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ជាំពូរទី១  
បទបបញ្ញតតិទូសៅ 

មាព្ា១ .- 
ចាប់ននេះមាននោលបំណងជំរុញអភិវឌឍវស័ិយនរបងកាតរបកបនោយនិរនតរភាពនិងរបសិទធភាព 

នដើមបរីមួចំណណកអភវិឌឍនសដឋកិចច សងគម និងផលរបនោជនយូ៍រអណងវងរបស់របនទសជាតិ។ 

មាព្ា២ .- 
ចាបន់នេះមាននោលនៅកំណតអំ់ពីសមតថកិចចនិងវធិានននការរគបរ់គងវស័ិយនរបងកាត។ 

មាព្ា៣ .- 
ចាបន់នេះមានវសិាលភាពអនុវតតនលើរាល់សកមមភាពកនុងវស័ិយនរបងកាតនៅកនុងបូរណភាពទឹកដីនិង

អធិបនតយយននរពេះរាជាណាចរកកមពុជារមួទងំបាតសមុរទនិងរសទបដី់នរកាមបាតសមុរទននតំបនន់សដឋកិចច
ផ្តត ចមុ់ខនិងតំបនខ់ពងរ់ាបបាតសមុរទ រពមទងំតំបនន់ផេងៗនទៀតណដលរពេះរាជាណាចរកកមពុជាមានសិទធិ
អធិបនតយយ។ 

មាព្ា៤ .- 
វាកយសពទបនចចកនទសសំខាន់ៗ ណដលនរបើកនុងចាបន់នេះមាននិយមនយ័ដូចកំណតន់ៅកនុងសទទ នុរកម

ជាឧបសមពន័ធ។ 
 

ជាំពូរទី២ 
សមតថរិចចនិងការព្រប់ព្រង 

មាព្ា៥ .- 
ធនធាននរបងកាតទងំអស់គឺជារទពយសមបតតិរបស់រដឋ។ 

មាព្ា៦ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលជាសាថ ប័នមានសមតថកិចចរគបរ់គងនិងរតួតពិនិតយរាល់សកមមភាពកនុងវស័ិយ

នរបងកាត។ 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលមានបំណងនធវើសកមមភាពកនុងវស័ិយនរបងកាតរតូវសំុការអនុញ្ញា តពី

រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 
រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលាចចនធវើរបតិភូកមមមុខារនិងធនធានជូនថាន កន់រកាមជាតិនលើ

សកមមភាពមយួចំនួនកនុងវស័ិយនរបងកាតតាមនីតិវធីិជាធរមាន។ 
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មាព្ា៧ .- 
 ការរគបរ់គងវស័ិយនរបងកាតរតូវណផែកនលើនោលការណ៍តមាល ភាព គណននយយភាព សមធមក៌នុងវឌឍនភាព
សងគមនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈ សនតសុិខនិងសុវតថិភាព និងការទទួលខុសរតូវបរសិាថ ន។ 

នដើមបអីនុវតតនោលការណ៍ននេះឱ្យមានរបសិទធភាព ការរគបរ់គងវស័ិយនរបងកាតរតូវធានាឱ្យបាននូវ៖ 
- ផលរបនោជនជ៍ាតិជាអតិបរមា 
- ឧតតមានុវតតកនុងសកមមភាពណផនកាចប់្ សទីមនិងនោន្សទីម 

- ការផគតផ់គងផ់លិតផលនរបងកាតរបកបនោយគុណភាព បរមិាណ និងនថល ណដលរមួចំណណកពរងឹង
សនតិសុខថាមពលជាតិ  

- ការទទលួខុសរតូវខពស់ណផនកបរសិាថ ន ការកាតប់នថយការបំពុលបរសិាថ ន និងការសាា រ បរសិាថ ន
នឡើងវញិ 

- សកាិសិទធភាពននការរតួតពិនិតយនលើការអនុវតតវធិានរគបរ់គងនលើសុវតថិភាពនិងលកខខណឌ សុខភាព
ការារ 

- ការកសាង ជំរុញនិងនលើកតនមកើងសមតថភាពជាតិទងំណផនកបនចចកនទស និងធុរកិចចកនុងវស័ិយ
នរបងកាត 

- ការបនងកើតឱ្កាសការារដល់របជាពលរដឋនិងនសវាកមមកនុងរសុក 
- ការបនងកើនចំណូលថវកិាជាតិនិងរមួចំណណកកនុងការជំរុញពិពិធកមមនិងភាពរបកួតរបណជងននវស័ិយ

ឧសាហកមម និងពាណិជជកមមរបស់ជាតិ និង 

- ការបនងកើតផលរបនោជនផ៍្តទ ល់ដល់សហគមន៍និងការនលើកកមពស់ករមិតជីវភាពរបស់របជា-
ពលរដឋនៅកនុងតំបនរ់បតិបតតិការនរបងកាត។ 

 

ជាំពូរទី៣ 
ការព្រប់ព្រងសរមមភាពរផនរអាប់ស្រសទមី 

មាព្ា៨ .- 
សកមមភាពណផនកាចប់្ សទីមរមួមានបុនរសនា ការណសវងរុករក ការអភវិឌឍ និងផលិតកមមនរបងកាត។ 

មាព្ា៩ .- 
រាល់សកមមភាព ណសវងរុករក អភវិឌឍ និងផលិតកមមនរបងកាតរតូវមានកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 
រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវនសនើសំុការអនុញ្ញា តជាមុនពីនាយករដឋម្នតីនដើមបចុីេះកិចចរពមនរពៀង 

នរបងកាតរសបតាមចាបនិ់ងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនផេងនទៀតជាធរមាន។ 
លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការនរជើសនរ ើសអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា១០ .- 
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រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលមានសិទធិនសនើសំុនធវើបុនរសនា។ ចំនពាេះនីតិបុគគលណដលបានទទួលការអនុញ្ញា ត
នធវើបុនរសនានៅតំបនណ់ាមយួមានសិទធិនសនើសំុចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតកនុងបលុកនរបងកាតណាមយួនៅកនុង
តំបនន់នាេះ ប៉ែុណនតសិទធិនសនើសំុននេះពំុណមនជាសិទធិផ្តា ចមុ់ខនទ។ 

រាល់សកមមភាពបុនរសនារតូវមានការអនុញ្ញា តពីរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 
លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការអនុញ្ញា តឱ្យនធវើបុនរសនារតូវកំណត់នោយរបកាសរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិង

ថាមពល។ 

មាព្ា១១ .- 
នីតិបុគគលណដលាចចអនុញ្ញា តឱ្យចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតបានមានដូចខាងនរកាម៖ 
- សហរោសសាធារណៈណដលបនងកើតនឡើងរសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតពិាកព់ន័ធនានាជាធរមាន 
- រកុមហ ុនមូលធនណដលបានចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមរតឹមរតូវរសបតាមចាបស់តីពីវធិានពាណិជជកមម

និងបញ្ជ ីពាណិជជកមម និងចាបស់តីពីសហរោសពាណិជជកមម 
- រកុមហ ុនពាណិជជកមមបរនទសណដលនធវើសកមមភាពធុរកិចចនៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជារសបតាម

ចាបជ់ាធរមានននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

មាព្ា១២ .- 
កិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរសបតាមបញ្ាតតិននចាបន់នេះរតូវកំណតចំ់ណុចសំខាន់ៗ ជាអបបបរមាដូច

ខាងនរកាម៖ 
ក- ចំណូលរដឋពីនរបងកាត។ 
ខ- ការចូលរមួភាគហ ុនរបស់រដឋ។  
គ- យនតការណបងណចកផលនរបងកាត។  
ឃ- នសាហ ុយនរបងកាតនិងការកាតក់ង។ 
ង- តំបនចុ់េះកិចចរពមនរពៀងនិងការរបគល់នផទរកឡាសងវញិ។ 
ច- កាតពវកិចចការារអបបបរមានិងគនរមាងចំណាយ។ 
ឆ- កំណតចំ់ណុចនផទរទទួលពាកព់ន័ធនឹងការនផទរសិទធិជាមាច ស់នលើចំណណកផលនរបងកាត។ 
ជ- រយៈនពលសុពលភាពននកិចចរពមនរពៀងនិងលកខខណឌ ននការបញ្ចបនិ់ងការពនារបនតសុពលភា

