សន្ធិសញ្ញ
ា ទីក្រុងប ៉េក ាំងសតព
ី ីករសម្តតងបោតទសសន្៍
មាតិក
ុពវរថា
មារា១:

ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសញ្ញានិងសនធិសញ្ញាផ្ផេងផ្ទៀត

មារា២:

និយមន័យ

មារា៣:

អនកទទួលផលពី កិចកា
ច រពារ

មារា៤:

របរពឹតក
ត មមជាតិ

មារា៥:

សិទិធសីលធម៌

មារា៦:

សិទិធផ្បតិកភណ្ឌរបស់អក
ន សម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលមិនបានថត

មារា៧:

បញ្ូច ល

សិទិធផលិតផ្ឡើងវ ិញ

មារា៨:

សិទិធម្ចកចាយ

មារា៩:

សិទិធជួល

មារា១០:

សិទិធដាក់ផាយការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច ល

មារា១១:

សិទិធផាយាមទូរផាយនិងផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ

មារា១២:

ការផ្ផទរសិទិធ

មារា១៣:

ការករមិតនិ ងការផ្លើកម្លង

មារា១៤:

រយៈផ្ពលននកិចកា
ច រពារ

មារា១៥:

កាតពវកិចចចំផ្ពាោះវ ិធានការបផ្ចចកវ ិជាា

មារា១៦:

កាតពវកិចចចំផ្ពាោះសិទិធរគប់រគងព័ត៌មាន

មារា១៧:

លកខខណ្ឌទរមង់

មារា១៨:

ខរកាសិទិធ និងផ្សចកតីជូនែំណ្ឹង

មារា១៩:

ការអនុវតតកុងផ្ពលផ្វលា
ន

មារា២០:

បទបបញ្ា តិតចំផ្ពាោះការអនុវតតសិទិធ

មារា២១:

សននិបាត

មារា២២:

ការ ិយាល័យអនតរជាតិ

មារា២៣:

លកខខណ្ឌផ្ែើមបីកាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញា

 សនធិសញ្ញាននេះររូវបានអនុម័រនោយសននិសីទកាទូរសតីពីកិច្ចការពារការសម្មតងនោរទសសន៍ នៅទីរកុង
ន ៉េកាាំងច្ុេះថ្ងៃទី២៤ ម្ែមិងុនា ឆ្នាំ២០១២
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មារា២៤:

សិទិធនិងកាតពវកិចា
ច មសនធិសញ្ញា

មារា២៥:

ការចុោះហតថផ្លខាផ្លើសនធិសញ្ញា

មារា២៦:

ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា

មារា២៧:

កាលបរ ិផ្ចេទសុពលភាពផ្ែើមបីកាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញា

មារា២៨:

ការរបកាសែកខលួនផ្ចញពី សនធិសញ្ញា

មារា២៩:
មារា៣០:

ភាសាកនុងសនធិសញ្ញា
កម្នលងតមកល់

ុពវរថា
ភាគីហតថផ្លខីទំងឡាយ
ផ្ដាយផ្ចតនា ផ្ែើមបីអភិវឌ្ឍនិងរកាកិចកា
ច រពារសិទិធអនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងផ្សាតទសេន៍របស់ខួន
ល របកបផ្ដាយរបសិទិភា
ធ ពនិងឯកសណ្ឋ
ា នភាពាមម្ែលអាចផ្ធវើផ្ៅបាន។
ផ្ដាយយល់ផ្ឃើញអំពីសារៈសំខាន់ ននអនុ សាសន៍ ចំផ្ពាោះកមមវ ិធី អភិវឌ្ឍ

ម័តកនុងឆ្នំ២០០៧

ម្ែលបានអនុ-

ផ្ដាយមហាសននិបាតននអនុសញ្ញាសតីពីការបផ្ងកើតអងគការកមមសិទិប
ធ ញ្ញា

ពិភពផ្លាក ម្ែលមានផ្ោលផ្ៅផ្ែើមបីធានាថាការពិចារណ្ឋផ្ែើមបីអភិវឌ្ឍជាម្ផនកននកិចចការ
ទំងមូលរបស់អងគការ។
ផ្ដាយទទួលសាគល់

នូវតរមូវការកនុងការបញ្ូច លវ ិធានអនតរជាតិថីៗ
ម ផ្ែើមបីផតល់ែំផ្ណ្ឋោះ

ស្រសាយសមរមយចំផ្ពាោះបញ្ញ
ា ម្ែលផ្កើតផ្ឡើងពីការអភិវឌ្ឍន៍ទក់ទងនឹង
វបបធម៌ និង បផ្ចចកវ ិជាា។

ផ្សែាកិចច

សងគម

ផ្ដាយទទួលសាគល់ នូវឥទធិពលខាលំងកាលននការអភិវឌ្ឍន៍និងផ្ែើមបីឱ្យមានផ្ោលផ្ៅម្តមួ -

យ ចំផ្ពាោះព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងបផ្ចចកវ ិជាាចំ ផ្ពាោះការផលិតនិងការផ្របើ របាស់ ការសម្មតង
ផ្សាតទសេន៍។

ផ្ដាយទទួលសាគល់ នូវតរមូវការផ្ែើមបីរកាឱ្យមានតុលយភាពរវាងសិទិធអនកសម្មតងចំផ្ពាោះ
ការសម្មតងផ្សាតទសេន៍របស់ខួន
ល និងផលរបផ្យាជន៍សាធារណ្ៈជនភាគផ្រចើ ន ជាពិផ្សស
ចំផ្ពាោះការអប់រ ំ ការស្រសាវរជាវ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មាន។

ផ្ដាយទទួលសាគល់ថា សនធិសញ្ញាអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាកសតីពីការសម្មតងនិង
ហវូណ្ូរកាមម្ែលបានផ្ធវើផ្ៅទីរកុងហេឺម្ណ្វ ចុោះនថៃទី២០ម្ខធនូឆ្នំ១៩៩៦មិនបានពរងីកកិច-ច
ការពារែល់អក
ន សម្មតង
ទសេន៍របស់ខួន។
ល

ចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាត-

2

ផ្ដាយផ្យាងាម

ែំផ្ណ្ឋោះស្រសាយទក់ទងនឹងការសម្មតងផ្សាតទសេន៍ ម្ែលបានអនុ-

ម័តផ្ដាយសននិសីទកាទូត

សតីពីបញ្ញ
ា សិទិធអក
ន និពនធនិងសិទិធរបហាក់របម្ហលមួយចំនួនចុោះ

នថៃទី២០ម្ខធនូ ឆ្នំ១៩៩៦

បានយល់រពមែូចខាងផ្រកាមៈ
មាក្ា១
ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសញ្ញានិងសនធិសញ្ញាផ្ផេងផ្ទៀត
(១) សនធិសញ្ញាផ្នោះមិ នរតូវម្ចងផទុយពីកាតពវកិចម្ច ែលមានស្រសាប់ ម្ែលភាគីហតថផ្លខី

ទំងឡាយមានចំ ផ្ពាោះោនផ្ៅវ ិញផ្ៅមក

ាមសនធិសញ្ញាអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាក

សតីពីការសម្មតងនិ ងហវណ្
ត ីកិចចការពារអនកសម្មតង ផលិតករ
ូ ូ រកាម ឬអនុសញ្ញាអនតរជាតិសីព
ហវូណ្ូរកាមនិងអងគភាពទូ រផាយ

ម្ែលបានផ្ធវើផ្ៅទីរកុងរម
ូ ម ចុោះនថៃទី២៦

ម្ខតុលាឆ្នំ

១៩៦១។
(២)

