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សណួំរទងំដប់ (១០) ត្រូវតរមានផតលច់ម្លើយ 

១ (ក)  ររភពនៃចារ់កនុងររទេសកមពុជា        

 ទរោមររព័ៃធចារ់កមពុជា ររភពនៃចារ់ សំទៅដល់ចារ់កនុងស្សុក ៃិងចារ់អៃតរជាតិ ។ ចារ់កនុងស្សុក
រមួមាៃចារ់នានាដដលរតវូបាៃអៃុម័តទោយស្ថថ រ័ៃៃីតិរញ្ដតតិ ៃិងរេរបញ្ដតតិនានាដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើង
ទោយអាជាញ ្ររោា ភិបាលមាៃសមតថកិចចដដលរតូវបាៃចាត់ចំណាត់ថ្នន ក់តាមលំោរ់ឋានាៃុរកមដូចខាង
ទរោមទៃេះ ៖ 

(i) រដា្ មមៃុញ្ដ ៖ រដា្ មមៃុញ្ដគឺជាចារ់កំពូលររស់រពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ ចារ់ ៃិងរេរបញ្ដតតិទំង
អស់ដដលរតវូបាៃទ្វើទ ើងទោយស្ថថ រ័ៃរដានានា រតវូដតទោរពយ៉ាងហ្មត់ចត់តាមរដា្មមៃុញ្ដ។ 

(ii) ចារ់ ៖ ចារ់រតូវអៃុម័តទោយសភាជាតិ ៃិងរពឹេធសភា ៃិងរតូវររោសទអាយទររើទោយរពេះមហាកសរត 
ឬររមុខរដាសតីេី។ 

(iii)រពេះរាជរកឹតយ ៖ រពេះរាជរកឹតយគឺជារេរបញ្ដតតិររតិរតតិដដលរតវូបាៃទសនើទ ើងទោយគរដរដាមរ្តៃតី ៃិង 
ឡាយរពេះហ្សតទលខាទោយរពេះមហាកសរត ឬររមុខរដាសតីេី។  

(iv) អៃុរកឹតយ ៖ អៃុរកឹតយ គឺរេរបញ្ដតតិររតិរតតិដដលរតូវបាៃទរៀរចំទោយរកសួងពាក់ព័ៃធ អៃុម័តទោយ   
គរដរដាមរ្តៃតី ៃិងចុេះហ្តថទលខាទោយនាយករដាមរ្តៃតី។ 

(v) ររោស ៖ ររោសគឺជារបញ្ដតតិររស់រកសួងដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើងទៅថ្នន ក់រកសួង ៃិងចុេះហ្តថទលខា 
ទោយរដាមរ្តៃតីនៃរកសួងស្ថមីុនានា។  

(vi) ទសចកតីសំទរច ៖ ទសចកតីសំទរច គឺជារេរបញ្ដតតិររតិរតតិដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើងទោយនាយករដាមរ្តៃតី 
ឬទោយរដាមរ្តៃតីពាក់ព័ៃធនានា។ ទទេះរីយ៉ាងណាក៏ទោយ មិៃមាៃៃិយមៃ័យតាមផ្លូវចារ់កំរត់ឲ្យ 
បាៃចាស់លាស់អំពីទសចកតីសំទរចទ ើយ។ ទសចកតីសំទរចររស់នាយករដាមរ្តៃតី រតវូបាៃទ្វើទ ើងទដើមបី
ផ្តល់ទសចកតីដរនំាអំពីោរអៃុវតតអៃុរកឹតយជាក់លាក់ណាមួយដដលរតូវបាៃចុេះហ្តថទលខាទោយនាយក 
រដាមរ្តៃតី។ ដូចោន ទៃេះដដរ រកសួងពាក់ព័ៃធនានាទចញទសចកតីសំទរចដរនំា ទរោយរកសួងទំងទនាេះ 
ទចញររោសមួយ។ 

(vii) ស្ថរាចររ៍ ៖ ស្ថរាចររ៍គឺជាទសចកតីរង្គា រ់រដាបាលដដលរតូវបាៃទររើទដើមបីដរនំា ៃិងរញ្ជជ ក់ទអាយ
ចាស់លាស់ពីោរង្គរ ៃិងកិចចោរររស់រកសួងររស់រោា ភិបាលទំងទនាេះ។ ស្ថរាចររ៍ រតូវបាៃចុេះ 
ហ្តថទលខាទោយនាយករដាមរ្តៃតី ឬរដាមរ្តៃតីពាក់ព័ៃធ។ 

(viii) រេរញ្ជជ នផ្ទកនុង ៖ រេរញ្ជជ នផ្ទកនុង គឺជាវធិាៃចារ់ដដលរតវូបាៃអៃុម័តទោយរកុមររឹកាទៅថ្នន ក់ 
ទរោមជាតិ។ ពាកយ “រកមុររឹកាទៅថ្នន ក់ទរោមជាតិ” ទៅកនុងរររិេទៃេះ មាៃៃ័យថ្ន រកមុររឹការាជ 
ធាៃី រកុមររឹការកងុ រកមុររឹកាទខតត រកុមររឹកាស្សកុ រកុមររឹកាខរឌ  រកមុររឹកាឃំុៃិងសង្គា ត់។  

រដៃថមពីចារ់កនុងស្សុក សៃធិសញ្ជដ  ៃិងអៃុសញ្ជដ អៃតរជាតិនានាដដលររទេសកមពុជាជាភាគីហ្តថទលខី 
ោល យជាចារ់ររស់ររទេសកមពុជា ៃិងអាចអៃុវតតបាៃកនុងតុលាោរកមពុជា រនាទ រ់ពីសភាជាតិ ៃិងរពឹេធសភា
បាៃទបាេះទនន តអៃុម័ត ៃិងឡាយរពហ្សតទលខា ៃិងផ្តល់សចាច ៃុមតិទោយរពេះមហាកសរត។ 
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(ខ)  ររព័ៃធតុលាោរទំងរីថ្នន ក់កនុងររទេសកមពុជា       

 ទៅទពលរចចុរបៃន ររព័ៃធតុលាោរកមពុជា រតូវបាៃដរងដចកជា រី ថ្នន ក់ដូចខាងទរោម ៖ 

(i) តុលាោរកំពូល គឺជាតុលាោរថ្នន ក់ខពស់រំផុ្តកនុងររទេសកមពុជា។ យុតាត ្ិោរររស់តុលាោរទៃេះ 
រគរ់ដរត រ់ដដៃដីទំងមូលររស់ររទេសកមពុជា។ តុលាោរទៃេះសថិតកនុងរាជធាៃីភនំទពញ។ តុលាោរ 
កំពូលទរើកសវនាោរចំទពាេះដតរញ្ជា អងាចារ់នៃសំរំុទរឿងនានាដដលរតវូបាៃរតឹងទស់រៃតមកពី 
តុលាោរឧេធររ៍។ រនាទ រ់ពីោររតឹងទស់ទលើកេីពីររៃតមកពីតុលាោរឧេធររ៍ កនុងកររីដដលតុលាោរ 
ឧេធររ៍មិៃេេួលយកស្ថលរកមររស់តុលាោរកំពូល តុលាោរកំពូលអាចទចញស្ថលរកមចុង 
ទរោយទំងទលើរញ្ជា អងាទហ្តុ ៃិងរញ្ជា អងាចារ់។ សំរំុទរឿងរតឹងទស់មួយ រតូវបាៃទ្វើសវនាោរ 
ទោយអងាជំៃំុជរមេះដដលមាៃទៅរកមរបំា (៥) ឬរបំារួៃ (៩) ររូ។ 

