ជំពូកទី ១

បទប្ប� �តិទ
� ូេ

>-

មា្១ ថ�ី
ច្បោ ប់េនះម ាសលភាព ចំេពះេរង

ច្រក និងសិទំងអស់េន ទូទ្រពះរ

ណាច្រកកម�ុ ជា ស�ិតេនេ្រកមសមត�កិច�ដឹកនា ំ និង្រគប់្រគងរបស់្រកសួងឧ
និងសិប្បកម� េដយមិន ប៉ះពដល់សមត�កិ ច�របស់្រកសួងស� ប័នេផ្សងេទៀតែដលពក់ ។

មា្២

>-

េរងច្រក និងសិប្បកម�ែដលមានែចងក�ុងច្បោប់េនះ សំេដេល អគរ 
ា ទីកែន�ង
ស្រមាប់ផលិត បំែប�ងវត�ុធេដម ឬផលិតផលពក់កណា�លសេ្ឱ្េទជាផលិតផលថ�
ឬ/និង ស្រមាប់េធ�សកម�ភាពេផ្សងេែដលមានជាអទ៍ ផ�ុំ
ិ

ដំេឡង ជួសជុល េធ�េតស� េវចខ

្រចកបំេពញ ែថទំ រក្សោទុក ែកលម� េដម្បី បេ្រមេសចក�ី្រត�វ ។

>-

មា្៣ ថ�ី
េរងច្រក និងសិប្បែដលស�ិតេ្រកមសមត�កិច�ដឹកនាំ និង្រគប់្រគងរបស់
ឧស្សោហកម� នសិប្បកម� មានដូចខងេ្
១-ែផ�កេស្ប�ង �ូប
ម
អហរ េភសជ�ៈ និងថា�
២-ែផ�កវយនភ័ណ� សេម��កបំពក់ និងផលិតផលអំពីែស
៣-ែផ�កផលិតផល្រកដ
៤-ែផ�កគីមី ផលិតផលពីេកស៊ូ

ផា�ស�ិច េលកែលងែតឧស្ សោហកម�េ្របងក

ឧស�័ន
៥-ែផ�កផលិតផលពីែរ៉អេលហ
៦-ែផ�កេលហៈមូលដ
៧-ែផ�កែកៃច�េលហៈ មា៉សុីនិងេ្រគ�ងប រិក
៨-ែផ�កេផ្សងេទៀតមានជាអទិ៍ ផលិតេ្រគ�ងអលង�ករ រតនភ័ណ�  និងលម�
សិល្បៈ  កីឡា េក�ងេលង និងសមា�រៈករិ ។

ជំពូកទី ២

ករបេង� និងកិច�ដំេណរក
ែផ�កទី

េរងច្

>-

មា្៤ ថ�ី
ករបេង�តេរងច្រកែដលមានែចងក�ុ ៣ ថ�ី ្រត�វមាន្របកសអនុ��តពី្
ឧស្សោហកម� នសិប្បកម� េដយមានេយាបល់ឯកភាពពី ស�ប័ន និងអជា�ធរពក់ ។
ករបេង�តេរងច្រកេផា�តសំខន់េ
- ករេរៀបចំទីកែន�ង ឬ/និង ករសងសង់អគារ ស្រមាប់ដំេណរក
- ករសងសង់អគារ ស្រមាប់បំពក់មា៉សុីនេដម្បរេរងច្
- ករបំពក់មា៉សុីនក�ុងអគារ ទីកែន�ង ឬយាន� ស្រមា ប់ដំេណរក
- វត�ុធាតុេដមស្រម ាប់ដំេណរករេរ

មា្៥

>-

មា�ស់េរងច្រក្រត�វស�ិតេនេ្រកមច្បោប់េនះ េហយអចជារូបវន�បុគ�ល ឬនីតិប
េរងច្រកអច្រគប់្រគងេរងច្រកេដឬ ្របគល់សិទ�ឱ្អ�កដៃទ្រគប់្រគងេរងច្រកជំ
ខ�ួនបាន ប៉ុែន�ក�ុងករណីណាក៏េដយ  មា�ស់េរងច្រក្រត�វែតទទួលខុស្រត�វេល្រគប់
េរងច្រក និងគុណភាពផលិតផលរបស់ខ�ួនចំេពះមុខច្បោប់ និងអ�កេ្ ។

មា្៦

>-

ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាព ករកំណត់ស�ង់ដ ករច និងស�� ប��ក់ផលិតផល្រត�វ
អនុវត�តមច្បោប់ែដលមានជ ។

>-

មា្៧ ថ�ី
្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ្រល់លិខិតប��ក់េផ្សងៗពក់ព័នឹងផលិតកម�
តមករេស�សុំរបស់មា�ស់េរងច្រក េបពិនិត្យេឃញថាជ ។

>-

មា្៨ ថ�ី
្រកសួងឧស្សោហ

និងសិប្បកម�្រត�វេឆ�យតបអំពីករសេ្រមចរបស់ខ�ួនេទអ�កសុំប

េរងច្រកក�រយៈេពល ៧ (្របាំពីរ) ៃថ� យា៉ងយូរៃនេធ�ករ គិតពីៃថ�ទទួលពក្យែដលបា
បំេពញែបបបទ្រគប់្រគាន់ ្រតឹម្រត ។

