អនុសញ
ញ ទីរកុងប៉រ ីស
សតព
ី ីកិចចករពរកមមសទ
ិ ធិឧសសហកមម
២០ មីន ១៨៨៣

ែដលបនេធវករែកែរប
េនទី រកុង របុយែសល ចុ ះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆនំ១៩០០
េនទី រកុង វ៉ សុីនេតន ចុ ះៃថងទី២ ែខមិ ថុន ឆនំ១៩១១
េនទី រកុង ឡេអ ចុ ះៃថងទី៦ ែខធនូ ឆនំ១៩២៥
េនទី រកុង ឡុង ចុ ះៃថងទី២ ែខមិ ថុន ឆនំ១៩៣៤
េនទី រកុង លីេសបន ចុ ះៃថងទី៣១ ែខតុ ល ឆនំ១៩៥៨
និ ងេនទី រកុង សតុកហូម ចុ ះៃថងទី១៤ ែខកកកដ ឆនំ១៩៦៧

េហយបនេធវវ ិេសធនកមម ចុ ះៃថងទី២៨ ែខតុ ល ឆនំ១៩៧៩
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មតិក∗
វ ិសលភពៃនកមមសិទិធឧសសហកមម

មរត១:

ករបេងកតសហភព

មរត២:

របរពឹ តិតកមមជតិចំេពះពលរដឋៃនរបេទសជសមជិ កសហភព

មរត៣:

របរពឹ តិតកមមដូចគនចំ េពះរបេភទបុគគលមួយចំ នួនដូ ចពលរដឋៃន
របេទសកនុងសហភព

មរត៤:

(ក) ដល់ (ឈ) : របកសនី យបរតតកកកមម វ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមន

អតថរបេយជន៍ គំ នូរឧសសហកមម
អទិ ភព

ម៉ ក វ ិញញបនបរតតកកករ: សិទិធ

(ឆ) របកសនី យបរតតកកកមមៈ ករបំ ែបកសំណុំលិខិត

េសនសុំ
មរត៤ សទួន:

របកសនី យបរតតកកកមមៈ

ឯករជយៃនរបកសនី យបរតតកកកមមែដល

បនទទួលចំ េពះតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងៗគន
មរត៤ សទួន៣:

របកសនី យបរតតកកកមមៈ

ករបងហញេឈមះតកកករេនកនុងរបកស-

នី យបរតតកកកមម
មរត៤ សទួន៤:

របកសនី យបរតតកកកមមៈ

ភពែដលអចទទួលបនរបកសនី យ-

បរតតកកកមមកុងករណ
ន
ី ែដលចបប់ករមិ តករលក់
មរត៥:

(ក) របកសនី យបរតតកកកមមៈ ករនំចូលទំ និញ ករមិនេធវអជី វកមម
ឬេធវអជី វកមមមិនបនេពញេលញ

អជញប័ ណណបញ
ជ

(ខ) គំ នូរឧសសហកមមៈ ករមិ នេធវអជីវកមម ករនំចូលទំ និញ
(គ) ម៉ កៈ ករមិ នេរប របស់

ទរមង់ េផសងៗៃនម៉ ក

ករេរប របស់

េដយសហកមមសិទិក
ធ រ
(ឃ)

របកសនីយបរតតកកកមម

វ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថ-

របេយជន៍ ម៉ ក គំ នូរឧសសហកមមៈ សញញសំគល់
មរត៥ សទួន២:

កមមសិទិឧ
ធ សសហកមមទំងអស់ៈ

រយៈេពលអនុ េរគះចំ េពះករបង់

កៃរមកំ ណត់ េដ មបីរកសសិទិធរបកសនីយបរតតកកកមមៈ

ករផតល់សិទិធ

េឡងវ ិញ
មរត៥ សទួន៣:

របកសនី យបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម ែដលជែផនកៃន នវ អកសយន ឬយនយនត

∗

មតិកេនះរតូវបនបែនថមេដមបីជជំនួយដល់អនកអនប៉ុេណណះ។ កនុងអតថបទចុះហតថេលខៃនអនុសញញេនះគមនមតិក

េនះេទ។
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មរត៥ សទួន៤:

របកសនី យបរតកតកកមមៈ

ករនំចូលផលិតផលែដលផលិតេដយ

ដំ េណរផលិតកមមែដលបនទទួលកិ ចក
ច រពរេដយរបកសនី យបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូល
មរត៥ សទួន៥:

គំ នូរឧសសហកមម

មរត៦:

ម៉ កៈ លកខខណឌៃនករចុះបញជី ឯករជយៃនកិ ចក
ច រពរម៉ កែដលដូ ចគន
កនុងរបេទសេផសងៗគន

មរត៦ សទួន:

ម៉ កៈ ម៉ កលបី

មរត៦ សទួន៣:

ម៉ កៈ ករហមឃត់ ចំេពះ សញញជតិ រតផលូវករ និ ងនិ មិតស
ត ញញៃន
អងគករអនតររដឋភិ បល

មរត៦ សទួន៤:

ម៉ កៈ ករេផទរសិទិធៃនម៉ ក

មរត៦ សទួន៥:

ម៉ កៈ

កិ ចចករពរម៉ កែដលបនចុ ះបញជីកុនងរបេទសមួយៃនរបេទស

េផសងៗេទៀតៃនសហភព
មរត៦ សទួន៦:

ម៉ កៈ េសវសញញ

មរត៦ សទួន៧:

ម៉ កៈ ករចុ ះបញជីេដយភនក់ងរ ឬតំ ណងៃនមចស់ម៉កេដយគមន
ករអនុ ញញតពីមចស់ម៉ក

មរត៧:

របេភទៃនទំ និញែដលពក់ ម៉ក

មរត៧ សទួន:

ម៉ កៈ ម៉ កសមូ ហភព

មរត៨:

ពណិជជនម

មរត៩:

ម៉ ក ពណិជជនមៈ កររ ឹបអូ សទំ និញនំចូល ។ល។ ែដលពក់ម៉កឬ
ពណិជជនមខុសចបប់

មរត១០:

ករចងអុលបងហញមិនរតឹមរតូវ : កររ ឹបអូ សករនំចូល ។ល។ នូ វ
ទំ និញែដលចងអុលបងហញមិ នរតឹ មរតូវពី របភពេដ ម

ឬអតតសញញណ

របស់ផលិតករ
មរត១០ សទួន:

កររបកួតរបែជងមិនេសមះរតង់

មរត១០ សទួន៣:

ម៉ ក ពណិជជនម ករចងអុលបងហញមិ នរតឹ មរតូវ កររបកួ តរបែជង

មរត១១:

មិ នេសមះរតង់ ៈ វ ិធនករេដះរសយ សិទិធបឹង
ត
តកកកមម

វ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍

គំ នូរឧសសហកមម

ម៉ កៈ កិចចករពរបេណ
ត ះអសននកុងពិ
ន
ពណ៌អនតរជតិ មួយចំ នួន
មរត១២:

េសវកមមជតិពិេសសចំ េពះកមមសិទិធឧសសហកមម

3

មរត១៣:

សននិបតៃនសហភព

មរត១៤:

គណៈកមមធិ កររបតិ បតតិ

មរត១៥:

ករ ិយល័យអនតរជតិ

មរត១៦:

ហិរញញ វតថុ

មរត១៧:

វ ិេសធនកមម មរត១៣ ដល់ មរត១៧

មរត១៨:

ករែកែរប មរត១ដល់មរត១២ និ ងមរត១៨ដល់មរត៣០

មរត១៩:

កិ ចចរពមេរពៀងពិ េសស

មរត២០:

ករផតល់សចចប័ ន

ឬករចូ លជសមជិ កេដយរបេទសទំងឡយៃនសហ

ភព ករចូលជធរមន
មរត២១:

ករចូ លជសមជិ កេដយរបេទសេរកសហភព ករចូ លជធរមន

មរត២២:

វ ិបកៃនករផតល់សចចប័ន ឬករចូលជសមជិក

មរត២៣:

ករចូ លជសមជិ កកនុងចបប់ មុនៗ

មរត២៤:

ែដនដី

មរត២៥:

ករអនុ វតតន៍អនុ សញញេនថនក់ជតិ

មរត២៦:

កររបកសដកខលួនេចញ

មរត២៧:

ករអនុ វតតចបប់ មុនៗ

មរត២៨:

ជេមលះ

មរត២៩:

ករចុ ះហតថេលខ ភស មុ ខងរៃនករតមកល់

មរត៣០:

អនតរបបញញ តិត
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មរត ១
[ករបេងកតសហភព
១-

វ ិសលភពៃនកមមសិ
សទ
ិ ិឧ
ធ សសហកមម1 ]

របេទសជសមជិ កទំងឡយៃនអនុ សញញេនះ

រតូវបេងកតសហភពេដ មបី

ករពរកមមសិទិធឧសសហកមម។
២- កមមសិទិឧ
ធ សសហកមម មនកមមវតថុករពរ របកសនី យបរតតកកកមម វ ិញញបនបរត
ម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំ នូរឧសសហកមម ម៉ ក េសវសញញ ពណិជជនម ករសមគល់
របភព ឬករេហតមរបភពេដ ម និងកររបឆំងនឹ ងកររបកួ តរបែជងមិ នេសមះរតង់ ។
៣-

កមមសិទិធឧសសហកមមរតូវយល់កុងន័
ន
យទូលយ

ចំ េពះវ ិស័យឧសសហកមមនិងពណិជជកមមប៉ុេណណះេទ
ឧសសហកមមកសិកមមនិងឧសសហកមមចំរ៉ញ់

េហយរតូវអនុ វតតមិនរតឹមែត

ប៉ុ ែនតរតូវអនុ វតតផងែដរកនុងវ ិស័យ

និ ងចំ េពះផលិតផលករុណកមមឬរល់

ផលិតផលធមមជតិ ដូ ចជ រស ធញញ ជតិ ថនំជក់ សតវពហនៈ ែរ ៉ ទឹ កែរ ៉ រសេបៀ ផក និ ង
េមសមី ។
៤-

របកសនី យបរតតកកមមរតូវរួមបញូច លនូ វរបេភទេផសងៗៃនរបកសនីយបរតតកក-

កមមឧសសហកមម ែដលទទួ លសគល់េដយចបប់ៃនរបេទសជសមជិ កទំងឡយៃនសហភព

ដូចជរបកសនីយតកកកមមៃនករនំចូល

តកកកមមចស់

របកសនី យបរតកតកកមមេលករអភិវឌឍន៍

របកសនី យបរតតកកកមមេលករបែនថមថមី

និង

វ ិញញបនបរតេលករបែនថម

ថមី។ល។
មរត២
[ របរពឹតិក
ត មមជតិចំេពះពលរដឋ
ពះពលរដឋៃនរបេទសជសមជិ
ៃនរបេទសជសមជិកសហភព ]
១- ចំ េពះកិ ចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិ កសហភព
រតូវទទួលបនអតថរបេយជន៍ ននេនកនុងរបេទសេផសងៗេទៀតៃនសហភព

ែដលចបប់

របេទសទំងេនះបនផតល់ឱយដល់របជពលរដឋរបស់េគ កនុងេពលបចចុបបនន ឬនឹ ងរតូវផតល់ឱយ
នេពលអនគត នូ វសិទិធទំងឡយែដលមនែចងជពិេសសកនុងអនុ សញញេនះ េដយគមន
ករេរ សេអ ង។ ដូ េចនះ ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិ កសហភពរតូវទទួ លបនកិ ចក
ច រពរនិ ង
វ ិធនករេដះរសយតមចបប់ របឆំងនឹ ងកររ ំេលភបំ ពនសិទិធ ដូ ចគន េទនឹ ងពលរដឋៃន
របេទសទំងេនះ

1

ឱយែតេគរពតមលកខខណខនិងទរមង់នន ែដលមនកនុងរបេទសទំង

ករដក់ចំណងេជងៃនរគប់មរតគឺេដមបីផតល់ភពងយរសួលកនុងករេធវអតតសញញណកមមែតប៉ុេណណះ។ េនកនុងែដលអតថ

បទចុះហតថេលខ(ភសបរំង)គមនចំណងេជងេទ។

5

េនះ។
២- ប៉ុ ែនត េដ មបីករពរសិទិធកមមសិទិធឧសសហកមម មិ នតរមូវឱយមនលកខខណឌ លំេនឋន ឬ រគឹ ះសថនចំ េពះពលរដឋៃនរបេទសននរបស់សហភព េនកនុងរបេទសែដលរតូវ
សុំកិចក
ច រពរេនះេទ។
៣- រតូវរកសទុ កឱយបនជក់ លក់ រល់បទបបញញ តិតចបប់ របេទសនីយមួយៗៃនសហភព ទក់ ទងនឹ ងនីតិវ ិធីតុលករ រដឋបល សមតថកិចច និ ងករកំ ណត់ អសយដឋនចំ េពះករ
ផតល់េសវ ឬ ករចត់ តំងភនក់ងរ ែដលតរមូវេដយចបប់ សីព
ត ី កមមសិទិឧ
ធ សសហកមម ។
មរត៣
[ របរពឹតិក
ត មមដូចគនចំេពះរបេភទបុ
ពះរបេភទបុគល
គ មួយចំនួន ដូចពលរដឋៃនរបេទសកន
ៃនរបេទសកនុងសហភព ]

ពលរដឋៃនរបេទសទំងឡយែដលមិនែមនជសមជិកៃនសហភព

ែដលមនទី

លំេន ឬ មនរគឹ ះសថនឧសសហកមម ឬពណិជជកមម ពិ តរបកដនិងកំ ពុងដំ េណរករ េនកនុង
ែដនដី ណមួយៃនរបេទសជសមជិ កសហភព

រតូវទទួ លបនរបរពឹ តិតកមមដូចគននឹ ង

ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិ កសហភព។
មរត៤
[ (ក) ដល់ (ឈ) : របកសនីយបរតតកកកមម វ ិញញបនបរតម៉ូែដលមនអតថរបេយជន៍

ធ ទិភព
ឧសសហកមម ម៉ ក វ ិញញបនបរតតកកករ : សិទិអ

គំនូរ

(ឆ) របកសនីយបរតតកកកមមៈ

ករបំែបកសំណុំលិខិតេសនសុំ ]
ក.-

១- សរមប់ករដក់ ពកយសុំកុងរបេទសដៃទ
ន
បុ គគល ឬ អនកទទួ លសិទិធ ែដលដក់

ពកយសុំចុះបញជីយ៉ងរតឹមរតូវ នូ វ របកសនី យបរតតកកកមម ឬវ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ ឬ គំ នូរឧសសហកមម ឬ ម៉ ក េនកនុងរបេទសណមួ យៃនសហភព រតូវទទួ ល
បននូ វសិទិធអទិ ភពកនុងអំ ឡុងេពលកំ ណត់ ដូចមនែចងកនុងអនុ សញញេនះ។
២- ករដក់ពកយសុំែដលសមមូ លនឹងករដក់ពកយសុំធមមតថនក់ជតិ េរកមចបប់
ជតិ ៃនរបេទសកនុងសហភព

ឬ

េរកមអនុ សញញេទវភគី ឬពហុភគី

ែដលបេងកតេឡង

េដយរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសហភព រតូវទទួលបនសិទិអ
ធ ទិ ភព។
៣- ករដក់ ពកយសុំធមមតថនក់ ជតិ មនន័យថ ករដក់ពកយសុំណមួ យែដល
មនលកខណៈរតឹ មរតូវ
កនុងរបេទសែដលពក់ ព័នធ

ែដលបេងកតបនជកលបរ ិេចឆទចំេពះករដក់ ពកយែដលបនេធវ
េទះបី េប ករដក់ ពកយេសនសុំេនះមនលទធផលយ៉ ងណក៏

េដយ។
ខ.- ករដក់ ពកយសុំបនទប់ កនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព មុ នផុ តរយៈេពលកំ ណត់

6

ខងេល មិនរតូវេធវេមឃភព

េដយមូ លេហតុ ៃនករេធវសកមមភពណមួ យ កនុងចេនលះ

េពលេនះេទ ជពិ េសស ករដក់ពកយសុំេផសងេទៀត ករេបះពុ មពផសយ ករេធវអជី វកមម
េលតកកកមម ករដក់ លក់ ៃនគំ នូរចមលង ឬករេរប របស់ម៉ក។ សកមមភពទំងេនះ មិ នអច
បេងកតបនជសិទិធដល់តតិ យជន ឬ កមមសិទិផ
ធ ទ ល់ខួលនេឡយ។ សិទិធែដលតតិយជនទទួ ល
បនមុ នកលបរ ិេចឆទៃនសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូង

ែដលជមូ លដឋនៃនសិទិធអទិ ភព

រតូវ

រកសទុ កតមបបញញ តិច
ត បប់ ជតិ នីមួយៗៃនរបេទសកនុងសហភព។
គ.១-

រយៈេពលអទិ ភពដូ ចែចងខងេល

រតូវមនរយៈេពល១២(ដប់ពីរ)ែខចំ េពះ

របកសនី យបរតតកកកមមនិងវ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ េហយមនរយៈេពល៦
(របំមួយ)ែខចំ េពះគំនូរឧសសហកមម និ ងម៉ ក។
២-

រយៈេពលទំងេនះ

រតូវរប់ ចប់េផតមពីកលបរ ិេចឆទៃនករដក់សំណុំលិខិត

េសនសុំដំបូង។ ៃថងដក់ពកយសុំមិនរតូវរប់បញូច លកនុងរយៈេពលេនះេទ។
៣-

របសិនេប ៃថងចុងេរកយៃនរយៈេពលេនះជៃថងឈប់ សរមកផលូវករ

ឬ

ជៃថង

ែដលករ ិយល័យបិទមិនទទួ លករដក់សំណុំលិខិតេសនសុំ េនកនុងរបេទសសុំករពររយៈ
េពលេនះ រតូវពនយរហូតដល់ៃថងេធវករបនទប់ ទីមួយ។
៤- សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ ទក់ ទងនឹងកមមវតថុែតមួ យ ដូ ចសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូង
ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ២ខងេល ែដលរតូវបនដក់ ពកយសុំេនកនុងរបេទសែតមួយៃន
សហភព រតូវចត់ ទុកជសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូង។
ចំ នុចចប់ េផតមៃនរយៈេពលអទិ ភព
េសនសុំបនទប់
បដិ េសធ

កលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីរតូវជ

របសិនេប េនេពលែដលដក់ពកយសុំសំណុំលិខិត

សំណុំលិខិតេសនសុំពីមុនេនះរតូវបនដកយកេទវ ិញ

េបះបង់ េចល

ឬ

េដយមិ នដក់ ឱយសធរណៈជនដឹ ង និ ងេដយមិ នេបកសិទិធបនតេទៀត េហយ

របសិនេប សំណុំលិខិតេសនសុំពីមុន
សិទិធអទិ ភពេនេឡយ។

មិ នទន់ រតូវបនចត់ ទុកជមូលដឋនសរមប់ អះអង

េហតុ េនះ

សំណុំលិខិតេសនសុំមុនេនះ

មិ នអចចត់ទុកជ

មូ លដឋនេដ មបីទមទរសិទិធអទិ ភពបនេឡយ។
ឃ.១-

បុ គគលែដលចង់ទទួ លអតថរបេយជន៍ពីសិទិធអទិភពៃនករដក់ ពកយសុំពីមុន

តរមូវឱយរបកសកលបរ ិេចឆទៃនករដក់ ពកយសុំចុះបញជីេនះ

និ ងរបកសរបេទសែដល

បនដក់ ពកយសុំ។ របេទសនី មួយៗ រតូវកំ ណត់កលបរ ិេចឆទចុងេរកយៃនេសចកតីរបកស
េនះ។
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២- លកខណៈេដយែឡកទំងេនះ រតូវចុ ះកនុងករេបះពុមពផសយរបស់អជញធរមន
សមតថកិចច េហយជពិ េសសកនុងរបកសនីយបរតតកកកមម និ ងកនុងេសចកតីអធិ បបយ។
៣- របេទសទំងឡយៃនសហភពអចតរមូវឱយបុ គគលណមួយែដលរបកសសិទិធ
អទិ ភព

ផតល់ចបប់ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ(េសចកតីអធិ បបយ គំនូសបងហញ។ល។)

ែដលបនដក់ពីមុនមក។

ចបប់ចមលងែដលបញ
ជ ក់ ថរតឹ មរតូវេដយអជញធរែដលទទួ ល

សំណុំលិខិតេសនសុំេនះ

មិ នតរមូវឱយមនយថភពណមួ យេទ

េហយអចដក់ ពកយសុំ

េដយមិនគិ តកៃរម

ែតកនុងអំឡុងេពល៣(បី )ែខរប់ចប់ ពីករដក់ សំណុំលិខិតេសនសុំ

បនទប់ ។ របេទសៃនសហភព អចតរមូវឱយសំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់មនភជប់ មកជមួ យ
នូ វវ ិញញបនបរតែដលមនកលបរ ិេចឆទសុំចុះបញជី េហយែដលេចញេដយអជញធរ និងមន
ភជប់ មកជមួយនូ វករបកែរបផងែដរ។
៤- េពលសុំចុះបញជីសំណុំលិខិតេសនសុំ មិ នតរមូវឱយមនលកខខណឌទរមង់ េផសងេទៀត
ចំ េពះកររបកសសិទិអ
ធ ទិ ភព។ របេទសនីយមួ យៗៃនសហភពរតូវកំ ណត់ ផលវ ិបកៃន
ករមិ នេគរពតមលកខខណឌទរមង់ ែដលមនែចងកនុងមរតេនះ

ប៉ុែនតផលវ ិបកទំងេនះ

អចេធវឱយបត់បង់សិទិអ
ធ ទិ ភពែតប៉ុ េណណះ។
៥- ប៉ុ ែនត អចទមទរឱយមនភសតុតងបែនថមេទៀតបន។
បុ គគលណមួយែដលេរបរបស់សិទិធអទិ ភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំមុន

តរមូវឱយ

កំ ណត់ េលខៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ។ េលខលិខិតេនះរតូវេបះផសយដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ២ខងេល។
ង.១-

េនេពលគំ នូរឧសសហកមមមួយសុំចុះបញជីកុនងរបេទសមួយេដយេរប របស់សិទិធ

អទិ ភព ៃនករដក់ពកយសុំវ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ រយៈេពលអទិ ភព
េនះ រតូវដូ ចគននឹ ងរយៈេពលអទិ ភពែដលមនកំ ណត់ កុនងគំ នូរឧសសហកមម។
២-

ជងេនះេទេទៀត

របេយជន៍ កុនងរបេទសមួយ
នី យបរតតកកកមម

អចអនុ ញញតឱយដក់ពកយសុំវ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថ-

េដយេរបរបស់សិទិធអទិភពៃនសុំណុំលិខិតេសនសុំរបកស-

េហយរបកសនីយបរតតកកកមមក៏អចេរប របស់សិទិអ
ធ ទិ ភពរបស់វ ិញញ-

បនបរតម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ ផងែដរ។
ច.- គមនរបេទសណមួយកនុងសហភពអចបដិេសធសិទិធអទិភព ឬសំណុំលិខិតេសនសុំ
របកសនី យបរតតកកកមម

េដយមូ លេហតុថអនកដក់ពកយបនអះអងអំ ពីអទិភពេរច ន

េទះបី េបអទិ ភពទំងេនះមនកនុងរបេទសេផសងៗគនក៏េដយ ឬេដយមូ លេហតុ ថសំណុំ-
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លិខិតេសនសុំែដលបនអះអងអំ ពីអទិ ភពមួ យឬេរច នមនធតុ មួយឬេរច ន ែដលមិ នបន
េរៀបរប់កុនងសំណុំលិខិតេសនសុំ
អទិ ភព។

ឬ

សំណុំលិខិតេសនសុំទំងឡយ

ែដលបនទមទរ

កនុងករណីទំងពី រេនះរតូវមនកររួមបញូច លែតមួយៃនតកកកមមតមអតថន័យៃន

ចបប់ ជតិ របស់របេទសនី មួយៗ។
ចំ េពះធតុ

ែដលគមនកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំឬកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំទំងឡយ

ែដលបនទមទរអទិភព

ករដក់ សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ បេងកតឱយមនសិទិធអទិភព

កនុងលកខខណឌធមមត។
ឆ.១-

របសិនេបកររតួតពិ និតយបងហញថសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនីយបរតតកកកមម

មនតកកកមមេរច នជងមួយ
សំណុំលិខិតេសនសុំបំែបក

េនះអនកដក់ ពកយេសនសុំអចបំ ែបកសំណុំលិខិតេសនសុំេទជ
េហយអនកដក់ពកយេសនសុំអចរកសកលបរ ិេចឆទ

ដូ ចកល

បរ ិេចឆទសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូង េហយ របសិនេប មន ក៏ អចរកសផលរបេយជន៍ ៃនសិទិធ
អទិ ភពបនផងែដរ។
២- តមគំ និតផតួចេផតមរបស់ខួលន អនកដក់ ពកយេសនសុំអចបំ ែបកសំណុំលិខិតេសនសុំ
របកសនី យបរតតកកកមម និ ងអចរកសកលបរ ិេចឆទៃនសំណុំលិខិតេសនសុំបំែបកនីមួយៗដូ ច
កលបរ ិេចឆទសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូង េហយ របសិនេប មន ក៏អចរកសផលរបេយជន៍ ៃន
សិទិធអទិ ភពបនផងែដរ។ របេទសនី មួយៗៃនសហភពមនសិទិក
ធ ំ ណត់ លកខខណឌៃនករ
អនុ ញញតឱយបំ ែបកសំណុំលិខិតេសនសុំបន។
ជ.-

អទិ ភពមិនអចរតូវបនបដិ េសធេដយមូ លេហតុ ថធតុ មួយចំនួនៃនតកកកមមែដល

បនទមទរសិទិធអទិ ភព មិ នបនកំ ណត់កុនងេសចកតីអះអងែដលបនសរេសរកនុងសំណុំ
លិខិតេសនសុំកុងរបេទសេដ
ន
ម េអយែតឯកសរៃនសំណុំលិខិតេសនសុំទំងមូ លបនបងហញ
ធតុ ទំងេនះយ៉ ងជក់លក់ ។
ឈ.១-

សំណុំលិខិតេសនសុំចំេពះវ ិញញបនបរតតកកករែដលបនដក់កុនងរបេទសមួ យ

េដយអនកដក់ពកយេសនសុំ តមជេរមសរបស់ខួលន ែដលមនសិទិដ
ធ ក់ ពកយសុំជរបកស

នី យបរតតកកកមមឬជវ ិញញបនបរតតកកករ បេងកតឱយមនសិទិអ
ធ ទិភពតមអតថន័យៃនមរត
េនះ កនុងលកខខណឌដូចគន និ ងអនុភពដូចគន េទនឹ ងសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនីយបរត
តកកកមម។
២- កនុងរបេទសមួយ ែដលអនកដក់ ពកយេសនសុំ តមជេរម សរបស់ខួន
ល មនសិទិធដក់
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ជរបកសនីយបរតតកកកមម ឬវ ិញញបនបរតតកកករ អនុ េលមតមបទបបញញ តិតៃនមរតេនះ
ចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនី យបរតតកកកមម អនកែដលដក់ពកយសុំវ ិញញបនបរតតកកករនឹ ងទទួ លបនសិទិធអទិ ភព េដយែផអកេលសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនី យបរតតកកកមម
វ ិញញបនបរតម៉ូែដលមនអតថរបេយជន៍ ឬ វ ិញញបនបរតតកកករ ។
មរត៤ សទន
ួ
[ របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនទទួ
ែដលបនទទួលចំេពះ
ងរបេទសេផសងៗ
តកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសង
ៗគន ]

១- របកសនីយបរតតកកកមម ែដលេសនសុំេនកនុងរបេទសេផសងៗគន េដយពលរដឋៃន
របេទសជសមជិ កទំងឡយៃនសហភព

រតូវឯករជយពីគន

ចំ េពះករទទួលបន

របកសនី យបរតតកកកមមេលតកកកមមែតមួ យកនុងរបេទសេផសងៗគនេនះ េទះបី ជរបេទសជ
សមជិកសហភពឬមិ នែមនក៏ េដយ។
២- បទបបញញ តិខ
ត ងេលេនះរតូវបករសយកនុងន័យទូ លយ ជពិ េសសកនុងលកខណៈ
ែដលរបកសនី យបរតតកកកមមែដលេសនសុំកុងអំ
ន
ឡុងេពលអទិភព

រតូវឯករជយ

ទំង

មូ លេហតុ េមឃភពនិ ងករបត់បង់ សិទិធ និ ងទំងកនុងអំឡុងេពលធមមត។
៣-

បទបបញញ តិេត នះរតូវអនុ វតតចំេពះ

របកសនីយបរតតកកកមមែដលមនពី មុន

ទំងអស់ េពលបទបបញញ តិតេនះចូ លជធរមន។
៤- ដូ ចគនេនះែដរ ចំ េពះរបេទសែដលចូលជសមជិកថមីទំងឡយ បទបបញញ តិតេនះ
រតូវអនុ វតតចំេពះរបកសនី យបរតតកកកមមែដលមនពី មុនទំងឡយ

េពលចូលជសម-

ជិ ក ។
៥-

របកសនី យបរតតកកកមម ែដលបនទទួលផលរបេយជន៍ ពីសិទិធអទិ ភពេន

កនុងរបេទសេផសងៗៃនសហភព

រតូវមនរយៈេពលករពរដូចគនេទនឹងរបកសនី យបរត

តកកកមមែដលបនដក់ ពកយសុំ ឬបនផតល់ឱយ េដយគមនទទួលផលរបេយជន៍ ពីសិទិអ
ធ ទិភព។
មរត៤ សទន
ួ ៣
[ របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករដក់
េឈម ះតកក
បរតតកក
តកកកមម ]
ករដក់េឈ
ះតកកករេនកនុងរបកសនីយបរត
តកកកររតូវមនសិទិដ
ធ ក់ េឈមះរបស់ខួលនកនុងរបកសនី យបរតតកកកមម។
មរត៤ សទន
ួ ៤

[ របកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពែដល
ន
ី
ភពែដលអចទទួ
ែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមមកុងករណ
ែដលចបប់
ែដលចបប់ករមិ
ករមិតករលក់ ]

ករផតល់របកសនីយបរតតកកកមមមិនរតូវបនបដិេសធ េហយរបកសនីយបរតតកក-
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កមមក៏មិនរតូវបនេធវេមឃភពេដយមូ លេហតុថករលក់ ផលិតផលឬករលក់ផលិតផល
ៃនដំ េណរករផលិតកមមែដលទទួលបនរបកសនី យបរតតកកកមម ជកមមវតថុៃនកររ ឹតតបិតឬ
ករករមិតរបស់ចបប់ ជតិ ។
មរត៥
[ (ក) របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលទំនិញ ករមិនេធវអជីវកមម ឬេធវអជីវកមមមិន
បនេពញេលញ
បនេពញេលញ

អជញប័ណណបញ
ជ (ខ) គំនូរឧសសហកមមៈ ករមិនេធវអជីវកមម ករនំ-

ចូលទំនិញ (គ) ម៉ កៈ ករមិនេរបរបស់ ទរមង់េផសងៗៃនម៉
ផសងៗៃនម៉ ក ករេរប
ករេរបរបស់ េដយ
សហកមមសទ
ិ ិក
ធ រ (ឃ) របកសនីយបរតតកកកមម
កមម វ ិញញបនបរតម៉ូែដលមនអតថរបេយជន៍
ម៉ ក គំនូរឧសសហកមមៈ សញញសំគល់ ]
ក.១-

ករនំចូលេដយមចស់របកសនី យបរតតកកកមមកុងរបេទស
ន

របកសនី យបរតតកកកមម

ែដលបនផតល់

នូ វទំ និញែដលបនផលិតកនុងរបេទសណមួយៃនសហភពនឹ ង

មិ នេធវឱយបត់បង់ សិទិធេលរបកសនីយបរតតកកកមមេឡយ។
២- របេទសនីមួយៗៃនសហភពមនសិទិច
ធ ត់ វ ិធនករតមផលូវចបប់ ចំ េពះករផតល់
អជញប័ ណណបញ
ជ
េដ មបីបងកកររ ំេលភបំ ពន ែដលអចេក តេឡងពី ករអនុ វតតន៍សិទិផ
ធ ត ច់
មុ ខែដលបនផតល់េដយរបកសនី យបរតតកកកមម ដូ ចជករមិ នេធវអជី វកមមជេដម។
៣- ករបត់ បង់ សិទិេធ លរបកសនីយបរតតកកកមមអចេក តមន ែតកនុងករណីែដល
ករផតល់អជញប័ ណណបញ
ជ មនលកខណៈមិ នរគប់ រគន់
មិ នអចបតឹងេធវេមឃភព

