ្ត់
លហតុជាលាយលកខណ៍្អកសរននកិចចរបជុាំចាាំបាច់រតវូមតលចញផាយ។ 
 
របការ ២៥៖ ការលាមលងរបស់អភិបាលថម៊ី 
 
លរកាយលពលលរជើសលរ ើសអភិបាលថម៊ី រកមុរបឹកាភិបាលចាស់រតវូដ្ឋក់កាំណ្ត់រតាជាលាយលកខណ៍្
អកសរននលទនផលលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើស និងបញ្ា ៊ីល ម្ ោះរបស់រកមុរបឹកាភិបាលមដលបលងាើតថម៊ី
លដើមផ៊ីលធវើការចុោះបញ្ា ៊ីលៅរកសួងមោនផធ លដ្ឋយចមលងជូនរកសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ាូ ននន
រពោះរជាណាចរកកមពុជា កបុងរយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ លរកាយការលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើស។ 
សាំលៅចមលងមួយចាប់ ននការចុោះបញ្ា ៊ីសមាជិករកមុរបឹកាភិបាលថម៊ី នឹងរតូវរកាទុកលដ្ឋយ
អគគលលខាធិការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើមផ៊ីទុកជាកាំណ្ត់រតា។  
 
របការ ២៦៖ អាំណាច និងភារកិចច 
 
អាំណាច និងភារកិចចរបស់រកមុរបឹកាភិបាល មានដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. របតិបតថិកិចចការ និងអាជ៊ីវកមមរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ ស្សបតាមលកខនថិកៈ និងលសចកថ៊ី
សលរមចននមោសនបិបាត។ 

 
២. មតងតាាំងអភិបាលឲ្យកាន់មុខតាំមណ្ងលផសងៗលៅកបុងរកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
៣. អនុម័តបទបញ្ហា  និងលាលការណ៍្មណ្នាាំអាំព៊ីការអនុវតថការង្កររបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ 

ស្សបតាមកមមវតទុរបស់ខលួន។ 
 
៤. ជួល មតងតាាំង និងដកហូតព៊ីមុខតាំមណ្ងនូវទ៊ីរបឹកាននរកមុរបឹកាភិបាល អនុគណ្ៈ

កមាម ធិការ មន្រនថ៊ី និងបុគគលិកននរកមុរបឹកាភិបាល លដើមផ៊ីអនុវតថសកមមភាពជាក់លាក់
នានា។ ទ៊ីរបឹកាទាំងលនោះអាចរតវូបានលរជើសលរ ើស ព៊ីកបុងចាំលណាមអភិបាលបចចុបផនប 
សមាជិក ឬបុគគលមដលមិនមមនសមាជិករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។  

 
៥. ពិចារណាបញ្ហា លផសង  ៗ មដលអាចលកើតលឡើង និងសទិតលៅកបុងកមមវតទុរបស់ 

ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
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៦. ធានាថា កិចចសនោ និងកិចចរពមលរពៀងទាំងអស់រតវូមតមានការឯកភាពព៊ីរកមុរបឹកា

ភិបាល និងរតវូចុោះហតទលលខាលដ្ឋយរបធាន និងរបថាប់រតារបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
៧. រតតួពិនិតយថា សមាគមមិនមានជាប់ពាក់ព័នននឹងសកមមភាពនលោបាយ ឬអនុញ្ហដ ត

ឲ្យមានការលរបើរបាស់មូលនិធិ និង/ឬទ៊ីតាាំងរបស់ខលួនសរមាប់លាលបាំណ្ងនលោ
បាយ។ 

 
៨. រតតួពិនិតយថា មូលនិធិរបស់សមាគម នឹងមិនរតវូបានលរបើរបាស់ លដើមផ៊ីទូទត់របាក់

ពិន័យរបស់សមាជិកមដលរតវូបានកាត់លទសលដ្ឋយតុលាការ។ 
 

របការ ២៨៖ ភារកិចចរបស់អភិបាល 
 
ភារកិចចរបស់អភិបាល កបុងការបាំលពញមុខតាំមណ្ងជាក់លាក់លៅកបុង ស.ភ.ប.ទ.ក្ មានដូចខាង
លរកាម៖ 
 

១. របធានមានភារកិចចមណ្នាាំការអនុវតថកិចចការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ តាំណាងឲ្យ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅកបុងកិចចការនានាទក់ទងនឹងបុគគលមិនមមនសមាជិក និងលធវើជា
របធានននកិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាល និងមោសនបិបាត ដូចមានបញ្ហា ក់លៅកបុង
របការ ២៨។ 