ក�ុងករណីមិនយល់្រពមេលពក្យសុំបេង�តេរង ច្រក ្រកសួងឧស្សោហកម�កម� 
្រត�វពន្យល់េហផលេលករសេ្រមចរបស់ខ�ួនឱ្យបានច្ប ។

>-

មា្៩ ថ�ី
មុនចប់េផ�មដំេណរករេរងច្រ ក មា�ស់េរងច្រក្រត�វជូនដំណឹងេទ្រកស
និងសិប្បកម� ឱ្យបានមុនរយៈ១៥ (ដប់្របាំ) ៃថ� យា៉ងត

មា្១០

>-

ក�ុងករបេង�តនិងកិច�ដំេណរករេរង
អ�កបេច�កេទស ែដលមានស
��តិែខ�រជាអទ

មា�ស់េរងច្រក្រត�វេ្រប្របាស់វិ
។ ល័ក�ខ័ណ� ៃនករេ្រប្រប ាស់វិស

អ�កបេច�កេទសបរេទស ្រត�វអនុវត�តមច្បោប់ែដលមាន ។

>-

មា្១១ ថ�ី
ក�ុងករព្រងឬករបេង�តស

ឬករផា�ស់ប�ូរទីតំងេរងច្រក្រត�វែតមានលិខិ

ពី្រកសួឧស្សោហកម� និងសិប្ប ។

មា្១២

>-

ករព្រងីកេរងច្រក គឺជាករបេងនសមត�ភាពផលិតកម�
�
២០

(ៃម�) ភាគរយ

ៃនសមត�ភាពេដម េដ
១- ករបេង�នចំនួនមា៉សុីនករផា�ស់ប�ូរមា៉ស
២- កររុះេរេដម្បីេរៀបចំ ឬករព្រងករសងសង់អ
៣- ករផា�ស់ប�ូរមុខផលិតផល ឬ បែន�មមុខផលិត
៤- ករព្រងីរិេវណេរងច្
ករបេង�តសខេរង ច្រក គឺជាករបេង�តមូលដ�នផល ិតកម�ថ�ី ែដលេធ�ផលិត ឱ្
េរងច្រកេដ ។
ករផា�ស់ប�ូរទីតគឺករផា�ស់ប�ូរេរងច្រកទីតំងចស់េទទ ។

>-

មា្១៣ ថ�ី
ក�ុងករណី ប�ូរមា�ស់េរងច្រក មា�ស់េរងច្រត�វេធ�ពក្យសុំករទទួលស�ល់
េរងច្រកពី្រកឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ក�ុងរយៈ ១០ (ដប់) ៃថ�  ៃនៃថ�េធ�ករយា៉ងយូ
ចប់ពីៃថ�ែដលខ�ួនបទទួលសិទ�ិជាមា�ស់េរងច្រកថ�ី។ ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប
េឆ�យតបេទមា�ស់េរងច្រកវិញក�ុងរយ ០៤ (បួន) ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ក ចប់ពីៃថ�ទទួលពក្យ ។

>-

មា្១៤ ថ�ី
ក�ុងករណីែដលមា�ស់េរងច្រកទទួលមរណភអសមត�ភាពតមផ�ូវច្

អ�កែដល

ទទួលសិទ�ិ្រគប់្របន��សបច្បោប់ ្រត�វេធ�ពក្យសុំករទទួលស�េរងច្ពី្រកសួ
ឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ករយៈេពល ៤៥ (ែសសិប្របាំ)ៃថ� ៃនៃថ�ធ�
េ
ករយា៉ង យូរ គិ
ពីៃថ�ែដលមា�ស់េរងច្រកេដមទទួលភាព ឬបាត់បសមត�ភាតមផ�ូវចប់ ។
អ�កទទួលសិទិ�្រគប់្រគងបន� អចដំេណរករេរងច្រកជាបេណា�ះអសន
ករទទួលស �ជាមា�ស់េរងច្រកពី្រកសួងឧស និងសិប្បកម ។

>-

មា្១៥ ថ�ី
មា�ស់េរងច្រក្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរមក្រកសួ

និងសិប្បកម

រយៈេពល ១ (មួយ) ែខ យា៉ងតិច មុនៃថ�ែដលខ�ួនប�្ឈប់ដំេណរករេរងច្រក ។
េ្រកពីករណី្របធានសក�ិ ករផា�កដំេណរករេរងច្រកជាប់ៗគា ១២ (ដប់ ពីរ)
ែខ ្រត�វចត់ទថាជាករប�្ឈប់ដំេណរករេរងច្

។ ក�ុងករណីេនះ

្រកសួ

ឧស្សោហកម� និងសិប្បក្រត�វេចញ្របកសលុប្របកសអនុ��តបេង�តេ ។

មា្១៦

>-

មា�ស់េរងច្រក្រត�វដក់តំងបង�ញ ្របកសបេង�តេរងច្រក លិខិតអ
ជាចំហេនកែន�ងសម�សបណាមួយ ែដលងយេមលេឃញក�ុងេរ ។