េដ មបីបងកកររ ំេលភបំ ពនេនះ។

ឬបតឹងដករបកសនីយបរតតកកកមម

មុ នផុតរយៈេពល២(ពី រ)ឆនំ

េដយរប់ ចប់ពីេពលផតល់អជញប័ ណណបញ
ជ ដំ បូងេឡយ។
៤-

អជញប័ ណណបញ
ជ មិ នអចេសនសុំបនេទេដយមូ លេហតុ ករមិ នេធវអជីវកមម ឬ

ករេធវអជី វកមមមិនបនេពញេលញមុ នផុ តរយៈេពល៤(បួ ន)ឆនំ

គិ តពីកលបរ ិេចឆទសុំចុះ

បញជីៃនករេសនសុំរបកសនី យបរតតកកកមម ឬ ៣(បី )ឆនំគិតពី កលបរ ិេចឆទផតល់របកសនី យបរតតកកកមម េដយយកកលបរ ិេចឆទណមួយែដលផុ តកំ ណត់ េរកយេគ។ អជញប័ ណណបញ
ជ
មិ នរតូវបនេចញេអយេទ

របសិនេបមចស់របកសនីយបរតតកកកមមបនបំ ភឺលពីករមិ នេធវ

សកមមភពរបស់ខួលនេដយេហតុផលរតឹ មរតូវតមចបប់។
លកខណៈមិនផតច់មុខេហយមិនអចេផទរបនេឡយ

អជញប័ណណបញ
ជ េនះរតូវមន

េទះបី កុងទរមង់
ន
ជអជញប័ ណណបនតក៏

េដយ េលកែលងែតករេផទរេទែផនកមួយរបស់សហរគស ឬ មូ លនិ ធិពណិជជកមមែដលេធវ
អជី វកមមេលអជញបញ
ជ េនះ។
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៥- បទបបញញ តិតខងេលេនះ

រតូវអនុ វតតដូចគនចំ េពះវ ិញញបនបរតម៉ូ ែដលមនអតថ-

របេយជន៍ ។
ខ.- កនុងកលៈេទសៈណក៏ េដយ កិ ចចករពរគំ នូរឧសសហកមម

មិ នរតូវបត់ បង់ េឡយ

េដយមូលេហតុ ករមិនេធវអជី វកមម ឬេដយករនំចូលនូ វទំ និញែដលដូ ចនឹងទំ និញែដល
បនករពរ។
គ.១- កនុងរបេទសណមួយ េប តរមូវឱយមនករេរប របស់ម៉កែដលបនចុ ះបញជី ករ
ចុ ះបញជីអចរតូវបនលុបេចលែតកនុងរយៈេពលសមរសបមួយ

េហយេប បុគគលែដលពក់

ព័ នធមិនបនផតល់េហតុ ផលសមរសបអំពីករមិ នបនេរបរបស់ម៉កេនះ។
២- ករេរប របស់ម៉កេដយមចស់ម៉កកនុងទរមង់ ៃនធតុ បំែបលង ែដលមិនបណ
ត លឱយ
ផលស់បូតរលកខណៈអចែញកដច់ ពីគនបនៃនម៉ កកនុងទរមង់
ណមួ យៃនសហភព

ែដលបនចុ ះបញជីកុងរបេទស
ន

មិ នេធវឱយេមឃៈចំេពះករចុ ះបញជីេហយក៏មិនបនថយកិ ចក
ច រពរ

ចំ េពះម៉ កេនះបនេឡយ។
៣-

ករេរប របស់ជន់ គនៃនម៉ កដូចគនេលទំនិញែដលដូ ចគនឬរសេដៀងគនេដយ

សហរគសឧសសហកមម

ឬពណិជជកមមទំងឡយែដលរតូវចត់ ទុកថជសហកមមសិទិធករ

ៃនម៉ កេនះ តមបទបបញញ តិតចបប់ ជតិៃនរបេទសែដលអះអងឱយករពរ មិ នរតូវររំងដល់
ករចុ ះបញជីឬបនថយកិ ចក
ច រពរចំ េពះម៉ កកនុងរបេទសណមួយៃនសហភព

ឱយែតករេរប

របស់េនះ មិ ននំឱយមនករភ័ នតរចឡំដល់សធរណៈជននិងមិ នផទុយនឹ ងផលរបេយជន៍
សធរណៈ។
ឃ.- មិ នតរមូវឱយមនករបងហញ ឬនិ េទទសៃនរបកសនីយបរតតកកកមម វ ិញញបនបរតម៉ូ ែដល
មនអតថរបេយជន៍ ករចុ ះបញជីម៉ក ឬករតមកល់គំនូរឧសសហកមម េលទំនិញជលកខខណឌ
េដ មបីឱយមនករទទួលសគល់សិទិធែដលរតូវករពរេនះេទ។
មរត៥ សទន
ួ
[ កមមសទ
ិ ិឧ
ធ សសហកមមទង
ំ អស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់កៃរមេដ
រកសសិទិធ
ៃរមេដមបីរកសសិ
របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតលស
់ ទ
ិ ិេធ ឡងវ ិញ ]
១- រយៈេពលអនុេរគះមិ នតិ ចជង៦(របំមួយ)ែខ រតូវបនអនុ ញញតចំ េពះករបង់
កៃរមែដលបនកំ ណត់ េដ មបីរកសសិទិក
ធ មមសិទិធឧសសហកមម េលកែលងែតចបប់ជតិ ែចងអំ ពី
ករបង់ កៃរមបែនថម។
២- របេទសទំងឡយៃនសហភព មនសិទិក
ធ ំ ណត់
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ករផតល់សិទិធេឡងវ ិញេល

របកសនី យបរតតកកកមម ែដលបត់សុពលភពេដយមូលេហតុ មិនបង់ កៃរម។
មរត៥ សទន
ួ ៣
[ របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម ែដលជែផន
ែដលជែផនក
ៃន នវ អកសយន ឬយនយនត ]
កនុងរបេទសណមួយៃនសហភព ករេរបរបស់ដូចខងេរកម

មិ នរតូវចត់ ទុក

ជកររ ំេលភបំ ពនសិទិម
ធ ច ស់របកសនី យបរតតកកកមមៈ
១-

ករេរប របស់េលនវៃនរបេទសេផសងៃនសហភពនូ វឧបករណ៍ែដលករពរ

េដយរបកសនី យបរតតកកកមមេនកនុងតួ ៃននវ

េនកនុងម៉ សុីន

រ ៉ក

សពឺនិងឧបករណ៍

បនទប់ បនសំេផសងេទៀត េនេពលែដលនវេនះចូ លចតជបេណ
ត ះអសនន ឬេដយឧបទទវេហតុ កុងែដនទឹ
ន
កៃនរបេទសេនះ

ឱយែតឧបករណ៍ទំងេនះរតូវបនេរប របស់សរមប់ ែត

តរមូវករៃននវ។
២- ករេរបរបស់ឧបករណ៍ែដលជកមមវតថុករពរេដយរបកសនី យបរតតកកកមមេន
កនុងករជួ សជុល ឬកនុងដំ េណរករៃនអកសយន យនយនតៃនរបេទសេផសងៃនសហភព
ឬៃនឧបករណ៍បនទប់ បនសំេផសងេទៀតៃនអកសយន ឬយនយនត េនេពលែដលអកស
យនឬយនយនតទំងេនះចូ លចតជបេណ
ត ះអសនន

ឬេដយឧបទទវេហតុ កុនងរបេទស

េនះ។
មរត៥ សទន
ួ ៤
[ របកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលែដល
ផលែដលផលិ
ែដលផលិតេដយដំេណរករ
រករផលិ
ករផលិតកមម
ែដលបន
ែដលបនទទួ
បនទទួលរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូល ]

េនេពលែដលផលិតផលមួ យ

រតូវបននំចូលកនុងរបេទសមួ យៃនសហភពែដល

ដំ េណរករផលិតកមមរតូវបនករពរេដយរបកសនី យបរតតកកកមមចំេពះករផលិតផលិត
ផលេនះ មចស់របកសនី យបរតតកកកមមមនសិទិធរគប់ យ៉ងចំ េពះផលិតផលនំចូលែដល
ចបប់ ៃនរបេទសនំចូលបនផតល់ឱយ េលមូលដឋនៃនដំ េណរករផលិតកមម ចំ េពះផលិតផល
ផលិតកនុងរបេទសេនះ។

មរត៥ សទន
ួ ៥
[ គំនូរឧសសហកមម ]

គំ នូរឧសសហកមមរតូវបនករពរេនកនុងរបេទសទំងឡយៃនសហភព។
មរត៦

[ ម៉ កៈ លកខខណឌៃនករចុះបញជី ឯករជយៃនកិចក
ច រពរម៉ កែដលដូ
កែដលដូចគនកនុងរបេទស
េផសងៗ
េផសងៗគន ]
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១- លកខខណឌសរមប់ ករដក់ ពកយ និ ងចុ ះបញជីម៉ករតូវកំ ណត់ កុនងរបេទសនី មួយៗ
ៃនសហភពេដយចបប់ជតិ របស់ខួលន។

២- មយ៉ ងវ ិញេទៀត ករដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជីម៉ក ែដលេធវេឡងេដយពលរដឋៃន

របេទសរបស់សហភព

េនកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀតៃនសហភព

មិ នអចរតូវបន

បដិ េសធ េហយករចុ ះបញជីម៉កមិ នរតូវបនេធវេមឃភព េដយមូ លេហតុ ថករដក់ ពកយ
េសនសុំចុះបញជី ករចុ ះបញជី ឬករចុ ះបញជីសជថមី មិ នបនេធវេនកនុងរបេទសេដម។
៣- ម៉ កែដលបនចុ ះបញជីរតឹ មរតូវកនុងរបេទសមួយៃនសហភព រតូវឯករជយពីម៉ក
ែដលបនចុ ះបញជីេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព រួមបញូច លទំងរបេទសេដ ម។
មរត៦ សទន
ួ

[ ម៉ កៈ ម៉ កលបី ]
១- របេទសទំងឡយៃនសហភព អចេធវេដយខលួនឯងេប ចបប់ជតិ អនុ ញញត ឬ
តមសំេណរបស់ភគី ែដលពក់ព័នធ សនយបដិ េសធ ឬលុបេចលករចុ ះបញជី និ ងហម
ឃត់ ករេរប របស់ម៉កណមួ យែដលជករែកលង

កររតប់តម

ករបកែរប

ឬករេរប

របស់ ែដលេធវឱយមនករភ័ នតរចឡំេទនឹ ងម៉ ក ែដលអជញធរមនសមតថកិចចៃនរបេទសៃន
ករចុ ះបញជីបនចត់ ទុកជម៉ កលបី
អនុ សញញេនះ

ែដលជម៉ ករបស់បុគល
គ ទទួលបនអតថរបេយជន៍ពី

េហយរតូវបនេរប របស់ចំេពះទំ និញែដលដូ ចគនឬរបហក់ របែហលគន។

បទបបញញ តិតទំងេនះរតូវអនុ វតតផងែដរ េនេពលែដលែផនកសំខន់ ៃនម៉ កេក តេចញមកពី ករ
ែកលងម៉ កលបីេនះ ឬកររតប់ តមែដលេធវឱយមនករភ័នតរចឡំជមួយម៉ កលបីេនះ។
២- ករអនុ ញញតចំេពះករេសនសុំលុបេចលម៉ កេនះរតូវមនរយៈេពលយ៉ ងេហច
ណស់របំ(៥)ឆនំ

េដយរប់ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករចុ ះបញជី។

របេទសទំងឡយៃន

សហភពអចបញញ តិតអំពីរយៈេពលៃនករតវ៉ ចំេពះករហមឃត់ ៃនករេរប របស់បន។
៣- គមនអជញយុកលចំេពះករេសនសុំលុបេចល ឬករហមឃត់ ៃនករេរប របស់
ម៉ កែដលបនចុ ះបញជី ឬម៉ កែដលបនេរបរបស់ កនុងេចតនទុ ចរច ិត។
មរត៦ សទន
ួ ៣

[ ម៉ កៈ ករហមឃត់ចំេពះ

និមិតរត ប
ូ ជតិ

រតផលូវករ

និងនិមិតរូតរប
ូ ៃនអងគករអនតរ

រដឋភិបល ]
១-

ក- របេទសទំងឡយៃនសហភពយល់រពមបដិ េសធ ឬេធវេមឃភពករ
ចុ ះបញជី និ ងហមឃត់ តមវ ិធនករសមរសប េដយគមនករអនុញញតពី អជញធរមន

14

សមតថកិចច ចំ េពះករេរប របស់ម៉ក ឬធតុ របស់ម៉ក សញញជតិ ទង់ជតិ និ ងនិមិតតរប
ូ ជតិ
េផសងៗេទៀតៃនរបេទសទំងឡយកនុងសហភព

សញញនិ ងរតផលូវករែដលបញ
ជ ក់ ពីករ

រគប់ រគងនិ ងករធន ែដលអនុម័តេដយរបេទសទំងេនះ

និ ងកររតប់ តមសញញទំង

េនះ។
ខ- បទបបញញ តិតៃនអនុ កថខណឌ(ក)ខងេល

រតូវអនុ វតតផងែដរ ចំ េពះសញញ

ជតិ ទង់ជតិ និងនិ មិតតរប
ូ េផសងៗេទៀត អកសរកត់ និ ងេឈមះៃនអងគករអនតរជតិ អនតររដឋ
ភិ បលែដលរបេទសមួយឬេរចនៃនសហភពជសមជិ ក េលកែលងែតសញញជតិ ទង់ជតិ និ មិតតរប
ូ េផសងៗេទៀត អកសរកត់ និងេឈមះ ជកមមវតថុៃនកិ ចក
ច រពរកនុងកិ ចរច ពមេរពៀង
អនតរជតិ ជធរមន។
គ-

មិ នតរមូវឱយរបេទសណមួ យៃនសហភពអនុ វតតបទបបញញ តិតៃនអនុកថ-

ខណឌ(ខ)ខងេល ែដលេធវឱយប៉ ះពល់ដល់មចស់សិទិធសុចចរ ិត មុ នករចូលជធរមនៃនអនុសញញេនះកនុងរបេទសេនះ។ មិ នតរមូវឱយរបេទសទំងឡយៃនសហភពអនុ វតតបទបបញញ តិត
េនះ េនេពលែដលករេរប របស់ ឬករចុ ះបញជីដូចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)ខងេល
មិ នេធវឱយសធរណៈជនយល់ថមនទំ នក់ ទំនងរវងអងគករេនះនិ ងសញញជតិ ទង់ជតិ
និ មិតតរប
ូ េផសងៗ អកសរកត់ និ ងេឈមះ ឬរបសិនេប ករេរប របស់ ឬករចុ ះបញជី មិ នេធវឱយ
សធរណៈជនភ័នតរចឡំថមនទំ នក់ ទំនងរវងអនកេរប របស់ និ ងអងគករ។
២- ករហមឃត់ ករេរប របស់សញញនិ ងរតផលូវករ ែដលបញ
ជ ក់ពីកររគប់ រគងនិ ង
ករធន អនុ វតតបន ែតកនុងករណីែដលម៉ កែដលពក់សញញេនះ មនេគលេដេរប របស់
េលទំនិញែដលដូ ចគនឬរបហក់ របែហលគន។
៣ក- េដ មបីអនុ វតតបទបបញញ តិតទំងេនះ របេទសទំងឡយៃនសហភព យល់
រពមជូ នដំ ណឹងឱយគនេទវ ិញេទមក តមរយៈករ ិយល័យអនតរជតិ នូ វបញជីៃននិមិតតរប
ូ ជតិ
សញញនិ ងរតផលូវករែដលបញ
ជ ក់ ពីកររគប់រគងនិ ងករធន។

