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ច្បាបអ់ាជីវកម្មកម្ពុជា 

សំណួរទំងដប់ខាងក្រោមក្ េះ គឺចំបាច់  ិងររវូតរសាកលបងក្ឆលើយ 

១. (ក) តុលាការកាំពូល 

តុលាការកាំពូល គឺជាតុលាការជាន់ខ្ពស់បាំផុតមៅរបមទសកមពុជា។ តុលាការមនេះ មានយុត្តា ធិការរគបបណ្ា ប់មលើ
ដដនដីននរបមទសកមពុជាទាំងមូល។ តុលាការមនេះ មានទីត្តាំងសថិតមៅរាជធានីភនាំមពញ។ តុលាការកាំពូល ជាំនុាំ
ជរមេះដតមៅមលើអងគចាប់សរមាប់សាំណុ្ាំ មរឿងដដលបានបាឹងជាំទស់មកពីសាលាឧទធរណ៍្។ បនាា ប់ពីមានបណ្ាឹ ង
ជាំទស់មលើកទីពីរពីសាលាឧទធរណ៍្ កនុងករណី្ដដលសាលាឧទធរណ៍្មិនអនុវតាត្តមសាលដីការបស់តុលាការ 
កាំពូល មពលមនាេះតុលាការកាំពូល អាចមចញសាលដីកាសាថ ពរបិទផលូវតវ៉ាទាំងមៅមលើអងគមេតុ និងអងគចាប់។ 
ករណី្បាឹងឧទធរណ៍្ រតវូជាំនុាំជរមេះមោយអងគមៅរកមចាំនួនរបាាំ (៥) ឬរបាាំបួន (៩) របូ។ 

(ខ្) សាលាឧទធរណ៍្ 

សាលាឧទធរណ៍្ គឺជាសាលាជាន់ខ្ពស់បាំផុតទីពីរមៅរបមទសកមពុជា។ សាលាឧទធរណ៍្ មានយុត្តា ធិការរគប់
ដណ្ា ប់មលើដដនដីននរបមទសកមពុជាទាំងមូល។ សាលាឧទធរណ៍្មនេះ មានទីត្តាំងសថិតមៅរាជធានីភនាំមពញ។ 
សាលាឧទធរណ៍្ ជាំនុាំជរមេះមលើសាំណុ្ាំ មរឿងទាំងអស់ដដលបានបាឹងទស់មកពីសាលាដាំបូង។ សាលាឧទធរណ៍្ 
ពិនិតយមមើលទាំងមៅមលើអងគមេតុ និងអងគចាប់ មោយមចញនូវសាលដីកាថមីមួយដដលអាចតមកល់ ដកសរមួល ឬ
លុបមោលសាលរកមមកពីសាលាជាន់ទប។ មៅកនុងសាលាឧទធរណ៍្ អងគមៅរកមចាំនួនបី (៣) របូ ពិនិតយមលើ 
សាំណុ្ាំ មរឿងដដលបានបាឹងទស់។  

(គ) សាលាដាំបូងរាជធានី/មខ្តា 

តុលាការរាជធានី/មខ្តា គឺជាសាលាដាំបូង។ តុលាការនីមួយៗ មានយុត្តា ធិការរគប់ដណ្ា ប់មលើទីត្តាំងភូមិសាស្រសា
ជាក់លាក់ដដលតុលាការមនាេះ មានទីត្តាំងសថិតមៅ។ មសាើរដតរគប់បញ្ហា ចាប់ទាំងអស់ រតូវជាំនុាំជរមេះមៅតុលាការ
រាជធានី/មខ្តា មេើយសាំណុ្ាំ មរឿងនីមួយៗ រតូវជរមេះមោយមៅរកមចាំនួនមួយរបូ។ រេូតមកដល់មពលបចចុបបនន
មនេះ ពុាំមានតុលាការឯកមទសណាមួយ រតូវបានបមងកើតម ើងមៅកនុងតុលាការរាជធានី/មខ្តាមទ។ ជាលទធផល 
សាលាដាំបូងរាជធានី/មខ្តា ជាំនុាំជរមេះមលើសាំណុ្ាំ មរឿងទាំងអស់ គិតរមួទាំង សាំណុ្ាំ មរឿងរពេមទណ្ឌ  រដឋបបមវណី្ 
ពាណិ្ជជកមម និងការងារ មលើកដលងដតសាំណុ្ាំ មរឿងដដលពាក់ព័នធនឹងបទមលមើសមោធា និងមន្រនាីមោធាមួយ
ចាំនួន។ 
 

២. (ក) បុគគលិកលកខណ្ៈគតិយុតារបស់រកមុេ នុ 

រកមុេ ុនមួយរតូវបានបមងកើតម ើង មៅមពលដដលរកុមេ ុនមនាេះ រតូវបានចុេះបញ្ជ ីោ៉ាងរតឹមរតូវមៅរកសួង
ពាណិ្ជជកមម និងទទួលបានសមតថភាព សិទធិ និងអភ័យឯកសិទធិជារបូវនាបុគគល មៅកាលបរមិចេទដូចមានដចងកនុង
វញិ្ហដ បនបរតបមងកើតរកមុេ ុន មចញមោយរកសួងពាណិ្ជជកមម។ បុគគលិកលកខណ្ៈគតិយុតា រមួមាន សិទធិ និង
សមតថភាព កនុងការរបកបអាជីវកមម មៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ មទេះបីជាោ៉ាងមនេះកាី រកមុេ ុន តរមូវឱ្យ
ទទួលបានការអនុញ្ហដ ត  ឬអាជាញ ប័ណ្ណជាមុនពីអាជាញ ធរមានសមតថកិចចពាក់ព័នធ បនាា ប់ពីបានចុេះបញ្ជ ីមៅរកសួង
ពាណិ្ជជកមម របសិនមបើរកមុេ ុនមានបាំណ្ងចូលរមួកនុងសកមមភាពមួយចាំនួន រមួមាន ដតមិនកាំេិតរតឹម ការមធវើ
អាជីវកមមដរ ៉ា ការសាងសង់ សុខ្ភាព មទសចរណ៍្ និងទូរគមនាគមន៍។ បដនថមពីមលើមនេះ រកុមេ ុនមិនអាចអនុវតា
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សកមមភាពអាជីវកមមណាមួយ ឬមរបើរបាស់សិទធិណាមួយ ដូចរតូវបានហាមឃាត់មោយ ឬផាុយមៅនឹងលកខនាិកៈ
រកមុេ ុនរបស់ខ្លួនម ើយ។ រកមុេ ុនមួយរតូវបានោត់ទុកថាមានសញ្ហជ តិកមពុជា លគិកណាដត៖ ១) ទីកដនលង
អាជីវកមម ឬទីសាន ក់ការចុេះបញ្ជ ី មានទីត្តាំងសថិតមៅរបមទសកមពុជា និង (២) ភាគេ ុនដដលមានសិទធិមបាេះមឆ្ន ត
មលើសពីហាសិបមួយ (៥១) ភាគរយ កាន់កាប់មោយរបូវន័ាបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលមានសញ្ហជ តិកមពុជា។ 
រកមុេ ុនមួយអាចជាភាគីននបណ្ាឹ ងត្តមផលូវចាប់។ 