(ii) តុលាោរឧេធររ៍គឺជាតុលាោរថ្នន ក់ខពស់រំផុ្តេីពីរទៅកនុងររទេសកមពុជា។ យុតាត ្ិោរររស់តុលាោរ
ឧេធររ៍រគរ់ដរត រ់ដដៃដីររទេសកមពុជាទំងមូល។ តុលាោរទៃេះតំាងទៅរាជធាៃីភនំទពញ។ តុលាោរ 
ឧេធររ៍ទរើកសវនាោរសំរំុទរឿងទំងអស់ដដលរតូវបាៃរតឹងឧេធររ៍រៃតមកពីតុលាោរដំរូង។ 
តុលាោរឧេធររ៍ពិៃិតយទ ើងវញិទំងរញ្ជា អងាទហ្តុ ៃិងរញ្ជា អងាចារ់ ទចញស្ថលរកមថ្មីដដលអាច 
តមាល់េុកដដដល ឬដកដររ ឬទមាឃដស្ថលរកមររស់តុលាោរថ្នន ក់ទរោម។ ទៅតុលាោរឧេធររ៍ 
អងាជំៃំុជរមេះដដលមាៃទៅរកមរី (៣) ររូពិៃិតយទ ើងវញិទលើសំរំុទរឿងររតឹ ងឧេធររ៍។   

(iii) តុលាោរដំរូង គឺជាតុលាោរថ្នន ក់ទរោមរំផុ្ត ដដលរមួមាៃតុលាោរទខតត/រកុង ៃិងទយធា។ 
យុតាត ្ិោរររស់តុលាោរៃីមួយៗរគរ់ដរត រ់តំរៃ់ភូមិស្ថស្រសតជាក់លាក់មួយដដលតុលាោរទនាេះតំាង
ទៅ ទលើកដលងដតតុលាោរទយធាដដលមាៃយុតាត ្ិោរទលើដដៃដីររទេសកមពុជាទំងមូល។ រេ 
ទលមើសស្ថមញ្ដទំងអស់រតវូបាៃជំៃំុជរមេះទៅតុលាោរទខតត ឬរកុង ទហ្ើយសំរំុទរឿងៃីមួយៗរតវូបាៃ 
ទរើកសវនាោរទោយទៅរកមមួយររូ។ តុលាោរទយធាមាៃយុតាត ្ិោរផ្តត ច់មុខទលើរេទលមើសទយធា 
នានា ឬរេទលមើសទំងឡាយណាដដលរ៉ាេះពាល់ដល់រេពយសមបតតិររស់កមាល ំងររោរ់អាវុ្  ដដលរតូវ 
បាៃរររពឹតតទ ើងទោយរុគាលិកទយធា។ 

២. (ក) ទោយអៃុទលាមតាមចារ់សតីពីសហ្រោសពារិជជកមមររស់ររទេសកមពុជា (“LCE”) ររូវៃតរុគាល 
ឬៃីតិរុគាលមាៃសមតថភាពមួយររូ ឬទរចើៃររូអាចរទងាើតរកុមហ្ ុៃមួយទោយោក់តមាល់លកខៃតិកដរកុមហ្ ុៃ 
ៃិងឯកស្ថរដដលរតូវបាៃកំរត់ដនេទេៀតទៅរកសួងពារិជជកមម (“MOC”)។ រនាទ រ់ពីបាៃេេួលយកលកខៃតិកដ 
រកមុហ្ ុៃទនាេះ រកសួងពារិជជកមមៃឹងទចញជូៃវញិ្ជដ រៃររតចុេះរញ្ជ ីពារិជជកមមឲ្យរកមុហ្ ុៃទនាេះ។ រកមុហ្ ុៃ 
ទនាេះៃឹងរតវូបាៃរទងាើតទៅទពលរកុមហ្ ុៃទនាេះរតូវបាៃចុេះរញ្ជ ីយ៉ាងរតឹមរតូវទៅរកសួងពារិជជកមម ៃិងេេួល 
បាៃៃីតិរុគាលិកលកខរដទៅោលររទិចឆេដូចដដលរតូវបាៃរង្គា ញកនុងវញិ្ជដ រៃររតចុេះរញ្ជ ីពារិជជកមម។  
                 

 (ខ)  ចារ់សតីពីសហ្រោសពារិជជកមមររស់ររទេសកមពុជា លកខខរឌ ដូចខាងទរោមទំងទៃេះ រតវូដតមាៃដចង 
កនុងលកខៃតិកដររស់រកុមហ្ ុៃ ៖ 

  (i) ទ ម្ េះរកុមហ្ ុៃ។ 

  (ii) អាសយោា ៃចុេះរញ្ជ ីររស់រកុមហ្ ុៃទៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

(iii)កមមវតថុអាជីវកមមររស់រកមុហ្ ុៃ។ 



 

          ចម្លើយនៃ                                        4    12 

 

(iv) មូល្ៃដដលរតូវបាៃអៃុញ្ជដ តកនុងចំៃួៃជាររិូយវតថុជាតិ។ 

(v) ថ្នន ក់ភាគហ្ ុៃ ៃិងចំៃួៃអតិររមាណាមួយនៃភាគហ្ ុៃ ៃិងតំនលចារកឹទលើរ័រណនៃភាគហ្ ុៃៃីមួយៗ 
ដដលរកុមហ្ ុៃរតូវបាៃអៃុញ្ជដ តទអាយទបាេះពុមពលក់។  

(vi) ចំៃួៃអតិររមានៃភាគហ្ ុៃ ៃិងតំនលចារកឹទលើរ័រណនៃភាគហ្ ុៃៃីមួយៗ ៃិងសិេធិ ឯកសិេធិ ោររតឹតបឹត 
ៃិងលកខខរឌ នានាដដលភាជ រ់ទៅៃឹងថ្នន ក់ៃីមួយៗនៃភាគហ្ ុៃ ររសិៃទរើរកមុហ្ ុៃរតូវបាៃអៃុញ្ជដ ត 
ទបាេះពុមពលក់ភាគហ្ ុៃទរចើៃជាងមួយថ្នន ក់។ 

(vii) ោរអៃុញ្ជដ តររស់អភិបាលទអាយកំរត់ចំៃួៃភាគហ្ ុៃកនុងទស រៃីីមួយៗ ទអាយកំរត់អំពីររទភេនៃ 
ទស រៃីីមួយៗ ៃិងសិេធិ ឯកសិេធិ ោររតឹតបតឹ ៃិងលកខខរឌ ដដលភាជ រ់ៃឹងទស រៃីីមួយៗ ររសិៃទរើថ្នន ក់ 
មួយនៃភាគហ្ ុៃ រតូវបាៃទបាេះពុមពលក់ជាទស រ។ី 

(viii) ររសិៃទរើោរទបាេះពុមពលក់ ោរទផ្ទរ ឬោរោៃ់ោរ់ភាគហ្ ុៃររស់រកុមហ្ ុៃទនាេះ រតវូបាៃរតឹតបតឹ 
ទសចកតីដថ្លងោររ៍អំពីផ្លរ៉ាេះពាល់ទនាេះ ៃិងទសចកតីដថ្លងោររ៍អំពីលកខរដនៃោររតឹតបតឹទនាេះ។ 

