កិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ទ្
ប
ង

ករបេង�តចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិចំេពះគំនូរឧស
បានចុះហត�េលខេនទី្រក�ងទ្បូកណូេ៨ ែខតុល ឆ ១
ា ៩៦៨
ិ
ដូចបាេធ�វ េសធនកម
�េនៃថ�២៨ ែខក�� ឆា�១៩៧៩
មា្១
ករបេង�តសហភាពពិេសស ករអនុម័តចំណាត់ថា�ក់អន
១- ្របេទែដលអនុវត�កច
ិ �្រពមេ្រព�ងេបេង�តជសហភាពពិេសសមួយ ។
២-្រេទសទំងេនះអនុម័តចំណាត់ ក់ែតមួយចំេពះគំនូរឧស្សោហកម តេទេហ “ចំណាត
ថា�ក់អន�រជា” ) ។
៣- ចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិ្រត�វរួ
(i)

ប��ីៃន្រក� និងអនុ្រក�

(ii)

ប��ទំន
ី
ញ
ិ តមអក�រ្រកមែដលប�ូលគំនូរឧស្សោហកម
�

េដយមករ

បង�អំពី្រក�និងអនុ្រក�

(iii)
៤-

កំណត់ពន្យល់

ប��ីៃន្រកម

និងអនុ្រក�ម ឺជាប��ីែដលភា�ប់ក�ុងឧ
គ
សម
ប �័នកិច�្រមេ្រព�ងេនែដល

ិ
ជាកម�វ�ុៃ
ត វេសធនកម�និ
ងករបែន� ដូចែដលគណៈកមា�ធិករជំ ែដលបានបេង�តត
មា្៣ (តេទេថ “គណៈកមា�ធិករជំន ” ) អចេធ�វិេសធនកនិងបែន�ម ចំេព
ប��ីេនះ ។
៥-

ប��ទំន
ី
ិញតមអក�រ្រកម និងកំណពន្យល

្រត�វអនុម័តេដគណៈកមា�ធិកជំនា

ិ
្រសបតមនីតវិធីែដលបា
នកំណត់ក�ុង៣ ។
៦-

អនុេលមតតមនីតិវិធីែដលបានកំណត់ក�ុងម៣

គណៈកមា�ធិករជំនាេធ�

ិ
វេសធនកម
� ឬបំេពញបែន�មចំេពះចំណាត់ថា�ក់អន� ។
៧ក- ចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិ្រតជាភាសអង
�វ
េគ�ស និង
់
ភាសប
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ខ-

អត�បទផ�ូវករៃនចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិ ជាភាសេផ្សងេទៀតែដន

កំណត់ដូចមានែចងក�ុងមា៥ ្រត�េធ�េទ្បេដយករិយាល័យកម�សិទ�ិប��រជាតិ (តេ

េហថ“ក រិយាល័យអនជាត”) បនា�ប់ពីករ្របឹក្សោេយាលបល់ជាមួយរដ�ភិប ដូច
មានែចងក�ុងអនុស��ស�ីករបេង�តអង�ករកម�សិទ�ិប�ភពេលកតេទេថ“អង�ក”) ។
មា្២
ិ
ករេ្រប្របនិងវសលភាពផ�ូវច្បោប់ៃនចំណាត់ថា�ក់អ
១-

េលកែលងលក�ខណ�ែដលបានកំណត់េដយកិច�្រពមេ្រព�

ចំណាត់ថា�ក់អន�រជ

ិ
្រត�វមច រិលក�ណៈែបបរដប
� ាប៉ុេណា� ។ ប៉ុែន� ្របេទសនីួ
ម យៗអចកំណវសលភ
ផ�ូវច្បោប់ចំេពះ ចំណាត់ថា�ក់អន�រលខ�ួនគិតថា្រតឹម្រ ។ េដយែទ្ប ចំណាត់ថា�
អន�រជាតិមន្រត�វចងភា�្របេទសទំងទ្បោយសហភាពពិេសទក់ទងនឹងលកណៈ

និង

ិ
វសលភាពៃនកិច�ករពបានផ�ល់ឱ្យគំនេនក�ុង្របេទសទំងេនះ
២- ្របេទសនីមួយៗក�ុសហភាពពិេសសរក្សោសិទ�ិក�ុងករេ្របចំណាត់ថា�ក់អន�រជា
្របព័នេគា ឬជា្របព័ជំនួយ ។
៣- ក រិយាល័យរបស់្របេទសទំងទ្បសហភាពពិេស ្រត�វប� � ូលក�ុងឯកសផ�ូវក