(ខ្)  ការទទួលខុ្សរតវូត្តមផលូវចាប់របស់រកមុេ នុ 

ការទទួលខុ្សរតូវត្តមផលូវចាប់របស់រកុមេ ុនមួយ គឺជាបាំណុ្ល ឬកាតពវកិចចទាំងឡាយ ដដលរកមុេ ុនបាន
ទទួល កនុងអាំ ុងមពលរបតិបតាិការអាជីវកមម។ មាច ស់េ ុនមាន ក់ មិនតរមូវឱ្យទទួលខុ្សរតវូផ្ទា ល់ខ្លួនមលើបាំណុ្ល 
និងកាតពវកិចចរបស់រកមុេ ុន មលើសពីមដើមទុន ដដលមាច ស់េ ុនមនាេះ បានបង់ចូលរកុមេ ុនម ើយ។ ការទទួល
ខុ្សរតូវត្តមផលូវចាប់របស់រកមុេ ុនមួយ អាចរាប់បញ្ចូ លទាំងកាតពវកិចចកនុងការមចញសាំណ្ងដល់អភិបាល 
និមោជិត និងតតិយជនមផេងមទៀត ដូចជាមាច ស់បាំណុ្ល និងកាតពវកិចចពនធោរ។ បដនថមពីមលើមនេះ រកមុេ ុនមួយ
អាចទទួលរងនូវកាតពវកិចចកនុងការអនុវតាមោងត្តមកិចចសនា និងរតវូអនុមលាមត្តមចាប់ជាធរមាន ដូចជា 
ចាប់សាីពីការងារ ចាប់សាីពីសេរាសពាណិ្ជជកមម ចាប់សាីពីពនធោរ។ល។ 
 

៣. (ក) មោងត្តមចាប់សាីពីសេរាសពាណិ្ជជកមម ទរមង់ទាំងបី (៣) ននរកុមេ ុនមានដូចខាងមរកាម៖ 

(១) រកមុេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត 

(២) សេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតូវមានករមិត 

(៣) រកុមេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតវូមានករមិត 

(ខ្).(១) រកមុេ នុឯកជនទទួលខុ្សរតវូមានករមិត 

រកមុេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត គឺជារកមុេ ុនដដលបមងកើតម ើងមោយរបូវន័ាបុគគល ឬនីតិបុគគល 
ពីរ (២) ឬមរចើននាក់ ដដលបានរពមមរពៀងមធវើសកមមភាពពាណិ្ជជកមម។ រកមុេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមាន
ករមិត មិនអាចមានមាច ស់ភាគេ ុនមលើសពីសាមសិប (៣០) នាក់បានមទ។ ពាកយថា “រកមុេ ុនឯកជនទទួល
ខុ្សរតូវមានករមិត” ឬពាកយសរមសរជាអកេរកាត់ រតូវោក់មៅបនាា ប់ ឬមៅមរកាមម ម្ េះរកមុេ ុនឯកជន
ទទួលខុ្សរតូវមានករមិត។ រកុមេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតវូមានករមិត រតូវបានបមងកើតម ើងមៅកាល
បរមិចេទចុេះបញ្ជ ីមៅរកសួងពាណិ្ជជកមម។ មាច ស់េ ុនរតូវរកាទុក និងតមកល់លកខនាិកៈរកុមេ ុនមៅរកសួង
ពាណិ្ជជកមម ដដលរតូវបញ្ហជ ក់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវលកខខ្ណ្ឌ ពាក់ព័នធនឹងនាមករណ៍្ អាសយោឋ ន ភាគ
េ ុនចុេះបញ្ជ ី ការកាន់កាប់ភាគេ ុន និងរកមុរបឹកាភិបាលរបស់រកុមេ ុន ជាអាទិ៍។ ការទទួលខុ្សរតូវរបស់
មាច ស់េ ុនពាក់ព័នធនឹងកាតពវកិចចរបស់រកុមេ ុន រតូវបានកាំេិតរតឹមមដើមទុនរបស់មាច ស់ភាគេ ុនមាន ក់ៗដដល
បានបង់ចូលរកមុេ ុន។ រកុមេ ុនរតូវសថិតមៅមរកាមការរគប់រគង និងរតួតពិនិតយពីរកុមរបឹកាភិបាលដដល
រមួមានអភិបាលមួយ (១) ឬមរចើនរបូដដលបានមរជើសមរ ើសកនុងចាំមណាមមាច ស់េ ុន ឬតតិយជនមផេងមទៀត 
ដូចដដលមាច ស់េ ុនបានអនុញ្ហដ ត។ រកមុេ ុនមិនអាចមបាេះផាយភាគេ ុន ឬមូលបរតមផេងមទៀត ឱ្យមៅ
សាធារណ្ជនទូមៅបានមទ ប៉ាុដនារកុមេ ុនអាចមបាេះផាយភាគេ ុន ឬមូលបរតមផេងមទៀត ឱ្យមៅមាច ស់េ ុន 
សមាជិករគួសារ និងអនករគប់រគង។ មោងត្តមចាប់សាីពីសេរាសពាណិ្ជជកមម ការមផារភាគេ ុនឱ្យមៅ
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តតិយជន តរមវូឱ្យមានការអនុញ្ហដ តពីមាច ស់ភាគេ ុនមផេងមទៀត មោយឈរមលើមូលោឋ នសមមលងភាគ
មរចើន។ 

