
 ទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងការដ ោះស្រាយ

សំណ ំដរឿងវវិាទម៉ា កសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្ម
ដៅកម្ព ុជា 

ាលាដ្ំបូងរាជ្ធានីភ្ន ំដពញ 

០៩ ធ្ន ើ ២០២២ 
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ាា នភាពគតិយ តត ិកន ុងវស័ិយកម្មសិទធិ
បញ្ញា ដៅកម្ព ុជា  

ល ច្បាប់ពិសេេពាក់ពន្ធ ័ជាមួយកមមេិទ្ធ ិបញ្ញា  ការស ោះពុមភ  

១ ច្បាប់សត ីពីម៉ា កពាណិជ្ជនាម្ និងអំដពើននការស្របគឿតស្របជជ្ងម្ិន
ដាម ោះស្រតង ់

២០០២ 

២ ច្បាប់សត ីពីស្របកាសនីយបស្រតតកកកម្ម  វវញិ្ញា បនបស្រតម្៉ាូតជដ្មាមន
អតាស្របដោជ្ន ៍និងគំនូរឧសាហកម្ម  

២០០៣ 

៣ ច្បាប់សត ីពីសិទធ ិអនកនិពនធ  និងសិទធិស្របហាក់ស្របជហមា ២០០៣ 

៤ អន ស្រកិតយសត ីពីការអន វតតច្បាប់សត ីពីម៉ា ក ពាណិជ្ជនាម្ និងអំដពើនន
ការស្របគឿតស្របជជ្ងមិ្នដាម ោះស្រតង់ 

២០០៦ 

៥ ស្របកាសសត ីពីនីតិវធីិ្សស្រមប់តស់្រា និងមាតម្កមាម់ាិខិតស្របគមា់សិទធិ
នាំចូ្បមាទំនិញពាក់ម៉ា កផ្តត ច្ប់ម្ ខ 

២០១៦ 
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ាា នភាពគតិយ តត ិកន ុងវស័ិយកម្មសិទធិ
បញ្ញា ដៅកម្ព ុជា  

ល ច្បាប់ទូ្សៅដែលអនុ្វត្តច្បំសពាោះវវិាទ្ពាក់ពន្ធ ័កមមេិទ្ធ ិបញ្ញា សៅកមព ុជា ស ោះពុមភ  

១ ស្រកម្នីតិវធីិ្រដ្ឋបបដវណី  ២០០៧ 

២ ស្រកម្រដ្ឋបបដវណី  ២០០៦ 

៤ ស្រកម្នីតិវធីិ្ស្រពហមទណឌ  ២០០៩ 

៤ ស្រកម្ស្រពហមទណឌ  ២០០៧ 
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ាា នភាពគតិយ តត ិកន ុងវសិ័យកម្មសិទធិ
បញ្ញា ដៅកម្ព ុជា 

ល កមព ុជាចូ្បលជាភាគីសៅកន ុងេន្ធ ិេញ្ញា អន្តរជាត្ិពាក់ពន្ធ ័ជាមួយកមមេិទ្ធ ិបញ្ញា  កាលបរសិច្បេទ្ 

១ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងទីស្រកងុម៉ា ស្ររីតសត ីពីការច្ប ោះបញ្ជ ីម៉ា កជាអនតរជាត ិ ២០១៥ 

២ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងកន ុងស្រកបខណឌ សមគម្ន៍ស្របជាជាតិអាា៊ា នសត ីពី

ការការពារកម្មសិទធិបញ្ញា  
១៩៩៩ 

៣ អន សញ្ញា ទីស្រកងុប៉ា រសីសត ីពីការការពារកម្មសិទធិជននកឧសាហកម្ម  ១៩៩៨ 

៤ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងដមាើទិដ្ឋភាពពាក់ពនធ ័ជាម្ឿយពាណិជ្ជកម្មសត ីពីសិទធ ិ

កម្មសិទធិបញ្ញា  
១៩៩៤ 

៥ សនធ ិសញ្ញា សហស្របតិបតត ិការជននកស្របកាសនីយបស្រតតកកកម្ម  និង ២០១៦ 

៦ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងទីស្រកងុឡាដអពាក់ពនធ ័ការច្ប ោះបញ្ជ ីជាអនតរជាតិសត ីពី

គំនូរឧសាហកម្ម   
២០១៧ 
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ាា នភាពគតិយ តត ិកន ុងវសិ័យកម្មសិទធិ
បញ្ញា ដៅកម្ព ុជា  

ល  កមព ុជាចូ្បលជាភាគីជាបន្តបន្ទា ប់កន ុងេន្ធេិញ្ញា  ន្ិងកចិ្បចព្ពមសព្ពៀងសទ្េរភាគី
ពាក់ពន្ធ ័ជាមួយេិទ្ធ ិកមមេិទ្ធ ិបញ្ញា  

កាលបរសិច្បេទ្ 

១ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងសត ីពីភាពជានដ្គូជននកដសដ្ឋកិច្បចស្រគប់ស្រជ្ងុដស្រជាយរវាងស្របដទសជ្ប៉ា ន ជាម្ឿយ
រដ្ឋជាសមជ្ិកសមគម្ន៍ស្របជាជាតិអាា៊ា ន 

២០០៩ 

២ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងរវាងជ្ប៉ា នជាម្ឿយស្រពោះរាជាណាច្បស្រកកម្ព ុជាសត ីពីការដបើកទូលាយ ការជ្ស្រម្ញុ 
និងកិច្បចការពារវវនិិដោគ 

២០០៨ 

៣ អន ារណសត ីពីកិច្បចសហស្របតិបតត ិការជននកកម្មសិទធិបញ្ញា រវាកម្ព ុជាជាម្ឿយស្របដទសនៃ ១៩៩៧ 

៤ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងរវាងសហរដ្ឋអាដម្រកិជាម្ឿយស្រពោះរាជាណាច្បស្រកកម្ព ុជាសត ីពីទនំាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្ម  និងការការពារសិទធិកម្មសិទធិបញ្ញា សស្រមប់ការវនិិដោគ 

១៩៩៦ 

៥ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងរវាងស្រពោះរាជាណាច្បស្រកកម្ព ុជា និងរ ឋ ភ្ិបមាស្របដទសម៉ា ដេស ីសត ីពីការជ្ស្រម្ញុ 
និងកិច្បចការពារការវនិិដោគ 