កិចចការពារម្ែលផតល់ឱ្យាមសនធិសញ្ញាផ្នោះ

រតូវរកាែម្ែលនិងមិនរតូវផ្ធវើឱ្យបមោះ

ពាល់ែល់កិចកា
ច រពារសិទិធអនកនិពនធននសាននែអកេរសាស្តសតនិងសិលបៈផ្ឡើយ។ ែូផ្ចនោះបទបបញ្ា តិតននសនធិសញ្ញាផ្នោះមិនអាចរតូវបកស្រសាយ ម្ែលផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់កិចចការពារផ្នោះផ្ទ។
(៣)

សនធិសញ្ញាផ្នោះមិនរតូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយសនធិសញ្ញាណ្ឋមួយផ្ផេងពីសនធិ-

សញ្ញាអងគការកមមសិទិប
ធ ញ្ញាពិ ភពផ្លាកសតីពីការសម្មតងនិ ងហវូណ្ូរកាម ឬក៏ មិនរតូវបម ោះពាល់
12

ែល់សិទិន
ធ ិងកាតពវកិចចម្ែលមានកនុងសនធិសញ្ញាផ្ផេងផ្ទៀតផ្ឡើយ , ។
មាក្ា២

និយមន័យ
កនុងផ្ោលបំ ណ្ងននសនធិសញ្ញាផ្នោះ:

1

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១: ររូវយល់ថាសនធិសញ្ញាននេះមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់សិទិធនិង

ការពវកិច្ចណាមួយាមសនធិសញ្ញាអងគការកមមសិទិធ ញ្ញាពិភពនោកសតីពីការសម្មតងនិងវូវូកូរកាម(WPPT)
ស្រោយរ ស់សនធិសញ្ញាននេះ

ឬការ ក

នវូើយររូវយល់ នតនទៀរថាកថាែកឌ(៣)មិន នងកើរឱ្យមានការពវកិច្ចណាមួយច្ាំនពាេះភាគី

វូរថនលែីថ្នសនធិសញ្ញាននេះនែើមបីផ្តល់សច្ចច ័ន ឬច្ូលជាសមាជិកថ្នសនធិសញ្ញាអងគការកមមសិទិធ ញ្ញាពិភពនោកសតីពី ការ
សម្មតងនិងវូវូកូរកាម ឬអនុនោមាម ទ បញ្ារិតណាមួយថ្នសនធិសញ្ញាននេះ។

2

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១(៣): ររូវយល់ថាភាគីវូរថនលែីម្ែលជាសមាជិកថ្នអងគការ

ពាកិជជកមមពិភពនោក(WTO) ទទួលោគល់នូវនោលការក៍និងនោលនៅទាាំងអស់ថ្នកិច្ចរពមនរពៀងសតីពីទិែឋភាពពាកិជជកមមទាក់ទងនឹងកមមសិទិធ ញ្ញា នវូើយយល់ថាសនធិសញ្ញាននេះមិ នន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់ ទ បញ្ារិតថ្នកិច្ចរពមនរពៀងសតីពីទិែឋភាពពាកិជជកមមទាក់ទងនឹងកមមសិទិធ ញ្ញា(កិច្ចរពមនរពៀងTRIPS)
បញ្ារិតថ្នកិច្ចរពមនរពៀងTRIPSនោយរា ់ ញ្ូច ល
នឹងការរ កួររ ម្ជង។

និងយល់ថាសនធិសញ្ញាននេះមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់ ទ-

៉េុម្នតមិនករមិរច្ាំនពាេះ ទ បញ្ារិតទាាំងឡាយទាក់ទងនឹងការអនុវរតផ្ុយ
ទ

3

(ក) “ អនកសម្មតង” ជាសិលបៈករ អនកចផ្រមៀង តន្រនតីករ អនករបាំ និងបុគគលផ្ផេងផ្ទៀតម្ែល
ផ្ែើរតួ ផ្រចៀង សូរត ម្ថលងជំទស់ សម្មតងតួ បកស្រសាយ ឬសម្មតងសាននែអកេរសាស្តសតឬ
3

សិលបៈផ្ផេងផ្ទៀត ឬសម្មតងការបង្ហាញរបាំរបនពណ្ី ។
(ខ) “ការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍ ” មានន័ យថាជាការបញ្ូច លរូបភាពមានចលនា ផ្ទោះ

បីមានឬោមនសផ្មលងឬនិមិតតសញ្ញាននសផ្មលងក៏ផ្ដាយ ម្ែលអាចរតូវបានទទួល រតូវផលិត
4

ផ្ឡើងវ ិញឬរតូវផេពវផាយាមរយៈឧបករណ្៍ណ្ឋមួយ

(គ) “ទូរផាយ” ជាការផាយាមមផ្ធាបាយឥតម្ខេផ្ែើមបីឱ្យសាធារណ្ៈជនទទួលបាន
នូវសផ្មលង ឬរូបភាព ឬរូបភាពនិងសផ្មលង ឬនិមិតតសញ្ញាននសផ្មលងឬរូបភាព។ ការផាយ
ាមផ្កកយរណ្បក៏ជា“ទូរផាយ”ផងម្ែរ

ការផាយាមសញ្ញាផ្លខកូែជា”ទូរផាយ”ផ្ៅ

ផ្ពលម្ែលមផ្ធាបាយននការផ្ដាោះផ្លខកូែ រតូវបានផតល់ឱ្យសាធារណ្ៈជនផ្ដាយអងគភាព
ទូរផាយ ឬផ្ដាយមានការយល់រពមពីអងគភាពផ្នោះ។
(ឃ) “ការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ”ននការសម្មតងមានន័យថា ជាការផាយផ្ៅសាធារណ្ៈជនាមមផ្ធាបាយផេពវផាយណ្ឋមួយននការសម្មតងម្ែលមិនបានថតបញ្ូច ល
សម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍
ផាយ។

កនុងបំណ្ងននមារា១១“ការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ”

ឬការ

ផ្រៅពីការផាយាមទូររតូវរាប់ បញ្ូច លទំងការ

បផ្ងកើតការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍

ម្ែលអាចផ្ធវើឱ្យ

សាធារណ្ៈសាតប់ឮបាន ឬផ្មើលផ្ឃើញបាន ឬសាតប់ឮនិងផ្មើលផ្ឃើញបាន។
មាក្ា៣
អនកទទួលផលពីកិចកា
ច រពារ
(១) ភាគីហតថផ្លខី រតូវផតល់កិចកា
ច រពារម្ែលមានម្ចងាមសនធិសញ្ញាផ្នោះ ចំផ្ពាោះអនកសម្មតង ម្ែលជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀត។
(២) កនុងបំ ណ្ងននសនធិសញ្ញាផ្នោះ អនកសម្មតងម្ែលមិនម្មនជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខី

បមុម្នតមានលំផ្ៅឋានអចិនន្រនតយ៍ផ្ៅកនុងរបផ្ទសមួយម្ែលជាភាគីហតថផ្លខី

រតូវចាត់ទុកែូច

ជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខីម្ែរ។

3

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា២(ក): ររូវយល់ថានិយមន័យពាកយ”អនកសម្មតង” រួម ញ្ូច ល
ទាាំងជនម្ែលន្វើការសម្មតងោនថ្ែអកសរោស្តសតនិងសិលបៈម្ែលបាន នងកើរន ើងឬ
ងរ ញ្ូច លនលើកែាំ ូងកនុងនពល
សម្មតង។