េដ មបីឱយមរតេនះករពរ

របេទសទំងឡយ ដក់ ឬអចដក់ ករមិតខលះឬទំងរសុង និ ងរល់ករែកែរបននកនុងបញជី
េនះបន។ របេទសនី មួយៗៃនសហភពរតូវផតល់ដល់សធរណៈនូ វបញជីៃនករជូ នដំ ណឹង
ទំងេនះកនុងរយៈេពលមួយសមរសប។
ប៉ុ ែនត មិ នតរមូវឱយជូ នដំណឹងេទចំ េពះទង់ ជតិៃនរដឋនីមួយៗ។
ខ- បទបបញញ តិតៃនអនុកថខណឌ(ខ) ៃនកថខណឌ(១) ៃនមរតេនះ រតូវអនុ វតត
ែតចំ េពះសញញជតិ ទង់ ជតិ និ មិតតរប
ូ េផសងៗេទៀត អកសរកត់ និង
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េឈមះៃនអងគករអនតរ-

ជតិ អនតររដឋភិបល េនេពលែដលអងគករេនះ បនជូ នដំ ណឹងេទរបេទសទំងឡយៃន
សហភពតមរយៈករ ិយល័យអនតរជតិ ។
៤- កនុងរយៈេពល១២ែខរប់ ចប់ពីេពលបនទទួលករជូនដំ ណឹង របេទសណមួ យ
ៃនសហភព

អចបញូជ នលិខិតបដិេសធរបស់ខួលន

តមរយៈករ ិយល័យអនតរជតិ េទ

របេទស ឬេទអងគករអនតរជតិអនតររដឋភិ បលែដលពក់ ព័នធ។
៥- ចំ េពះទង់ ជតិៃនរដឋ វ ិធនែដលបនកំ ណត់កុនងកថខណឌទី ១ខងេល រតូវអនុ វតត

ែតចំ េពះម៉ កែដលបនចុ ះបញជីេរកយៃថងទី៦ ែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩២៥។
៦- ចំ េពះនិ មិតតរប
ូ ជតិេរកពី ទង់ ជតិ

ចំ េពះសញញនិ ងរតផលូវករៃនរបេទសៃន

សហភព និ ងចំ េពះសញញជតិ ទង់ ជតិ និ មិតរត ប
ូ េផសងៗេទៀត អកសរកត់និងេឈមះៃនអងគ
ករអនតរជតិ អនតររដឋភិបល បទបបញញ តិតទំងេនះរតូវអនុ វតតែតចំ េពះម៉ កែដលបន
បញជីកុនងរយៈេពលេលសពី

២(ពី រ)ែខបនទប់ ពីទទួ លបនករជូ នដំ ណឹង

ចុ ះ

ដូ ចមនែចងកនុង

កថខណឌទី ៣ខងេល។
៧-

កនុងករណីៃនេចតនទុ ចចរ ិត

របេទសទំងឡយមនសិទិធលុបេចលម៉ កែដល

មននិ មិតតរប
ូ សញញនិ ងរតជតិ េទះបី រតូវបនចុ ះបញជីមុនៃថងទី៦ ែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩២៥

ក៏

េដយ។
៨- ពលរដឋៃនរបេទសណមួ យែដលរតូវបនអនុ ញញតឱយេរប របស់និមិតតរប
ូ
សញញ
និ ងរតជតិ ៃនរបេទសរបស់ពួកេគ

អចេរប របស់សញញទំងេនះបន

េទះបី េបសញញ

ទំងេនះដូចគនេទនឹ ងសញញៃនរបេទសដៃទេទៀតក៏ េដយ។
៩- របេទសទំងឡយៃនសហភព សនយហមឃត់ ករេរបរបស់េដយគមនករ
អនុ ញញតកនុងពណិជជកមមនូវសញញជតិ ៃនរបេទសដៃទកនុងសហភព េនេពលែដលករេរប
របស់េនះេធវឱយមនករភ័ នតរចឡំចំេពះរបភពេដ មៃនទំនិញ។
១០-

បទបបញញ តិតខងេលមិនរតូវររំងរបេទសទំងឡយ

មិ នឱយអនុវតតសិទិធែដល

មនែចងកនុងកថខណឌទី៣ៃនមរត៦ សទួន៥ ែផនក(ខ) េដ មបីបដិ េសធឬេមឃភពករចុ ះ
បញជីម៉កែដលមន សញញជតិ ទង់ជតិ និមិតតរប
ូ ជតិ េផសងៗេទៀត សញញនិ ងរតផលូវករ
េដយគមនករអនុ ញញត ែដលអនុម័តេដយរបេទសៃនសហភព ក៏ ដូចជសញញេផសងៗៃន
អងគករអនតរជតិ អនតររដឋភិ បល ដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១ ខងេល។
មរត៦ សទន
ួ ៤

[ ម៉ កៈ ករេផទរសិទិៃធ នម៉ ក ]
១- តមចបប់ៃនរបេទសនី មួយៗរបស់សហភព ករេផទរម៉ កមនសុពលភពែតកនុង
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ករណីែដលករេផទរេនះ

េធវេឡងកនុងេពលជមួ យគននឹ ងករេផទរអជី វកមម

ឬមូលនិ ធិ-

ពណិជជកមម ែដលមនម៉ កេនះ។ េដមបីឱយមនសុពលភព ទមទរឱយែផនកៃនអជីវកមមឬ
មូ លនិ ធិពណិជជកមមែដលសថិតេនកនុងរបេទសេនះ រតូវេផទរេទឱយអនុ បបទនិ ក រួមទំងសិទិធ
ផតច់ មុខេដ មបីផលិតឬលក់ កុនងរបេទសេនះ នូ វទំនិញពក់ ម៉កែដលបនេផទរេនះ។
២- បទបបញញ តិេត នះ មិ នដក់ កតពវកិចេច លរបេទសទំងឡយៃនសហភព ឱយទទួ ល
សគល់សុពលភពៃនម៉ ក ែដលអនុបបទនិ កេរបរបស់ នំឱយមនករភ័នរត ចឡំដល់សធរណៈជន ជពិ េសសចំ េពះរបភពេដ ម លកខណៈ ឬគុ ណភពសំខន់ ៃនទំ និញែដលពក់ ម៉ក
េនះ។
មរត៦ សទន
ួ ៥
[ម៉ កៈកិចក
ច រពរម៉ កែដលបន
កែដលបនចុ
ែដលបនចុះបញជីកុងរបេទសមួ
ន
យ ៃនរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព
ៃនរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព ]

ក.-

១- រល់ម៉កែដលបនចុ ះបញជីរតឹមរតូវកនុងរបេទសេដម នឹ ងរតូវទទួលចុ ះបញជី និ ង
ករពរេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព

េលកែលងែតចំ េពះខដក់លកខខណឌដូ ច

មនែចងកនុងមរតេនះ។ មុ នេពលចុ ះបញជីឱយ របេទសទំងេនះអចតរមូវឱយផតល់វ ិញញបន

បរតចុ ះបញជីកុនងរបេទសេដ ម ែដលេចញេដយអជញធរមនសមតថកិចច។ វ ិញញបនបរតេនះ
មិ នតរមូវឱយមនយថភពេទ។
២- រតូវបនចត់ ទុកជរបេទសេដ ម គឺ របេទសៃនសហភពែដលអនកដក់ ពកយសុំ
ចុ ះបញជីមនរគឹ ះសថនឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិ ងកំ ពុងដំ េណរករ

ឬេប គមន

រគឹ ះសថនទំងេនះកនុងសហភពេទ គឺ របេទសៃនសហភពែដលគត់មនលំេនឋន

ឬេប

គមនលំេនឋនេនកនុងសហភពេទប៉ុែនតជពលរដឋៃនរបេទសមួ យកនុងសហភព គឺ របេទស
ែដលគត់ ជពលរដឋេនះ។
ខ.- ម៉ កែដលែចងកនុងមរតេនះ មិ នរតូវបនបដិ េសធករចុ ះបញជី ឬេធវេមឃភព េលក
ែលងែតកនុងករណីដូចខងេរកមៈ
១- េនេពលែដលម៉ កេនះរ ំេលភសិទិធ របស់តតិ យជនកនុងរបេទសែដលអះអងឱយ
ករពរ។
២- េនេពលែដលម៉ កេនះបត់ បង់ លកខណៈែញកដច់ ពីគន ឬមនយ៉ ងជក់ លក់
នូ វសញញឬករសំគល់ ែដលេនកនុងពណិជជកមម បងហញពី របេភទ គុណភព បរ ិមណ
េគលេដ តំ ៃល របភពទី កែនលងៃនទំ និញឬេពលេវលផលិត ឬម៉ កទំងេនះបនកលយេទ
ជពកយទូ េទកនុងភសណមួ យកនុងេពលបចចុបបនន ឬ កនុងករេរប របស់េដយសុចចរ ិតេហយ
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បនកលយេទជករេរប របស់ជទំ លប់

កនុងពណិជជកមមរបស់របេទសែដលអះអងឱយ

ករពរ។
៣- េនេពលែដលម៉ កេនះ ផទុយនឹ ងសីលធម៌ ឬសណ
ត ប់ ធនប់ សធរណៈ េហយជ
ពិ េសសនំឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំ។

រតូវយល់ថ

ម៉ កមួ យមិនចត់ ទុកថផទុយនឹ ង

សណ
ត ប់ ធនប់ សធរណៈេដយមូ លេហតុ ែតមួយគត់ថ

ម៉ កេនះមិនអនុ េលមតមបទ

បបញញ តិតៃនចបប់ សីព
ត ីម៉កេទ

េលកែលងែតបទបបញញ តិតេនះទក់ទងែតមតងេទនឹងសណ
ត ប់

ធនប់ សធរណៈ។
ប៉ុ ែនត បទបបញញ តិតេនះរតូវេលកែលងចំ េពះករអនុ វតតៃនមរត១០សទួន។
គ.១-

េដ មបីកំណត់ ថម៉ កមួ យអចករពរបន

េគរតូវពិ ចរណេលកលៈេទសៈ

ជក់ ែសតងទំងអស់ ជពិេសសរយៈេពលៃនករេរប របស់ម៉កេនះ។
២- មិ នអចបដិ េសធករចុ ះបញជីម៉កេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភពេដយ
មូ លេហតុ ែតមួយគត់ ថ ម៉ កេនះខុ សពី ម៉កែដលបនករពរកនុងរបេទសេដ ម ចំ េពះែត
ធតុ ែដលមិ នផលស់បូតរលកខណៈែញកដច់ ពីគន េហយមិនប៉ ះពល់ដល់អតតសញញណៃនម៉ ក
កនុងទរមង់ ែដលបនចុ ះបញជីេនកនុងរបេទសេដ ម។
ឃ.- គមនបុ គគលណមួយអចទទួ លផលរបេយជន៍ ពីបទបបញញ តិៃត នមរតេនះ របសិនេប
ម៉ កែដលបនអះអងឱយករពរ មិនបនចុ ះបញជីេនកនុងរបេទសេដ ម។
ង.- ប៉ុ ែនត ករចុ ះបញជីសរជថមីៃនម៉ កេនកនុងរបេទសេដ ម មិ នបេងកតឱយមនកតពវកិចចកុង
ន
ករចុ ះបញជីសរជថមី កនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព ែដលម៉ កេនះបនចុ ះបញជីេនះ
េទ។
ច.- ផលរបេយជន៍ ៃនអទិ ភពរតូវរកសមិនឱយប៉ ះពល់ ចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំចុះបញជី
ម៉ កែដលបនដក់ េនកនុងរយៈេពលកំ ណត់ ៃនមរត៤

េទះបីេប ករចុ ះបញជីេនកនុង

របេទសេដ ម រតូវេធវេឡងបនទប់ពីករផុ តរយៈេពលេនះក៏ េដយ។
មរត៦ សទន
ួ ៦
[ ម៉ កៈ េសវសញញ ]
របេទសទំងឡយៃនសហភពរតូវករពរេសវសញញ។ របេទសទំងេនះ មិ នតរមូវ
ឱយែចងអំ ពីករចុ ះបញជីេសវសញញេឡយ។
មរត៦ សទន
ួ ៧
[ ម៉ កៈ ករចុះបញជីេដយភ
េដយភនក់ងរ ឬតំណងៃន
េដយ
ងៃនម
ៃនមចស់ម៉កេដយគ
កេដយគមនករអនុញញតពី
តពីមចស់
ម៉ ក ]
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១- របសិនេបភនក់ងរឬតំ ណងមចស់ម៉កៃនរបេទសមួយរបស់សហភព េសនសុំចុះ
បញជីម៉កកនុងនមគត់ ផទល់េនកនុងរបេទសមួយឬេរច នៃនសហភព
អនុ ញញតពី មចស់ម៉ក់

េដយគមនករ

មចស់ម៉កមនសិទិជ
ធ ំ ទស់នឹងករេសនសុំចុះបញជីឬអចទមទរឱយ

លុបេចល ឬេលកែលងែត ភនក់ ងរ ឬតំ ណងបនេលកេហតុ ផលករពរសកមមភពរបស់
គត់ កនុងករេផទរសិទិធេដមបីជរបេយជន៍ របស់មចស់ម៉កកនុងករចុ ះបញជី របសិនេប ចបប់ៃន
របេទសេនះអនុ ញញត។
២- េលកែលងបទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី១ខងេល មចស់ម៉កមនសិទិធជំទស់ករ
េរប របស់ម៉កេដយភនក់ ងរ ឬតំ ណងេដយគមនករអនុ ញញតឱយេរប របស់ពីមចស់ម៉ក។
៣-

ចបប់ ជតិអចបញញ តិតអំពីរយៈេពលកំ ណត់ សមរសបមួយ

អនុ វតតសិទិធដូចមនែចងកនុងមរតេនះ។

េដមបីឱយមចស់ម៉ក

មរត៧

[ ម៉ កៈ របេភទៃនទំ
ម៉ក ]
របេភទៃនទំនិញែដលពក់
ែដលពក់ម៉
លកខណៈៃនទំ និញែដលម៉ ករតូវបំ ពក់ មិ នែមនជឧបសគគកុនងករចុ ះបញជីម៉កេទ។
មរត៧ សទន
ួ

[ ម៉ កៈ ម៉ កសមូហភព ]
១-

របេទសទំងឡយៃនសហភព

សនយទទួ លករដក់ ពកយសុំចុះបញជី

និ ង

ករពរម៉ កសមូ ហភព ែដលជកមមសិទិធរបស់សមគម ែដលបនបេងកតមិ នផទុយេទនឹ ង
ចបប់ ៃនរបេទសេដម

េទះបី សមគមេនះគមនរគឹ ះសថនឧសសហកមម

ឬពណិជជកមមក៏

េដយ។
២-

របេទសនីមួយៗរតូវកំ ណត់ លកខខណឌេដយែឡកេដមបីករពរម៉ កសមូ ហភព

េហយអចបដិេសធមិ នករពរ របសិនេប ម៉កេនះផទុយនឹងផលរបេយជន៍ សធរណៈ។
៣ណមួ យ

មយ៉ ងវ ិញេទៀត

កិ ចចករពរម៉ កទំងេនះមិ នរតូវបនបដិ េសធចំ េពះសមគម

ែដលបនបេងកតមិនផទុយេទនឹងចបប់ ៃនរបេទសេដ ម

េដយមូលេហតុ ថ

សមគមេនះមិ នរតូវបនបេងកតេឡងកនុងរបេទសែដលសុំកិចក
ច រពរ ឬ មិ នរតូវបនបេងកត
រសបតមចបប់ ៃនរបេទសែដលសុំកិចក
ច រពរេនះ។
មរត៨
[ ពណិជជនម ]
ពណិជជនមរតូវករពរ

កនុងរគប់ របេទសទំងអស់ៃនសហភពេដយមិ នតរមូវឱយ

ដក់ ពកយេសនសុំ ឬចុ ះបញជី េទះជពណិជជនមេនះជែផនក ឬ មិនែមនជែផនកៃនម៉ ក
ក៏ េដយ។
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មរត៩
[ ម៉ ក ពណិជជនមៈ កររ ឹបអូសទំនិញនំចូល។ល។ ែដលពក់
ែដលពក់ម៉កឬពណិជជនមខុសចបប់ ]
១- ទំ និញែដលពក់ម៉កឬពណិជជនមខុសចបប់ ទំងអស់ រតូវរ ឹបអូ សេពលនំចូល
កនុងរបេទសៃនសហភព ែដលករពរម៉ កឬពណិជជនមេនះ។
២- កររ ឹបអូសរតូវេធវផងែដរកនុងរបេទស