ព។ 
ឈ- កាតពវកិចចផគតផ់គងន់របងកាតនដើមបបំីនពញតរមូវការកនុងរសុក។ 
ញ- កាតពវកិចចនរកាយការបញ្ចបរ់បតិបតតិការនរបងកាតនិងការសាត របរសិាថ ននឡើងវញិ។ 
ដ- កាតពវកិចចសុវតថិភាព សនតិសុខ និងបរសិាថ ន កនុងរបតិបតតិការនរបងកាត។ 
ឋ- លកខខណឌ កនុងការលកឬ់នផទរសិទធិភាគហ ុន។ 
ឌ- កាតពវកិចចផតល់របាយការណ៍និងទិនននយ័។ 
ឍ- ណផនការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាត។ 
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ណ- កាតពវកិចចផាល់ការបណាុ េះបណាា លនិងកសាងសមតថភាពសាថ បន័កនុងវស័ិយនរបងកាត។ 
ត- កាតពវកិចចនរបើរបាស់កំលំងពលកមម ទំនិញ និងនសវាកមមកនុងរសុក។ 
ថ- កាតពវកិចចចូលរួមអភវិឌឍនិងនលើកកមពស់សុខុមាលភាព និងការការពារសិទធិរបស់សហគមន៍

មូលោឋ ន។ 
ទ- ការនោេះរសាយវវិាទ។ 

មាព្ា១៣ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតមយួមនិាចចទទួលបានបលុកនរបងកាតនលើសពី២(ពីរ)នឡើយ។ បលុក

នរបងកាតនីមយួៗនឹងរតូវបានចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនោយណឡកៗពីោន ។  

មាព្ា១៤ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវកំណត់ណបងណចកបលុកនរបងកាតនោយមាននិោមការជាក់លក់នោង

តាមលកខណៈភូគពភសា្សត។ 
មុននឹងនបើកបលុកនរបងកាតណាមយួនដើមបនីរជើសនរ ើសអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត រកសួងណរ ៉ែនិង

ថាមពលាចចចាតណ់ចងឱ្យមានការវភិាគវាយតនមលបឋមអំពីលកខណៈនសដឋកិចចនិងសងគម ករមតិហានិភយ័និង
ផលប៉ែេះពាល់បរសិាថ ន។ 

មាព្ា១៥ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតទទលួបានសិទធជិាមាច ស់នលើចំណណកផលនរបងកាតរបស់ខលួននៅចំណុច 

នផទរទទួល នរកាយពីធនធាននរបងកាតននាេះរតូវបានផលិតរសបតាមបទបបញ្ាតតិននចាបន់នេះនិងបទបបញ្ាតតិ
ពាក់ព័នធនានាជាធរមាន។ 

មាព្ា១៦ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតណផនកាចប់្សទីមណដលមានបំណងនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមរតូវ

ចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមជានីតិបុគគលនោយណឡកនផេងមយួនទៀត។ 

មាព្ា១៧ .- 
កិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវមានរយៈនពលសុពលភាពមនិនលើសពី៣០(សាមសិប)ឆ្ន  ំគិតចាបពី់នថៃ 

ចុេះហតថនលខា។ អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតាចចនសនើសំុពនារបនតសុពលភាពននេះបាន ប៉ែុណនតរយៈនពល
សរុបននការពនារបនតសុពលភាពមនិរតូវនលើសពី១៥(ដបរ់បា)ំឆ្ន ។ំ 

រយៈនពលសុពលភាពននកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវណបងណចកជាពីរគឺរយៈនពលណសវងរុករកនិង 
រយៈនពលអភវិឌឍនិងផលិតកមម។  រយៈនពលណសវងរុករកមនិរតូវនលើសពី៧(របាពីំរ)ឆ្ន និំងាចចនសនើសំុពនារ 
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បនតសុពលភាពបាន ណដលរយៈនពលសរុបននការពនារបនតសុពលភាពមនិរតូវនលើសពី៣(បី)ឆ្ន ។ំ 
លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការពនារបនតសុពលភាពកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា១៨ .- 
 អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតមានសិទធិនសនើសំុបនត ណកណរបសិទធិនិងផលរបនោជន ៍ោកជ់ារបាតិនភាគ 
នផទរសិទធ ិបតូរអំណាចរគបរ់គង ឬបនតជាសនតតិកមម កិចចរពមនរពៀងនរបងកាតបាន។ 

លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការនសនើសំុបនត ណកណរបសិទធិនិងផលរបនោជន ៍ោកជ់ារបាតិនភាគ នផទរសិទធ ិបតូរ
អំណាចរគបរ់គង ឬបនតជាសនតតិកមម កិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា១៩ .- 
កិចចរពមនរពៀងនរបងកាតាចចរតូវបានពយួរឬបញ្ចបក់នុងករណីណដលអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត

មនិបានបំនពញកាតពវកិចចរសបតាមកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតឬបទបបញ្ាតតិននចាបន់នេះ។ 
លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការពយរួនិងការបញ្ចបកិ់ចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា២០ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវមានកាតពវកិចចសំខាន់ៗ ដូចខាងនរកាម៖ 
ក- នធវើរបតិបតតិការឱ្យបានរតឹមរតូវនិងមានរបសិទធភាពតាមលកខណៈបនចចកនទស ឧតតមានុវតត និង

បទោឋ នអនតរជាតិ។ 
ខ- នធវើរបតិបតតិការឱ្យបានរតឹមរតូវនិងមានរបសិទធភាពតាមរាល់លិខិតបទោឋ នគតិយុតតនិងបទ

បបញ្ាតតិទងំឡាយទកទ់ងនឹងបរសិាថ ន។ 
ខ- ការពារបរសិាថ ននិងសងគម សិកាវាយតនមលនហតុប៉ែេះពាល់បរសិាថ ននិងសងគម នធវើណផនការរគបរ់គង

បរសិាថ ន និងនធវើណផនការបិទការោឋ ននិងសាត របរសិាថ ននឡើងវញិ។ 
គ- ការពារសុខភាពនិងសុវតថិភាពការារ។ 
ឃ- ការពារសុវតថិភាពសាធារណៈនៅកនុងនិងនៅជំុវញិតំបនក់ារោឋ នផលិតកមមនរបងកាត។ 
ង- ផាល់ការអបរ់ ំបណតុ េះបណាត ល និងផតល់ាចទិភាពការារដល់របជាពលរដឋណខមរ។ 
ច- នធវើការចូលរមួអភវិឌឍសហគមនមូ៍លោឋ ន នលើកកមពស់សុខុមាលភាព និងជីវភាពរបស់របជាជន

នៅមូលោឋ នជំុវញិតំបនក់ារោឋ នផលិតកមម។ 
ឆ- នរបើរបាស់ឱ្យអស់លទធភាពនូវកំលំងពលកមម ទំនិញ និងនសវាកមមកនុងរសុក។ 
ជ- ផតល់របាយការណ៍សតីពីរបតិបតតិការនរបងកាតជាលយលកខណ៍អកេរមករកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

មាព្ា២១ .- 
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អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវជូនដំណឹងជាលយលកខណ៍អកេរមករកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលអំពី
ការរកនឃើញធនធាននរបងកាតនិង/ឬការរកនឃើញធនធាននរបងកាតណដលមានលកខណៈពាណិជជកមម នដើមបី
នសនើសំុការអនុញ្ញា តអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាត។ រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវនសនើសំុនោលការណ៍
ឯកភាពពីនាយករដឋម្នតីមុននឹងផតល់ការអនុញ្ញា តនធវើការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាត។  

លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការជូនដំណឹងអំពីការរកនឃើញធនធាននរបងកាតនិងការអនុញ្ញា តឱ្យនធវើការ
អភវិឌឍ និងផលិតកមមនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា២២ .- 
កនុងករណីធនធាននរបងកាតណដលបានរកនឃើញមានលកខណៈរតឹមណតសកាា នុពលពាណិជជកមម អនក

ចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវោកព់ាកយនសនើសំុការអនុញ្ញា តនធវើការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាតមាន
លកខខណឌ  មករកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវនសនើសំុនោលការណ៍ឯកភាពពី
នាយករដឋម្នតីមុននឹងផតល់ការអនុញ្ញា តនធវើការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាតមានលកខខណឌ ។ 

លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការផតល់ការអនុញ្ញា តនធវើការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនរបងកាតមានលកខខណឌ រតូវ
កំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា២៣ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតណដលខកខានមនិបានអនុវតតសកមមភាពអភវិឌឍឱ្យបាននពញនលញ 

កនុងរយៈនពលោ៉ែ ងយូរ៥(របា)ំឆ្ន  ំ បនាទ បពី់កាលបរនិចេទទទួលបានការអនុញ្ញា តអភវិឌឍនិងផលិតកមមនលើក
ដំបូង អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតននាេះរតូវរបគល់តំបនចុ់េះកិចចរពមនរពៀងទងំមូលជូនរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល
វញិ នហើយកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវបានបញ្ចប។់ 

មាព្ា២៤ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលាចចតរមូវឱ្យអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតពីរឬនរចើននធវើរបតិបតតិការរួមោន

កនុងការអភិវឌឍនិងផលិតកមមនលើជរមកនរបងកាតមយួឬនរចើន ណដលសថិតនៅកនុងតំបន់ចុេះកិចចរពមនរពៀង 
នរបងកាតនផេងោន  កនុងករណីណាមយួដូចខាងនរកាម៖ 

ក- ការអភិវឌឍនិងផលិតកមមនលើជរមកនរបងកាតកនុងតំបន់ចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតណតមួយមិន
ាចចមានលកខណៈពាណិជជកមម នហើយតរមូវឱ្យមានការអភិវឌឍនិងផលិតកមមរួមនលើជរមក 
នរបងកាតទងំមូលជាមយួនឹងភាគីចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនផេងនទៀតនដើមបឱី្យមានលកខណៈ
ពាណិជជកមម ឬ 

ខ- ការអភវិឌឍនិងផលិតកមមនលើជរមកនរបងកាតរមួោន ផតល់ផលរបនោជនន៍សដឋកិចច សងគម និងរបសិទធ
ភាពកានណ់តរបនសើរខពស់ជាងរបតិបតតិការោចន់ោយណឡកពីោន ។ 

កិចចរពមនរពៀងអភវិឌឍនិងផលិតកមមរមួរតូវោកជូ់នរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលពិនិតយនិងសនរមច។ 
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មាព្ា២៥ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតមានកាតពវកិចចរបគល់សងវញិនូវចំណណកណាមយួនននផទរកឡាណដល

បានចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនៅតាមដំណាកក់ាលនីមយួៗននរបតិបតតិការនរបងកាត។  
នរៅពីកាតពវកិចចតរមូវដូចមានណចងកនុងកថាខណឌ ទី១ននមារតាននេះ អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត

ាចចនសនើសំុនៅរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលនដើមបរីបគល់សងវញិបណនថមនទៀតនោយសម័រគចិតតនូវចំណណក
ណាមយួឬទងំមូលនននផទរកឡាណដលបានចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 

លកខខណឌ និងនីតិវធីិសតីពីកាតពវកិចចននការរបគល់នផទរកឡាសងវញិរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា២៦ .- 
សកមមភាពណផនកាចប់្ សទីមណាមយួណដលចាបំាចរ់តូវនធវើនៅកនុងឬឆលងកាតតំ់បនក់ារពារធមមជាតិ តំបន់

នរពបរមុងទុកអចិន្នតយ ៍ តំបនវ់បបធម ៌ ទីតាងំរបវតតិសា្សត និងតំបនន់បតិកភណ័ឌ ជាតិ ាចចរបរពឹតតនៅបាន
លុេះណាណតមានការឯកភាពពីរកសួងឬសាថ បន័រគបរ់គងតំបនទ់ងំននាេះរសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតិពាក់
ពន័ធនានាជាធរមាន។ 

មាព្ា២៧ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវចរចាជាមយួនឹងមាច ស់ដីឬអនករគបរ់គងដីរសបចាប ់ មុននឹងនធវើ

សកមមភាពរបតិបតតិការនរបងកាត នហើយរតូវទូទតសំ់ណងនលើការខូចខាតណដលបណាត លមកពីរបតិបតតិការ
របស់ខលួន។ កនុងករណីណដលពំុមានការរពមនរពៀង អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតាចចនសនើសំុមករកសួងណរ ៉ែ 
និងថាមពលនដើមបសីរមបសរមួលរវាងអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនិងមាច ស់ដីឬអនករគបរ់គងដីរសបចាប ់  
រសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតិពាកព់ន័ធនានាជាធរមាន។ 

នីតិវធីិនិងលកខខណឌ ននការទូទតសំ់ណងរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា២៨ .- 
ទិននន័យនរបងកាតទំងអស់ណដលទទួលបានពីរបតិបតតិការនរបងកាតគឺជាកមមសិទធិរបស់រដឋនិងរតូវ

រគបរ់គងចាតណ់ចងនោយរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតាចចនរបើរបាស់ទិនននយ័នរបងកាតណដលពាកព់ន័ធនឹងតំបនចុ់េះកិចចរពម-

នរពៀងកនុងរយៈនពលសុពលភាពននកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវរបគល់រគបទិ់នននយ័នរបងកាតទងំអស់ពីរបតិបតតិការនរបងកាត

ជូនរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល នៅនពលកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវបានបញ្ចបឬ់ផុតសុពលភាព។ 

មាព្ា២៩ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវផាល់ជូនរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលនូវរាល់ពត័ម៌ាននិងរបាយការណ៍

បនចចកនទសពាកព់ន័ធនឹងរបតិបតតិការនរបងកាត។ 
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មាព្ា៣០ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលាចចនធវើការផេពវផាយជាសាធារណៈនូវពត័ម៌ានទកទ់ងនឹងបរសិាថ ននិងសងគម

ណដលពាកព់ន័ធនឹងរបតិបតតិការនរបងកាត។ 

មាព្ា៣១ .- 
រាជរោឋ ភបិាលាចចតរមូវឱ្យអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតផគតផ់គងចំ់ណណកផលនរបងកាតរបស់ខលួន

មនិនលើស២៥(នមភរបា)ំភាគរយនដើមបបំីនពញតរមូវការចាបំាចក់នុងរសុក។ កនុងករណីមានភាពាចសននកនុងការ 
ផគតផ់គងក់នុងរបនទស ការនានំចញធនធាននរបងកាតាចចរតូវបានហាមឃាត។់ 

ការចាតណ់ចងនិងកាតពវកិចចននការបំនពញតរមូវការកនុងរសុករតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៣២ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតណដលនធវើរបតិបតតិការនរបងកាតរតូវមានធានារា៉ែ បរ់ងនលើសុវតថិភាពនន

របតិបតតិការនរបងកាត នរគឿងបរកិាខ រនិងឋបនភណឌ ណដលបនរមើឱ្យកិចចរបតិបតតិការនរបងកាត នលើការខូចខាត    
បរសិាថ ន និងរតូវមានធានារា៉ែ បរ់ងនផេងៗនទៀតរសបតាមចាប់និងបទបបញ្ា តតិពាក់ព័នធនានាជាធរមាន និង
តាមឧតាមានុវតតណដលមានការឯកភាពពីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

មាព្ា៣៣ .- 
កនុងករណីមានអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនរចើនជាងមួយនៅកនុងកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតមយួ 

អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតនីមយួៗរតូវមានកាតពវកិចចទទួលខុសរតូវនោយសាមគគី។ 
 

ជាំពូរទី៤ 
 ការព្រប់ព្រងចាំណូលរដ្ឋពីសព្បងកាត 

និងភារលាភរបសរ់ដ្ឋ 

មាព្ា៣៤ .- 
រដឋមានសិទធិកនុងការចូលរមួភាគហ ុនកនុងរបតិបតតិការនរបងកាត។ ការចូលរួមភាគហ ុនរបស់រដឋរតូវ 

សនរមចនោយនាយករដឋម្នតី។ 

មាព្ា៣៥ .- 
អនកោកព់ាកយនសនើសំុឬអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត ណដលនធវើសកមមភាពណផនកាចប់្ សទីមរតូវបង់

កនរមនសវាសាធារណៈ។ 
ណបបបទនិងនីតិវធីិននការបង់កនរមនសវាសាធារណៈរតូវកំណត់នោយរបកាសអនតររកសួងរវាង

រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលនិងរដឋម្នតីរកសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ។ 
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មាព្ា៣៦ .- 
រាជរោឋ ភបិាលរតូវកាតទុ់កនូវសួយសារនរបងកាត មុនអនុញ្ញា តឱ្យអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត

នធវើការទូទតន់សាហ ុយនរបងកាតនិងណបងណចកផលនរបងកាត។ 
ផលនរបងកាតណដលនៅសល់នរកាយពីការកាតទុ់កសួយសារនិងការទូទតន់សាហ ុយនរបងកាតរតូវ

បានណបងណចកជូនរវាងរាជរោឋ ភបិាលនិងអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរសបតាមកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 
អរតាសួយសារ នីតិវធីិ វធិានកំណតត់នមល ការវាល់បរមិាណ និងទីតាងំកំណតន់ថលរតូវកំណតន់ោយ

អនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៣៧ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតរតូវសថិតនៅនរកាមនីតិរួមននរបបសារនពើពនធរសបតាមចាប់និង 

បទបបញ្ាតតពិាកព់ន័ធនានាជាធរមាន។ 

មាព្ា៣៨ .- 
សហរោសសាធារណៈនឹងរតូវបានបនងកើតនឡើងរសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតិពាកព់ន័ធនានាជា

ធរមាននដើមបនីធវើធុរកិចចកនុងវស័ិយនរបងកាត។ 
 

ជាំពូរទី៥ 
ការព្រប់ព្រងសរមមភាពរផនរសោនស្រសទមី 

មាព្ា៣៩ .- 
សកមមភាពណផនកនោន្សទីមរមួមាន ការនធវើរបរពឹតតិកមម ការដឹកជញ្ជូ ន សននិធិ និងពាណិជជកមមនរបងកាត

និងផលិតផលនរបងកាត នលើកណលងណតការលកនិ់ងការនានំចញនរបងកាតណដលអនុវតតរសបតាមកិចចរពមនរពៀង
នរបងកាត។ 

មាព្ា៤០ .- 
សកមមភាពណផនកនោន្សទីមរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យអនុវតតចំនពាេះ៖ 
១- រូបវនតបុគគលឬ  
២- នីតិបុគគលណាមយួដូចខាងនរកាម៖ 

- សហរោសសាធារណៈបនងកើតនឡើងរសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតិពាកព់ន័ធនានាជាធរមាន 
- រកុមហ ុនសហកមមសិទធិនិងរកុមហ ុនមូលធនណដលបានចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមរតឹមរតូវរសបតាម

ចាប់សតី ពីវធិានពាណិជជកមមនិងបញ្ជ ីពាណិជជកមម និងចាបស់តីពីសហរោសពាណិជជកមម 
- រកុមហ ុនពាណិជជកមមបរនទសណដលនធវើសកមមភាពធុរកិចចនៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា រសប

តាមចាបជ់ាធរមានននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

Relevant%20PL/36.pdf
Relevant%20PL/37.pdf
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មាព្ា៤១ .- 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមរតូវមានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តពី

រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរសបតាមចាបនិ់ងលិខិតបទោឋ នគតិយុតតនផេងនទៀតជាធរមាន។ 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលាចចនសនើសំុនធវើសកមមភាពធុរកិចចកនុងណផនកនោន្សទីមនលើសពីមយួបាន ប៉ែុណនត

រតូវមានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តនផេងៗោន ។  
របនភទាចជាា បណណ និងលិខិតអនុញ្ញា ត លកខខណឌ  និងនីតិវធីិននការផតល់ាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា ត

ណផនកនោន្សទីមរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៤២ .- 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមរតូវមានវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កប់នចចកនទស

សុវតថិភាពពីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល មុននឹងចាប់នផាើមសាងសង់នហោឋ រចនាសមព័នធនដើមបបីនរមើសកមមភាព
ណផនកនោន្សទីម។ 

មាព្ា៤៣ .- 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលទទួលបានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តណផនកនោន្សទីមណដលមាន 

បំណងនធវើសកមមភាពណផនកាចប់្សទីមរតូវចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមជានីតិបុគគលនោយណឡកនផេងមួយនទៀត
សរមាបន់ធវើសកមមភាពណផនកាចប់្ សទីមរសបតាមបទបបញ្ា តិតននចាបន់នេះ។ 

មាព្ា៤៤ .- 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលោកព់ាកយនសនើសំុវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កប់នចចកនទសសុវតថិភាព ាចជាា បណណ   

ឬលិខិតអនុញ្ញា តនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមរតូវបង់កនរមនសវាសាធារណៈ។ 
ណបបបទនិងនីតិវធីិននការបង់កនរមនសវាសាធារណៈរតូវកំណត់នោយរបកាសអនតររកសួងរវាង

រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលនិងរដឋម្នតីរកសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ។ 

មាព្ា៤៥ .- 
រូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលទទលួបានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តមានសិទធិសំុបនត ណកណរបសិទធិនិង

ផលរបនោជន ៍ ោកជ់ារបាតិនភាគ នផទរសិទធិ បតូរអំណាចរគបរ់គង ឬបនតជាសនតតិកមមាចជាា បណណ ឬលិខិត
អនុញ្ញា តបាន។ 

លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការសំុបនត ណកណរបសិទធិនិងផលរបនោជន ៍ ោកជ់ារបាតិនភាគ នផទរសិទធ ិ បតូរ
អំណាចរគបរ់គង ឬបនតជាសនតតិកមមរតូវកំណតន់ោយរបកាសរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

Relevant%20PL/41.pdf
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Relevant%20PL/43.pdf
Relevant%20PL/45.pdf


12 

មាព្ា៤៦ .- 
ាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តាចចរតូវបានពយួរឬដកហូតកនុងករណីរូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដល

ទទួលបានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តមិនបានបំនពញកាតពវកិចចរសបតាមលកខខណឌ ណដលមានណចងកនុង
ាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តននាេះ និងបទបបញ្ាតតិននចាបន់នេះ។ 

លកខខណឌ និងនីតិវធីិននការពយរួនិងការដកហូតាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា តរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៤៧ .- 
 រាល់គនរមាងនហោឋ រចនាសមពន័ធណផនកនោន្សទីមណដលមានទុនវនិិនោគចាបពី់៥០ ០០០ ០០០ (ហា
សិបលន) ដុលល រនឡើងនៅ រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវនរៀបចំឱ្យមានការចរចានោយមានការចូលរមួពី
រកសួងសាថ បន័មានសមតថកិចចពាកព់ន័ធជាមយួនឹងបុគគលណដលនសនើសំុនដើមបឈីាននៅដល់កិចចរពមនរពៀងវនិិ
នោគនិងនសនើសំុការឯកភាពពីនាយករដឋម្នតីមុននពលសនរមចផតល់ាចជាា បណណ ។ 

មាព្ា៤៨ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលមានសមតថកិចចកនុងការនរៀបចំបទបបញ្ា តតិបនចចកនទសណផនកនោន្សទីមមានដូច

ខាងនរកាម៖ 
- យថារបនភទគុណភាពផលិតផលនរបងកាត

 

- សននិធិនរបងកាតនិងផលិតផលនរបងកាត
 

- ការដឹកជញ្ជូ ននរបងកាតនិងផលិតផលនរបងកាត
 

- សុវតថិភាពនិងការរគប់រគងសាថ នីយនរបងកាតនិងផលិតផលនរបងកាត 
 

- របរពឹតតិកមមនរបងកាតនិងគីមីនរបងកាត និង
 

- បទបបញ្ាតតិបនចចកនទសណផនកនោន្សទីមនផេងៗនទៀត។ 
បទបបញ្ា តតិបនចចកនទសណផនកនោន្សទីមរតូវកំណត់នោយរបកាសរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។

 

មាព្ា៤៩ .- 
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវនរៀបចំណផនការនមរបស់ជាតិសតីពីការដឹកជញ្ជូ ននិងណចកចាយផលិតផល