 
២. អនុរបធានមានភារកិចចជួយរបធាន លៅកបុងកិចចការទាំងឡាយ លរកាមអាំណាច និង

សិទនិអាំណាចរបស់របធាន និងលធវើសកមមភាពជាំនួសឲ្យរបធាន កបុងលពលរបធាន
អវតថមាន និងអនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត តាមមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។ 

 
៣. អគគលលខាធិការមានភារកិចចផ្ទល ស់បថូរលិខិតលឆលើយឆលង រកាឯកសារលផសង  ៗផសពវផាយ

សកមមភាព និងសមិទនផលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ និងជាលលខាធិការលៅកបុងកិចចរបជុាំ
រកមុរបឹកាភិបាល និងមោសនបិបាត។ អគគលលខាធិការរតវូអនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត 
តាមមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។ អគគលលខាធិការ ក៏រតូវកាន់កាប់រតា
របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយនឹងលចញលិខិតបញ្ហា ក់សមាជិកភាពផងមដរ។ 

 
៤. លហរញ្ដឹកមានភារកិចចរតតួពិនិតយចាំណាយទាំងអស់ រកាទុកឲ្យមានសុវតទិភាព និង

ទូទត់ លដ្ឋយលរបើថវកិារបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រពមទាំងលរៀបចាំបញ្ា ៊ីហិរញ្ដវតទុ។  



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
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 លហរញ្ដឹករតវូមតធានាថា បញ្ា ៊ីរទពយសមផតថិរតូវបានរកា និងទុកលៅទ៊ីសាប ក់ការរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយរតវូអនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត ដូចមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាច
របគល់ឲ្យ។ 

 
៥. មន្រនថ៊ីកាន់បញ្ា ៊ី មានភារកិចចដាំលណ្ើ រការពាកយលសបើសុាំចូលជាសមាជិកថម៊ី ការលសុើបអលងាត

អាំព៊ីការរបុងរបយ័តបហមត់ចត់ និងរបាយការណ៍្សរមាប់អភិបាលទាំងឡាយ លដើមផ៊ី
អនុម័ត ឬបដិលសធ រពមទាំងលរៀបចាំ និងរកាបញ្ា ៊ីល ម្ ោះសមាជិករបស់ស.ភ.ប.ទ.ក្ 
និងអនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត ដូចមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។ 

 
៦. មន្រនថ៊ីវជិាា ជ៊ីវៈ មានភារកិចចសរមបសរមួលកមមវធិ៊ីបណ្ថុ ោះបណាថ លរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ 

រពមទាំងសហការជាមួយ អងគការពាក់ព័ននលផសងលទៀត ទក់ទងនឹងកមមវធិ៊ីបណ្ថុ ោះ
បណាថ ល និងអនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត ដូចមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។ 

 
៧. មន្រនថ៊ីទាំនាក់ទាំនងសាធារណ្ៈ មានភារកិចចលរជើសលរ ើសសមាជិកថម៊ី  ៗ លដ្ឋយមានការ

ាាំរទព៊ីរកមុរបឹកាភិបាលរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លរៀបចាំសកមមភាពរបស់សមាជិក និង
អនុវតថភារកិចចលផសងលទៀត តាមមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចរបគល់ឲ្យ។ 

 
អភិបាលមិនទទួលខុសរតូវផ្ទធ ល់ខលួន ចាំលពាោះសកមមភាព ឬការខកខានមិនបានលធវើសកមមភាពណា
មួយលឡើយ លលើកមលងមតសកមមភាពទាំងឡាយណា មដលទក់ទងនឹងការលកងបនលាំលដ្ឋយការ
របរពឹតថខុសឆគងលដ្ឋយលចតនា។ ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតវូលចញសងអភិបាលទាំងអស់ចាំលពាោះរល់ការ
ចាំណាយទាំងឡាយរបស់បុគគលលនាោះ ទក់ទងនឹងការការពារ ឬការលដ្ឋោះស្សាយការទមទរ
សាំណ្ង បណ្ថឹ ង វធិានការ ឬការបថឹងផថល់ណាមួយមដលលកើតលចញព៊ីបុគគល មដលបានលធវើ
សកមមភាពមិនរតឹមរតូវ របស់អភិបាលពាក់ព័នននឹងការលកងបនលាំលដ្ឋយការរបរពឹតថខុសឆគងលដ្ឋយ
លចតនា។ 
 

