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ក្រមសលីធម៌មមធាវ ី

ននគណៈមមធាវនីនក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា 
r2s 

ជំពូរទី១ 
វិធានទូមៅ 

មាក្ា ១.- គោលបំណង 
 ររមសីលធមគ៌មធាវមីានគោលបំណងការពារនិងពរងឹងឯររាជយភាព គសរភីាពននវជិជ ជវីៈគមធាវ ី និង 
ធានាគសចរតីនលលលនូររបស់គមធាវ ីទងំរនុង និងគរៅការរបរបវជិជ ជវីៈ គដើមបបីគងកើនជំគនឿទុរចិត្តពីសាធារណជន។ 

មាក្ា  ២.- វសិាលភាព 
 ររមសីលធមគ៌នេះមានវសិាលភាពអនុវត្តចំគពាេះគមធាវរីមមសិរសានិងគមធាវដីដលបានចុេះគឈម េះរនុងបញ្ជ ី
គណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ។ 

មាក្ា  ៣.- គោលការណ៍រគឹេះ 
 គៅរគបក់ាលៈគទសៈ គមធាវរីត្ូវគោរពពារយសមបលរបស់ខ្លួន និងរត្ូវគោរពគោលការណ៍ននសមបជញ្ដ ៈ 
មនុសសធម ៌នងិគសចរតនីលលលនូរននវជិជ ជវីៈ។ 
 គមធាវមីនិរត្ូវចូលរមួសរមមភាពដដលមានលរខណៈផទុយនឹងចាប ់ វធិានវជិជ ជីវៈ និងសមបជញ្ដ ៈរបស់
ខ្លួនគឡើយ។ 

មាក្ា ៤.- គបសររមម 
 គមធាវមីានគបសររមមចូលរមួរនុងការគរៀបចនំីត្ិរដឋ ពរងឹងយុត្តធិមស៌ងគម និងការពារសិទធិមនុសស។ 

មាក្ា ៥.- គសរភីាពនិងឯររាជយភាព 
 គមធាវមីានគសរភីាព និងឯររាជយភាពគៅរនុងការរបរបវជិជ ជវីៈរបស់ខ្លួន។ 

មាក្ា ៦.- សុចរតិ្ភាពនិងភាពគសាម េះរត្ង ់
 គមធាវរីត្ូវគោរពនិងរបត្បិត្តិ នូវគោលការណ៍សុចរតិ្ភាពនងិភាពគសាម េះរត្ង។់ 

មាក្ា ៧.- ការសមាា ត្ន់នវជិជ ជីវៈ 
 គមធាវរីត្ូវរបកានឲ់្យបានខ្ជជ បខ់្ជួនដាចខ់្ជត្នូវការសមាា ត្វ់ជិជ ជីវៈ។ ការសមាា ត្គ់នេះមនិរត្វូអាចឲ្យជនណា
មាន ររ់សងយ់របានគឡើយ គទេះបីជអត្ិលិជនរគ៏ដាយ។ 
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 ពុំមានកាត្ពវរចិចលារក់ារសមាា ត្គ់ទ លគឹរណាគមធាវរីត្ូវគឆលើយត្បគៅនឹងបណតឹ ងអត្ិលិជនរបស់ខ្លួន ប ុដនត 
រត្ូវសថិត្រត្មឹរនុងររមតិ្ននការចបំាចន់នការការពាររបស់ខ្លួនដត្ប ុគណាណ េះ។ 
 រត្ូវទុរជការសមាា ត្ន់នវជិជ ជីវៈ ការពិគរោេះគោបល់ ការផតល់គោបល់ ឯរសារគរៅផលូវការទងំឡាយ
ដដលគមធាវតីារដ់ត្ងគឡើងសរមាបអ់ត្លិិជនរបស់ខ្លួន នងិលិខ្ិត្សាន មទងំឡាយដដលគមធាវនីិងអត្ិលជិនរបស់
ខ្លួនគផញើទរទ់ងោន ។ 

មាក្ា ៨.- វញិ្ញដ បនបរត្សមាជិរគណៈគមធាវ ី
 គមធាវបីញ្ញជ រព់ីភាពរត្ឹមរត្ូវននមុខ្ងាររបស់ខ្លួន តាមរយៈវញិ្ញដ បនបរត្ដដលគចញគដាយគណៈគមធាវ។ី 
 វញិ្ញដ បនបរត្គនេះរត្ូវដរហូត្មរវញិគដាយគណៈគមធាវ ី រនុងររណីដដលគមធាវបីានលាឈប ់ ឬ រត្ូវ
ហាមឃាត្ម់និឲ្យរបរបវជិជ ជីវៈរនុងរយៈគពលមយួមានរំណត្ ់ឬ រត្ូវលុបគឈម េះគចញពីបញ្ជ ីគណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៩.- អាវវជិជ ជីវៈគមធាវ ី
 គមធាវរីត្ូវពារអ់ាវវជិជ ជីវៈគមធាវគីៅចំគពាេះមុខ្សវនាការ និងយុតាត ធិការរគបរ់បគភទ គលើរដលងដត្មាន
របនពណីផទុយពគីនេះ។ 
 គមធាវរីត្ូវពារអ់ាវវជិជ ជីវៈគមធាវ ី គៅគពលចូលរមួពិធផីលូវការ ឬ បុណយរបស់គណៈគមធាវ ី តាមត្រមូវការ
របស់គណៈគមធាវ។ី 

ជំពូរទី២ 
ទីលមំៅវិជាា ជីវៈនងិរន្នែងពិមក្រះមោបល ់

មាក្ា ១០.- ការោិល័យគដើម 
 សមាជិរគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជដដលរបរបវជិជ ជីវៈ រត្ូវមានការោិល័យគដើម ឬ ជ
សមាជិរននការោិល័យគមធាវណីាមយួគៅរនុងរពេះរាជណាចរររមពុជ។ ការោិល័យគដើមរបស់គមធាវរីត្ូវបំគពញ
លរខខ្ណឌ ដូចខ្ជងគរកាម៖ 

- នាមររណ៍ សាល រសញ្ញដ  អាសយដាឋ នការោិល័យ និងគលខ្ទូរស័ពទ 
- ទូរសារ ទូរពុមព គគហទពំរ័របស់ការោិល័យនិងរូបភាពរបស់ការោិល័យ (របសិនមាន) 
- បញ្ជ ីគឈម េះគមធាវដីដលបានចូលរមួរនុងការោិល័យគនេះ (របសិនមាន) 
- គំនូសបងាា ញទីតាងំការោិល័យ និងគំនូសបងាា ញបលងរ់នុងការោិល័យ 
- រូបសញ្ញដ  (Logo) របសិនគបើមាន រត្ូវមានការអនុញ្ញដ ត្ពីគណៈគមធាវ ី
- ឯរសារពារព់នធគ័ផសងគទៀត្ តាមត្រមូវការរបស់គណៈគមធាវ។ី 