នរបងកាតនិងឧសម័នធមមជាតិកនុងការជំរុញនិងរគបរ់គងការវនិិនោគសាងសងរ់បពន័ធបណាត ញបំពងប់ងហូរ និង
ណចកចាយផលិតផលនរបងកាតនិងឧសម័នធមមជាតិ។ រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវដឹកនានិំងសរមបសរមួល
ជាមយួនឹងរកសួង សាថ បន័ និង/ឬាចជាា ធរមានសមតថកិចចនលើការនរៀបចំណផនការនមននេះ។ 

ការអនុញ្ញា តឱ្យណផនកឯកជនវនិិនោគសាងសង់របពន័ធបណាត ញបំពង់បងហូរនិងណចកចាយផលិតផល
នរបងកាតនិងឧសម័នធមមជាតិរតូវកំណត់ឱ្យណតកំណាត់ណផនកណាមួយននរបព័នធទំងមូលឬតំបន់ផគត់ផគង់
ពាណិជជកមមមយួចំននួណតប៉ែុនណាណ េះនិងរតូវណផែកនលើលកខខណឌ បនចចកនទស សនតិសុខនិងសុវតថិភាព នសដឋកិចច
សងគមនិងនោលការណ៍របកតួរបណជង។ 

 

Relevant%20PL/46.pdf
Relevant%20PL/47.pdf
Relevant%20PL/49.pdf
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ជាំពូរទី៦ 
អធិការរិចច 

មាព្ា៥០ .- 
រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលមានសិទធិចាតត់ាងំម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតនដើមបតីាមោនរសាវរជាវ

រតួតពិនិតយនិងជំរុញការអនុវតតចាប។់ 
ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតទទលួនីតិសមបទឱ្យពិនិតយបទនលមើសដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះរសបតាម

បទបបញ្ាតតិននរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ។ 
ណបបបទនិងនីតិវធីិននការផាល់នីតិសមបទចំនពាេះម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយរបកាស

អនតររកសួងរវាងរដឋម្នតីរកសួងយុតតិធមនិ៌ងរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

មាព្ា៥១ .- 
ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតមានសិទធិនសនើ សំុជំនួយសហការពីសាថ ប័នមានសមតថកិចចពាក់ព័នធនដើមបី

ចូលរមួប្ាក បបទនលមើសដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះ។ 

មាព្ា៥២ .- 
កនុងនពលរបតិបតតិការអនុវតតចាប ់ ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតរតូវនសលៀកពាកឯ់កសណាឋ ននិង/ឬ

សញ្ញា សមាគ ល់រពមទងំមានលិខិតអនុញ្ញា តឱ្យបំនពញនបសកកមម។ 
ឯកសណាឋ ននិងសញ្ញា សមាគ ល់របស់ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតរតូវកំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៥៣ .- 
ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតមានសិទធិនធវើអធិការកិចចនលើកិចចរបតិបតតិការទងំអស់កនុងវស័ិយនរបងកាត 

នហើយចាតវ់ធិានការនិងផ្តកពិនយ័នលើរាល់បទនលមើសដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះ។ 

មាព្ា៥៤ .- 
សិទធិអំណាច តនួាទី ភារកិចច និងនីតិវធីិនផេងៗកនុងការអនុវតតរបស់ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតរតូវ

កំណតន់ោយអនុរកឹតយ។ 

មាព្ា៥៥ .- 
បុគគលណាណដលមនិសុខចិតតចំនពាេះវធិានការណាមយួរបស់ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតាចចបាឹងតវា៉ែ

កនុងរយៈនពល៣០(សាមសិប)នថៃនននថៃនធវើការនៅរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលគិតចាបពី់កាលបរនិចេទនននសចកាី
សនរមច។ 

Relevant%20PL/50.pdf
Relevant%20PL/51.pdf
Relevant%20PL/52.pdf
Relevant%20PL/53.pdf
Relevant%20PL/54.pdf
Relevant%20PL/55.pdf
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រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវសនរមចបណាឹ ងតវា៉ែ កនុងរយៈនពល៤៥(ណសសិបរបា)ំនថៃនននថៃនធវើការ
ោ៉ែ ងយូរគិតពីនថៃទទួលពាកយបណតឹ ង។ 

កនុងករណីណដលបុគគលមនិសុខចិតតចំនពាេះនសចកាីសនរមចរបស់រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល បុគគល
ននាេះមានសិទធិបាឹងតាមរយៈយនតការនផេងនទៀតរបស់រាជរោឋ ភបិាលឬនៅតុលការតាមនីតិវធីិ កនុងរយៈនពល
៩០(នៅសិប)នថៃោ៉ែ ងយូរបនាទ បពី់កាលបរនិចេទនននសចកាីសនរមចរបស់រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

 

ជាំពូរទី៧ 
សោសបបញ្ញតតិ 

មាព្ា៥៦ .- 
 ទណឌ កមមនលើបទនលមើសកនុងវស័ិយនរបងកាតននចាបន់នេះរមួមាន ការរពមានជាលយលកខណ៍អកេរ 
ការដកហូត ឬពយរួសិទធិណដលផាល់នរកាមចាបន់នេះ ការជសួជុលការខូចខាត ការផ្តកពិនយ័ ការរបឹអូស 
វតថុតាង និងនទសោកព់នធនាោរ។ 
 ការរពមានជាលយលកខណ៍អកេរ ការដកហូតឬពយួរសិទធិណដលផាល់នរកាមចាបន់នេះ ការតរមូវឱ្យនធវើ
ការជសួជុលការខូចខាត និងការផ្តកពិនយ័ នលើបទនលមើសកនុងវស័ិយនរបងកាតជាសមតថកិចចរបស់រកសួង
ណរ ៉ែនិងថាមពល។  
 ម្នតីរាជការណាណដលរបរពឹតតបទនលមើសកនុងវស័ិយនរបងកាតរតូវទទួលទណឌ កមមខាងវនិយ័រដឋបាល
តាមចាបជ់ាធរមាននោយពំុគិតដល់នទសរពហមទណឌ នផេងនទៀត។ 

មាព្ា៥៧ .- 
 បុគគលណដលទទួលរងឥទធិពលនោយផ្តទ ល់ពីនសចកតីសនរមចអំពីទណឌ កមម របស់រដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិង
ថាមពលដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះមានសិទធិនធវើបណតឹ ងនៅតុលការតាមនីតិវធីិ កនុងរយៈនពល៣០នថៃ(សាម 
សិប) នថៃ គិតចាបពី់នថៃបានទទលួនសចកតីសនរមច។ 

របាកផ់្តកពិនយ័  របាកពិ់នយ័តាមសាលរកម ឬសាលដីការបស់តុលការ ឬរបាកប់ានមកពីការ
លកវ់តថុតាង ណដលតុលការសនរមចរបឹអូសជាសមបតតិរដឋរតូវបងចូ់លថវកិាជាតិ។  
 រាជរោឋ ភបិាលាចចសនរមចផតល់រាវ នន់លើកទឹកចិតតដល់ម្នតីណដលចូលរមួកនុងករណីប្ាក បបទនលមើស  
កនុងវស័ិយនរបងកាត។ 

នីតិវធីិននការផ្តកពិនយ័នលើអំនពើនលមើសដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះរតូវកំណតន់ោយរបកាសរបស់រដឋ
ម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពល។ 

មាព្ា៥៨ .- 
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រូបវនតបុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពណសវងរុករក អភវិឌឍ ឬផលិតកមមនរបងកាត នោយោម នកិចចរពម
នរពៀងនរបងកាតដូចមានណចងកនុងមារតា៩ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី១០០ ០០០ ០០០
(មយួរយលន) នរៀល នៅ ១ ០០០ ០០០ ០០០ (មយួពានល់ន) នរៀល។  

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផតនាទ នទសពិនយ័ជារបាកចំ់ននួពី២០០ ០០០ ០០០ 
(ពីររយលន) នរៀល នៅ ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរពានល់ន) នរៀល ឬផតនាទ នទសោកព់នធនាោរពី ២ (ពីរ) 
ឆ្ន  ំនៅ ៥ (របា)ំ ឆ្ន  ំឬរតូវផតនាទ នទសទងំពីរ។ 

ចំនពាេះនីតិបុគគលណដលនធវើសកមមភាពណសវងរុករក អភវិឌឍ ឬផលិតកមមនរបងកាតនោយោម នកិចចរពម-
នរពៀងនរបងកាត ដូចមានណចងកនុងមារតា៩ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ៤ ០០០ ០០០ ០០០  
(បនួពានល់ន) នរៀល នៅ ២០ ០០០ ០០០ ០០០ (នមភពានល់ន) នរៀល។   