ផ្ផាក្ទ ី៧ 
មហាសនាិបាត្ 

 
របការ ២៨៖ មោសនបបិាត 
 
មោសនបិបាតមានប៊ីរបលភទ៖ 
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១. មោសនបិបាតសាមញ្ដរតវូបានលធវើលឡើង លដើមផ៊ីសលរមចលលើបញ្ហា ធមមតា មដលសទិតលៅ
លរៅអាំណាច មដលផថល់ជូនរកមុរបឹកាភិបាល និងមដលមិនមកមរបដល់លកខនថិកៈ។ 

 
២. មោសនបិបាតវសិាមញ្ដរតវូបានលរៀបចាំលឡើង លដើមផ៊ីសលរមចលលើបញ្ហា វសិាមញ្ដ មដល

មកមរបរបការមួយ ឬលរចើនននលកខនថិកៈ។ 
 
៣. មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំមានលកខណ្ៈជាកាតពវកិចច និងរតវូមតលរៀបចាំលឡើងកបុងមួយឆ្ប ាំ

មថង។ 
 

របការ ២៩៖ កាលវភិាគននមោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ 
 
មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ នឹងរតវូលរៀបចាំលឡើងកបុងមខធប ូននឆ្ប ាំន៊ីមួយ  ៗឬមិនយឺតជាងចុងមខកុមភៈ នន
ឆ្ប ាំបនាធ ប់លឡើយ។ 
 
របការ ៣០៖ ការជូនដាំណឹ្ងសរមាប់មោសនបិបាត និងមោសនបិបាតវសិាមញ្ដ 
 
តាមរយៈអគគលលខាធិការ រកមុរបឹកាភិបាលរតូវលផញើលិខិតជូនដាំណឹ្ងអាំព៊ីមោសនបិបាតន៊ីមួយ  ៗ
លដ្ឋយបញ្ហា ក់នូវកាលបរលិចេទ លពលលវលា ទ៊ីកមនលង និងរលបៀបវារៈដល់សមាជិកទាំងអស់ តាម
នរបសណ្៊ី យ៍ ទូរសារ ឬអុ៊ីមមល លោងតាមអាសយដ្ឋឌ នរបស់ពួកលគមដលមានលៅកបុងបញ្ា ៊ីល ម្ ោះ
សមាជិក មិនឲ្យយឺតជាង ១៥ នថៃ មុនកិចចរបជុាំមដលបានលរាងទុកលឡើយ។ 
 
របការ ៣១៖ កូរ ៉ាមុ 
 
ោសិបមួយភាគរយ (៥១) ននចាំនួនសរបុននសមាជិកលពញសិទនបិលងាើតបានជាកូរ ៉ាមុមួយលៅកបុង
មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ និងមោសនបិបាតសាមញ្ដ។ 
 
លដ្ឋយមិនប៉ាោះពាល់ដល់ចាំណុ្ចខាងលលើ សមាជិកលពញសិទនិរគប់របូអាចមតងតាាំងតាំណាងមាប ក់ 
លដើមផ៊ីតាំណាងឲ្យពួកលគលៅកបុងកិចចរបជុាំជាក់លាក់។ 
 
លិខិតុបករណ៍្របស់តាំណាង រតវូមានទរមង់ដូចមដលរកមុរបឹកាភិបាល អាចកាំណ្ត់មថងមាា ល 
លហើយនឹងរតវូបញ្ាូ ន លដើមផ៊ីលៅដល់សមាគមលៅទ៊ីសាប ក់ការចុោះបញ្ា ៊ីរបស់សមាគម មិនឲ្យយឺត 
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ជាងនមភបួន (២៤) លមា៉ាង មុនលពលលវលាមដលបានកាំណ្ត់សរមាប់កិចចរបជុាំលនាោះ លបើមិនដូលចាប ោះលទ 
តាំណាងលនាោះនឹងរតវូបានចាត់ទុកថា ពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។ 
 
របការ ៣២៖ ការខកខានមិនមានកូរ ៉ាមុរគប់រាន់ 
 
របសិនលបើពុាំមានកូរ ៉ាមុលទលនាោះ លហើយរយៈលពលមួយលមា៉ាងបានកនលងផុតលៅលរកាយលពលលកាោះរបជុាំ 
មដលបានលរាងទុក លៅលពលលនាោះ៖ 
 

ក. របសិនលបើមោសនបិបាតរតវូបានលកាោះលធវើលឡើងស្សបតាមសាំលណ្ើ របស់សមាជិក 
មោសនបិបាតនឹងរតវូលុបលចាល។ 