 ការតាងំការោិល័យរបរបវជិជ ជីវៈរត្ូវគធវើគៅដាចគ់ដាយដឡរពីការោិល័យពាណិជជរមម រា បរ់ងឲ្យបាន
នូវការគោរពគោលការណ៍ននគសចរតីនលលលនូរ និងឯររាជយភាពរពមទងំធានានូវការសមាា ត្ន់នវជិជ ជវីៈ។ 
 សមាជិរគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជដដលរបរបវជិជ ជីវៈ គៅតាមអងគភាព ឬ សាថ បន័ណា
មយួដដលោម នការោិល័យគដើម ឬ ជសមាជិរននការោិល័យគមធាវណីាមយួរត្ូវផតល់អាសយដាឋ នជរល់ារ ់
សរមាបទ់ំនារទ់ំនងជមយួគណៈគមធាវ។ី 
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មាក្ា ១១.- ការោិល័យសាខ្ជ 
 ការោិល័យសាខ្ជ គឺជការោិល័យមយួគដាយដឡរពីការោិល័យគដើម និងមានទីតាងំសថិត្គៅគរៅ
ដដនដី រដឋបាលរាជធាន-ីគខ្ត្តដដលការោិល័យគដើមតាងំគៅ។ 
 គមធាវដីដលចងគ់បើរការោិល័យសាខ្ជគៅរនុងរពេះរាជណាចរររមពុជ រត្ូវបំគពញលរខខ្ណឌ ដូចមាន
ដចងរនុងមារតា ១០ ខ្ជងគលើ និងោ ងត្ិចរត្ូវមានគមធាវគីពញសិទធិមាន រជ់អនរទទួលខុ្សរត្វូ។ 
 ការគបើរការោិល័យសាខ្ជរត្ូវមានការអនុញ្ញដ ត្ជមុនពីររមុរបរឹសាគណៈគមធាវ។ី ការគបើរការោិល័យ
សាខ្ជគធវើបានដត្មយួគត្ ់គៅតាមរដឋបាលដដនដនីនរាជធានី និងគខ្ត្តនមីយួៗ។ 
 គមធាវដីដលមានបំណងគបើរការោិល័យសាខ្ជគៅបរគទស រត្ូវជូនដំណឹងដល់គណៈគមធាវនីនរពេះរាជ
ណាចរររមពុជ និងគោរពតាមលរខខ្ណឌ ត្រមូវនានារបស់គណៈគមធាវបីរគទសគនាេះ។ 
 គដើមបធីានាការសមាា ត្ន់ិងគសចរតីនលលលនូរននវជិជ ជីវៈគមធាវ ី គណៈគមធាវអីាចរត្ួត្ពិនិត្យការោិល័យគដើម 
និងការោិល័យសាខ្ជបានគៅរាល់គមា ងគធវើការ គដាយរោនដ់ត្ជូនដំណឹងជមុនរនុងរយៈគពល៧នលានននលាគធវើការ
ោ ងត្ិច គៅការោិល័យដដលរត្ូវរត្តួ្ពិនតិ្យគនាេះ។ 

មាក្ា ១២.- ការោិល័យសាខ្ជននគមធាវបីរគទស 
 គមធាវបីរគទស អាចគបើរការោិល័យសាខ្ជគៅរនុងរពេះរាជណាចរររមពុជបាន លុេះរតាដត្គមធាវ ី
បរគទសគនាេះ បានបគំពញតាមលរខខ្ណឌ ដដលមានដចងរនុងចាបស់តីពីលរខនតិរៈគមធាវ។ី 
 គមធាវបីរគទសដដលគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ អនុញ្ញដ ត្ឲ្យរបរបវជិជ ជីវៈ រត្ូវគោរពតាម
ចាប ់នងិវធិានវជិជ ជវីៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ។ 

មាក្ា ១៣.- ទីរដនលងទទួលពិគរោេះចាប ់
 គមធាវអីាចទទួលពិគរោេះចាបជូ់នអត្ិលិជនគៅការោិល័យគដើម ឬ រនុងការោិល័យសាខ្ជរបស់ខ្លួន។ 
 គមធាវអីាចទទួលពិគរោេះចាប ់ គៅទរីដនលងគផសងគទៀត្ដដលមានភាពសមរមយ និងធានាបាននូវការសមាា ត្់
វជិជ ជីវៈ។ 
 

ជំពូរ៣ 
ការផសពវផាយ 

មាក្ា ១៤.- ការផសពវផសាយពមុីខ្ងារ 
 គណៈគមធាវ ីធានារា បរ់ងផសពវផសាយពីមុខ្ងារននវជិជ ជីវៈគមធាវជីរមួ។ 

មាក្ា ១៥.- ការផសពវផសាយវជិជ ជីវៈជឯរជន 
 គមធាវមីនិរត្ូវផតល់នូវពត័្ម៌ានដរលង ឬ បនលំគបាររបាស់ ឬ អតួ្អាងពីគសវារមមរបស់ខ្លួន គដើមបផីសពវផសាយ
ទរទ់ញអត្ិលជិនគឡើយ។ 
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 គមធាវអីាចគធវើការផសពវផសាយអពំីគសវារមមននការោិល័យគមធាវរីបស់ខ្លួន តាមរយៈទំនារទ់នំងជលាយ
លរខណ៍អរសរ សារគអឡិចរត្ូនរិ រមួទងំរបពនធផ័សពវផសាយជសាធារណៈ បនាទ បព់ីមានការមានការអនុញ្ញដ ត្ពី
ររុមរបឹរសា។ 

មាក្ា ១៦.- ររដាសសរគសររបស់គមធាវ ីនិងនាមបណ័ណ របស់គមធាវ ី
 ររដាសសរគសររបស់គមធាវរីត្ូវចុេះនគិទទសដូចត្គៅ៖ 

- នាមរត្រូលបរត្ិនាមគមធាវ ីឬ នាមររណ៍ននររមុហ ុនគមធាវ ី
- រូបសញ្ញដ  Logo របសិនជមាន 
- និគទទស “គមធាវ”ី ឬ “គមធាវនីនគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ” 
- ទីលំគៅវជិជ ជីវៈគដើម គហើយគបើមានការោិល័យសាខ្ជ រត្ូវចុេះអាសយដាឋ នននការោិល័យសាខ្ជ

ដដលបានគបើរគដាយរត្មឹរត្ូវតាមចាប ់
- គលខ្រូដនរបសណីយ ៍ទូរគមនាគមន ៍នងិដបបបទននទំនារទ់ំនងដនទគទៀត្ របសិនជមាន។ 

 គមធាវទីងំឡាយដដលបំគពញការងារគៅការោិល័យរបមូលផតុ ំ គដាយពុំបានគធវើជសមាគម គរកាមរូប
ភាពណាមយួ អាចរត្ូវអនុញ្ញដ ត្ឲ្យគរបើររដាសសរគសររមួបាន គរកាមលរខខ្ណឌ ដដលមនិបគងកើត្ឲ្យមានការភន័ត
រចឡំជមយួរចនាសមពន័ធការងារ។ 
 នាមបណ័ណ ផ្ទទ ល់របស់គមធាវរីត្ូវចុេះនិគទទសដូចត្គៅ៖ 

- នាមរត្រូល បរត្ិនាមគមធាវ ីឬ នាមររណ៍ននររមុហ ុនគមធាវ ី
- រូបសញ្ញដ  Logo របសិនជមាន 
- និគទទស “គមធាវ”ី 
- ទីលំគៅវជិជ ជីវៈគដើម គហើយគបើមានការោិល័យសាខ្ជ រត្ូវចុេះអាសយដាឋ នននការោិល័យសាខ្ជ

ដដលបានគបើរគដាយរត្មឹរត្ូវតាមចាប ់
- គលខ្រូដនរបសណីយ ៍ទូរគមនាគមន ៍នងិដបបបទននទំនារទ់ំនងដនទគទៀត្ របសិនជមាន។ 

មាក្ា ១៧.- អនតរាគមនត៍ាមរបពន័ធផសាយពត័្ម៌ានជសាធារណៈននគមធាវ ី
 រគបអ់នតរាគមនស៍ាធារណៈ ឬ តាមរបពន័ធផសាយពត័្ម៌ានជសាធារណៈរបស់គមធាវរីនុងឋានៈខ្លួនជ
គមធាវ ី អាចអនុញ្ញដ ត្ឲ្យគធវើបានដត្រនុងររបខ្ណ័ឌ ននការគោរពគដាយមុងឺមា ត្នូ់វកាត្ពវរចិចននវជិជ ជវីៈ។ អនតរាគមន៍
ដបបគនេះ ទមទរឲ្យមានការរបងុរបយត័្ន។ 

ជំពូរទី៤ 
មមធាវី និងអតិថជិន 

មាក្ា ១៨.- ទំនារទ់ំនងរវាងគមធាវ ីនិងអត្ិលិជន 
 ទំនារទ់ំនងរវាងគមធាវ ី និងអត្ិលិជន គឺជទំនារទ់ំនងតាមរិចចសនា គហើយរិចចសនាគនាេះមានរបភពពី
ទំគនៀមទំលាប ់ និងពីការរពមគរពៀងោន គៅវញិគៅមរ។ គមធាវគីជឺអនរកានត់្ំដណងការពារ និងត្ំណាងឲ្យ
អត្ិលជិន។ 
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 ទំនារទ់ំនងរវាងគមធាវ ី នងិអត្លិិជន គរើត្មានគៅគពលជនណាមាន រ ់ បងាា ញពីបំណងចងឲ់្យគមធាវ ី
ផតល់គសវារមមដផនរចាប ់គហើយគមធាវគីនាេះយល់រពម។ 