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកន់ទវដង។  

មាព្ា៥៩ .- 
រូបវនតបុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពបុនរសនាកនុងណផនកាចប់្សទីមនោយោម នការអនុញ្ញា តពីរដឋម្នតី

រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលដូចមានណចងកនុងមារតា១០ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី១០ ០០០ ០០០ 
(ដបល់ន) នរៀល នៅ  ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលន) នរៀល។  

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផានាទ នទសពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ២០ ០០០ ០០០ 
(នមភលន) នរៀល នៅ ១០០ ០០០ ០០០ (មយួរយលន) នរៀល ឬផតនាទ នទសោកព់នធនាោរពី ២ (ពីរ) ឆ្ន  ំ
នៅ ៥ (របា)ំ ឆ្ន  ំឬរតូវផតនាទ នទសទងំពីរ។  

ចំនពាេះនីតិបុគគលណដលនធវើសកមមភាពបុនរសនាកនុងណផនកាចប់្សទីមនោយោម នការអនុញ្ញា តពីរដឋម្នតី
រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលដូចមានណចងកនុងមារតា១០ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី៥០ ០០០ ០០០ 
(ហាសិបលន) នរៀល នៅ១០០ ០០០ ០០០ (មយួរយលន) នរៀល។  

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួននទវដង។ 

មាព្ា៦០ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតណដលយឺតោ៉ែ វកនុងការទូទត់ទឹករបាក់ណដលតរមូវនោយកិចចរពម- 

នរពៀងនរបងកាតជូនរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពីរភាគរយកនុងមយួណខតាមវធិានការ
របាកស់មាសននចំនួនទឹករបាកណ់ដលរតូវបងគិ់តចាបពី់នថៃណដលកំណតន់ៅកនុងលកខខណឌ ននកិចចរពមនរពៀង។ 

មាព្ា៦១ .- 
នីតិបុគគលណាណដលមនិបំនពញកាតពវកិចចដូចមានណចងកនុងចំណុច ក ឬ ខ ននមារតា២០ននចាបន់នេះ 

នហើយប៉ែេះពាល់ដល់បរសិាថ ន នោយការនធវសរបណហស ឬនោយនចតនារតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់ននួពី ៤០០ 
០០០ ០០០ (បនួរយលន) នរៀល នៅ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរពានល់ន) នរៀលនិងរតូវពយរួ ឬបញ្ចបកិ់ចច
រពមនរពៀងនរបងកាតនោយមនិទនគិ់តដល់សំណងននការខូចខាតនផេងៗនទៀត។ 
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កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួននទវដង។  

មាព្ា៦២ .- 
នីតិបុគគលណាណដលមនិបំនពញកាតពវកិចចដូចមានណចងកនុងចំណុច គ ឬឃ ននមារតា២០ននចាបន់នេះ 

នហើយនាឱំ្យមានពិការអវយវៈ ឬពិការភាពជាអចិន្នតយ ៍ ឬបណាត លឱ្យអនកដនទសាល ប ់ នោយការនធវស
របណហស ឬនោយនចតនារតូវផ្តកពិន័យជារបាក់ចំនួនពី៤០០ ០០០ ០០០ (បួនរយលន) នរៀលនៅ   
២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរពានល់ន) នរៀល និងពយរួ ឬបញ្ចបកិ់ចចរពមនរពៀងនរបងកាតនោយមនិទនគិ់ត
ដល់សំណងននការខូចខាតនផេងៗនទៀត។  

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួននទវដង។  

មាព្ា៦៣ .- 
បុគគលណាណដលទមាល យរបាយការណ៍ ទិនននយ័ ឬពត័ម៌ានសមាៃ តក់នុងវស័ិយនរបងកាតរតូវផ្តកពិនយ័

ជារបាកចំ់ននួពី១០ ០០០ ០០០ (ដបល់ន) នរៀលនៅ ១ ០០០ ០០០ ០០០ (មយួពានល់ន) នរៀល។ 
បុគគលណាណដលរបគល់ ឬផតល់របាយការណ៍ ទិនននយ័ ឬពត័ម៌ានកនុងវស័ិយនរបងកាត កនុងនោល

បំណងបំភានឬ់នធវើឱ្យមានការយល់ខុសដល់រកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី១០ ០០០ 
០០០ (ដបល់ន) នរៀលនៅ ១ ០០០ ០០០ ០០០ (មយួពានល់ន) នរៀល។ 

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួននទវដង។ 

មាព្ា៦៤ .- 
បុគគលណាណដលមិននោរពតាមកាតពវកិចចតរមូវដូចមានណចងកនុងកថាខណឌ ទី៣ ននមារតា២៨ និង 

មារតា២៩ ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់ននួពី៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលន) នរៀលនៅ ១០០ 
០០០ ០០០ (មយួរយលន)នរៀល។ 

មាព្ា៦៥ .- 
នីតិបុគគលណាណដលមនិបំនពញកាតពវកិចចបំនពញតរមូវការកនុងរសុកដូចមានណចងកនុងមារតា៣១ នន

ចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ៥០០ ០០០ ០០០ (របារំយលន)នរៀលនៅ១០ ០០០ ០០០ 
០០០ (ដបព់ានល់ន) នរៀលនិងពយរួឬបញ្ចបកិ់ចចរពមនរពៀងនរបងកាត។  

កនុងករណីនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដលរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួននទវដង។ 

មាព្ា៦៦ .- 
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 បុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមនោយោម នាចជាា បណណ រសបតាមកថាខណឌ ទី១ នន
មារតា៤១ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ១ ០០០ ០០០ (មយួលន)នរៀលនៅ ១០០ ០០០ 
០០០(មយួរយលន)នរៀល កនុងមយួករណី។ 

បុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមនោយោម នលិខិតអនុញ្ញា តរសបតាមកថាខណឌ ទី១ នន
មារតា៤១ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ២០០ ០០០ (ពីររយពាន)់នរៀលនៅ ១០ ០០០ ០០០
(ដបល់ន)នរៀល កនុងមយួករណី។ 

មាព្ា៦៧ .- 
បុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមនោយពំុនោរពតាមបទបបញ្ាតតិបនចចកនទសណដលនចញ 

នោយរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលរសបតាមមារតា៤៨ននចាបន់នេះរតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់នួនពី ១ ០០០ ០០០ 
(មយួលន) នរៀល នៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលន) នរៀល។ 

មាព្ា៦៨ .- 
 បុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពណផនកនោន្សទីមនោយោម នវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កប់នចចកនទសសុវតថិភាព
ពីរកសួងណរ ៉ែនិងថាមពលដូចមានណចងកនុងមារតា៤២ ននចាបន់នេះ មុននឹងចាបន់ផាើមសាងសងន់ហោឋ រចនាសមពន័ធ
នដើមបបីនរមើសកមមភាពណផនកនោន្សទីម រតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកដូ់ចខាងនរកាម៖ 

ក- ចំនពាេះនហោឋ រចនាសមពន័ធណដលមានតនមលនរកាម ៨០០ ០០០ ០០០ (របាបីំរយលន) នរៀល រតូវ
ផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់ននួ ៤ ០០០ ០០០ (បនួលន) នរៀល កនុងមយួករណីនិងរតូវផ្តែ ក
សកមមភាពសាងសងន់ានា។ 

ខ- ចំនពាេះនហោឋ រចនាសមពន័ធណដលមានតនមលនលើស ៨០០ ០០០ ០០០ (របាបីំរយលន) នរៀល រតូវ
ផ្តកពិនយ័ជារបាកចំ់ននួ ១០ ០០០ ០០០ (ដបល់ន) នរៀល កនុងមយួករណីនិងរតូវផ្តែ ក
សកមមភាពសាងសងន់ានា។ 

កនុងករណីណដលទទួលរងនូវការផ្តកពិនយ័មាងរចួនហើយ នហើយនៅណតបនតរបរពឹតតអំនពើនលមើសដណដល
រតូវផ្តកពិនយ័ជារបាកន់ទវដង នោយមនិទនគិ់តដល់សំណងននការខូចខាតនផេងនទៀត។ 