ខ. របសិនលបើមោសនបិបាត មិនរតវូបានលកាោះលធវើលឡើង អនុលលាមតាមសាំលណ្ើ
របស់សមាជិក មោសនបិបាតនឹងរតវូបានលលើកលពល និងលកាោះលធវើលឡើងវញិកបុង
រយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ ចាប់ព៊ីកាលបរលិចេទននកិចចរបជុាំលលើកទ៊ីមួយ។ 
លៅកបុងកិចចរបជុាំលលើកទ៊ីព៊ីរលនោះ វតថមានរបស់សមាជិកលពញសិទនកិបុងចាំនួនណា
ក៏លដ្ឋយ រតវូបានបលងាើតបានជាកូរ ៉ាមុមួយ។ 

 
របការ ៣៣៖ លសចកថ៊ីសលរមច 
 
លសចកថ៊ីសលរមចននមោសនបិបាត លលើកមលងមតមានមចងលផសងព៊ីលនោះលៅកបុងលកខនថិកៈលនោះ នឹង
រតូវសលរមចលដ្ឋយសាំឡងលឆ្ប តភាគលរចើន។ របសិនលបើសាំលឡងលឆ្ប តលសមើាប  លទោះជាការលបាោះ
លឆ្ប តលដ្ឋយលលើកនដកថ៊ី ការលបាោះលឆ្ប តសមាៃ ត់ ឬវធិ៊ីលផសងលទៀតកថ៊ី របធានកិចចរបជុាំមានសាំលឡង
លឆ្ប តបមនទម និងសលរមច។ 
 
របការ ៣៤៖ របធានមោសនបិបាត 
 
របធាន គឺជារបធានមោសនបិបាត លហើយរបសិនលបើរបធានអវតថមាន គឺអនុរបធាន ឬរបសិនលបើ 
ទាំងរបធាន និងអនុរបធានអវតថមាន គឺអភិបាលមាប ក់ មដលរតវូបានលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសលដ្ឋយ
អភិបាលមដលចូលរមួ។ ន៊ីតិវធិ៊ីលនោះនឹងរតវូបានលរបើរបាស់ សរមាប់មតកិចចរបជុាំមដលរបធាន និង
អនុរបធានអវតថមានប៉ាុលណាត ោះ។ 
 
របការ ៣៥៖ វធិ៊ីលបាោះលឆ្ប ត 
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មានមតសមាជិកលពញសិទនិប៉ាុលណាត ោះមានសិទនិលបាោះលឆ្ប ត លហើយសមាជិកលពញសិទនិន៊ីមួយៗមាន
សាំលឡងលឆ្ប តមួយ។ លៅកបុងមោសនបិបាត លសចកថ៊ីសលរមចណាមួយមដលលសបើលឡើងសរមាប់ការ
លបាោះលឆ្ប តនឹងរតវូសលរមចលដ្ឋយការលលើកនដ ឬវធិ៊ីលផសងលទៀតមដលបង្កា ញោ៉ាងចាំហអាំព៊ីរលបៀប
មដលសមាជិកមានវតថមានលសបើសុាំការលបាោះលឆ្ប តជាសមាៃ ត់។ 
 
របការ ៣៦៖ កិចចការមដលលធវើលឡើងលៅកបុងមោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ 
 
បញ្ហា នានាមដលរតវូលដ្ឋោះស្សាយលៅកបុងមោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ មានដូចជា៖ 
 

១. ពិចារណាលលើរបាយការណ៍្របចាាំឆ្ប ាំ មដលបង្កា ញអាំព៊ីវឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការ
របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងអាំឡុងវដឋននឆ្ប ាំកនលងមក។ 

 
២. ពិចារណាលលើតារងតុលយការរបចាាំឆ្ប ាំ របាយការណ៍្ចាំណូ្លចាំណាយ និងបញ្ា ៊ី

ចាំណូ្លចាំណាយសរមាប់ឆ្ប ាំហិរញ្ដវតទកុនលងមក មដលរតវូបានលធវើសវនកមមោ៉ាងរតឹម
រតវូលដ្ឋយសវនករ។ 

 
៣. ការលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសរកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
៤. ការមតងតាាំងសវនករ។ 

 
របការ ៣៧៖ កិចចការមដលលធវើលឡើងលៅកបុងមោសនបិបាតសាមញ្ដ 
 
បញ្ហា មដលគួររតវូបានលដ្ឋោះស្សាយលៅកបុងមោសនបិបាតសាមញ្ដ គឺ៖ 
 

១. ការឯកភាពលលើកាំណ្ត់លហតុននមោសនបិបាតសាមញ្ដកនលងមក។ 
 
២. បញ្ហា លផសងលទៀតមដលសទិតលៅលរៅមដនអាំណាចរបស់រកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
៣. បញ្ហា លផសងលទៀតណាមួយ មដលការជូនដាំណឹ្ងមិនតិចជាងដប់បួន (១៤) នថៃ រតវូបាន