មាក្ា ១៩.- ការសមាា ត្វ់ជិជ ជីវៈ  
 គមធាវរីគប់រូបមានកាត្ពវរិចចររសាការសមាា ត្់ជូនអត្ិលិជនរបស់ខ្លួនជដាច់ខ្ជត្ រសបតាមចាប់សតីពី
លរខនតិរៈគមធាវ។ី គមធាវមីនិរត្ូវបងាា ញការសមាា ត្រ់បស់អត្ិលជិនខ្លួនគឡើយ គលើរដលងដត្មានការជូនដំណឹង
និងយល់រពមពីអត្លិិជន ឬ កាលណាមានការអនុញ្ញដ ត្គដាយចាប ់ឬ ត្រមវូគដាយចាប។់ 

មាក្ា ២០.- បញ្ញា គលើការតារដ់ត្ងលិខ្ិត្សាន មគដាយគមធាវ ី
 គមធាវដីដលជអនរតារដ់ត្ងលិខ្ិត្សាន មដត្មាន រឯ់ង តាមការរពមគរពៀងពីគូភាគ ី អាចគធវើសរមមភាព ឬ 
ការពារគលើការអនុវត្តលិខ្ិត្គនាេះបាន គៅគពលដដលការទទួលខុ្សរត្ូវរបស់ខ្លួនផ្ទទ ល់គលើលិខ្ិត្សាន មគនាេះគលច
ជបញ្ញា  ដត្មនិរត្ូវគធវើសរមមភាពរបឆងំនឹងភាគណីាមយួដដលមានគៅរនុងលិខ្ិត្សាន មគនាេះគឡើយ។ 
 គមធាវដីដលបានចូលរួមរនុងការតារ់ដត្ងលិខ្ិត្សាន ម រនុងឋានៈជទីរបឹរសារបស់ភាគីមាខ ង អាចគធវើ
សរមមភាពឬការពារគលើការអនុវត្តនលិ៍ខ្ិត្គនាេះត្ទល់នឹងភាគីមាខ ងគទៀត្បាន។ 
 គមធាវដីដលជអនរតារដ់ត្ងលិខ្ិត្សាន មឬដដលជអនរចូលរមួតារដ់ត្ង មនិអាចបំគពញរចិចការ ឬ ការពារ
គលើសុពលភាព ឬ គលើការបររសាយលិខ្ិត្សាន មដដលខ្លួនបានសរគសរគនាេះគទ កាលគបើការអនតរាគមនរ៍បស់ខ្លួន
នាខំ្លួនឲ្យគៅជសារស ី ឬ ឲ្យប េះពាល់ដល់ការសមាា ត្វ់ជិជ ជីវៈ។ គមធាវគីនេះ រម៏និអាចគធវើអនតរាគមនគ៍ៅគរើត្ដដរ 
កាលណាការទទួលខុ្សរត្ូវផ្ទទ ល់ខ្លួនរត្ូវគលចជបញ្ញា គឡើង។ 

មាក្ា ២១.- ការតារដ់ត្ងលិខ្ិត្គដាយគមធាវរីមួោន   
 គមធាវមីាន រ់ៗ  រត្ូវរបមូលផតុនូំវឯរសារពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់របស់អត្ិលិជនខ្លួន។ គមធាវមីាន រ់ៗ  រត្ូវគផទៀងពិនិត្យ
ភាពរត្ឹមរត្ូវ ឬ ភាពសចចៈននអត្តសញ្ញដ ណរបស់បុគគលនននិគទទសនានា និងឯរសារនានាដដលអត្ិលជិនខ្លួនបាន
របគល់ឲ្យ នងិហត្ថគលខ្ជដដលខ្លួនបានឲ្យចុេះ។ 
 គលើរដលងដត្មានការរពមគរពៀងផទុយពីគនេះ គមធាវដីដលរា បរ់ងការគរៀបចំលិខ្ិត្សាន ម រត្ូវចបគ់ផតើម
រិចចការភាល ម និងចបគ់ផតើមគធវើទរមងក់ារចបំាចន់ានាសរមាបសុ់ពលភាព និងរបសិទធភាព។ បនាទ បម់រ គមធាវគីនេះរត្ូវ
ជូនគៅសហភាតារបស់ខ្លួននូវលិខ្ិត្សាន មរគបច់ាបដ់ដលរត្ូវបញ្ជូ នរត្ឡបគ់ៅឲ្យអត្ិលជិនរបស់សហភាតាគនេះ។ 
 គមធាវមីាន រ់ៗ រត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវចំគពាេះមុខ្សហភាតារបស់ខ្លួន អំពីការខ្នេះដខ្នង អំពីដបបបទដដលខ្លួនជ
អនរទទួលបនទុររត្ូវគធវើរនុងផលរបគោជនរ៍មួ ប ុដនតរនុងលរខខ្ណឌ ដដលខ្លួនរត្ូវបានទទួលមូលនិធចិបំាចរ់ចួគហើយ
សិន។ 

មាក្ា ២២.- ការទទួលគរឿងរត ី
 គមធាវមីានសិទធិទទួលឬមនិទទួលជួយ អត្លិិជន គលើរដលងដត្រត្ូវចត្ត់ាងំគដាយរបធានគណៈគមធាវ។ី 
គមធាវអីាចទទួលគរឿងរតីតាមរយៈរូនរតីផ្ទទ ល់ឬត្ត្យីជន។ 
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 របសិនគបើយល់រពមទទួលយរគបសររមម គមធាវរីត្ូវបំគពញគបសររមមគនាេះ គដាយយរចិត្តទុរដារ ់
រហូត្ដល់ចបគ់បសររមម គលើរដលងដត្អត្លិិជនឈបព់ឹងពារ។់ 
 របសិនគបើយល់រពមទទួល គមធាវរីត្ូវពនយល់របាបអ់ត្លិិជនរបស់ខ្លួនអំពីលរខណននគរឿងរតី ជគរមើសននវធិី
គដាេះរសាយ រនរមគសវាគមធាវ ី ការចំណាយ និងរនរមគផសងៗគទៀត្ គដាយដផែរគលើពត័្ម៌ានដដលទទួលបានពី
អត្ិលជិន។ 
 គដើមបបីំគពញគបសររមមរបស់ខ្លួន នងិរនុងការគោរពគសរភីាពរបស់អត្លិិជន គមធាវរីត្វូសថិត្គៅជមាច ស់នន
មគធាបាយការពារ។ 
 គមធាវមីនិរត្ូវផតល់នូវការធានាចំគពាេះអត្លិិជនទរទ់ងនឹងលទធផលវជិជមានននគរឿងរតីគឡើយ។ 

មាក្ា ២៣.- លិខ្ិត្របគល់សិទធ ិ
 រនុងរគបគ់រឿងអវរីគ៏ដាយ គមធាវរីត្វូមានលិខ្ិត្របគល់សិទធិ ឬ លិខ្ិត្របគល់សិទធិត្ំណាងគដាយអាណត្តិ ឬ 
ពារយពឹងពារព់អីត្លិិជនរបស់ខ្លួន។ 
 ខ្លឹមសារននលិខិ្ត្ទងំអស់ខ្ជងគលើគនេះ រត្ូវសរគសរលំអិត្អំពីសិទធិនិងត្ួនាទីរបស់គមធាវដីដលអត្ិលិជន
របគល់ឲ្យរសបតាមចាប ់និងគរូំដដលគណៈគមធាវរីំណត្។់ 

មាក្ា ២៤.- ទំនារទ់ំនងផ្ទទ ល់ជមយួអត្ិលិជន 
 ការទរទ់ងជមយួអត្ិលជិនរត្ូវគធវើគដាយចំគពាេះនងិផ្ទទ ល់ខ្លួន។ គមធាវមីនិអាចទទួលគរឿងរតមីយួតាមរយៈ
ត្ត្ិយជនបានគឡើយ គបើខ្លួនោម នគសរភីាពនងឹចូលទរទ់ងផ្ទទ ល់ខ្លួនជមយួអត្ិលជិនដដលមានគរឿងគនាេះបាន។ 
 វធិានគនេះអាចមនិរត្ូវរបត្ិបត្តិតាមបាន លគឹរណាគមធាវគីដើរត្ួជអនរគឆលើយឆលងរបស់គមធាវមីាន រគ់ទៀត្។ 