១៩៩៤ 

៦ កិច្បចស្រពម្ដស្រពៀងរវាងស្រពោះរាជាណាច្បស្រកកម្ព ុជាជាម្ឿយអងគការស្របកាសនីយបស្រតតកតតកម្មសហ
គម្ន៍អឺរ  បសត ីពីការនតមា់ស ពមាភាពសស្រមប់ស្របកាសនីយបស្រតតកតតកម្មសហគម្ន៍អឺរ  ប 

២០១៧ 

៧ កិច្បចសហស្របតិបតតការសស្រមប់ការសស្រម្បសស្រម្ៀមាការនតមា់ស្របកាសនីយបស្រតតកតតកម្មជាម្ឿយ
ការោិមា័យស្របកាសនីយបស្រតតកតតកម្មជ្ប៉ា ន 

២០១៦ 

៨ អន ារណដោគយម់ាសត ីពីកិច្បចសហស្របតិបតត ិការកន ុងវស័ិយកម្មសិទធិឧសាហកម្ម  ជាម្ឿយ
ការោិមា័យកម្មសិទធិបញ្ញា ស្របដទសសិងហប រ ី

២០១៥ 
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ត លាការដខតត/ស្រកងុ 

 (ជ្ស្រម្ោះទងំអងគដហត  និងអងគច្បាប់) 

ាលាឧទធរណ៍ 

(ជ្ស្រម្ោះទងំអងគដហត  និងអងគច្បាប)់ 

ត លាការកំពូមា 

(ជ្ស្រម្ោះដមាើអងគច្បាប់) 

លំដាប់ថ្នា ក់នន្សាលាជព្មោះកត ីសៅកមព ុជា 

មាត្រា៣៖ស្តីពីចីបាប់អង្គការចាត់តងាងតគកតាការចានចែងបាបគក សាកា ជត្ររះក្តី
មាែសាលដងតអូគកខេតតត្រក្ុគក សាកាឧទ្ធាណ៍ ែិគកតាការចាក្ងតពីចូល។ សាកា
ដងតអូគកខេតតត្រក្គុកគឺជាសាកាជត្ររះក្តីជាែងទាអ ខ ើយបាបងត ងណក្ សាកាឧទ្ធាណ៍ 
ែិគកតាការចាក្ងតពីចូលជាសាកាជត្ររះក្តីជាែងេពស្ង។  
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០ 

៥ 

១០ 

១៥ 

២០ 

២៥ 

៣០ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ 

ស្ងតណា ងតខាឿគកស្ាាអ 

ស្ងតណា ងតខាឿគកថ្មី  

ស្ងតណា ងតខាឿគកត់ស្ង 

២០២០ ២០២១ ២០២២ 
ស្ងតណា ងតខាឿគកស្ាាអ ២២ ១២ ២៥ 
ខាឿគកថ្មី ១៥ ៩ ១០ 
ខាឿគកត់ស្ង ៧ ៣ ១៥ 

េំណំុសរឿងព្ពហ្ម ទ្ណឌ កមមេិទ្ធ ិបញ្ញា

ដៅាលាដ្ំបូងរាជ្ធានីភ្ន ំដពញ 
  ២០២០ -២០២២ 
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មំាហូរនីតិវធិ្ីកន ុងសំណ ំដរឿងស្រពហមទណឌ  

ត្ំណាងអយយការ 

•មច ស់សិទធិអាច្បដធ្វ ើពាកយបណត ងឹដៅដពមា
ដឹ្ងថាសិទធិរបស់ខល េនស្រតួវបនរំដលាភ្
បំពាន 

•ពាកយបណត ឹងអាច្បស្រតួវបន ក់ដៅ៖ 

•នាយក ឋ នស្របឆំងបទដមាម ើសដសដ្ឋកិច្បច 
ឬ 

•គណកមម ធ្ិការស្របយ ទធស្របឆំង
នមាិតនមាជកែងកាែ យ ឬ 

•អយយការអម្ាលាដំ្បូង 

•តំណាងអយយការអាច្បអន ញ្ញា តតដិអាយ
មនការអដងកតបឋម្ជាម្ នដដ្ើម្បជីា
មូ្មា ឋ នកន ុងការដោទស្របកាន់។់ 

•តំណាងអយយការមនជ្ដស្រម្ើសកន ុងនីតិ
វវធិ្ីរបស់ខល េន៖ 

•ដបើកការដស ើបសឿ រ 

•នីតិវធិ្ីបង្ហហ ញខល េនភាែ ម្ 

•នីតិវធិ្ីជ្ស្រម្ោះផ្តា ម់ា 

•តម្កមា់ដរឿងទ កម្ិនោត់ការ 

សៅព្កមសេុ៊ើបេួរ 

•ករណីយកជ្ដស្រម្ើសដបើកការដស ើបសឿ រ 
តំណាងអយយការស្រតួវបញ្ជ ើនទងំសណំ ំដរឿង
ភ្សត ុាង និងឯការពាក់ពនធម័្ក
ដៅស្រកម្ដស ើបសឿ រ។ 

•នីតិវធិ្ីស្រពហមទណឌ កម្ព ុជាអន វតតាម្
មាំនាំស្របដទសCIVIL LAW ដ យតស្រម្ួវឱ្យ
មនាា ប័នដស ើបសឿ រម្ឿយឯករាជ្យដហើយ
មនកាតពវកិច្បចដស ើបសឿ រទងំ ក់បនទ ុក 
និងដ ោះបនទ ុក។ 

•ដៅកន ុងនីតិវធិ្ីដស ើបសឿ រដនោះទងំតណំាង
អយយការ ដដ្ើម្បណត ឹងរដ្ឋបបដវណ ីនិង ជ្ន
ជាប់ដោទឬអនកតណំាងស្រាន់ជតជាភាគី
កន ុងសំណ ំដរឿងជតប៉ា ដណាណ ោះ។ 

•ដស្រកាយដពមាការដស ើបសឿ រស្រតួវបនបញ្ចប ់
ស្របសិនដបើមនភ្សត ុាងស្រគប់ស្រាន់
ដៅស្រកម្ដស ើបសឿ រដធ្វ ើដី្កាដំ្ដណាោះស្រាយ
បញ្ជ ើនដរឿងដៅជ្ស្រម្ោះ។ នទ ុយដៅវញិស្របសិន
ដបើម្ិនមនភ្សត ុាង កប់នទ ុកដទ ដៅ
ស្រកមុ្ដស ើបសឿ រដធ្វ ើដី្កាដំ្ដណាោះស្រាយដមាើក
ជមាងដោទស្របកាន់។ 