>-

មា្១៧ ថ�ី
ក�ុងករណីែដល្របកសបេង�តេរងច

ឬ/និងលិខិតអនុ�� តទំងឡាយ ្រត�

បាត់បង េដយ្របណាមួយ មា�ស់ងច្រក្រត�វេធ�ពក្យសុំ្រលិខិតជំនួសមួយេទៀត
ពី្រកសួឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ករយៈេពលយា៉ងយូរបំផុ ១៥ (ដប់្របាំ) ៃថ�គិតពីៃ
ែដលបាបាត់បង ។

>-

មា្១៨ ថ�ី
េរងច្រកនីមួយ្រត�វមានេឈ�ះេរងច្រកផា�កេឈ�ះ្រត�វសរេសរជាអក្រ មា
ទំហំធំជាង  និងេពីេលអក្សរេផ្សងេទ ។ មា�ស់េរងច្រក្រត�កបង�ញផា�កេឈ�ះេរ
របស់ខ�ួនេនកែន�ងែដលងេមលេឃញេនខងមុខេរង ។
ករផា�ស់ប�ូរេឈ�ះេរ្រត�វែតមានករយល់្រពមពី្រកសួងឧស និងសិប្បកម ។

>-

មា្១៩ ថ�ី
មា�ស់េរងច្រក្រត�វឲ្បាន្រតឹម្រត�វនូវទិន� និងរបាយករណ៍ចំបាច់នា
កំណត់របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ ។

>-

មា្២០ ថ�ី
មា�ស់េរងច្រកែដលមិនស�ិតេនេ្រកមសមត�កិច�របស់្រកសួងឧស្សោហកម� ន
្រត�វេធ�ករចុះប��ីេរងច្រកេន្រកសួងឧស្សោហកម� និង

សិប្បកម� និង្រត�វផ

និង

របាយករ ដូចមានែចងក�ុងមា ១៩ ថ�ី ។

>-

មា្២១ ថ�ី
ទិន�ន័យ និងរបាយករណ៍ ែដលេរងច្រកផ�ល់ជូន្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិបជ
ករសមា�ត់វិ ជីវៈរបស់េរងច្

។

ទិន�ន័យ និងរបាយករណ៍ទំងេនះមិន្រត�វេទ

ផ្សព�ផ្ជាសធារណៈេឡយ េបករយល្រពពីមា�ស់េរងច ។

>-

មា្២២ ថ�ី
មា�ស់េរងច្រក ែដលស�ិតេនេ្រកមច

មានកតព�កិច�បង់្របាក់កៃ្រមេ

�សបតមករកំណត់្របកសរួមរបស់្រកសួងឧស្ស និងសិប្បកម� និង្រកសួងេសដ�កិច
និងហិរ��វត�ុ ។

ែផ�កទី ២
សិប្បកម

>-

មា្២៣ ថ�ី
សិប្បកម�្រត�វបានអនុឲ្បេង�ត និងដំេណរករ េដយមា�ស់សិប្បកម�្រត�វេធ�
ដំណឹងជាលលក�ណ៍ អក្សរេទអជា�ធរមូលដ�ន និងេធ�ករចុះប��ីេនមន�ីរឧស្ស
សិប្បកម� រជធា េខត� ែដលខ�ួនេបាទីតំងក�ុងរយៈេពលយា៉ងយូ ៧(្របាំពីរ) ៃថ� េ្រក
ដំេណរករ េលែលងែត្របេភទសិប្បកម�ែដលមានកំេដយ្របកស្រកសួងឧស្
និងសិប្បកម� ែដល្រត�វសុំករអនុ��តពី្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� មុនដ ។
ែបបបទៃនករបេង�តនងកិច�ដំេណរករសិប្បកម� និងបទប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សង ្រត�
កំណត់េដ្របករបស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ ។

ជំពូកទី ៣

សុវត�ិភាពឧស្សោហ

>-

មា្២៤ ថ�ី
ករេរៀបចំ្រគប់ែផ�កក�ុងេរងច្រក ្រត�វេធ�េទតមល�ណៈបេច�កេទសែដ
ក
កំណត់េដយ្របរបស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ ។
ជនណាែដលគា�នជំនាញបេច�កេ មិន្រត�វបជួល ឬចតឲ្មកេរៀបចំេរងច្រក
េឡយ ។

មា្២៥

>-

្រគប់ែផ�កក�ុងេរងច្រក្រត�វធានា ឲ្យមានពន�ឺ្រគប់្រគា ន់ និងខ្យល់
បរិបូរណ៍ ្រត�វធានាបាននូវភាពគា�នេ្រគាះថា�ក់ែដលជាអទិ៍បណា�លមកពី វិទ
ញ័រ ពន�ឺ កំរស�ី ក�ិន ចំហយ កំេដ ែផ្សង ធូលី និងភាពកខ�ក់េផ្ស ។

