ច្បោប់ ហ្សឺស�ព
ី ី

ករចុះប� ី
� ជាអន�រជាតិៃនគំនូរឧស្ស
អនុម័តេដយសន�ិី
ស ទករទូតេនៃថ�២ ែខ កក�ដ ឆ �ា ១៩៩៩
បទប្ប���ិត េ�
ផ
•

មា្រ១ :   ពក្យបំ្រ

•

មា្រ២ : ករអនុវតនូវកិច�ករពរដៃទេទៀតែដលផ�េដយច្បៃន
               ភាគហត�េលខី និងេដយសន�ិស��អន�រជាតិ មួយចំ ន

ជំពូកទី១ : សំណុំលិខិតេស�សុអ
ំ ន�រជាតិ និងករចុះប��ីអន�រជ
•

មា្រ៣ : សិទ�ិដក់សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា

•

មា្រ៤ : នីតិវិធីកុងករដក់សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជ
�

•

មា្រ៥ : ខ�ឹមសរៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា

•

មា្រ៦ : អទិភ

•

មា្រ៧ : កៃ្រមក�ុងករេ្រជសេ

•

មា្រ៨ : ករែកត្រម�វកំហ

•

មា្រ៩ : កលបរិេច�ទសុំចុះប��ីសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា

•

មា្រ ១០ : ករចុះប��ីអន�រជាតិ កលបរិេច�ទចុះប��ីអន�រជាតិ ករចុះផ្              
ច្បោប់ចមជាសំងត់ៃនករចុះប��ីអន�រ

•

មា្រ១១ : ករពន្យោរករចុ

•

មា្រ១២ : ករបដិេស

•

មា្រ១៣ : លក�ខណ�ពិេសសស�ីអំពីកររួមប�ូ
� ែតមួយៃនគំនូរ

•

មា្រ១៤ : អនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រ

•

មា្រ១៥ : េមាឃភ

•

មា្ ១៦ : ករកត់្រតករផា�ស់ប� ូរ 
ន ិងប��េផ្សងេទៀតស�ីអំពីករចុះប��ី

•

មា្រ ១៧ : រយៈេពលដំបូង និងករចុះប��ីអន�រជាតិសរេទ្បងវិញ រយៈ
េពលៃនកិច�ករព

•

មា្រ១៨ : ពត៌មានស�ីអំពីករចុះផ្សោយករចុះប��ីអន�

ជំពូកទី២ : បទប្ប���រដ
ត ប
� ា
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•

មា្រ១៩ : ករិយាល័យរួមៃនរដ�មួយចំន

•

មា្រ២០ : សមាជិកភាពៃនសហទ្បោ

•

មា្ ២១ : សន�ិបា

•

មា្រ២២ : ករិយាល័យអន�រជ

•

មា្រ២៣ : ហិរ�� វត�ុ

•

មា្រ២៤ : បទប��

ជំពូកទី៣ : ករែកែ្ និងវិេសធនកម
•

មា្រ២៥ : ករែកែ្ច្បោប់េ

•

មា្រ២៦ : ករេធ�វិេសធនកមា្រតមួយចំនួនេដយសន

ជំពូកទី៤ : អវសនប្ប��ត
•

មា្រ២៧ : ករក �យជាភាគីៃនច្ប

•

មា្រ២៨ : កលបរិេច�ទអនុៃនករផ�ល់សច�ប័ន និងករចូលជាស

•

មា្រ២៩ : ករហមឃាត់ចំេពះខដក់ល

•

មា្រ៣០ : េសចក�ី្របកសែដលេធ�េទ្បងេដយភាេលខី

•

មា្រ៣១ : កអនុ វតច
� ្បោប់ឆា១៩៣៤ និងច្បោប់ឆ១៩៦០

•

មា្រ៣២ : ករ្របដកខ�ួនេចញពីច្បោប់េ

•

មា្រ៣៣ : ភាសៃនច្បោប់េនះ  ហត

•

មា្រ៣៤ : កែន�ងដក់តម�ល់
បទប្ប� �ត�ិេផ�
ម្រត១

ពក្យបំ្រ
េនក�ុងន័យៃនច្បោប់ :
(i)

“ កិច�្រពមេ្រពទី្រក�ងទ្ប ” មានន័យ   កិ ច�្រពមេ្រព្រក�ងទ្បោេអស�ីពីករតម

ជាអន�រជាតិៃនគំនូរឧស្សោ   នឹ ង្រត�វឱ្យេឈ�ះជាកិ ច្រពមេ្
�
រពទី្រក�ងទេអស�ីពី 
ករចុះប��ីជាអន�រជាតិៃនគំនូរឧស្ស ។
(ii)   “ ច្បោប់េ ” មានន័យ កិច�្រពមេ្រពទី្រក�ងទ្បោេអែដលបានបេង�តេទ្ប
ច្បោប់បច�ុប្បន�
(iii) “   បទប�� ” មានន័យថា បទ
ប ទំងទ្ែដលស�ិតេនេ្រកមច្បោប់េ
(iv) “ បាកំណត់ ”   មានន័យបាកំ ណត់ េនក�ុងបទប� ។
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(v)    “ អនុស��ទី្រក�ងបា៉រ ” មានន័យ     អនុស��ទី្រក�ងបា៉រីសស�ីពីកិករពរក
សិទ�ិឧស្សោហកែដលបានចុះហត�េលខេនទី្រក�ងប   ចុះៃថ�ទី ២០ ែខមី នា ឆ ា១៨៨៣
ដូចែដលបានែកែ្ និងេធ�វិេសធនកមេទ្បងវិញ 
(vi) “ ករចុះប��ីអន�រជា ” មានន័យថា ករចុះបជាអន�រជាតិៃនគំនូរឧស្សោហកម
បានេធ�េទ្បង�សបច្បោប់េនះ 
(vii) “ សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាត ” មានន័យ   សំណុំលិខិតេស�សុំេដម្បចុះប��ីអន�រ
ជាតិ 
(viii) “
ជាត

ប��ីអន�រជាត ”    មានន័យ ជាក្រទិនន
� ័ យផ�ូវកស�ីអំពីករចុះប��ីអន�រ
ែដលបារក្សោទេដយក រិយាល័យអន�រ

េហយទិន�ន័យែដលច្បោប់េន

ឬបទប�� ត្រម�វ ឬអនុ��តឱ្យកត់្រតទុក េដយមិនមេធ្យោនូវករក្ទុក
ទិន�ន័យេនះេទ្ប ។
(ix) “ បុគល
� ” មានន័យថា រូបវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល
(x) “ អ�កដក់ពក្យ ” មានន័យ បុ គ�លែដលបានដក់េឈខ�ួនេនក�ុងសំណុំលិខិត
េស�សុំអន�រជាតិ 

(xi) “ មា�ស់សិទ� ”   មានន័យ  បុ គ�លែដលមាេឈ�ះរបស់ខ�ួក�ុងករចុះប��អន�រជាត
្រត�បានកត់្រតទុកក�ុងបអន�រជាតិ ។

(xii) “ អង�ករអន�ររដ �ភិប” មនន័ យថ      អង�ករអន�ររដ � ភិបាលែដលមានល
្រគប្រគាន់េដម្បីក�យៃនច្បោប់េនះ�សបេទតម២៧ (១) (ii) ។
(xiii) “ ភាគហត�េលខី ” មានន័យថ រដ� ឬអង�ករអន�ររដ � ភិណាមួ ែដលជាភា
ៃនច្បោប់េនះ 
(xiv) “

ភាគហត�េលខីរបស់អ�កដក់ពក្យ ”

េលខីណាមួ

មានន័យ ភាគហត�េលខី ឬភាគហត�

ែដលអ�កដក់ពក្យបាទទួលសិទ�ិកុងករដក់សំណុំលិខិតេស�ស
�

អន�រជាតកុងទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីហត�េលខី
�

េដយបានបំេពញយា៉ងេហ

លក�ខណ�មួយក�ុងចំេណាមលក�ខណ�ែដលមានែក�ុងមា្៣ ។ តមមា៣ េនេព
ែដលភាគហត�េលខីពីរឬេ្រចន ែដអ�កដក់ពក្យបានទទួលសិទ�ិក�ុងករដក់សំ
លិខិតេស�សុំអន�រជាតិ

“ភាគីហត�េលខីរបស់អ�កដក់ពក្”

មានន័យ

ភាគហត�

េលខីមួយកុងច
� ំ េណាភាគហត�េលខីទំងេនះ ែដលបាន
ប �� កុងសំណ
�
ំលិ
ុ
ខិ តេស�
សុំអន�រជាតិ 
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(xv) “

ែដនដីៃនភាគហត�េលខី ”

ែដនដីៃនរដ�េនា

មានន័យថាេនេពល ែដលហត�េលខជារដគឺ

េហយេនេពលែដលភាហត�េលខីជាអង�ករអន�ររ ភិបា គឺែដនដី

ែដលអនុ វត�សន�ិស��ែដលបេង�តអង�ករអន�ររដ � ភិេនះ ។
(xvi) “ ករិយាល” មានន័យថទីភា�ក់ងរែភាគីហត�េលខីមួដក់ឱ្យទទួលខុស្រត
ក�ុងករផ�ល់កិច�ករគំនូរឧស្សោហកែដលមាអនុភ

េនក�ុងែដដីៃនភាគហត�

េលខីេនះ ។
(xvii)