ែដលមនពក់ ម៉កខុ សចបប់

ឬ កនុង

របេទសែដលនំចូលទំ និញ។
៣- កររ ឹបអូ សរតូវេធវេឡងតមសំេណរបស់រពះរជអជញ ឬអជញធរមនសមតថកិចច
េផសងេទៀត ឬភគីមនរបេយជន៍ េទះជរូបវនតបុគគលឬនី តិបុគគល េដយអនុ េលមតម
ចបប់ ជតិ ៃនរបេទសនី មួយៗ។
៤- អជញធរមិនរតូវរ ឹបអូស ទំ និញែដលឆលងកត់ េទ។
៥- របសិនេប ចបប់ ៃនរបេទសមួ យមិនអនុ ញញតឱយរ ឹបអូសទំ និញែដលនំចូល ករ
រ ឹបអូ សរតូវជំ នួសេដយករហមឃត់ ករនំចូល ឬេដយកររ ឹបអូ សខងកនុងរបេទសវ ិញ។
៦- របសិនេប ចបប់ ៃនរបេទសមួយមិ នអនុ ញញត កររ ឹបអូសេលករនំចូល ករហម
ឃត់ ករនំចូល ឬកររ ឹបអូ សខងកនុងរបេទស រហូតដល់មនករែកែរបចបប់ វ ិធនករ

ទំងេនះរតូវជំ នួសេដយ បណឹត ង និ ងវ ិធនករេដះរសយែដលចបប់ៃនរបេទសេនះបន
ធនចំ េពះពលរដឋ។
មរត១០
[ ករចងអុលបងហញមិនរតឹមរតូវ : កររ ឹបអូសករនំចូល ។ល។ នូវទំនិញែដលចងអុលបងហញ
មិនរតឹមរតូវពីរបភពេដ
របភពេដម ឬអតតសញញណរបស់
ណរបស់ផលិ
ផលិតករ ]

១- បទបបញញ តិតៃនមរតខងេល រតូវអនុ វតតកុនងករណីៃនករេរបរបស់េដយផទល់ ឬ
េដយរបេយលៃនករចងអុលបងហញមិនរតឹ មរតូវពី របភពទំ និញ ឬអតតសញញណៃនផលិតករ
ឧសសហករ ឬពណិជជករ។
២- ផលិតករ ឧសសហករ ឬពណិជជករណមួយ េទះជរូបវនតបុគគលឬនី តិបុគគលកតី
ែដលពក់ ព័នធេទនឹងផលិតកមម ឧសសហកមម ឬពណិជជកមមនូវទំ និញទំងេនះ េហយបេងកត
ជករចងអុលបងហញមិ នរតឹ មរតូវពី របភព េនកនុងទី តំង ឬកនុងតំ បន់ ៃនទីតំង ឬកនុងរបេទស
ែដលមនករចងអុលបងហញមិ នរតឹ មរតូវពី របភព

ឬកនុងរបេទសែដលមនករេរប របស់ករ

ចងអុលបងហញមិ នរតឹមរតូវពី របភព កនុងករណីទំងេនះ រតូវចត់ ទុកជភគី មនរបេយជន៍ ។
មរត១០ សទន
ួ

[ កររបកួតរបែជងមិ
របែជងមិនេសមះរតង់ ]
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១-

របេទសទំងឡយៃនសហភព

រតូវធនឱយពលរដឋរបស់ខួលននូ វកិ ចក
ច រពរ

របកបេដយរបសិទិភ
ធ ពរបឆំងនឹ ងអំ េព ៃនកររបកួ តរបែជងមិ នេសមះរតង់ ។
២-

ែដលផទុយពី ករអនុ វតតេទៀងរតង់ េនកនុងវ ិស័យ

អំ េព ៃនកររបកួ តរបែជងណ

ឧសសហកមមឬពណិជជកមម រតូវចត់ទុកជអំ េព ៃនកររបកួតរបែជងមិនេសមះរតង់ ។
៣- ទេងវទំងឡយដូ ចខងេរកម រតូវហមឃត់ ៈ
(១) អំ េព ទំងឡយ ែដលបេងកតឱយមនករភ័ នតរចឡំ តមមេធយបយណ
មួ យជមួ យសហរគសពណិជជកមម ជមួយទំ និញ ឬ ជមួ យសកមមភពឧសសហកមម ឬ
ពណិជជកមម ៃនគូររបកួតរបែជង។
ិ៍ ត
(២) ករេពលអះអងមិនរតឹ មរតូវ កនុងពណិជជកមមែដលេធវឱយខូ ចេករេឈ
មះ
សហរគស ទំ និញ ឬសកមមភពឧសសហកមមឬពណិជជកមមៃនគូ ររបកួ តរបែជង។
(៣)

ករបញ
ជ ក់ ឬករេពលអះអង

ែដលបនេរបរបស់កុនងពណិជជកមម

ែដលអចេធវឱយសធរណៈជនភ័ នរត ចឡំអំពី របេភទ ដំ េណរករផលិត លកខណៈ ភពសម
រសបសរមប់ េគលបំណង ឬបរ ិមណ ៃនទំ និញ។
មរត១០ សទន
ួ ៣
[ ម៉ ក ពណិជជនម ករចងអុលបងហញមិ
ញមិនរតឹមរតូវ កររបកួតរបែជងមិនេសមះរតង់ៈ វ ិធនករ
េដះរសយ សិទិប
ធ ឹង
ត ]

១-

របេទសទំងឡយៃនសហភព

េផសងៗេទៀតៃនសហភព
ភព
សទួន។

រតូវសនយធន

ឱយពលរដឋរបស់របេទស

នូ វវ ិធនករេដះរសយសមរសបតមផលូវចបប់ ឱយមនរបសិទធ

េដមបីបរងកបនូវអំេព ទំងឡយដូ ចមនែចងកនុងមរត៩ មរត១០

និ ងមរត១០

២- របេទសទំងឡយៃនសហភព រតូវសនយ បេងកតវ ិធនករែដលអនុ ញញតឱយ

សហព័នធនិងសមគមែដលតំ ណងឱយឧសសហករ ផលិតករ ឬ ពណិជជករែដលមនផល
របេយជន៍

ឱយែតករបេងកតសហព័ នន
ធ ិ ងសមគមទំងេនះមិ នផទុយនឹ ងចបប់ ៃនរបេទស

េនះ េដ មបីចត់ វ ិធនករតមផលូវតុ លករ ឬចំ េពះមុ ខអជញធររដឋបល
បរងកបអំ េព ទំងឡយដូចមនែចងកនុងមរត៩

មរត១០

កនុងេគលបំ ណង

និ ងមរត១០សទួន

កនុង

លកខខណឌែដលចបប់ ៃនរបេទសែដលអះអងឱយករពរេនះ អនុ ញញតឱយេធវែបបេនះចំ េពះ
សហព័នធនិងសមគមៃនរបេទសេនះ។
មរត១១
[ តកកកមម វញ
ិិញញ បនបរតម៉ូែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម
ច រពរ
ឧសសហកមម ម៉ កៈ កិចក
បេណ
ត ះអសននកន
កុង
ងពិ
ន ពិពណ៌អនតរជតិមួ
មួយចំនួន ]
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១- េដយអនុ េលមតមចបប់ជតិ របេទសទំងឡយៃនសហភពរតូវករពរជ
បេណ
ត ះអសននចំេពះតកកកមមែដលអចទទួលបនរបកសនី យបរតតកកកមម

វ ិញញបនបរត

ម៉ូ ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំ នូរឧសសហកមម និ ងម៉ ក ចំ េពះទំនិញែដលដក់ តំងជផលូវករ
ឬ

កនុងពិ ពណ៌អនតរជតិ ែដលទទួ លសគល់ជផលូវករ

ែដលេធវេឡងកនុងែដនដី ណមួយៃន

របេទសទំងេនះ។
២- កិ ចចករពរជបេណ
ត ះអសននេនះ មិ នពនយរយៈេពល ដូ ចមនែចងកនុងមរត៤
េទ។ េរកយមក របសិនេប មនករអះអងអំ ពីសិទិធអទិ ភព អជញធរៃនរបេទសណមួ យ
អចែចងថ រយៈេពលេនះរតូវចប់េផតមពី កលបរ ិេចឆទៃនករបងហញទំ និញកនុងពិពណ៌។
៣- េដ មបីជភសតុតងៃនអតតសញញណរបស់ទំនិញ ែដលដក់តំងនិងជភសតុតងៃន
កលបរ ិេចឆទករបងហញទំ និញ របេទសនីមួយៗអចតរមូវឱយមនឯកសរជភសតុតងនន
េប យល់ថចំបច់ ។
មរត១២
[ េសវកមមជតិ
ជតិពិេសសចំេពះកមម
ិ ិឧ
ធ សសហកមម ]
ពះកមមសទ
១-របេទសនី មួយៗៃនសហភព សនយបេងកតឱយមនេសវកមមពិេសស ចំ េពះកមមសិទិធឧសសហកមម និ ងករ ិយល័យកណ
ត លមួយ េដ មបីទក់ ទងជមួយ សធរណៈជន
ចំ េពះរបកសនីយបរតតកកកមម វ ិញញបនបរតម៉ូែដលមនអតថរបេយជន៍ គំ នូរឧសសហកមម
និ ងម៉ ក។
២- េសវកមមេនះរតូវេបះពុ មពផសយជរពឹតិតប័រតផលូវករ េហយឱយេទៀងទត់ ៈ
ក- េឈមះមចស់របកសនី យបរតតកកកមម

និ ងករបងហញេដយសេងខបៃន

តកកកមមែដលទទួ លបនរបកសនី យបរតតកកកមម។
ខ- ករផលិតេឡងវ ិញៃនម៉ កែដលបនចុ ះបញជី។
មរត១៣
[ សននិបតៃនសហភព
តៃនសហភព ]
១ក- សហភពរតូវមនសននិបតមួ យ ែដលរួមមនរបេទសៃនសហភពែដល
កំ ណត់ កុងមរត១៣
ន
ដល់មរត១៧។
ខ- រដឋភិ បលៃនរបេទសនី មួយៗរតូវតំ ណងេដយរបតិ ភូមួយរូប ែដលអច
អមេដយរបតិភូសីទ
ត ី ទី របឹ កស និ ងអនកជំនញមួយចំ នួន។
គ- ករចំ ណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជបនទុករបស់រដឋភិបលែដល
ែតងតំងគណៈរបតិ ភូេនះ។
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២ក- សននិបតរតូវៈ
ហ ទំងអស់ែដលទក់ ទងនឹ ងកររកសនិ ងករ
(i) ពិ ភកសរល់បញ
អភិ វឌឍន៍ ៃនសហភព និងករអនុ វតតន៍អនុ សញញេនះ
(ii) ែណនំអំពីករេរៀបចំ សននិសីទែកែរប

ជូនករ ិយល័យអនតរ-

ជតិ កមមសិទិធបញញ(តេទេហថ“ករ ិយល័យអនតរជតិ”)

ែដល

បនកំ ណត់ កុងអនុ
ន
សញញសតីពីករបេងកតអងគករកមមសិទិធ

បញញ

ពិ ភពេលក ( តេទេហថ ”អងគករ” ) េដយពិ ចរណេលមតិ
េយបល់ៃនរបេទសកនុងសហភព

ែដលមិ នជប់ កតពវកិចត
ច ម

មរត១៣ ដល់ មរត១៧
(iii) រតូតពិ និតយ និ ងអនុ ម័តរបយករណ៍ និ ងសកមមភពែដលទក់ទង
នឹ ងសហភពៃនអគគនយករបស់អងគករ

េហយែណនំតមករ

ចំបច់ដល់អគគនយកែដលទក់ ទងនឹងបញ
ហ ៃនសមតថកិចចរបស់
សហភព
(iv) េបះេឆនតេរជ សេរ សសមជិ កៃនគណៈកមមធិកររបតិបតតិរបស់
សននិបទ
(v) ពិ និតយនិងអនុម័តរបយករណ៍ និ ងសកមមភពរបស់គណៈកមមធិកររបតិបតតិ េហយផតល់ករែណនំដល់គណៈកមមធិ ករេនះ
(vi) កំ ណត់ កមមវ ិធី អនុ ម័តថវ ិកពី រឆនំមតងៃនសហភព និ ងអនុម័តករ
បិ ទបញជីគណនី
(vii) អនុ ម័តបទបញ
ជ សតីពីហិរញញ វតថុរបស់សហភព
(viii) បេងកតគណៈកមមធិ ករជំ នញនិ ងរកុមករងរែដលចំបច់ េដមបី
សេរមចេគលបំ ណងរបស់សហភព
(ix) កំ ណត់ ឱយចូ លរួមកនុងកិ ចរច បជុំ

កនុងឋនៈជអនកសេងកតករណ៍

ចំ េពះរបេទសែដលមិនែមនជសមជិកៃនសហភព និ ងអងគករ
អនតររដឋភិ បលនិ ងអងគករអនតរជតិ មិនែមនរដឋភិ បល
(x) អនុ ម័តវ ិេសធនកមមមរត១៣ ដល់ មរត១៧
(xi) ចត់ វ ិធនករសមរសបេផសងេទៀតេដ មបីសេរមចេគលបំ ណង
របស់សហភព
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(xii) បំ េពញមុ ខងរេផសងេទៀតែដលរសបតមអនុ សញញេនះ
(xiii) អនុ វតតសិទិធ ែដលរបគល់ឱយេដយអនុ សញញសតីពីករបេងកតអងគករ េប សននិបតយល់រពម។
ខ-

ចំ េពះបញ
ហ ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងផលរបេយជន៍ របស់សហភពេផសងេទៀត

ែដលរគប់ រគងេដយអងគករ សននិបតរតូវេធវករសេរមច បនទប់ពីបនសតប់ េយបល់របស់
គណៈកមមធិ ករសរមបសរមួលៃនអងគករ។
៣ក- េលកែលងបទបបញញ តិតៃនអនុកថខណឌ(ខ) របតិ ភូមនក់ អចជតំ ណងឱយ
របេទសមួ យែតប៉ុ េណណះ។
ខ-

របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលរតូវបនបេងកតជរកុមេរកមលកខ-

ខណឌៃនកិ ចចរពមេរពៀងពិេសស េនកនុងករ ិយល័យរួមមួ យែដលមនចរ ិកលកខណៈជេស
វជតិ កមមសិទិឧ
ធ សសហកមមពិេសស ដូ ចមនែចងកនុងមរត១២ អចតំ ណងរួមគនេដយ
របេទសែតមួយ កនុងេពលពិ ភកស ។
៤ក- របេទសនីមួយៗជសមជិកៃនសននិបតមនសំេលងេឆនតែតមួយ។
ខ- កូ រម
ុ ៉ ៃនសននិបតរតូវមនចំ នួនពក់កណ
ត លៃនរបេទសជសមជិក។
គ-

េលកែលងែតបទបបញញ តិតៃនអនុកថខណឌ(ខ)

កនុងសម័ យរបជុំនីមួយៗ

របសិនេប ចំនួនរបេទសតំ ណងមនតិចជង ១/២(មួ យភគពី រ) ប៉ុ ែនតេសមឬេរចនជង១/៣
(មួ យភគបី )ៃនរបេទសជសមជិ កទំងឡយៃនសននិបត សននិបតអចេធវេសចកតីសរមច
បន

ប៉ុ ែនតេសចកតីសេរមចទំងេនះ

រតូវយកមកអនុ វតតបន

ែតកនុងករណីបនបំ េពញ

លកខខណឌកំ ណត់ ដូចខងេរកម េលកែលងែតេសចកតីសេរមចេនះទក់ទងនឹ ងនី តិវ ិធី របស់
សននិបត។

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវជូនដំ ណឹងអំ ពីេសចកតីសេរមចេនះ េទរបេទស