មា្២៦

>-

េរងច្រក្រត�វែតមាន្របព័ន�បង�រអគ�ីភ័យ ែដល
១- ្របព័ន�្របកសភាពអសន� និង មេធ្យោបាយស្រមាប់ពន
២- ស��្របយ័ត�អគ�ីភ័យ េនកែន�ងែដលចំ
៣- ទ�រសេ�ង�ះយា៉ងតិចបំផុតមានចំនួនពីរ េនតមជាន
៤- ផ�ូវសេ�ង�ះ ស្រមាប់រថយន�ពន�ត់អគ� ី
៥- មេធ្យោប ាយរំេដះខ�ួនេផ្សង
៦- ប�ង់បំ្រព�្រមាប់ជេម��សខ�ួនេពលមានអ ។

មា្២៧

>-

មា៉សុន ឬែផ�កៃនមា៉សុីន ែដលអចបឲ្មានេ្រគាះថា�ក់ជាយថាេហតុ ្រត�វមា
ឧបករណ៍ករព ។ ែផ�កៃនេរងច្រក ែដលមានេ្រគាះថា�ក់ខ�ំង្រត�វេធ�របាំងព ។

មា្២៨

>-

្រត�វមានស��បង�ញ្របាប់េ្រគឬបំរមេនកែន�ងែដលមានេ្រគា ។

មា្២៩

>-

ករេ្រប្របាស់ជាតិផ�ុះងេឆះ ជាតិពុល គីមីេ្រគាះថា�ឧស�័ន ក�ុងផលិតកម� ្រត�វ
្របតិបត�ិេទតមលក�ណៈបេច�កេទស ែដលធានាបាននូវសុ ។

>-

មា្៣០ ថ�ី
ឡចំហយ ្ព័ន�េ្រប្របាស់ចំហយឧបករធុងែដលេ្របសមា�ធខ�ស់ ្រត�
ករ្រត�តពិនិត្យពី្រឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� មុននឹង�� តឲ្ដំេណរករ។ េនេ
ដំេណរករ ករ្រត�តពិនិត្យឧបករណ៍ខេនះ ្រត�វេធ�េឡងតមដំណាក់កកំណត់
េដយ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប ។

មា្៣១

>-

សំណល់ឧស្សោហកម�្រគប់្របេភទ មុននឹងបេ�� ្រត�វេឆ�យេទនឹ្រមិតបទដ�
ៃនករបេ��ញសំណល់ សរធាតុបំពុល ែដលលកំណត់េដយបទប្ប��តិ�របស់ស
មានសមត�កិច ។
ហមដច់ខតចំេពះករបេ��ញេចលសំណល់ឧស្សោហកជាតិពុល ឬ
សរធាបំពុល ែដលនាឲ្កខ�ក់ ឬប៉ះពល់ដល់រិស�ន េដយមិនបានឆ�ង្រប្រពឹត�កម ។
ចំេពះសំណល់ឧស្សោហកម� ែដល្រត�វយកមក្របាស់េឡងវិញ ្រត�វរក្ឲ្បា
គត់មត់តមយថា្របេភទ និងលកបេច�កេទស ។

មា្៣២

>-

សំណល់ឧស្សោហកម�្រគប់្របេភលមិនអចេធ�្រប្រពឹត�កម�បែដលបានឆ�ងកត
្រប្រពឹត�កម�រួចេហយ ែតេនតិពុល ឬមានសរធាតុបំពុលែដឲ្កខ�ក់ ឬប៉ះពលដល់
បរិស�ន មានសតុវិទ្យុសកម� មុននឹងបេ��ញេចលដឹកជ��ូនយកេទកែនងេផ្សង
ដៃទេទៀតេដម្បីរក្សោទុេដម្បីេគាលបំណងណាមួយេផ្សង ្រត�វមានករ្រត�តពិ
មានករអនុ��តពីស�ប័សមត�កិច� ។

មា្៣៣

>-

មា�ស់េរងច្ រក ្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករបេ��ញេចល ករសមា�ត និ
សំណល់ឧស្សោហកម� ្រគប់្របេភទរបស់េរ ។

>-

មា្៣៤ ថ�ី
ក�ុងករអនុវត�ច្បោប់េនះ ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� មានសមត�កិច�
បទដ�គតិយុត�ិ ឬេស�េទរជរដ�ភិបាលបេង�តជាអនុ្រកឹត្យ េដម្បី្រគប់្ ។

ជំពូកទី ៤

ករ្រទ្រទង់ និងករេលកទឹក
មា្៣៥

>-

ករ្រទ្រទង់ និងករេលកទឹកចិត�េដម្បីអភិវឌ្ឍេរងច្

រកធុនធំ ្រត�វអនុវត�តម

វិនិេយាគេន្រពះរជាណាច្ ។

មា្៣៦

>-

ចំេពះេរងច្រកធុនមធ្យម និងសិប្បកម ្រត�វបានអនុ�ឲ្មានករ្រទ្រទង់
េលកទឹកចិត�េដយរជរដ�ភ ។ ្របេទ ទំហំ និងរូបភាពៃនករ្រទង់ និងករេលកទឹកចិត
្រត�កំណត់េដយអនុ្រកឹ ។