“

ករិយាល័យ្រត�តពិន ”

ជាស�័យ្របវតនូវសំណុំលិខិតេស�សុំ

មនន័ យថ ជាក រិយាល័យែដល្រត�តពិនិត
ែដលបានដក់េដម្បីសុំកិច�ករពរគំនូរឧស្

េហយយា៉ងេហចណេដម្បកំណត់ថ គំនូរឧស្សោហកម�េនះបានបំេពញលក�ថ�ី ។
(xviii) “ ករេ្រជសេរ” មានន័យ ជាសំេណ េដម្បឱ្ក ចុ ះប��ីជាអន�រជាតិ
អនុភេនក�ុែដនដីភាគហត�េលខីមួយ ។ ករេ្រជសេរសេ ក៏មានន័យផងែដរថ
ករកត្រតទុកនូវសំេណេេនក�ុងប��ីអន�រជា ។
(xix) “ ភាគហត�េលខីេ្រជសេរ”    និង “ករិយាល័យេ្រជសេ ”

មានន័យ ភាគ

ហត�េលខី និ ងករិយាល័យភាគហត�េលខី ែដលអនុ វត�ករេ្រជេរសេរៀងៗខ�ួន ។

(xx) “ ច្បោប់ឆ១៩៣៤ ”      មានន័យថ    ច្បោប់ែបានចុះហត�េលខេនទី្រក�ងទ្
ចុះៃថ�ទី ២ ែខ មិថុនា ឆ ា�១៩៣៤ ៃនកិ ច្រពមេ្
�
រព�ងទី្រក�ងទ្បោ
(xxi) “ ច្បោប់ឆ១៩៦០ ”

មានន័យថា ច្បោប់ែដលបានចុះហត�េលខេនទី្រ

ចុះៃថ�ទី ២៨ ែខ វិច�ិក ឆ ា១៩៦០ ៃនកិច្រពមេ្
�
រព�ងទី្រក�ងទ្បោ
(xxii) “ ច្ប់ បែន�មឆា�១៩៦១ ”

មាន័ យថា ច្បោប់ែដលបានចុះហត�េលខេនទី

ម៉ូណាក ចុ ះៃថ�ទី ១៨ ែខ វិច�ិក ឆា�១៩៦១ បែន�មេលច្បោប់ឆ១៩៣៤ ។
(xxiii) “ ច្បោប់បំេពញបែនឆា�១៩៦៧ ”    មានន័យថាជាច្បោប់បែន�ម ែដលបា
ចុះហត�េលខេនទី្រក�ងស�ុកហូ ចុ ះៃថ�ទី១៤ ែខកក�ដ

ឆ ា១៩៦៧ ែដលបានេធ�វិេ

ធនកម� ៃនកិ ច្រពមេ្
�
រព�ងទី្រក�ងទ្ប
(xxiv) “ សហភា” មានន័យ  សហភាទ្បោ ែដលបានបេង�តេទ្បងេដយកិច�្
េ្រព�ងទី្រក�ងទ្ប ចុ ះៃថ�ទី ៦ ែខ វិច�ិក ឆ ា�១៩២៥   និងបារក្េដយច្បោប់ឆ១៩៣៤
និង ១៩៦០ ច្បោប់បែន�មឆា១៩៦១ ច្បោប់បំេបែន�មៃនឆា�ំ១៩៦៧ និ ងច្បោប់េនះ
(xxv)

“ សន�ិបា ”

មានន័យថា សន�ិបាតដូចមានែចងេនក�ុ ២១ (១) (ក)

ឬក៏អង�ភាណាមួយេទៀត ែដលជំនួសសន�ិបាតេនះ
(xxvi) “ អង�ក ” មានន័យ អង�ករកម�សិទ�ិប��ពិភពេលក 
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(xxvii) “ អគ�នាយ ” មានន័យ អគ�នាយករបស់អង�ក ។
(xxviii) “ ករិយាល័យអន�រជ ” មានន័យ ករិយាល័យអន�រជាតិរបស់អង�ក
(xxix) “លិខិ តតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប” ្រត�វបក�សយេដយប�លិខិតតុ បករណ៍
ៃនករទទួលយកឬកយល់្រព ។
មា្២
ករអនុវតនូវកិចករព
�
រដៃទេទៀតែដលផ�េដយច្ប
ៃនភាគហត�េលខី និងេដសន�ិស��អន�រជាតិមួយចំនួ
១-   [ ច្បោប់របស់ភហត�េលខី និងសន�ិស��អន�រជាតិមួយចំនួ ] បទប្ប� �� ិៃន
ត
ច្បោ
េនះមិនប៉ះពលសំណំលិ
ុ
ខិ តេស�សុំកិច�ករពេ្រចនជ

ែដលច្បោប់ស់ភាគហត�េលខី

មួយអចផ�ល់ឱ្យ េហយក៏មិន្រត�វប ៉ះពល់ដកិ ចករពរចំេពះស
�
�ៃដសិល្ស�ៃ
សិល្បៈអនុវត

ែដលផ�ល់ឱ្េដយសន�ស��អន�រជាត

ឬមិន្រត�វប ៉ះពកិចករព
�

និងអនុ ស��ស�ីពីសិទ�ិអ�កនិពន�

ែដលបានផ�ល់ឱគំនូរឧស្សោហកតកិ ច�្រពមេ្រព�ងស�ី

ទិដ�ភាពណិជ�កម�ទក់ទងនឹងកម�សិទ�ិប�

ែដលជាឧបសម�័ន�ៃកិ ច�្រពមេ្រព�ងស�ី

ករបេង�អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក
២- [ កតព�កិចែដល្រត�វេគាតមអនុស�ទី្រក�ងបា៉រ ] ភគីហត�េលខីនីមួយៗ្រត�
េគារតបទប្ប���ិទំងទ្បោយៃនអន
ត
ទី្រក�ងបា៉រ

ែដលទក់ទងនឹងគំនូរឧស

ហកម� ។
ជំពូកទី១

សំណុំ លិខិតេស�ស
 ុំអន�រជាតិ  និង ករចុះប��ីអន�រជ
មា្៣

សិទ�ិដក់សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា
បុគ�លណាមួែដលជាពលរដ�ៃនរដ�ែដលភាគហត�េលខី
សមាជិកអង�ករអន�ររដ�ភែដលជភាគហត�េលខី

ឬក៏ ជាពលរដ�ៃនរដ

ឬបុ គល
� ែដលមាលំេនស

មាលំេនអចិៃ�ន�យ៍ មាសហ្រសពណិជ�កមឬឧស្សោហកពិត្របានិងកំពុង
ដំេណរករេនក�ុងែដនដីរបភាគហត�េលខីមួយ
សុំអន�រជាតិ ។
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្រត�មានសិទ� ដក់សំណុំលិខិតេស�

មា្៤
នីតិវិធីកុងករដក់សំណុំលិខេស�សុ
�
អ
ំ ន�រជាត
១- [ ករដក់េដយផា�ល់ឬមិន ]
ក- អ�ស័យេលករេ្រជសេរសរបស់អ�កដក់ព សំណុំលិខិ តេស�សុំអច្រត
បានដក់េដយផេនករិយាល័យអន�រជ

ឬក៏ ដកតមរយៈក រិយាល័ភាគ

ហត�េលខីរបស់អ�កដក់ពក្យ ។
ខ-ថ�ីេប មានែចងក�ុអនុកថាខណ�(កក៏ េដ
ដំណឹងេទអគ�នាតមរយៈេសចក�ី្របក

ថាសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាអមិន

បាដកតមរយៈក រិយាល័យរខួន
� ។
២-

[

កៃ្រក�ុងករប��ូកុងករណ
�
ី ដក់មិនផា�

ណាមួអទមទរអ�កដក់ពក្យ

ភាគហត�េលខីណាមួយអជូ ន

]

ករិយាល័យរបភាគហត�េលខី 

បង់កៃ្រប��ូ នមកឱ្យខ�ួន ចំេពសំណុំលិខិត

េស�សុំអន�រជាតណាមួយែដលបានដតមរយៈក រិយាល

េដម្បីជា្របេយផា�ល

របស់ករិយាល័យ 
មា្៥
ខ�ឹមសរៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា
១- [ ខ�ឹមសរៃនសំណុំលខិតេស�សុំអន�រជាតិែដច្បោត្រម� ]   សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រ
ជាតិ្រត�វេធ�ជែដលបានកំណត់ ឬេធ�ជាមួយក�ុងចំ េណាមភែដលបាន
កំណត់េហយ្រត�មាឬអមមកជាមួយេដ
(i)

ពក្យសុំចុះប��ីអន�រជាតច្បោប់េន

(ii)

ទិន�ន័យែដលបាកំណត់អំពីអក
� ដក់ពក្យ

(iii)

ចំនួនកំណត់ៃនច្បោប់ចមែដល្រត�ផលិតេទ្បងវិញ 

តមជេ្រមសរប

អ�កដក់ពក្យស ចំនួនកំណត់ៃនករផលិតេទ្បវិញេផ្សេទៀតៃនគំនូរឧស្សោហក ែដល 
ជាកម�វត�ុៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា ែដល្រត�វបង�ញរេបៀបែដលបាកំណត់  ។
ប៉ុែន�

េនេពលែដលគំនូរឧស្សោហជគំនូរទ្រមង់ពីរខេហយេនេពលែដលពសុំ

ពន្យករចុះផ្្រត�បាេធ�េទ្បង�សបតមកថាខ៥)   េនាះសំណុំលិខិតេស�សុំអន�
ជាតិអអមេដរូបសំណាកៃគំនូរឧស្សកម�តមចំនួនែដលបានកំណត
ករផលិតេទ្បងវិ។
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ជំនួសឱ្

(iv)

ករចង�ុលបង�ញផលិតផល  ឬផលិតផលទំងទ្ែដលបេង�តជគំនូរ

ឧស្សោហក ឬមានទទកទំនងជាមួយករេ្រប្គំនូរឧស្សោហកតមកកំណត់ 
(v)

ករចង�ុលបង�ញភាគហត�េលខីេ្រជសេរស

(vi)

កៃ្រមកំណត់

(vii)

ចំនុចពិេសសេផ្សងៗេទៀដូចែដលបានកំណត ។

២- [ ខ�ឹមសរបែន�មៃនសំណុំលខិតេស�សុំអន�រជាតិែដច្បោត្រម� ]
ក-េនេពភាគហត�េលខីក�យជាភាគីៃនច្បោប

ភាគហត�េលខី ណាមួ

ែដលមានក រល័យជាក រល័យ្រត�តពិនិត និងមាច្បោ របស់ខ�ួនត្រម�វឱសំណុំលិ
ខិតេស�សុំេដម្បផ�ល់នូវកិច�ករពចំេពគំនូរឧស្សោហក
កំណត់េនក�ុងអនុកថាខ (ខ)

មាននូវធាណាមួដូចបា

េដម្បីឱសំណុំលិខិតេស�សុំេនាះ្រត�វបានកលបរិេច�

តច្ប់ អជូនដំណឹងេទអគ�នាយកអំពីធាតុផ្សំទំ តមរយេសចក�ី្របក។
ខ- ធាតុផ្សំទំងទ្បអច្រត�វបានជូនដំណឹអនុកថាខណ�(ក) មានដ
ខេ្រក
(i)

ករចង�ុលបង�ញអំពីអត�ស�ៃនអ�កបេង�តគំនូរឧស្សោហកម
ែដលជាកមវត�ុៃនសំណុំលិខិតេស�សុំ

(ii)

េសចក�ីអធិ ប្បោយសេង�បអំពីករផលិតេទ្បងវិញ ឬអំពីរូបរង
របស់គំនូរឧស្សោហកែដលជាកម�វត�ុៃនសំណុំលិខិតេស�សុ

(iii)

េសចក�ីអះអង 

គ- េនេពែដលសំណំុ លិខិតេស�សុំអន�រជាតិមនូវករេ្រជសេរភាគហត�េលខី
េដបាេធ�េសចក�ីជូនដំណឹងតអនុ កថាខណ�(ក) សំណុំលិខិតេស�សុំេនាះក៏្រ
មានូវធាតណាមួយែដលជាកម�វត�ុៃនករជូនដំណក�ុងរេបៀបែដលបានកំណត ។

៣- [ ខ�ឹមសរេផ្េទៀតៃនសំណុំលិខិ តេស�សុំអន�រជតិ ] សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាត
អមា ឬអមមកជាមួយេដយធាតុេផេទៀតដូចែដលបានប��ក់េនក�ុងប�� ។
៤- [ គំនូរឧស្សោហកមួយចំនួនេនក�ុសំណំលិ
ុ
ខិតេស�សុំអន�រជាតែតមួយ  ] េយាងត
លក�ខណ�ែដលអច្រតបានកំណត

គំនូរឧស្សោហកម�ពឬេ្រច អចេធ�សំណុំលិខិតេស�

សុំអន�រជាតែតមួយបាន 
៥- [ ពកសុំពន្យោរចុ ះផ្ស ] សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិអច នូវពកសុំពន្យ
ករចុះផ្សោ
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មា្៦
អទិភ
១-  [ ករអះអអទិភា]
ក- េយាងតមា្៤
អ

ៃនអនុ ស��ទី្រក�ងបា៉រ    សំណុំលិខិ តេស�សុំអន�រជាត

មាេសចក�ី្របកសអះអងអំពីអ

ែដលបានដក�ុង

ៃនសំណុំលិខិតេស�សុំដំ បូងមួយឬេ្រច

ឬក�ុងនា្របេទណាមួជាភាគីៃនអនុស េនះ

ឬសមាជិណ

មួយៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក
ខ-

បទប�� អែចងថេសចក�ី្របកសដូចមានែចងេនក�ុ ងអខណ�(ក)ខ

េល  អច្រត�វេធ�េទ្ប បនា�ប់ពីករដក់សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា េនក�ុងករណ
េនះ បទប��្រត�វកំណត់ពីរយៈេពចុ ងេ្រកបំផុ ត ែដលអចេធ�េសចក�ី្របកសេ ។
២- [ សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិែដជាមូលដក�ុងករអះអងអំពីអទិ ] ចប់ព
កលបរិេច�ទសុំចុះប��ីនងេទះបីជាមានលទ�ផលយា៉ងណា

សំណុំលិខិតេស�សុំ

អន�រជាត្រត�សមមូលេទនឹករដក់ពក្យសុំធម�ត ក�ន័យៃនមា្៤ ៃនអនុស��
ទី្រក�ងបា៉រ។
មា្៧
កៃ្រមក�ុងករេ្រេរស
១- [ កៃ្រេ្រជសេរែដលបានកំណត] េលកែលងកថាខណ (២) កៃ្រមកំណត្រត�វប�ូល
�
នូវកៃ្រេ្រជេរសចំេពភាគហត�េលខី េ្រជសេរនីមួយៗ ។
២-

1

[ កៃ្រមក�ុងករេ្រជសេេដយែទ្ ] ភាគហត�េលខីណាមួែដលមានក រិ

ល័យជាក រិយាល័យ្រត�តពិនិត្ភាគហត�េលខីណាមួែដលជាអង�កអន�ររដ�ភិ

1

[កំណត់របស់WIPO]: អនុសសន៍ែដលបានអនុម័តេដយសន�ៃនសហភាពទ្ប:

“ ភាគីហត�េលខីទំងទ្បោយែដលេ ឬែដលបានេធ�  េសចក�ី្របកសត៧(២)     ៃនច្បោប់ឆ១៩៩៩    ឬតម្រ
៣៦(១) ៃនបទប្ប���តិរួម ្ត�វបានេល
រ
កទឺកចិត�ក�ុងេសចក�ី្របកសេនាះ ឬក�ុងេសចក�ី្របកសថ�ីមួយ ចំ លិខិត
េស�សុំអន�រជាតិែដលបានដក់េដយអ�កដក់ពក្យសុំែដលមានករផ�ល់សិទ�ិែតមួយគត់ពក់ព័ន�នឹង្រ

អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច �សបតមប��ីែដលបានបេង�តេដយអង�ករសហ្របជាជាតិ ឬ�សបតមអង�ករអន�ររ
រដ�ជាសមាជិកទំងេនាះភាគេ្រចនជា្របេទសែដលមានករចតួច ឱ្យបង�ញថាកៃ្រមេដយែទ្បក
បង់បានចំេពះករេ្រជសេរស្រត�វបានក១០%ៃនចំនួនែដលបានកំណត់ (េបចំបាច់ បមឱ្យ្រគប់េទនឹងតួេ
ធំែដលេនជិតបំផុត) ។ ភាគីហត�េលខីទំងេនាះ្រត�វបានេលកទឹកចិត�បែន�មេទៀតេដម្បីកំណត់ថាករកត់ប
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បាពក់ព័ន�នឹងសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិណាម

ែដល្រត�វបានេ្រជសេរសេទ្ប

្រពមទំងពក់ព័ន�នឹងករចុះអន�រជាតិសរេទ្បង

ែដលេកតេចញពីសំណំលិ
ុ
ខិ ត

េស�សុំអន�រជាតិេន
េ្រជសេរ

អជូនដំណឹងេទអគ�នាយតមរយៈេសចក�ី្រប

ែដលបានកំណត់ដូចមានែចងក�ុងកថាខ១)

ថាកៃ្

្រត�វជំនួសេដយកៃ្

េ្រជសេរសេដយែទ្ ែដលចំនួនៃនកៃ្រមេនះ្រត�វកំណត់ក�ុងេសចក�ី្របកស េហ
្រត�វផា�ស់ប�ូរេដយេសចក�ី្របកសេ្រក

។ ចំនួនខងេលេនអចកំណតេដ

ភាគហត�េលខីខងេលស្រមាប់រយៈេដំបូងៃនកិចករពរ ន
�
ស្រមាប់រយៈេពលៃន
ចុះប��ីសរេទ្បងវម�ងៗ
េលខីពក់ព័នបានផ�ល់ឱ