មាក្ា ២៥.- ទំនាស់ផលរបគោជន ៍
 គមធាវ ីមនិរត្ូវទទួលគរឿងរតីទងំឡាយដូចខ្ជងគរកាម ៖ 

- គរឿងរតមីយួដដលគមធាវខី្លួនឯង ឬ ររុមគមធាវរីបស់ខ្លួន បានជួយ បដិភាគីគៅរនុងការផតល់គោបល់ ឬ 
បានទទួលយល់រពមត្ំណាងឲ្យបដិភាគីរចួគហើយ 

- គៅគពលដដលផលរបគោជនរ៍បស់អត្ិលិជនមាន រ ់ មានទំនាស់ជមយួផលរបគោជនអ៍ត្ិលិជនមាន រ់
គទៀត្គៅរនុងគរឿងរតីដដលគមធាវ ីឬ ររុមគមធាវរីបស់ខ្លួនរំពុងកាន ់

- គៅគពលដដលអត្ិលជិនទងំពីរ ជភាគីវវិាទគៅរនុងគរឿងរតីដត្មយួ 
- គៅគពលដដលអត្ិលជិនមាន រច់ងព់ងឹពារគ់មធាវ ីឬ ររុមគមធាវរីបស់ខ្លួន ដត្គមធាវ ីឬ ររុមគមធាវគីនេះធាល ប់

បានទទួលជួយ បដិភាគរីនុងគរឿងរតដីនទ ឬ គមធាវបីានយល់រពមផតល់គោបល់ដផនរចាបប់នតគទៀត្ 
គលើរដលងដត្គរឿងរតចុីងគរកាយដដលគមធាវ ី ឬ ររុមគមធាវដីដលធាល បព់ារព់ន័ធគនាេះ បានរនលងផុត្គៅ
អស់រយៈគពល២(ពីរ)ឆន  ំ

- គរឿងរតមីយួដដលគមធាវ ីឬ ររុមគមធាវរីបស់ខ្លួនបានគដើរត្ួជអាជញ រណាត ល អនរផសេះផសា ឬ អនរសរមប
សរមួល រនុងទរមងន់តី្ិវធិនីនការគដាេះរសាយជគមាល េះគរៅរបពន័ធតុ្លាការ។ 
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 ររណីដដលគមធាវ ី ឬ ររុមគមធាវ ី ជទីរបឹរសា ឬ ធាល បជ់ទីរបឹរសារបស់អត្ិលជិនគរចើនោន គនាេះ គមធាវ ី
នឹងអាចទទួលការពាររបគោជនភ៍ាគីណាមយួបាន លុេះរតាដត្រត្ូវជរមាបគៅភាគីឯគទៀត្ និងបនាទ បព់ីទទួលបាន
ការយល់រពមសិន គហើយរត្ូវរបុងរបយត័្នរុំឲ្យបាត្ប់ងនូ់វភាពនលលលនូរ រតិ្តិយស និងការសមាា ត្វ់ជិជ ជីវៈ។ 

មាក្ា ២៦.- អត្ិលជិនជបឃំុ់ 
 គមធាវ ីមនិរត្ូវផតល់មគធាបាយ ឬ វត្ថុគផសងៗ ដដលចាបហ់ាមឃាត្គ់ៅអត្ិលជិនដដលរំពុងជបឃំុ់។ 

មាក្ា ២៧.- រនរមគមធាវ ី
 រនរមគសវារមមគមធាវ ីគឺជរមមវត្ថុននការរពមគរពៀងោន  រវាងគមធាវនីិងអត្ិលជិន។ 
 ជទូគៅ គមធាវមីនិរត្ូវដបងដចររនរមគសវាគៅឲ្យគមធាវគីផសងគទៀត្គឡើយ គលើរដលងដត្ររណីដូចខ្ជង
គរកាម៖ 

- គមធាវជីនដគូគៅរនុងការោិល័យ ឬ ររុមគមធាវជីមយួោន  
- គមធាវដីនទគទៀត្ដដលមនិគៅរនុងការោិល័យ ឬ ររុមគមធាវជីមយួោន  ដត្មានការទទួលខុ្សរត្ូវរមួ

ោន ចំគពាេះគរឿងរតី ការដបងដចររត្ូវគធវើគៅតាមសមាមារត្គៅនឹងគសវាដដលបំគពញគដាយគមធាវ ី
នីមយួៗ ឬ តាមចំននួសមាមារត្គផសងគទៀត្ តាមការរពមគរពៀង ។ 

មាក្ា ២៨.- វវិាទជមយួអត្លិិជន 
 គមធាវរីត្ូវពាោមររសាទំនារទ់ំនងលែជមយួអត្លិិជន នងិពាោមបគញ្ច ៀសជគមាល េះជមយួអត្លិិជន។ 
របសិនគបើមានទំនាស់ជមយួអត្ិលិជន គមធាវរីត្ូវពាោមគដាេះរសាយទំនាស់គនាេះគដាយសនតិវធិតីាមរយៈការ
សរមុេះសរមួលគដាយសាថ បន័គណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ២៩.- ការរបដររ និងការគបាេះបងគ់ចលគបសររមម 
 គមធាវរីត្ូវរបដររមនិរពមទទួលយរគបសររមមទងំឡាយណា ឬ អំគពើទងំឡាយណាដដលផទុយពីវធិាន
វជិជ ជីវៈនិងសមបជញ្ដ ៈរបស់ខ្លួន។ 
 គមធាវមីនិរត្ូវត្ំណាង ឬ ការពារ ឬ រត្ូវបញ្ឈបក់ារត្ំណាង ឬ ការពារអត្ិលជិន គបើការត្ំណាង ឬ ការ
ការពារបានចបគ់ផតើមរចួគហើយ គៅរនុងររណីដូចខ្ជងគរកាម៖ 

- ការត្ំណាង ឬ ការការពារគនាេះ នឹងកាល យជលទធផលននការរគំលាភគលើវធិានវជិជ ជីវៈ ឬ ចាបគ់ផសង
គទៀត្ 

- សាថ នភាពរាងកាយ ឬ សាម រត្ីរបស់គមធាវគីធវើឲ្យប េះពាល់ដល់របសិទធភាពគៅរនុងការត្ំណាង ការពារ
គរឿងរត ី

- គមធាវដីដលរត្ូវបានហាមឃាត្ម់និឲ្យរបរបវជិជ ជវីៈ ឬលុបគឈម េះគចញពីបញ្ជ ីគណៈគមធាវគីដាយ
ទណឌ រមមវនិយ័។ 

 គដាយសារបុពវគហតុ្ដដលគចញពីសមបជញ្ដ ៈរបស់ខ្លួន គមធាវអីាចសគរមចបញ្ឈបគ់បសររមមរបស់ខ្លួន 
របសិនគបើមានមូលគហតុ្ដូចខ្ជងគរកាម៖ 
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- អត្ិលជិន បនតរបរពឹត្តបទគលមើសរពហមទណឌ  ឬ អំគពើទុចចរតិ្ 
- អត្ិលជិន បានគរបើរបាស់គសវារមមរបស់គមធាវ ីគដើមបរីបរពឹត្តបទគលមើសរពហមទណឌ  ឬ អគំពើទុចចរតិ្ 
- គោលបំណងរបស់អត្ិលជិនមនិអាចទទួលយរបាន ឬ ផទុយពីជំគនឿរបស់គមធាវ ី
- អត្ិលជិន មនិសហការជមយួគមធាវ ី
- អត្ិលជិន ខ្រខ្ជនមនិបានបំគពញកាត្ពវរិចចចគំពាេះគមធាវ ី ទរទ់ងនងឹគសវារមមរបស់គមធាវ ី និង

បនាទ បព់បីានជូនដំណឹងដស៏មរសបថា គមធាវនីងឹបញ្ឈបគ់បសររមមរបស់ខ្លួន លុេះរតាដត្កាត្ពវរិចច
បានបំគពញ 