ចំេពករតម�ល់

ឬករចុះប�គំនូរ

េហយ

្របសិនេបករតម�ល់ ឬករចុះប្រត�បាន

េបាះពុម�ផ្សោយជាផ�ូវករ ្រត�វប��ូលក�ុងករេបាះពុម�ផ្សោយេនាះនូវច និងអនុ្រក�ម
ៃនចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិរទំនិញែដលបំពកគំនូរ ។
៤- ក�ុងករេ្រជសេរសពក្យេដម្បីប��ូលក�ុងប��ីតមអក�រ្រ គណៈកមា ធិករជនា
្រត�អនុវត�េដយយកចិត�ទុកដក់េដម្បីេជៀសវងករេ្រប្របាអ

េកតមាននូ

សិទ�ិផា�ចមុខ ។ ប៉ុែន� ករប� � ូលពក្យណាមួយក�ុងតអក�រ្រកមិនែមនជាករបង
គំនិតរបស់គណៈកមា�ធិករជំថាេតពក្យពក់ព័ន� ឬមិនពក់ព័នឹងសិទផ
�ិ ា�ច់មុខ
មា្៣
រ ំ
គណៈកមា�ធិកជ
១- គណៈកមា�ធិករជំនាញ្ទទួលខុស្រត�វកិច�ករទំងទ្បោយដូចមានែចងក�១(៤)
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មា្១(៥)និងមា្១(៦) ។ ្របេទសនីួ
ម យៗក�ុសហភាពពិេស ្រត�មាតំណាក�ុង
គណៈកមា�ធិករជំនាញ ែដល្រត�វបានចតមបទប
� �ៃផ�ក�ុងែដ បានអនុម័តេដ
សំេលងភាគេ្រចនធម�តៃន្របេទសទំងទ្បោយែដលជ
២-

គណៈកមា�ធិករជំនាញ្រត�វអនុម័តប�អក�រ្រក

និងកំណត់ពន្យល់េដយេលង

ភាគេ្រចនធម�តៃនសំេលងេឆា�តរបស់្របេទសទក�ុងសហភាពពិេសស ។
៣-

ិ
សំេណេធ�វេសធនកម
�

ឬបែន�ចំេពចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិអចេធ�ងេដយករ

ល័យរបស់្របេទសណាមួយក�សហភាពពិេសឬេដយករិយាអន�រជាតិ ។

សំេណ

ណមួយេចញពីក រិយាល ្រត�វជូនដំណឹេដក រិយាល័យេ េទករិយាល័យអន�រជ
។

សំេណែដលេចញពីក រិយាលនិងពីក រិយាល័យអន�រជ

ក រិយាល័យអន�រជ្រត�

ប�ូន
� េទកន់សមាៃនគណៈកមា ធិករជំនាញេមិនឱ្យេលពីពីរ(២)ែខ

មុនសម័យ

្របជុំរបស់គណៈកមា�ធិករជំនាញេដម្បីយកសំេមកពិចរណា

ិ
៤- េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា�ធរជំនាញពក់ព័ន�នឹងករអនុវេសធនកម
� នងករ
បែន�មែដលបានេធ�េទ្បងចំេចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិ្រត�វមានសំេលងភាធម�តៃន្រប
សទំងទ្បោយកសហភាពពិេសស

។ ប៉ុែន

្រត�វទមទរឱ្យមានសំេលងឯ្របសិ

េបេសចក�ីសេ្រមចេនះពក់ព័ន�ងករបេង�ត្រក�មថ�ី ឬេផ�រទំនិញពី្រក�មមួយេទ្រក�មេ
េទៀត ។
៥- អ�កជំនាញមា�ក់ៗ្វមានសិទ�ិេបាះេឆា�តពីច ។
៦-

្របសិនេប្របេទសមួយមិនបានចត់តំងអ�កតំណាងស្រ្របជុណាមួរបស់

គណៈកមា�ធិករនាញ
ខ�ួនក�ុងអំទ្បុងសម័្របជុំ

ឬ្របសិនេបអ�កជំនាញែដលបាតំងមិនបានេបាះេ តរបស់
ឬក�ុងរយៈេពលែដលបានកំណត់េដយបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់

កមា�ធិករជំនាញ ្រែដលពក់ព័ន�្រត�វចត់ទុកថាបានទទួលយកេសចក�ីសេ្រ
គណៈកមា�ធិករ
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មា្៤
ិ
េសចក�ីជូនដំណឹង និងករេបាះពុផ្សោយអំពីចំណាត់ថា�ក់ អំពីវេសធនកម
�និ
ករបែន�មេលចំណាត់ថា
១-