4

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា២(ែ): ាមន័យននេះ ញ្ញ
ជ ក់ថានិយមន័យពាកយ ”ការងរ ញ្ូច
លនោរទសសន៍” ម្ែលមានកនុងមារា២(ែ)មិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់មារា២(គ)ថ្នសនធិសញ្ញាWPPTន ើយ។

4

មាក្ា៤
របរពឹតក
ត មមជាតិ
(១) ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗរតូវផតល់ឱ្យពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀត នូវរបរពឹតត
កមមម្ែលភាគីហតថផ្លខីបានផតល់ចំផ្ពាោះ

ពលរែារបស់ខួនទក់
ល
ទងនឹងសិទិផ្ក
ធ ត ច់មុខ

ម្ែល

បានផតល់ឱ្យជាក់លាក់ាមសនធិសញ្ញាផ្នោះ និងចំផ្ពាោះសិទិទ
ធ ទួលបានលាភការសមរមយម្ែល
មានម្ចងាមមារា១១ននសនធិសញ្ញាផ្នោះ។

(២) ភាគីហតថផ្លខីមួយមានសិទិធករមិ តវ ិសាលភាពនិងរយៈផ្ពលននកិ ចកា
ច រពារ

ម្ែល

ផតល់ឱ្យពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀតាមកថាខណ្ឌ(១) ចំផ្ពាោះសិទិម្ធ ែលបានផតល់ឱ្យ
ាមមារា១១(១)និងមារា១១(២)ននសនធិសញ្ញាផ្នោះ ទក់ទងនឹងសិទិទ
ធ ំងឡាយម្ែលពល
រែារបស់ខួនទទួ
ល
លបានកនុងភាគីហតថផ្លខី ផ្ផេងផ្ទៀត ។

(៣) កាតពវកិចចម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ(១) មិនអនុវតតចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខី មួយផ្ៅ

ផ្ពលម្ែលភាគីហតថផ្លខីមួយផ្ផេងផ្ទៀតបានផ្របើរបាស់ខរកាសិទិធ ម្ែលមារា១១(៣) នន
សនធិសញ្ញាផ្នោះបានអនុញ្ញាត

ផ្ហើយក៏មិនអនុវតតចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខី ណ្ឋមួយម្ែលបាន

ផ្ធវើខរកាសិទិផ្ធ នោះ។
មាក្ា៥
សិទិស
ធ ល
ី ធម៌
(១) ផ្ដាយឯករាជយពីសិទិធផ្បតិកភណ្ឌរបស់អនកសម្មតង និងផ្ទោះបីបនាទប់ពីការផ្ផទរសិទិធ
ទំងផ្នោះក៏ផ្ដាយ ចំផ្ពាោះការសម្មតងផ្កទល់ឬការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍ អនកសម្មតងរតូវមានសិទិធៈ
(i)

ទមទរឱ្យមានការទទួលសាគល់ផ្្មោះជា អនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងរបស់

(ii)

ជំទស់នូវរាល់ការបំផ្ផលើស ការកាត់តខលឹមសារ ឬការម្កម្របខលឹមសារ ននការ

ខលួនផ្លើកម្លងម្តវ ិធីផ្របើ របាស់ននការសម្មតងផ្នាោះមិ នតរមូវឱ្យដាក់ផ្្មោះ និង
សម្មតងជាផ្ហតុផ្ធវើឱ្យខូច
(២)

អនកសម្មតង

ថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍។

សម្មតង

បាន

ទុក

ឱ្យ

សម្មតង

កថាខណ្ឌ(១)

ននសនធិសញ្ញា

បនាទប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនក

រតឹមផ្ពលផុតកំណ្ត់
ឬ

ហតថផ្លខី

ផ្ដាយគិតផ្ៅផ្លើលកខណ្ៈននការ

បានអនុញ្ញាតផ្ដាយ

រតូវបានអោះអាងឱ្យការពារ។ បមុម្នត
ភាគីហតថផ្លខី

ចាប់ របស់ខួបមិ
ល
នម្ចងអំពី

5

ឬ

ប់របស់ភាគី
ជាសមាជិក
សិទិធទំង

ឡាយបនាទប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនកសម្មតង

ាមកថាខណ្ឌខាងផ្លើអាចម្ចងថាសិទិធមួយ

ចំនួន ម្លងរតូវរកាទុកបនាទប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនកសម្មតង។
(៣)

យជួសជុលការខូចខាតផ្ែើមបីរកាសិទិា
ធ មមារាផ្នោះ
ភាគីហតថផ្លខី

5

រតូវបានអោះអាងឱ្យការពារ ។
មាក្ា៦

សិទិផ្ធ បតិកភណ្ឌរបស់អក
ន សម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលមិនបានថតបញ្ូច ល

អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិផ្ក
ធ ត ច់ មុខកនុងការអនុ ញ្ញាតចំ ផ្ពាោះការសម្មតងរបស់ខួនៈ
ល
(i) ការផាយាមទូរផាយនិងការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈននការសម្មតង

មិនទន់បានថតបញ្ូច ល

ម្ែល

ផ្លើកម្លងម្តការសម្មតងផ្នោះជាការសម្មតងម្ែលបាន

ផាយាមទូរផាយរួចផ្ហើយ និង
(ii) ការថតបញ្ូច លនូវការសម្មតងរបស់ខួនម្ែលមិ
ល
នទន់ បានថតបញ្ូច ល។
មាក្ា៧

សិទិផ
ធ លិតផ្ឡើងវ ិញ
អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិផ្ក
ធ ត ច់ មុខកនុងការអនុ ញ្ញាត ផ្ដាយផ្កទល់ឬមិ នផ្កទល់កុងការ
ន

ផលិតផ្ឡើងវ ិញនូ វការសម្មតងរបស់ខួន
ល ម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេ6

ន៍ ាមរផ្បៀបឬទរមង់ណ្ឋមួយក៏ផ្ដាយ ។
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នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៥: កនុងនោល ាំកងថ្នសនធិសញ្ញាននេះនិងមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់
ែល់សនធិសញ្ញាណាមួយនផ្សងនទៀរ នោយពិច្ចរណាែល់លកខកៈថ្នការងរ ញ្ូច លនោរទសសន៍ ការផ្លិរនិងការម្ច្ក

ច្ចយ ររូវយល់ថា ការម្កម្រ ែលឹមោរថ្នការសម្មតងម្ែលមានកនុងនពលន្វើអាជីវកមមជារ រករីថ្នការសម្មតង ែូច្ជាការនបាេះ

ពុមពផ្ាយ ការ ញ្ូច ល ការ ញ្ូច លសនមលង ឬការនរៀ ច្ាំអរថ ទ កនុងោរព័រ៌មានឬការនរៀ ច្ាំម្ែលមានស្រោ ់ឬងមី និងម្ែល
មានកនុងនពលនរ ើរបាស់ម្ែលមានការអនុញ្ញារពី អក
ន សម្មតង
ការម្កម្រ ែលឹមោរននេះ
នឹងមិនររូវជាការម្កម្រ ែលឹមោរ
ាមអរថន័យថ្នមារា៥(១)(ii)ន

ើយ។ សិទិធទាាំងឡាយម្ែលមានកនុងមារា៥(១)(ii) ាមកមមវរថុទាក់ទងម្រនឹងការផ្លលស់ ូតរ
្ត
ម្ែលជាកមមវរថុម្ែលន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់យ៉េងខ្លាំងែល់នករន្
ម េះអនកសម្មតង។
ក៏ររូវយល់ផ្ងម្ែរថាររឹមម្រការនរ ើរបាស់នូវ
នច្ចកវ ិជាជ ឬោរព័រ៌មានងមី ឬមានការផ្លលស់ ូរត គឺមិនម្មនជាការម្កម្រ ែលឹមោរាមអរថន័យថ្នមារា៥(១)(ii)ន
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នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៧: ែូច្មានម្ច្ងកនុងមារា៧ សិទិធផ្លិរន