ផថល់ឲ្យជាលាយលកខណ៍្អកសរចាំលពាោះ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលកខខណ្ឍ ថា កិចចរបជុាំអាច
ពិចារណាលលើបញ្ហា ណាមួយ មដលទក់ទងនឹងបញ្ហា លនាោះការជូនដាំណឹ្ងមបបលនោះមិន 
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 រតវូបានផថល់ជូន របសិនលបើសមាជិកប៊ីភាគបួន (៣/៤) មដលមានវតថមាន យល់រពម
ឲ្យមានការលដ្ឋោះស្សាយ និងពិភាកាអាំព៊ីបញ្ហា លនាោះ។ 

 
របការ ៣៨៖ កូរ ៉ាមុលៅកបុងមោសនបិបាតវសិាមញ្ដ 
 
លៅកបុងមោសនបិបាតវសិាមញ្ដ សមាជិកលពញសិទន ិ ោ៉ាងលោចណាស់ប៊ីភាគបួន (៣/៤) រតូវ
បលងាើតបានជាកូរ ៉ាមុមួយ។  
 
លដ្ឋយមិនប៉ាោះពាល់ដល់ចាំណុ្ចខាងលលើ សមាជិកលពញសិទនិរគប់របូអាចមតងតាាំងតាំណាងមាប ក់ឲ្យ
លធវើជាតាំណាងរបស់ពួកលគលៅកបុងកិចចរបជុាំជាក់លាក់ណាមួយ។ 
 
លិខិតុបករណ៍្របស់តាំណាងរតវូសទិតកបុងទរមង់ដូចមដលរកមុរបឹកាភិបាលអាចកាំណ្ត់មថងមាា ល 
និងរតវូបញ្ាូ នលៅដល់សមាគម លៅទ៊ីសាប ក់ការចុោះបញ្ា ៊ីរបស់សមាគម មិនឲ្យយឺតជាងនមភបួន 
(២៤) លមា៉ាង មុនលពលលវលាកាំណ្ត់សរមាប់កិចចរបជុាំលនាោះ លបើមិនដូលចាប ោះលទ តាំណាងលនាោះនឹងរតវូ
បានចាត់ទុកថា ពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។ 
 
របការ ៣៩៖ ការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ 
 
កិចចរបជុាំ និងកាំណ្ត់លហតុកិចចរបជុាំរកមុរបឹកាភិបាល មោសនបិបាត កិចចរបជុាំលផសងលទៀតរបស់
សមាជិក និងកិចចរបជុាំរបស់អនុគណ្ៈកមាម ធិការ នឹងរតវូកត់រតាទុកលរៀងរល់លពលមដលកិចចរបជុាំ
រតវូបានលធវើលឡើង លហើយរតវូដ្ឋក់ជូនលដើមផ៊ីលសបើសុាំការឯកភាពលដ្ឋយកិចចរបជុាំបនាធ ប់។ កាំណ្ត់លហតុ
មដលរតវូបានឯកភាព អាចរតវូបានពិនិតយលមើលលដ្ឋយសមាជិក។  
 

ផ្ផាក្ទ ី៨ 
ហរិញ្ញវត្ថុ មូលនិធិពិទសស និងគណទនយយ 

 
របការ ៤០៖ ឆ្ប ាំសារលពើពនន 
 
នថៃទ៊ី៣១ ននមខធប ូ ននឆ្ប ាំន៊ីមួយៗ រតវូបានចាត់ទុកថាជាកាលបរលិចេទបញ្ច ប់ឆ្ប ាំគណ្លនយយរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
របការ ៤១៖ ការលរៀបចាំតារងតុលយការ 
 



  
 

  

 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ លលខ ១៤៧ ផលូវលលខ ៥១ សង្កា ត់បឹងរាំង ខណ្ឍ ដូនលពញ ភបាំលពញ កមពុជា 
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រកមុរបឹកាភិបាលរតវូលរៀបចាំតារងតុលយការ ននឆ្ប ាំសារលពើពននកនលងមក លដើមផ៊ីដ្ឋក់ជូនសវនករ។ 
សវនកររតូវបញ្ច ប់រចួរល់ នូវការពិនិតយតារងតុលយការលនាោះ មិនឲ្យយឺតជាងលៅសិប (៩០) នថៃ 
មុនមោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ។  
 
