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ភាគីេទនឹងពីធីសរបែន�ម
ក�ុងនាមជាភាគីេទនឹងពិធីសរក

តេហ្សណា ស�ីពីជីវសុវតិ�ភាពេទ

ស�ីពីជីវៈច្រម� ្រត�វបានេ "ពិធីស" ។

េដយឈរេលេគាលកទី១៣ ៃនេសក�ីែថ�ងករណ៏េនទី្រក�ងរីយ៉ូ សី�ពីបរិស
និងករអភិវឌ្ឍ
េដយអះអងជាថ�ីនូវអភិ្រកម្រប�តជាមុន 
�
ែដលបានែចងក�ុងេគាលក ទី
១៥ ៃនេសចក�ីែថ�ងករណ៏េនទី្រក�ងរី សី�ពីបរិស�ន និងករអភិវ។
េដយទទួលស�ពីត្រម�វរផ�ល់នូវវិធានករេឆ�យតបសម�េនទីកែន�ង ែដ
មានករខូចខត ឬលទ�ភាពែដលអមានករខូចខត្រគប់្រគាន់ខ�ឹមសរៃ
ពិធីសរ
េយាងេលមា២៧ ៃនពិធីសរ បានឯកភាពដូចតេ
មា្រ១

េគាលបំណ
េគាលបំណងៃនពិធីសរបែន�មេនះគឺេដម្បីរួមចំែណកដល់ករអភិរក្ស និងេ្រប្យ 
និរន�រភាពៃនជីវច្រម�ះ េដយយកចិត�ទុក់ពីហន ិភ័យេលសុខភាពមនុស្ស ត
ករផ�ល់នូវនីតិវិធនិងច្បោប់អន�តិេលករទទ ួលខុស្រត�វែផ�កច្បោប់និងសំណងច
ខតទក់ទងេទនឹងសរពង�កយែកៃ
មា្រ២

ករេ្រប្របាស់វក
១. វក្សស័ព� ែដលបានេ្របងមា្២ៃនអនុស�� ស�ីពីជីវៈច្រម� ចប់ពីេពលេនះតេទ
េហ "អនុស�� " និងក�ុងមា្៣ៃនពិធីសរ្រវយកមកេ្របក�ុងពិធីសរបែន�មេែដរ។
២. វក្សស័ព� េលសពីេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ក�ុងពិធីសរ ៖

(ក) "សនិ�សីទៃនភាគ ី ែដលេធ�ជាកច�្រ
ិ
ប ជុំរបស់ភាគីេទនឹងព" មាន័យថា
ជាសនិ�សីទៃនភាគី េទនឹងអនុស��េធ�ជាកិច�្របជុំរបស់ភាគីេទនឹង
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(ខ) "ករខូចខ" សំេដដល់ផលប៉ះពល់អវិជ�មានមកេលករអភិរក្សនិងក
្របាស់េដយនិរន�រភជីវៈច្រម� េដយយកចិត�ទុកដក់ដល់ហនិភ័យមកេលសុខ
មនុស្ស 
(១) អចវស់ែវងបាន ឬេមលេឃញជាកង េនេពលណាែដលព័ត៌ម
បឋមខងវិទ្យោស�ស� ្រត�វបានបេង�ទទួលស�ល់េដយអជា�ធ
សមត�កិច�ែដលគិតគូរដល់ករែ្រប្រ

ប៉ះពល់េលមនុសនិងករែ្រប្រប�

ធម�ជាតិ និ
(២) មានសសំខន់ដូចបានែចងក�ុងកថាខ័ណ៣ខងេ្រ
(គ) "្របតិបត�ករ" សំេដដល់រូបវនបុ គ�លណាពក់ព័នក�ុងករ្រត�តព
�
ិនិត្យ

ផា�ល់ ឬ្របេយាលៃនសរពង�កយែកៃច�រស់ ែដលអចរួមប��ូលទំងអ�កក
អនុ ��ត ែដលបានដក់លក់សរពង�កយែកៃេនេលទីផ្សោរ អ�កបេង�ត អ�កផល
អ�កជូនដំណឹង អ�កនាំេចញ អ�កនាំចូល អ�កកន់ ឬអ�កផ�ត់ផ�ង់ប ានកំណតងច្បោប់ជា
(ឃ) "វិធានករេឆ�យ" សំេដដល់សកម�ភាពសម�សប េដម្ប