•ភាគីមនសិទធិដធ្វ ើបណត ឹងឧទធរណ៍ស្របឆំង
ដសច្បកត ីសដស្រម្ច្បរបស់ដៅស្រកម្ដស ើបសឿ រ។ 

សៅព្កមជំនំុ្ជព្មោះ 

•ការសស្រម្ច្បដសច្បកត ីដៅស្រកម្ស្រតួវសដស្រម្ច្ប
ទងំដរឿងស្រពហមទណឌ  និងសំណងរដ្ឋបបដវណី
ជាម្ឿយាន ជតម្តង(មូ្មា ឋ នគណនា
សំណងគឺជននកាម្នីតិវធិ្ីរដ្ឋបបដវណី)។ 

•ការនតនាា ដទស និងសំណងរដ្ឋបបដវណី១)
ជ្នណាជដ្មាបនជកែងបនែ ំពាណជិ្ជសញ្ញា  
ដសវាសញ្ញា  ម៉ា កសមូ្ហភាព ឬពាណិជ្ជ
នាម្របស់សហស្រាសម្ឿយដនេងដទៀត
ជដ្មាបនច្ប ោះបញ្ជ ីដៅកន ុងស្រពោះរាជាណា
ច្បស្រកកម្ព ុជាស្រតួវនតនាា ដទសពិន័យពី១
លាន ដ្មា២់០លានដរៀមា និងស្រតួវនតនាា
ដទស ក់ពនធនាារពី១ឆន ំដៅ០៥ឆន ។ំ 

•(២) ជ្នណាជដ្មាដធ្វ ើស្រាប់ាម្ពាណិជ្ជ
សញ្ញា  ដសវាសញ្ញា  ម៉ា ក សមូ្ហភាព ឬ
ពាណិជ្ជនាម្របស់សហស្រាសម្ឿយជដ្មា
បនច្ប ោះបញ្ជ ដីៅកន ុងស្រពោះរាជ្ជាណាច្បស្រក
កម្ព ុជាកន ុងដាមាបណំងបំភ្័នដារធារណ
ជ្នស្រតួវរងការពិន័យពី ៥លាន ដៅ១០
លានដរៀមា និងស្រតួវនតនាា ដទសពី១ជខ ដ្មា់
០១ឆន ំ។  

•(៣)កន ុងករណីម្និរាងោមាស្រតួវនតនាា ដទស
ដទវរទងំពិន័យ  និងដទសពនធនាារ។ 
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ករណីសិកាសំណ ំដរឿងស្រពហមទណឌ ដមាខ
១៨៦៤ ច្ប ោះនៃៃទី១១ ឧសភា ឆន ំ២០២១ 

• ដៅនៃៃទី០៦ ជខដម្ា ឆន ំ២០២១ មច ស់សិទធិស្រកមុ្ហ៊ា ន P បន ក់ពាកយបណត ឹងបត ឹងស្របធានស្រកមុ្ហ៊ា ន អិមាអិច្បហូមា
ដសមាដ ម្ ោះ D ដៅគណកម្មការស្របយ ទធស្របឆំងនមិាតនមាជកែង ពីបទមាឿច្បនំាចូ្បមា និងជច្បកោយនមិាតនមាដោទឹក
ដនាម្ក មរម៉ា ក UniDry ជកែងកាែ យកន ុងស្របដទសកម្ព ុជា ជដ្មាបនរំដលាភ្សិទធិ ននម៉ា កពាណិជ្ជនាម្របស់ខល េនជដ្មា
បនច្ប ោះបញ្ជ ីដៅនៃៃទី២២ ជខធ្ន ើ ឆន ំ២០១៥។  

 
• ដៅនៃៃទី២៩ ជខដម្ា ឆន ំ២០២១ សម្ាកិច្បចបនច្ប ោះបង្រ្ង្ហក បជាក់ជសត ងបនរកដ ើញនមិាតនមាដោទឹកដនាម្ជកែងកាែ យ  

UniDry ចំ្បនឿន ៥៧៩ ដកោះរបស់ជ្នជាប់ដោទោងដមាើជដ្មាបននំាចូ្បមាពីស្របដទសចិ្បនដដ្ើម្បីជច្បកោយដៅដមាើទីនារ
ស្របដទសកម្ព ុជាអស់រយៈដពមា ០២ឆន ំម្កដហើយ។  

 
• ដៅនៃៃទី ០៧ ជខឧសភា ឆន ំ ២០២១ សម្តាកិច្បចបនកាងសំណ ំដរឿងរ ឿម្ជាម្ឿយវតថ ុាងបញ្ជ ើនម្កអយយការអម្ាលា

ដ្ំបូងរាជ្ធានីភ្នំដពញ។  
 

• ដៅនៃៃទី២៤ ជខឧសភា ឆន ំ២០២១ តំណាងអយយការបនដបើកការដស ើបសឿ រដមាើជ្នដមាម ើសដ ម្ ោះ  D ពីបទនំាចូ្បមា និង
មាក់ដ យដច្បតនានូវទំនិញជដ្មាមនម៉ា កជកែងបនែ ំ ាម្មស្រា ៦៤ និង៦៦ ននច្បាប់សត ីពី ម៉ា កពាណិជ្ជនាម្ និង
អំដពើននការស្របគឿតស្របជជ្ងមិ្នដាម ោះស្រតង់ 

 
• ដៅនៃៃទី១២ ជខឧសភា ឆន ំ២០២២ ដៅស្រកម្ដស ើបសឿ របនបញ្ច ប់កិច្បចដស ើបសឿ ររបស់ខល េន និងបនដច្បញដ្ីកាដ្ំដណាោះ

ស្រាយបញ្ជ ើនសំណ ំដរឿងវតថ ុាង និងជ្នដមាម ើស D ដៅជ្ស្រម្ោះាម្បទដមាម ើស និងមស្រាោងដមាើ។  
 
• ដៅស្រកម្ជ្ស្រម្ោះបនដបើកសវនាការដៅនៃៃទី០៥ ជខកញ្ញា  ឆន ំ២០២២ និងបនស្របកាសាមាស្រកម្កំបំង ម្ ខជ្នជាប់

ដោទ ាមាស្រកម្ដមាខ៣១៣៦ច្ប ោះនៃៃទី ១០ ជខត លា ឆន ំ២០២២ ដ យសដស្រម្ច្បនតនាា ដទសជ្នជាប់ដោទដ ម្ ោះ D  ក់
ពនធនាារកំណត់០១ ឆន ំ និងបង្ហគ ប់ឲ្យសងសំណងការខូច្បោត  និងសំណងជ្ម្ៃឺចិ្បតតជាស្របក់ចំ្បនឿន ៣០ម្ ឺនដ្ លាែ រអា
ដម្រកិ។  
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មំាហូរនីតិវធិ្ីកន ុងសំណ ំដរឿងរដ្ឋបបដវណី  