ជំពូកទី ៥

ករ្រត�តពិនិត្យ និងអធិករកិច�េរ

>-

មា្៣៧ ថ�ី
ម�ន�ីមានសមត�កិច�របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�មានសិទ�ិចូលេទក�ុង
និងសិប្បកម� ្រគប់េមេធ�កររបស់េរងច្រកតមកលកំមិនតមកលកំណត់ េដម
្រត�តពិនិតគុណភាព ស�ន េរងច្រក មា៉សុីន មេធ្យោបសកម�ភាពេផ្សេទៀត
ែដលមា�ស់េរងច្រករំេលេលបទប្ប��តិៃនច្បោ ប់េ ។ ក�ុងករណីចំបាច់ ្រត�វេធ�កកិច�
េរងច្រកេដ
១-យកផលិតផលក�ុងបរិមាណសម�សប េដម្បីេធ�ករវិភាគអំពីគ រួមជាមួនឹង
ឯកសពក់ព័ន ។
២-េធ�ករ�សវ្រជាវ ប�្ឃាត់ទុកនូវផលិតផល សមា�រៈ វត�ុធាតុេដមនិងឯ
ពក់ព័ន�នាែដលអបណ
ា�ឲ្មានអន�រយដល់មនុ ឬដល់្រទព្យសម្បត�ិក�ុងេរងច
ទីជិតខងេរងច្រ ។

៣-សកសួរ េកះអេ��ញមា�ស់េរង អ�ក្រគប់្រគងេរង និេយាជិត កម�ករ
ក�ុងេរងច្រក មកបំភព័ត៌មាន ឬសុឲ្ផ�ល់ព័ត៌មា និងឯកស ។

>-

មា្៣៨ ថ�ី
្រកសួងឧស្សោហកនិងសិប្បកម� មានសិទ�ិផា�កសកម�ភាពេរងច្រកែដល
បាបេង�តេដគា�ន្កសអនុ��តពី្រកសួងឧស្សោ និងសិប្បកម ជាបេណាអសន
ក�ុងរយៈេពលមួយមានកំណត់ េដម្ត្រម�ឲ្មា�ស់េរងច្រអ�ក្រគប់្រគងេរង
េធ�ករែកត្រមកំហុសរបស់ខ�ួនេឡងវិញ ។
្របសិនេបករែកត្រម�វេធ�េឡងបាន្រតឹម្រត�វ និងទន់េពលកំណត់ ្រកសងួ
និងសិប្កម� ្រត�េចញ្របកសអនុ�ឲ្បេង�តេរងច្ ។
្របសិេបមានករែកត្រម�វមិនបានអនុវអនុវត�មិន្រតឹម្រត�

ឬមិនទន់តម

កំណត់ ្រកសួឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� មានសិទ�ិេកសបិទទ�រេរងច្រកជ ។
ប��ផា�កដំេណរករផលិតកម�្របកសបិទទ�រេរងច្រកជាស�ពរ ្រត�
សធារណៈេនពីេរច្រក ចុះផ្សោយតមសរព័ ។

>-

មា្៣៩ ថ�ី
្រកសួងឧស្សោហកម�ងសិប្បកម� មានសិទ�ិេចញប ឲ្មា�ស់េរងចឬអ�ក្រគប់្រ
េរងច្ផា�ដំេណរករផលិតកម�ទំងម

ឬតមែផ�កៃនេរងច្រកជាបេណា�

ក�ុងរយៈេពលមួយមានកំណត់ េដម្ឲ្មា�ស់េរងច្រអ�ក្រគប់្រគងេរងច្រកេធ�ករែវ ឬ 
ែកលម�ឲ្បាន្របេសរេឡងវក�ុងករណី៖
-មានកំហុសធ�ន់ធ�រែផ�កបេច�កេទស ដូចមានែចងក�ុងម ២៤ ថ�ី
-កិច�ដំេណរករផលិតកម� ខុសពីករអនុ��តរបស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិ
-កិច�ដំេណរករផលិតកម� ែដលអចប លឲ្មានេ្រគាះថា�ក់ដល់មនុអន�រ
ដល់្រទព្យសម្បត�ិ េនក�ុងេរងេ្រកេរង
-មា�ស់េរងច្រអ�ក្រគប់្រគងេរងច្រក មានេចតនាមិនលិខិតប�� របស់
្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ ។
្របសិនេបករែកត្រម�វេធ�េឡងបាន្រតឹម្រត�វនិងទន់េពលកំណត់ ្រកសួង ឧស្
សិប្បកម� ្រត�វេចញប��អនុ�ឲ្េរងច្រកបន�ដំេណរករផលិតកម�េឡង ។
្របសិនេបករែកត្រម�វមិនបានអនុវត� ឬអនុវត�មិនទន់ក
និងសិប្បកម� មានអំណាចេចញ្របកស បិទទ�រេរងច ។

្រកសួងឧស្សោហ

ប��ផា�កដំេណរករផលិតផល្របកសបិទទ�រេរងច្រកជាស�ពរ ្រតជ
សធារណៈ េនពីមុខេរងចចុះផ្សោយតមសរព័ ។

