ច្បោបែន�មទី្រក�ម៉ូណាក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវិចិ�ក ឆ ា១៩៦១
មាតិ
មា្១ : កៃ្រមបែន�
មា្២ : កៃ្រមបែន�មេផ្សងេទ
មា្៣ : កផា�ស់�ូបរ
ប
ិមាណៃនកៃ្

មា្៤ : មូលនិធិបំរងទ
ុ ុក ករែបងែច្របាចំណូ លែដលេលស
មា្៥ : គណនី េដយែទ្ចំ េពះ្របេទសទំងទ្បោយែដលមិនែមនជាភាគី
ឆា�១៩៣៤ឬច្បោប់ឆ១៩៦០
មា្៦ : រយៈេពលកំណត់េដម្បីចុះហត�េលខ ករចូលជាស
មា្៧ : ករផ�ល់សច� ប័ន ករចូលជា
មា្៨ : ករចុះហត�េលខ ច្បោប់ែដលបាប�
� ក់
មា្១
១- បែន�មេលកៃ្រមែដមានែចក�ុងមា្១៥ ៃនកិច�្រពមេ្រពទី ្រក�ងឡាែដលបា
ែកែ្រេនទី្រក�ងឡដ៏ កៃ្រមបែន�មខងេ្រកម ្រត�វបង់េទេល្របតិបត�ិ ែដលបា
ប�
� ក់ច្បោស់ដូចខងេ្

១. ចំ េពករតម�ល់គំនូរែតមួ ស្រមាប់រយៈេ៥ឆា�ំដំបូ:

ចំ នួន ២០(ៃម�)

�ហ�ង់ស�ីស
២. ចំ េពករតម�ល់គំនូរែតមួ េនេពលផុតកបរ ិេច�ទរយៈេពលដំ បូង េហយ
ស្រមាប់រេពល១០ឆា�ំបនា�: ចំ នួន ៤០(ែសសិប) �ហ�ង់ស�ីស
៣.
�ហ�ង់ស�ីស

ចំេពករតម�ល់គំនូរេ្រច

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំដំបូ:

ចំ នួន

៥០(ហសិប

៤. ចំ េពករតម�ល់គំនូរេ្រច េនេពលផុរយៈេពលដំ បូង េហយស្រមាប់រ
េពល១០ឆា�បនា�ប: ចំ នួន ២០០(ពីររយ) �ហ�ង់ស�ីស ។
២- ្របសិនេបបានបងកៃ្រដូចបាកំ ណត់ កុងមា្១៥.២
�
និ ងមា្១៥.៤ ៃនកិ ច�្រព

េ្រព�ងទី្រក�ងឡែដលបានែកែ្េនទ្រក�ងឡុដ៏ បនា�ប់ពកបរ ិេច�ទៃនច្បោេនះប៉ុ ែន�
មុនច្បោប់េនះចូលជាធ ែដលបានកំណត់ស្រមរដ�នីមួយៗ�សបត បទប្�� តិៃន
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កថាខណ៧(២)

និ ង

៧(៣)

េនេពែដលរយៈេពលដំ បូងៃនកិច�ករពរដំប្រត�វផុ

កំណត់ បនា�បពី ករចូលជាធរេនះ បុ គ�លែដលបានតម�ល្រតវបង់កៃ្រមបែន�ស្រមា
កពន្យេពលដូចបានប
� �ក់ក�ុងចំណុច១)២ និ ង(១)៤ ៃនមា្េនះ។ េនេពលច្ប
េនះចូលជាធរមាន ករិយាល័យអន�នឹ ងែណនាអ�កតម�ល់ែដលពក់ព័ន�ឲបង់កៃ្រ
បែន�ម

ក�ុងរយៈេពល៦(្របាំមួែខ

បនា�ប់ពីករទទួលបាននូវករជូនដ

្របសិនេបមិនបានេធករបង់្របាក់ងរយៈេពលេនះេទ

ករពន្េពល

។

នឹ ង្រត�បានច

ទុកជេមាឃ េហយកេយាងេទដករបង់្របាក់េនាះ ក៏នឹង្រតេចញពីប��ីែដរ ។
ក�ុងករណីេនះ កៃ្រមៃនករពន្យោែដលបានបង់រួច្រត�វប្របគលជូនវ ិញ។
មា្២
កៃ្រមបែន�ចំនួន ២០(ៃម�) �ហ�ង់ ស�ីស
សំរបរល្របតិបត�ិកេផ្សេទៀត

ឬ ចំ នួន ១០(ដប់) �ហ�ង់ស�ីសក៏ ្រត�វបងែដរ

ែដលបាែចងេដកិ ច�្រពេ្រព�ងទី្រក�ងឡែដល

បានែកែ្េនទី្រកឡុងដ៍ និ ងែដលបទប�
� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងខងកំ ណត់ កៃ្រឲ្
បង់ ៥ (្របា �ហ�ង់ស�ីស ឬ ២,៥០(ពីរ�ហ�ង់កន�ះ) �ហ�ង់ ស�ីស ។
មា្៣
១- កៃ្រមែដលបកំណត់ ក�ុងមា្១ និ ងមា្២ ៃនច្បោប់េអផា�ស់�ូតសំ
ប
េណ
របស់ក រិយាល័យអន�រជាតតសំេណរបស់រដ�ភិបាលស�េដ�សបតនី តិវ ិធី
ែដលបនកំ ណត់ខងេ្រ។
២- សំេណេនះ្រត�វជូដំណឹងេទកន់ករិយាល័យរបសែដលជាភាៃនច្បោេនះ េហយ
រដ�ទំងេនាះ្រត�វដំណឹងអំពីទស្សនរបស់ខ�ួន
េពល៦(្របាំមួែខ ។