(ix) ទ ម្ េះ ៃិងអាសយោា ៃទពញទលញររស់មាច ស់ភាគហ្ ុៃមាន ក់ៗ។ ៃិង 

(x) ចំៃួៃអភិបាល ឬចំៃួៃអរបររមា ៃិងអតិររមានៃអភិបាលររស់រកុមហ្ ុៃទនាេះ។                                                                                  

៣.  (ក)រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតវូមាៃកំរតិគឺជារកុមហ្ ុៃមួយដដលរតូវបាៃរទងាើតទ ើងទោយររូវៃតរុគាល 
ឬៃីតិរុគាលមាន ក់ ឬទរចើៃនាក់ ដដលរពមទរពងងទ្វើសកមមភាពពារិជជកមម។ រកមុហ្ ុៃមួយអាចមាៃ 
សមាជិកភាគហ្ ុៃមួយ (១) នាក់ ដល់ស្ថមសិរ (៣០) នាក់ ។ ោរេេួលរា៉ា រ់រងររស់មាច ស់ហ្ ុៃពាក់ព័ៃធ 
ៃឹងោតពវកិចចររស់រកមុហ្ ុៃ រតវូបាៃកំហិ្តរតឹមចំៃួៃភាគហ្ ុៃដដលមាច ស់ហ្ ុៃមាន ក់ៗបាៃោក់ចូលទៅកនុង 
រកមុហ្ ុៃ។ រកមុហ្ ុៃរតវូដតសថិតទរោមោររគរ់រគង ៃិងរតតួរតាររស់រកមុររឹកាភិបាល ដដលមាៃ 
អភិបាលមួយ (១) ររូ ឬទរចើៃររូទរជើសទរ ើសទចញពីកនុងចំទណាមមាច ស់ភាគហ្ ុៃ ឬភាគីេីរីដនេទេៀតទំង 
ឡាយ។ រកមុហ្ ុៃមិៃអាចទសនើលក់ភាគហ្ ុៃររស់ខលួៃ ឬមូលររតដនេទេៀតររស់ខលួៃដល់ស្ថធាររដ 
ជៃេូទៅ រ៉ាុដៃតអាចទសនើលក់ភាគហ្ ុៃ ឬមូលររតទំងទៃេះទៅទអាយមាច ស់ភាគហ្ ុៃទំងឡាយសមាជិក 
រគួស្ថរ ៃិងរណាណ ្ិោរ។ ទៅទពលរកុមហ្ ុៃរតវូបាៃរទងាើតទ ើងទោយមាច ស់ហ្ ុៃមាន ក់ រកមុហ្ ុៃទៃេះ 
រតូវបាៃទៅថ្ន សហ្រោសឯករុគាលេេួលខុសរតវូមាៃកំរតិ។ ពាកយថ្ន “រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួល ខុសរតូវ 
មាៃកំរតិ” ឬអកសរោត់សមរមយមួយចំាបាច់រតូវោក់ទៅទរោយ ឬទៅទរោមទ ម្ េះររស់រកមុហ្ ុៃឯកជៃ 
េេួលខុសរតូវមាៃកំរតិទនាេះ។ 

 (ខ) រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិ គឺជារកមុហ្ ុៃមួយដដលរតវូបាៃរទងាើតទ ើងទោយររូវៃតរុគាល 
ឬៃីតិរុគាលមួយនាក់ ឬទរចើៃនាក់ ដដលរពមទរពងងទ្វើសកមមភាពពារិជជកមម។ រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួល 
ខុសរតូវមាៃកំរតិអាចមាៃសមាជិកភាគហ្ ុៃទរចើៃជាងស្ថមសិរ (៣០) នាក់ ទហ្ើយមាច ស់ហ្ ុៃមាន ក់ៗរតូវ 
េេួលរា៉ា រ់រងោតពវកិចច ៃិងរំរុលទំងឡាយររស់រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិទនាេះ រតឹម 
ចំៃួៃភាគហ្ ុៃររស់ខលួៃទៅកនុងរកមុហ្ ុៃទនាេះ។ រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយរតូវសថតិ 
ទរោមោររគរ់រគង ៃិងោររតតួរតាររស់រកុមររឹកាភិបាលមួយដដលមាៃអភិបាលយ៉ាងតិចរី (៣) ររូ 
ដដលរតូវបាៃទរជើសទរ ើសទចញពីកនុងចំទណាមមាច ស់ហ្ ុៃ ឬភាគីេីរីដនេទេៀតទំងឡាយ។ រកុមហ្ ុៃមហា
ជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយអាចទសនើលក់ភាគហ្ ុៃ ៃិងមូលររតដនេទេៀតររស់ខលួៃដល់ស្ថធាររដជៃ 
ទោយអៃុទលាមតាមចារ់ពាក់ព័ៃធដនេទេៀត។ ពាកយ “រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតវូមាៃកំរតិ” ឬពាកយ 
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ោត់សមរមយមួយចំាបាច់រតូវោក់ទៅខាងទរោយ ឬខាងទរោមទ ម្ េះររស់រកុមហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុស 
រតូវមាៃកំរតិទនាេះ។   

  រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិ ៃិងរកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិ ខុសោន រតង់ចំរុច 
ដូចខាងទរោមទំងទៃេះ ៖ 

(i) ចំៃួៃមាច ស់ហ្ ុៃររស់រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយ រតូវបាៃកំហិ្តពីមួយ (១)នាក់ 
ទៅស្ថមសិរ (៣០)នាក់ ទៅទពលដដលពំុមាៃោរោក់កំហិ្តទលើចំៃួៃមាច ស់ហ្ ុៃររស់រកមុហ្ ុៃមហាជ 
េេួលខុសរតូវមាៃកំរតិទ ើយ ។  

(ii) រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយអាចមាៃអភិបាលមួយ (១)នាក់ ឬទរចើៃនាក់ ទៅទពល 
រកមុហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយរតូវមាៃអភិបាលយ៉ាងទហាចណាស់រី (៣) ររូ។ ៃិង 

(iii) រកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយមិៃអាចទសនើលក់ភាគហ្ ុៃររស់ខលួៃទៅទអាយស្ថធាររដ
ជៃបាៃទ ើយ ទៅទពលដដលរកុមហ្ ុៃមហាជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិមួយអាចទសនើលក់ភាគហ្ ុៃ
ររស់ខលួៃទអាយទៅស្ថធាររដជៃទោយអៃុទលាមតាមចារ់ពាក់ព័ៃធដនេទេៀត។ 

៤. (ក)ទសចកតីសំទរច្មមតា ៖  
  ទសចកតីសំទរច្មមតា គឺជាទសចកតីសំទរចដដលរតវូបាៃអៃុម័តទោយសំទលងភាគទរចើៃ្មមតាររស់អភិបាល 

ឬតំណាងទំងឡាយដដលមាៃវតតមាៃទៅកិចចររជំុរកមុររឹកាភិបាល ។  

 (ខ) ទសចកតីសំទរចពិទសស ៖ 

  ទសចកតីសំទរចពិទសស គឺមិៃរតូវបាៃកំរត់ៃិយមៃ័យទអាយបាៃចាស់លាស់កនុងចារ់សតីពីសហ្រោស 
ពារិជជកមមររស់ររទេសកមពុជាទ ើយ។ ទសចកតីសំទរចដររទៃេះ ជាេូទៅមាៃដចងកនុងលកខៃតិកដររស់ 
រកមុហ្ ុៃ។ ទសចកតីសំទរចពិទសស អាចរមួមាៃទសចកតីសំទរចចំាបាច់ ៃិងទសចកតីសំទរចជាឯកចឆ័ៃទ។ ទទេះរី 
វាអាចមាៃភាពខុសោន អាស្ស័យទលើលកខៃតិកដររស់រកុមហ្ ុៃ ទសចកតីសំទរចពិទសសជាេូទៅរតូវបាៃទមទរ 
ទអាយមាៃសំរារ់ោរផ្តល ស់រតូរសំខាៃ់ៗទៅកនុងរកមុហ្ ុៃ ដូចជាោរទបាេះពុមពលក់ភាគហ្ ុៃថ្មី ោរោត់រៃថយ 
ចំៃួៃទដើមេុៃចុេះរញ្ជ ី ៃិងោរលក់រេពយអកមមររស់រកុមហ្ ុៃ។ 