ឬ ស្រមាប់រយៈេអតិបរមាៃនកិច�កពរែដភាគ ហត�
។

ប៉ុែន�ចំនួនេនះមិនអចខ�ស់ជចំនួនសមមូលែដលករិ

ល័យៃនភាគហត�េលខី មាសិទ�ិទទួលបានពអ�កដក់ពក្យឱ្ករព      ក�ុងរយៈេពល

សមមូលតចំនួនែតមួយៃនគំនូរឧស្សោហកេទ្ប ។ ចំនួនេនះ្រត�បានបន�យតមរ
ករសន្សំែេកតេចញពីនីតិវិធីអន�រជាតិ 
៣- [ ករប��ូនកៃ្រមក�ុងករេ្រជស ] កៃ្រមក�ុងករេ្សេរសដូចមានែចងេនក�ុងក
ខណ�(១) និ ងកថាខណ (២) ្រត�ប��ូ នេដយក រិយាល័យអន�រជាតិេភាគហត�េលខី
ចំេពះកៃ្ែដលបានបង់ ។
មា្៨
ករែកត្រមកំហស
ុ
១- [ ករ្រត�តពិនិត្យសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រ ] េនេពលបានទទួលសំណុំលិខិតេស�សុ
អន�រជាតិ ្របសិនេបករិយាល័យអន�រជាតិពិនិត្យេឃញថាសំណុំលិខិតេស�សុំេនះ
មិនបានបំេពញ្រតឹម្រត�វេលក�ខណ�ៃនច្បោប់េនះ និទប�� េទ ករិយាល័យអន�
ជាតិ្រវអេ��ញឱ្យអ�កដក់ពក្យសុំេធ�ករែកក�ុងរយៈេពលណាមួយជា កំណត។
២- [ កំហុសែដលមិនបានែកត្រម�]

ក- េលកែលងអនុកថាខណ�(ខ)   ្របសិនេបអ�កដក់ពក្យសុំមអនុវត�តមក

បានអនុវត�ផងែដរចំេពះណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិែដលបានដក់េដយអ�កដក់ពក្យសុំែដលករផ�ល់សិទ�
ពក់ព័ន�ែតមួយេទនឹងអង�ករអន�ររដ�ភិបាល ឱ្យែតករផ�ល់សិទ�ិេផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កដក់ពក្យសុំពក់ព័
េលខីែដលជា្របេទសមានករអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ឬ្របសិនេបមិនែមនជា្របេរអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច គឺជារដ
សមាជិកៃនអង�ករអន�ររដ�ភិបាល

េនាះ េហយសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិនឹង្រត�វ្រគប់្រគងផា�ច់មុខេ

១៩៩៩ ។
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អេ��ញក�ុងេពលែដលបាកំណត់េទ

សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិ្រត�វចត់ទុក

េបាះបង់េចល 

ខ-ក�ុងករណីែដលមានកំហុសពក់ព័នឹ ងមា្៥(២)

ឬ

ពកព័ន�នឹងលក�ខណ�

ពិេសសែដលភាគហត�េលខីមួយបានជូនដំណឹងេទអគ�នតមបទប� �

្របសិនេប

អ�កដក់ពក្យសុំមិនបានអនុវត�តមករអេ��ញក�ុងេពលកំណត់េទ សំណុំលិខិតេ
អន�រជាតិ្រត�វចត់ទុកថាមិនបានកំនត់អំពីករេ្រជសេរសភាគីហត�េ ។
មា្៩
កលបរិេច�ទសុំចុះប��ីសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា
១- [ សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិែដលបានដក់េដយផ ] េលកែលងកថាខណ (៣)
េនេពលែដសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាត បានដេដយផ ល់ េនករិយាលអន�រជាត
កលបរិេច�ទសុំចុះប��

្រត�វែតកលបរិេច�ទែដករិយាល័យអន�រជាតិ ទបានូវ

សំណុំលិខិ តេស�សុំអន�រជាតិេន ។
២- [ សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិែដលបានដមិ នផា�ល់ ] េនេពលែដលសំណុំលិខិ
េស�សុំអន�រជាតិបានដក់តករិយាល

ៃនភាគហត�េលខីរបស់អ�កដក់ពក្យស

កលបរិេច�ទសុំចុប��ី ្រត�វបានកំណតមកលបរិេច�ទែបាែចង  ។
៣- [ សំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិែដលមកំហុសមួយចំនួន ] តកលបរិេច�ទែដ
ករិយាល័យអន�រជាតិបានសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិ េនេសំណុំលិខិតេស�
សុំអន�រជាតិមកំហុស

ែដលអចកំណត់បានកំហុសែដលបណ
ា�លឱ្យមា

ពន្យោរេកលបរិេច�ទសុំចុះប��ីសំណុំលិខិ តេស�សុំអន�រជាតិ

កបរិេច�ទសុំចុះប��ី

្រត�វែតជាកលបរិេៃនករែកត្រមកំហុសែដលករិយាលអន�រជាតបានទទួល ។
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មា្១០

2

ករចុះប��ីអន�រជាតកលបរិេច�ទចុះប��ីអន�រជាតិ ករចុះផ្សោច្បោប់ចម
សំងត់ៃនករចុះប��ីអន�រជ
១- [ ករចុះប��ីអន�រជាត ] ករិយាល័យអន�រជាតិ្ចុ ះប��ីគំនូរឧស្សោហកនីមួយៗ
ែដលជាកម�វត�ុៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាភា�

េនេពលែដលក រិយាអន�រជាតិ

បានទទួលនូវសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិេនេពលមានករេស�ឱ្យែកត្រមត
មា្៨

្រត�វចុះប��ីភា�មបនា�ប់ពីបានទទួលករែកត្រម�វែដលបានេស

្រត�ទទួល

ចុះប��ី េទះបីជាមាន ឬករពន្យោរករចុតមា្១១ ក៏ េដ ។
២- [ កបរិេច�ទចុ ះប��ីអន�រជាតិ]
ក- េលកែលងអនុកថាខណ�(ខ) កលបរិេច�ទចុះប��ីអន�រជា ជកបរិេច�ទសុំ
ចុះប��ីសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិ ។
ខ-

តកបរិេច�ទែដលករិយាល័យអន�រជាតិទទួលបានសំណុំលិខិតេស�

អន�រជាតិ េនេពលែដលសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិមានកំហុសពក់ព័ន�ន៥(២)
កបរិេច�ទចុ ះប��ីអន�រជាត

ជាកលបរិេច�ទែដលករិយាល័យអន� រជាតិទទួល

ែកត្រម�វកំហុ ឬកលបរិេច�ទសុំចុះប��ីសំណុំលិខិតេស�សុំអន� េដយយកកលបរិេច�
មួយណាែដលេ្រកយេ
៣- [ ករចុះផ្ ]
ក-

ករិយាលអន�រជាត្រត�ចុ ះផ្សករចុះប��។

ក�ុងែដនដីៃនភាគ ហត�េលខី

ទំងអស ករចុះផ្សោយេនះ្រត� វចថាមានលក�ណសធារណៈ្រគប់្រ

េហយ

មិនត្រម�វឱ្យមាផ្សោយជាសធារណេទៀតពីមា�ស់សិទ� េទ្ប ។
ខ-

ករិយាលអន�រជាតិ ្រត�វផ�ច្បោប់
េ
អំពីករចុះផ្សោយករចុះប��ីជាត

េទកន់ករិយាល័យេ្រជសេរសនីមួ

2

េនេពលអនុម័តមា១០ សន�ិសីទករទូតបានយល់ថា មា្រតេនះមិនអចររំងដល់ករទទួលបានសំណុ

សុំអន�រជាតិ ឬករចុះប��ីអន�រជាតិេដយអ�កដក់ពក្យសុំ ឬមា� ស់សិទ�ិ ឬបុគ�លណាមា�ក់ែដលមាន ករ
ដក់ពក្យសុំឬមា�ស់សិទ
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៤- [ កររក្សោករសំងត់មុ នករ ] េលកែលងកថាខណ � (៥) និងមា្១១(៤)(ខ)
ករិយាយអន�រជាតិ្រត�វរក្សោករសំងត់ៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជករចុប��ី
អន�រជាតនីមួយៗ រហូតដល់មាករចុះផ្សោយ
៥- [ ច្បោប់ចមសំងត់]
ក-បនា�ប់ពបនចុ ះប��ីភា�

ករិយាល័យអរជាត្រត�វេផ�ច្បោប់ចមៃនករចុះប��

អន�រជាតិ ជាមួយនេសចក�ីអះអងែដលពក់ព័

ឯកសរ ឬរូបសំណែដលភា�ប

ក�ុងសំណំលិ
ុ
ខិតេស�សុំអន�រជាតិេទកន់ករិនីមួយៗ
មកកន់ករិល័យអន�រជាត

ថករិយាលខ�ួនចង់បា

ែដលបានជូនដំណឹ
ច្បោប់ចមេនះេហយករិ

ល័យេនះ្រត�វបានេ្រជសេក�ុងសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតិ 
ខ-

រហូតដល់មានករចុះផ្រចុ ះប��ីអន�រជាតិេដយកល័យអន�រជាតិ

ករិយាល្រតវរក្សសំងត់នូករចុះប��ីអន�រជានីមួយៗ
បានក រិយាល័យអន�រជាតិមកឱ្យខ�ួន

ែដលមានច្បោប់ចម�ង្

េហយករិយាល័យអចេ្របាស់ច្បោប់

េនះស្រមាប់ែតេគាលបៃនករ្រត�តពិនិត្យកប��ីអន�រជាតិ និងស្រមាប់ែត
បំណងៃនករដក់ពក្យសុំករពរគំនូរឧស្សោហកម� ែដលបានដកនាភាគីហត
េលខីែដលករិយាល័យមានសមត�ក