(១) ករព រ កត់បន�យជាអប េធ�កហុំព័ ទ�  េធ�កកត់បន�យ ឬ
េជៀសេអយផុតពករខូចខត េអយបានស
(២) ស�ជីវៈច្រម� តមរយះសកម�ភាពនឹង្រត�វអនុវត�ន៏តមលំដប់ល
ដូចតេទ 
(ក) េធ�ករស�រជីវៈច្រម� េអយដូចសភាពេដមែដលមានមុន
ខូចខតបានេកតេឡង ឬករស�រេអយបានសមមូលគា� និងស�រដ
ណាមួយែដលអជា�ធរកំណត់ថាេធ�ែលងេទមុខេ
(ខ) េធ�ករស�រេដយជំនួសមកវិញនូវករបាជីវៈច្រម�
និងសភាពេដមរបស់វេនេពលែតមួយ ឬ្របេភទេ្រប្របាស់ដៃទេទ
េនេពលែតមួយ ឬេអយបានសម�សបេនេលភូមិស�ស�េ
៣. ផលប៉ះពល់អវិជ�មា"ធ�ន់ធ�រ" នឹង្រត�វកំណត់េដយឈរេលកត� ដូច
(ក) ករផ ស់ប�ូរជាអចិៃ�ន�យ៏ ឬក�ុងរយេពលែវងនឹង្រត�បាចត់ទុកថ ជករ
ផា�បបបូរែដលមត
ា
យេចែកែ្របលឡងវ តញតមរយករសតមលក�ណធម�ជាតិ េនក�រយៈ
េពលសម�សបណាមួ
(ខ)

ទំហំៃនករែ្រប្រប�លែផ�កបរិមាណ ឬគុណភាពែដលប៉ះពល់ជាអវិជ

សមាសភជីវៈច្រម�
(គ) ករកត់បន�យៃនសមាជីវៈច្រម� េដម្បីផ�ល់ទំនិញ និងេសវក
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(ឃ) ទំហំៃនផលប៉ះពល់អវិជ�មានេលសុខភាពមនុស្សេនក�ុងបរិបទៃសរ
មា្រ៣

វិសលភ
១. ពិធីសរបែន�មេនះ អនុ វត�ចំេពះកខូចខែដលបណា�លមកពីសរពង�កយែកៃច�
ែដលមាន្របភពក�ុងចលនាឆ�ងែដន សរពង�កយែកៃច�រសងេនាសំេដដល់

(ក) សរពង�កយែកៃច�រស់ ែដលយកមកេ ្រប្របាស់េដយផា�ល់ ជ

ចំណីសត� ឬស្រមាប់េធ�ែកៃច�
(ខ) សរពង�កយែកៃច�រស់ មានេគាលេដស្រមាប់េ្រប្របាស់ក�ុងម
(គ) សរពង�កយែកៃច�រស់ មានេគាលបំណងេដយេចតនាដក់ក�ុ
២.

ទក់ទងនឹងចលនាងែដនអន�រជាតិពិធីសរបែន�មេអនុ វត�េលករខូចខតបណ

មកពីករេ្របស់សរពង�កយែកៃច�រស់ែដអនុ��តដូ ចបានែចងក�ុងកថាខ័ ទី
១ខងេល
៣. ពិធីសរបែន�មេនអនុ វត�ផងែដរេលករខូចខតបណា�លមកពីចលនាឆនអេចតនា
ដូចមានែចងក�ុងមា១៧ៃនពិធីសរ្រពមទំងករខូចខតបណាចលនាឆ�ងែដ
េល�សច្បោប់ មានែចងក�ុង២៥ ៃនពិធីសរ
៤. ពិធីសរបែន�មេនអនុ វត�េលកខូចខតបណា�លមកពីចលនាឆ�ងៃនសរពក
ែកៃច�រស់ែដលគិតចប់ពករចូលជាធរស្រមាប់ភាគីែដយុតធិករេលចល
ឆ�ងែដន។
៥.