>-

មា្៤០ ថ�ី
្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប មានសិទ�ិប��ូនលិខិតប��េទកន់េគហដ
េរងច្របស់មា�សេរងច្រក ឬអ�ក្រគប់្រគងេរងច្រក ែដល្រត�វទទួលលិខិ
េដផា�ល់ ឬតមសំបុ្រតអនុសេដយមានចហត�េលខបានទទ ។
ក�ុងករណីែដលមា�ស់េរងច្រអ�ក្រគប់្រគងេរងច្រកេនា ះ បដិេសធមិន្រ
លិខិតប�� របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិបសិទ�ិ
អេ��ញអជា�ធរ ឬភា�ក់ងបាឲ្ចូលរួមជាមួយខ�ួនេដម្បីេធ�ជាស ។ េបមា�សេរងច្រ
ឬអ�ក្រគប់្រេរងច្រក មិនស�ិតក�ុងេគហដ�ក�ុងេរងច្រកេនាះ លិខិត អច្រត�វ
្របគលេទឲ្ជនណាមា�ក់ ែដលមានករពក់ព័ន�តមផ�ជាមួនឹងមា�សេរងច្រ
ឬអ�ក្រគប់្រេរងច្ ។
្របសិនេបលិខិតប��េនែតគា�នអ�ទទួលជំនួស ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បក
បិទលិខិតប�� េនាេន្រចកចូល ឬមាត់ទ�រេរងេនេគហដ�នរបស់មា�ស់េរ ឬ
អ�ក្រគប់្រេរងច្រកេនាះ េដវត�មានរបស់អជា�ធរ ឬភា�ក់ងរនគរបា ។
េ្រកយពី្របតិបត�ិដូចបានែចងក�ុងវក្យខ័ណ�ខងេល លិខិតប��្រត�វប
បានទទួលេដមា�សេរងច្រក ឬអ�ក្រគប់្រគងេរ ។

>-

មា្៤១ ថ�ី
ក�ុងករណីែដលមានឧប្បត�ិេហតុ ឬ េ្រគាះថា�ក់េនក�ុងេែដលបណ
ា�ឲ្េរងច្
្រត�វផាដំេណរកទំង�ស�ងេលសព៧

(្របាំពីរ)ៃថ� មា�ស់េរង ចអ�ក្រគប់្រគងេរងច

្រត�វជូនដំណឹជាលយលក�ណ៍អក្សរមក្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ក�ុង ១០
(ដប់)ៃថ� យា៉ងយរបនា�ប់ពីៃថេកតេហតុេនា ។
េពលែដលមានឧប្បតិ�េហតុ ឬ េ្រគាះថា�ក់េកតេឡងដូចខងេល ្រកសួងឧស្ស
សិប្បកម� ្រត�វេធអធិករកិច�េរងច្រកេហយអនុវត�តម ៣៧ ថ�ី ឬមា្រ៣៩ ថ�ី វក្យខ័
ទី ១ ្របសិនេបចំប ។

>-

មា្៤២ ថ�ី
ក�ុងករចុះេធ�អធិករកិច� ម�ន�ី្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ្រត�វប
សមា�ល់ខ�ួន និងលិខិប��េបសកកម�ជូនេទមា�ស់េរងច្រក ឬជនែដលខ�ួន្រត�វទំនា ។
ករេធ�អធិករកិច�េរងច្រក ្រត�វមានកំណត់េហតុ្រតឹម្រត�វ និ ។

ជំពូកទី ៦

េទសប្ប ��ត

>-

មា្៤៣ ថ�ី
មា�ស់សិប្បកម�ណា ែដលពុំបានេធ�ករជូនដំណឹងជាលក�ណ៍អក្សរេទអជា
និងេធ�ករចុះប��េនមន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្ រជធា េខត� ែដលខ�ួនបានេបាះទីត
ដូចកំណត់ក�ុងមា្ ២៣ ថ�ី វក្យខ័ណ� ១ ៃនច្បោ ប់េនះ ្រត�វផ�នា�េទសពិន័យជា្     
៥០០ ០០០េរៀល (្របាំរយពន់េរៀល) ២ ៥០០ ០០០េរៀល (ពីរល្របាំរយពន់េរ ។
ជនណាបេង�ត្របេភទសិប្បកម� ែដលមានែចងេដយ្របកសរបស់្រកសងួ
និងសិប្បកម� ដូចក�ុងមា ២៣ ថ�ី េដយគា�នករអនុ ឬេល�សនឹងមា្ ២៣ ថ�ី ឬបទប្ប�តិ�
ដៃទេទៀតពក់ព័ន�នឹងមា្២៣ ថ�ី វក្យខ័ណ� ២ ៃនច្បោ ប់េនះ ្រត�វផ�នាពិន័យជា្របាក់
១ ០០០ ០០០េរៀល (មួយលនេរៀល) េទ៥ ០០០ ០០០ េរៀល (្របាំេរៀល) ។