ើ យ។

ើងវ ិញនិង ការ

នលើកម្លងម្ែលអនុញ្ញារាមមារា១៣ររូវអនុវរតទាាំងស្រសុងកនុង រ ិ ទឌីជីងល ជាពិនសសច្ាំនពាេះការនរ ើរបាស់ការសម្មតងកនុងទរមង់ឌីជីងល។ ររូវយល់ថាការរកាទុកការសម្មតងម្ែលបានការពារកនុងទរមង់ឌីជីងលាមមន្ោបាយនអ
និច្ណាមួយ ជាការផ្លិរន ើងវ ិញាមអរថន័យថ្នមារាននេះ។

6

ិច្ររូ-

មាក្ា៨
សិទិម្ធ ចកចាយ
(១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិផ្ក
ធ ត ច់ មុខកនុងការអនុ ញ្ញាត

ណ្ៈនូវការសម្មតងរបស់ខួន
ល

ឱ្យដាក់ផាយជាសាធារ-

ម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍

ចាប់

ផ្ែើមនិងចមលងាមរយៈការលក់ឬការផ្ផទរសិទិធផ្ផេងផ្ទៀត។

(២) សនធិសញ្ញាផ្នោះមិនរតូវម្ចងបមោះពាល់ែល់ផ្សរ ីភាពរបស់ភាគី ហតថផ្លខី

កនុងការ

កំណ្ត់លកខខណ្ឌ របសិនផ្បើ មាន កនុងការអនុ វតតការអស់សិទិធននកថាខណ្ឌ(១) បនាទប់ពីការ

លក់ផ្លើកែំបូងឬការផ្ផទរសិទិធននការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច ល ជាចាប់ ផ្ែើ មឬចមលងផ្ផេង
7

ផ្ទៀតផ្ដាយមានការអនុញ្ញាតពីអនកសម្មតង ។
មាក្ា៩
សិទិជ
ធ ួល
(១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កតច់ មុខកនុងការអនុ ញ្ញាត ចំ ផ្ពាោះការជួ លលកខណ្ៈ

ពាណ្ិជាកមម

ជាសាធារណ្ៈនូ វការសម្មតងរបស់ខួនម្ែលបានថតបញ្
ល
ូច លកនុងការថតបញ្ូច ល

ផ្សាតទសេន៍ ចាប់ ផ្ែើមនិ ងចមលងែូ ចមានម្ចងកនុងចាប់ ជាតិ ននភាគី ហតថផ្លខី ផ្ទោះបីបនាទប់ពីមានការម្ចកចាយផ្ដាយអនកសម្មតងឬមានការអនុញ្ញាតពីអនកសម្មតងក៏ផ្ដាយ។

(២) ភាគីហតថផ្លខី អាចរួចផុតពីកាតពវកិចចននកថាខណ្ឌ(១) លុោះរាម្តការជួលលកខណ្ៈ
ពាណ្ិជាកមមនាំឱ្យរ ីកែុោះដាលនូ វការចមលងននការថតបញ្ូច ល ផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់សិទិផ្ក
ធ ត ច់មុខ
8

កនុងការផលិតផ្ឡើងវ ិញរបស់អនកសម្មតង ។

មាក្ា១០

សិទិដា
ធ ក់ផាយការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច ល

អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិផ្ក
ធ ត ច់ មុខកនុងការអនុ ញ្ញាត ឱ្យដាក់ផាយជាសាធារណ្ៈនូវ

ការសម្មតងរបស់ខួនម្ែលបានថតបញ្
ល
ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍ ាមមផ្ធាបាយ

មានម្ខេឬឥតម្ខេ ាមរផ្បៀបម្ែលជនណ្ឋមានក់អាចទទួលបានសាននែទំងផ្នោះពី កម្នលង និង
ផ្ពលផ្វលាម្ែលផ្រជើសផ្រ ើសផ្ដាយជនផ្នោះ។
7

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៨និង៩: ែូច្ម្ែលបាននរ ើកុងមារាទាាំ
ន
ងននេះ ពាកយ”ច្ា ់

នែើមនិងច្មលង” ម្ែលជាកមមវរថុថ្នសិទិធម្ច្កច្ចយនិងសិទិធជួលាមមារាខ្ងនលើ ជាការនយងនោយម្
ម្ែលបាន ញ្ូច លម្ែលអាច្ោក់ឱ្យច្រាច្រជាវរថុរូ ិយ។

8

កែល់ច្ា ់ច្មលង

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៨និង៩: ែូច្ម្ែលបាននរ ើកុងមារាទាាំ
ន
ងននេះ ពាកយ”ច្ា ់
នែើមនិងច្មលង” ម្ែលជាកមមវរថុថ្នសិទិធម្ច្កច្ចយនិងសិទិធជួលាមមារាខ្ងនលើ ជាការនយងនោយម្ កែល់ច្ា ់ច្មលង
ម្ែលបាន ញ្ូច លម្ែលអាច្ោក់ឱ្យច្រាច្រជាវរថុរូ ិយ។
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មាក្ា១១
សិទិផ
ធ ាយាមទូរផាយនិងផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ
(១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កតច់ មុខកនុងការអនុញ្ញាត ឱ្យផាយាមទូរផាយនិង

ផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ
ផ្សាតទសេន៍។

នូវការសម្មតងរបស់ខួនម្ែលបានថតបញ្
ល
ូច លកនុងការថតបញ្ូច ល

(២) ជំនួសឱ្យសិទិក
ធ ុងការអនុ
ន
ញ្ញាតម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ(១) ភាគីហតថផ្លខីអាច

របកាសកនុងផ្សចកតីជូនែំណ្ឹង

ម្ែលតមកល់ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភព-

ផ្លាកថា ខលួននឹងបផ្ងកើតសិទិធទទួលបានលាភការសមរមយចំ ផ្ពាោះការផ្របើ របាស់ផ្ដាយផ្កទល់ឬ

របផ្យាល ននការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លកនុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍ ផ្ែើមបីផាយ
ាមទូរផាយឬការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ។ ភាគីហតថផ្លខីក៏អាចរបកាសថា នឹងកំណ្ត់
លកខខណ្ឌកនុងចាប់របស់ខួនផ្ែើ
ល
មបីអនុ វតតសិទិទ
ធ ទួលបានលាភការសមរមយ។
(៣) ភាគី ហតថផ្លខីណ្ឋមួយ

ឬ(២)

អាចរបកាសថាខលួននឹងអនុវតតបទបបញ្ា តិតននកថាខណ្ឌ(១)

ម្តចំផ្ពាោះការផ្របើរបាស់មួយចំនួន

ទំងផ្នោះាមរផ្បៀបផ្ផេងផ្ទៀត
និង(២)ផ្នោះម្តមតង។

ឬរបកាសថាខលួននឹ ងករមិ តការអនុ វតតបទបបញ្ាតិ ត

ឬរបកាសថាខលួននឹ ងមិ នអនុវតតបទបបញ្ា តិតននកថាខណ្ឌ(១)
មាក្ា១២
ការផ្ផទរសិទិធ

(១) កនុងចាប់ ជាតិ របស់ខួន
ល

ផ្ៅផ្ពលម្ែលអនកសម្មតងបានយល់រពមឱ្យមានការថត

បញ្ូច លការសម្មតងរបស់ខួនកន
ល
ុងការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍
សិទិធផ្កតច់ មុខកនុងការអនុញ្ញាត