ពិធីសរបែន�មេនអនុ វត�េលករខូចខតែដលបានេេទ្បងេនក�តំបន់ៃន្រពំែដ

យុតធិករជាតិរបស់ភា
៦. ភាគីនានាអចេ្រប្របាស់លកែដលបាែចងេនក�ុងច្បោជាត េដម្បីេដ�ស

ករខចខតែដលេកតេនក�ុង្រពំែដនៃតធិករជាត

៧. ច្បោប់ជាតិែដលអនុវត�ពិធីសរបែន�មេនះ អនុ វត�ន៏ផងែដរេលករខូចខតបណា
កពីចលនាឆ�ងែដនៃនសរពង�កយែកៃចពីបណា�្របេទសមិនែមនជាភ
មា្រ៤

សេហតុកម�
្រត�វបេង�ទំនាក់ទំនងេហតុផមួយរវងករខូចខត និងសរពង�កយែកែដលជ
ប�
� ្រា�វលដះស�យ អនុ េលមតមច្បោប់
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មា្រ៥

វិធានករេឆ�យ
១. ក�ុង្រពឹត�ករណ៏េកតមានករខូចខត ភាគីនានា្រត�វត្រម�វេករមួយ ឬេ្រចន
ែផ�កតមករកំណេដយអជា�ធរមានសមត�កិច� េដ ៖

(ក) ជូនដំណឹងជាបនា�ន់ដល់អជា�ធរមានសមត
(ខ) វយតៃម�ករខូចខត 
(គ) ចត់វិធានករេឆ�។
២. អជា�ធរមានសមត�កិច�្រត
(ក) េធ�អត�ស��ណ្របតិបត�ិករ ែដលបណា�លេអយមានករ
(ខ) វយតៃម�ករខូចខត 
(គ) កំណត់វិធានករេឆ�យតបណាមែដល្រតិបត�ិករគួរយកមកអនុ វត�ន៏ ។
៣.

េនទីកែន�ងណាែដលមានព័ត៌មានពក់ព័ន� រួមទនព័ត៌មានវិទ្យោស �

ព័ត៌មាែដលមានក�ុងបណា�ញផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជីវសុវតិ�ភាព ែដលប��ក
ភា្រគប់្រគាន់ ែដលបណ
ា �លេអយករខូចខត្របសិនពុំបាវិធានករេឆ
តបទនេពលេវល ដូចេនះ្រត�វត្រម�វេអយ្របតិបត�ិករចត់វិធានករ េដម្បពីក
ខូចខតទំងេន
៤.

អជា�ធរមានសមត�កអចអនុវត�វិធានករេឆ�យតបសម�សប ជាពក�ុងករណី

ែដល្របតិបត�ិករខកខនពុំបានចត់វិធ
៥.

អជ ធរមានសមត�កិចមានសិទិ�ទទួលបមកវិញពី្របតិបត�ករនូវៃថ�េដម

និងក

ចំណាែដលេកតេឡងេដយៃចន្ទក់ទងនឹងករវយតៃម�ៃនករត និងករអន
វត�វិធានករេឆ�យទំងេនាះេអយបានសម�សប។  ភាគែចងេនក�ុងច្ប
ជាតិរបសខួ�យលដយ េសបយ័តមស�នភាពដៃទេទៀត ែដល្របតិបត�អមិនត្រម�វេ
យទទួលបន�ុកសងៃថ�េដមនិងករចំយ។

៦. េសចក�ីសេ្រមចរបស់អជា�ធរមានសមត� ែដលត្រម�វេអយ្របតិបត�ិករវិធានក
េឆ�យតប គួរមានេហតុផល្រតឹម្រត�វ។ េសចក�ីសេ្រមចេនាះ គួរណឹង ដល់្របតិបត�ិករ។
ច្បោប់ជ្រត�វផ�លជសំណងរួមទំងកលនុវត�ភាប់ករ្រត�តពិនិត្យែផ�កតុល
និងរដ�បលៃនេសចក�ីសេ្រមចេនាះ។ អនុេលច្បោប់ជាតិ អជា�ធរមានច្� រត�
ជូនដំណឹងដល់្របតិបត�ិករផងែដរពីមធ្យោបាយែដលអចេធ�េទន។ បណ�ឹងេសេរ
េទនឹងមេធ្យសំណងេនាះ មិន្រត�វេររ អជា�មានសមត�កិច�ពីករចត់វិធ
េឆ�យតបេនាះ ក�ុងកេទសៈសម�សបេឡយ ្របសិនេបច្បជាតិមិនបានែច
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៧.