- មានមូលគហតុ្សមរសបគផសងគទៀត្ សរមាបក់ារបញ្ឈបគ់បសររមម។ 
 មុនគពលបញ្ឈបគ់បសររមមរបស់ខ្លួន គមធាវរីត្វូដត្ជូនដំណឹងគៅអត្ិលជិនអពំីការបញ្ឈប ់ ឬការដរ
ខ្លួនគនេះ រនុងគពលគវលាមយួសមរសបដដលផតល់លទធភាពឲ្យអត្ិលជិនគនេះ អាចបងាក រផលរបគោជនរ៍បស់ខ្លួនបាន 
និងដសវងររគមធាវគីផសងគទៀត្។ 
 គមធាវរីត្ូវដឹងឲ្យចាស់ថា គបសររមមគនាេះ សថិត្គៅរនុងររបខ្ណ័ឌ ធានារា បរ់ងពីររុមហ ុន ដដលធានា
រា បរ់ងចំគពាេះខ្លួន។ 

មាក្ា ៣០.- ការបញ្ឈបគ់បសររមមគមធាវគីដាយអត្លិិជន 
 អត្ិលជិនអាចបញ្ឈបគ់បសររមមរបស់គមធាវគីៅគពលណារប៏ាន គដាយមាន ឬ ោម នមូលគហតុ្។ ប ុដនត
អត្ិលជិនរត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវបងរ់នរមគសវារមមគមធាវដីដលបានរពមគរពៀង។ 

មាក្ា ៣១.- ររណីយរិចចរបស់គមធាវ ីគរកាយការបញ្ឈបន់ិងការបញ្ចបគ់បសររមម 
 គលើរដលងដត្មានការហាមឃាត្គ់ដាយចាបន់ងិវធិានវជិជ ជីវៈ គមធាវរីត្វូ៖ 

- របគល់គៅឲ្យអត្ិលិជនតាមការគសនើសំុរបស់គគ នូវបញ្ជ ីរសង់របារ់ដដលគមធាវបីានគចញជំនួស 
ចំណាយគផសងៗ នងិរបាររ់នរមគមធាវ។ី 

- របគល់ឲ្យភាគីហត្ថគលខ្ីនមីយួៗនូវលិខ្តិ្គដើម រពមទងំឯរសារទងំអស់ ដដលបញ្ញជ រអ់ំពីការបាន
បំគពញដបបបទរគបស់ពវ គបើគបសររមមគនាេះជការតារដ់ត្ងលិខ្តិ្សាន ម។ 

- របគល់រត្ឡបគ់ៅឲ្យអត្ិលជិនវញិ នូវឯរសារទងំអស់ដដលខ្លួនបានទទួលទុរគដាយោម នសិទធិររសា
ទុរអវីទងំអស់។ 

ការរបគល់ឯរសារខ្ជងគលើគនេះ រត្ូវមានបញ្ជ ីរាយគឈម េះឯរសារ និងមានហត្ថគលខ្ជឬសាន មគមនដ
របគល់-ទទួលរត្មឹរត្វូ។ 

ជំពូរទី៥ 
ទំនារ់ទំនងជាមួយភាគីមាា ងមទៀត នងិសារស ី

មាក្ា ៣២.- ភាគីដដលមានជំនួយពគីមធាវ ី
 គមធាវអីាចទរទ់ងជមយួភាគីមាខ ងគទៀត្ដដលខ្លួនដឹងថាមានគមធាវជីួយ  លុេះរតាដត្ការទរទ់ងគនាេះគធវើ
គៅចំគពាេះមុខ្គមធាវរីបស់ភាគីមាខ ងគទៀត្ឬទល់ដត្មានការយល់រពមពីគមធាវគីនាេះ។ 
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 គលើរដលងដត្មានការរពមគរពៀងោន គផសងពីគនេះ រាល់ការជួបរបជុំរត្ូវគធវើគៅចំគពាេះមុខ្ភាគីទងំអស់ និង
គមធាវរីបស់ពួរគគ។ 

មាក្ា ៣៣.- ភាគីដដលោម នជំនួយពគីមធាវ ី
 មុនគធវើសរមមភាពបណតឹ ង គមធាវគីដាយមានការយល់រពមពីអត្លិិជនរបស់ខ្លួនផង អាចទរទ់ងជមយួ
ភាគីមាខ ងគទៀត្ គដើមបរីរការគដាេះរសាយគដាយសរមុេះសរមួលោន ។ 
 រនុងឱកាសគនាេះ គមធាវមីនិរត្ូវគធវើការគរៀបសងកត្ ់បងខិត្បងខ ំឬ បញ្ចុ េះបញ្ចូល ឲ្យភាគីមាខ ងគទៀត្យល់ខុ្ស 
គដើមបសីគរមចនូវគោលគៅរបស់ខ្លួនគនាេះគទ។ 
 មុននងឹពិភារសាោន  គមធាវរីត្ូវរលឹំរគៅភាគីមាខ ងគទៀត្ អំពីសិទធិរបស់គគដដលរត្វូមានជំនួយពគីមធាវ។ី 

មាក្ា ៣៤.- ការទញយរឬការផតល់ផលរបគោជនដ៍ល់ភាគមីាខ ងគទៀត្  
 គមធាវមីនិរត្ូវទញយរ ឬ ផតល់ផលរបគោជន ៍ ឬ ទទួលយរពិធរីំសានតពីសំណារភ់ាគីមាខ ងគទៀត្
គៅរនុងទំនារទ់នំងននគរឿងរតីគឡើយ របសិនគបើអំគពើគនេះ គធវើឲ្យមានឥទធិពលដល់គរឿងរតដីដលរំពុងដំគណើ រការ។ 

មាក្ា ៣៥.- ត្ត្ិយជននិងសារស ី
 រនុងររបខ្ណ័ឌ សាលាជរមេះរតីណាមយួ និងរគបរ់រណី ឬ រនុងលរខខ្ណឌ ដដលមានដចងរនុងវធិាននីត្ិវធិ ី
គមធាវអីាចចូលទំនារទ់នំងជមយួនឹងត្ត្ិយជន គដើមបសំុីឲ្យផតល់គដាយរសុេះរសួលោន នូវឯរសារដដលគគមាន។ 
គបើសំុមនិបានគទ គមធាវអីាចឲ្យគៅររមទមទរឲ្យខ្លួនបាន។ 
 គមធាវ ី រត្ូវហាមឃាត្គ់របើឥទធិពលតាមវធិីណាមយួរគ៏ដាយ គលើសារសនីិង/ឬជនដដលអាចជសារសី
ដដលនាឱំយប េះពាល់ដល់សរខីរមមរបស់ជនគនាេះជដាចខ់្ជត្។ 

មាក្ា ៣៦.- ការលបួងឲ្យភូត្ភរតុ្លាការ 

 គមធាវ ី ជដាចខ់្ជត្មនិរត្ូវលបងួសារសឲី្យរបរពតឹ្តអំគពើភូត្ភរ ឬ ដរលងសរខីរមម រពមទងំមនិរត្ូវដារ់
ភសតុតាងដរលងជូនដល់តុ្លាការគឡើយ។ 

ជំពូរទី ៦ 
ទំនារ់ទំនងជាមួយតុលាការ 

មាក្ា ៣៧.- ទំនារទ់ំនងជមយួគៅររម  
 គមធាវរីត្ូវដណនាខំ្លួនជូនគៅររម ចំគពាេះគរឿងរតីដដលខ្លួនការពារឬត្ំណាងគដាយអាណត្តិ។ 
 គមធាវរីត្ូវរបកានឲ់្យបានខ្ជជ បខ់្ជួននូវឯររាជយភាពនិងគសចរតនីលលលនូររនុងវជិជ ជីវៈ គៅចំគពាេះមុខ្តុ្លាការ។ 
 គមធាវរីត្ូវគោរពតាមវធិាននតី្ិវធិនីិងបទបញ្ញជ របស់តុ្លាការ។ គមធាវមីនិរត្ូវគរបើជដាចខ់្ជត្នូវវធិីមនិ
គសាម េះរត្ង ់ គហើយរត្ូវគោរពវធិីត្ទល់ោន ។ គមធាវមីានសិទធិសំដដងគឡើងនូវអវីៗដដលខ្លួនយល់ថា មានរបគោជន៍
ដល់អត្ិលជិនរបស់ខ្លួន។ 
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 គមធាវរីត្ូវរចួផុត្ពីការគចទរបកានរ់នុងបទរពហមទណឌ និងការទទួលខុ្សរត្វូរដឋបបគវណី ចំគពាេះគសចរតី
ដលលងការណ៍ឬសារណា គទេះគធវើជលាយលរខណ៍អរសររត ី ជផ្ទទ ល់មាត្រ់តី រនុងបំណងសុចរតិ្គដើមបកីារពារ 
គៅចំគពាេះមុខ្តុ្លាការ សាលាជរមេះរត ីឬ អាជញ ធរគផសងៗគទៀត្។ 
 រនុងររណីមានទំនាស់ជមយួគៅររមពារព់ន័ធនងឹគសចរតីដលលងការណ៍ឬសារណា គមធាវរីត្ូវសំុអនតរាគមន៍
ពីរបធានគណៈគមធាវភីាល ម។ 