ភាគីហតថផ្លខី អាចម្ចងថា

ម្ែលមានម្ចងកនុងមារា៧ែល់មារា១១ននសនធិសញ្ញាផ្នោះ

អាចរតូវកាលយជាកមមសិទិឬ
ធ អនុវតតផ្ដាយ ឬផ្ផទរផ្ៅឱ្យផលិតករននការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេ-

ន៍ផ្នោះ ផ្លើកម្លងម្តមានកិចចសនាម្ចងផទុយរវាងអនកសម្មតងនិងផលិតករននការថតបញ្ូច ល
ផ្សាតទសេន៍ ែូចម្ែលបានកំណ្ត់កុងចាប់
ន
ជាតិ ។

(២) ចំផ្ពាោះការថតបញ្ូច លផ្សាតទសេន៍ ម្ែលបានផលិតផ្ឡើងាមចាប់ជាតិ របស់ខួន
ល

ភាគីហតថផ្លខីអាចតរមូវថា ការយល់រពមឬកិចស
ច នាខាងផ្លើរតូវផ្ធវើជាលាយលកខណ្៍អកេរ
ផ្ហើយរតូវចុោះហតថផ្លខាផ្ដាយភាគីទំងពីរននកិចស
ច នា

ឬផ្ដាយអនកតំណ្ឋងរបស់ភាគី

ម្ែលបានទទួលការអនុញ្ញារតឹមរតូវ។
(៣) ផ្ដាយឯករាជយពីការផ្ផទរសិទិធផ្កតច់មុខែូចម្ែលបានផ្រៀបរាប់ខាងផ្លើ

ចាប់ជាតិ ឬ

ឯកតតបុគគល សមូហភាព ឬកិចចរពមផ្រពៀងផ្ផេងផ្ទៀតអាចផតល់ឱ្យអនកសម្មតងនូវសិទិទ
ធ ទួល

8

បានលាភការឬកនរមសមរមយ សរមាប់ ការផ្របើរបាស់ការសម្មតង ែូ ចមានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញា
ផ្នោះរួមមានមារា១០និងមារា១១។

មាក្ា១៣
ការករមិតនិងការផ្លើកម្លង
(១) កនុងចាប់ជាតិ របស់ខួន
ល
ភាគីហតថផ្លខីអាចម្ចងការករមិតឬការផ្លើកម្លងែូចោន

ចំផ្ពាោះកិចកា
ច រពារអនកសម្មតង

ម្ែលរបផ្ទសទំងផ្នោះបានម្ចងកនុងចាប់ ជាតិរបស់ខួនទក់
ល

ទងនឹងកិចចការពារសិទិធអក
ន និពនធននសាននែអកេរសាស្តសតនិងសិលបៈ ។

(២) ភាគីហតថផ្លខីរតូវកំណ្ត់ការករមិតឬការផ្លើកម្លងសិទិធណ្ឋមួយ ម្ែលបានម្ចង
កនុងសនធិសញ្ញាផ្នោះចំ ផ្ពាោះករណ្ីពិ ផ្សសមួ យចំនួន ម្ែលមិនផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់អាជីវកមមជា
របរកតីននការសម្មតង និងមិនផ្ធវើឱ្យខូចខាតផ្ដាយមិនសមផ្ហតុផលផ្ៅផ្លើផលរបផ្យាជន៍
9

ស្រសបចាប់របស់អនកសម្មតង ។
មាក្ា១៤
រយៈផ្ពលននកិចកា
ច រពារ
រយៈផ្ពលននកិចកា
ច រពារម្ែលបានផតល់ឱ្យអនកសម្មតង

ាមសនធិសញ្ញាផ្នោះ

រតូវមាន

យាម ងផ្ហាចណ្ឋស់៥០(ហាសិប)ឆ្នំ គិ តចាប់ ពីែំណ្ឋច់ ឆ្នំម្ែលការសម្មតងបានថតបញ្ូច ល។
មាក្ា១៥

កាតពវកិចច
ច ំផ្ពាោះវ ិធានការបផ្ចចកវ ិជាា
ភាគីហតថផ្លខីរតូវផតល់កិចចការពារស្រសបចាប់សមរមយ
ចាប់ឱ្យមានរបសិទិភា
ធ ព

ទល់នឹងការបផ្ងវៀងវ ិធានបផ្ចចកវ ិជាាម្ែលមានរបសិទិភា
ធ ពផ្ហើយ

ម្ែលរតូវបានផ្របើរបាស់ផ្ដាយអនកសម្មតង
សញ្ញាផ្នោះ

ទក់ទងនឹងការអនុវតតសិទិរធ បស់ខួនាមសនធ
ល
ិ-

និងម្ែលករមិ តសកមមភាពមួយចំនួនចំ ផ្ពាោះការសម្មតងរបស់ខួន
ល
10,11

សម្មតងមិនអនុញ្ញាតឬចាប់ មិនអនុញ្ញាត
9

និ ងវ ិធានការផ្ដាោះស្រសាយស្រសប

ម្ែលអនក-

។

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៣: នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា

១០(សតីពីការករមិរនិងការនលើកម្លង) ថ្នសនធិសញ្ញាអងគការកមមសិទិធ ញ្ញាពិភពនោកសតីពីសិទិធអក
ន និពនធ(WCT)ររូវអនុវរត
ែូច្ោនផ្ងម្ែរច្ាំនពាេះមារា១៣(សតីពីការករមិរនិងការនលើកម្លង)ថ្នសនធិសញ្ញាននេះ។
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នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៥ម្ែលទាក់ទងនឹងមារា១៣:

ណាមួយរារាាំងភាគីវូរថនលែីមិនឱ្យអនុម័រវ ិធានការច្ចាំបាច្់និងមានរ សិទិធភាពនែើមបីធានាថា
ការករមិរនិងការនលើកម្លងម្ែលមានម្ច្ងកនុងច្ា ់ជារិរ ស់ភាគីវូរថនលែីននេះ
វ ិធានការ នច្ចកវ ិជាជររូវបានអនុវរតច្ាំនពាេះការសម្មតងនោរទសសន៍

ររូវយល់ថាោមនមារា
អនកទទួលផ្លអាច្ទទួល

ស្រស ាមមារា១៣

នៅនពលម្ែល

នវូើយអនកទទួលផ្លមានសិទិធស្រស ច្ា ់ ច្ាំនពាេះការ

សម្មតងននេះ កនុងកាលៈនទសៈនានាែូច្ជានៅនពលម្ែលមាចស់សិទិធមិនបានច្ចរ់វ ិធានការសមរមយនិងមានរ សិទិធភាពទាក់
ទងនឹងការសម្មតងនែើមបីឱ្យអនកទទួលផ្លទទួលបានការករមិរនិងនលើកម្លងាមច្ា ់ជារិរ ស់ភាគីវូរថនលែី ។
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មាក្ា១៦
កាតពវកិចច
ច ំផ្ពាោះសិទិរធ គប់រគងព័ត៌មាន
(១) ភាគី ហត្ថលលខីរត្ូវផ្តល់នូវវ ិធានការល
ច្បារ់ទិល់នឹងរុគគលណាល
លរកាមល