មា្៤៤

>-

មា�ស់េរងច្រកណាែដល្រប្រពឹត�េល�ស ១១ ថ�ី មា្ ១៣ ថ�ី មា្ ១៤ ថ�ី
មា្រ១៥ ថ�ី វក្យខ័ណ�ទ១ មា្រ១៦ មា្រ១៨ ថ�ី មា្រ៤១ ថ�ី វក្យខ័ណ�ទ១ ៃនច្បោប់េន
្រតវផ�នា�េទសពិន័យជា្របា២ ០០០ ០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល) េទ១០ ០០០ ០០០ េរៀល 
(ដប់លនេរៀល ។

>-

មា្៤៥ ថ�ី
មា�ស់េរងច្ែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹងម ២៤ ថ�ី ៃនច្បោ ប់េនះ្រត�វផ�នា�េទស
ជា្របាក់៥ ០០០ ០០០េរៀល (្របាំលនេរៀល) ២៥ ០០០ ០០០េរៀល (ៃម�្របាំលនេរៀ
្របសិនេបមានេ្រគាះ

ែដលបណ
ា�លមកពីករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងមា្រ

មា�ស់េរងច្រតវទទួលសំណងខូចខតទំងអស់ដល់ជនរងេ្ ។ ក�ុងករណីេនះ ម�ន�ីមា
សមត�កិច�របស់្រកសួងឧស្សោហកម� សិប្បកម� ្រត�វកសងសំណុំេរឿងប��ូនេទតុ
េដម្បីវិនិច�័យេទសតមច្

>-

មា្៤៦ ថ�ី
មា�ស់េរងច្រកណា ែដល្រប្រពឹត�ិេល�ស ២៦ មា្ ២៧ មា្ ២៨ មា្ ២៩
មា្ ៣០ ថ�ី ៃនច្បោ េនះ ្រត�វផ�នា�េទសពិន័យជា្រប ២ ០០០ ០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល)
េទ១០ ០០០ ០០០ េរៀល (ដប់លេរៀល) ។

ក�ុងករណី បទេល�សេនះបង�ឲ្មានេ្រគាះថា�ក់ដល់មនុអន�រយដល់្រទព្យសម្ក�ុង 
ឬេ្រកេរង ម�ន�ីមានសមត�កិច�របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ្រសំណុំ េរឿង
ប��ូនេទតុលករ េដម្បីសអំពីសំណងអន�រយេទតមព្យសនកម� និង េទ
តមច្ប ។

មា្៤៧

>-

ជនណាែដលមិនផ�ល់របាយករណ៍ ឬផ�ល់របាយករណ៍មិន្រប្រពឹត�េល�សន
មា្ ១៩ ថ�ី ៃនច្បោ ប់េ ្រត�វផ�នា�េទសពិន័យជា្របាក់ច ១០ ០០០ ០០០ េរៀល (ដប់លន
េរៀល) េទ៥០ ០០០ ០០០ េរៀល (ហសិបលនេរៀល) នឹងផ�នា�េទសតមច្បោប់ដូចមាន
ច្បោប់្រពហ� ។

មា្៤៨

>-

ជនណាែដលដំេណរករេរង េដយ្រប្រពឹត�េល�សនឹង ៣៨ ថ�ី វក្យខ័ណ� ១ និង
មា្រ៣៩ ថ�ី វក្យខ័ណ�ទ១ ៃនច្បោ ប់េនះ ្វផ�នា�េទសពិន័យជា្របា២០ ០០០ ០០០ េរៀល 
(ៃម�លនេរៀល) េទ១០០ ០០០ ០០០ េរៀល (មួយរយលនេរៀល) ឬ/និេទសដក់ពន�នាគារ
៦ ែខ េទ១ ឆា� ។

>-

មា្៤៩ ថ�ី
ជនណាែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹង ៤ ថ�ី ម្រ ៩ ថ�ី និងមា្ ២០ ថ�ី ៃនច្បោប់េ
្រត�វផ�ន េទសពិន័ជ្របាពី  ១០ ០០០ ០០០ េរៀល  (ដប់ លនេរៀល) េទ ៥០ ០០០ ០០០
េរៀល (ហសិបលនេរៀ ។
ក�ុងករណី បទេល�សេនះបណ
ា�ឲ្មានេ្រគាះថា�ក់ដល់ម

ឬអន�រយ្រទព្យសម្

ក�ុង ឬេ្រេរងច្រក ម�ន�ីមានសមត�កិច�្រកសួងឧស្សនិងសិប្បកម� ្រត�វកសងសំណុំេ
ប��ូនេទតុលករ េដសេ្រមអំពីសំណងអន�រយេទតមព្យសនកម� និងផ�ន
តមច្ប ។

មា្៥០

>-

មា�ស់េរងច្រកណាែដល្រប្រពឹត�េល�សន ១០ និងមា្រ ២៥ ៃនច្បោ ប់េនះ ្រ
ទទួលេទស និងសំណងតមច្បោប់ស�ីពី ។

មា្៥១

>-

មា�ស់េរងច្រកណាែដល្រប្រពឹត�េល�ស ៣១ មា្ ៣២ និងមា្ ៣៣
ៃនច្បោប់េនះ ្រត�វទទួលេទស និងសំណងតមច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរបរិស�ន និ
ធនធានធម�ជា ។