សមជិកសននិបទទំងឡយែដលអវតតមន និ ងរតូវអេញជញរបេទសទំងេនះ ឱយេបះេឆនត
ជលយលកខណ៍អកសរឬេបះេឆនតអនុ បបវទ កនុងរយៈេពល៣(បី )ែខចប់ ពីៃថងជូនដំ ណឹង។
េប ផុតរយៈេពលេនះ របសិនេប ចំនួនៃនរបេទសែដលបនេបះេឆនតឬេបះេឆនតអនុ បបវទ
េសមនឹងចំ នួនរបេទសែដលខវះ

សរមប់ កូរម
ុ ៉ កនុងសម័យរបជុំ

េសចកតីសេរមចេនះនឹ ងអច

យកមកអនុ វតតបន ឱយែតបនរគប់ សំេលងភគេរច នែដលរតូវករ ។
ឃ- េលកែលងែតបទបបញញ តិតៃនមរត១៧(២) េសចកតីសេរមចៃនសននិបត
រតូវេធវេឡងេដយសំេលងភគេរច ន២/៣(ពី រភគបី )ៃនសំេលងេឆនតែដលបនេបះ។
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ង- អនុ បបវទមិ នរតូវចត់ ទុកជសំេលងេឆនតេទ។
៥ក-

េលកែលងបទបបញញ តិតៃនអនុ កថខណឌ(ខ) របតិ ភូមនក់ អចេបះេឆនត

បនកនុងនមរបេទសែតមួ យគត់។
ខ- របេទសទំងឡយៃនសហភពដូចែដលមនែចងកនុងកថខណឌ៣(ខ) ជ

វ ិធនទូ េទ រតូវខិ តខំ បញូជ នគណៈរបតិ ភូផទល់របស់ខួលនេទចូលរួមរបជុំសននិបត។ ប៉ុ ែនតកុនង
ករណីពិ េសស

េប របេទសណមួ យេនះមិ នអចបញូជ នគណៈរបតិ ភូផទល់របស់ខួលនបនេទ

របេទសេនះ អចរបគល់អំណចេបះេឆនតកនុងនមខលួនឱយគណៈរបតិភូៃនរបេទសដៃទ ឱយ
ែតគណៈរបតិ ភូនីមួយៗអចេបះេឆនតជតំ ណងៃនរបេទសែតមួ យ។

អំ ណចេបះេឆនត

េនះរតូវបនេធវជលិខិតែដលចុ ះហតថេលខេដយរបមុខរដឋ ឬរដឋមរនតីែដលមនសមតថកិចច។
៦- របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិនែមនជសមជិ កសននិបតរតូវអនុ ញញត
ឱយចូ លរួមរបជុំកុនងឋនៈជអនកសេងកតករណ៍។
៧ក- សននិបតរតូវរបជុំជសមញញ េរៀងរល់ ២(ពី រ)ឆនំមតង តមករេកះរបជុំ
របស់អគគនយក េហយេប គមនករណីពិ េសស រតូវរបជុំកុនងេពលនិ ងកែនលងដូ ចគននឹ ងមហ
សននិបតរបស់អងគករ។
ខ- តមសំេណសុំពីគណៈកមមធិកររបតិ បតតិ ឬពី របេទសជសមជិកសននិបតចំ នួន ១/៤(មួយភគបួ ន) សននិបតរតូវរបជុំ ជវ ិសមញញ បន តមករេកះរបជុំ របស់
អគគនយក ។
៨- សននិបតរតូវអនុ ម័តបទបញ
ជ ៃផទកុងរបស់
ន
ខួលន។
មរត១៤

[ គណៈកមមធិកររបតិបតតិ ]
១- សននិបតរតូវមនគណៈកមមធិកររបតិ បតតិមួយ។
២ក- គណៈកមមធិកររបតិ បតតិ មនសមជិ កជរបេទសែដលបនេរជ សេរ ស
េដយសននិបត កនុងចំ េណមរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសននិបត។ របេទសែដល
តំងទី សនក់ កររបស់អងគករ េលកែលងែតបទបបញញ តិតមរត១៦(៧)(ខ) រតូវមន

អសនៈ

មួ យជសវ័យរបវតតិកុងគណៈកម
ន
ម ធិករេនះ។
ខ- រដឋភិ បលៃនរបេទសនី មួយៗរតូវតំ ណងេដយរបតិ ភូមួយរូប ែដលអច
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អមេដយរបតិភូសីទ
ត ី ទី របឹ កស និ ងអនកជំនញមួយចំ នួន។
គ- ករចំ ណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជបនទុករបស់រដឋភិបលែដល
ែតងតំងគណៈរបតិ ភូេនះ។
៣- ចំ នួនរបេទសជសមជិ កៃនគណៈកមមធិកររបតិបតតិរតូវេសមនឹងចំនួន១/៤ (មួ យ
ភគបួ ន)ៃនចំ នួនរបេទសជសមជិ កសននិបត។

កនុងករកំ ណត់ចំនួនអសនៈ

អសនៈ

ែដលេនសល់ពីករែបងែចកជ៤(បួ ន)េហយ មិ នរតូវយកមកពិ ចរណេទ។
៤- កនុងករេរជសេរ សសមជិកៃនគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិ សននិបតរតូវពិ ចរណ
េលករែបងែចកតមភូ មិសរសតឱយសមធម៌

និងពិ ចរណេលភពចំបច់ ៃនរបេទសែដល

ជភគី ៃនកិ ចចរពមេរពៀងពិ េសសែដលមនទំនក់ទំនងជមួ យសហភព

េដ មបីឱយកលយជ

របេទសែដលបេងកតគណៈកមមធិកររបតិ បតតិផងែដរ។
៥ក- សមជិ កនី មួយៗៃនគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិរតូវចូលបំ េរ ករចប់ ពីេពល
បិ ទសម័យរបជុំ សននិបតែដលបនេរជសេរ សខលួន

រហូតដល់េពលបិ ទរបជុំ សមញញ េលក

េរកយៃនសននិបត។
ខ- សមជិកៃនគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិអចឈរេឈមះឱយេគេបះេឆនតសរ
ជថមីបន ប៉ុ ែនតមិនអចេលសពី២/៣(ពី រភគបី )ៃនសមជិ កគណៈកមមធិករបតិបតតិេឡយ។
គ-

សននិបតរតូវបេងកតែបបបទលមអិតៃនេបះេឆនតនិងែបបបទៃនករេបះ

េឆនតសរជថមីៃនសមជិកគណៈកមមធិ កររបតិបតតិ។
៦ក- គណៈកមមធិកររបតិបតតិរតូវៈ
(i)

េរៀបចំ េសចកតីរពងរេបៀបវរៈរបស់សននិបត

(ii)

ដក់ ជូនសននិបតនូ វសំេណែដលទក់ទងនឹងេទេសចកកីរពង
កមមវ ិធី និងថវ ិក២(ពី រ)ឆនំមតងរបស់សហភព ែដលេរៀបចំ េដយ
អគគនយក

(iii)

[ លុបេចល ]

(iv) ដក់ ជូនសននិបត រួមជមួ យេយបល់ នូ វរបយករណ៍ របស់
អគគនយក និ ងរបយករណ៍សវនកមមគណនី របចំឆនំ
(v)

ចត់ វ ិធនករចំបច់ េដមបីធនករអនុ វតតន៍កមមវ ិធី របស់សហ
ភពតមរយៈអគគនយក េដយេយងតមេសចកតីសេរមចរបស់
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សននិបត

និ ងេយងតមកលៈេទសៈែដលេកតមនេឡង

ចេនលះសម័យរបជុំ សមញញ ទំងពី ររបស់សននិបត។
(vi) អនុ វតតតួនទី េផសងៗេទៀតែដលបនផតល់ឱយេដយអនុសញញ
េនះ។
ខ-

ចំ េពះបញ
ហ ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងផលរបេយជន៍ របស់សហភពេផសងេទៀត

ែដលរគប់ រគងេដយអងគករ គណៈកមមធិ កររបតិ បតតិ រតូវេធវករសេរមច បនទប់ ពីបន
សតប់ េយបល់របស់គណៈកមមធិករសរមបសរមួលៃនអងគករ។
៧ក- គណៈកមមធិកររបតិ បតតិ រតូវរបជុំ ជសមញញ េរៀងរល់ពីរឆនំមង
ត តមករ
េកះរបជុំ របស់អគគនយក េហយេប អចេធវេទបន រតូវរបជុំ កុនងេពលនិ ងកែនលងដូ ចគននឹង
គណៈកមមធិ ករសរមបសរមួលៃនអងគករ។
ខ-

តមគំ និតផតួចេផតមរបស់គណៈកមមធិកររបតិ បតតិ

ឬតមសំេណរបស់

នយក ឬរបស់សមជិក១/៤(មួយភគបួ ន) គណៈកមមធិកររបតិ បតតិ រតូវរបជុំជវ ិសមញញ
បន តមករេកះរបជុំ របស់អគគនយក ។
៨ក-

របេទសនី មួយៗជសមជិ កៃនគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិមនសំេលង

េឆនតែតមួ យ។
ខ-

កូ រម
ុ ៉ ៃនគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិ

រតូវមនចំ នួនពក់ កណ
ត លៃនសម-

ជិ កគណៈកមមធិកររបតិ បតតិ។
គ-

េសចកតីសេរមចរតូវេធវេឡងេដយសំេលងភគេរច នធមមតៃនសំេលង

េឆនតែដលបនេបះ។
ឃ- អនុ បបវទមិ នរតូវចត់ ទុកជសំេលងេឆនតេទ។
ង-

របតិ ភូមនក់អចតំណង េហយេបះេឆនតបនកនុងនមរបេទសែតមួ យ

គត់ ។
៩-

របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិ នែមនជសមជិ កគណៈកមមធិករ

របតិ បតតិរតូវអនុ ញញតឱយចូ លរួមរបជុំ កុងឋនៈជអន
ន
កសេងកតករណ៍។
១០- គណៈកមមធិ កររបតិ បតតិរតូវអនុ ម័តបទបញ
ជ ៃផទកុងរបស់
ន
ខួលន។
មរត១៥

[ ករ ិយល័យអនតរជតិ ]
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១ក-

ករងររដឋបលរបស់សហភពរតូវបំេពញេដយករ ិយល័យអនតរជតិ

ែដលបនតពីករ ិយល័យសហភព

រួមបញូច លជមួ យករ ិយល័យសហភពែដលរតូវបន

បេងកតេដយអនុ សញញអនតរជតិសីក
ត ិ ចក
ច រពរសនៃដអកសរសរសតនិងសិលបៈ។
ខ-

ជពិ េសស

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវបំេរ ករងរជេលខធិករដឋន

សរមប់អងគភពននៗៃនសហភព។
គ-

អគគនយកៃនអងគកររតូវជនយករបតិ បតតិៃនសហភពនិ ងជតំណង

សហភព។
២-

ករ ិយល័យអនតរជតិ មននទី របមូលផតំុនិងផសពវផសយព័ត៌មនពក់ ព័នធនឹងកិ ចច

ករកមមសិទិធឧសសហកមម។ របេទសនី មួយៗៃនសហភពរតូវេធវទំនក់ទំនងភលមេទករ ិយល័យអនតរជតិនូវរល់ចបប់ ថីម

និ ងអតថបទផលូវករទំងឡយទក់ ទងនឹ ងកិ ចចករពរកមមសិទិធ

ឧសសហកមម។ ជងេនះេទេទៀត

របេទសនីមួយៗរតូវផតល់ដល់ករ ិយល័យអនតរជតិ នូវ

រល់ករេបះពុ មផ
ព សយៃនេសវកមមកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមរបស់ខួលន ែដលពក់ព័នធផទល់ដល់
កិ ចចករពរកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម ែដលករ ិយល័យអនតរជតិគិតថមនសរៈសំខន់ ចំេពះ
ករងររបស់ខួន។
ល
៣- ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេធវករេបះពុ មពផសយជរបចំែខ។
៤- េប មនករេសនសុំ ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវផតល់ដល់របេទសណមួយៃនសហភពនូ វព័ ត៌មនសតីពីបញ
ហ ពក់ ព័នធនឹងកិ ចក
ច រពរកមមសិទិធឧសសហកមម។
៥-

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេធវករសិកសនិ ងរតូវផតល់េសវកមមេដមបីជួយសរមួល

ដល់កិចក
ច រពរកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម។
៦- អគគនយក និ ងបុគល
គ ិកណមនក់ ែដលរតូវចត់ តំងេដយអគគនយករតូវចូលរួម
រល់កិចរច បជុំសននិបត គណៈកមមធិកររបតិ បតតិ និ ងគណៈកមមធិករជំនញនិងរកុមករងរ
េផសងៗេទៀត ែតគមនសិទិធេបះេឆនតេទ។ អគគនយក ឬបុគគលិកណមនក់ ែដលរតូវចត់តំង
េដយអគគនយក គឺ ជេលខេដយសវ័យរបវតតិរបស់អងគភពទំងេនះ។
៧ក- តមេសចកតីែណនំរបស់សននិបត និងេដយមនកិ ចចសហកររបតិបតតិករជមួយគណៈកមមធិកររបតិបតតិ

ករ ិយល័យអនតរជតិរតូវេរៀបចំសននិសីទែកែរបបទ-

បបញញតតិៃនអនុសញញ េលកែលងែតមរត១៣ ដល់ មរត១៧។
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ខ-

ករ ិយល័យអនតរជតិ អចរបឹ កសជមួយអងគករអនតររដឋភិ បលនិ ងអងគ-

អនតរជតិ មិនែមនរដឋភិបល ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ សននិសីទែកែរបេនះ។
គ-អគគនយកនិងបុ គល
គ ែដលរតូវចត់តំងេដយអគគនយក

រតូវចូ លរួមកនុង

កិ ចចពិភកសកនុងសននិសីទទំងេនះ ែតគមនសិទិធេបះេឆនតេទ។
៨- ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវអនុ វតតករងរេផសងៗេទៀតែដលរបគល់ឱយ។
មរត១៦
១-

[ ហិរញញវតថុ ]
ក- សហភពរតូវមនថវ ិករបស់ខួលន។

ខ- ថវ ិករបស់សហភពរួមមនខទង់ចំនូលនិ ងខទង់ចំណយផទល់របស់សហភព វ ិភគទនចំ េពះថវ ិកសរមប់ករចំ ណយរួមរបស់សហភព និងេប មន ចំ នួនទឹ ក
របក់ រតូវេរបសរមប់ សននិសីទរបស់អងគករ។
គ- ករចំ ណយែដលមិនែមនជចំ ណយផតច់ មុខរបស់សហភពប៉ុ ែនតជករ
ចំ ណយរបស់សហភពមួ យឬេរច នេផសងេទៀត ែដលសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់អងគករ
រតូវចត់ទុកជចំ ណយរួមរបស់សហភព។

ចំែណកៃនសហភពកនុងខទង់ចំណយរួមេនះ

រតូវសមមរតនឹ ងផលរបេយជន៍ ែដលសហភពទទួ លបនកនុងចំ ណយេនះ។

២- ថវ ិករបស់សហភពរតូវបេងកតេឡយ េដយែផអកេលតរមូវករសរមបសរមួល

ជមួ យថវ ិកៃនសហភពេផសងេទៀតែដលរគប់ រគងេដយអងគករ។
៣- ថវ ិករបស់សហភពទទួ លបនពីរបភពននដូ ចខងេរកមៈ
(i) វ ិភគទនពី របេទសៃនសហភព
(ii) កៃរមនិងៃថលឈួនលេសវកមម ែដលផតល់ឱយេដយករ ិយល័យអនតរជតិ
កនុងនមសហភព
(iii) ករលក់ ឬលភករ ពីករេបះពុមពផសយរបស់ករ ិយល័យអនតរជតិ
ពក់ ព័នន
ធ ឹ ងសហភព
(iv) អំ េណយ អចច័យទន និងឧបតថមភធន
(v) ករជួ ល កររបក់ និ ងចំណូលេផសងៗេទៀត។
៤ក- េដ មបីបេងកតជវ ិភគទនៃនថវ ិក របេទសនីមួយៗៃនសហភព រតូវចត់
ជចំ ណត់ ថនក់ េហយរតូវបង់ វ ិភគទនរបចំឆនំែផអកេលចំនួនឯកតៃនចំណត់ ថនក់ កំណត់
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ដូ ចខងេរកមៈ