(២) សេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតវូមានករមិត 

ក្ៅក្េលតដលរកុមេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត រតូវបានបមងកើតម ើងមោយមាច ស់េ ុនដតមាន ក់ រកមុ
េ ុនមនាេះរតូវបានមៅថាជា សេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតូវមានករមិត។ រកមុេ ុនមនាេះ ក៏អាចរតូវ
បានបមងកើតម ើង ត្តមរយៈការរ ាំលាយរកុមេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត មៅមពលដដលភាគេ ុន
ទាំងអស់រតូវបានទទួលមោយមាច ស់េ ុនដតមួយ (១) នាក់។ របសិនមបើសេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតូវ
មានករមិត គឺជាទរមង់ជាក់លាក់មួយននរកុមេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត លកខខ្ណ្ឌ តរមវូទាំង
អស់សរមាប់រកមុេ ុនដដលអាចអនុវតាបានចាំមពាេះរកុមេ ុនឯកជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត រតវូយកមក
អនុវតាដូចាន ចាំមពាេះសេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតូវមានករមិតដដរ មលើកដលងដតបញ្ហា ទាំងឡាយណា
ដដលពាក់ព័នធនឹងទាំនាក់ទាំនងរវងមាច ស់េ ុន។ ការទទួលខុ្សរតូវរបស់សេរាសឯកបុគគលទទួលខុ្សរតូវ
មានករមិត ពាក់ព័នធនឹងកាតពវកិចចរបស់រកមុេ ុន រតវូបានករមិតរតឹមដតមដើមទុនដដលមាច ស់េ ុនរបូមនាេះបាន
បង់ចូលរកុមេ ុន។ មាច ស់េ ុនដតមាន ក់របស់រកុមេ ុន អាចមានមុខ្តាំដណ្ងជាអភិបាលមាន ក់មៅកនុងរកមុេ ុន 
មេើយតតិយជន អាចរតូវបានដតងត្តាំងឱ្យមធវើជាអភិបាលរបស់រកុមេ ុន។ 

(៣)  រកមុេ នុមហាជនទទួលខុ្សរតវូមានករមិត 

រកមុេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត គឺជាទរមង់ននរកមុេ ុនទទួលខុ្សរតូវមានករមិតមួយ ដដល
រតូវបានអនុញ្ហដ តមោយចាប់សាីពីសេរាសពាណិ្ជជកមម មដើមបមីបាេះផាយមូលបរតដល់សាធារណ្ៈជន 
ស្សបត្តមចាប់មផេងៗមទៀតដដលមៅជាធរមាន។ រកុមេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត អាចរតូវ 
បាន បមងកើតម ើងមោយនីតិបុគគល ឬ របូវន័ាបុគគលមួយ ឬមរចើន ដដលរពមមរពៀងមធវើសកមមភាពពាណិ្ជជកមម។ 
រកមុេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវមានករមិត អាចមានមាច ស់េ ុនមលើសពីសាមសិប (៣០) នាក់ មេើយមាច ស់ 
េ ុននីមួយៗ រតូវទទួលខុ្សរតូវចាំមពាេះកាតពវកិចច និងបាំណុ្លរបស់រកុមេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវមាន 
ករមិត មៅត្តមចាំនួនននការចូលរមួទុនរបស់ខ្លួនកនុងរកមុេ ុន។ រកមុេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតវូមាន 
ករមិតមួយរតូវសថិតមៅមរកាមការរគប់រគង និងការរតតួរត្តរបស់រកុមរបឹកាភិបាល ដដលរតូវមានសមាជិក 
អភិបាលោ៉ាងតិចរបាាំ (៥) របូ និងមិនរតូវមលើសពីដប់របាាំ (១៥) របូ ដដលរតវូបានមរជើសត្តាំងមចញពីកនុង
ចាំមណាមមាច ស់េ ុន ឬមចញពីតតិយជនមផេងមទៀត។ ពាកយថា “រកុមេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវមាន 
ករមិត” ឬអកេរកាត់របស់ពាកយមនេះរតូវោក់បនាា ប់ ឬពីមរកាមម ម្ េះរបស់រកមុេ ុនមហាជនទទួលខុ្សរតូវ 
មានករមិត។ 
 

៤. (ក) ភាគលាភ គឺជាការដបងដចករបាក់ចាំមណ្ញ មោយរកមុេ ុនមួយ ដល់បណាា មាច ស់េ ុន។ រកមុរបឹកាភិបាល
របស់រកុមេ ុន អាចរបកាសភាគលាភមចញពីភាគលាភដដលមលើសរបស់រកុមេ ុន ឬរបាក់ចាំមណ្ញសុទធ 
ស្សបត្តមលកខនាិកៈរបស់រកុមេ ុន។ ភាគលាភអាចរតវូបានដបងដចកដល់មាច ស់េ ុននីមួយៗ ត្តមរបូភាព 
ជាភាគេ ុន សាច់របាក់ ឬរទពយសមបតាិ។ 

(ខ្) រកមុេ ុន ឬ រកុមរបឹកាភិបាល មិនអាចរបកាសភាគលាភបានមទ កនុងលកខខ្ណ្ឌ ដូចខាងមរកាម៖ 
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(១) រកមុេ ុន (បនាា ប់ពីមធវើការទូទត់ភាគលាភនឹងអាច) ាម នលទធភាពទូទត់បាំណុ្លរបស់ខ្លួន មពលដល់
កាំណ្ត់រតវូសងបាំណុ្លទាំងមនាេះ ឬ 