 (គ) ទសចកតីសំទរចជាលាយលកខរ៍អកសរ ៖  
  ទសចកតីសំទរចជាលាយលកខរ៍អកសរ គឺជាទសចកតីសំទរចដដលរតូវបាៃអៃុម័តទោយមិៃចំាបាច់ជួរររជំុ 

រ៉ាុដៃតតាមោរផ្សពវផ្ាយទអាយដឹងដល់អភិបាលទំងអស់ររស់រកមុហ្ ុៃ។ ទសចកតីសំទរចដររទៃេះមាៃ 
សុពលភាព ៃិងអាចអៃុវតតបាៃ ដូចោន ៃឹងទសចកតីសំទរចដដលរតូវបាៃអៃុម័តកនុងកិចចររជំុរកមុររឹកា 
ភិបាលដដរ ររសិៃទរើទសចកតីសំទរចទនាេះរតវូបាៃអៃុម័តទោយអភិបាលទំងអស់។ ហ្តថទលខាររស់ 
អភិបាលទំងអស់អាចសថិតកនុងឯកស្ថរដតមួយចារ់ ឬកនុងឯកស្ថរទរចើៃចារ់។ ទសចកតីសំទរចជាលាយ 
លកខរ៍អកសររារ់រញ្ចូ លោរអៃុម័តយល់រពមតាមទត ិច េូរស្ថរ ដខសរោរលិ៍ ទតទ រោម ឬអីុដមល។ 

៥. (ក) កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់ 

  កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់ (“UDC”) គឺជាកិចចរពមទរពងងោរង្គរដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើងទោយ 
ោម ៃកំរត់រយដទពលជាក់លាក់។ កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់អាចរតូវបាៃទ្វើទ ើងទោយ 
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ផ្តទ ល់មាត់ ឬជាលាយលកខរ៍អកសរ ទោយពំុមាៃោលររទិចឆេរញ្ច រ់ ៃិងមាៃ ឬោម ៃោរររទិចឆេចារ់ទផ្តើម។ 
កិចចសៃាមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់អាចរតូវបាៃរញ្ច រ់ទោយមាៃ ឬោម ៃទហ្តុផ្ល ទោយមាៃរបាក់រំណាច់ 
ផ្តត ច់កិចចសៃាោរង្គរខុសៗោន ដដលរតវូរង់ជូៃៃិទយជិតដដលរតវូបាៃរញ្ឈរ់ពីោរង្គរ ។ 

ៃិទយជិតដដលកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់ រតវូបាៃរញ្ច រ់ទោយមាៃមូលទហ្តុ (ទលើកដលង 
កររីមាៃោររររពឹតតកំហុ្ស្ងៃ់) មាៃសិេធិេេួលបាៃ ៖  
(i) លិខិតជូៃដំរឹងជាមុៃអំពីោររញ្ឈរ់ោរង្គរដររទៃេះ (ឬរបាក់សំរងជាជំៃួសវញិ) ទោយដផ្ែកទលើ    

រយដទពលរំទពញោរង្គរររស់ៃិទយជិតររូទនាេះ។ 

(ii) ោរឈរ់សរមាកទោយមាៃរបាក់ឈនួលចំៃួៃពីរ (២)នថ្ងកនុងមួយសបាត ហ៍្ ទដើមបីដសវងរកោរង្គរថ្មីទៅកនុង 
អំ ុងទពលជូៃដំរឹង។ 

(iii)របាក់រំណាច់រទរត ញទចញទោយដផ្ែកទលើរយដទពលរំទពញោរង្គរររស់ៃិទយជិតររូទនាេះ ទហ្ើយ 
របាក់រំណាច់រទរត ញទចញសររុ មិៃរតូវមាៃចំៃួៃទលើសពីរបាក់ឈនួល ៃិងអតថររទយជៃ៍រនាទ រ់រៃស ំ
ររស់ៃិទយជិតសំរារ់រយដទពលរបំាមួយ (៦) ដខទ ើយ។ 

(iv) របាក់ឈនួលមិៃទៃ់ទរើកចុងទរោយ។ ៃិង 

(v) របាក់េូទត់ជួសោរឈរ់សំរាកររចំានន ំដដលមិៃបាៃទររើរបាស់ ររសិៃទរើមាៃ ។ 

កនុងកររីដដលកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់មួយរតវូបាៃរញ្ច រ់ទោយោម ៃមូលទហ្តុ រដៃថម 
ទលើរបាក់រំណាច់ផ្តត ច់កិចចសៃាោរង្គរដូចរង្គា ញកនុងចំរុច (i) ដល់ចំរុច(v) ខាងទលើ ៃិទយជិតដដល 
រតូវបាៃរញ្ឈរ់ពីោរង្គរ មាៃសិេធិេេួលបាៃទស្ថរហ្ ុយជមងឺចិតតជាក់លាក់ដដលរងាទ ើងពីោររញ្ឈរ់ 
ោរង្គរដររទៃេះ។ ជាជំៃួសវញិ ររសិៃទរើៃិទយជិតមិៃអាចផ្តល់ភសតុតាងទដើមបីរញ្ជជ ក់ពីទស្ថរហ្ ុយជមងឺ 
ចិតតជាក់លាក់ ៃិទយជិតមាៃសិេធិេេួលបាៃទស្ថរហ្ ុយជមងឺចិតត ដដលទសមើៃឹងចំៃួៃរបាក់រំណាច់រទរត ញ 
ទចញ ៃិងរតូវបាៃឲ្យរចួផុ្តពីោតពវកិចចរញ្ជជ ក់ពីទស្ថរហ្ ុយជមងឺចិតតជាក់លាក់ទនាេះ។ 

ររសិៃទរើកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់រតូវបាៃរញ្ឈរ់ ទោយស្ថរដតោររររពឹតតកំហុ្ស្ងៃ់ 
ររស់ៃិទយជិត ៃិទយជករតូវបាៃរចួផុ្តពីោតពវកិចចកនុងោរផ្តល់ោរជូៃដំរឹងជាមុៃ ទហ្ើយមាៃដតរបាក់ 
រំណាច់ផ្តត ច់កិចចសៃាោរង្គរនៃចំរុច (iv) ៃិងចំរុច(v)ខាងទលើរ៉ាុទណាណ េះ ដដលរតូវផ្តល់ឲ្យកមមករ 
ៃិទយជិតទនាេះ។ 