ប��ទំន
ី
ិញតមអក�រ្រ

និងកំណត់ពន្យល់ែដលបានអនុម័តេគណៈកមា�ធិក

ិ
ជំនាញ ក៏ដូចវេសធនកម
�ឬករបែន�មណាមួយចំេពះចថា�ក់អន�រជាតិែបា
សេ្រមចេដយគណៈកមា�ធ

ក រិយាល័យអន�រជ្រត�វជូនដំណឹេទកនក រិយាល

របស់្របេទសទំងទ្បោយសហភាពពិេស។

េសចក�ី

សេ្រមចរបស់គណៈកមា�ធិ

ជំនាញ ្រត�វចូលជាធរមានភា�មេនេពលបានទទួលករជូន ប៉ុែន� ្របសិនេបេសចក�ី
សេ្រមចេនពក់ព័ន�នឹងករបេង�ត្រក�មថ�ី ឬករេផ�រទំនិញពី្រក�ម្រក�មេផ្សងេទៀត  េ
ក�ីសេ្រមចេន ្រត�វចូលជាធរមានក�ុងរយៈ៦(្របាំមួយ)ែខ ចប់ពីកលបរិេច�ទៃនក
ដំណឹងេនះ ។
២-

ក រិយាល័យអន�រជាតិែដលជាកែន�ងតម�ល់ៃនចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិ ្រក�ុង

ិ
ចំណាត់ថា�ក់អន�រជាតិវេសធនកម
�និងករបែនែដលបានចូលជាធរមាន ។ េសចក�ី
ិ
ដំណឹងអំពីវេសធនកម
និងករបែន�ម្រត�វេបាះពុម�ផ្សោ្រពឹត�ិប្រតែ

្រត�កំណត់េដ

សន�ិបាត ។
មា្៥
សន�ិបាតៃនសហភាពពិេ
១ក- សហភាពពិេសស្រត�វមានសន�ិបាតមួយរួមមា្របេទសទំងទ្បោយ
ភាពពិេសស
ខ-

រដ�ភិបាលរបស់្របេទសនីមួយៗៃនសហភាពព

្រត�វតំណាងេដយ្រប

មួយរូប ែដល អចអមេដយ្របតិភូស�ីទី ទី្របឹក្សោ និងអ�កជំនាញមួយច
គ-

ករចំណាយរបស់គណៈ្របតិភូនីមួយៗ ជាបន�ុករបស់រដ�ភិបាលែដល

គណៈ្របតិភេនះ ។
២-
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ក- េលកែលងបទប្ប� �ត�ិៃនមា៣ សន�ិបាត្រត�
(i)

ពិភាក្សោរល់ប��ទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងកររក្សវឌ្ឍន៍
ៃនសហភាពពិេសស និងករអនុវត�ន៍កិច�្រពមេ្រព�ងេ

(ii)

ែណនាំករិយាល័យអន�រជាតិអំពីករេរៀបចំសន�ិសីទែក

(iii)

្រត�តពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយករណ៍ និងភាពរបស់អគ�នាយក
អង�ករ (តេទថា“អគ�នាយ” ) ែដលទក់ទងនឹងសហភាពពិេស
េហយែណនាតមករចំបាច់ដល់អគ�នាយទងនឹងប�
�ៃនសមត�
កិច�របស់សហភាពិេសស ។

(iv)

ិ
ិ
កំណត់កម�វធី
និងអនុម័តថវករពីរ
ឆ ាម�ងៃនសហភាពពិេសស និងអន
ម័តកបិទប��ីគណនី ។

(v)

អនុម័តបទប�
� ស�ីពីហរិ �� វត�ុរបស់សហភាពពិេសស

(vi)

សេ្រមចេលករបេង�តអត�បទផ�ូវករៃនចំណាត់ថា�ក់អន�រជន
នេ្រកពី ភាសអង់េគ�ងភាសបារ

(vii)

បែន�មេលគណៈកមា�ធិករជំនាញដូចមានែចងក�ុ៣ បេង�តគណៈ

កមា ធិករជំនាញេផ្សងេទៀត និង្រក�មករងរែដលចំបាច់េដ
េគាលបណងរបស់សហភាពពិេសស
(viii) កំណត់ឱ្យចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំ ក�ុងឋនៈជាអ�កសេង�តករណ៍ច
្របេទសែដលមិនែមជាសមាជិកៃនសហភាពពិេ និងអង�កអន�រ
រដ�ភិបាលនិងអង�ករអន�រជាតិមិនែមនរដ�ភ
(ix)

ិ
អនុម័តវេសធនកម
�មា៥ ដល់ មា្៨ ។

(x)