(២) តនមលដដលអាចទទួលបានពីរទពយសកមមរបស់រកមុេ ុន តិចជាងចាំនួនសរបុននបាំណុ្ល និងមដើមទុន
ចុេះបញ្ជ ី ននភាគេ ុនរគប់របមភទ។ 

 

៥. (ក) ភាគេ ុននីមួយរបស់រកមុេ ុន រតូវសថិតកនុងទរមង់មួយដដលមានការចុេះបញ្ជ ី។ រកមុេ ុនមួយអាចមាន
របមភទភាគេ ុនមលើសពីមួយ។ កនុងករណី្ដដលលកខនាិកៈមិនមានដចងមអាយបានចាស់ពីរបមភទភាគេ ុនមទ 
រកមុេ ុនរតូវមានភាគេ ុនដតមួយរបមភទប៉ាុមណាណ េះ មេើយបណាា មាច ស់េ ុនននភាគេ ុនទាំងមនេះ រតូវមានសិទធិ 
មសមើៗាន  រមួទាំងសិទធិមបាេះមឆ្ន ត សិទធិទទួលភាគលាភ និងសិទធិទទួលរទពយសមបតាិដដលមៅមសសសល់របស់ 
រកមុេ ុន កនុងករណី្មានការរ ាំលាយរកុមេ ុន។ បដនថមមលើសមនេះមទៀត ភាគេ ុនមួយរតូវមានតនមលចុេះមលើប័ណ្ណ 
(តនមលោរកិ) មេើយរកុមេ ុនមិនអាចមចញភាគេ ុនណាមួយដដលមានតនមលទបជាងតនមលដដលបានចុេះមលើ
ប័ណ្ណមនេះមទ។ របសិនមបើលកខនាិកៈ មិនបានដចងអាំពីចាំនួនេ ុន និងតនមលរបស់ភាគេ ុនមនាេះ រកមុេ ុនរតូវមចញ 
និងចុេះបញ្ជ ីចាំនួនេ ុនអបបរមាចាំនួនមួយពាន់ (១,០០០) ភាគេ ុន មោយមានតនមលចុេះមលើប័ណ្ណមិនតិចជាងបួន 
ពាន់ (៤,០០០) មរៀលកនុងមួយភាគេ ុន។ ភាគេ ុនមិនរតូវបានមបាេះមចញម ើយ រេូតទល់ដតមានការទូទត់ 
ភាគេ ុនមនេះរគប់ចាំនួន ជាសាច់របាក់ ជាវតថុ ឬជាមសវពីមុនកាី។ ការទូទត់ជាវតថុ រមួមាន៖ ពាណិ្ជជសញ្ហដ  
សិទធិអនកនិពនធ បា៉ាតង់ និងសិទធិមរបើរបាស់រទពយអរបិូយ ឬអាជាញ ប័ណ្ណពាណិ្ជជសញ្ហដ ។  

(ខ្)  វញិ្ហដ បនបរតភាគេ ុន គឺជាឯកសារមួយដដលបញ្ហជ ក់ពីមាច ស់កមមសិទធិមលើភាគេ ុន។ វញិ្ហដ បនបរត
ភាគេ ុន រតូវមចញមអាយមាច ស់េ ុននីមួយៗ។ នាមករណ៍្របស់រកុមេ ុន ម ម្ េះរបស់មាច ស់េ ុនដដល 
រតូវទទួលភាគេ ុន ចាំនួននិងរបមភទភាគេ ុន រពមទាំងការកាំណ្ត់មស រភីាគេ ុន ដដលរតវូមចញវញិ្ហដ បនបរត 
រតូវចុេះមអាយបានចាស់កនុងវញិ្ហដ បនបរតភាគេ ុន។  
 

៦. (ក) មោងត្តមចាប់សាីពីការងារ និមោជក គឺជារបូវន័ាបុគគល ឬនីតិបុគគល ឬនីតិបុគគលសាធារណ្ៈ ឬឯកជន 
ដដលបមងកើតសេរាស មេើយមរបើរបាស់និមោជិតមួយ ឬមរចើនរបូ មបើមទេះជានិមោជិតមនាេះមធវើការងារមិន
ជាប់លាប់ក៏មោយ (មធវើឈប់ៗ)។ 

កមមករនិមោជិត រតូវបានកាំណ្ត់និយមន័យថាជាបុគគល (មទេះជាមានមភទ និងសញ្ហជ តិអវីក៏មោយ) ដដល
ចុេះកិចចសនាការងារមដើមបជីាថនូរនឹងរបាក់ឈនួល មរកាមការដឹកនាាំ និងរគប់រគងរបស់បុគគលមផេងណាមួយ 
មទេះបីបុគគលមនាេះជារបូវន័ាបុគគល ឬនីតិបុគគល ឬនីតិបុគគលសាធារណ្ៈ ឬឯកជនក៏មោយ។ កនុងការកាំណ្ត់ 
លកខណ្ៈសមបតិារបស់កមមករនិមោជិត មគមិនរតូវគិតពីលកខនាិកៈគតិយុតានននិមោជក ឬលកខនាិកៈគតិយុតា
ននកមមករនិមោជិត  រពមទាំងមិនរតូវគិតពីចាំនួនរបាក់ឈនួលតិច ឬមរចើនម ើយ។  
(ខ្) មោងត្តមចាប់សាីពីការងារ ចាប់មនេះមិនរតូវអនុវតាមលើ៖ 

ក. មៅរកមខាងតុលាការ 
ខ្. ជនដដលដតងត្តាំងមអាយមធវើការងារជាអចិនន្រនាយ៍កនុងរកបខ័្ណ្ឌ រាជការសាធារណ្ៈ 
គ. បុគគលិកនគរបាល កងទ័ព និងកងតរមតួដដលរគប់រគងមោយលកខនាិកៈមោយដ ក 

ឃ. បុគគលិកមធវើកាត្តមផលូវអាកាស និងនាវសមុរទ ដដលរគប់រគងមោយចាប់ពិមសសមផេង 



 