បនា�ប់ពីរយៈេពលេន

េទកក រិយាលអន�រជាតក�ុងរយៈ

្រសិនេប កផា�ស់�ូកៃ្រ
ប
បានអនុម័

េដយសំេលងភាគេ្រៃនក រិយាលខងេលេដមិ នមាកជំ ទស
េនះ

នឹងចូលជាធរមេនៃថដំបូងៃនែខ

កផា�ស់�ូប

បនា�បពី កបរ ិេច�ទៃនករប�� ូនេសចក�ីជូ

ដំ ណឹងេដក រិយាល័យអន�រជាតកនក រិយាលខងេល ។
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មា្៤

mWu

១- នឹង្រត�បេង�តមូលនិធិបំរងទ
ុ ុកែដលមិ នេលសពី ៥០,០០០(្រប ន)�ហ�ង់ ស�ីស េចញពី
្របាចំ ណូ លែដលេលស ែដលបានមពី កអនុ វត�ន៍កៃ្រមបែន�ម ។
២- េនេពលែដមូលនិធិបំរងទ
ុ ុកបាេកនដល់ចំនួនេនះ ្របាក់ចំណែដលេលសបែន�ម
េទៀត្រត�វេធ�ករែបងែចកក�ុងចំេណាមទំងទ្បោយែដលជាភាគីៃនច្

តសមា

មា្រតេទនឹងចំនួនគំនូរែដលបានតម�ល់េដយ្របជាពលរដ�របសបានតម�លេដ
បុគ�លេផ្សងេទៀតដូចមានែចងក�ុងម១

ៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងទ្បោេអែដលបា

េនទី្រក�ងទ្បុងដ
មា្៥
េនេពលែដល្រគប់្របេទសទំងអស់ែដលជាសមាជិកៃ

ែដលបា

បេង�តេទ្បងេដយកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងទ្បានែកែ្របេនទី្រក�ងទ្បុងដជ
ភាគីៃនច្បោប់េនះ ឬជាភាគីៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងទ្បោេអច២៨
១៩៦០

ក រិយាល័យអន�រជ្រត�េរៀបចំ គណនី េដែឡក

ែខវ ិច�ិក ឆា

ស្រមាប់្របទំងទ្ប

ែដលជាភាគីៃនច្បោប់េនងស្រមា្របេទសទំងទ្បោយែដលែតជភាគីៃកិ ច�្រព
េ្រព�ទី្រក�ងឡាេអែដលបាែ្របេនទី្រក�ងដ៏ ។
មា្៦
១-

ច្បោប់េនះេនែតេបកចំហស្រមាប់ករចុះហត�េលខរហូតដ៣១

ែខមី នា ឆា�

១៩៦២ ។
២-

្របេទជសមាជិៃនកិ ច�្រពមេ្រពទី្រ�
ក ងឡាេ ែដលបានែកែ្េនទី ្រក�ឡុងដ៏

ែដលមិនបានចុះហត�េលេលច្បោប់េនះ ចូលជសមាជិច្បោប់េបា។ ក�ុងករណី
េនះ បទប្�� តិៃនមា្១៦និ ង១៦ស�ួន ៃនអនុ ស��ទី ្រក�បា៉រីស�ីពីកិច�ករពកម�សិទិ�
ឧស្សោហក ្រត�វយមកអនុវត�។
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មា្៧
១- ច្បោប់េនះ្រត�វផ�ល់សច
រដ�ភិបាលក្ស្រតម៉ូណាក

េហយលិខិតតុបករណ៏ៃនករផ�លសច�ប័្រត�វតម�លជូន
។

ករតម�ល់េនះ្រត�វជូនដំណឹងេរដ�ភិបាលក្ស្រតបុរ

ណាកេទកន់រដ�ភិបាសហព័ន�ស�ីស ។ រដ�ភិបាលសហព័ន�ស�ីស្រត�ជូនដំណឹង
អំពីករតម�លេទកន់រដ�ហត�េលទំងទ្ ។
២- ច្បោប់េ្រត�ចូលជាធរមានេនេពលកំណត់រយៈេពល ១(មួយ) ែខ គិតចប់ពីក
បរ ិេច�ទៃនករប�� ូនេសចក�ីជូនដំណឹង អំពករតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�សច�ប័
ទី២ េដរដ�ភិបៃនសហព័ន�ស�ីសេទកន់រដ�ហត�េលទំងទ្។

៣- ទក់ទងនឹងរដ�ែដលតម�ល់លិខិតតុបករណ៏ៃនករផ�ល់សច�របស់ខ�ួន េ្រកយពី
តម�ល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច� បទី ២
ច្បោប់េ្រត�ចូលជាធរន

ដូចបាេលកេទ្បក�ុងកថាខណខងេល

េនេពផុ តកំណត់ រយៈេពល១(មួយ)ែខ

េដគិ តចប់ព

កបរ ិេច�ទៃនករប�� ូនេសចក�ីជូនដំណឹង អំពករតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�សច
ប័នែដលពក់ព័ន េដរដ�ភិបៃនសហព័ន�ស�ីសេទកន់រដ�ហត�េលទំងទ្ ។
មា្៨
ច្បោប់េនះ្រត�វចុះហត�េលខជាឯមួយ
របស់រដ�ភិបាលក្ស្រតម៉ូណាក ។

និ ង្រត�វតម�លទុ កក�ុងបណ� សរដ

ច្បោប់ចមែដលបានប
� �ក

បាលៃនក្ស្រតបុរីម៉ូេទកន់រដ�ភិបាលនី
ទ្បោេអ
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្រត�វប�� ូនេដយរដ

ៃន្របេទសទំងទ្បោយៃន