។ ជពិេសសករិយាល

មិ ន្រត�វផ្សព�ផ

ខ�ឹមសរៃនកចុ ះប��ីអន�រជាតិេទឱ្យបុគ�ល ក់េនេ្រករិយាល

េ្រកមា�ស

សិទ�ិៃនករចុះប��ីអន�រជាេនាះេទ េលកែលងែក�ុងេគាលបំណៃននីតិវិធីរដ�បាល ឬ

ច្បោប់ែពក់ព័ន�នឹងវិវទេសិទ�ិក�ុងកដកសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាត

ែដលជាមូ

ដ�នៃករចុះប��ីអន�រជាតិ  ចំេពះនីតិវិធរដ�បាល ឬ ច្បេនះ ខ�ឹមសរៃនកចុះ
ប��ីអន�រជាតអច្រតបង�ជាសមា� ែតចំេព

ភាគទំងទ្បោយែដលពក់ក�ុងនី តិ

វិធីេនះែដលមាកតព�កិច�េគារពករសំងត់ទនឹងករបង�ញ
មា្១១
ករពន្យោរករចុ

១-[ បទប្ប� ��ិៃន
ត
ច្បោប់រភាគហត�េលខីស�ីពីករពន្យោរករចុ ]
ក-

េនេពច្បោប់របស់ភហត�េលខីែចងអំពីករពន្យោរករចុះផ្សោយគំ

ហកម�កុងរយៈេពលែដលត
�
ិ ចជារយៈេពលកំណត់ 
េទអគ�យកតមរយៈេសចក�ី្របមួយ
ពន្យោរេ ។
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ភាគហត�េលខីេនា្រត�ជូនដំណឹង

អំពីរយៈេពលែដលអអនុ ��តបាៃនក

ខ-

េនេពច្បោប់របភាគហត�េលខី មិនបានែចងអំពីករពន្រចុ ះផ្សគំនូរ

ឧស្សោហកេទ 

ភាគហត�េលខី្រត�វជូដំណឹងអគ�នាយកអំពីប� េនះតមរយេសចក�ី

្របក ។
២- [ ករពន្យោរករចុះ ] េនេពលសណុំលិខិ តេស�សុំអន�រជាតមាពកសុំពន្យោ
ករចុះផ្ស្រត�េធ�ករចុះផ្
េនេពផុតរយៈេពលកំណត់

(i)

្របសិនេបគា�ភាគហត�េលខី្រត�បានេ្រជ

េរសេនក�ុងសំណុំលិខតេស�សុំអន�រជាតបា្រកសតកថាខណ �(១) ឬ
(ii)   េនេពភាគហត�េលខីណាមួ្រត�បានេ្រជេរសេនក�ុងសំណុំលិខិតេស�សុ
អន�រជតិែដលបា្របកតកថាខណ�១)(ក)
ដំណឹងក�ុងេសចក�ី្របកសេ

េនេពលផុតរយៈេពែដលបានជូ

ឬេនេពមានភាគីហត�េលខីេ្រជសេរសេ្រចនជា

េនេពផុតរយៈេពលខ�ីបំផុ តដូចបានជូនដំណឹងក�ុងេសចក�ី្រប ។
៣-

[

្រប្រពឹត�កម�ពកសុំពន្យេនេពករពន្យោរអចេធ�បតច្បោែដល្រត�

អនុវត�

]

េនេពលមានករេស�ករពន្យោករចុះផ្សភាគហត�េលខីណាមួ

ែដល្រត�បានេ្រជេរសេនក�ងសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតបា  

្របកសត

ខណ�(១)(ខ)  ករពន្យោរករចុមិ នអចេធ�េទ្បតច្បោប់របខ�ួនបនេទ្ប ។

(i) េលកែលងចំនុច(ii) ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វជូនដំណឹងេទអ�កដក់។

ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វបដិេសធពក្យសុំពន្យោរករចុះផ្សោកុងរយៈេពល
�
ែដលបានកំណត

អ�កដក់ពក្យសុំមិដកករេ្រជសេរសភាគីហត�េលខីខងេ

រយៈលិខិតជាលយលក�ណ៍អក្សរេទក ន់កអន�រជាត ។

(ii) ជំនួសឱ្យកភា�ប់កផលិតេទ្បងវិញៃនគំនូរឧស្សោហ េនេពែដលសំណំុ
លិខិតេស�សុំអន�រជាតិ្រត�វបានភា�ប់មកជាមរូបសំណាគំនូរឧស្សោហកម �   ក
ល័យអន�រជាត

្រត�វបដិេសធករេ្រជសេភាគីហត�េលខីេននិង្រត�វជូនដំណ ងេទ

អ�កដក់ពក្យសុំអំពីេរឿង។
៤-

[សំេណសុំឱ្យមករចុះផ្មុ នឬ

សំេណសុំឱ្ទទួលបាសិទ�ិពិេសសចំេពក

ចុះប��ីអន�រជាតិ]
ក- េពលណាក៏បានក�ុងរយៈេៃនករពន្តកថាខណ (២)   មា�ស់សិទ�ិអ

េស�សុំចុះផ្សោយនូវគំនូរឧស្សោណាមួយឬទំងអ
អន�រជាត

ែដលជាកម�វត�ុៃករចុះប��

។ េនក�ុងករណីេនះ រយៈេពពន្យគំនូរឧស្សោហកមួយ ឬេ្រច្រត�វប
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ចត់ទុកថាផរយៈេពលតកលបរិេច�ែដល ករិយាល័យអន�រជទទួលបានសំេណ
េនះ ។
ខ- េពលណាក៏បានកងរយៈេពលៃនករពន្យោរតមក (២) មា�ស់សិទ�ក៏អ

េស�សុំ េទក រិយាល័យអន�រេដម្បីផ�ល់ឱ្យភាគ៣ ែដលបានប��ក់េដយមា�ស់សិ
នូវស្រមង់ៃនគំនូរឧស្សោហកម�ណាមួយឬទំងអស់ែដលជាកម�វត�ុ ៃនករចុះប��ី
ឬអនុ��តឱ្យភាេនះមានសិទ� ិេលគំនូរឧស្សោហកម�េ ។
៥-  [ករេបាះបង់ និងករក្ ]

ក- េពលណាក៏បានក�ុងរយៈេពលៃនករពន្យោរតម២) ្របសិនេបមា�ស

សិទ�ិបានេបាះបករចុះប��ីអន�រជាតិចំេពះហត�េលខីេ្រជេរសទំងអស់ េនាះគំន
ឧស្សោហកមួយឬេ្រចែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីអនជាតិមិន្រត�វបានចុះផ្សោយ
។
ខ-

េពលណាក៏បានក�ុងរយៈេពលៃនករពន្យោរតម២)

មា�ស់សិទ� ិក្រមនូវគំនូរឧស្សោហក

្របសិេប

មួយឬេ្រចនែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីអន�រ

គំនូរឧស្សោហកមួយឬេ្រចេផ្សេទៀត

ែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីអន�រជាតិមិន្

បានចុះផ្សោយេទ្ប
៦-  [ ករចុះផ្សោយ កផ�ល់កផលិតេទ្បងវិញ]
ក- េពលផុតកំណត់រយៈេពលពន្យ តបទប្ប� �� ិៃនមា្រតេនះ ករ
ត
អន�រជតិ្រត�វចុះផ្សោយករចុះប��ីអន� ែដលជាកម�វត�ុៃនករបង់កៃ្រមកំ។
្របសិនេបកៃ្រមមិនទន់បានបង់តមករក ករចុ ះប��ីអន�រជាតិនឹង្រត�វលុបេ
េហយមិន្រត�វេធ�ករចុះផ្េទ្ប ។
ខ- េនេពសំណំលិ
ុ
ខិតេស�សុំអន�រជាតិ្រត�វបានភា�ប់េដយរូគំនូរឧស្
ហកម�មួយឬេ្រចន �សបតមម៥(១)(iii)    មា�ស់សិទ� ្រត�ភា�ប់នូវចំនួនកំណត់ៃច្បោ
ចម�ងៃនករផលិតេទ្បងវិញៃនគំនូរឧស្សោនីមួយែដលជាកម�វត�ុៃនសំណុំលិខិតេស�សុ
េទកន់ក រិយាល័យអន�រជាតិរយៈេពលណមួយជកំណត់  ។
សិទ�ិមិនបានេធ�ដូេច�េទ

ក�ុងករណីែដលមា�ស

កចុ ះប��ីអន�រជាតិនឹង្រត�វបដិេេហយមិ ន្រត�វេធ�ករច

ផ្សោយេទ្ប។
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មា្១២
ករបដិេស
១- [ សិទ�ិបដិេសធ

] េនេពលែដលលក�ខណ�េដម្ផ�ល់នូវកិ ចករពរ
�
ច្បោ ៃនភាគ

ហត�េលខីមិនបានបំេពញចំេពគំនូរឧស្សោហកណាមួយ ឬទំងអស់ែដលជាវត�ុ
ៃនករចុះប��ីអន�រជាតិ ករិយាល័យភាគហត�េលខីេ្រជេរសណមួយ អចបដិេស

អនុភាពេលែផ�កណាមួយ ឬទំងអស់ៃនករចុះប��ីអន េនក�ុែដនដីរបស់ភាគ ហត�
េលខីេនះ   លុះ្រតែតគករិយាល័មួយ  អចបដិេសធអនុេលែផ�កណមួយ
ឬទំងអស់ៃនករចុះប�អន�រជាត េដមូលេហតុថាលក�ខណ�ទក់ទងនឹងទ្រមង់ ឬខ
សរៃនសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជា

ែដលបានែចងក�ុច្បោប់េឬក�ុងបទប��  ឬជាក

បែន�មេលច្បោប់ឬបទ
ប ��េ ឬេផ្សងពច្បោប់ឬបទ
ប ��េ

មិនបាបំេពញតច្បោ

ៃនភាគហត�េលខីែដលពក់ព័ន�
២- [ ករជូនដំណឹងអំពីករបដិេស]
ក-

ករិយាល័យ្រត�វជូនដំតមេសចក�ីជូនដំណឹេទកន់កយាល័អន�រ

ជាត អំពីករបដិេសអនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រ ក�ុងរយៈេពលែដលបាកំណត់ ។

ខ-     េសចក�ីជូនដំណឹងៃនករបដិេសណាមួ       ្រត�វប��ក់ពីមូេហតុ ៃនក

បដិេសធេនះ ។
៣- [ ករប��ូេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករបដិេសធវិធានករេដះ ]    
ក-

ករិយាលអន�រជាតិ្រតប��ូ នជាបនា�ន់នូវច្បោប់ចម� ងៃន េស ជូនដំណឹង

អំពីករបដិេសធេទកន់មា�ស់សិទ�
ខ- មា�ស់សិទ�ិ្តរ ទទួលវិធានករេដះដូចគា �   ្របសិនេបគំនូរឧស្សោ
ណាមួយែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីអន�រជាតិ ក៏ជាកម�វត�ុៃនសំណុំលិខិតេសេដម្បី
ផ�ល់កិចករពរ
�
េ្រកមច្បោប់ែដលអចអនុ
នូវករបដិេសធេនាះ

ចំេពករិយាល័យែដលបានប�

វិធានកេដះ�សយេនះយា៉ងេហ

លទ�ភាពៃករ្រត�តពិនិត្យេទ្បង

ឬករពិនិត្យេទ្បងវិញៃនករបដ

្របឆាំងនឹងបដិេសធ ។
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្រត�វភា� នូវ
ឬករប�ឹងតវ

3

៤- [ ករដកករបដិេស] ករបដិេសធណាមួយអច្រត�វេទវិញនូវែផ�កណាមួយ
ឬ ទំងអសេនេពលណាមក៏បាេដយក រិយាល័យែដលបានប��ូនករបដិេស
។
មា្១៣
លក�ខណ�ពិេសសស�ីអំពីកររួមប�ូលែតមួយៃនគំនូ
�
១-

[ ករជូនដំណឹងអំពីលក�ខណ ពិេសស ] េនេពលែដភាគហត�េលខីក�យជាភា

ៃនច្បោប់េនះ ភហត�េលខីណាមួយែដលច្បរបស់ខ�ួនទមទរឱ្យគំនូរែកម�វត�ុ
ៃនសំណុំលិខិតេស�សុំែតមួយេគារតលក�ខណ�ៃនកររួមប�ូលែតមួយៃនគំនូរ 
�
កររ
ប�ូល
� ែតមួយៃនផលិតផល 
ឈុតែតមួយ

ឬកររួមប�ូលែតមួ
�
ៃនករេ្រប្របាស់ ឬស�កុង
�

ឬជាកផ�ំៃនវត�
ុ
ុ

ឬទមទរឱ្យមគំនូរែដលឯករជនិងែដលអ

ែញកបាអច្រតបានទមទរឱ្យដក់កុងសំណ
�
ុំលិខិតេស�សុំែតមួយ 
ដំណឹងេទអគ�នាអំពីេរឿងេនះក�ុងេសចក�ី្របកសម

។

ប៉ុ ែន�

អជូន

េសចក�ី្របកេនះ 

មិ ន្រត�វប៉ះពល់ដសិទ�ិរបស់អ�កដក់ពក្យសុំក�ុង�ូល
� នូវគំនូរឧស្សោហកម�ពីរ 
េ្រចនក�ុងសំណុំលិខិតេស�សុំអនរជាតិែតមួយ�សបតមម៥(៤)បានេទ េទះបីេសំណុំ
លិខិតេស�សុំ បានេ្រជសេរភាគហត�េលខី ែដលបាេធ�េសចក�ី្របកសក៏េដ
២- [ អនុភាពៃនេសចក�ី្រ ] េសចក�ី្របកេនះ្រត�អនុ ��តឱ្ករិយាលៃន
ភាគហត�េលខីែដលបានេធ�េសចក�ី្របេនះ
ជាតិដូមានែចងក�ុងមា១២(១)

បដិេសធអនុភាពៃនករចុះប��ីអ

រហូតដល់បាេគារពតលក�ខណ�ែដលភគីហត�

េលខី េនះបានជូនដំណឹ ។
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េនេពលអនុម័ត្រ១២(៤) មា្១៤(២)(ខ) និង្រប១៨(៤) សន�ិសីទកទូតបានយល់ថា ករដកករបដ

េដយក រិយាល័យែដលបានជូនេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករបដិយកទ្រមង់តមេសចក�ីអះអង ែដលក
ល័យពក់ព័ន�បានសេ្រមចទទួលយកអនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រជាតិ ចំេពះគំនូរឧស្សោហកម�ទំងទ្ប
ហកម�មួយចំនួនែដលពកព័នន
� ឹងេសចក�ីជូនដំណឹងៃនករបដិេសធ ។ ក៏្រត�វយល់ផងែដរថាក� ុង រយៈេពលែដល
អនុ��តប��ូ នេសចក�ីជូនដំណឹងៃនករបដិេសធ ក រិយាល័យមួយអចេផ�េសចក�ីអះអងែដលខ�ួនបានសេ្រ
យកអនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រជាតិ េទះបីេបករិយាល័យេនះមិ នបានប��ូនេសចក�ីជូនដំណឹងៃធក៏េដយ
។

16

៣- [ ករបងកៃ្របែន�មចំេពកបំ ែបកករចុះប��ី ] បនា�ប់ពីមានេសចកជូនដំណឹង
អំពីកបដិេសធ�សបតមកថាខ (២) េនេពលែដករចុះប��ីអន�រជាតិ្រតនបំែបក
េនករិយាលពក់ព័ន េដម្បតទល់នឹ ងមូលេហតុ ៃនករបដិេស ដូចបានកំណតកុង
�
េសចក�ីជូនដំណឹង ករិយាល័យ្រត�វមានសិទកៃ្រមចំេពះសំណុំលិខិតេស�សអន�រជាត
បែន�មនីមួយៗ

ែដលជាករចំេដម្បីេជៀសវមូលេហតុៃនករបដិេសេនះ។
មា្រ១៤
អនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រ

១- [ អនុភដូចគា�េទនឹងករសំណុំលិខិតេស�សុំតច្បោប់ែដលអចអនុវត ]
ចប់ពីកលបរិេចៃនករចុះប��ីអន�រជាត ករចុះប��ីអន�រជាតិ្រត�យា៉ងេហណាស
នូវអនុភាពដូចគា�េនភាគីហត�េលខេ្រជសេរនីមួយៗ

េទនឹងករដសំណុំលិខិត

េស�សុំឱ្យករពធម�តៃនគំនូរឧស្ហកម�តមច្បោប់ៃនហត�េលខីេនះ ។
២- [ អនភាពដូចគា�េទករផ�លកិ ចករពរ
�
ច្បោែដលអចអនុវត�ប ]
ក-ករិយាលៃនភាគហត�េលខី េ្រជសេរនីមួយៗ
ករបដិេសធ�សបតមម១២

ែដលមិនបានជូនដំណឹងអំព

ករចុះប��ីអន�រជាតិ្រត�វមានអដូចគា�េទនឹង

ផ�ល់កិចករពរគំន
�
ូរឧហកម�តច្បោប់របស់ភហត�េលខីេនះ
កលបរិេច�ៃនករផុតកំណតរយៈេពលែដលបានអនុ��

េដយពុឱ្ហួសពី

ឱ្ករិយាល័យេដម្បីជ

ដំណឹងអំពីករបដិេសធ  េដយពុំឱ្ហួសពីរយៈេពលែដលបានកំណត     េនក�ុងេសចក�
្របកសេនេពលហត�េលខីបានេធ�េសចក�ី្របកែដលពក់ពន�តមប�� ។

4

ខ - េនេពលែដលក រិយាៃនភាគហត�េលខី េ្រជសេរ បានជូនដំណឹងអំពករ
បដិេសធេហយេ្រកយមកក៏បានដកនូវករបដិេសធេលែផ�កណាមួយ ឬទេនា
មកវិញ 
ភាដូចគា

េនេពលែដលមានករដកករបដិេសករចុះប��អន�រជាតិ្រត�វមាន
េទនឹកផ�ល់កិច�ករពរគំនូរឧហកម�តច្បោប់ៃនភហត�េលខី េនះ

េដយពុឱ្ហួសពីកលបរិេច�ៃនករដកកបដិេសធ ។
គ-

អនុភាពែដលផ�ល់ឱ្យចំេពះករចុះប��ីរជាតិ តកថាខណ�េនះ្រត�

អនុវត�ចំេពះគនូរឧស្សោហកម�មឬេ្រច

4

េមលកំណត់េជងទំព័រពក់ព័ន�នឹងមា១២(៤) ។
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ែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីដបាទទួលពី

ករិយាល័យអន�រជាតិតករិយាល័យេ្រេរស

ឬ្របសិនេបម

ដូចែដលបា

វិេសធនកមេនក�ុងនីតិវិធចំេពះមុករិយាល័យេ ។
៣- [ េសចក�ី្របកសសពីអនុភាពៃនករេ្រជសេរសភាគីហត�េលខីរបស់អពក្យសុំ]
ក- ភាគហត�េលខី ណាមួយែដលមានករិយាល័យជាករិយាល័យ្រត� តព
ជូនដំណឹងេទអគ�នាតមរយៈេសចក�ី្រប ថាករេ្រជសេរស ហត�េលខីេនកុង
�
ករចុះប��ីអន�រជាតិគអនុភាពេទ្ប េនេពលភាហត�េលខីគឺ ជភាគហត�េលខីរបស់
អ�កដក់ពក្យសុំ 
ខ-

េនេពភាគហត�េលខីែដលបាេធ�េសចក�ី្របកសដូចមានែចក�ុងអនុក

ថាខណ (ក) ្រត�វបងកុងសំណ
�
ុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតក�ុងនាជភាគហត�េលខីរបស់អ�ក
ដក់ពក្យផងនិងកុងនាជភា
�
គ ហត�េលខីេ្រជេរសផង ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�
េសធករេ្រជសេរសភាគីហត�េ។

មា្រ១៥
េមាឃភ
១- [ លក�ខណ�ៃនឱកសករ ] ករ្របកឃភាព អំពីអនុភាពេលែកណាមួយ
ឬទំងអស់ៃនករចុះប�អន�រជាតេនក�ុងែដនដីរបសភាគហត�េលខី

េដយអ ធរមា

សមត�កិច�ៃនភាគីហត�េលខីេ្រជសេរ មិ នអច្របកសេដយគា�នឱកសមរម្
ឱ្យមា�ស់សិទ�ិមាលទ�ភាពក�ុងករករពរសិទ
ន
�
ិរេនាះេទ។

២- [ េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីេមាឃភា ] ករិយាលេនក�ុែដនដីរបស់ភាគីហត�េលខី
ែដលអនុភាពៃនករចុះប��ីអន�រ្រត�បាេធ�េមាឃភ ្រត�វជូនដំណឹងេទកន់ក
ល័យអន�រជាតិ ្របសិនេបក រិយាល័យបាអំពីេមាឃភេនះ។
មា្រ១៦
ករកត់្រតករផា�ស់ប�ូរ 
ន ិងប��េផ្សងេទៀតស�ីអំពីករចុះប��ី
១- [ ករកត់្រតករផា�ស់ប� ូរ 
ន ិងប��េផ្ស ] ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត� វកត់្រ
ប��ីអន�រជាតិដូចបានកំណ នូវ៖
    (i)

កផា�ស់ប�ូរមា�ស់កម�សិទ ៃនករចុះប��ីអន�រជាចំេពះភាហត�េលខី

េ្រជសេរណាមួ ឬទំងអស និងចំេពគំនូរឧស្សោហកណាមួយឬទំងអស ែដលជ
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កម�វត�ុៃនករចុះប��ីអន�រជាត លុះ្រតមាស់កម�សិទ�ិថ�ីមាសិទ�ិដកសំណុំលិខិតេស�សុំ
អន�រជាតិតមម៣
    (ii)

កផា�សប�ូរេឈ�ះ ឬអសយដ�នរបស់មា�ស់កម�សិ

    (iii)   ករែតងតតំណងៃនអ�កដក់ពក្យសុំ ឬមសិទ�ិ និង
អង�េហតុ េផ្សងេទៀែដលពក់ព័ន�នឹអ�កតំណាេនះ
(iv)

ករេបាះបសិទ�ិៃនករចុះប��ីអន�រជាេដយមា�ស់សិទ�ិទក់ទង

ភាគហត�េលខីេ្រជសេរសណាមួយឬទំងអ

(v)    ករក្រមណាមួយៃករចុះប��ីអន�រជាេដយមា�ស់សិទេទគំនូរ
ឧស្សោហកមួយឬេ្រចែដលជាកម�វត�ុៃនករចប��ីអន�រជាត ទក់ទងនឹភាគហត�េលខី
េ្រជសេរសណាមួយឬទអស់

(vi)

ករ្របកសេមាឃភាពអំពីអនុភាពៃនករចុះប��

េនក�ុ

ែដនដីៃនភាគហត�េលខី ចំេពគំនូរឧស្សោហកណាមួយឬទំងអែដលជាកម�វត�ុៃនក
ចុះប��ីអន�រជាត េដយអជា�ធរមានសមត�កិច�ភាគីហតេលខីេ្រជសេរ ។

(vii) អង�េហតុពក់ព័នេផ្សេទៀតដូចមានេនក�ុងបទប�
សិទ�ិែដលមានេលគំនូរឧស្សោហណាមួយ

ទក់ទងនឹ

ទំងអសែដលជាកម�វត�ុៃនរចុ ះប��ី

អន�រជាតិ ។
២- [ អនុភាពៃនករកត់្រតក�ុងប��ីអន� ] ករកត់្រតណាមួយដូចមានែចងក�ុងច
(i), (ii), (iv), (v), (vi) និងចំនុច (vii)ៃនកថាខណ�១) ្រត�វមានអនដូច ករកត់្េនា
បានេធ�ក�ុងប��ីៃករិយាលរបស់ភាគហត�េលខីពក់ព័ននីមួយៗ
ហត�េលខី អជូនដំណឹងេទអគ�នាតមរយៈេសចក�ី្រប

េលកែលងែតភាគ
ថាករកត់ដូចមា

ែចងក�ុងចំនុច(i)ៃនកថាខណ (១) មិ នមានអនុភាពេនក�ុហត�េលខីរហូតដល់ករិ
ល័យៃនភាគហត�េលខីបានទទួលនូេសចក�ីអះអ
្របកេនះ។

ឬឯកសរដូចបកំណត់កុងេសចក
�
�ី

៣- [ កៃ្រម ] ករកត់្រតណាមួយែដលបាេទ្បងតថាខណ�១) អជាកម�វត�ុៃ
ករបង់កៃ្រម 
៤- [ ករចុះផ្ ]   ករិល័យអន�រជាតិ្រត�វ ចផ្សេសចក�ីជូនដំណឹង អំពីករកត
្រតណាមួយែនេធ�េទ្បងតកថាខណ�១) ។ ករិយាល័យអន�រជ្រត�វេផ�ឯកស
ៃនករចុះផ្សេសចក�ីជូនដំណឹង

េទកន់ករិយាល័យភាគហត�េលខីពក់ព័ននី

មួយៗផងែដរ ។
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មា្រ១៧
រយៈេពលដំបូង និងករចុះប��អន�រជាតិសរេទ្បងវិញ រយៈេពលៃនកិចករព
�
១- [ រយៈេពលដំបូងៃនករចុះប��ីអន�រជា ] ករចុះប��ីអន�រជាតិ្រត�សុពលភាពក�ុង
រយៈេពល ្របា៥) ឆា�ដំបូង គិតចប់ពីកលបរិេច�ទចុះប��ីអន�រជាតិ
២- [ ករចុះប��ីអន�រជាតិសរេទ្ប ] ករចុះប��ីអន�រជាតិអចេធ�សរេទ្បង
ក�ុងរយៈេពលបែន�ម្របា៥)ឆា�

េដ�សបតមនីតិវិធី  េហ្រត�វបង់កៃ្ែដលបា

កំណត់ ។

៣- [ រយៈេពលៃនកិ ចករពរេ
�
ន
ហត�េលខី េ្រជសេរស]
ក�ុង

ក- រយៈេពលៃនកិច�ករពរេងភា
ន
គ ហត�េលខីេ្រជសេរសនីមួយ ្រត�វមានរ

េពលដប់្រប(១៥)ឆា�គិតចប់ពីកលបរិេច�ទៃនករចុះប��ីអន�រ

ឱ្យែតករចុះប�

អន�រជាតិ្រត�វបានេធ�សរេទ្ប និ ងេលកែលងែតអនុ កថាខណ�(ខ) ។
ខ- េនេពច្បោប់របស់ភហត�េលខី េ្រជសេរសែចងរយៈេពកិ ចករព
�
េ្រច
ជាដប់្របា១៥)ឆា�

ចំេពះគំនូរឧស្សោហ

ច្បោប់របស់ភហត�េលខីេ្រជសេរ

ែដលកិ ច�ករពរេនាះ្រត�វបានផត

រយៈេពលៃនកិ ច�ករពេនះ្រត�មាដូចគា�េនឹង

រយៈេពលែដលច្បោប់របស់ភហត�េលខី បានែច

ឱ្យែមាករចុះប��ីអន�រជាតិ

េទ្បងវិ ។
គ- ភាគហត�េលខីេ្រជសេរសនីមួយ ្រត�វជូដំណឹងេទអគ�នាតមរយៈេសចក�
្របកអំពីរយៈេពលអតិបរមាៃនកិច�ករ ែដលច្បោប់របស់ភហត�េលខី បានែច។
៤- [