ចត់វិធានករសម្រសបេផ្សេដម្បីសេ្រមចេគាលបំណងរ
សហភាពពិេសស ។

(xi)
ខ-

បំេពញមុខងរេផ្សងេទៀតែដល្រសបតមកិច�្រពមេ្រព�

ចំេពះប��ែដលពក់ព័ន�ងផល្របេយាជន៍ផងែដរ របស់សហភាពេេទៀត

ែដល្រគប់្រគងេដយអង�ករ សន�ិបាត្រត�វេធ�ក រសេ្រមច បនា�បេយាបល់
របស់គណៈកមា�ធិករស្រមបស្រម�លៃនអ ។
៣ក- ្របេទសនីួ
ម យៗជាសមាជិកៃនសន�ិបាតមានសំេលងេឆា�តែ
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ខ- កូរ ៉ុមៃនសន�ិបាត្រត�វមានចំនួនពក់កណា�លៃន្របេទសជា
គ- ថ�ីេបមានែចងក�ុងបទប្ប��ត�ិៃនអនុកថាខណ�(ខ)ក៏េដយ ក�ុងសម័យ្របជុំនីម
្របសិនេបចំនួន្របេទសតំណាងមានតិចជាងមួយភ១/២)

ប៉ុែន�

េស�ឬេ្រចនជាងមួ

ភាគបី១/៣)ៃន្របេទសជាសមាជិកទំងទ្បោយៃនសនន�ិបាតអចេធ�េសចក�ីសេ្
បាន ប៉ុែន�េសចក�ីសេ្រមចទំងេនះ ្រតមកអនុវត�បានែតក�ុងករណីបានបំេលក�ខណ�
ិ
កំណត់ដូចខងេ្រកម េលកែលេសចក�ីសេ្រមចេនាះទក់ទងជាមួយវធីរបស់សន�ិ
បា
ផា�ល់

។ ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វជូនដំពីេសចក�ីសេ្រមចេនះ េទ្របេទជិក

សន�ិបាតទំងទ្បោយែដលគា� និង្រត�វអេ��ញ្របេទសទេនះឱ្យេបាះេឆា�ត
លក�ណ៍អក្សរ

ឬេបាះេឆា�តអនុប្បវទ ក�ុងរយៈេ៣)ែខ ចប់ពីៃថ�ជូនដំណឹង

។ េបផុ

រយៈេពលេនះ ្របសិនេបចំនួនៃន្របេទសែដលបានេឆា�តឬេបាះេឆា�តអនុប្បវទ  េស
ចំនួនែដលខ�ះស្រប់កូរុមក�ុងស
៉
ម័យ្របជុំ េសចក�សេ្រមចេនះនឹងអចយកមកអនុវត�បាន
ែតបាន្រគប់សំេលងភាគេ្រចនែដល្រត�
ឃ- េលកែលងែតបទប្ប� �ត�ិៃនមា៨(២) េសចក�ីសេ្រមចៃនសន�ិបត្រម�វឱ្យម
សំេលង២/៣(ពីរភាគបី ៃនសំេលងេឆា�តែដលបានេបា
ង- អនុប្បវទមិន្រត�វចត់ទុកជាសំេលងេឆា
ច- ្របតិភូមា�ក់អចតំណាង េហយេបាះេឆា�តបានក�ុងនាម្របេទសែ
៤ក- សន�ិបាត្រត�វ្របជុំជាសម��េរៀងរល់ម�ង តមករេកះ្របជុំរបស់យក
េហយេបគា�នករណីពិេស ្រត�វ្របជុំក�ុងលនិងកែន�ងដូចគា�នឹងមហសន�ិរបស់អង�ករ
ខ- តមសំេណសុំពី្របេទសជាសមាជិកសន�ិបាតចំនួនមួយភ១/៤) សន�ិបាត
្រត�វ្របជុំជាវិសម��បាន តមករេកះ្របជុំរបស់
គ- រេបៀបវរៈៃនករ្របជុំនីមួយៗ្រត�វេរៀបចំេដយអគ�ន
៥- សន�ិបាត្រត�វអនុម័តបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន
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មា្៦
ក រិយាល័យអន�រជ
១ក-

ករងររដ�បាលទំងទ្បោយែដលទក់ទងនឹងសហភាពពិេសស្រត�

ក រិល័យអន�រជាតិ ។
ខ- ជាពិេស ក រិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វេរៀបចំ្របជុ និង្រត�វបំេរករងរជាេ
កដ�នស្រមាប់សន�ិបាត ស្រមាប់គណៈកមា�ធិករស្រមាគណៈកមា ធិក
ជំនាញេផ្សងេទៀ និង្រក�មករងរែដលអចនឹងបេង�តេទ្បងេដយសន�ិបាត ឬគ
ករជំនាញ
គ- អគ�នាយក្រត�វជានាយក្របតៃនសហភាពពិេសសនិ្រត�តំណាឱ្សហភា
ពិេសស ។
២-