 (ខ)កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់ 

កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់ (“FDC”) រតវូដតទ្វើជាលាយលកខរ៍អកសរ ៃិងរតវូដតរញ្ជជ ក់ពីោល 
ររទិចឆេដដលចារ់ទផ្តើមោរង្គរ ៃិងរញ្ច រ់ោរង្គរ។ ដផ្ែកទលើទោលរំរងនៃកិចចសៃា កិចចសៃាោរង្គរ 
មាៃថិ្រទវលាកំរត់អាច ឬមិៃអាចមាៃោលររទិចឆេរញ្ច រ់ចាស់លាស់។ ទទេះរីជាកិចចសៃាោរង្គរមាៃ 
ថិ្រទវលាកំរត់អាចរតូវបាៃរៃតជាថ្មី ក៏រយដទពលសររុនៃកិចចសៃាោរង្គរ មិៃរតូវទលើសពីរ (២) នន ំ 
ទ ើយ។ ទៅទពលរយដទពលសររុនៃេំនាក់េំៃងកិចចសៃាោរង្គរទលើសពីរ (២) នន ំ រារ់ទំងោររៃតកិចច 
សៃាជាថ្មី កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់ ៃឹងរតូវបាៃចាត់េុកថ្ន ោល យជាកិចចសៃាោរង្គរ 
មាៃថិ្រទវលាមិៃកំរត់វញិ ទោយមិៃគិតដល់ទចតនាទដើមររស់ភាគីនៃកិចចសៃាោរង្គរទ ើយ។ 
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ទៅទពលកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់រតូវបាៃរញ្ច រ់ទៅមុៃោលផុ្តកំរត់ ទោយមាៃមូលទហ្តុ 
(ទលើកដលងោររររពឹតតកំហុ្ស្ងៃ់) ៃិទយជករតូវបាៃតរមូវទអាយ ៖ 
(i) ផ្តល់ោរជូៃដំរឹងដល់ៃិទយជិតដដលរតវូបាៃរញ្ឈរ់ោរង្គរ ទោយដផ្ែកទលើរយដទពលរំទពញ 

ោរង្គរររស់ៃិទយជិតររូទនាេះ។ 

(ii) រង់របាក់រំណាច់រញ្ច រ់កិចចសៃាោរង្គរ ដដលមាៃចំៃួៃយ៉ាងទហាចណាស់របំាភាគរយ (៥%) 
នៃរបាក់ឈនួល ៃិងអតថររទយជៃ៍សររុ ដដលៃិទយជិតរតវូេេួលបាៃ ទៅកនុងរយដទពលសររុនៃ 
កិចចសៃា (ទោយមិៃគិតថ្នរតូវបាៃ ឬមិៃបាៃរង់ពិតរបាកដទ ើយ)។ 

(iii)របាក់េូទត់ជួសោរឈរ់សំរាកររចំានន ំដដលមិៃរតវូបាៃទររើរបាស់ (ររសិៃទរើមាៃ)។ ៃិង 

(iv) រង់របាក់ឈនួលចុងទរោយដដលមិៃទៃ់បាៃរង់។ 

ររសិៃទរើៃិទយជកមាន ក់រញ្ច រ់កិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់ ទៅមុៃោលររទិចឆេររស់កិចចសៃា 
ទោយោម ៃមូលទហ្តុ រដៃថមទលើរបាក់រំណាច់ផ្តត ច់កិចចសៃាោរង្គរដូចបាៃរង្គា ញកនុងចំរុច (i) ដល់ 
ចំរុច (iv) ខាងទលើ ៃិទយជិតដដលរតវូបាៃរញ្ឈរ់ពីោរង្គរមាៃសិេធិេេួលបាៃរបាក់សំរង 
ដដលមាៃចំៃួៃយ៉ាងទហាចណាស់ទសមើៃឹងរបាក់ឈនួលដដលៃិទយជិតររូទនាេះ ៃឹងេេួលបាៃគិតរហូ្តដល់ 
ោរផុ្តកំរត់នៃកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់ទនាេះ ។ 

រ៉ាុដៃត ររសិៃទរើកិចចសៃាោរង្គរមាៃថិ្រទវលាកំរត់មួយរតវូបាៃរញ្ច រ់មុៃទពលកំរត់ ទោយស្ថរ 
ដតោររររពឹតតកំហុ្ស្ងៃ់ររស់ៃិទយជិត ៃិទយជករតូវបាៃទលើកដលងពីោតពវកិចចផ្តល់ោរជូៃដំរឹងជា 
មុៃ ៃិងរង់របាក់រំណាច់រញ្ច រ់កិចចសៃាោរង្គរ ៃិងរតូវបាៃតរមូវឲ្យរង់ដតរបាក់រំណាច់ផ្តត ច់កិចចសៃា 
ទៅកនុងចំរុច (i) ៃិងចំរុច (iv) ខាងទលើ ឲ្យៃិទយជិតដដលរតវូបាៃរញ្ឈរ់ពីោរង្គររ៉ាុទណាណ េះ។ 

៦. (ក)កិចចសៃាមួយអាចោល យជាអសុពលភាព ររសិៃទរើោររង្គា ញឆៃទេះកនុងោរចុេះកិចចសៃាទនាេះមាៃវោិរដ 
ទរោមមូលទហ្តុណាមួយខាងទរោមទំងទៃេះ ៖ 

  (i) ោរភាៃ់រច ំ 

  (ii) ោរឆរទបាក 

  (iii) ពត៌មាៃមិៃពិត 

(iv) ោររំពាៃទលើស្ថថ ៃភាព 

(v) ោរគរមាមគំដហ្ង 

(vi) អំទពើទកងយកចំទរញហួ្សទហ្តុ 

(vii) ឋរៃីយផ្លូវចិតត 
(viii) ោររង្គា ញឆៃទេះមិៃពិត 

(ix) ខ ៃិង លកខខរឌ ររស់កិចចសៃាផ្ទុយៃឹងសណាត រ់ធាន រ់ស្ថធាររដ ៃិងេំទៃៀមេមាល រ់លែ។ ឬ 

(x) អលេធភាពតំាងពីដំរូង ។  

 (ខ) ោររំពាៃ្ងៃ់្ងរទលើកិចចសៃាទកើតទ ើងទៅទពលដដលទោលរំរងនៃកិចចសៃាសំរារ់ភាគីមាខ ង មិៃអាច 
សទរមចបាៃ ទោយស្ថរដតោររំពាៃទលើកិចចសៃាទនាេះទោយភាគីមាខ ងទេៀតដដលមិៃអៃុវតតកិចចសៃា។ 
ោររំពាៃ្ងៃ់្ងរទលើកិចចសៃារតូវបាៃចាត់េុកថ្នទកើតទ ើង ទៅកនុងកររីណាមួយដូចខាងទរោម ៖ 
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(i) ភាគីមាខ ងនៃកិចចសៃាមិៃអាចអៃុវតតោតពវកិចចទៅទពលជាក់លាក់មួយ ទហ្ើយភាគីមាខ ងទេៀតទម 
ទរទអាយភាគីដដលមិៃអៃុវតតោតពវកិចច អៃុវតតោតពវកិចចទនាេះទោយកំរត់រយដទពលសមរមយមួយ 
ទដើមបីអៃុវតតោតពវកិចចទៃេះ ទហ្ើយភាគីដដលមិៃបាៃអៃុវតតោតពវកិចចទៅដតមិៃអៃុវតតោតពវកិចច 
ទនាេះកនុងរយដទពលកំរត់។ 

(ii) ទៅកនុងកររីដដលភាគីមាខ ងមិៃអៃុវតតោតពវកិចចកនុងរយដទពលជាក់លាក់មួយ ទហ្ើយទោលរំរង 
នៃកិចចសៃាមិៃអាចសទរមចបាៃ ររសិៃទរើោររំទពញោតពវកិចចមិៃរតូវបាៃទ្វើទ ើងទៅកនុងរយដ 
ទពល ជាក់លាក់ទនាេះ។ 

(iii) ទៅកនុងកររីដដលភាគីមាខ ងមិៃអាចអៃុវតតកររីកិចចផ្តល់តាវោលិកចមបងររស់ខលួៃបាៃ។ ៃិង 
(iv)  ទៅកនុងកររីដដលផ្លរ៉ាេះពាល់នៃោររំពាៃគឺ្ងៃ់្ងរខាល ំងណាស់រហូ្តទ្វើទអាយបាត់រង់ជំទៃឿេុកចិតត 