•ពាកយបណត ឹងគួរេរសេរពត៌្មាន្៖ 
•(១)សិទធិកម្ម សិទធិដមាើម៉ា កសញ្ញា ពាណិជ្ជ
កម្ម  

•(២)ពត័មនអតតសញ្ញា ណច្ប ងច្បដម្ែ ើយ 

•(៣)ការសដងេបអងគដហត ននដរឿង 

•(៤)ការសដងេបពីមូ្មា ឋ នច្បាប់ាំស្រទ
បណត ឹងរបស់ខល េន 

ការ ក់ពាកយប
ណត ឹង 

•ពិនិតយពាកបណត ឹង/ជកតស្រម្ួវពាកយ        
បណត ឹង/ដមាើកដោមាពាកយបណត ឹង 

•ដី្ការសដស្រម្ច្បដអាយបង់ពនធ ដមាើពាកយ
ពណត ឹង និង 

•ដាហ៊ា យដនេងៗដស្រៅពីពនធ  

•កំណត់កាមាបរដិច្បះទដស្រតៀម្ទញដហត 
នមា  

ការពិនិតយពាកយប
ណត ឹង •  ដរៀបច្បំការអោះអាងរបស់ភាគីកន ុង

សំណ ំដរឿង 

•  កំណត់ច្បំណ ច្បវវិាទដៅកន ុងសំណ ំដរឿង 

•  កំណត់កាមាបរដិច្បះទ ក់ភ្សត ុាង
របស់ភាគី 

•កំណត់កាមាបរដិច្បះទទញដហត នមា
ដ យផ្តា ម់ាមត់ 

 

នីតិវធីិ្ដស្រតៀម្
ទញដហត នមា 

•ការេសព្មច្បពីេំណង៖ 
•(១) បង្ហគ ប់ដអាយច្ប ងច្បដម្ែ ើយឈប់
ដស្របើស្របស់ម៉ា ករបស់មច ស់សិទធិ 

•(២) វរ បបអូស និងបំផ្តែ ញដោមាទំនិញ 

•(៣) នតម់ាសំណងជ្ឿសជ្ មាការខូច្បោត
របស់មច ស់សិទធិ  និងនៃែច្បំណាយនីតិ
វវធិ្ីបណត ឹង 

•(៤) បង្ហគ ប់ដអាយច្ប ងច្បដម្ែ ើយសងនៃែ
ច្បំណាយដសវាដម្ធាវ ី  

នីតិវធីិ្ទញដហត 
នមាផ្តា មា់មត់  
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េំគាល៖់ បច្បច ុបបននមនសំណ ំដរឿងកម្មសិទធ ិបញ្ញា តិច្បតឿច្បបំន តជដ្មា
ភាគីដស្រជ្ើសដរសីយកនីតិវធីិ្រដ្ឋបបដវណីដដ្ើម្បីដ ោះស្រាយវវិាទរបស់ខល េ
ន។ ដ យារជតនីតិវធីិ្ស្រពហមទណឌអាច្បតំដណើរការបនទងំដរឿង
ស្រពហមទណឌ  និងសំណងរដ្ឋបបដវណីដ្ម់ាជ្នរងដស្រាោះជដ្មាជាមច ស់សិទធ ិ 



ករណីសំណ ំដរឿងរដ្ឋបបដវណីដមាខ៧៥១ ច្ប ោះ
នៃៃទ០ី៥ ជខកកក  ឆន ំ២០២១   

• ដៅនៃៃទី០៥ ជខកកក  ដដ្ើម្ដោទស្រកមុ្ហ៊ា ន P បន ក់ពាកយបណត ឹងស្របឆំងច្ប ងច្បដម្ែ ើយស្រកមុ្ហ៊ា ន D ដ យមនកម្ម
វតថ ុបណត ឹង៖ ស ំទទឿមាាគ ម់ាស្រកមុ្ហ៊ា នដដ្ើម្ដោទមនសិទធិ ស្រគប់ស្រគងាកមាវទិាម័ាយ និងស្របតិតបតតការាកមាវទិាម័ាយ
ឡានដម្៉ាន។ (កំេុងដពមាបិទខាប់មិ្នអាច្បដ្ំដណើរការបន)  

 
• ដៅនៃៃទី៣០ ជខវចិ្បះ ិកា ឆន ំ២០២១ ច្ប ងច្បដម្ែ ើយបន ក់ពាកយបណត ឹងតបវញិដ យដសន ើស ំទទឿមាាគ ម់ាស្រកមុ្ហ៊ា នខល េនជា

អនកមនសិទធិស្រគប់ស្រគង និងស្របតិបតតិការាកមាវទិាម័ាយ LAN និងបង្ហគ ប់ដអាយស្រកមុ្ហ៊ា នដដ្ើម្ដោទបញ្ឈប់ការដស្របើ
ស្របស់នាម្ករណ៍ាកមាវទិាម័ាយ LAN ដទៀត 

 
• ដៅនៃៃទី ២០ ជខធ្ន ើ ឆន ំ ២០២១៖ នីតិវធីិ្ដស្រតៀម្ដមាើកទី១ ដមាើពាកយបណត ឹងដដ្ើម្ (ដរៀបចំ្បការអោះអាង)  
 
• ដៅនៃៃ ២៧ ជខម្ករា ឆន ំ ២០២២ ៖ នីតិវធីិ្ដស្រតៀម្ដមាើកទី២ ដមាើបណត ឹងតប (ដរៀបចំ្បការអោះអាង កំណត់ចំ្បណ ច្បវវិាទ និង

កំណត់កាមាបរដិច្បះទ ក់ភ្សត ុាង ស្រពម្ទងំកំណត់កាមាបរដិច្បះទទញដហត នមាផ្តា ម់ាមត់) ។ កំណត់ចំ្បណ ច្បវវិាទដតើ
ស្រកមុ្ហ៊ា នដដ្ើម្ដោទ ឬច្ប ងច្បដម្ែ ើយជាអនកមនសិទធិដស្របើដ ម្ ោះ ាកមាវទិាម័ាយ LAN និងស្រកមុ្ហ៊ា នម្ឿយណាជាអនកមន
សិទធិស្រគប់ស្រគងាកមាវទិាម័ាយ LAN?  