តារងតុលយការមដលបញ្ហា ក់លដ្ឋយសវនករ រតវូដ្ឋក់ជូនលដ្ឋយរកមុរបឹកាភិបាល លដើមផ៊ីលធវើការ
ពិចារណា។ 
 
លៅលពលដ្ឋក់ជូនតារងតុលយការ រកមុរបឹកាភិបាលក៏រតវូដ្ឋក់របាយការណ៍្មដលបង្កា ញអាំព៊ី
វឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅកាន់មោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំ និងរកសួង
សាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ាូ នផងមដរ កបុងរយៈលពលសាមសិប (៣០) នថៃ លរកាយមោសនបិបាត។ 
 
របាយការណ៍្មដលបង្កា ញអាំព៊ីវឌ្ណនភាពលៅកបុងរបតិបតថិការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ និងតារង
តុលយការរតវូរកាទុកលៅទ៊ីសាប ក់ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដើមផ៊ីឲ្យសមាជិកអាចពិនិតយលមើល
បាន។  
 
របការ ៤២៖ អាំណាចរបស់សវនករ 
 
សវនករមដលរតវូបានមតងតាាំងលដ្ឋយ ស.ភ.ប.ទ.ក្ មានអាំណាចកបុងការពិនិតយលសៀវលៅ បញ្ា ៊ី 
និងឯកសារហិរញ្ដវតទ ុជាមួយនឹងបញ្ា ៊ី និងឯកសារទាំងលនាោះ។ កបុងន័យលនោះ អភិបាលទាំងឡាយ 
និងបុគគលិករតវូជួយ និងបងាភាពង្កយស្សលួរគប់មបបោ៉ាងដល់ការពិនិតយទាំងលនោះ។ 
 
របការ ៤៣៖ អាណ្តថិាហក 
 
អាណ្តថិាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ គឺជាបុគគលមដលកាន់មុខតាំមណ្ងជារបធាន អនុរបធាន 
លហរញ្ដិក និងអគគលលខាធិការ។ អាណ្តថិាហកណាមាប ក់មដលមលងកាន់មុខតាំមណ្ងណាមួយ
ខាងលលើ នឹងរតូវបញ្ច ប់មុខតាំមណ្ងរបស់ខលួនជាអាណ្តថិាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ កបុងលពលជា
មួយាប  លហើយឧតថរធិការ ៊ីរបស់អាណ្តថិាហកចាំលពាោះមុខតាំមណ្ងលនាោះ រតវូកាល យជាអាណ្តថិ
ាហករបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
 
អាណ្តថិាហករតវូបានលផធរឲ្យនូវចលនរទពយ និងអចលនរទពយទាំងអស់មដលជាកមមសិទនិរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លហើយរតវូចាត់មចងរទពយសមផតថិទាំងលនោះ តាមរលបៀបមួយដូចមដលរកមុរបឹកា 
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ភិបាលអាចមណ្នាាំ។ អាណ្តថិាហកទាំងឡាយមិនរតវូលក់ ដក ឬលផធររទពយសមផតថិណាមួយ
របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដ្ឋយាម នការយល់រពម និងការអនុញ្ហដ តព៊ីរកមុរបឹកាភិបាលលឡើយ។ 
 
របការ ៤៤៖ លសៀវលៅបញ្ា ៊ី និងឯកសារហិរញ្ដវតទ ុ
 
លសៀវលៅបញ្ា ៊ី និងឯកសារហិរញ្ដវតទុទាំងអស់ទក់ទងនឹង ស.ភ.ប.ទ.ក្ រតវូរកាទុកលៅ
ទ៊ីសាប ក់ការរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ នឹងសទិតលរកាមការរតតួពិនិតយ និងទាំនួលខុសរតវូរបស់
លហរញ្ដិក។ 
 
របការ ៤៥៖ រទពយសមផតថ ិនិងហិរញ្ដវតទុ របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ 
 
រល់របាក់ ឬមូលនិធិទាំងអស់មដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានទទួល រតវូបង់ចូលគណ្ន៊ីកបុងល ម្ ោះ
របស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ និងរកាទុកលៅធនាារណាមួយ មដលលរជើសលរ ើសលដ្ឋយរកមុរបឹកា
ភិបាល។ មូលបផទនបរត និងរបលភទលផសងលទៀតននការទូទត់លលើគណ្ន៊ីលនាោះ រតវូចុោះ
ហតទលលខាលដ្ឋយអាណ្តថិាហកចាំនួនព៊ីរនាក់។ ការទូទត់ន៊ីមួយៗ និងទាំងអស់ មដលលសមើនឹង 
ឬលលើសព៊ី ១.០០០,០០ ដុលាល រអាលមរកិ (មួយពាន់ដុលាល រអាលមរកិ) រតវូមតអនុញ្ហដ តលដ្ឋយលសចកថ៊ី
សលរមចរបស់រកមុរបឹកាភិបាល។ 
 