          ចមមលើយនន                            - មិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៤             6    10 

 

 មទៀត។ កមមករនិមោជិតទាំងមនេះ មានសិទធិអនុវតាបទបញ្ដតាិសាីពីមសរភីាពសេជីព ននចាប់ការងារមនេះ។ 

ង. អនកបាំមរ ើកនុងផាេះ មវៀរដលងដតចាប់មនេះបានចងអុលចាស់លាស់។ អនកបាំមរ ើកនុងផាេះទាំងមនេះ មានសិទធិអនុវតា
បទបញ្ដតាិសាីពីមសរភីាពសេជីព ននចាប់ការងារមនេះ។ 

 

៧. (ក) រកមុរបឹកាអាជាញ កណាា ល គឺជាសាថ ប័នមោេះស្សាយវវិទត្តមផលូវចាប់ដដលរតូវបានបមងកើតម ើង ស្សបត្តម
ចាប់សាីពីការងារ។ រកមុរបឹកាអាជាញ កណាា លមោេះស្សាយដតវវិទការងាររមួប៉ាុមណាណ េះត្តមរយៈមជឈតាកមម។ 
មជឈតាកមមមោយរកុមរបឹកាអាជាញ កណាា លោាំបាច់រតវូដតមធវើ គឺមានន័យថា វវិទការងាររមួរតវូដតបានមោេះ 
ស្សាយមោយរកុមរបឹកាអាជាញ កណាា ល មុនមពលបញ្ជូ នមៅកាន់តុលាការ។ មោងត្តមនីតិវធីិរបស់រកុមរបឹកា 
អាជាញ កណាា ល វវិទមួយរតូវបានមោេះស្សាយមោយរកុមអាជាញ កណាា ល ដដលរតូវបានមរជើសមរ ើស មោយគូភាគី 
មចញពីបញ្ជ ីមជឈតាករដដលរតូវបានដតងត្តាំងម ើងមោយរដឋមន្រនាីននរកសួងទទួលបនាុកវស័ិយការងារសរមាប់ 
អាណ្តាិរយៈមពលមួយ (១) ឆ្ន ាំ។ រកមុអាជាញ កណាា លនីមួយៗរបស់រកមុរបឹកាអាជាញ កណាា ល រតូវមាន 
មជឈតាករចាំនួនបី (៣) របូ មោយភាគីវវិទនីមួយៗដតងត្តាំងមជឈតាករមួយ (១) របូ បនាា ប់មកមជឈតាករ ទាំង
ពីរ(២)របូមនេះ នឹងរតូវដតងត្តាំងមជឈតាករទីបី។។ មសចកាីសមរមចរបស់រកុមអាជាញ កណាា ល រតូវបានមៅថា    
មសចកាីបងាគ ប់អាជាញ កណាា ល ដដលរតូវសមរមចមោយសមមលងភាគមរចើនននសមាជិករបស់រកុមអាជាញ កណាា ល 
មនេះ។ សមាជិកកនុងរកមុអាជាញ កណាា ល ដដលជាំទស់មៅនឹងមសចកាីបងាគ ប់អាជាញ កណាា ល អាចសដមាងមតិ 
ជាំទស់របស់ខ្លួនបាន មោយរតូវភាជ ប់មសចកាីជាំទស់មនាេះមៅនឹងមសចកាីបងាគ ប់អាជាញ កណាា ល។ មុន ឬអាំ ុង 
មពលមជឈតាកមម បនាា ប់ពីមានការរពមមរពៀងរបស់គូភាគី រកមុអាជាញ កណាា លអាចមោេះស្សាយវវិទត្តមរយៈ 
ការផេេះផា។  

(ខ្)  មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការ គឺជាសាថ ប័នមោេះស្សាយវវិទត្តមផលូវចាប់ ដដលរតវូបានបមងកើតម ើងស្សប
ត្តមចាប់សាីពីមជឈរតោរតនែកពាណិជជកមម។ មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការ មោេះស្សាយដតវវិទពាណិ្ជជកមម 
ប៉ាុមណាណ េះត្តមរយៈមជឈតាកមម។ វវិទពាណិ្ជជកមម អាចបញ្ជូ នមៅកាន់មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការបាន លុេះណា 
ដតមានការរពមមរពៀងរបស់គូភាគី ដដលយល់រពមមអាយមានការមោេះស្សាយវវិទមោយមជឈតាការដផនក 
ពាណិ្ជជកមម។ វវិទមួយ រតូវមធវើមជឈតាកមមមោយមវទិកាមជឈតាកមម ដដលគូភាគីបានមរជើសមរ ើសមដើមបីមោេះ 
ស្សាយវវិទ មេើយសមាសភាពននមវទិកាមជឈតាកមម រតូវកាំណ្ត់មោយការរពមមរពៀងាន របស់គូភាគី ស្សបត្តម 
វធិានមជឈតាកមមរបស់មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការ។ មជឈតាករដផនកពាណិ្ជជកមម មិនរតូវបានដតងត្តាំងមោយ 
អងគភាពណាមួយ របស់រោឋ ភិបាលម ើយ មេើយភាគីវវិទមានមសរភីាពកនុងការមរជើសមរ ើសមជឈតាករ មរៅ
ពីបញ្ជ ីម ម្ េះមជឈតាករ ដដលជាសមាជិករបស់មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការបាន ដរាបណាភាគីមារពត្តម 
វធិានមជឈតាកមមរបស់ មជឈមណ្ឌ លជាតិននមជឈតាការ។ មសចកាីសមរមចរបស់មវទិកាមជឈតាកមម អាចរតូវបាន 
សមរមចមោយសមមលងភាគមរចើនននសមាជិករបស់មវទិកាមជឈតាកមមមនេះ។ មុន ឬអាំ ុងមពលមជឈតាកមម បណាា  
ភាគីអាចមោេះស្សាយវវិទរបស់ផងខ្លួន ត្តមរយៈដាំមណាេះស្សាយ/ការរពមមរពៀងាន មោយសម័រគចិតា។  

 