មាក្ា ៣៨.- ការជំនុំជរមេះរតីគដាយយុត្តិធម ៌និងគោរពតាមនតី្ិវធិីដរ៏ត្មឹរត្វូ 
 គមធាវរីត្ូវទមទរ និងសវេះដសវងគធវើឲ្យមានការជនុំំជរមេះរតីគដាយយុត្តិធម ៌ គោរពតាមចាប ់ និងនតី្ិវធិដី៏
រត្ឹមរត្ូវឲ្យគរើត្មានោ ងពិត្របារដ។ 

មាក្ា ៣៩.- ការពនាគៅរនុងនីត្វិធិីតុ្លាការ 
 គមធាវមីនិរត្ូវបងកឲ្យមានការពនានីត្ិវធិីតុ្លាការណាមយួ គដាយការគធវសរបដហស ឬ មូលគហតុ្មនិ
សមគហតុ្ផលដដលអាចប េះពាល់ដល់ផលរបគោជនយុ៍ត្តិធមគ៌នាេះគឡើយ។ 

មាក្ា ៤០.- ការទំនារទ់ំនងផ្ទទ ល់ខ្លួនជមយួបុគគលសាធារណៈ 
 គមធាវមីនិរត្ូវគរបើរបាស់ទំនារទ់ំនងផ្ទទ ល់ខ្លួនជមយួគៅររម រពេះរាជអាជញ  មន្តនតរីាជការ ឬ បុគគលមាន
អំណាចគផសងគទៀត្ មរពារព់ន័ធគៅរនុងនតី្វិធិតុី្លាការរនុងការគដាេះរសាយគរឿងរតីគនាេះគទ។ 
 គមធាវមីនិរត្ូវជួយ គដាយផ្ទទ ល់ឬគដាយរបគោលដល់គៅររមរនុងការរបរពឹត្តអគំពើខុ្សចាប ់ ននរពេះរាជ
ណាចរររមពុជគឡើយ។ 
 

ជំពូរទី៧ 
ទំនារ់ទំនងជាមួយសហភាា និង 

សមាជិរននវិជាា ជីវៈក្បហារ់ក្បន្ហលរា  

មាក្ា ៤១.- វធិានទូគៅនិងវធិានគផសងៗ 
 រគបទ់ំនារទ់ំនងរវាងសហភាតា គមធាវរីត្ូវរបរពឹត្តគដាយគសចរតីនលលលនូរ សមបជញ្ដ ៈ គសចរតីគទៀងរត្ង ់
មនុសសធម ៌សាម រត្ឯីររាជយ គទពគកាសលយបុិនរបសប ់គួរសមជនិចច នងិគដាយគោរពវធិានវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន។ 
 រនុងការគោរពផលរបគោជន៍អត្ិលិជនរបស់ខ្លួន គមធាវមីិនរត្ូវគធវើអវីដដលអាចនឹងនាំឲ្យខូ្ចខ្ជត្ដល់
សហភាតាខ្លួនគឡើយ។ 
 គមធាវរីត្ូវជូនដំណឹងជមុនតាមរគបម់គធាបាយ ដល់សហភាតាននភាគីមាខ ងគទៀត្ អំពីការសំុពនាគពល
រនុងនតី្ិវធិីណាមយួ ឬ ការគធវើបណតឹ ងឧបារស័យ រពមទងំការចបគ់ផតើមគធវើនីត្ិវធិលីមីណាមយួ គលើរដលងដត្មានការ
ចបំាចរ់នុងការការពារផលរបគោជនច៍មបងរបស់អត្ិលជិន។ 
 គមធាវរីត្ូវជូនដំណឹង បងកលរខណៈងាយរសួលរនុងទំនារទ់នំងនានា ដល់សហភាតាគដាយោម នការ
យឺត្ោ វ។ 
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 ការរបជុំនងិការណាត្ជ់បួោន  រត្ូវរំណត្គ់ដាយការរពមគរពៀងជមយួោន  ឲ្យសមរសប និងអធារស័យ
គរៀងៗខ្លួន។ ជធមមតា ការរបជុំនងិការណាត្ជ់បួោន គនេះ រត្ូវមររដនលងការោិល័យរបស់គមធាវដីដលមានអត្ីត្
ភាពគរចើនជង។ 
 លំដាបថ់ាន រគ់ៅចូលសវនាការ រត្ូវចត្គ់ឡើងគដាយគសមើភាពោន ទងំអស់រវាងសហភាតា គលើរដលងដត្
របធានគណៈគមធាវដីដលរត្ូវដត្គៅមុនគគ។ 
 ទំនាស់សពវោ ងរវាងសហភាតា រត្ូវគដាេះរសាយតាមការចរចរគដាយសនតិវធិីឬគដាយរបធានគណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៤២.- ការបតឹងគៅសាថ បន័យុតាត ធិការ 
 មុននងឹគមធាវណីាមាន រ ់ ឬ គរចើននារ ់ ចបគ់ផតើមគធវើសរមមភាពបណតឹ ងគៅសាថ បន័យុតាត ធិការណាមយួ ពី
គមធាវណីាមាន រ ់ឬ គរចើននារ ់គមធាវគីនាេះរត្ូវដត្ជូនដំណឹងជមុនគៅរបធានគណៈគមធាវ។ី 
 វវិាទទងំឡាយដដលគរើត្គឡើងរវាងសហភាតា គរៅដត្អំពីការអនុវត្តនន៍នវធិាននីត្វិធិីតុ្លាការ រត្ូវគសនើ
សំុគឡើងគៅររការសរមុេះសរមួលគដាយរបធានគណៈគមធាវ។ី 
 មុននងឹគមធាវណីាមាន រ ់ ឬ គរចើននារច់បគ់ផតើមគធវើសរមមភាពបណតឹ ង ពីសមាជិរណាមាន រ ់ ឬ គរចើននារ់
ននវជិជ ជីវៈគត្ិយុត្តគផសងគទៀត្ ឬ តុ្លាការណាមយួ គមធាវគីនាេះរត្ូវជូនដំណឹងជមុនដល់របធានគណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៤៣.- សំបុរត្ឆលងគឆលើយរវាងសហភាតា 
 រ- ការឆលងគឆលើយតាមលិខ្ិត្ ឬ តាមសំដរីវាងគមធាវ ីនិងគមធាវធីមមតារត្ូវជការសមាា ត្។់ 
 គទេះរនុងរបការណារគ៏ដាយ ការឆលងគឆលើយគនេះមនិអាចរបឹអូស ឬ មនិអាចបងាា ញជសរខីរមមរនុងតុ្លាការ 
និងមនិអាចទុរជរមមវត្ថុននការគលើរភាពសមាា ត្គ់ចញបានគឡើយ។ 
 ខ្- មនិដមនជការសមាា ត្៖់ 

- សំបុរត្ ឬ សារគអឡិចរត្ូនិរដដលជំនួសលិខ្ិត្នីត្ិវធិ ី
- សំបុរត្ ឬ សារគអឡិចរត្ូនិរដដលមានដារថ់ា “ផលូវការ” គហើយដដលបញ្ជូ នគសចរតីគសនើណា
មយួ ឬ ឯរសារមនិសមាា ត្ន់ានាមរ 

- ការបតូរសំបុរត្ ឬ ការគឆលើយឆលងោន គៅវញិគៅមរ តាមរយៈសារគអឡិចរត្នូិរ ដដលមាន
ដារថ់ា “ផលូវការ” គដើមបបីងាា ញបញ្ញជ ររ់ិចចរពមគរពៀងណាមយួ ឬ ការចុេះហត្ថគលខ្ជននរិចច
រពមគរពៀងណាមយួរវាងគមធាវ ីនិងគមធាវ ីរនុងររមតិ្លរខខ្ណឌ ននអាណត្តិរបស់ខ្លួន។ 