យបានែឹង

ោះស្រាយសមរមយ និ ងមានររសិទិិធភាពស្រសរ

យលច្បត្នាដែលបានរររពឹត្តនូវសកមមភាពណាមួយ

ឬច្បំល

ោះសំណងរែឋរបលវណីមានមូលលហត្ុសមរមយថាែឹង

លនោះនឹងល្វើឱ្យ ជរមុញ ជួយសរមួលឬលាក់បាំង ច្បំល

ែូច្បខាង
ថាអំលពើ

ោះការរ ំលលាភសិទិិណា
ធ
មួយដែលមាន

ដច្បងកនុងសនធិសញ្ញាលនោះ :
(i) លែើមបីែកលច្បញ ឬដកដររនូវព័ ត្៌មានសតីពីការរគរ់រគងសិទិិធតាមទិរមង់ លអឡិច្បរត្ូនិច្ប
ណាមួយល

យគ្មមនការអនុញ្ញាត្

(ii) លែើមបីដច្បកចាយ នាំច្បូលលែើមបីដច្បកចាយ ផ្ាយតាមទិូរផ្ាយ ផ្សពវផ្ាយឬ
ជាាធារណៈល

យគ្មមនការអនុញ្ញាត្នូវការសដមតង

ក់ជូន

ឬច្បារ់ច្បមលងននការសដមតងដែល

បានថត្រញ្ូច លកនុងការថត្រញ្ូច លលាត្ទិសសន៍ ល យែឹងថាព័ត្៌មានសតីពីការរគរ់រគង
សិទិិធតាមទិរមង់លអឡិច្បរត្ូនិច្បរត្ូវបានលគលុរលចាលឬដកដរររួច្បលហើយ
ល យគ្មមនការ
អនុញ្ញាត្។
(២) ែូច្បមានដច្បងកនុងមារតាលនោះ “សិទិិធរគរ់រគងព័ត្៌មាន” មានន័យថា ជាព័ត្៌មានដែល

ផ្តល់អត្តសញ្ញាណច្បំល

ោះអនកសដមតង ការសដមតងររស់អនកសដមតង ឬមាចស់សិទិិធណាមួយនន

ការសដមតង ឬជាព័ត្៌មានអំពីរយៈលពលនិងលកខខណឌននការលររើរបាស់ការសដមតង និងលលខ
ឬលលខកូែដែលដច្បងឱ្យែឹងនូវព័ត្៌មានទំងលនាោះ

លៅលពលដែលធាត្ុននព័ត្៌មានទំងលនោះ
12

ភាារ់នឹងការសដមតងដែលបានថត្រញ្ូច លកនុងការថត្រញ្ូច លលាត្ទិសសន៍ ។

នោយមិន ៉េេះពាល់ែល់កិច្ចការពារស្រស ច្ា ់ថ្នោនថ្ែនោរទសសន៍

ម្ែលមានការងរ ញ្ូច លការសម្មតងររូវយល់ ម្នថម
នទៀរថាការពវកិច្ចាមមារា១៥ មិនររូវបានអនុវរតច្ាំនពាេះការសម្មតងម្ែលមិនបានកិច្ចការពារឬម្លងររូវបានការពារាម
ច្ា ់ជារិម្ែលផ្តល់អានុភាពច្ាំនពាេះសនធិសញ្ញាននេះ។

11

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៥: ពាកយ”វ ិធានការ នច្ចកវ ិជាជនរ ើរបាស់នោយអនកសម្មតង”

ែូច្ករកីម្ែលទាក់ទងនឹងសនធិសញ្ញាWPPT គួរ កស្រោយឱ្យទូោយ នោយនយងផ្ងម្ែរែល់ជនណាម្ែលន្វើកុងនាម
ន

អនកសម្មតងរា ់ ញ្ូច លទាាំងអនករាំណាង អនកទទួលអាជាា ័កណឬអនកទទួលសិទិធែូច្ជា ផ្លិរករ អនកផ្តល់នសវា និង ុគគល
ទាាំងឡាយម្ែលបានច្ូលរួមកនុងការផ្សពវផ្ាយឬការផ្ាយាមទូរផ្ាយ
នោយនរ ើរបាស់ការសម្មតងម្ែលមានការអនុញ្ញារររឹមររូវ។

12

នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៦: នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា

១២(សតីពីការពវកិច្ចច្ាំនពាេះសិទិធរគ ់រគងព័រ៌មាន)ថ្នសនធិសញ្ញាWCT ររូវអនុវរតែូច្ោនផ្ងម្ែរច្ាំ នពាេះមារា១៦ (សតីពីការពវកិច្ចច្ាំនពាេះសិទិធរគ ់រគងព័រ៌មាន)ថ្នសនធិសញ្ញាននេះ។

10

មាក្ា១៧
លកខខណ្ឌទរមង់
ការទិទិួលបានសិទិិន
ធ ិងការអនុវត្តសិទិិធ
កមមវត្ថុននលកខខណឌទិរមង់ណាមួ យលឡើយ។

ដែលបានកំ ណត្់ កុងសនធ
ន
ិសញ្ញាលនោះមិនដមនជា

មាក្ា១៨

ខរកាសិទិន
ធ ិងផ្សចកតីជូនែំណ្ឹង
(១) ផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ា តិនត នមារា១១(៣)

សនធិសញ្ញាផ្នោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានខ-

រកាសិទិធផ្ទ។
(២) ផ្សចកតីជូនែំណ្ឹងណ្ឋមួយាមមារា១១(២)ឬ១៩(២)

អាចរតូវបានផ្ធវើកុងលិ
ន
ខិត

តុបករណ្៍ននការផតល់សចាចប័នឬចូលជាសមាជិក ផ្ហើយកាលបរ ិផ្ចេទសុពលភាពននផ្សចកតី
ជូនែំណ្ឹងរតូវែូចោននឹងកាលបរ ិផ្ចេទននការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញាផ្នោះ

ចំផ្ពាោះភាគី-

ហតថផ្លខីម្ែលបានជូនែំណ្ឹង។ ផ្សចកតីជូនែំណ្ឹងផ្នោះក៏អាចរតូវបានផ្ធវើនាផ្ពលបនាទប់ក៏
បាន ផ្ហើយកនុងករណ្ីផ្នោះផ្សចកតីជូនែំណ្ឹងរតូវមានអានុភាព ៣(បី)ម្ខបនាទប់ពីអគគនាយក
ននអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាកទទួលបានផ្សចកតីជូនែំណ្ឹងផ្នោះ

ឬាមកាលបរ ិផ្ចេទ

ផ្រកាយផ្ទៀតម្ែលបញ្ញ
ា ក់ កុងផ្សចកត
ន
ី ជូនែំ ណ្ឹង។

មាក្ា១៩

(១)

ការអនុវតតកងផ្ពលផ្វលា
ុន

ភាគី ហតថផ្លខីរតូវផតល់កិចចការពារម្ែលផតល់ឱ្យាមសនធិសញ្ញាផ្នោះ

សម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លម្ែលមាន
ផ្នោះ

ចំផ្ពាោះការ

ស្រសបផ្ពលម្ែលការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា

និងចំផ្ពាោះការសម្មតងទំងអស់ម្ែលបានបផ្ងកើតផ្ឡើងបនាទប់ពីការចូលជាធរមាននន

សនធិសញ្ញាផ្នោះសរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។
(២) ផ្ដាយមិនគិតែល់បទបបញ្ា តិតននកថាខណ្ឌ(១) ភាគី ហតថផ្លខីអាចរបកាសកនុងផ្ស-

ចកតីជូនែំ ណ្ឹង ម្ែលតមកល់ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិប
ធ ញ្ញាពិ ភពផ្លាក ថាខលួននឹង
មិនអនុវតតបទបបញ្ាតិតននមារា៧ែល់មារា១១ននសនធិសញ្ញាផ្នោះឬ

មារាណ្ឋមួយកនុង

ចំផ្ណ្ឋមមារាទំងផ្នោះ ចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ូច លម្ែលមានស្រសបផ្ពលម្ែល
ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញាផ្នោះសរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។ ចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខី
ផ្នោះ

ភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀតអាចករមិតការអនុវតតមារាខាងផ្លើចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែល

បានបផ្ងកើតផ្ឡើងបនាទប់ពីការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញាផ្នោះ សរមាប់ ភាគីហតថផ្លខីផ្ផេង
ផ្ទៀតផ្នោះ។
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(៣) កិចចការពារម្ែលបានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញាផ្នោះ មិនរតូវបមោះពាល់ែល់សកមមភាពណ្ឋ

មួយម្ែលបានរបរពឹតតចំផ្ពាោះកិចចរពមផ្រពៀងម្ែលបានចុោះហតថផ្លខា ឬសិទិធម្ែលទទួលបាន
មុនការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញាផ្នោះ សរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។
(៤) មុនការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញាផ្នោះ

កនុងចាប់ ជាតិរបស់ខួន
ល

ភាគីហតថផ្លខី

ទំងឡាយអាចបផ្ងកើតអនតរបបញ្ាតិត ចំផ្ពាោះបុគគលណ្ឋម្ែលបានផ្ធវើសកមមភាពស្រសបចាប់កុង
ន
ការសម្មតង

ចំផ្ពាោះការសម្មតងែូ ចោនផ្នោះអាចបំផ្ពញសកមមភាពនានាកនុងរកបខណ្ឌននសិទិធ

ម្ែលមានម្ចងកនុងមារា៥និងមារា៧ែល់មារា១១បនាទប់ពីសនធិសញ្ញាផ្នោះចូលជាធរមាន
ចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខី ផ្រៀងៗខលួន។

មាក្ា២០

បទបបញ្ាតិច
ត ំផ្ពាោះការអនុវតតសទ
ិ ិធ

(១) អនុផ្លាមាមរបព័នធចាប់ របស់ខួន
ល ភាគី ហតថផ្លខី សនានឹ ងអនុម័តវ ិធានការ នា-

នាម្ែលចាំបាច់ផ្ែើមបីធានាការអនុវតតសនធិសញ្ញាផ្នោះ។

(២) ភាគី ហតថផ្លខីរតូវធានាឱ្យមាននី តិវ ិធីអនុ វតតកុងចាប់
ន
របស់ខួន
ល

មានបណ្ឹ ត ងទល់នឹងសកមមភាពណ្ឋមួយននការរ ំផ្លាភសិទិធ

ផ្ែើមបីអនុញ្ញាតឱ្យ

ម្ែលមានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញា

ផ្នោះរួមទំងវ ិធានការផ្ដាោះស្រសាយបនាទន់ ផ្ែើ មបីរារាំងការរ ំផ្លាភសិទិធ និ ងវ ិធានការផ្ដាោះស្រសាយ
នានាម្ែលផ្ធវើឱ្យរាងចាលចំផ្ពាោះការរ ំផ្លាភសិទិធផ្រកាយៗផ្ទៀត។
មាក្ា២១
សននិបាត
(១) (ក) ភាគីហតថផ្លខីរតូវមានសននិបាតមួយ។

(ខ) ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗរតូវតំណ្ឋងកនុងសននិបាតផ្ដាយរបតិភូមួយរូប ម្ែលអាចអម

ផ្ដាយរបតិភូសីទ
ត ី ទីរបឹកា និងអនកជំនាញការមួយចំនួន។
(គ)

ការចំណ្ឋយរបស់គណ្ៈរបតិភូនីមួយៗជាបនទុករបស់ភាគី ហតថផ្លខី

ាំងគណ្ៈរបតិភូផ្នោះ។

ម្ែលម្តង

សននិបាតអាចផ្សនើរសុំផ្ៅអងគការកមមសិទិធបញ្ញ
ា ពិភពផ្លាក

ផតល់ហិរញ្ា វតថុជួ យសរមួលការចូលរួមរបស់គណ្ៈរបតិភូននភាគី ហតថផ្លខី
ចាត់ទុកថាជារបផ្ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ដាយអនុផ្លាមាម

ផ្ែើមបី

ម្ែលរតូវបាន

ការអនុវតតពីមុនរបស់មហាសននិ

បាតននអងគការសហរបជាជាតិ ឬជារបផ្ទសម្ែល្នផ្ៅរកផ្សែាកិចចទីផារ។
(២) (ក) សននិបាតរតូវពិភាការាល់បញ្ញ
ា ទំងអស់ម្ែលទក់ទងនឹង ការរកាការអភិវឌ្ឍន៍សនធិសញ្ញាផ្នោះ ការអនុវតតនិងការរបរពឹតតផ្ៅននសនធិសញ្ញាផ្នោះ។
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(ខ) សននិបាតរតូវបំផ្ពញការង្ហរម្ែលមានម្ចងកនុងមារា២៣(២) ទក់ទងនឹងការទទួល

យកអងគការអនតររដាាភិបាលមួយចំនួនផ្ែើមបីកាលយជាភាគី ននសនធិសញ្ញាផ្នោះ។

(គ) សននិបាតរតូវសផ្រមចផ្កាោះរបជុំសននិសីទកាទូតសរមាប់ផ្ធវើការម្កម្រប សនធិសញ្ញាផ្នោះ
និងផតល់ការម្ណ្នាំចាំបាច់

ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិប
ធ ញ្ញាពិភពផ្លាកផ្ែើមបីផ្រៀបចំ

សននិសីទកាទូតផ្នោះ។
(៣)(ក)

ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗម្ែលជារែា

មានសផ្មលងផ្ឆ្នតមួយ

ផ្ហើយអាចផ្បាោះ

ផ្ឆ្នតកនុងនាមខលួនម្តបមុ ផ្ណ្ឋណោះ។

(ខ) ភាគីហតថផ្លខីម្ែលជាអងគការអនតររដាាភិបាលអាចចូលរួមផ្បាោះផ្ឆ្នត ផ្ែើមបីជំនួស

រែាជាសមាជិ ករបស់ខួនាមចំ
ល
នួនសផ្មលងផ្ឆ្នត

ម្ែលផ្សមើនឹងចំនួនរែាជាសមាជិ កម្ែលជា

ភាគីននសនធិសញ្ញាផ្នោះ។ អងគការអនតររដាាភិបាលផ្នោះមិ នរតូវចូលរួមផ្បាោះផ្ឆ្នតផ្ឡើយរបសិន
ផ្បើរែាសមាជិ កណ្ឋមួ យបានអនុវតតសិទិធផ្បាោះផ្ឆ្នតរបស់ខួន។
ល
របសិនផ្បើរែាជាសមាជិកណ្ឋ
មួយមិនបានអនុ វតតសិទិធផ្បាោះផ្ឆ្នតរបស់ខួន
ល

ផ្នាោះអងគការអនតររដាាភិបាលផ្នោះរតូវចូលរួម

(៤) សននិបាតរតូវរបជុំ ាមការផ្កាោះរបជុំ

របស់អគគនាយកផ្ហើយផ្បើោមនកាលៈផ្ទសៈ

ផ្បាោះផ្ឆ្នតបាន។

ពិផ្សសរតូវរបជុំាមផ្ពលនិងទីកម្នលង

ែូចនឹងមហាសននិបាតរបស់អងគការកមមសិទិប
ធ ញ្ញា

ពិភពផ្លាក ។
(៥) សននិបាតរតូវពាយាមសផ្រមចផ្សចកតីជាឯកចេ័នទ

និងរតូវអនុម័តបទបញ្ញ
ា នផទកុង
ន

របស់ខួន
ល
រួមទំងការផ្កាោះរបជុំវ ិសាមញ្ា លកខខណ្ឌកូរម
ុម
ផ្ហើយផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ា តិត
សនធិសញ្ញាផ្នោះម្ចងផទុយ សផ្មលងភាគផ្រចើនម្ែលរតូវការសរមាប់ផ្សចកតីសរមចមួយចំនួន ។
មាក្ា២២