៨. (ក) អនុមលាមត្តមចាប់សាីពីសេរាសពាណិ្ជជកមម (“ចសព”) មសចកាីជូនដាំណឹ្ងអាំពីការមកាេះមអាយមានមហា
សននិបាតមាច ស់េ ុនរតវូបានបញ្ជូ នមៅកាន់មាច ស់េ ុននីមួយៗ ដដលមានសិទធិមបាេះមឆ្ន ត ោ៉ាងតិចនមៃ (២០) 
នថៃមៅមុនសននិបាត។ រកមុេ ុន Maru Ltd មានមាច ស់េ ុនចាំនួនបួន (៤) របូ ដដលមាច ស់េ ុននីមួយៗកាន់កាប់
ភាគេ ុនចាំនួននមៃរបាាំ (២៥) ភាគរយ ននចាំនួនភាគេ ុនដដលបានចុេះបញ្ជ ី។ មោយមេតុថា រកមុេ ុន Maru Ltd 



 

          ចមមលើយនន                            - មិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៤             7    10 

 

មានរបមភទភាគេ ុនដតមួយ (១) គត់ រាល់មាច ស់េ ុនទាំងអស់អាចរតូវបានសនមតិបានថា សុទធដតមានសិទធិមបាេះ
មឆ្ន តមៅកនុងសននិបាតមាច ស់េ ុន។ ទក់ទងនឹងមហាសននិបាតមាច ស់េ ុនដដលបានរបារពវមធវើម ើងមៅនថៃទី ២៤ 
ដខ្មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៤  (“AGM”) មសចកាីជូនដាំណឹ្ងសាំរាប់កិចចរបជុាំមនេះ រតូវដតបញ្ជូ នមៅមអាយមាច ស់េ ុន 
នីមួយៗោ៉ាងតិច នមៃ (២០) នថៃមៅមុន AGM ។ មគកត់សាំាល់ថាមានមសចកាីជូនដាំណឹ្ង ចុេះនថៃទី៤ ដខ្ មីនា ឆ្ន ាំ 
២០១៤ ដដលរតវូបានមផញើជូនមាច ស់ភាគេ ុន បី (៣) របូ និងថាមសចកាីជូនដាំណឹ្ងដដលបញ្ជូ នមៅមអាយមលាក 
Eric ដដលជាមាច ស់េ ុនមាន ក់មៅកនុងចាំមណាមមាច ស់េ ុនទាំងឡាយមនាេះ ចុេះនថៃទី៧ ដខ្ មីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
គឺខ្កខានមិនបានអនុវតាមៅត្តមលកខខ្ណ្ឌ តាំរវូមអាយជូនដាំណឹ្ងរយៈមពល នមៃ (២០) នថៃមទ។ ទាំងមលាក Eric 
និងទាំងតាំណាងរបស់ាត់ មិនបានចូលរមួមៅកនុង AGM មនាេះម ើយ។ មៅកនុងករណី្មនេះ AGM 
មិនរតូវបានរបារពធមធវើមៅត្តមលកខខ្ណ្ឌ តាំរវូននការជូនដាំណឹ្ងរបស់ “ចសព” ម ើយ។ ថវីមបើមានករណី្ខាងមលើ 
មនេះក៏មោយ AGM រតូវបានរបារពធមធវើម ើងមោយមានចាំនួនកូរ ៉ាមុដដលតរមូវមោយ ”ចសព” មោយមាន 
វតាមានអនកកាន់កាប់ភាគេ ុនដដលមានសិទធិមបាេះមឆ្ន តភាគមរចើន ពីមរពាេះថាមាច ស់េ ុនទាំងបី (៣) របូដដល 
មានវតាមានកនុង AGM មនាេះ រមួាន មៅកាន់កាប់ភាគេ ុន ៧៥% ននភាគេ ុនចុេះបញ្ជ ីសរបុ។ 

 ទក់ទងនឹងវមិសាធនកមមមលើលកខនាិកៈរកុមេ ុន មោងត្តម “ចសព” ការមធវើវមិសាធនកមមណាមួយមៅមលើ 
លកខនាិកៈរបស់រកុមេ ុន រតូវដតអនុម័តមោយមសចកាីសមរមចពិមសសមួយរបស់មាច ស់េ ុន។ ដផអកត្តម "ចសព”  
មសចកាីសមរមចពិមសសមួយ  គឺជាមសចកាីសមរមចមួយដដលរតូវបានអនុម័តមោយសមមលងពីរភាគបី (២/៣) 
ននបណាា មាច ស់េ ុនដដលមានវតាមានមៅកនុងសននិបាតមនាេះ  ឬននចាំនួនមាច ស់ភាគេ ុនទាំងអស់ដដលមានសិទធិ 
មបាេះមឆ្ន ត។ មគកត់សាំាល់មឃើញថាមសចកាីសមរមចមាច ស់េ ុនដដលបានអនុម័តមៅកនុងAGM ទទួលបានការ 
យល់រពមមោយមាច ស់េ ុនចាំនួនពីរ (២) របូមៅកនុងចាំមណាមមាច ស់េ ុនចាំនួនបី (៣) របូដដលបានចូល 
របជុាំមៅកនុង AGM មនាេះ។ មទេះបីជាការមធវើវមិសាធនកមមមលើលកខនាិកៈរកមុេ ុនមនាេះ អាចរតវូបានយល់មឃើញថា 
រតូវបានអនុម័តមោយមសចកាីសមរមចពិមសស  មនេះជាការសាំខាន់កនុងការកត់សមាគ ល់ថា ភាពស្សបចាប់
ននមសចកាីសមរមចពិមសសមនេះ អាចនឹងរតូវបានជាំទស់មោយមេតុថា មលាក Eric កនុងនាមជាមាច ស់េ ុន 
មួយរបូមទៀត មិនមានវតាមានមៅកនុងAGMមនាេះ មោយសារដតរកមុេ ុនមិនបានអនុមលាមត្តមលកខខ្ណ្ឌ  
តាំរវូសាីពីមសចកាីជូនដាំណឹ្ង។ ដផអកត្តម “ចសព”  មលាក Eric មានសិទធិជាំទស់មៅនឹងមសចកាីសមរមចពិមសស 
មនេះ មោយមោងមលើមេតុផលថា របូាត់ពុាំរតូវបានជូនដាំណឹ្ងមអាយបានរតឹមរតូវអាំពី AGM ដូចដដលកាំណ្ត់ 
មោយចាប់។ 