 សំបុរត្ សារគអឡិចរត្នូិរ និងឯរសារទងំគនេះ មនិរត្ូវមានគោងគៅគលើការបតូរសំបុរត្ោន គៅវញិ
គៅមរ ឬ រក៏ាររបារស័យោន ពីគលើរមុនដដលមានលរខណៈជសមាា ត្គ់នាេះគឡើយ។ 
 គ. រនុងររណីដដលមានការបំពានគលើវធិានទងំឡាយដូចមានដចងរនុងចំណុច (រ)និង(ខ្) ននមារតាគនេះ 
របធានគណៈគមធាវរីត្ូវធានារា បរ់ងឲ្យមានការគោរពនូវគោលការណ៍សំខ្ជន់ៗ ននវជិជ ជីវៈគមធាវតីាមររមសីលធម។៌ 
 ឃ. រនុងការទំនារទ់ំនងជមយួគមធាវបីរគទសណាមយួ គមធាវមុីននឹងបតូរពត័្ម៌ានសមាា ត្ោ់ន គៅវញិគៅមរ 
រត្ូវដងឹឲ្យចាស់អំពីភាពវជិជមានននវធិានរនុងការររសាការសមាា ត្ន់នការឆលងគឆលើយគៅរនុងរបគទស ដដលមានគមធាវ ី
បរគទសរបរបមុខ្ការ។ គៅរនុងររណីអវជិជមានវញិ គមធាវរីត្ូវសួរអត្ិលិជនរបស់ខ្លួនថាគត្ើ ោត្យ់ល់រពមហា ន
របលុយឲ្យការសមាា ត្ន់នការឆលងគឆលើយបតូរពត័្ម៌ានគនាេះ ឬ អត្។់ 
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មាក្ា ៤៤.- ទំនារទ់ំនងដដលរត្ូវហាមឃាត្ ់
 គមធាវរីត្ូវទទួលទណឌ រមមជបទវនិយ័ ចំគពាេះការរគំលាភបំពានវធិានវជិជ ជីវៈនូវអំគពើដូចខ្ជងគរកាម៖ 

- មានគចត្នាបំពានវធិានវជិជ ជីវៈ 
- ជួយ សហការ ផតល់មគធាបាយ ឬ សរមួលដល់គមធាវបីរគទស ឬ បុគគលដនទគទៀត្ ឲ្យរគំលាភបំពាន

វធិានវជិជ ជីវៈ 
- គរបើរបាស់ទំនារទ់ំនងជមួយគមធាវបីរគទស ឬ បុគគលដនទគទៀត្ គដើមបរីគំលាភបំពានវធិានវជិជ ជីវៈ 
- ចូលរមួបគងកើត្ និងសហការជមួយនឹងរូបវនតបុគគល ឬ នីត្ិបុគគល ឬ គមធាវបីរគទសដដលមនិដមនជ

សមាជិរគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ គដើមបគីបើរការោិល័យគមធាវ ី ឬ ររុមហ ុនគមធាវ ី ឬ 
របរបវជិជ ជីវៈគមធាវយីររនរម។ 

មាក្ា  ៤៥.- ការបតូរគមធាវនីងិការបដនថមគមធាវ ី
 មុននងឹទទួលយរគបសររមមពីអត្ិលិជនណាមយួ គមធាវរីត្ូវដត្ពិនតិ្យគផទៀងផ្ទទ ត្ឲ់្យគឃើញថា ោម ន
សហភាតាណាមយួបានទទួលយរគបសររមមគនាេះមុនខ្លួនគទ។ 
 គមធាវដីដលទទួលគបសររមមបនតពីសហភាតាណាមាន រ ់ឬ ទទួលគធវើអនតរាគមនអ៍មសហភាតាមុន រត្ូវជូន
ដំណឹងដល់សហភាតាគនាេះឲ្យបានដឹងមុន គហើយសួរអំពីរបារគ់សាហ ុយ និងរបាររ់នរមដដលគគរត្ូវបាន។ រនុង
ររណីមនិទនប់ានទូទត្រ់បារគ់សវាជមយួគមធាវមុីនគទ គមធាវគីរកាយមនិអាចទទួលយរគបសររមមបនតគនេះ
បានគទ គលើរដលងដត្មានការយល់រពមពីសហភាតាមុន ឬ មានគសចរតីសគរមចគផសងពីគនេះគដាយរបធាន
គណៈគមធាវ។ី 
 គមធាវដីដលរត្ូវគគឲ្យឈបគ់ធវើគរឿងរតីគនាេះ រត្ូវគឆលើយត្បោ ងរហ័ស និងបញ្ជូ នមរនូវអវីៗទងំអស់របស់
សំណំុគរឿង គៅឲ្យគមធាវដីដលទទួលគបសររមមបនត ដដលខ្លួនោម នសិទធអិវីនងឹខ្ជឃាងំទុរត្គៅគទៀត្គឡើយ។ 
 ររណីមានវវិាទគលើរនរម រត្ូវបតឹងគៅរបធានគណៈគមធាវ ី គហើយរបធានគណៈគមធាវអីាចសំុយររបារ់
រនរមគនាេះត្មកល់ទុរសិន។ 
 គមធាវដីដលបនត រត្ូវជូនដំណឹងអំពអីនតរាគមនរ៍បស់ខ្លួនគៅគមធាវនីនភាគីមាខ ងគទៀត្ ឬ ជយថាគហតុ្គៅ
យុតាត ធិការដដលទទួលបណតឹ ង។ 
 គបើគមធាវដីដលគគមរពឹងពារ ់ មនិទនច់ងគ់ឆលើយរពមទទួលគរឿងរតីភាល ម គមធាវគីនាេះ រត្ូវសរគសរគៅរបាប់
សហភាតា គដាយសំុឲ្យគផញើសំណំុគរឿងមរពិនិត្យ គដាយមានការយល់រពមពីអត្លិិជន។ គមធាវគីនាេះរត្ូវដត្គឆលើយ
របាបអ់ំពជីំហររបស់ោត្រ់នុងអំឡុងគពលោ ងយូរ១ដខ្។ ផុត្ពគីនេះ រត្ូវចត្ទុ់រថា ោត្ម់និយល់រពមទទួលគឡើយ 
គហើយរត្ូវបងវិលសំណំុគរឿងគនាេះគៅឲ្យមាច ស់គដើមវញិ។ 
 រហូត្មរដល់គពលមានការជូនដំណឹងពីការយល់រពមទទួលរបស់គមធាវគីរកាយ គមធាវមុីនគៅដត្ពុំ
ទន់ផុត្ភាររិចចគៅគឡើយ។ គមធាវគីរកាយមនិរត្ូវទនគ់ធវើការខ្នេះដខ្នងអវីគទ គរៅអពំីពិនតិ្យសំណំុគរឿង និងការទទួល 
ឬ គៅជួបអត្ិលជិនប ុគណាណ េះ។ 
 ការបំគពញរិចចការអវមីយួជផលូវវជិជ ជីវៈ មាននយ័ថាសុខ្ចិត្តរពមទទួលគធវើ។ 
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មាក្ា  ៤៦.- គមធាវដីដលទទួលគធវើជអនរគឆលើយឆលង 
 គមធាវដីដលទទួលគធវើជអនរឆលងគឆលើយរបស់សហភាតាណាមយួ រត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវចំគពាេះសហភាតា 
និងចំគពាេះអត្លិិជន អំពីការគធវើឲ្យបានចបស់ពវរគបនូ់វគបសររមមរបស់ខ្លួន តាមការរពមគរពៀងជមយួគមធាវគីដើម 
គបើសិនជខ្លួនបានទទួលឯរសារជចបំាចទ់ងំអស់ននសំណំុគរឿង។ 
 គមធាវដីដលទទួលគធវើជអនរឆលងគឆលើយ អាចជួបផ្ទទ ល់ជមយួអត្ិលិជនបាន លុេះរតាដត្មានការយល់រពម
ពីគមធាវគីដើម ឬ គលើរដលងដត្មានការចបំាច។់ 
 គមធាវដីដលទទួលគធវើជអនរឆលងគឆលើយ គធវើពារយសំុរបារប់រមងុ និងរបាររ់នរម តាមរយៈសហភាតារបស់
ខ្លួនដដលរត្ូវសគរមចយល់រពមផង។ 
 គមធាវគីដើមរត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវចំគពាេះសហភាតាគនេះនូវការគចញគសាហ ុយ បរលិាភ និងរនរមនានារនុង
លរខខ្ណឌ ដដលមានសំអាងពិត្របារដ។ 