ការ ិយាល័យអនតរជាតិ
ការ ិយាល័យអនតរជាតិរបស់អងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាក

រតូវបំផ្ពញការង្ហររែា-

បាលទក់ទងនឹងសនធិសញ្ញាផ្នោះ។
មាក្ា២៣
លកខខណ្ឌផ្ែើមបីកាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញា
(១) រែឋជាសមាជិកណាមួយររស់អងគការកមមសិទិិរ
ធ ញ្ញាពិភពលលាក

អាច្បកាលយជាភាគី

ននសនធិសញ្ញាលនោះ។
(២) សននិបាត្អាច្បសលរមច្បទិទិួលអងគការអនតររ ឋ ភិបាលណាមួយ

លែើមបីកាលយជាភាគី

ននសនធិសញ្ញាលនោះ ដែលបានររកាសថាខលួនមានសមត្ថកិច្បច លហើយមានច្បារ់ផ្ទទល់ខួនដែល
ល
ច្បងភាារ់រែឋជាសមាជិ កទំងអស់ ច្បំ ល ោះរញ្ញ
ា ទំងឡាយដែលមានដច្បងកនុងសនធិសញ្ញាលនោះ
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លហើយដែលបានររកាសថាខលួនរត្ូវបានអនុ ញ្ញាត្រត្ឹ មរត្ូវតាមវ ិធាននផ្ទកុងររស់
ន
ខួន
ល

លែើមបី

កាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញាលនោះ។
(៣) សហភាពអឺររ
ុ

ដែលបានល្វើលសច្បកតីររកាសតាមកថាខណឌខាងលលើកុងសនន
ន
ិសីទិ-

ការទិូត្ដែលបានអនុម័ត្សនធិសញ្ញាលនោះអាច្បកាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញាលនោះបាន។
មាក្ា២៤
សិទិន
ធ ិងកាតពវកិចា
ច មសនធិសញ្ញា
ផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ា តិជា
ត ក់ លាក់ ណ្ឋមួ យម្ែលផទុយនឹ ងសនធិសញ្ញាផ្នោះ

ផ្លខីនីមួយៗរតូវទទួលបានសិទិធទំងអស់
ទំងអស់កុងសនធ
ន
ិ សញ្ញាផ្នោះផងម្ែរ។

ភាគីហតថ-

ផ្ហើយរតូវសនមត់ថាទទួលយករាល់កាតពវកិចច

មាក្ា២៥

ការចុោះហតថផ្លខាផ្លើសនធិសញ្ញា
សនធិសញ្ញាផ្នោះផ្ៅម្តផ្បើកចំហសរមាប់ការចុោះហតថផ្លខា
សិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាក

ផ្ៅទីសានក់ការអងគការកមម

ផ្ដាយភាគីណ្ឋមួយម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌកនុងរយៈផ្ពល១

(មួយ)ឆ្នំបនាទប់ពីការទទួលយកសនធិសញ្ញា។

មាក្ា២៦
ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ា
សនធិសញ្ញាផ្នោះរតូវចូ លជាធរមានកនុងរយៈផ្ពល៣(បី)ម្ខ បនាទប់ ពីមានការតមកល់លិខិត

តុបករណ្៍នន ការផតល់សចាចប័នឬការចូលជាសមាជិក របស់ភាគី ម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌ
ចំនួន៣០(សាមសិប) ែូ ចមានម្ចងកនុងមារា២៣ ។
មាក្ា២៧

កាលបរ ិផ្ចេទសុពលភាពផ្ែើមបីកាលយជាភាគីននសនធិសញ្ញា
សនធិសញ្ញាផ្នោះរតូវចងភាាប់ៈ
(i) ភាគីម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌចំនួន៣០(សាមសិប)
គិតចាប់ពីកាលបរ ិផ្ចេទម្ែលសនធិសញ្ញាផ្នោះចូលជាធរមាន។

ែូចមានម្ចងកនុងមារា២៦

(ii) ភាគី ម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌផ្ផេងផ្ទៀតែូចមានម្ចងកនុងមារា២៣

គិតចាប់

ពីការផុតរយៈផ្ពល៣(បី)ម្ខ ផ្ដាយរាប់ពីកាលបរ ិផ្ចេទម្ែលភាគីផ្នាោះបានតមកល់លិខិតតុបករណ្៍ននការផតល់សចាចប័នឬការចូលជាសមាជិករបស់ខួន
ល ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធ
បញ្ញាពិភពផ្លាក។
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មាក្ា២៨
ការរបកាសែកខលនផ្ចញពី
សនធិសញ្ញា
ួ

ភាគីហតថផ្លខីអាចរបកាសែកខលួនផ្ចញពីសនធិសញ្ញាផ្នោះ

នាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាក។

ាមការជូនែំណ្ឹងផ្ៅអគគ-

ការរបកាសែកខលួនផ្ចញណ្ឋមួយរតូវមាន

អានុភាពអនុវតត កនុងរយៈផ្ពល១ឆ្នំបនាទប់ពីកាលបរ ិផ្ចេទម្ែលអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធ
បញ្ញាពិភពផ្លាកបានទទួលផ្សចកតីជូនែំណ្ឹងផ្នោះ។
មាក្ា២៩
ភាសាកនងសនធ
ិសញ្ញា
ុ

(១)សនធិសញ្ញាផ្នោះរតូវបានចុោះហតថផ្លខា ផ្លើចាប់ផ្ែើមម្តមួយគត់ ជាភាសា អង់ផ្គលស
ភាសាអារាម ប់ ភាសាចិន ភាសាបារាំង ភាសារូសេុី និ ងភាសាផ្អសាម ញ។ អតថបទននភាសា
ទំងផ្នោះមានតនមលផ្សមើៗោន។

(២) អតថបទផលូវការជាភាសាណ្ឋមួយ ផ្រៅពីភាសាម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ(១)រតូវ

បផ្ងកើតផ្ឡើងផ្ដាយអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិភពផ្លាក ាមការផ្សនើសុំរបស់ភាគី
ម្ែលពាក់ព័នន
ធ ិងបនាទប់ពីកិចចពិភាកាផ្យាបល់ជាមួយភាគីទំងផ្នាោះ។

កនុងផ្ោលបំណ្ង

ននកថាខណ្ឌផ្នោះ“ភាគីម្ែលពាក់ព័នធ”មានន័យថា រែាជាសមាជិកណ្ឋមួយរបស់អងគការកមម-

សិទិធបញ្ញាពិ ភពផ្លាកម្ែលមានភាសាផលូវការ ឬភាសាមួ យកនុងចំផ្ណ្ឋមភាសាផលូវការ ផ្ហើយ
សហភាពអឺរប
ុ ម និងអងគការអនតររដាាភិបាលណ្ឋមួយផ្ផេងផ្ទៀត

ម្ែលអាចកាលយជាភាគីនន

សនធិសញ្ញាផ្នោះរបសិនផ្បើមានភាសាផលូវការណ្ឋមួយកនុងចំផ្ណ្ឋមភាសាទំងឡាយ។
មាក្ា៣០

កម្នលងតមកល់
អគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញាពិ ភពផ្លាក ជាកម្នលងតមកល់សនធិសញ្ញាផ្នោះ។
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