(ខ្)ពាកយសុាំសាំរាប់ការតមកល់លកខនាិកៈដដលបានមធវើវមិសាធនកមមមៅរកសួងពាណិ្ជជកមម (“MOC”) អាចរតវូបាន
បដិមសធមោយ MOC មោយមេតុផលថា រកមុេ ុនពុាំបានអនុវតាត្តមលកខខ្ណ្ឌ តាំរវូននមសចកាីជូនដាំណ្ងរបស់ 
”ចសព” និងអាស្ស័យមេតុមនេះ មលាក Eric ជាមាច ស់េ ុនមួយរបូមទៀតដដលមានសិទធិមបាេះមឆ្ន ត មិនអាច
មបាេះមឆ្ន តមៅមលើការមសនើសុាំដកដរបលកខនាិកៈរកុមេ ុនមនាេះម ើយ។ 

 

៩. (ក) មោយអនុមលាមត្តមចាប់សាីពីការងារ កាំេុសដដលបានរបរពឹតាមោយអនកស្សី ណារ ី មៅនថៃទី១១ ដខ្ឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ មៅមពលាត់កាំពុងមធវើការមវនយប់ មោយបានរបគល់របាក់មលើសដល់មៅ ៣០០០ដុលាល រអាមមរកិ
ដល់អតិថិជន គឺមិនដមនជាកាំេុសធៃន់ម ើយ។ មទេះបីជាការខាតបង់ដដលាត់បានបងកម ើងចាំមពាេះ Danish 
Casino មានចាំនួនមរចើនក៏មោយ ក៏កាំេុសរបស់ាត់មិនអាចរតវូបានោត់ទុកថាជាការបនលាំ ឬការមកងរបវញ័្ច  
ដដលជាអាំមពើរតវូបានោត់ជា កាំេុសធៃន់ត្តមចាប់សាីពីការងារ មោយមេតុថា Casino ពុាំមានភសាុត្តង 
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បញ្ហជ ក់ថា កាំេុសរបស់ាត់រតវូបានមធវើម ើងមោយមានមចតនាបនលាំយក ឬមកងរបវញ័្ចយកលុយរបស់រកមុេ ុន
ម ើយ។   

(ខ្)  មទេះបីជាសកមមភាពខាងមលើរបស់អនកស្សី ណារ ី មិនរតវូបានោត់ទុកថាកាំេុសធៃន់ Danish Casino 
អាចបញ្ឈប់អនកស្សី ណារ ី ពីការងារ មោយមេតុផលននការបាំមពញការងារមិនលអ ដដលមេតុផលមនេះ 
នឹងផាល់ដល់អនកស្សី ណារ ី នូវសិទធិទទួលបានរបាក់បាំណាច់បញ្ឈប់ពីការងារ និងការជូនដាំណឹ្ងអាំពីការបញ្ឈប់ 
ការងារ មោយដផអកមលើមូលោឋ នខាងមរកាម ៖ 

 (១) របសិនមបើកិចចសនាការងាររបស់អនកស្សី ណារ ីគឺជាកិចចសនាមានថិរមវលាមិនកាំណ្ត់៖ 

(i)  ការជូនដាំណឹ្ងមុនអាំពីការបញ្ច ប់ការងារ (ឬរបាក់បាំណាច់ទូទត់ជួសការជូនដាំណឹ្ងមុន) ដផអកមលើ
រយៈមពលបាំមពញការងារសរបុរបស់ាត់ជាមួយ Danish Casino ។ 

(ii)  ការឈប់សាំរាកមានរបាក់ឈនូលពីរ (២) នថៃកនុងមួយសបាា េ៍ មដើមបដីសវងរកការងារថមីមួយមៅកនុងរយៈ
មពលជូនដាំណឹ្ងខាងមលើមនេះ ។ 

(iii) របាក់បាំណាច់បមណ្ា ញមចញ ដផអកមលើរយៈមពលបាំមរ ើការងារសរបុរបស់ាត់ រតូវបានគណ្នាមោយ 
ដផអកមលើមូលោឋ នរបាក់មបៀវតេ និងអតថរបមោជន៍បដនថមដនទមទៀតចាំនួនដប់របាាំ (១៥) នថៃ/ មួយ (១) 
ឆ្ន ាំមពញននការបាំមរ ើការងារ ដដលចាំនួនរបាក់សរបុមនេះ មិនរតូវមលើសចាំនួនរបាក់មបៀវតេ និងអតថ 
របមោជន៍បដនថមនានាសាំរាប់រយៈមពលរបាាំមួយ (៦) ដខ្របស់និមោជិតមនាេះម ើយ។  

(iv) របាក់សាំណ្ងជួសមអាយនថៃឈប់សាំរាករបោាំឆ្ន ាំដដលមិនបានមរបើ (របសិនមបើមាន)។ និង 

(v) របាក់មបៀវតេមិនទន់បានមបើកចុងមរកាយ ។ 

(២) របសិនមបើកិចចសនាការងាររបស់អនកស្សី ណារ ីគឺជាកិចចសនាការងារមានថិរមវលាកាំណ្ត់៖ 

(vi)  ការជូនដាំណឹ្ងមុនអាំពីការបញ្ច ប់ការងារ (ឬរបាក់បាំណាច់ទូទត់ជួសការជូនដាំណឹ្ងមុន) ដផអកមលើ
រយៈមពលបាំមពញការងារសរបុរបស់ាត់ជាមួយ Danish Casino ។  