មាក្ា  ៤៧.- គមធាវដីដលជអនុត្ំណាង 
 គមធាវដីដលទទួលគបសររមមពីអត្ិលិជនអាចគផទរគបសររមមគនាេះទងំរសុង ឬ មយួភាគគៅឲ្យសហភាតា
ណាមយួគធវើជអនុត្ំណាងបាន លុេះរតាដត្ការរបគល់សិទធិរបស់អត្ិលជិនផតល់ឲ្យគមធាវគីដើម មានសិទធិគរជើសតាងំ
អនុត្ំណាងរបស់ខ្លួន។ គមធាវអីនុត្ំណាងរត្ូវបំគពញគបសររមមឲ្យដូចជគមធាវគីដើមដដរ។ 

មាក្ា ៤៨.- ររុមគមធាវ ី
 គមធាវអីាចរបរបវជិជ ជីវៈរនុងររបខ្ណ័ឌ ជររុមគមធាវដីដលរបមូលផតុ ំគមធាវគីរចើន។ 
 គមធាវជីសហការបីំគពញរិចចការគផសងៗរនុងនាម និងគរកាមការទទួលខុ្សរត្វូរបស់សហភាតា ដដលជ
របធានររមុតាមរិចចសនាននរិចចសហការ។ 
 រនុងររណីសមាជិរននររមុគមធាវទីទួលគបសររមមរនុងនាមខ្លួនផ្ទទ ល់គរៅពីររមុ គមធាវគីនាេះរត្វូដត្ទទួល
ខុ្សរត្ូវជមយួអត្លិិជនគដាយខ្លួនឯង ដត្គបសររមមគនាេះមនិរត្ូវមានទំនាស់ផលរបគោជនជ៍មយួររុមខ្លួនគទ។ 

មាក្ា ៤៩.- ការចូលរមួរនុងរិចចរបជុំ ឬ សននិបាត្ 
 គមធាវដីដលនឹងចូលរមួរនុងរចិចរបជុំណាមយួ គទេះជគរឿងវវិាទ ឬ ោម នវវិាទ រត្ូវឲ្យដំណឹងជមុនគៅអនរ
ចូលរមួដនទគទៀត្គដាយផ្ទទ ល់ខ្លួនដត្មតង ឬ តាមរយៈអត្ិលិជនរបស់ខ្លួន។ 

ជំពូរទី៨ 
ទំនារ់ទំនងជាមួយគណៈមមធាវ ី

មាក្ា ៥០.- វធិានទូគៅ 
 គមធាវជីសមាជិរននគណៈគមធាវ។ី 
 គណៈគមធាវមីានគសវាជូនគមធាវ ីជួយ គរជមដរជងគមធាវ ីនងិការពារគមធាវ។ី 
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 គណៈគមធាវតី្ំណាងឲ្យគមធាវ ី រគបរ់គងរិចចការរមួននគណៈគមធាវ ី ជពិគសស ការការពាររតី និងការ
ចូលគៅតុ្លាការ។ 
 គដាយអារបបរិរោិរបស់ខ្លួន គមធាវមីាន រ់ៗ  រត្ូវមានសាម រត្ីទទួលខុ្សរត្វូចំគពាេះ៖ 

- គររ តិ៍គឈម េះរបស់គណៈគមធាវ ី
- បញទធិអំណាចរបស់របធានគណៈគមធាវ ីនិង 
- របសិទធផលននររុមរបឹរសាគណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៥១.- ការសគងកត្គៅគលើការអនុវត្តបទបបញ្ដត្តិនានា 
 គមធាវរីត្ូវចូលរមួសគងកត្អំពីរបសិទធភាពគលើការអនុវត្តនប៍ទបបញ្ដត្តិនានារបស់គណៈគមធាវ ី មានជអាទិ៍ 
វធិានវជិជ ជីវៈ រាល់គសចរតីសគរមចគផសងៗរបស់គណៈគមធាវ ី រពមទងំបទបបញ្ដត្តិដនទគទៀត្ដដលរំពុងមានជ
ធរមាន គដើមបគីលើរជមត្ជូិនគណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៥២.- គបសររមមរបគល់ឲ្យគដាយគណៈគមធាវ ី
 គមធាវរីត្ូវទទួលរា បរ់ងគដាយរគវៀសរនវ និងហមត្ច់ត្នូ់វគបសររមម នងិគសវារមួ រពមទងំការការពាររតី
ជូនជនររីររដដលបានរបគល់ឲ្យគដាយគណៈគមធាវ ី គដាយមនិយររនរម។ គមធាវមីនិអាចរបដររមនិទទួលការ
ងារទងំឡាយណាដដលគណៈគមធាវបីានរបគល់ឲ្យគដាយោម នមូលគហតុ្សមរសបគឡើយ។ 

មាក្ា ៥៣.- ររណីយរិចចរត្វូគឆលើយត្បគៅរបធានគណៈគមធាវ ី
 គមធាវរីត្ូវគឆលើយត្បចំគពាេះការសំុ ឬ អធបិញ្ញជ ទងំឡាយរបស់របធានគណៈគមធាវ ីឬ របត្ិភូរបស់របធាន
គណៈគមធាវគីដាយោម នបដងែរបងែង។់ 

មាក្ា  ៥៤.- គមធាវដីដលរត្ូវគគបតងឹ 
 គមធាវដីដលរត្ូវគគបតងឹអពំីរំហុស ឬ បទគលមើសរពហមទណឌ ណាមយួ ដដលទរទ់ិននងឹការរបរបវជិជ ជីវៈ ឬ 
ដដលអាចប េះពាល់ដល់ការរបរបវជិជ ជីវៈរត្ូវជូនដំណឹងភាល មគៅគណៈគមធាវ។ី 
 គមធាវដីដលរត្ូវគគបតងឹពបីទគលមើសរពហមទណឌ ណាមយួ គរៅពីការរបរបវជិជ ជីវៈអាចជូនដំណឹងដល់
គណៈគមធាវ។ី 

មាក្ា ៥៥.- ការបងភ់ាគទន 
 គមធាវរីត្ូវបងភ់ាគទនរបចរំត្ីមាសជូនដល់គណៈគមធាវសីរមាបក់ាររបរបវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន ដូចមាន
ដចងគៅរនុងមារតា ២៩ ននចាបស់តីពីលរខនតរិៈគមធាវ។ី 
 ភាគទនរត្ូវដត្បងឲ់្យទនគ់ពលគវលាដដលបានរណំត្។់ 
 សមាជិរននគណៈគមធាវដីដលមនិបានបងភ់ាគទនរត្ូវទទួលទណឌ រមមជបទវនិយ័តាមគសចរតីសគរមច 
របស់ររុមរបឹរសាគណៈគមធាវ។ី 
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មាក្ា ៥៦.- និរាររណ៍  
 ររមសីលធមគ៌មធាវដីដលររមុរបរឹសាគណៈគមធាវបីានអនុមត័្ នាសមយ័របជុំនលាទី ១៥ ដខ្ វចិឆកិា ឆន  ំ
១៩៩៥ រត្ូវទុរជនិរាររណ៍។ 

មាក្ា ៥៧.- កាអនុវត្ត 
 ររមសីលធមគ៌មធាវគីនេះ រត្ូវដារឲ់្យអនុវត្តចបព់ីនលាផុត្បណតឹ ងឧទធរណ៍។ 
 

 

 ររមសីលធម៌គនេះរត្ូវបានររុមរបឹរសាគណៈគមធាវនីនរពេះរាជណាចរររមពុជ អនុម័ត្នាសមយ័របជុ ំ

នលាទី ២១ ដខ្ រញ្ញដ  ឆន  ំ ២០១២ គរកាមអធបិត្ីភាពរបស់គលារគមធាវ ី ជីវ សងុហាក ់ របធានគណៈគមធាវ ី
អាណត្តិទី ៨។ 

             

រាជធានីភនគំពញ នលាទី ២១ ដខ្ រញ្ញដ  ឆន ២ំ០១២ 

ប្រធានគណៈមេធាវី 
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