មាព្ា៦៩ .- 
បុគគលណាណដលនធវើសកមមភាពរារាងំ ឬបងកឱ្យមានការរាងំសទេះដល់ដំនណើ រការ ននការនធវើអធិការកិចច

របស់ម្នតីអធិការកិចចនរបងកាតឬម្នតីមានសមតថកិចចរតូវផានាទ នទសោកព់នធនាោរពី១ (មយួ) ឆ្ន  ំ នៅ  
៥ (របា)ំ ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ជារបាកពី់ ១ ០០០ ០០០ (មយួលន) នរៀល នៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិបលន) 
នរៀល។ 

 

ជាំពូរទី៨ 
អនតរបបញ្ញតត ិ
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មាព្ា៧០ .- 
អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត  អនកទទួលបានាចជាា បណណ    ឬអនកទទួលបានលិខិតអនុញ្ញា ត

ណដលមានសុពលភាពមុននពលចាប់ននេះចូលជាធរមានរតូវោក់លិខិតនសនើសំុរដឋម្នតីរកសួងណរ ៉ែនិង
ថាមពល នដើមបពិីនិតយកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត ឬាចជាា បណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញា តនទបើងវញិ និង/ឬនធវើការណក
សរមួលកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត ឬាចជាា បណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញា តទងំននាេះរសបតាមបទបបញ្ាតតិននចាបន់នេះ
។ 

កនុងរយៈនពលោ៉ែ ងយូរ១(មយួ) ឆ្ន  ំនរកាយកាលបរនិចេទចូលជាធរមានននចាបន់នេះ អនកចុេះកិចចរពម-
នរពៀងនរបងកាត ឬអនកទទួលបានាចជាា បណណ  ឬអនកទទលួបានលិខិតអនុញ្ញា តដូចមានណចងកនុងកថាខណឌ ទី១
ននមារតាននេះរតូវអនុវតតនូវលកខខណឌ និងបទបបញ្ាតតិនានាដូចមានណចងកនុងចាបន់នេះ។ 

មាព្ា៧១ .- 
 រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលណដលពំុមានាចជាា បណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញា ត ដូចមានណចងកនុងកថាខណឌ ទី១ 
ននមារតា៤១ ននចាបន់នេះរតូវបំនពញណបបបទនសនើសំុាចជាា បណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញា តឱ្យបានចបស់ពវរគបក់នុង 
រយៈនពល១(មយួ) ឆ្ន  ំនរកាយនពលចាបន់នេះចូលជាធរមាន។ 

 

ជាំពូរទី៩ 
អវសានបបញ្ញតត ិ

មាព្ា៧២ .- 
បទបបញ្ាតតិទងំទាយណាណដលផទុយនឹងចាបន់នេះរតូវទុកជានិរាករណ៍។ 

មាព្ា៧៣ .- 
 ចាបន់នេះរតូវបានរបកាសជាការរបញាប។់ 
  

 ចាបន់នេះរតូវបានរដឋសភាននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា 
 អនុមត័នានថៃ................ណខ.......ឆ្ន .ំ....ស័ក ព.ស......... 
 រតូវនឹងនថៃទី........ ណខ.......... ឆ្ន .ំ........... នាសមយ័របជំុ

រដឋសភានលើកទី......នីតិកាលទី.......។ 
 នថៃ..................... ណខ......... ឆ្ន .ំ......ស័ក ព.ស. ....... 
 រាជធានីភននំពញ នថៃទី....……...ណខ...........ឆ្ន .ំ.............. 

ព្បធានរដ្ឋសភា 
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ឧបសមព័នធថ្នចាបស់តពីីការព្រប់ព្រងសព្បងកាតនិងផលតិផលសព្បងកាត 
សោទ នុព្រម 

ការដ្ឹរជញ្ជូន  សំនៅដល់ការដឹកជញ្ជូ ននរបងកាតនិងផលិតផលនរបងកាត តាមមនធាបាយដឹកជញ្ជូ នផលូវ
នោក ផលូវណដក និងផលូវទឹក រមួបញ្ចូ លបំពងប់ញ្ជូ ននម និងរបពន័ធបំពងប់ញ្ជូ នរង។ 
ការនាាំសចញ សំនៅដល់សកមមភាពនានំចញ នរបងកាតនិងផលិតផលនរបងកាត។ 

ការសធវើព្បព្ពឹតតិរមម សំនៅដល់ការបញ្ចុ េះសីតុណហ ភាពនដើមបពីរាវឧសម័ន ការចរមាញ់ ការបនេុទធ ការណញក 
និងការលយបនងកើនគុណភាពនននរបងកាត ផលិតផលនរបងកាត និងគីមនីរបងកាត នលើកណលងការនធវើរបរពឹតតិ
កមមនៅការោឋ នផលិតកមមនរបងកាត។ 

ការរសវងររុររ សំនៅដល់ការសិកាភូគពភសា្សត សិលវទិា រូបភូគពភសា្សត គីមភូីគពភសា្សត ឋាន
នលខា និងវសិវកមមភូគពភសា្សត ការខងួអណាូ ងណសវងរុករក ការខងួអណាូ ងវាយតនមល និងរបតិបតតិការនផេង
នទៀតកនុងការនរបើរបាស់ឋបនភណឌ នានាសរមាបន់ោលបំណងណសវងរុករកធនធាននរបងកាត។ 

រររព្បសទិធិនិងផលព្បសោជន៍ សំនៅដល់ដល់ការនផទរសិទធិ ឬការលកភ់ាគហ ុន ឬការបនងកើតសមពនធ
ាចជីវកមម ឬការចងសមពនធភាពឬនដគូធុរកិចច ឬការនផទរផលរបនោជនឬ៍ចំណណកណាមយួននផលរបនោជន ៍
ឬការចុេះកិចចរពមនរពៀងធុរកិចចនផេងៗពាកព់ន័ធនឹងការនផទរផលរបនោជនន៍ៅកនុងកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត 
ណដលនធវើនទបើងរសបតាមចាបនិ់ងបទបបញ្ាតតិពាកព់ន័ធនានាជាធរមាន។ 
រិចចព្ពមសព្ពៀងសព្បងកាត សំនៅដល់កិចចសនាណបងណចកផលនរបងកាតឬទរមងកិ់ចចសនានរបងកាត
នផេងនទៀតសរមាបក់ារអនុវតតសកមមភាពណផនកាចប់្ សទីម ណដលមានអំនណាយផលកានណ់តលែរបនសើរចំនពាេះរដឋ
និងផលរបនោជនន៍សដឋកិចចសងគមរបស់ជាតិ។ 
រីមីសព្បងកាត សំនៅដល់ផលិតផលទងំឡាយណាណដលបានផលិតនោយរបរពឹតតិកមមគីមនីរបងកាត។ 
ចាំណុចសផទរទទួល សំនៅដល់ចំណុចនផទរទទលួសិទធិជាមាច ស់នលើផលនរបងកាតណដលនឹងកំណតន់ៅកនុង
កិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 
ជព្មរសព្បងកាត សំនៅដល់បណតុ ំ នរបងកាតកនុងសិលណដលមានលកខណៈតាមរទងរ់ទយននរសទប់
សិលនីមយួៗនិង/ឬនផទប៉ែេះោន រវាងនរបងកាតនិងទឹកកនុងរសទបន់នាេះ។ 
ឋបនភណឌ  សំនៅដល់នរគឿងបរកិាខ រ នរាងចរក បំពងប់ងហូរ និងទពវសមាភ រៈនផេងៗសរមាបរ់បតិបតតិការ
នរបងកាត នលើកណលងណតកបា៉ែ ល់ដឹកជញ្ជូ ននរបងកាតឬកបា៉ែ ល់ដឹកសមាភ រៈផគតផ់គងនិ់ងោរំទនផេងៗ។ 
តាំបន់ចុះរិចចព្ពមសព្ពៀង សំនៅដល់បលុកនរបងកាតណដលបានចុេះកិចចរពមនរពៀងរបងកាតរចួ សរមាបន់ធវើ
របតិបតតិការនរបងកាត។ តំបនចុ់េះកិចចរពមនរពៀងាចចណរបរបួលនៅតាមដំណាកក់ាលនីមយួៗ ននការរបគល់នផទ
រកឡាសងវញិ រសបតាមបទបបញ្ាតតិនិងលកខខណឌ កនុងកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 