ក�ុងកអនុ វត�មា្រតេនះ និងេដយមានេលករកំណត់អត�ន័យៃនវិធានក

េឆ�យតបជាក់លក់ េដម្បីត្រម�វេអយអជា�ធរមានសមត�កិច�ច តគីនានា
វយតៃម�េអយសម�សេតវិធានករេឆ�យតបទំង

្រតវបានែចងក�ុងច្បោប់

េហយ ឬេន ស�ីពីករទ លខុស្រត�វែផ�ករដ�ប្បេវណ
៨. ្រត�វអនុវត�វិធានករេឆ�យតបេដយអនុេលមតមច្
មា្រ៦

អ�� ្រតកម
១. ក�ុងច្បោប់ជាតិ ភាគីែចងអំពីអ��្រតកម� ដូចខងេ្រក
(ក) េ្រគាះមហន�រយធម�

(ខ) ស�ង�ម ឬករបះេបារក�ុងស
២. ក�ុងច្បោប់ជា ភាគីនាអែចងអំពីអ��្រតកម�ដៃទេទៀត ឬករកត់បន�ែដល
ភាគីអចពិចរណាេធ�េ

មា្រ៧

ករកំណត់េពលេវ
េយាងតមច្បោប់ជាតិ ភាគីនានាអច
(ក) េពលេវលកំណត់ចស់លសឬេពលេវល្របហក់្ររួមទំងសកមភា
ទក់ទងនឹងវិធានករេឆ�យតប 
(ខ) ករចប់េផ�មៃនរេពលែដលបានកំណត់
មា្រ៨

ករ្រមិហិរ�� ប្បទ
ក�ុងច្បោប់ជាតិ ភាគចែចងអំពីកក្រមិហិរ��ប្បទ

ស្រមាប់ទត់េលៃថ�េដម 

និងករចំណាយទក់ទងនឹងវិធានករេឆ�

មា្រ៩

សិទិ�ៃនបណ�ឹងេសេរ
ពិធីសរបែន�មេនះ មិនកំណត់្រពំែដន ឬដក់កំហិតដល់សិទ�ិេសេរ ណងែដល ្របតិបត�
ករអចជំទស់េទនឹងបលណាមួយ
មា្រ១០

ការធានាែផ�កហិរ�� ប្បទ
១. ភាគីនានារក្សោសិទ�ិេែចងេនក�ុងច្បោប់អំពីកធានាដល់ែផហិរ��ប្បទ
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២. ភាគីនានា្រត�វអនុវទ�ិ ដូចមានែចងក�ុងកថាខ័ណ�១ខងេល េដម្បីេអសង�តិ
ភាពជាមួយសិទនិងកតព�កិច�េនេ្រកមច្បោប់អន�រជាតិេដយគិតគូរពីកថេ្រក
ចំនួន៣ របស់ពិធីសរ
៣. កិច�្របជុំទ១ របស់សិន�ិសីទៃនភាគ ីេធ�ជាកិច�្របជុំភាគីេទនឹងពិធីសរ បនា�ប់ពី
បែន�មេនះចូលជាធរមាន ្រត�វេស�េលខធិករដ�នេដម្បីេរៀបចំេធ�ករសិក
ទូ លយែដល្រតេផា�តេលប
� �ដូចខងេ្រកមក�ុងចំេណាមប��ដៃទេ
(ក) គំរូៃនយន�កធាហិរ��ប្បទ
(ខ) ករវយតៃម�ៃនផលប៉ះពល់សង�ម និងបរិស�នៃនយន�ក រេន ាះ ជាពិេ
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ ន
(គ) អត�ស��ណកម�ៃនអង�ភាពសម�បេដម្បីផ�លករធែផ�កហិរ��ប្បទ។
មា្រ១១

ករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�ស្រ
សកម�ភាពេល�សច្បោប់អន�រ

ពិធីសរបែន�មេនះ មិន្រត�វប៉ះពល់ដល់សិទិ� និងកតព�កិច�របស់រដ�េនេ្រកមបរិ
អន�រជាតិទក់ទងនឹងករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ� ស្រមាប់សកម�ភាពេល�សច្បោប
មា្រ១២

ករអនុវត� និងទំនាទំនងនឹង

ករទទួលខុស្រត�វែផ�ករដ�ប្បេ
១.ភាគីនគួ រែតែចងេនក�ុងច្ប ោប់ជាតិខ�ួយនូវបរិធានច្បោប់ និងនីតិវិធីស្េដ

�សយករខូចខ ត។ េដមី្បអនុវត�កតព�កិេអយបានសម�

ភាគ ីន្រត�វច

វិធានករេឆ�យតប េដយអនុេលមតមពិធីសរបែន�មេនះ ដូចខ៖
(ក) អនុវត�នូវច្បោប់ជាតិែដលមាន�សប់ េដយរួនូវបរិធាច្បោប់ទូនិង
នីតិវិធីមួយចំនួនែដលអអនុ វត�បាស�ីពីកទទួលខុ ស្រត�សំណងរដ�ប្បេវណី
(ខ) អនុ វត� ឬេរៀបចំបរិធានច្បោប់ និងន ីតិវ នានាេករទទួលខុស្រតសំណងរដ�
ប្បេវណី ដច់េដយែឡក ស្រមាប់េគាលបំណ
(គ) អនុវត� ឬេរៀបចំ ប�ូ� លគា�នូចំណុចទំងពីរខងេ (ក) និង(ខ)។

២. េដយមានេគាលបំណងផ�ល់នូវបរ និងនីតិវិធីនាេអយបានសម�សប ឬ្រ
្រគាន់ ក�ុងច្បោប់ជស�ីពីករទទួលខុស្រតសំណងរដ�ប្បេវណី ស្រមាបខូចខតរូ
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រងក យ ឬសមា ែដលពក់ព័ន�ជាមួយករខូចខត នកំណត់េនក�ុមា្២ កថ
ខ័ណ� ទី២ (ខ) ភាគីនានា្រត
(ក) បន�អនុ វត�នូវច្បោប់ែដលមាន� សប់ស�

ីពីករទទួលខុសំណងរដ�ប្បេវណ
(ខ) េរៀបចំ និងអនុ វត� ឬបន�អនុវត�ន៏ ច្បោប់ស�ីពីករទទួលខុស្សំណងរដ�ប្បេវណី
ជាពិេសស ស្រមាប់េគាលបំណងេ
(គ) េរៀបចំ និងអនុ វត� ឬបន�អនុ វត�ន៏ ចំនុ ច (ក) និង(ខ)។
៣. ក�ុងេពលកំពុងេរៀបចំច្បោប់ស�ីពីករទទួលខុស្សំណងរដ�ប្បេវណី ដូចមានែចងក�ុ
អនុកថា ខ័ណ�(ខ) ឬ(គ) ៃនកថាខ័ណ�១ ឬ២ ខងេល ភាគីនានា េលកយករលបប�
�
នីមួយៗ ក�ុងចំ េណាបព�ដៃេទៀតដូចរងល្រកមមកេដះ�សេអយបានសម�សប
(ក) ករខូចខ

(ខ) ស�ង់ដរៃនករទទួលខុស្រត�វ េដយរួមទំងករទទួលខុស្រត�វែផ�កច្ង 
ឬករទទួលខុស្រត�វែផច្បោែផ�កេលកំហុសជាក់ែស�
(គ) ករដក់បន�ុកៃនករទទួលខុស្រត�វេអយបា
(ឃ) សិទិ�ទមទរសំ។
មា្រ១៣

ករវយតៃម� និងករែកស្
សនិ�សីទរបស់ភគី

ែដលបេ្រមជាកិច�្រប ជុំរបស់ភាគីេទនឹងពិធីសេរៀបចំកែក

ស្រម�ពី្របសិទ�ភាពៃន ពិធីសរបែន�មេនះក�យៈេពល៥ឆា�ំ បនា�ប់ពីករចូលជាធ
និងេរៀងរល៥ឆា�ំបនា�មក