រវាងគូភាគីនៃកិចចសៃា ទហ្ើយមិៃអាចទជឿជាក់ថ្ន ៃឹងអៃុវតតកិចចោតពវកិចចនាអនាគតបាៃ។  

៧. (ក) គរដកមមោរមូលររតកមពុជា (“SECC”) គឺជាៃិយ័តករេីផ្ារមូលររត ដដលរតូវបាៃរទងាើតទ ើងទរោម 
ចារ់សតីពីោរទបាេះពុមពលក់ ៃិងោរជួញដូរមូលររតមហាជៃ (“ចារ់សតីពីមូលររតមហាជៃ”)។ គរដ 
កមមោរមូលររតកមពុជា មាៃមុខង្គរដូចខាងទរោម ៖ 

  (i)  រគរ់រគង ៃិងរតតួរតាេីផ្ារមូលររត ។ 

  (ii)  អៃុវតតទោលៃទយបាយពាក់ព័ៃធៃឹងេីផ្ារមូលររត ។ 

(iii) រទងាើតលកខខរឌ នានាសំរារ់ផ្តល់ោរអៃុម័តយល់រពមដល់ររតិរតតិករេីផ្ារមូលររត ររព័ៃធផ្តត់ 
ទត់ ៃិងេូទត់ ៃិងររតិរតតិកររកាេុកមូលររត។  

(iv)      រទងាើតលកខខរឌ ទដើមបផី្តល់អាជាញ រ័រណដល់រកុមហ្ ុៃមូលររត ៃិងតំណាងររស់រកុមហ្ ុៃមូលររត។ 

(v)      ជំរញុ ៃិងទលើកេឹកចិតតទអាយមាៃោរអៃុទលាមតាមលកខខរឌ តរមូវទំងឡាយនៃចារ់សតីពីមូល 
ររតមហាជៃ ។ 

(vi)    ទដើរតួនាេីជាស្ថថ រ័ៃមួយដដលពិៃិតយ ៃិងទោេះស្ស្ថយររតឹ ងទស់ៃឹងោរសំទរចររស់ស្ថថ រ័ៃៃីតិ 
រុគាលដដលេេួលបាៃអាជាញ រ័រណនានា ដដលទ្វើទអាយរ៉ាេះពាល់ដល់អតថររទយជៃ៍ររស់អនកចូលរមួ 
ឬអនកវៃិិទយគ។ 

(vii) ពិទរោេះទយរល់ជាមួយរុគាលមាៃគុរវឌុឈៃ៍ណាមួយទដើទមបើរទងាើតទោលៃទយបាយនានាសំរារ់
ទោលរំរងអភិវឌឍេីផ្ារមូលររតទៅកនុងររទេសកមពុជា ។ ៃិង 

(viii) រំទពញភារកិចចដនេទេៀតដដលកំរត់ទោយអៃុរកឹតយ ។  

 (ខ) រកមុហ្ ុៃផ្ារមូលររតកមពុជា (“CSX”) គឺជាសហ្រោសស្ថធាររដដដលរតវូបាៃរទងាើតទ ើងកនុងនន ំ២០១០ 
ទោយមាៃទដើមេុៃចុេះរញ្ជ ីចំៃួៃ ៥៥% ោៃ់ោរ់ទោយរាជរោា ភិបាលកមពុជា ដដលតំណាងទោយរកសួង 
ទសដាកិចច ៃិងហិ្រញ្ដវតថុ ៃិង ៤៥% ទេៀតោៃ់ោរ់ទោយរកុមហ្ ុៃផ្ារមូលររតកូទរ ៉ា។ រកុមហ្ ុៃផ្ារមូល 
ររតកមពុជាបាៃេេួលោរអៃុម័តយល់រពមពីគរដកមមោរមូលររតកមពុជាទអាយទ្វើររតិរតតិោរ ទោយមាៃ 
កមមវតថុអាជីកមមដូចខាងទរោម ៖  

  (i) ររតិរតតិករេីផ្ារ ។ 

  (ii) ររតិរតតិករររព័ៃធផ្តត់ទត់ ៃិងេូទត់ ។ ៃិង 
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  (iii) ររតិរតតិកររកាេុកមូលររត ។  

៨.  តាមរយដកិចចរពមទរពងងលក់រវាង Big Ltd ៃិង Dara, Dara (ជាកូៃរំរុល) មាៃោតពវកិចចរង់របាក់រគរ់ 
ចំៃួៃទៅឲ្យ Big Ltd (ជាមាច ស់រំរុល) ទៅកនុងរយដទពលរបំាពីរ (៧) នថ្ងរនាទ រ់ពីេេួលបាៃអងារ។ Dara 
ទទេះរីយ៉ាងណា មិៃបាៃរង់របាក់រគរ់ចំៃួៃទអាយ Big Ltd ទៅកនុងរយដទពលកំរត់ទនាេះទេ។ ទោយ 
អៃុទលាមតាមរកមរដារបទវរីររស់ររទេសកមពុជា (“រកមរដារបទវរី”) ោរខកខាៃររស់ Dara កនុងោររង់ 
របាក់រគរ់ចំៃួៃទអាយ Big Ltd គឺជាោរមិៃអៃុវតតតាមោតពវកិចចនៃកិចចសៃា (ររោរ ៣៨៩)។ ោរមិៃ 
អៃុវតតតាមោតពវកិចចដររទៃេះគឺជាោររំពាៃ្ងៃ់្ងរទលើកិចចរពមទរពងងលក់រវាងភាគីទំងពីរ (ររោរ ៤០៨ 
នៃរកមរដារបទវរី)។ ោររំពាៃ្ងៃ់្ងរទលើកិចចរពមទរពងងលក់ទៃេះដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើងទោយ Dara គឺជា 
មូលោា ៃដដលមាៃសុពលភាពដដលអៃុញ្ជដ តទអាយ Big Ltd ោក់រតឹងទមទរចំទពាេះ Dara ទៅមជឈ 
មរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី ទោយអៃុទលាមតាមររោរសតីពីមជឈតតកមមនៃកិចចរពមទរពងងលក់។ 
កនុងរញ្ជា ទៃេះ Big Ltd អាចទមទរោរដកតរមវូនានាសំរារ់ោរមិៃអៃុវតតតាមោតពវកិចចទោយ Dara 
ដដលអាចជា ៖ ១) ោររំទពញោតពវកិចចជាក់លាក់ររស់ Dara កនុងោររង់របាក់ឲ្យបាៃរគរ់ចំៃួៃ 
សំរារ់នថ្លេិញដដលមិៃទៃ់បាៃរង់ (២) របាក់ជមងឺចិតត ឬ (៣) ោរផ្តត ច់កិចចរពមទរពងងលក់ ។  

 ទដើមបីេេួលបាៃោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងោរអៃុវតតទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមដដលទចញទោយមជឈមរឌ ល 
មជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី ទោយតុលាោរនៃររទេសកមពុជា Big Ltd រតូវោក់ពាកយទសនើសំុដំរូងទៅ 
តុលាោរឧេធររ៍ ទដើមបសំុីឲ្យតុលាោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងអៃុវតតទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ ល 
មជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ។ី ពាកយទសនើសំុរតូវមាៃឯកស្ថរដូចខាងទរោមទំងទៃេះ ៖  