ថនក់ទី I ..........................២៥
ថនក់ទី II .........................២០
ថនក់ទី III .......................១៥
ថនក់ទី IV .......................១០
ថនក់ទី V .........................៥
ថនក់ទី VI ........................៣
ថនក់ទី VII........................១

ខ- េលកែលងែតបនេធវចំណត់ ថនក់ រច
ួ េហយ របេទសនី មួយៗ រតូវបញ
ជ ក់
ពី ចំណត់ ថនក់ែដលេគចង់ បន
ចូ លជសមជិក ។

េនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន ឬករ

របេទសនី មួយៗអចបតូរចំណត់ ថនក់ បន។

មួ យេរជសេរ សចំ ណត់ថនក់ ទប របេទសេនះ
របជុំ សមញញ ណមួយៃនសននិបត។

របសិនេប របេទសណ

រតូវរបកសពីករផលស់បូតរេនះកនុងសម័ យ

ករផលស់បូតរណមួ យនឹងមនសុពលភពេនេដមឆនំ

របរកតីទិនបនទប់ ពីកិចចរបជុំ ។
គ- វ ិភគទនរបចំឆនំៃនរបេទសនី មួយៗ

រតូវមនចំ នួនសមមរតគននឹ ង

ចំ នួនសរុប ែដលបនេធវវ ិភគទនេទថវ ិករបស់សហភពេដយរបេទសទំងអស់ដូចនឹ ង
ចំ នួនឯកតរបស់ខួនេទចំ
ល
នួនសរុបៃនឯកតៃនរបេទសផតល់វ ិភគទនទំងអស់។

ឃ- ករបង់ វ ិភគទនរតូវេធវេឡងេនៃថងទី ១ ែខ មករ ជេរៀងរល់ឆនំ។

ង-

របេទសែដលយឺតយ៉ វកនុងករបង់ វ ិភគទន មិ នអចអនុ វតតសិទិធេបះ

េឆនតរបស់ខួលនកនុងអងគភពៃនសហភពែដលខលួនជសមជិ ក របសិនេបចំនួនែដលមិ នបន

បង់ មនចំ នួនេសម ឬេលសពី ចំនួនៃនវ ិភគទនរតូវបង់ ចំនួន២(ពី រ)ឆនំេពញ។ ប៉ុ ែនត អងគភព
ណមួ យៃនសហភព អចអនុញញតឱយរបេទសែដលយឺតយ៉ វអចបនតអនុ វតតសិទិធេបះេឆនត
កនុងអងគភពេនះបន ដរបណបនផតល់េហតុ ផលរតឹ មរតូវពីករយឺតយ៉ វកនុងករបង់ វ ិភគ
ទន េដយកលៈេទសៈពិ េសស និងមិ នអចេជៀសវងបន។
ច- របសិនេបថវ ិកមិ នរតូវបនអនុ ម័តមុ នករចប់ េផតមៃនរយៈេពលហិរញញ វតថុ

ថមីេទ ថវ ិកេនះ រតូវែតចត់ ទុកថមនករមិតេសមគនេទនឹ ងថវ ិកឆនំមុន

ដូ ចមនែចងកនុង

បទបញ
ជ ហិរញញ វតថុ។
៥- បរ ិមណៃនកៃរមនិងៃថលឈួនលេសវកមមែដលផតល់ឱយេដយករ ិយល័យអនតរជតិ
កនុងនមសហភពនឹងរតូវកំ ណត់

នឹ ងរតូវរយករណ៍េទសននិបត

របតិ បតតិេដយអគគនយក។
៦-

30

និងគណៈកមមធិ ករ-

ក- សហភពរតូវមនមូលនិ ធិទុនបងវិលែដលទទួ លបនពី ករបង់ របក់សរុប
រួមែតមួយពី របេទសនី មួយៗៃនសហភព។ របសិនេបមូលនិធិេនះមិ នរគប់ រគន់ សននិបត
អចសេរមចបេងកនមូ លនិ ធិេនះបន។
ខ- ចំ នួនៃនករបង់ របក់ដំបូងរបស់របេទសនី មួយៗកនុងមូ លនិធិេនះ ឬៃនករ

រតូវសមមរតនឹ ងវ ិភគទនៃនរបេទសេនះ

ចូ លរួមរបស់ខួនកន
ល ុងករបេងកនមូលនិ ធិ

សរមប់ឆនំៃនករបេងកតមូ លនិ ធិេនះ ឬឆនំៃនករសេរមចបេងកនមូ លនិ ធិ។
គ- សមមរត និ ងលកខខណឌៃនករបង់ របក់ រតូវកំ ណត់ េដយសននិបតតម
សំេណរបស់អគគនយក

និ ងបនទប់ពីបនសតប់ េយបល់របស់គណៈកមមធិករសរមប-

សរមួលៃនអងគករ។
៧ក- េនកនុងកិ ចចរពមេរពៀងទី សនក់ ករ ែដលបនចុ ះជមួ យរបេទសែដលអងគករដក់ទីសនក់ ករេនេលទឹកដីរបេទសេនះ
បងវិលមិនរគប់រគន់

រតូវែចងថេនេពលណែដលមូលនិ ធិទុន-

របេទសេនះរតូវបង់ របក់ជមុ ន។

លកខខណឌៃនករបង់ជមុន

ចំ នួនៃនរបក់ បង់ជមុ ននិ ង

រតូវកំ ណត់ េដយកិចចរពមេរពៀងេដយែឡកពី គនរវងរបេទស

េនះជមួយអងគករ។ ដរបណរបេទសេនះេនែតមនកតពវកិចប
ច ង់ របក់ ជមុ ន របេទស
េនះរតូវមនអសនៈជសវ័យរបវតតិកុនងគណៈកមមធិ កររបតិ បតតិ។
ខ-

របេទសដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)

និ ងអងគករ

រតូវមនសិទិធ

បដិ េសធកតពវកិចប
ច ង់ របក់ ជមុ ន េដយជូ នដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ។ ករបដិ េសធ
េនះ រតូវមនអនុភពកនុងរយៈេពល៣(បី )ឆនំបនទប់ ពីបំណច់ឆនំៃនករជូ នដំ ណឹង។
៨- សវនកមមគណនី រតូវេធវេឡងេដយរបេទសមួ យឬេរច នៃនសហភព ឬេដយ
សវនករខងេរក ដូចមនែចងកនុងបទបញ
ជ ហិរញញ វតថុ េហយរតូវចត់តំងេដយសននិបត
េដយមនករយល់រពមពី របេទសឬសវនករេនះ។
មរត១៧
[ វ ិេសធនកមមមរត១៣
មរត១៧ ]
រត១៣ ដល់មរត១៧
មរត
១- សំេណសុំវ ិេសធនកមមមរត១៣ មរត១៤ មរត១៥ មរត១៦ និងមរតេនះ
អចរតូវផតួចេផតមគំ និតេដយរបេទសសមជិ កណមួ យៃនសននិបត
កររបតិបតតិ

ឬេដយអគគនយក។

េដយគណៈកមមធិ-

សំេណេនះរតូវជូ នដំ ណឹងេទឱយរបេទសជសមជិ ក

សននិបត េដយអគគនយកយ៉ ងេហចណស់រយៈេពល៦(របំមួយ)ែខមុ នេពលសននិបត
េលកសំេណេនះមកពិចរណ។
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២- វ ិេសធនកមមមរតដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១ រតូវអនុម័តេដយសននិបត។

ករអនុម័តេនះទមទរឱយមនសំេលងេឆនត ៣/៤ (បី ភគបួ ន) ែតវ ិេសធនកមមមរត១៣
និ ងកថខណឌេនះ ទមទរឱយមនសំេលងេឆនត ៤/៥ (បួ នភគរបំ)។
៣- វ ិេសធនកមមណមួ យចំ េពះមរតកនុងកថខណឌ១ រតូវចូ លជធរមនកនុងរយៈ
េពល១(មួយ)ែខ

េរកយពី អគគនយកទទួលបនេសចកតីជូនដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរ

ែដលបនេធវេឡងរសបតមរដឋធមមនុញញ េដយរបេទស ៣/៤ (បី ភគបួន)ែដលជសមជិ ក
សននិបតេហយមនវតតមនេនេពលអនុ ម័តវ ិេសធនកមមេនះ។ វ ិេសធនកមមមរតទំងេនះ
េហយែដលរតូវបនទទួលយក មនអនុ ភពចងរបេទសទំងឡយែដលជសមជិ កសននិបត

េនេពលែដលវ ិេសធនកមមទំងេនះចូលជធរមនឬ

េរកយ។

កលយជសមជិ កនេពល

វ ិេសធនកមមណែដលបេងកនកតពវកិចចហិរញញ វតថុរបស់របេទសៃនសហភពមន

អនុ ភពចងែតរបេទសណែដលរបកសយល់រពមវ ិេសធនកមមេនះប៉ុ េណណះ។
មរត១៨

[ ករែកែរបមរត១
ករែកែរបមរត១ ដល់ មរត១២
មរត១២ និង មរត ១៨ ដល់ មរត៣០
មរត៣០ ]
១- អនុ សញញេនះនឹ ងដក់ ឱយែកែរប េដ មបីឱយរបព័នធៃនសហភពមនលកខណៈកន់ ែត
របេសរេឡង។
២- សរមប់ េគលបំ ណងេនះ សននិសីទរតូវរបរពធេធវជបនតបនទប់ កុងរបេទសមួ
ន
យៃន
បណ
ត របេទសកនុងសហភព េដយរបតិភូៃនរបេទសទំងេនះ។
៣- វ ិេសធនកមមមរត១៣ ដល់

មរត១៧

រតូវរគប់ រគងេដយបទបបញញ តិតៃន

មរត១៧។
មរត១៩
[ កិចរច ពមេរពៀងពិេសស ]
របេទសទំងឡយៃនសហភព រកសសិទិធបេងកតកិ ចចរពមេរពៀងពិ េសសេដយែឡក
រវងគន សតីពីកិចចករពរកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម ឱយែតកិ ចចរពមេរពៀងទំងេនះមិ នផទុយនឹ ងបទបបញញ តិតៃនអនុសញញេនះ។
មរត២០
[ ករផតល់សចចប័ន ឬករចូលជសមជិកេដយរបេទសននៃនសហភព ករចូលជ
ធរមន ]
១ក- របេទសណមួយៃនសហភព ែដលបនចុ ះហតថេលខេលអនុសញញេនះ
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អចផតល់សចចប័ នបន េហយរបសិនេបមិនបនចុ ះហតថេលខ អចយល់រពមទទួ លអនុសញញេនះ។

លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ននិ ងករចូ លជសមជិ ករតូវតមកល់ជូនអគគ-

នយក។
ខ-

របេទសណមួយៃនសហភពអចរបកសេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករ

ផតល់សចចប័ ន ឬករចូលជសមជិ ករបស់ខួលន ថករផតល់សចចប័ ន ឬករចូលជសមជិក
របស់ខួនមិ
ល
នរតូវអនុវតតចំេពះ:
(i) មរត១ ដល់ មរត១២ ឬ
(ii) មរត១៣ ដល់មរត១៧។
គ- តមអនុកថខណឌ(ខ)ខងេល របេទសណមួ យៃនសហភពែដលបន
ដកខលួនេចញពីអនុភពៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិក
មរតទំងពី រដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌខងេល

រកុមណមួ យៃនរកុម

អចរបកសទទួលយកអនុ ភពៃន

ករផតល់សចចប័ នឬករចូលជសមជិ កេទេលរកុមមរតទំងេនះ េនេពលេរកយបន។
េសចកតីរបកសេនះរតូវតមកល់ជូនអគគនយក។
២ក- មរត១ ដល់មរត១២ រតូវចូ លជធរមនចំ េពះរបេទសចំនួន១០(ដប់ )
ដំ បូងៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន
សមជិកេដយមិ នបនេធវេសចកតីរបកសេរកមកថខណឌទី ១(ខ)(i)

ឬករចូលជ
កនុងរយៈេពលបី ែខ

េរកយពី ករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូលជសមជិ កទី ១០។
ខ- មរត១៣ ដល់មរត១៧ រតូវចូ លជធរមន

ចំ េពះរបេទសចំ នួន

១០(ដប់ )ដំ បូងៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ន

ឬករចូល

ជសមជិ កេដយមិនបនេធវេសចកតីរបកសេរកមកថខណឌទី១(ខ)(ii) កនុងរយៈេពល៣(បី )
ែខបនទប់ ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ន ឬករចូលជសមជិកទី ១០។
គ- តមបទបបញញ តិតៃនអនុ កថខណឌ(ក)និ ង(ខ) េលកែលងករចូ លជធរមន
ដំ បូងៃនរកុមណមួយៃនរកុមមរតទំងពី រដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១(ខ)(i)និ ង(ii)
េលកែលងបទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១(ខ)

និ ង

ចំ េពះរបេទសណមួ យៃនសហភព េរកពី

របេទសែដលមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)និ ង(ខ)

ែដលតមកល់លិខិតុបរកណ៍ៃនករផតល់

សចចប័នឬករចូ លជសមជិ ក ឬ របេទសណមួ យៃនសហភពែដលតមកល់លិខិតុបរណ៍
ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិ កតមកថខណឌទី ១(គ)
រតូវចូ លជធរមន

មរត១ដល់មរត១៧

កនុងរយៈេពល៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករជូ នដំ ណឹងពី ករ
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តមកល់េនះេដយអគគនយក

េលកែលងែតកលបរ ិេចឆទបនទប់ មិនបនបងហញេនកនុង

លិខិតុបករណ៍ឬកនុងេសចកតីរបកសែដលបនតមកល់។ ករណីចុ ងេរកយ ចបប់ េនះរតូវចូល
ជធរមនចំ េពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរ ិេចឆទែដលបនកំ ណត់។
៣- ចំ េពះរបេទសណមួ យៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់
សចចប័នឬករចូ លជសមជិ ក

មរត១៨ដល់មរត៣០

រតូវចូលជធរមនេនកល

បរ ិេចឆទដំ បូង ែដលរកុមណមួ យៃនរកុមមរតដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១(ខ) ចូ លជ
ធរមន ចំ េពះរបេទសេនះអនុ េលមតមកថខណឌទី ២(ក) (ខ)ឬ(គ)។
មរត២១
[ ករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភព ករចូលជធរមន ]
១- របេទសេរកសហភពណមួ យ អចយល់រពមទទួ លយកអនុ សញញេនះ េហយ
កលយជសមជិ កៃនសហភព។

លិខិតុបករណ៍ៃនករចូ លជសមជិករតូវតមកល់ជូនអគគ-

នយក។
២ក- ចំ េពះរបេទសណមួយេរកសហភព ែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃន
ករចូ លជសមជិ ករបស់ខួលនកនុងរយៈេពលមួយែខឬេរច ន

មុ នកលបរ ិេចឆទៃនករចូលជ

ធរមនៃនបទបបញញ តិណ
ត
មួ យៃនអនុ សញញេនះ អនុ សញញេនះរតូវចូ លជធរមន តមកល
បរ ិេចឆទែដលបទបបញញ តិដ
ត ំ បូងបនចូ លជធរមនតមមរត២០(២)(ក)ឬ(ខ)

របសិនេប

កលបរ ិេចឆទបនទប់មិនបនបងហញកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិ ក ឱយែតៈ
(i) របសិនេប មរត១ដល់មរត១២

មិ នចូលជធរមនតម

កលបរ ិេចឆទេនះេទ របេទសេនះរតូវជប់ កតពវកិចចតមមរត១
ដល់មរត១២ៃន ចបប់ លីេសបន កនុងរយៈេពលបេណ
ត ះអសនន
មុ នករចូ លជធរមនៃនបទបបញញ តិតទំងេនះ

និ ងេនេពលមន

ករជំ នួស បទបបញញ តិទ
ត ំងេនះ
(ii) របសិនេប មរត១៣ដល់មរត១៧ មិ នបនចូលជធរមនតម
កលបរ ិេចឆទេនះេទ