ទិននន័យសព្បងកាត សំនៅដល់ទិនននយ័ទងំអស់កនុងទរមងន់ដើម របរពឹតតិកមមរចួ បករសាយរចួពាកព់ន័ធ
នឹងរបតិបតតិការនរបងកាត មានជាាចទិ៍ទិនននយ័ភូគពភសា្សត រូបភូគពភសា្សត គីមភូីគពភសា្សត ណផនទីនលើនផទ
ដីនិងនរកាមដី សំណាកគំរូ បនចចកនទសភូគពភសា្សត អណតូ ងខងួ ការនធវើនតសតអណតូ ង លទធផលការារវភិាគ 
ផលិតកមម វសិវកមម និងទិនននយ័បនចចកនទស។ 
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ទីា ាំងរាំណត់ថ្ថៃ សំនៅដល់ទីតាងំណដលរាជរោឋ ភបិាលនិងអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាតឯកភាពោន
ដូចមានណចងកនុងកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 

ធនធានសព្បងកាត សំនៅដល់នរបងកាតណដលមាននៅកនុងធមមជាតិតាមដំនណើ រវវិតតភូគពភសា្សតនិង/ឬជា
លទធផលននការទញយកនិងផលិតកមមនរបងកាត នៅកនុងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបនតយយននរពេះរាជាណា
ចរកកមពុជា រមួទងំបាតសមុរទនិងរសទបដី់នរកាមបាតសមុរទននតំបន់នសដឋកិចចផ្តត ចមុ់ខនិងតំបនខ់ពងរ់ាប
បាតសមុរទ រពមទងំតំបនន់ផេងៗនទៀតណដលរពេះរាជាណាចរកកមពុជាមានសិទធិអធិបនតយយ។ 
បុសរសនា សំនៅដល់ការណសវងរុករកនដើមបកំីណតស់កាា នុពលភូគពភសា្សតនរបងកាតជំហានដំបូងនោយ
មនិមានសិទធិនធវើការអភវិឌឍនិងផលិតកមម។ 
បតូរអាំណាចព្របព់្រង សំនៅដល់ការផ្តល ស់បតូរនោយផ្តទ ល់ឬនោយរបនោលននការរគបរ់គងរបស់អនកចុេះ
កិចចរពមនរពៀងនរបងកាត ឬរូបវនតបុគគលឬនីតិបុគគលណដលទទួលបានាចជាា បណណ ឬលិខិតអនុញ្ញា ត តាមរយៈការ
រមួបញ្ចូ លោន  ការលកភ់ាគហ ុន ឬការនផទរអតថរបនោជនន៍នទុននផេងនទៀត ឬការលកន់ានាតាមរយៈរបតិបតតិ
ការណតមយួ ឬនស រនីនរបតិបតិតការណដលទកទ់ងពីអនកនផទរសិទធិមយួ ឬនរចើននៅអនកទទួលបានការនផទរសិទធិ
មយួឬនរចើន។ 
ព្បតិបតតិការសព្បងកាត សំនៅដល់រាល់សកមមភាពណសវងរុករក អភវិឌឍ និងផលិតកមមនរបងកាតណដល
បាននធវើនឡើងនៅកនុងតំបនចុ់េះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត រសបតាមកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។ 
សព្បងកាត សំនៅដល់នរបងនៅ ឧសម័នធមមជាតិ និងអីុរដូកាបរួនផេងនទៀតនទេះជាសថិតកនុងសភាពរងឹ រាវ 
ឧសម័ន កនុងសាថ នភាពធមមជាតិ និងរាល់សារធាតុនផេងនទៀតណដលជាសមាសធាតុផេជំាមយួអីុរដូកាបរួននាេះ។ 
បៃុរសព្បងកាត សំនៅដល់ទីតាងំណដលមាននិោមការជាកល់ករ់តូវបានកំណតន់ោយរកសួងណរ ៉ែនិង
ថាមពលសរមាបផ់តល់សិទធិណសវងរុករក អភវិឌឍ និងផលិតកមមនរបងកាត។ 
ផលតិរមម សំនៅដល់ការផលិតនរបងកាត រមួទងំការខងួនិងណថទអំណាូ ងផលិតកមម ការបាញ់បញ្ចូ ល 
ការបនងកើនរបសិទធភាពទញយក របរពឹតតិកមម ការសតុកទុកនរបងកាតសរមាបក់ារដឹកជញ្ជូ ន រពមទងំ
សកមមភាពទងំឡាយណាណដលពាកព់ន័ធនឹងផលិតកមមនរបងកាត នៅកនុងការោឋ ននរបងកាត។ 
ផលតិផលសព្បងកាត សំនៅដល់ផលិតផលទងំឡាយណដលនកើតនចញពីនរបងកាតនោយឆលងកាត់
របរពឹតតិកមមនានា។ 
ាណិជជរមម សំនៅដល់ការផគតផ់គង ់ ការណចកចាយ ការលក ់ ការនានំចញ និងការនាចូំលនរបងកាត 
ផលិតផលនរបងកាត រមួទងំការបញ្ចូ លឧសម័នឥនធនៈកនុងធុង ឬកំប៉ែុង។ 
លរខណៈាណិជជរមម សំនៅដល់ការរកនឃើញធនធាននរបងកាតណដលាចចឱ្យនធវើការអភវិឌឍ និងផលិតកមម
បាន។  
វិសយ័សព្បងកាត សំនៅដល់សកមមភាព ណផនកាចប់្ សទីមនិងណផនកនោន្សទីម និងសកមមភាពសំខាន់ៗ ណដល
ពាកព់ន័ធ។ 
សកាត នុពលាណិជជរមម សំនៅដល់ការរកនឃើញធនធាននរបងកាតណដលពំុាចចនធវើការអភវិឌឍ និង
ផលិតកមមបានភាល មៗ ប៉ែុណនតាចចនឹងមានលកខណៈពាណិជជកមម នៅនពលមានលកខខណឌ សមរសប។ 
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សននិធិ សំនៅដល់ការសាុកទុកនរបងកាត ផលិតផលនរបងកាត និងគីមនីរបងកាត នៅទីតាងំនលើដី កនុងដីនិង
កបក់នុងដី បណណត តទឹក និងកនុងលែ ង នោយមានឋបនភណឌ សរមាបក់ារទទួល ការសតុក និងការបនញ្ចញ។ 
សយួសារសព្បងកាត សំនៅដល់បរមិាណនរបងកាតណដលរដឋហូតយកពីបរមិាណផលិតកមមនរបងកាត
ណដលអនកចុេះកិចចរពមនរពៀងរបងកាតបានផលិត។ 

សសាហ៊ុយសព្បងកាត សំនៅដល់ចំណាយសរមាបរ់បតិបតតិការនរបងកាតនៅកនុងតំបនចុ់េះកិចចរពមនរពៀង
ណាមយួរបស់អនកចុេះកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត រសបតាមកិចចរពមនរពៀងនរបងកាត។  

អភិវឌ្ឍ សំនៅដល់ការគូសបលង ់ ការសាងសង ់ ការតនមលើងឋបនភណឌ សរមាបផ់លិតកមម ការខងួអណតូ ង
ផលិតកមម និងរពមទងំសកមមភាពទងំឡាយណាណដលពាកព់ន័ធនឹងការអភវិឌឍរបស់អនកចុេះកិចចរពមនរពៀង
នរបងកាត រសបតាមលកខខណឌ ណដលមានណចងនៅកនុងលិខិតអនុញ្ញា តផលិតកមម។ 
អនរចុះរិចចព្ពមសព្ពៀងសព្បងកាត សំនៅដល់នីតិបុគគលណដលបានចុេះហតថនលខានលើកិចចរពមនរពៀង
នរបងកាតជាមយួរាជរោឋ ភបិាលកមពុជា។ 
ឧសមន័ធមមជាតិ  សំនៅដល់អីុរដូកាបរួកនុងសភាពជាឧសម័នណដលផលិតនចញពីអណតូ ង ដូចជាឧសម័ននសើម
ឧសម័នសៃួត និងឧសម័នណដលសល់ពីការដកអីុរដូកាបរួរាវ។ 
 