របការ ៤៦៖ មូលនិធិពិលសស 
 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ អាចមសវងរកមូលនិធិពិលសសសរមាប់អនុវតថអាជ៊ីវកមមរបស់ខលួន និងលលើកកមពស់
វឌ្ណនភាពរបស់ខលួន លដ្ឋយការអលញ្ា ើញបុគគលមិនមមនសមាជិក និងសមាជិកនានាឲ្យលធវើ
វភិាគទន ឬចូលរមួលៅកបុងសកមមភាពស្សបចាប់លផសងលទៀត តាមមដលរកមុរបឹកាភិបាលយល់
លឃើញថាសមស្សប។ 
 
មូលនិធិរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ មិនអាចរតវូបានលរបើរបាស់លដ្ឋយសមាជិករកមុរបឹកាភិបាល លដើមផ៊ី
ចូលរមួកបុងរពឹតថិការណ៍្លកៀរគរមូលនិធិរគប់របលភទលឡើយ រមួមានជាអាទិ៍ ពិធ៊ីបុណ្យសព និង
អាពាហ៍ពិពាហ៍…។ 
 
លិខិតអញ្ា ៊ីញមដល ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានទទួល នឹងរតវូបានចាត់ទុកថាបានលផញើលៅកាន់សមាជិក
របស់ខលួន និងបញ្ាូ នបនថតាមការជាក់មសថង។ 
 

ផ្ផាក្ទ ី៩ 
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ការផ្ក្ផ្របលក្ខនតិក្ៈ ការរលំាយ និងការជរមះបញ្ជ  ី
 
របការ ៤៧៖ ការមកមរបលកខនថិកៈ 
 
ការមកមរបណាមួយចាំលពាោះ ការផ្ទល ស់បថូរលៅកបុង ការកាត់បនទយ ឬការបមនទមចាំលពាោះលកខនថិកៈ អាច
រតវូបានលធវើលឡើង មតតាមរយៈលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាតវសិាមញ្ដ មដលមានសាំលឡង
លឆ្ប តាាំរទ មិនតិចជាងប៊ីភាគបួន (៣/៤) ននចាំនួនសមាជិកលពញសិទនិសរបុមដលមានវតថមានលៅ
កបុងមោសនបិបាតប៉ាុលណាត ោះ។ 
 
របការ ៤៨៖ ការរ ាំលាយ ស.ភ.ប.ទ.ក្ 
 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ អាចរតវូបានរ ាំលាយលដ្ឋយសារមូលលហតុដូចខាងលរកាម៖ 
 

១. មោសនបិបាតវសិាមញ្ដលបាោះលឆ្ប តាាំរទការរ ាំលាយ មដលមានសាំលឡងលឆ្ប ត មិនតិច
ជាងប៊ីភាគបួន (៣/៤) ននចាំនួនសមាជិកលពញសិទនសិរបុ មដលចូលរមួលៅកបុង
មោសនបិបាត។ 

 
0២. ស.ភ.ប.ទ.ក្ កាល យជាកស័យធន។ 
 
៣. ចាប់ននរពោះរជាណាចរកកមពុជាបង្កគ ប់ឲ្យលធវើការរ ាំលាយ ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 

 
របការ ៤៩៖ ការជរមោះបញ្ា ៊ី 
 
ការជរមោះបញ្ា ៊ីរតវូលធវើលឡើងលរកាយព៊ីរ ាំលាយ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លដ្ឋយសារមូលលហតុណាមួយកបុង
ចាំលណាមមូលលហតុទាំងឡាយមដលមានបញ្ហា ក់លៅកបុងរបការ ៤៨។ កបុងករណ្៊ី ននការរ ាំលាយ 
មោសនបិបាតវសិាមញ្ដមួយរតវូលបាោះលឆ្ប តលលើការលរជើសលរ ើសអបកជរមោះបញ្ា ៊ីផងមដរ។  
 