អគ�នាយក និងបុគ�លិកណាមា�ក់ែដល្រត�វចត់តំងេដ

កិច្� របជុរបស់សន�ិបាត

្រត�វចូលរួមរ

របស់គណៈកមា�ធិករជំន និងរបស់គណៈកមា�ធិករជំ

រ ំ
េផ្សងេទៀ ឬ្រក�មករងរែដលនឹងអចបេង�តេទ្បងេដយ ឬគណៈកមា�ធិកជ
ែតគា�នសិទ�ិេបាះេឆា�តេទ ។ អគ�នា បុគ�លិកណាមា�ក់ែដល្រត�វចត់តំងេដ
យក គឺជាេលខេដយស�័យ្របវត�ិរបស់អទំងេនាះ
៣ក- ្រសតមេសចក�ីែណនាំរបស់សន�ិបាត ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វេរៀបចំ
ែកែ្របទប្ប� �ត�ិៃនកិច�្រពមេ្រេនះ េលកែលងមា្៥ ដល់មា្៨ ។
ខ-

ក រិយាល័យអន�រជាតិអច្របឹក្សោជាមួយអង�ករអន

និងអង�កអន�រ

ជាតិមិែមនរដ�ភិបពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំសន�ិសីទែកែ្របេន
គ-អគ�នាយកនិងបុគ�លែដល្រត�វចត់តំងេដនាយក ្រត�វចូលរួមក�ុងកិច�ភាក
ក�ុងសន�ិសីទទំងេនាះ ែតគា�នសិទ�ិេបាះេឆា�
៤- ក រិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វអនុវត�ករងរេផ្សងៗេទៀតែដលបាន្
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មា្៧
ហិរ��វត�ុ
១ក- សហភាព្រត�វមានថវិករបស់ខ�
ិ
ថវករបស់សហភាពពិេសសរួមមា
នខចំនូលនិងខ�ង់ចំណាយផា�ល់របស់

ខ-

ភាពពិេសស វិភាគទនចំេពះថវិប់ករចំណាយរួមរបស់សហភ

ាព និងេប

ចំនួនទឹក្របា ែដលមានក�ុងថវិកៃនសន�ិសីទរបស់អង�ករ
គ- ករចំណាយែដលមិនែមនជាចំណ ច់មុខរបស់សហភាពពិេសសប៉ុែន�ករច
ណាយរបស់សហភាពមួយឬេ្រចនេផ្សងេទៀលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបករ ្រត
ចត់ទុកជាចំណាយរួមរបស់សហ
រួមេនះ

។

្រត�វសមាមា្រតនឹងផល្រប

ចំែណកៃនសហភាពពិេសសក�ុងខ�ង់ចណា
ែដលសហភាពពិេសសទទួលបានក�ចំណា

េនាះ
ិ
ថវករបស់សហពពិ
េសស្រត�វបេង�តេទ្បងេដយែផ�កេលត្រម�វករស្រមប

២-

ិ
ជាមួ ថវកៃនសហភាពេផ្សងេទៀតែដល្រគប់្រគងេដយអ
ិ
៣- ថវករបស់សហភាពពិេសសទទួលបានពី្របភពនានាដូចខ
(i)

ិ
វភាគទន
ពី្របេទសទំងទ្បសហភាពពិេសស

(ii)

កៃ្រម និងៃថ�ឈ�ួលេសវកម�ែដលផ�ល់ឱ្យេដ យករិយាល័យអន ទក់ទ
នឹងសហភាពពិេសស

(iii)

ករលក់

ឬលភករ ពីករេបាផ្សោយរបស់ករិយាល័យអន�រជាព័ន�

នឹងសហភាពពិេសស
(iv)

អំេណាយ អច�័យទន និងឧបត�ម�

(v)

ករជួល ករ្របាក់ និងចំណូលេផ្សងៗេទ

៤ក- ក�ុងេគាលបំណងៃនករបេង�តវិភាគទនដូចមានែចងក�ុងក៣)(i) ្របេទស
នីមួយៗៃនសហភាពពិេសស ្រត�វស�ិតក�ុងថាែតមួយដូចថា�កក�ុងសហភាទី្រក�ងបា៉រីស ស�ី
កិចក
� រពរកម�សិទ�ិឧស្សោហកម� េហយ្រត�វបង់វិភាគទន្របចំឆា�ំចំនួនែតមួយ
ៃនឯកតែដលបានកំណត់ចំេពះថាក�ុងសហភាពេនះ

8

ិ
ខ- វភាគទន្របចំឆា�ំៃន្របេទសនីមួយៗរបស់សហភ
្រត�វមានចំនួន
មា្ដូចគានឹងចំនួនសរុប

ែដលបានេធ�វិភាគទនេទថវិករបស់សហភាពពិ

្របេទសទំងអស់ដូចនឹងចំនួនឯកតរបស់ខ�ួន េទចំនួនសរុបៃនឯកតៃន្របេទសផ�
ទនទំងអស់
គ- ករបង់វិភាគទន្រត�វេធ�េទ្បង