 
• ដៅនៃៃទី២៤ ជខក ម្ភៈ ឆន ំ ២០២២៖ នីតិវធីិ្ទញដហត នមាផ្តា ម់ាមត់ ដ យាត ប់ការអោះអាងរបស់ភាគី និងពិនិតយភ្សត ុ

ាងកន ុងសំណ ំដរឿង 
 
• ដៅនៃៃទី ០១ ជខមី្នា ឆន ំ២០២២ ៖ ស្របកាសាមាស្រកម្ដមាខ ១៩២ ធ្ ដ យសដស្រម្ច្ប(១)ស្រោនដោមាបណត ឹងរបស់ដដ្ើម្

ដោទ និង(២)ទទឿមាាគ ម់ាបណត ឹងតបរបស់ច្ប ងច្បដម្ែ ើយ និង(៣)បង្ហគ មាប់ឱ្យដដ្ើម្ដោទបញ្ឈបប់ដស្របើស្របស់នាម្ករណ៍ 
ាកមាវវទិាម័ាយ LAN និងដអាយច្ប ងច្បដម្ែ ើយជាអនកមនសិទធិស្រគប់ស្រគងាកមាវទិាម័ាយ LAN  និង(៤) បង្ហគ ប់ឱ្យដដ្ើម្
ដោទសងការខូច្បោត និងដសវាដម្ធាវ ីសរ បចំ្បនឿន ៤០លានដរៀមា  
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សំណ ំដរឿងរកាការពារពាក់ពនធ ័កម្មសិទធិបញ្ញា ដៅ

ាលាដ្ំបូងរាជ្ធានីភ្ន ំដពញពីឆន ំ២០១៩ -២០២១ 

០ 
១ 
១ 
២ 
២ 
៣ 
៣ 
៤ 
៤ 
៥ 
៥ 

២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

ស្ងតណា ងតខាឿគកាក្ារចាពាា 

ស្ងតណា ងតខាឿគកាក្ារចាពាា 

២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

សំណ ំដរឿងរកាការពារ ០១ ០៥ ០១ 
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មំាហូរនីតិវធិ្ីកន ុងសំណ ំដរឿងរកាការពារ 

ការ ក់ពាកយស ំរកាការពារ 
(សម្តាកិច្បចផ្តត ច្ប់ម្ ខរបស់ត លាការ) 

ការសដស្រម្ច្បដសច្បកត ី 

ដ្ីការសដស្រម្ច្បរកាការពារ 

ការាកសឿ រ 

• ដី្ការសដស្រម្ច្បអំពីស្របតិដភាគ 

• ភ្សត ុាងបញ្ញជ ក់ពីការ ក់ស្របតិ
ដភាគ 

ដ្ីការសដស្រម្ច្បដមាើក

ដោមាពាកយស ំ 

ការនេោះនារ 

ការអន វតតរកា

ការពារ 
ការតវា រកា

ការពារ 

• មូលដាា ន្សច្បញរកាការពារ៖ 
 

 អាច្បពាករណ៍ដ ើញថាមនការអនតរាយម្ិនអាច្បជ្ឿសជ្ មាបនដ្មាម់ច ស់
សិទធិ ឬភ្សត ុាងអាច្បរងការបំផ្តែ ញដបើមិ្នមនវធិានការបដណាត ោះអាសនន។ 

 មនព័តម៌នស្រគបស់្រាន៖់ឯការបញ្ញជ កព់សីិទធ ិ និងព័ត៌មនបញ្ញជ ក់ថា
សិទធរិបសម់ច សស់ិទធសិ្រតវួបនបពំាន ឬអាច្បនឹងស្រតវួបនបពំាន។ ត លាការ
អាច្បតស្រម្ួវដអាយមច ស់បណំ មា កស់្របក់ធានា ឬដធ្វ ើការធានាបន។ ត លា
ការស្រតវួជូ្នដំ្ណងឹដៅកូនបណំ មាអំពដីសច្បកតសីដស្រម្ច្បដ្មាភ់ាគី។ 

 

• ការត្វា៉ា  និ្ងលុបសោលរកាការពារ៖ 
 

 កូនបណំ មាអាច្ប ក់ពាកយស តំវា នងឹដសច្បកតសីដស្រម្ច្បរកាការពារកន ុងកំេុង
ដពមា១៥នៃៃ។ ករណដីនោះត លាការស្រតវួដបើកសវនាការដដ្ើម្បជីាមូ្មា ឋ ន

សដស្រម្ច្ប ដសច្បកត។ី  ភាគីអាច្បបត ឹងឧទធរណស៍្របឆងំដសច្បកតសីដស្រម្ច្បដនោះបន។  
 មច ស់បណំ មា៖ ស្រតវួ ក់បណត ឹងអងគដសច្បកតកីន ុងរងវង់ដពមា ២០នៃៃគិច្បពនីៃៃ

ទទឿមា ដំ្ណឹង ។ ត លាការនឹងមា បដោមាដី្ការរកាការពារដបើាម នបណត ងឹដទ 
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សំណ ំដរឿងរកាការពារដមាខ១៩៧  
ច្ប ោះនៃៃទ ី២៤ ជខដម្ា ឆន ំ២០២០ 

• នៃៃទ២ី៤ ជខដម្ា ឆន  ំ២០២០ មច សប់ណំ មាដ ម្ ោះ P បន កព់ាកយបត ឹងកូនបណំ មាដ ម្ ោះ D (១)ម្ិឱ្យ
ដស្របើស្របសម់៉ា ក P-WHITE (២) ស ំដអាយស្រកសឿង ពាណិជ្ជកម្មពយៀ រការច្ប ោះបញ្ជ មី៉ា កបដណាត ោះអាសនន  និង(៣) 
អន ញ្ញា តិដអាយមច សប់ំណ មាមនសទិធិដស្របើស្របសម់៉ា កP-WHITE ជាបដណាត ោះអាសនន។ 

 
•  ការពនិិតយពាកយស  ំ ៖ ដអាយបង់ពនធ ដមាើពាកយស  ំ និងកំណតក់ាមាបរដិច្បះទទញដហត នមាផ្តា មា់មត់

ដ យារស្របដភ្ទពាកយស ោំត់ជច្បងបដណាត ោះអាសននកណំត់ឋានៈបដណាត ោះអាសនន  
 
• នៃៃទ ី១១ ជខឧសភា  ឆន  ំ២០២០នីតិវធីិ្ទញដហត នមាផ្តា មាម់ត៖់ ដធ្វ ើការនេោះនារ និងាត ប់ការអោះអាង