ភាគីន្រត�ផ�ល់ព័ត៌មាន ែដលបានេធ�កុងករែកស្រម
�

េនា ។ ករែកស្រម�ល្រត�វេរៀបចំេធ�េ េនក�ុងបរិបទៃនករវយតៃម� កែកស្រម�

ៃនពិធីសរ និងដូចបានប��ក់េនងមា្៣៥ ៃនពិធីស ្របសិនេបគា�នេសចក�ីសេ្រ
អនុម័តេដយភាគីេទនឹងពិធីសរបែន�មេនះេទកែកស្រម�េលកដំបូង 

្រត�វរួ

ប��ូលករែកស្រម�លៃន្របសិទ�ភាពក�ុ១០ និង១២។
មា្រ១៤

សនិ�សទ
ី ៃនភាគីបេ្រមជាកិច�្របជុំរបស់ភាគីេទនឹង
១. េយាងតមកថាខ័ណ២ ៃនមា្៣២របស់អនុស�� សនិសី
� ទរបស់ភាគ បេ្រមកិ ច�
្របជុំរបស់ភាគីេទនឹងពិធ្រត�វេ�ជាក
ធ
ច�្រ
ិ
ប របស់ភាគ ីេទនឹងពិធីបែន�មេនះ
២.

សនិ�សីទរបស់ភាគី បេ្រមជាកិច�្របជុំរបស់ភាគីេទនសរ ្រត�វពិនិត្យេមលក

ស្រម�ករអនុវត�ៃនពិធីសរបែន�មេនះជាងទតេហយ�សបតមអត�ិរបស់ខ�ួន 

េហយ្រត�វេ�េស
ធ
ក�ីសេ្រមចចំបាច់ េដម្បកកម�ស់ករអនុវត�េអយមាន្របសិទ�
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សនិ�សីទេនះ្រត�វបំេពញមុខងរបានចត់តំង ែដលបានកំណត់េដយពិធីសរប
និងមុខង្រតវបានេធ�ករផា�ស់ប�ូរចបានកំណត់ក�ុងកថាខ័ណ� ៤ (ក)
និង(ច) ៃនមា្២៩ក�ុងពិធីសរ
មា្រ១៥

េលខធិករដ
េលខធិករដ�ន្រត�វបានបេង�តេ២៤ ៃនអនុស��  ្រត�វបេ្រមជាេលខធិក
ៃនពិធីសរបែន�មេនះ
មា្រ១៦

ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុ
ស�� នពិធីស
១. ពិធីសរបែន�មេនះ ្រត�វេធ�ឯកសរបែន�មេលពិធីសរ និងមិន្រស្រម�ល ឬេធ�វិេស
ន៏កម�ពិធីសេទ
២. ពិធីសរបែន�មេនះ មិន្រត�វប៉ះពល់ដល់សិ និងកតព�កិច�ៃនភាគីេទនឹងពិធីសរបែ
េនះេនេ្រកមអនុស�� និងពិធ
៣. េលកែលងែាមានែចងេនក�ុងពិ ធីសរបែេនះ ប��តិ�នានាៃនអនុស�� និងពិធីស
្រត�វ អនុវត�េលពិធីសរបែន�មេនះ េដយបានេធ�ករផា�ស់ប�ូ
៤. េដយមិនេយាងេទេលកថាខ័៣ ខងេល ពិធីសបែន�មមិន្រត�វប៉ះពលល់សិទិ� 
និងកតព�កិច�របស់ភាគីេនេ្រកមច្បោប់អ
មា្រ១៧

ករចុះហត�េល
ករចុះហតេលខេលពិធីសរបែន�មេនះ នឹង្រត�វេរៀបចំេធ�េឡងេដយភាគីេទនឹងព
េនឯទីស�ក់អង�ករសហ្របជាជាតិ ក�ុងបុរីញូវយក ចប់ ៧ ែខមិនា ឆា២០១១ ដល់ 
ៃថ�ទី ៦ ែខមិនា ឆា២០១២ ។
មា្រ១៨