េន១ ែខមករ ជាេរៀងរល់ឆា�
ឃ- ្របេទសែដលយឺតយា៉វក�ុងករបង់វិភាគទន មិនអចអនុវត�សិទ�ិេបាះេ
ខ�ួនក�ុងអង�ភាពណាមួយរបស់សហភាពពិេទ្ប ្របសិនេបចំនួនែដលមិនបានបង់
ិ
ចំនួនេស�ឬេលស
 ពីចំនួនៃនវភាគទ្រត�វបង់ចំនួនពីរ២)ឆា�ំេពញ។ ប៉ុែន
អង�ភាពណាមួយ
សហភាពអចអ��តឱ្យ្របេទសែដលយឺតយ

អចបន�អនុវត�សិទ�ិេបាះេឆា�តក�ុងអង

េនាបាន ដរបណផ�ល់េហតុផលថាករយឺតយា៉វក�ុងករបង់កៃ្រ លមកពីកល
េទសៈពិេសស និងមន
ិ អេជៀសវងបាន
ង-

្របសិនេប

ិ
ថវកមិន្រត�វបានអន
ុម័តមុនករចប់េផ�មៃនរយៈេពលហិរ��វត�ុថ

ិ
ថវកេនា្រត�វែតចត់ទុកថាមានក្រម
ិតេស�គា�េទនឹងថវិករឆា�ំមុន ដូចមានែច
ហិរ�� វត�ុ ។
៥-

បរ ិមាណៃនកៃ្រមនិងៃថ�ឈ�ួលេសវកម�ែដលផ�ល់ឱ្យេដយករិយាល័យអន�រជន�

នឹងសហភាពពិេសស្រវេធ�េទ្បង និង្រត�វរយករណ៍ជូនសន�េដយអគ�នាយក
៦ក- សហភាពពេសស្រត�វមានមូលនិធិទុនបង�ិលែដលទទួល ពីករបង់្របាក់ស
រួមែតម�ង

ពី្របេទសនីមួយៗៃនសហភាពពិេសស

។ ្របសិនេបមូធិេនះមន្រគប់្រគា
ិ

សន�ិបាតអសេ្រមចបេង�នមូលនិធិេនះបាន
ខ- ចំនួនៃនករបង់កៃ្រមដំបូងរបស់្របេទសនីមួយៗក�ុងមូលនិធិេនះ ឬៃនករចូ
របស់ខ�ួនក�ុងករបេង�នមូលនិធិ ្រត�វសមាមា្រតនឹងវិភាគទនៃន្របេទសេន ាះស្រ
បេង�តមូលនិធេនះ
ិ
ឬឆា�ំៃនករសេ្រមចបេង�នមូលនិធិ
គ- សមាមា្រត និងលក�ខណ�ៃនករបង់ ្រត�វកំណត់េយសន�ិបាតមសំេណ
របស់អគ�នាយក និងបនា�ប់ពីបានស�ប់េយាបល់របស់គណៈកមា�ធិករស្រម
អង�ករ ។
៧-
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ក-

េនក�ុងកិច្រពមេ្
�
រព�ងទីស�កែដលបានចុះជាមួយ្រប

ែដលអង�កបា

ដកទីស�ក់ករ ្រត�វែចងថាេនេលមូនិធិទុនបងលម
�ិ
ន្រគប់្រគា
ិ
្របេទសេនាះ្រ
បង់្របាជាមុន

។ ចំនួនៃន្របាក់បង់ជានិងលក�ខណ�ៃនករបង់ជាមុន ្រត�វកំណត់

កិច្រពមេ្
�
រព�ង េដយែទ្បកពីគា�រវង្របេទសេនះជាមួយ
ខ- ្រេទសដូចមានែចងក�ុងអនុកថាខណ�(និងអង�ករ ្រត�វមានសិទ�ិបដិេសធក
កិចបង់្របាក់ជ
�
ាមុន េដយជូនដជាលយលក�ណ៍អរ

។

ករបដិេសធេន្រត�វម

អនុភាពក�ុង រយៈេ៣(បី) ឆា�ំ បនា�ប់ពីបំណាច់ឆា�ំៃនករជូនដំណ
៨- សវនកម�គណនី ្រត�វេធ�េទ្បងេដយ្របេទ ឬេ្រចនៃនសហភពិេសស ឬេដ
សវនករ

ខងេ្រក ដូចមានែចងក�ុងបទប��ហិរ��

េហយ្រត�វចត់តំងេដយសន

េដយមាន យល់្រពមពី្របេទសឬសវនករេនះ

មា្៨
ិ
វេសធនកម
�មា៥ ដល់មា្៨
ិ
១- សំេណសុំវេសធនកម�មា្៥
មា្៦ មា្៧និងមា្រតេនះ អច្រត�វផ�ួចេផ�ម
េដ្របេទសណាមួយៃនសហភាពពិេសស ឬេដយអគ�នាយក ។ សំេ