របស់ភាគីដដ្ើម្បីជាមូ្មា ឋ នកន ុងការសដស្រម្ច្បដសច្បកត ី 
 
• នៃៃទ០ី៤ ជខម្ិៃ នា ឆន ំ២០២០ ដី្ការសដស្រម្ច្បោត់ជច្បងបដណាត ោះអាសននដមាខ ២៣២ ៖ ាម្ពាកយស ំរបស់

មច សប់ំណ មា(១)ម្ិនដអាយកូនបំណ មា D ដស្របើស្របស់ស្របសម់៉ា ក P-WHITE (២) បង្ហគ ប់ដអាយស្រកសឿង 
ពាណិជ្ជកម្មពយៀ រការច្ប ោះបញ្ជ ីម៉ា កបដណាត ោះអាសនន  និង(៣) អន ញ្ញា តិដអាយមច ស់បណំ មា P មនសិទធិដស្របើ
ស្របសម់៉ា កP-WHITE ជាបដណាត ោះអាសនន។  បនាា បម់្កកូនបំណ មាបន ក់ពាកយបណត ឹងតវា ស្របឆងំ    
ដសច្បកត ីសដស្រម្ច្បរកាការពារ ។ 

 
• នៃៃទ០ី៦  ជខកកក  ឆន ំ២០២០ កូនបំណ មាបន កព់ាកយម្កត លាការដដ្ើម្បីដ្កពាកយបណត ឹងរបស់

ខល េនវញិ 
• នៃៃទ១ី១ ជខវចិ្បះ ិកា ឆន  ំ ២០២១ ត លាការបនដធ្វ ើកំណត ់ ដហត ដ្កពាកយបណត ងឹដដ្ើម្បីបញ្ចបស់ំណ ំដរឿង

ដៅត លាការ។ 
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វវធិានការាម្ស្រពំជដ្ន  
• អណត ឹគក៖ ត្រតូវមាែភាពីចបាប់ស្ងកាស្ង 
• ាដឋនចលគយ៖ មាែខពីចល ១០ថ្ថ្ៃពីចិែិតយពាក្យស្ាងត ែិគកអាបាបតត្ររូវ
ខអាយដាក្ងត្រនចតិខភាគរាែស្ខត្ររបាប ែិគកត្រតូវជូែដងតណឹគក្ងតពីចីខស្បាបក្តី
ស្ខត្ររបាប 

•រចាពីចយួាែីតិវីធី៖ មាែាយៈខពីចល ១០ថ្ថ្ៃ ខ ើយអណត ឹគក្គកាខស្បាប
ក្តីត្រតូវដាក្ងក្នុគកាគកវគកង១០ថ្ថ្ៃគិតពីចីថ្ថ្ៃទ្ទ្ួលដងតណឹគក 

រន្តែតីគយ  

• ាក្ារចាពាាគឺជាស្រថតក្ិបាបចផ្តត បាបងរាេាអស្ង តាការចា 
• រាែខបាបញខស្បាបក្តីស្ខត្ររបាបតាការចាអាបាបខអាយ្នក្ដាក្ងពាក្យស្ាងតខធវើ
ខស្បាបក្តីអញ្ជា ក្ងដងតអូគក ែិគកផ្តលងឯក្សាាភស្តុាគកខផ្េគកៗខដើរបីខធវើ
រចាវិែិបាបឆ័យ ខអើត់ងតនចបាបងអាបាបខធវើែីតិវិធីសាក្សួ្ាភាគីនចែ 

•ជាធរមាតាការចាងតគកតត្ររូវខអាយ្នក្ដាក្ងពាក្យស្ាងតដាក្ងត្រនចតិ
ខភាគខដើរបីធានារចាេូបាបខាត 

តាការចា 

•ពាក្យស្ាងតត្រតូវភាា អងជារួយ៖ (១) វិញ្ជា អែអ័ត្រតបាបាះអញ្ាីម៉ាក្ (២) 
ស្ខគកេអ្គកាខ តា ែិគកភស្តុាគកខស្បាបក្តីអញ្ជា ក្ងដងតអូគក (៣) ពីច័ត៌ 
មាែលរអិត្ងតពីចីទ្ងតែិញ ែិគកគត្ររូផ្លិតផ្ល (៤) ្តតស្ញ្ជា ក្ូែ
អងតណា ល(៥)លិេិតខផ្េាសិ្ទ្ធិ ែិគក(៦) អគកងក្ថ្ត្ររាដឋនចល។  

•ពាក្យស្ាងតអាបាបដាក្ងខៅ៖ ាដឋនចលគយ ែិគកាដាឋ ក្ា សាថ អ័ែមាែ   
ស្រថតក្ិបាបច ឬតាការចា 

្នក្ដាក្ងពាក្យស្ាងត 

ស្ងតគាលង៖ ក្រពុជារិែទាែងមាែត្រអពីចែធ័ក្តងត្រាខៅក្ងែែគកខទ្៖ 
មាច ស្ងសិ្ទ្ធិងដលខត្រអើត្រនចស្ងសិ្ទ្ធិ ងបាបក្ត់យផ្តត បាបងរាេខៅក្រពុជា 
គួាខធវើរចាបាបាះអញ្ាីសិ្ទ្ធិងបាបក្ត់យផ្តត បាបងរាេាអស្ងេែួែ ខៅនាយក្
ដាឋ ែ ក្រមសិ្ទ្ធិអញ្ជា ខដើរបីអាបាបអញ្ាូែពីច័ត៌មាែខែះខៅសាថ អ័ែ 
គយ ឲ្យជួងស្វគកាក្ ែិគកទ្អងសាា តងរចានាងតបាបូលណារួយខត្រៅពីចី
មាច ស្ងសិ្ទ្ធិផ្តត បាបងរាេ។  ផ្លិតផ្លរួយបាបងតែួែដូបាបជាឱស្ថ្រិែ
ត្រតូវនចែ្ែាញ្ជា តខអាយខធវើរចាបាបាះអញ្ាីសិ្ទ្ធិងបាបក្ត់យផ្តត បាបងរាេ
ខទ្ខត្ររចរបាប់អងក្រពុជា។ 
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ការស្របឆំងការជកែងនមាិតនមាាម្ Online 
• ការស្របឆំងការជកែងនមាិតនមាាម្ពន័ធ  Online 
 

 បច្បច ុបបននដៅកម្ព ុជាមនការដពញនិយម្កន ុងការដស្របើស្របស់ស្របពនធ ័អនឡាញដូ្ច្បជា (web shops, marketplaces and 
social media) ដដ្ើម្បីមាក់នមិាតនមា។ ដ ែំៀតដពមាដនោះមនជ្នខិមាខូច្បម្ឿយចំ្បនឿនបនដស្របើស្របស់ Facebook & 
Messenger apps ដដ្ើម្បីមាក់ និងដធ្វ ើការជច្បកោយទំនិញជកែងបនែ ំជាបនតបនាា ប់។  