(vii) របាក់បាំណាច់បញ្ច ប់កិចចសនា ដដលមានចាំនួនោ៉ាងតិចមសមើរបាាំភាគរយ (៥%) ននរបាក់មបៀវតេ 
និងអតថរបមោជន៍នានាសរបុដដលរតូវទូទត់ជូនាត់ មៅកនុងអាំ ុងមពលទាំងមូលននកិចចសនាមនេះ 
(មោយមិនគិតថារតូវបានទូទត់ជូនពិតរបាកដ ឬអត់ម ើយ) ។ 

(viii) របាក់សាំណ្ងជួសមអាយនថៃឈប់សាំរាករបោាំឆ្ន ាំដដលមិនបានមរបើ (របសិនមបើមាន)។ និង  

(ix) របាក់មបៀវតេមិនទន់បានមបើកចុងមរកាយ។ 

 

១០. (ក)  មោយដផអកត្តមរកមរដឋបបមវណី្ កិចចសនាមួយរតូវបានបមងកើតម ើង និងមានរបសិទធិភាព មៅមពល 
សាំមណ្ើ  និងសវីការននកិចចសនាមនេះ រតវូាន ។ មទេះជាោ៉ាងណាក៏មោយ ការបងាា ញឆនាេះកនុងការចុេះកិចចសនា 
រតូវបានោត់ទុកថាមានវកិារៈ មៅមពលដដលមេតុមួយដដលរតូវបានអេះអាងមោយភាគីមួយមៅកនុងដាំមណ្ើ រ 
ការននការបមងកើតកិចចសនា គឺជាមេតុមិនពិត មេើយភាគីមាខ ងមទៀតមធវើការសមរមចចិតាមោយដផអកមលើមេតុ 
មិនពិតដដលរតវូបានអេះអាងមនាេះ មេើយរបសិនមបើភាគីមាខ ងមទៀតមនេះ បានដឹងមុនថាមេតុមនាេះ គឺមិនពិត 
ភាគីដូចមពាលមនេះនឹងមិនបានមធវើការបងាា ញឆនាេះកនុងការចុេះកិចចសនាមនេះម ើយ។ មោយអនុមលាមត្តមបទ 
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បញ្ដតាិទាំងឡាយននរកមរដឋបបមវណី្ដូចបានមពាលខាងមលើមនេះ កិចចរពមមរពៀងទិញ-លក់រវងរកមុេ ុន BP 
Ltd. និងមលាក ត្តរា (“SPA”) គឺមិនរតវូបានោត់ទុកថាជាកិចចរពមមរពៀងភាជ ប់កាតពវកិចចត្តមផលូវចាប់ម ើយ 
មោយមេតុថា ការបងាា ញឆនាេះកនុងការចុេះ SPA របស់មលាក ត្តរា មានវកិារៈ។ មលាក ត្តរា នឹងមិន 
បានចុេះេតថមលខាមលើ SPA មនេះជាមួយរកុមេ ុន BP Ltd. ម ើយ របសិនមបើាត់បានដឹងមុនថា 
ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងកមមសិទធិមលើដីធលីដដលរតូវបានអេះអាងមោយរកុមេ ុន BP Ltd. គឺមិនរតឹមរតូវ 
មេើយថាទីត្តាំងដីដដលផាេះដលវងមនាេះរតូវបានសាងសង់ត្តាំងមៅ ត្តមពិតមៅរតូវបានចុេះបញ្ជ ីមោយោក់ 
ម ម្ េះភាគីទីបី មិនដមនោក់ម ម្ េះរបស់មលាក ចាំមរ ើន ម ើយ ។     

(ខ្)  មលាក ត្តរា អាចលុបមោល SPA មនេះបាន មោយដផអកមលើមេតុផលថា ការបងាា ញឆនាេះកនុងការចុេះ SPA 
មនេះ មានវកិារៈ។ មោយអនុមលាមត្តមរកមរដឋបបមវណី្ សកមមភាពចុេះ SPA របស់មលាក ត្តរា អាចោត់ទុកជា 
មមាឃៈបាន មោយសារដតការបងាា ញឆនាេះកនុងការចុេះ SPA របស់ាត់មានវកិារៈ។ ជានីតិវធីិដដលកាំណ្ត់ 
មោយរកមរដឋបបមវណី្ មលាក ត្តរា រតូវដតមផញើលិខិ្តជូនដាំណឹ្ងមួយអាំពីការលុបមោលការបងាា ញឆនាេះកនុង 
ការចុេះ SPA មនេះមៅមអាយរកុមេ ុន BP Ltd. ។ បនាា ប់ពីរកមុេ ុន BP Ltd. ទទួលបានលិខិ្តជូន 
ដាំណឹ្ងមនេះមេើយ SPA មនេះ នឹងឈប់មានរបសិទធិភាពមទៀតមេើយ មេើយនឹងរតូវបានោត់ទុកជាមមាឃៈ 
ត្តាំងពីមពលោប់មផាើមមកមមល៉ាេះ ។ 

(គ)  មោយពិោរណាមៅមលើមេតុផលថា SPA មនេះ នឹងរតូវបានោត់ទុកជាមមាឃៈត្តាំងពីមពលោប់មផាើមមក 
មមល៉ាេះ បនាា ប់ពីរកុមេ ុន BP Ltd. បានទទួលលិខិ្តជូនដាំណឹ្ងអាំពីការលុបមោល SPA ពីមលាក ត្តរា ដូមចនេះ 
មលាក ត្តរា អាចទទួលបានមកវញិនូវចាំនួនរបាក់ទូទត់ ឬរបាក់កក់ណាមួយក៏មោយដដលាត់បានបង់ជូន 
រកមុេ ុន BP Ltd. មៅកនុងអាំ ុងមពលននដាំមណ្ើ រការ SPA មនេះ មេើយមលាក ត្តរា អាចទមទរសាំណ្ងជាំងឺចិតា 
សាំរាប់ការខូ្ចខាតនានាដដលបានមកើតម ើងចាំមពាេះាត់ មោយសារដតព័ត៌មានមិនពិតដដលផាល់មោយរកមុេ ុន 
BP Ltd.។ 

 
 

ចុងបញ្ច ប់ន រកដាសចំក្លើយ។ 
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