មា្៥២

>-

ម�ន�ីមានសមត�កិច�ណា ែដលបាន្រប្រពឹត�េល�សន ៨ ថ�ី វក្យខ័ណ� ១ និងមា្
២១ ថ�ី  ៃនច្បោ ប់េនះ ្រត�វទទួលទណ�កម�រដ�បាល តមច្បោប់ស�ីពីសហលក�ន�ិកៈម�សុីវិល 
ឬ ផ�នា�េទសពិន័យជា្របា២ ០០០ ០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល) េទ១០ ០០០ ០០០ េរៀល 
(ដប់លនេរៀល) និងផ�នា�េទសដក់ពន�នា៦ ែខ េទ១ ឆា�ំ ឬ េទសណយ ។

មា្៥៣

>-

ជនណាែដលររំង ្របឆាំងនឹងករអនុវត�ច្បោប់េននា�េទសពិន័យជា្របាក់ពី 
២ ០០០ ០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល) េទ១០ ០០០ ០០០ េរៀល (ដប់លនេរៀល) និងផ�នា�េទ
ដក់ពន�នាគារ១ ែខ េទ៦ ែខ ។

មា្៥៤

>-

ចំេពះជនណាែដលបាន្រប្រពឹត�េល�សេហយពុំ ្រត�វផ�នា�េទសេទ�ជ

ត

បទេល�សៃនមា្រតនីមួយៗក�ុងជំពូក ។

>-

មា្៥៥ ថ�ី
េទសទណ�ទំងឡាយណាែដល្រត�វផ�នា �េទសពិន័យ

៥០០

០០០

េរៀល 

(្របាំរយពេរៀល) េទ ១០ ០០០ ០០០េរៀល  (ដប់ លនេរៀល) ម�ន�ីមានសមត�កិច�រប្រកសួ
ឧស្សោហកម� និងសិប្បកមានសិទ�ពិន័យអន�រករណ៍
ក�ុងករណីរឹងរូស មិន្រពមបង់្របាក់ពិន័យអន�រក រណ៍ ្រកសួងឧស្សោហកម� និងស
្រត�វកសងសំណ េរឿងប��ូនេទតុល ។

ជំពូកទី ៧

អន�រប្ប� �ត�

>-

មា្៥៦ ថ�ី
េ្រកយពីច្បោប់េនះចូលជាធរមាន េ សិប្បកម�ទំងអស់ែដលបានបេង�តរួចេហ
និងមិនទន់ម្របកបេង�តេរងច្រក ឬលិខិតអនុ��តមិនទន់បានចុះប�្រត�វមកបំេព
សំណុំែបបបទឲ្�សបតបទប្ប��ត�ៃនច្បោ ប់េនះ េន្រកសួងឧស្សោហកសិប្បកម
ឬេនមន�ីឧស្សោហកម� និងសិប្ប រជធា េខត� ែដលសិប្បកម�េបាះទីតក�ុងរយៈេពល៦
(្របាំមួយ)ែខ យា៉ង ។ ក�ុងករណីចំបាច់រយៈេពលេនះអចបា៣ (បី) ែខបែន�ម ។

ជំពូកទី ៨

អវសនប្ប ��ត
មា្៥៧

>-

បទប្ប��ត�ិទំងឡាយណាែដលផ�ុយនឹងច្បោប់េនះ ្រត�វចត់ទុក ។

ឧបសម�័ន�

ច្បោ ស�ព
ី ីវិេសធនកម�ច្ប ស�ព
ី ីករ្រគប់្រគងេរ និងសិប្បកម
្រពះរជ្រកមេនស/រកម/១០១៤/០២៥ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខតុ លឆា�២០១៤

      េធ�េន្រពះបរមរជ ៃថ�ទី២៣ ែខតុល ឆា�២០១៤

ពរល.១៤១០.១៣០៥         ្រពះហស�េល និង្រពះរជល ��

នេរត�ម សីហមុន

បានយកេសចក�ី្រកបបង�ំទូល
      សូមឡាយ្រពហស�េលខ្រពះមហ
នាយករដ�ម�ន�
ហត�េលខ

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតហ៊ុន ែសន
បាយកេសចក�ីេគារពជ្រមាប
សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេត ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�

េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកួងឧ
ស
ស្សោហកនិងសិប្បកម
ហត�េលខ

ចម ្របសិទ
និង

ច្បោ ស�ព
ី ីករ្រគប់្រគងេរ និងសិប្បកម
្រពះរជ្រកមេនស/រកម/០៦០៦/០១៨ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខមិថុនឆា�២០០៦

        េធ�េន្រពះបរមរជវំងរជធានីភ�ំេព២៣ ែខមិថុនា ឆា២០០៦
ពរល.០៦០៦.២៩២

នេរត�ម សីហមុន

បានយកេសចក�ី្រកបបង�ំទូល
      សូមឡាយ្រពហស�េលខ្រពះមហ
នាយករដ�ម�ន�
ហ៊ុន ែសន

បានជ្រមាបជូនសេម�ចនាយករដ�ម

រដ�ម�ន�ី្រកួងឧ
ស
ស្សោហកម�ែរ៉ និងថ
ស៊យ
ុ ែសម