របសិនលបើមានរទពយសមផតថិណាមួយរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ លៅសល់លរកាយព៊ីការជរមោះបញ្ា ៊ី រទពយ
សមផតថិលនាោះរតូវរបគល់លៅឲ្យន៊ីតិបុគគលមាប ក់ ឬលរចើននាក់លៅកបុងរបលទសកមពុជា មដលកមមវតទុ
របស់ន៊ីតិបុគគលលនាោះពាក់ព័នននឹងសបផុរសធម៌ លោងតាមលសចកថ៊ីសលរមចរបស់មោសនបិបាត
វសិាមញ្ដ។  
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ផ្ផាក្ទ ី១០ 
បញ្ញត្តិបទ ត្ ះអាសនា 

 
របការ ៥០៖ រកមុរបឹកាភិបាលបលណាថ ោះអាសនប 
 
លរកាយព៊ីរកសួងមោនផធបានផថល់ការអនុញ្ហដ តឲ្យបលងាើត ស.ភ.ប.ទ.ក្ សាទ បនិកទាំងអស់រតវូលធវើ
សកមមភាពជារកមុរបឹកាភិបាលបលណាថ ោះអាសនប រហូតទល់មតរកមុរបឹកាភិបាលរតវូបានលបាោះ
លឆ្ប តលរជើសលរ ើស លោងតាមបញ្ដតថទិាំងឡាយននលកខនថិកៈលនោះ។ ការលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសមបប
លនោះ រតវូលធវើលឡើងកបុងរយៈលពលមួយរយនមភ (១២០) នថៃ ចាប់ព៊ីកាលបរលិចេទននការទទួលបានការ
ទទួលសាគ ល់ជាលាយលកខណ៍្អកសរអាំព៊ីការបលងាើត ស.ភ.ប.ទ.ក្ ព៊ីរកសួងមោនផធ។ 
 
លោងតាមបញ្ដតថលិៅកបុងកថាខណ្ឍ ទ៊ីមួយននរបការ ៥០ លនោះ របសិនលបើការលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើស
រកមុរបឹកាភិបាលលលើកដាំបូង លធវើលឡើងតិចជាងប៊ី (៣) មខ មុនបញ្ច ប់ឆ្ប ាំសារលពើពននរបស់ 
ស.ភ.ប.ទ.ក្ លពលលនាោះ កាលបរលិចេទបញ្ច ប់ឆ្ប ាំសារលពើពននរបស់ ស.ភ.ប.ទ.ក្ នឹងរតវូបានចាត់
ទុកថាជាកាលបរលិចេទចាប់លផថើម សរមាប់លាលបាំណ្ង គណ្នាអាណ្តថិននមុខតាំមណ្ងរបស់
អភិបាល លោងតាមរបការ ១៨។ 
 
របការ ៥១៖ ឋានៈរបស់សាទ និក 
 
សរមាប់លាលបាំណ្ងននរបការ ៩ សាទ និកទាំងអស់រតវូលធវើសកមមភាពជាសមាជិកលពញសិទន។ិ  
 
របការ ៥២៖ ការជូនដាំណឹ្ងដល់សមាជិក 
 
រល់ការជូនដាំណឹ្ងទាំងអស់មដលរតវូបានលផញើ ឬតរមូវលដ្ឋយលកខនថិកៈលនោះឲ្យលផញើលៅកាន់សមាជិក
ទាំងឡាយ នឹងរតវូចាត់ទុកថាបានលធវើលឡើងោ៉ាងរតឹមរតូវ របសិនលបើ ស.ភ.ប.ទ.ក្ បានលផញើវា
លដ្ឋយផ្ទធ ល់ខលួន (មានចុោះហតទលលខាទទួល) ឬតាមរយៈអាជាញ ធរនរបសណ្៊ី យ៍ នរបសណ្៊ី យ៍ជា
លទៀងទត់ ទូរសារ ឬអុ៊ីមមលមដលលផញើលៅកាន់សមាជិក ឬតាំណាងលពញសិទិនរបស់ពួកលគ តាម
អាសយដ្ឋឌ នមដលមានបង្កា ញលៅកបុងបញ្ា ៊ីល ម្ ោះសមាជិក។ 
 
របការ ៥៣៖ កាលបរលិចេទមានរបសិទនភាព 
 
លកខនថិកៈលនោះមានរបសិទនភាពលៅកាលបរលិចេទមដលរកសួងមោនផធបានទទួលសាគ ល់ការបលងាើត 
និងការសាទ បនា ស.ភ.ប.ទ.ក្។ 
យល់រពម និងទទួលយកលដ្ឋយសមាជិកគណ្ៈកមាម ធិការ Protem៖ 
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