(i) ទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរចីារ់ទដើមដដលមាៃរញ្ជជ ក់យថ្ន
ភូតយ៉ាងរតឹមរតូវ ឬចារ់ថ្តចមលងនៃទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមដដលមាៃរញ្ជជ ក់យ៉ាងរតឹមរតូវ។ 

(ii) កិចចរពមទរពងងមជឈតតកមមចារ់ទដើមដដលរតូវបាៃទ្វើទ ើងទោយ Big Ltd ៃិង Dara (ទៅកនុងកររីទៃេះ 
គឺជាកិចចរពមទរពងងលក់) ឬចារ់ថ្តចមលងដដលរតវូបាៃរញ្ជជ ក់យ៉ាងរតឹមរតវូ។ ៃិង 

(iii)ចារ់រកដររជាភាស្ថដខមរដដលរតវូបាៃរញ្ជជ ក់យ៉ាងរតឹមរតូវ នៃទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈ 
មរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី ៃិងកិចចរពមទរពងងលក់ ររសិៃទរើកិចចរពមទរពងងលក់មិៃរតវូបាៃ 
ទ្វើទ ើងជាភាស្ថដខមរ។  

តុលាោរឧេធររ៍ ទរោយពីបាៃេេួលពាកយទសនើសំុោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងោរអៃុវតត ៃឹងទផ្ញើលិខិតមួយដដល
ផ្តល់ោរជូៃដំរឹងអំពីពាកយទសនើសំុទៃេះដល់ Big Ltd ៃិង Dara ទៅកនុងរយដទពលដរ់ (១០) នថ្ងររតិេិៃ 
ទរោយពីតុលាោរបាៃេេួលពាកយទសនើសំុ។ 

Dara មាៃសិេធិទសនើសំុទអាយតុលាោរឧេធររ៍រដិទស្មិៃេេួលស្ថា ល់ ៃិងមិៃេេួលអៃុវតតទសចកតី 
សំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី ទោយផ្តល់ដល់តុលាោរឧេធររ៍ៃូវភសតតុាង 
សំខាៃ់ៗអំពីមូលទហ្តុខាងផ្លូវចារ់សំរារ់ោររដិទស្ដររទៃេះទៅកនុងរយដទពល ៦០ នថ្ងទរោយពីតុលាោរ 
ឧេធររ៍បាៃេេួលពាកយទសនើសំុោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងោរអៃុវតត ។ 
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ទៅកនុងកររីដដលោរទសនើសំុទអាយរដិទស្ោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងោរអៃុវតតទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់ 
មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី រតវូបាៃររគល់ជូៃតុលាោរឧេធររ៍ទៃ់ទពលទវលាកំរត់ 
តុលាោរឧេធររ៍ រតូវទចញដីោរមួយដដលេេួលស្ថា ល់ ឬរដិទស្ ចំទពាេះោរេេួលស្ថា ល់ ៃិងោរ 
អៃុវតតទសចកតី    សំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរទីៅកនុងរយដទពល ៦០ នថ្ង 
ររតិេិៃគិតចារ់ពីនថ្ងបាៃេេួលសំទរើ រដររទៃេះដដលសំុទអាយរដិទស្ោរេេួលស្ថា ល់ៃិងោរអៃុវតតទស
ចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី។ 

ស្ថលរកមររស់តុលាោរឧេធររ៍ ឬររស់តុលាោរកំពូល ដដលេេួលស្ថា ល់ ៃិងអៃុវតត ឬដដលរដិទស្ 
មិៃេេួលស្ថា ល់ ៃិងមិៃេេួលអៃុវតតទសចកតីសំទរចមជឈតតកមមររស់មជឈមរឌ លមជឈតតកមមអៃតរជាតិសឹងារូរ ី
ៃឹងរតូវបាៃចាត់េុកថ្នជាទសចកតីវៃិិចឆ័យស្ថថ ពរររស់តុលាោរ ទហ្ើយៃឹងរតវូបាៃអៃុវតតទោយអៃុទលាម 
តាមៃីតិវ ិ្ ី សំរារ់ោរអៃុវតតស្ថលរកមរដារបទវរី ។ 

៩.   Bopha (ជាៃិទយជិតមាន ក់) រតូវបាៃជួលទោយ ABC (ជាៃិទយជក) ទោយចុេះកិចចសៃាមាៃថិ្រទវលាមិៃ
កំរត់ (“កិចចសៃាោរង្គរ”)។ េីតំាងោរង្គររវាង ABC ៃិង Bopha គឺោរយិល័យររស់ ABC ទៅភនំទពញ។ 
Bopha មាៃសិេធិជំទស់ៃឹងោរទផ្ទរោរង្គរររស់ោត់ទៅររទេសនថ្ ទោយដផ្ែកទលើមូលទហ្តុដូចខាង 
ទរោម ៖ 

(i) ចារ់សតីពីោរង្គរររស់ររទេសកមពុជា (“ចារ់ោរង្គរ”) ដចងយ៉ាងចាស់ថ្ន ទៅទពលមាៃោរផ្តល ស់ 
រតូរស្ថថ ៃភាពផ្លូវចារ់ ររស់ៃិទយជក ជាពិទសសតាមសៃតិកមម ឬមរតកសមបតតិ ោរលក់ ោររលំាយ 
រកមុហ្ ុៃរញ្ចូ លោន  ឬោរទផ្ទរមូលៃិ្ិ កិចចសៃាោរង្គរទំងអស់ដដលទៅមាៃររសិេធិភាពទៅនថ្ង 
ផ្តល ស់រតូរ ៃឹងទៅដតភាជ រ់ោតពវកិចចរវាងៃិទយជកថ្មី ៃិងៃិទយជិតនៃរកុមហ្ ុៃមុៃ (ររោរ ៨៧)។ 
ទោយអៃុទលាមតាមរញ្ជដ តតិទៃេះ ោរេិញយក ABC ទោយ DG Ltd មិៃទ្វើទអាយរ៉ាេះពាល់ 
ដល់កិចចសៃាោរង្គរ ដដលទៅមាៃសុពលភាព ៃិងអៃុវតតបាៃរវាង ABC ៃិង Bopha ទនាេះទេ។ 
ដូទចនេះ ABC រតូវដតអៃុវតតតាមខ ៃិងលកខខរឌ នៃកិចចសៃាោរង្គរ ដដលមាៃដចងអំពីលកខខរឌ  
ោរង្គររវាង ABC ៃិង Bopha ។ 

(ii) ទយងតាមរកមរដារបទវរី ៃិទយជិតអាចរញ្ច រ់កិចចសៃាោរង្គរភាល មៗ ររសិៃទរើលកខខរឌ  
ោរង្គរពិតរបាកដ ខុសពីលកខខរឌ ទំងឡាយដដលបាៃកំរត់ទៅទពលចុេះកិចចសៃាោរង្គរ 
(ររោរ ៦៦៥)។ ទោយអៃុទលាមតាមរញ្ដតតិទៃេះ Bopha អាចដសវងរកោររញ្ច រ់កិចចសៃាោរង្គរ 
ទោយដផ្ែកទលើមូលោា ៃថ្ន ររទេសនថ្ មិៃដមៃជាេីតំាងោរង្គរដដលរតូវបាៃកំរត់កនុងកិចចសៃា 
ោរង្គរទេ។ សំខាៃ់ជាងទៃេះទេៀត ោរសំទរចទផ្ទរោរង្គរររស់ Bopha ទៅររទេសនថ្ រតូវបាៃ 
ទ្វើទ ើងជាឯកទតាភាគីទោយ ABC ទោយពំុមាៃោរយល់រពមររស់ Bopha ទេ។ ៃិង 