ករចូលជាធរ
១. ពិធីសរបែន�មេនះ ្រត�វចូលជាធរមានកយៈេពល៩០ៃថ� បនាប់ពីកលបរិេចទៃនករ
តំកល់យុេទ�បករណ៏ទ ៤០ ៃនករផ�ល់សច� ន ករទទួលយក ករអនុម័ត ឬករច
សមាជិកបស់រដ�នា ឬអង�ករសមាហរណកម�េសដ�កិចក�ុងតំបន់ ែដលជា
�
េទនឹ

ពិធីសរ 

២. ពិធីសរបែន�មេនះ ្រត�វចូលជាធរមានស្រមាប់រដ� ឬអង�ករសមាហរណកម� 
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ក�ុងតំបន់ ែដលផ�ល់សច�ប័នទទ ួលយក ឬអនុម័តពិធីសបែន�ម ឬចូលជា សមាជិក ប

ពីបានម�ល់យុេទ�បករណ៏ទ ៤០ដូចមានែចងក�ុងកថាខ័ណ�១ខងេល េនៃថ�ទ៩០ បនា�ប
ពីកលបរិេចទៃនបណា�រដឬអង�ករសមាហរណកម�េសដ�កិចក�
� តំបន់តម�ល់យុេទ�ករ

ណ៏របស់េគៃនករផ�ល់សច�ប័ ករទទ ួលយក និងករអនុម័ត ឬករចូលជាសមា
េនៃថ�ែលពិធីសរ ចូលជាធរមានស្រមាឬអង�ករ សមាហរណកម�េសដ�កិចក�ុងតំបន
�

ែដលចូលជាធរមានចុងេ្រក

៣. ស្រមាប់េគាលបៃយកថាខ័ណ�ទ១ និងទី២ខងេល អង�ករសមាហរណ េសដ�
កិ ចក
� ុ�ង តំបន់ែដលបានម�ល់យុេទ�បករណ៏ មិន្រវរប់ថាជាម�ល់បែន�មេដយ រដ�
សមាជិកៃនអង�ករេនាះេឡ

មា្រ១៩

កេលកែលង
គា�នកេលកែលងែចងេនក�ុងពិធីសរេនះេ
មា្រ២០

ករដកសមាជិក
១. េនេពលណាក៏េដ បនា�ប់ពីរយេពលពីរឆា�ំ ែដលពិធីសរបែន�មេនះចូលជ
ធរមានស្រមាប់ភាគី  ភាគីេនាះអចដកសមាជិកភធីសបែន�មេនះ េដយផ�ល
ករជូនដំណឹងលយលក�ណ៏អក្សរេទកររយតម�ល់យុេទ�បកណ៏ ។
២.

ករដកសមាជិកភាពេនាះ ្រត�វេកតមេនេពលផុតកំណត់រយេពល១ឆា�ំ

ៃនកទទួលរបស់ករិយាល័យេទ�បករណ៏ ឬក�ុងកំឡុងកលបរិទបនា�ប់ ដូចែដលអ
ប�� ក់កុងេសចក�ីជូនដំណឹងៃនករដកសមាជិកភ
�

៣.

ភាគីណាែដលដកសមាជិកភាពេចញពីពិធីសរ ែដលបានអនុេល៣៩  

នឹង្រត�វចត់ទុកថាដកសមាជិកភាពេចញពីពិធីសរបែន�មេនះ
មា្រ២១
ច្បោប់េដ

ច្បោប់េដមៃនពិធីសរបែន�មេនះ ែដលសរេសរជាភា សរអរ ៉ប់ ចិន អង់េគ�ស បារ
និងេអស្បោ៉ញ ្រត�វតំទុ កេនអគ�េលខធិករអង�ករសហ្រប
េដម្បីសក្សីក�ុងពិធីសរបែន�ម្រត�បាផ�ល់សិទ�ិ�សបច្បោប់េដយមានហត�េល
ពិធីសរបែន�មេនះ
េធ�េនទី្រក�ង ណាេហ�យា ១៥ ែខតុ ល ឆា២០១០។
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