្រត�វជូ

ដំណឹងេដយអគ�នាយ េទ្របេទំងទ្បោយៃនសហភាពពិ យា៉ងេហចណក�ុង
រយៈេពល៦(្របាំមួ ែខ មុនេពលសន�ិបាតេលកសំេណេនះមកពចរណា
ិ
២-វេសធនកម
�មា្រតដូចមានែចងកខណ�ទី១ ្រត�វអនុម័តេដយសន�ិ។ កអនុម័ត
េនះទមទរឱ្យមានស៣/៤(បីភាគបួនៃនសំេលងេឆា�តែដលបានេ
មា្៥និងកថខណ�េនះ

ិ
ែតវេសធនកម

ទមទឱ្យមានសំេ៤/៥(បួនភាគ្របៃនសំេលងេឆា�តែដ

បានេប ។
៣-

ិ
វេសធនកម
�ចំេពះមា្រតណាមួយដូចមានែចងក�១

្រត�វចូលជាធរមានក

រយៈេពល១(មួយ)ែខ បនា�ប់ពីអគ�នាយកទទួលបានេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ
អំពីកយល់្រព

ែដលបនេធ�េទ្បង្រសបតមរដ�ធម�ន េដយ្របេ៣/៤(បីភាគបួន)

ិ
ែដលជាសមាជិករបស់ភាពពិេសសេនេពលអនុម័តវិេសធនកម�េនះ វេសធនកម
ណាមួយចំេពះមា្រតទំង្រត�វបានទទួលយ
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្រត�វចងភា�ប់្របេទសទំងអស

ិ
ជាសមាជិកៃនសហភាពពិេសសេនែដលវេសធនកម
�ចូលជាធរមាន  ឬក�
ជិកនាេពលេ្រកយ ។ វិេសធនកម�ណាមបេង�នកតព�កិច�ហិរ��វ�ុត របស់្របេទស

ិ
សហភាពពិេសស្រត�វចងភា�ប់ែេទសណាែដលយល្រពចំេពវេសធនកម
�េនះប៉ុេណា។

មា្៩
ករផ�ល់សច�ប័ន និងករចូលជាសមាជិក ករចូ
១-

្របេទសណាមួយែដលជាភាគីៃនអនុស��ទី្រក�ងបា៉រីសស�ីពីកិច�ករពរកម�ស

កម�ែដលបានចុះហត�េលខេលកិច�មេ្រព�ងេនះ អចផ�ល់សច�ប័េហយ

្របសិនេប

មិនបានចុហត�េលខេទអចូលជាសមាជកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ
២- លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប័ន និងករចូលជាសមាជិក្រត�វតម�ល់ជូនអគ�
៣ក-

កិច�្រពមេ្រពេនះ្រត�វចូលជាធរមានក�ុងរយៈ៣)ែខ

បនា�ប់ពីកតម�ល់លិខត
ិ

តុបករណ៍ ទី្របា ចំេពះ្របាំ្របេទសដំបូងែដលបានតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�ល់
ឬករចូលជាសមាជិករបស់ខ�ួ
ខ- ចំេពះ្របេទសណាមួយេផ្សងេ ទៀត កិច�្រពមេនះ្រត�វចូលជាធរមានក�ុងរ
េពលបី(៣)ែខ បនា�ប់ពីកលបរិេច�ទៃនករជូនដំណឹងអំពីករសច�ប័ន

ឬករចូលជ

ជិកេដយអគ�នាយក េលកែលងែតក លបរិទបនា�ប់បានបង�ញេនក�ុងលតុបករណ៍
ៃនករផ�ល់សច�ប័នឬករចូលជាសមាជិក ។ ក�ុងករណីេ្រកិច�្រពមេ្រពេនះ្រត�វចូ
ជាធរម ចំេពះ្េទសេនាតមកលបរិេច�ទលបានកំណត ។
៤- ករផ�ល់សច�ប័ន ឬករចូលជាស ្រតវយល់្រពមទទួលយកជាស�័យ្របវនូវ
រល់ទំងអស់និងករទទួលស�ល់ចំេពះ្រគ្របេយាជន៍ទំងអស់ៃនកិច�្រពមេេនះ ។
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មា្១០
អនុេព និងរយៈេពលៃនកច
ិ ្រពមេ្
�
រព
កិច�្រពមេ្រព�ងេ