របេទសេនះរតូវជប់ កតពវកិចត
ច មមរត

១៣ និ ង មរត១៤(៣) (៤)និ ង(៥) ៃនចបប់ លីេសបន កនុងរយៈ
េពលបេណ
ត ះអសនន

មុ នករចូ លជធរមនៃនបទបបញញ តិតទំង

េនះ និ ងេនេពលមនករជំ នួសបទបបញញ តិតទំងេនះ។
របសិនេប របេទសមួយបនបងហញកលបរ ិេចឆទបនទប់ េនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករ
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ចូ លជសមជិក ចបប់េនះរតូវចូ លជធរមនចំេពះរបេទសេនះតមកលបរ ិេចឆទែដលបន
កំ ណត់ ។
ខ-

ចំ េពះរបេទសណមួ យេរកសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជ

សមជិក

តមកលបរ ិេចឆទបនទប់ ពីករចូលជធរមនៃនរកុមមរតៃនចបប់ េនះ

ឬតម

កលបរ ិេចឆទតិចជង១(មួ យ)ែខមុនករចូ លជធរមនេនះ េលកែលងចំេពះបទបបញញ តិតៃន
អនុ កថខណឌ(ក)

ចបប់ េនះរតូវចូលជធរមន៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករជូ ន

ដំ ណឹងពី ករចូលជសមជិ កេដយអគគនយក

េលកែលងែតកលបរ ិេចឆទបនទប់ បន

បងហញេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិ ក។ ករណីចុ ងេរកយ ចបប់ េនះរតូវចូ ល
ជធរមនចំ េពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរ ិេចឆទែដលបនកំ ណត់។
៣- ចំ េពះរបេទសណមួ យេរកសហភព ែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករ
ចូ លជសមជិក េរកយកលបរ ិេចឆទៃនករចូលជធរមនៃនចបប់ េនះទំងមូ ល ឬតិ ចជង
មួ យែខមុ នកលបរ ិេចឆទេនះ

ចបប់ េនះរតូវចូលជធរមន៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃន

ករជូ នដំ ណឹងពី ករចូ លជសមជិ កេដយអគគនយក

េលកែលងែតកលបរ ិេចឆទបនទប់

បនបងហញេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិក។ ករណីចុ ងេរកយ ចបប់េនះរតូវ
ចូ លជធរមនចំ េពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរ ិេចឆទែដលបនកំណត់ ។
មរត២២
[ វ ិបកៃនករផតលស
់ ចចប័ន ឬករចូលជសមជិក ]
េលកែលងែតអញញ រតកមមដូចមនែចងកនុងមរត២០(១)(ខ) និ ងមរត២៨(២)
ផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិ ក រតូវទទួលយកជសវ័យរបវតតិនូវរល់ខែចង

ករ

និ ងករ

ទទួ លបនផលរបេយជន៍ ទំងឡយ កនុងចបប់េនះ។
មរត២៣

[ ករចូលជសមជិកកនុងចបប់មុ
មន
ុ ៗ]

បនទប់ ពីចបប់ េនះចូ លជធរមនទំងមូ ល របេទសណមួ យមិ នអចបដិ េសធចបប់
មុ នៗៃនអនុ សញញ េនះបនេទ។
មរត២៤
[ ែដនដី ]
១- របេទសណមួ យអចរបកស កនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័នឬករចូ ល
ជសមជិ ក ឬអចជូ នដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរេទអគគនយេពលណក៏ បន ថអនុសញញេនះអចអនុ វតតបនចំ េពះែដនដីទំងមូលឬែផនកណមួយៃនែដនដីទំងេនះ ដូចែដល
បនកំ ណត់ កុងេសចកត
ន
ី របកសឬេសចកតីជូនដំណឹង
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េដ មបីឱយរបេទសេនះទំ នួលខុសរតូវ

ចំ េពះទំ នក់ ទំនងខងេរក។
២-

របេទសណមួយែដលបនរបកស

ដំ ណឹងេទអគគនយកេពលណក៏ បន

ឬបនជូ នដំ ណឹងដូចខងេល

អចជូ ន

ថអនុ សញញេនះមិ នអចអនុវតតបនតេទេទៀត

ចំ េពះែដនដី ទំងមូ លឬែផនកណមួ យៃនែដនដីទំងេនះ។
៣ក- េសចកតីរបកសណមួ យែដលេធវេឡងេរកមកថខណឌ១ រតូវមនអនុភពចប់ ពីកលបរ ិេចឆទដូ ចកលបរ ិេចឆទៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូលជសមជិកដូ ចមន
ែចងកនុងលិខិតុបករណ៍។

េសចកតីជូនដំ ណឹងណមួ យដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌេនះ

រតូវ

ចូ លជធរមន៣ (បី )ែខបនទប់ ពីករជូនដំ ណឹងេដយអគគនយក។
ខ- េសចកតីជូនដំ ណឹងែដលបនេធវតមកថខណឌ២ រតូវចូ លជធរមន១២
(ដប់ ពីរ)ែខបនទប់ ពីអគគនយកទទួ លបនេសចកតីជូនដំ ណឹងេនះ។
មរត២៥
[ ករអនុវតតន៍
នអនុ
៍អនុសញញេនថនក់ជតិ
ជតិ ]
១- របេទសណមួយជភគី ៃនអនុ សញញេនះ រតូវអនុ ម័តវ ិធនករចំបច់ េដ មបីធន
ករអនុ វតតអនុសញញេនះ េដយអនុេលមតមរដឋធមមនុញញរបស់របេទសខលួន។
២-

េនេពលែដលរបេទសមួយតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័នឬករចូ ល

ជសមជិ ក ចបប់ជតិជអនកផតល់អនុ ភពអនុ វតតបទបបញញ តិតៃនអនុសញញេនះ។
មរត២៦
១-

[ កររបកសដកខល
កររបកសដកខលួនេចញ ]

អនុ សញញេនះមនអនុភពរហូត េដយមិ នកំ ណត់ េពលេវល។

២- របេទសណមួ យអចរបកសដកខលួនេចញពីចបប់ េនះ េដយជូ នដំណឹងេទអគគនយក។

កររបកសដកខលួនេចញេនះរតូវចត់ ទុកជករដកខលួនេចញពី ចបប់ មុនៗទំង

អស់ េហយប៉ ះពល់ចំេពះែតរបេទសែដលបនរបកសដកខលួនែតប៉ុ េណណះ។អនុ សញញេនះ
េនែតអនុ វតតបន និ ងមនអនុភពចំ េពះរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព។
៣- កររបកសដកខលួនេចញ រតូវមនអនុ ភពកនុងរយៈេពល១(មួយ)ឆនំេរកយៃថង
ែដលអគគនយកបនទទួលេសចកតីជូនដំ ណឹង។
៤-

សិទិធរបកសដកខលួនេចញែដលបនែចងកនុងមរតេនះ

របេទសណមួយបន

ែតេរកយផុតរយៈេពល៥(របំ)ឆនំ

ែដលរបេទសេនះកលយជសមជិ កសហភព។
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អចអនុ វតតចំេពះ

េដយរប់ ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទ

មរត២៧
[ ករអនុវតតន៍
នច
៍ បប់មុ
មន
ុ ៗ]
១-

ចំ េពះទំនក់ ទំនងរវងរបេទសទំងឡយ ែដលរតូវអនុ វតតចបប់ េនះនិ ងករមិត

ែដលរតូវអនុ វតត ចបប់ េនះ រតូវជំ នួសអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស ចុ ះៃថងទី ២០ ែខ មី ន ឆនំ
១៨៨៣ និ ងចបប់ ែកែរបបនតបនទប់ ។
២ក-

ចំ េពះរបេទសទំងឡយ

ែដលចបប់ េនះមិ នអនុ វតត

ទំងរសុង ប៉ុ ែនតអនុ វតត ចបប់ លីេសបន ចុ ះៃថងទី៣១ែខតុ លឆនំ១៩៥៨

ឬ

មិនអនុ វតត

ចបប់េរកយេនះ

រតូវេនមនអនុ ភពអនុវតតទំងរសុង ឬ រតឹ មករមិ តែដលចបប់ បចចុបបននមិនបនជំ នួសដូ ច
មនែចងកនុងកថខណឌទី១។
ខ- ដូ ចគនេនះែដរ ចំ េពះរបេទសទំងឡយ ែដលមិនអនុ វតតចបប់ បចចុបបនន
េនះឬែផនកណមួយៃនចបប់ េនះឬចបប់លីេសបន
ឆនំ១៩៣៤

ចបប់ ទីរកុងឡុង ចុ ះៃថងទី២ែខមិ ថុន

រតូវេនមនអនុភពអនុវតតទំងរសុង

ឬរតឹមករមិតែដលចបប់េនះមិ នបន

ជំ នួស ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១។
គ- ដូ ចគនេនះែដរ ចំ េពះរបេទសទំងឡយ ែដលមិ នអនុ វតតចបប់ េនះ ឬែផនក
ណមួ យៃនចបប់ េនះឬចបប់ លីេសបនឬចបប់ ទីរកុងឡុង

ចបប់ ទីរកុងឡេអ ចុ ះៃថងទី៦

ែខវ ិចឆិកឆនំ១៩២៥ រតូវេនមនអនុ ភពអនុវតតទំងរសុង ឬ រតឹ មករមិតែដលចបប់ េនះមិ ន
បនជំ នួស ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១។
៣- របេទសេរកសហភពទំងឡយ ែដលកលយជភគី ៃនចបប់ េនះ

រតូវអនុ វតត

ចបប់ េនះចំេពះរបេទសណមួ យៃនសហភព ែដលមិ នែមនជភគីៃនចបប់ េនះ ឬ ជភគី
ៃនចបប់េនះ ែតបនេធវេសចកតីរបកសតមមរត២០(១)(ខ)(i) ។ របេទសទំងេនះទទួល
សគល់ថរបេទសៃនសហភព ែដលបនេលកេឡងេនះ អចអនុ វតតបទបបញញ តិតៃនចបប់ថីម
បំ ផុតែដលខលួនជភគី កនុងទំ នក់ទំនងរបស់ខួលនជមួ យរបេទសទំងេនះ។
មរត២៨
[ ជេមលះ]
ះ]
១- ជេមលះរវងរបេទសពី រ ឬេរចនៃនសហភពចំ េពះករបករសយឬករអនុ វតតន៍
អនុ សញញេនះ

ែដលមិនអចេដះរសយបនេដយករចរចរ

របេទសណមួយែដលពក់ ព័នៃធ នសហភព
អនុ េលមតមលកខនិតកៈៃនតុ លករ

អចយកេទបតឹង

េទតុ លករយុតិតធម៌ អនតរជតិ

េដយ
េដយ

េលកែលងែតរបេទសពក់ ព័នធទំងេនះយល់រពមេល

37

វ ិធី េដះរសយេផសងេទៀត។
ករ ិយល័យអនតរជតិ ។

របេទសែដលបតឹងេទតុ លករេនះ

រតូវជូ នដំ ណឹងេទ

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវជូ នដំ ណឹងេទរបេទសេផសងេទៀតៃន

សហភពអំ ពីេរឿងេនះ។
២- េនេពលចុ ះហតថេលខេលចបប់េនះឬតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន
ឬករចូលជសមជិក របេទសនី មួយៗអចរបកសថខលួន មិ នជប់កតពវកិចចេទនឹ ងបទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១។

ចំ េពះជំ េលះេក តេឡងរវងរបេទសេនះនិងរបេទសដៃទេទៀត

ៃនសហភព បទបបញញ តិៃត នកថខណឌទី ១ មិ នរតូវអនុ វតតេទ។
៣- របេទសណមួយ ែដលបនេធវេសចកតីរបកស

ដូ ចមនែចងកនុងបទបបញញ តិតៃន

អចដកេសចកតីរបកសវ ិញេនេពលណក៏ បន

កថខណឌទី ២

េដយជូនដំ ណឹងេទ

អគគនយក។
មរត២៩
[ ករចុះហតថេលខ ភស មុខងរៃនករ
ងរៃនករតមក
ៃនករតមកល់ ]
១ក- ចបប់ េនះរតូវចុ ះហតថេលខជឯកសរែតមួយ ជភសបរំង និ ងរតូវ
តមកល់ជូនរដឋភិ បលៃនរបេទសស៊ុយែអ៊ ត។
ខ- អតថបទផលូវកររតូវេធវេឡងេដយអគគនយក បនទប់ ពីពិភកសជមួយនឹ ង
រដឋភិ បលែដលពក់ ព័នធ ជភស អង់ េគលស អឡឺម៉ង់ អុី តលី ព័ រទុ យហគល់ រុសសី
េអសប៉ ញ និ ងភសេផសងេទៀត ែដលសននិបតកំណត់ ។
គ- ករណីមនេយបល់ខុសគន េលករបកែរបអតថបទេផសងៗ អតថបទជ
ភសបរំងរតូវយកជេគល។
២- ចបប់ េនះេនែតេប កចំ ហសរមប់ករចុ ះហតថេលខ េនទី រកុង សតុកហូម រហូត
ដល់ ៃថងទី១៣ែខមករ ឆនំ១៩៦៨។
៣-

អគគនយករតូវបញូជ នចបប់ ចមលង២(ពី រ)ចបប់ ៃនអតថបទែដលបនចុ ះហតថេលខ

ៃនអនុសញញេនះ

ែដលបញ
ជ ក់ ថរតឹ មរតូវេដយរដឋភិបលរបេទសស៊ុយែអ៊ ត

េទរដឋភិ

បលៃនរបេទសទំងអស់កុនងសហភព និ ងេទរបេទសេផសងេទៀតតមករេសនសុំ។
៤- អគគនយករតូវចុ ះបញជីចបប់េនះេនេលខធិករដឋនៃនអងគករសហរបជជតិ ។
៥-

អគគនយករតូវជូនដំ ណឹងដល់រដឋភិ បលៃនរបេទសទំងអស់ៃនសហភពអំ ពី

ករចុ ះហតថេលខ

ករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូលជសមជិ កនិ ង

េសចកតីរបកសណមួ យែដលមនភជប់េទកនុងលិខិតុបករណ៍ទំងេនះ ឬ េសចកតីរបកស
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ែដលេធវេឡងដូ ចមនែចងកនុងមរត២០(១)(គ)

ករចូលជធរមនៃនបទបបញញ តិតណមួ យ

ៃនចបប់េនះ េសចកតីជូនដំ ណឹងៃនកររបកសដកខលួនេចញ និ ង េសចកតីជូនដំ ណឹងដូ ចមន
ែចងកនុងមរត២៤។

មរត៣០
[ អនតរបបញញតិត ]

១- រហូតដល់េពលអគគនយកដំ បូងចូលកន់ ដំែណង ករេយងកនុងចបប់ េនះដល់
ករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករ ឬដល់អគគនយក រតូវចត់ទុកថជករេយងដល់ករ ិយល័យៃនសហភព ឬនយកករ ិយល័យ តមករណីនី មួយៗ។
២-

៥(របំ)ឆនំបនទប់ពីករចូលជធរមនៃនអនុ សញញ

សតីពីករបេងកតអងគករ

របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិនជប់ កតពវកិចត
ច មមរត១៣ ដល់មរត១៧ េប
ចង់ អចអនុ វតតសិទិដ
ធ ូ ចមនែចងេនកនុងមរត១៣ដល់មរត១៧ៃនចបប់ េនះ ហក់ បីដូច
ជរបេទសទំងេនះជប់កតពវកិចចតមមរតទំងេនះែដរ។ របេទសណមួ យែដលចង់ អនុ
វតតសិទិធេនះ រតូវជូ នដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរេទអគគនយក។ ករជូ នដំ ណឹងេនះរតូវ
មនអនុ ភពចប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករទទួល។

របេទសទំងេនះរតូវចត់ ទុកជសមជិ ក

សននិបត រហូតដល់េពលផុ តកំ ណត់ ៃនរយៈេពលេនះ។
៣- េនេពលែដលរបេទសទំងឡយៃនសហភព មិ នទន់កលយជសមជិ កៃនអងគករ

ករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករ

រតូវេដ រតួ ជករ ិយល័យៃនសហភព

េហយអគគ-

នយក ជនយកៃនករ ិយល័យផងែដរ។
៤- េនេពលែដលរបេទសទំងឡយៃនសហភព បនកលយជសមជិកៃនអងគករ
សិទិធ កតពវកិចច និងរទពយសមបតតិៃនករ ិយល័យៃនសហភព
អនតរជតិ ៃនអងគករ។
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រតូវរបគល់ឱយករ ិយល័យ