 
 ភាពដពញនិយម្ននស្របពនធ ័បណាត ញសងគម្ និងទីនារាម្ស្របពនធ ័អនឡាញ តស្រមួ្វឲ្យបដងក ើតកម្ម វធីិ្ជាយនតការទប់ាក ត់ 

(Takedown Mechanism )សម្សស្រម្បដដ្ើម្បីបង្រ្ង្ហក បការមាក់នមិាតនមាជកែងាម្ស្របពនធ ័អនឡាញ។ មច ស់សិទធ ឬតំណាង
របស់ខល េនស្រតវួដធ្វ ើាម្ជ្ំហាននានាជដ្មាបនជណនំា ដដ្ើម្បីដធ្វ ើការដសន ើស ំដអាយដ្កដច្បញនូវកម្ម វធីិ្ជដ្មាមនទំនិញជកែង
(Counterfeit Content)។ យនតការដនោះអាច្បនតម់ាជូ្នមច ស់សិទធិនូវដ្ំដណាោះស្រាយមនមាកេណៈង្ហយស្រសៀមាកន ុងការស្របយ ទធ
ស្របឆំង ការរំដលាភ្សិទធិកម្មសិទធបិញ្ញា ។ ការមាក់ទំនិញជកែងជដ្មាដស្របើស្របស់ Messenger Apps អាច្បនឹងដធ្វ ើដអាយមនការ
មំាបកកន ុងការជសវ ងរកដ យារមាកេណៈឯកជ្នរបស់វា។ ភ្សត ុាងអាច្បស្របមូ្មាបនាម្រយៈការដស ើបអដងកត និង
សកម្ម ភាព ដនេងដទៀតស្របសិនដបើមនសកម្មភាពមាក់នមិាតនមាជកែង។  

 
 បច្បច ុបបននកម្ព ុជាមិ្នទន់មនច្បាប់ ឬបទបញ្ញត តត ិពិដសសស្រគប់ស្រគងដមាើនមិានមាជកែងាម្ស្របពនធ ័អនឡាញដៅដេើយដទ 

ដហើយសកម្មភាពកនែងម្កកន ុងការស្របយ ទធស្របឆំងនមិាតនមាជកែងាម្ស្របពនធ ័អនឡាញគឺដស្របើស្របស់យនតការកន ុងស្រកប
ខណឌ ័ច្បាប់កម្មសិទធិបញ្ញា ជតប៉ា ដណាណ ោះ។  

 
 បច្បច ុបបនន  ដសច្បកត ីស្រពាងច្បាប់ (Draft Cybercrime Law ) សា ិតដៅដស្រកាម្ការពិោរណារបស់រ ឋ ភិ្បមា ប៉ា ជនត មិ្នទន់មន

ព័ត៌មននល ើវការណាម្ឿយបញ្ញជ ក់ថា នឹងស្រតវួបនអន ម័្តដៅដពមាណាដៅដេើយដទ។ ដសច្បកត ីស្រពាងច្បាប់ដនោះមិ្នមន
ជច្បង មាម្អិតដមាើការស្រគប់ស្រគងការរំដលាភ្កម្មសិទធិបញ្ញា ដទ ប៉ា ជនតបនសរដសរដោងដៅរកស្រកបខណឌ ័ច្បាប់ជដ្មាមនស្រាប់
គឺច្បាប់ពាក់ពនធ ័ម៉ា កសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្ម និងសិទធិអនកនិពនធ។ បទបញ្ាតត ិដនេងដទៀតននដសច្បកត ីស្រពាងច្បាប់ដនោះ អាច្បស្រតវួ
បនដស្របើស្របស់កន ុងការស្របយ ទធស្របឆំងការរំដលាភ្កម្មសិទធិបញ្ញា ាម្ស្របពនធ ័អនឡាញដ យារជតច្បាប់ដនោះបនជច្បង
បទបញ្ា តិពាក់ពនធ ័ការដស្របើស្របស់ម្ដធ្ាបយអនឡាញដដ្ើម្បីស្របស្រពឹតត ិបទដមាម ើស។  

 
 ជាងដនោះដទៀតរ ឋ ភិ្បមាកម្ព ុជាក៏កំព ងពិោរណាកន ុងការដធ្វ ើដសច្បកត ីស្រពាងច្បាប់សត ីពី E-commerce Law ប៉ា ជនតដសច្បកត ី

ស្រពាងនល ើវការមិ្នទន់មនការនេពវនាយជាាធារណៈដៅដេើយដទ។  
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វវធិានការកន ុងការបង្ហក រ  
• វវធិានការបង្ហក រ 
 

  កន ុងរយៈដពមាម្ធ្យម្មច ស់សទិធិគឿ រដផ្តត តការយកច្បិតតទ កេ កក់ារច្ប ោះបញ្ជ សីិទធពិាណិជ្ជកម្មរបស់ដគ និង
រកាសិទធិជដ្មាបនច្ប ោះបញ្ជ ីដនាោះ។ សិទធិជដ្មាបនច្ប ោះបញ្ជ ីរ ឿច្បគឿរស្រតួវដធ្វ ើសវនកម្មដអាយបនដទៀងទត់ដដ្ើម្បី
ដអាយមច សស់ិទធិអាច្បដធ្វ ើការវាយតនម្ែ  កដូ៏្ច្បជាស្រគប់ស្រគងហានិភ័្យមនមាកេខណៈជាស្របពនធ  ័  បញ្ញហ សំណង
ការខូច្បោត និងការអន វតតាម្គស្រមួ្មាអ  (Best Pratice)កន ុងការស្រគប់ស្រគងស្រទពយសម្បតតកិម្មសិទធិបញ្ញា ។ ការ
ស្រគប់ស្រគងស្របពនធទ័ិនន ័យច្ប ោះបញ្ជ បីនមាអគជឺ្ឿយដ្មា់ការពារម៉ា កបនរ បងមំរ បងមំ និង គឺជាច្បំណ ច្បគនែ ឹោះ
ោប់ ដនតើម្ម្ឿយសស្រមប់សកម្មភាពអន វតត។  

 