្រត�វមានអននិងរយៈេពលដូចគា�េទនឹងអនុស��ទី្រក�ងបា

ស�ីពីកិចក
� រពរកម�សិទ�ិឧស្សោហកម
មា្១១
ករែកែ្របម១ ដល់មា្៤ និង មា្៩ ដល់មា្១៥
១- មា្១ ដល់មា្៤ និង មា្៩ ដល់មា្១៥ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះអច
ឱ្យែកែ្េដម្បីេធ�ឱ្យកន់ែតមានភាព្របេសរេទ
២- រល់ករែកែ ្រត�េលកយកមកពិចរេនក�ុងសន�ិសីទែដបានេធ�េទ្បងក�
ចំេណា្របតិភរបស់្របេទទំងទ្បោយៃនសហភាពពិេស
មា្១២
ករ្របកសដកខ�ួន
១- ្របេទសណាមួ អច្របកសដកខ�ួនេចញពីកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេដយេធ�
ជូនដំណឹងជូនេទអគ�នាយក

ករ្របកសដកខ�ួនេចញេនះមានអែតចំេពះ្របេ

ែដលបាេធ�ក
 រ្របកសដកខ�ួញែតប៉ុេណា�ះ ។ កិច�្រមេ្រព�េនះ េនែតអនុភ
អនុវត�េពញេលញចំេពះ្របេទសេផ្សងេទៀតៃនសហភាពពិេស
២-

ករ្របកសដកខ�ួនេចញ្រត�វមានអនុភាពក�ុ១(មួយ)ឆា�ំ បនា�ប់ពីៃ

ែដលអគ�នាយកបានទទួលេសចក�ីជូនដំណឹង
៣- សិទ�ិក�ុងករ្របកសដកខ�ួនេចញមានែចងក�ុមា្រតេនះ មិន្អនុវត�េដយ
្របេទសណាមួយមុនផុតកំណត់រយៈេ៥(្របាំ)ឆា
ក យជសមាជិកៃនសហភាពពិេសស
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ចប់ពីកលបរិេច�ទែដល្របេទស

មា្១៣
ែដនដី
បទប្ប� �ត�ិៃនមា២៤ ៃនអនុស��ទី្រក�ងបា៉រីសស�ីពីកិច�ករពរកម�ឧស្ស
ស
កម�
្រត�វយកមកអនុវត�ចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងេន
មា្១៤
ហត�េលខ ភាស េសចក�ីជូនដំ
១ក- កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វចុះហត�ជឯកសរែតមួយ  ជាភាសអង់េ
និងភាសបារំង ែដលអត�បទទំងពមានយថាដូចគា�  និង្រត�វតម�ល់ជូនរដ�ភ
ៃន្របេទស�ីស ។
ខ- កិច�្រពមេ្រព�ងេនះេនែតេបកចំហស្រមាប់ករចុះហត�េលខ េនទី្
រហូតដល់ៃថ�ទី៣០ មិថុនា ឆ ា១៩៦៩ ។
២- អត�បទផ�ូវករនានានឹង្រត�វេធ�េទ្ប

គ�នាយក  បនា�ប់ពីពិភាក្សនឹង

រដ�ភិបាលែដលពក់ព័ន� ជាភាសេផ្សងៗេទៀតែដលសន�ិបាតអ
៣-

អគ�នាយ

្រត�វប� � ូនច្បោប់ចម�ងពីរច្បោប់ៃនអត�បទែដលបានចុះហតកិច�្រព

េ្រព�េនះ ែដលប�
� ក់ថា្រតឹម្រត�វេដយរដ�ភិបសស�ស
ី
េទរដ�ភិបាលៃន្រ

ទំទ្បោយែដលបានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព និងេទរដ�ភិបាលៃន្របេទស
េទៀតតមករេស�សុំ
៤- អគ�នាយក្រត�វចុះប�កិច�្រពមេ្រព�ងេ េនេលខធិករដ�នៃនអង�ករសហ្រប
៥- អគ�នាយក្រត�វជូនដំណឹងដរដ�ភិបាលៃន្របេទសទំ ក�ុងសហភាពពិេសស អំព
កលបរិេច�ចូលជាធរមៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេ

ករចុះហត�េលខ ករតម�ល់លិខិតត

ករណ៍ៃនករផ�ល់សច�បឬករចូលជាសមាជិក ករយល់្រពមេលវិេសធនកម�ចំេពះក
េ្រព�ងេនះ និងកលបរិេច�ទែដលវិេសធនេនះចូលជាធរមាន និងេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីក
្របកសដកខ�ួនេចញ
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មា្១៥
អន�រប្ប��ត�
រហូតដល់អគ�នាយកដំបូងចូលកន់តំែណ

ង ករេយាងកិច�្រពមេ្រពេនះ

ក រិល័យអន�រជាតិៃនអង�កឬដល់អគ�នាយក ្រតចត់ទុថ
ល័យអន�រជាតរួមស�ីពីកច
ិ �ករពរកម�សិទ�ិប�BIRPI)
នីមួយៗ ។
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ដល់

ជាករេយាងដល់ក

ឬនាយកករិយាល័យ តម