(iii) ABC អាចអេះអាងថ្ន ខលួៃកំពុងទររើរបាស់សិេធិរគរ់រគងររស់ខលួៃកនុងោរទផ្ទរេីតំាងោរង្គរររស់ 
Bopha ទៅររទេសនថ្។ កនុងខរដដដលចារ់សតីពីោរង្គរមិៃមាៃរញ្ដតតិជាក់លាក់ណាទក់ 
េងៃឹងោរទផ្ទរោរង្គរ រកមុររឹកាអាជាញ កណាត ល ដដលជាស្ថថ រ័ៃទោេះស្ស្ថយវវិាេោរង្គរ 
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ទោយចំាបាច់ ធាល រ់បាៃទ្វើទសចកតីសទរមចថ្ន សិេធិរគរ់រគងររស់ៃិទយជកកនុងោរទផ្ទរកដៃលងទ្វើោរ 
ររស់ៃិទយជិតមាៃសុពលភាពអៃុវតតបាៃ លុេះរតាដតោរទផ្ទរទនាេះមិៃ ៖ 

(ក) រ៉ាេះពាល់ដល់ោរទ្វើដំទរើ រទៅកដៃលងទ្វើោរររស់ៃិទយជិតទនាេះ ទោយស្ថរដតកដៃលង 
ោរង្គរថ្មីទៅនង យខាល ំងពីកដៃលងោរង្គរមុៃ ។  

      (ខ)  រ៉ាេះពាល់ដល់របាក់ឈនួលររស់ៃិទយជិតទនាេះ ។  
(គ)  រ៉ាេះពាល់ដល់ទវៃោរង្គរររស់ៃិទយជិតទនាេះ ។ ឬ 

(ឃ) តរមូវទអាយៃិទយជិតទនាេះទ្វើោរង្គរដដលរតូវោរជំនាញោរង្គរទផ្សង (ទសចកតីសំទរចអាជាញ     
កណាត លទលខ ១៥៣/០៨) ។  

ោរទផ្ទរ Bopha ទៅកដៃលងទ្វើោរថ្មីកនុងររទេសនថ្ ទ្វើទអាយរ៉ាេះពាល់យ៉ាង្ងៃ់្ងរដល់ោរទ្វើដំទរើ រ 
ទៅកដៃលងទ្វើោរររស់ោត់ ទោយស្ថរដត Bopha ៃឹងរតូវទរ ើទៅស្ថន ក់ទៅររទេសនថ្។ ទោយអៃុ 
ទលាមតាមទសចកតីសំទរចររស់រកមុររឹកាអាជាញ កណាត លខាងទលើ សិេធិរគរ់រគងដដលរតូវបាៃទររើរបាស់ 
ទោយ ABC ទក់េងៃឹងកដៃលងោរង្គរថ្មីររស់ Bopha គឺមិៃមាៃសុពលភាពអៃុវតតទេ ទហ្ើយដូទចនេះ ABC 
មិៃអាចទផ្ទរ Bopha ឲ្យទៅទ្វើោរទៅររទេសនថ្បាៃទ ើយ ។ 

១០.  តាមចារ់សតីពីវធិាៃពារិជជកមម ៃិងរញ្ជ ីពារិជជកមម (“LCRCR”) ៃិងចារ់សតីពីសហ្រោសពារិជជកមម 
(“LCE”) Michael អាចរទងាើតរកមុហ្ ុៃភសតុភារ (logistics company) (“រកមុហ្ ុៃ”) ទៅកនុងររទេសកមពុជា 
ៃិងរកាោររគរ់រគងរកមុហ្ ុៃតាមជទរមើសទំងឡាយដូចខាងទរោម ៖   

(i) រកមុហ្ ុៃរតូវបាៃរទងាើតទ ើងជាសហ្រោសឯករុគាលេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិទោយ Mac Ltd ោៃ់ 
ោរ់ទដើមេុៃចុេះរញ្ជ ី ១០០% ររស់រកុមហ្ ុៃ។ រកមុហ្ ុៃ គឺជារកមុហ្ ុៃោៃ់ោរ់ទំងស្សុងទោយ 
ររទេសដដលតំណាងទោយ Michael។ កនុងនាមជាមាច ស់ហ្ ុៃរដតមាន ក់ររស់រកមុ ហ្ ុៃ Mac Ltd 
េេួលបាៃោររតួតរតា ៃិងោររគរ់រគងរកមុហ្ ុៃទពញទលញ រមួមាៃដតមិៃកំហិ្តរតឹម ៖ (១) 
ទផ្ទរភាគហ្ ុៃដដលបាៃអៃុញ្ជដ តររស់រកុមហ្ ុៃទំងអស់ ឬមួយដផ្នក (២) ដតងតំាងអភិបាល (៣) 
ផ្តល ស់រតូរកមមវតថុអាជីវកមមររស់រកុមហ្ ុៃ ៃិង (៤) ចុេះកិចចរពមទរពងង ៃិងកិចចសៃាតាងនាមឲ្យ 
រកមុហ្ ុៃ។ ឬ 

(ii) រកមុហ្ ុៃរតូវបាៃរទងាើតទ ើងជារកមុហ្ ុៃឯកជៃេេួលខុសរតូវមាៃកំរតិដដលមាៃសញ្ជជ តិកមពុជា 
មាៃមាច ស់ភាគហ្ ុៃពីរ (២) ររូ គឺ Chamroeun ោៃ់ោរ់ ៥១% ៃិងរកុមហ្ ុៃ Mac Ltd 
ដដលតំណាងទោយ Michael ោៃ់ោរ់ ៤៩% នៃទដើមេុៃទដើមេុៃចុេះរញ្ជ ីររស់រកុមហ្ ុៃ។ ទោយ 
មាៃសញ្ជជ តិកមពុជា រកុមហ្ ុៃ រតូវបាៃទលើកដលងពីោរោក់កំហិ្តនានាដដលមាៃចំទពាេះរកមុហ្ ុៃ 
សញ្ជជ តិររទេស ជាពិទសសោរោក់កំហិ្តទលើកមមសិេធិដី្លី។ រកមុហ្ ុៃអាចដរងដចងភាគហ្ ុៃជាពីរ 
(២) ររទភេគឺ ៖ ររទភេ ក ៃិងររទភេ ខ។ Chamroeun គឺជាមាច ស់ភាគហ្ ុៃររទភេ ខ 
ៃិងរតូវបាៃោក់កំហិ្តចំទពាេះ ៖ (១) ភាពអាចទផ្ទរភាគហ្ ុៃបាៃ (២) សិេធិទបាេះទនន ត ៃិង (៣) 
ោរដតងតំាងអភិបាល។ ផ្ទុយទៅវញិ រកមុហ្ ុៃ Mac Ltd គឺជាមាច ស់ភាគហ្ ុៃថ្នន ក់ ក ៃិងមាៃសិេធិ ៖ 
(១) ទផ្ទរភាគហ្ ុៃ (២) ទបាេះទនន ត ៃិង (៣) ដតងតំាងអភិបាល។ ោរដរងដចងភាគហ្ ុៃថ្នន ក់ ក 
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ៃិងថ្នន ក់ ខ ៃិងសិេធិ ឯកសិេធិ ោររតឹតបតឹ ៃិងលកខខរឌ ដដលរតូវបាៃភាជ រ់ៃឹងររទភេៃីមួយៗ 
រតូវដតដចងយ៉ាងចាស់ទៅកនុងលកខៃតិកដររស់រកុមហ្ ុៃ។ 

 
 

ចុងរញ្ច រ់នៃរកោសចំទលើយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