 កម្ព ុជាមនដករ ត៍ដ ម្ ោះកន ុងវសិ័យកាត់ដដ្រ។  ដូ្ដច្បនោះមន ស់ម៉ា កកន ុងវសិ័យដនោះ និងកន ុងវសិ័យឧសាហកម្ម
ដនេងដទៀតោបំច្ប់ស្រតួវដធ្វ ើការកាង និងរកាទនំាក់ទនំងជាម្ឿយនដ្គូរកន ុងជននកវាយនភ្នត រ័បស់ខល េន
ដៅកន ុងស្របដទស។ ជាងដនោះដទៀតកិច្បចសនានានា គឿរជតមនជច្បងដអាយបនច្បាស់លាស់ដដ្ើម្បីក ំដអាយ
មនបញ្ញហ ដមាច្បដច្បញាម្ទវ រដស្រកាយនូវនមាិតនមារបសខ់ល េន ដហើយកម្មសិទធបិញ្ញា ជដ្មាស្រតួវបនដស្របើស្របស់
កន ុងកម្ម វធីិ្ ឬតំដណើរការវាយនភ្នត  ័ ស្រតួវមនការស្រតៀតពិនតិយដដ្ើម្បីការពារក ំដអាយមនការរំដលាភ្ដមាើកម្ម
សិទធិបញ្ញា ។ 

 

 វវធិានការទី៣ គឺការបណត ុ ោះបណាត មាអាជាា ធ្រអន វតតច្បាប់ ។  កម្ព ុជាកំព ងសា តិដៅកន ុងតណំាក់កាមាននការ
អភ្ិវរឈោ៉ា ងឆប់រហ័យ ដូ្ដច្បនោះ អាជាា ធ្រជដ្មានតមា់តនម្ែដមាើការបណត ុ ោះបណាត មាដទើបអាច្បាម្ទន់នូវការវវិតត
ន៍ោ៉ា ងឆបរ់ហស័ដនោះ។ ដដ្ើម្បីដមាើកកម្ពស់ចំ្បដណោះដឹ្ងរបស់ម្ង្រ្នត  ីមច សស់ិទធិគឿរបង្ហហ ញដ្មាអ់ាជាា ធ្រថាពឿកដគ
បនដធ្វ ើការមាោះបង់ដដ្ើម្បីភាពដជ្ឿនដមាឿនរបស់កម្ព ុជា។ ការដធ្វ ើទំនាក់ទំនងជាម្ឿយអាជាា ធ្រជាស្របោអំាច្ប
នឹងជ្ឿយដ្មា់ការការពារការរំដលាភ្កម្មសិទធិបញ្ញា  និងពស្រងឹងសិទធិរបស់មច ស់កម្មសិទធបិញ្ញា ដៅដពមាមន
ការោំបច្ប់។  
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យ ទធាង្រ្សត អន វតតកម្មសិទធិបញ្ញា  

• យ ទធាង្រ្សតអន វតតកម្មសិទធិបញ្ញា  
 

 ការអន វតតកម្មសិទធិបញ្ញា កំព ងជតមនការដកើនដេើង ដ យារកម្ព ុជាទទឿមាបនជាបនតបនាា ប់
នូវវនិិដោគពីបរដទស។ ការយមា់ដឹ្ងអំពីសិទធកិម្មសិទធិបញ្ញា កំព ងជតមនការដកើនដេើងជាបនត
បនាា ប់ ដហើយជាមាទធនមាសកម្ម ភាពអន វតតក៏មនការដកើនដេើងជដ្រ។  

 

 ការអន វតតកម្មសិទធិបញ្ញា នាដពមាបច្បច ុបបនន ដនោះ ភាគដស្រច្បើនមនការនត េច្បដនតើម្ពមីច សស់ិទធិជតម្តង។ 
អាជាា អរអន វតតច្បាបភ់ាគដស្រច្បើន រំពឹងដមាើមច សស់ិទធិកន ុងការជ្ឿមាភាន កង់្ហរឯកជ្នដដ្ើម្បីដនតើម្ដធ្វ ើ
សកម្មភាពរ ឿម្មនការដស ើបអដងកត ការនតមា់ារស្របមន និងការជូ្នតំណឹងដអាយបញ្ឈបស់កម្ម 
ភាព រំដលាភ្ក៏ដូ្ច្បជាការច្បរោរជាម្ឿយអនករំដលាភ្កម្មសិទធិបញ្ញា ជាដដ្ើម្។ 

 

 ស្របសសិនដបើការដធ្វ ើសកម្មភាពជាមាកេណៈឯកជ្នដនោះ ម្ិនទទឿមាបនមាទធនមាមាអ ដទ ដទើប្ន
ដ្មា់ជ្ដស្រម្ើសម្ឿយដទៀតគកឺារដសន ើស កំារាសំ្រទរពីអាជាា ធ្រ។ ាា ប័ននានារបសក់ម្ព ុជា អាច្បដនតើម្
នីតិវធីិ្សស្រម្បសសស្រម្ៀមាម្ឿយដដ្ើម្បីដ ោះស្រាយការរំដលាភ្កម្មសទិធិបញ្ញា ជដ្មាបនដកើតដេើង ។  

 

 កន ុងករណីជដ្មាមច ស់សទិធិច្បង់បនវធិានការតឹងរ បង ដទើបដគអាច្ប កព់ាកយដសន ើស ំដអាយអាជាា ធ្រ
អន វតតច្បាប់ដូ្ច្បជា គណកម្មធ្ិការស្របយ ទធស្របឆំងនមាតិនមាជកែង ឬនគរបរស្របឆំងបទដមាម ើស
ដសដ្ឋកចិ្បច។ មច ស់សទិធិស្រតួវកាងសំណ ំដរឿងដអាយបនរ បងមំជាម្ ន ដទើបដធ្វ ើការដសន ើស ំដៅអាជាា ធ្រ
អន វតតច្បាប់ជដ្លាកម្មភាពទងំដនាោះរ ឿម្មនការដស ើបអដងកត និងការវភិាគនល ើវច្បាប ់ដដ្ើម្បីនតមា់
ភ្សត ុាងសត ីពកីាររំដលាភ្សិទធ ិ និងដដ្ើម្បីជាមូ្មា ឋ នាំស្រទរដ្មា់ការដសន ើស ំដៅម្ង្រ្នត ីអន វតតច្បាប់។  
វតតមនរបស់អាជាា ធ្រអន វតតច្បាប ់ រ ឿម្ជាម្ឿយភាពច្បាសល់ាសន់នសំណ ំដរឿងអាច្បជ្ឿយពស្រងឹងដ្មា់
ភាពដជាគជ័្យកន ុងការអន វតតច្បាប។ 
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