លទ�ភាៃនករចុះប��ីសរេទ្វិញែដលមានក្រម ] អចេធ�ករចុះប��ីអន�រជា

សេទ្បងវិចំេពះភាហត�េលខីេ្រជសេរណាមួយ ឬទំងអស់ នចំេពះគំនូរឧស
ហកម�ណាមួ ឬទំងអសែដលជាកម�វត�ុៃនករចុះប��ីអន�រជាត
៥- [ ករកត់្រត និងករចុៃនករចុះប��ីសរេទ្បងវ ] ករិយាល័យអន�រជាតិ្រ
កត់្រតករចុះប��ីសរេទ្បងវិញក�ុងប��ីអន� រជា្រត�ចុ ះផ្សេសចក�ីជូនដំណឹងអំពី
អនភាពៃនករចុះប�� ី ។ កល័យអន�រជាតិ្រត�វផ�ច្បោប់
េ
ៃនករចុះផ្េសចក�ី
ជូនដំណឹងេទកន់ករិយរបស់ភាគហត�េលខី នីមួយៗែដលពក់ព័ន។
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មា្១៨
ពត៌មានស�ីអំពីករចុះផ្សោយករចុះប��ីអន
១- [ ករទទួលបាននូវពត៌ ] ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វផ�ល់ឱ្យបុគ�លណាមា�ក
េស�សុំនូវស្រមងេចញពីប��ីអន�រជាតិ ឬ ពត៌មានស�ីអំពីខ�ឹមសរៃនប��ីអន�រជាតិច
ករចុះប��ីអន�រជាតិណាមួយែដលបានចុ េដ្រត�វបង់កៃ្រមតកំណត់ ។
២- [ ករេលកែលចំេពះករ
ប ��តច្បោ ] ស្រមងេចញពីប��ីអន�រជាតិែដបា
ផ�ល់ឱ្យេដយករិយាល័យអន�
ភាគហត�េលខីនីមួយ ៗ ។

្រត�វេលកែលងពលក�ខណ�ណាមួយៃករប��កកុ�ង

ជំពូកទី២

បទប្ប� �ត�រដ�បាល 
មា្រ១៩

ករិយាល័យរួមៃនរដ�មួយចំន
១- [ េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករិយាល័យរ ] ្របសិនេបរដ�មួយចំនួនែដលមានបំណងក 
ជភាគីៃនច្បោប់បានប្រង�បប្រ

ឬ្របសិនេបរដ�មួយចំនួនែដលជាភាគីៃនច្បោ

យល់្រពប្រង�បប្រង�មច្បោប់ក�ុងរបស់ខ�ួនែដលទក់ទងនឹគំនូរឧស្សោហកម រដ�ទំ
េនះអជូនដំណឹងេទអគ�នាថា
(i)

ករិយាល័រួម្រតវជំនួសឱ្យក រិយាល័យជាតិនី េហយ

(ii)

ែដនដីទំងមូលៃរដ�េរៀងៗខ�ួន      ែដលអនុវត�ច្បោប់ែដលបានប្ប្រង�

្រត�វចត់ទថាជាភហត�េលខីែតមួយ ស្រប់េគាលបំណងៃករអនុវត

មា្(១)

មា្(៣) ដល់មា្(១៨) និងមា្(៣១) ៃនច្បោប់េនះ 
២- [ រយៈេពលែដល្រត�វេធ�េសចក�ីជូដំណឹង ] េសចក�ីជូនដំណឹងដូចមានែចងក�ុកថ
ខណ� (១) ្រត�វបានេធ�េទ្ប
(i)

េនេពលតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ដូចមានែចងក�ុងមា២៧(២)   ក�ុងករណី

ែដលរដ�ណាមួមានបំណងចង់ក ជាភាគីៃនច្បោប់េ ។
(ii)

េនេពលណាមួយបនា� ប់ េធ�ករប្រង�បបរង�មច្បោប់ក�ុង�ស
្
�ខួន
�

ករណីែដលរដ�ណាមួជាភាគីៃនច្បោប។
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កុង
�

៣- [ កលបរិេច�ទចូជាធរមៃនេសចក�ីជូនដំណឹង ] េសចក�ីជូនដំណឹងដូចមានែច
ក�ុងកថាខណ (១) និង (២) ្រត�វមអនុភា
(i)

េនេពលែដលរដ�ណាមួបានចងភា� េដយច្បោប់េ

ក�ុងករណីរដ�េនះ 

មានបំណងក �ភាគីៃនច្បោប់
(ii)

ក�ុងរយៈបីែខបនា�ប់ពីកលបរិេច

ៃនករជូនដំណឹេដយអគ�នាយក

កន់ភាហត�េលខី េផ្សងេទៀត េនកលបរិេច�ទេ្រកយេទៀតដូកំណត់កុ�ងេសចក�ី
ជូនដំណឹងក�ុងករណីរដ�ណាមួជាភាគីៃនច្បោប។
មា្២០
                សមាជិកភាពៃនសហទ្បោេ
ភាគីហតេលខីទំងទ្ ្រត�វែតជាសមាជិកៃនសែតមួយដូចេទនឹរដ�ែដល
ជភគីៃនច្បោប់ឆា១៩៣៤ ឬច្បោប់ឆា១៩៦០ ។
មា្២១
សន�ិបា
១- [ សមាសភា]  
ក-ភាគហត�េលខីទំងទ្បោយ្រត�វែតជាសមាជិកៃនែតមួយ ដូចេទនឹរដ�
ែដល្រត�វបានចងភា�ប់ម្រ២ៃនច្បោ ប់បំេបែន�មឆា�ំ១៩៦៧ ។
ខ- សមាជិកនីមួយៗៃនសន�ិបាត្រត�វតំណាងក�ុងសន�ិបាតេដយ្របតិភូមួ
អចអមេដយ្របតិភូស�ីទី ទី្របឹក្សោ និងអ�កជំនាញមួយចំន្រតិភូមា�ក់ៗអ
តំណាងឱ្យភហត�េលខីែតមួយប៉ុេនាះ 
គ- សមាជិកៃនសហភាព ែដលមិនែមនជាសមាជិកៃនសន�ិបវបានអនុ��តឱ្
ចូលរួម្របជុំក�ុសន�ិបាតក�ុងឋនៈជាអ�កសេង�តករ
២- [ កិច�ក ]
ក-សន�ិបាត្រត�
(i)

ពិភាក្សោរល់ប��ទំងអស់ែដលទក់ទងនឹង

និងករអភិវឌ្ឍៃន

សហភាព និងករអនុវត�ន៍ច្បោប់េ
(ii)

អនុវត�សិទ�ិ  និ ងបំេពញកិច�កែដលបានផ�លជាពិេសឱ្សន�ិបាត  ឬេផ�រ

សិទ�ិនិងកិចករេទឱ្យសន�ិប
�
ច្បោប់េនះ ឬច្បោប់បបែន�មឆា�១៩៦៧ ។
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ែណនាអគ�នាយអំពីករេរៀបចំសន�ិសីទែកែ្   និងសេ្រមចអំពីកេកះ

(iii)

្របជុសន�ិសីទណាមួ ។
(iv)

វិេសធនកមបទប�� ។

(v)

ពិនិត្និងអនុម័តរបាយករណ៍ និងសកម�របស់អគ�នាយ

ទក់ទ

នឹងសហភា េហយែណនាំតមករចំបាច់ដល់អ ទក់ទងនឹងប� ទំងទ្
ៃនសមត�កិចរ� បស់សហភាព។
កំណត់កម�វិធីនិងអនុម័តថវិករពីរឆ ា�ំម�ងៃនសហភាព និងអនុម័បិទ

(vi)
ប��ីគណនី ។
(vii)

អនុ ម័តបទប��ស�ីពីហិរ�� វត�ុរបស់សហភាព 

(viii) បេង�តគណៈកមា�ធិករ និង្រក�មករងរែដលចំបាច់េដម្បីសេ្
ណងរបស់សហភាព 
(ix)

េលកែលងកថាខណ � (១) (គ) កំណត់ថារដ� អង�ករអន�ររដ � ភិណ

និងអង�ករេ្រករដ�ណាែដ្រត�វបានអនុ��តឱ្យចូល ្របជុំៃនសន�ិបាតក�ុងឋ
ជាអ�កសេង�តករណ៍
(x)

ចត់វិធានករសម�សបេផ្សង

េដម្បីសេ្រមចេគា លបំណងរបស់

ភាព និងបំេពញមុខងរេផ្សងេទៀតែដល�សបតមច្បោប់
ខ-   ចំេពះប��ែដលពក់ព័ន�នឹងផល្របេយផងែដររបស់សហភាពេផ្
េទៀតែដល្រគប់្រគងេដយករ សន�ិបាត្រត�វេធ�ករចបនា�ប់ពីបានស�ប់េយ
របស់គណៈកមា�ធិករស្រមបស្រម�លៃនអង�
៣- [ កូរ៉ម
ុ ]
ក-ចំ នួនពក់កណា�លៃនសមាជិករបស់សន�ិបាតែដលជារដ� េហយមានសិទក
េបាះេឆា�តេលប ណាមួ ្រត�វចទុកជាកូរ៉ុម ស្រមាប់េគាលបំណងេបាះេឆា
េលប�� េនាះ ។
ខ-ថ�ីេបមានែចងក�ុអនុកថាខណ (ក)ក៏ េដ

កុងសម័
�
យ្របជុំនីមួយៗ ្របសិនេ

ចំនួនៃនសមាជិករបស់សន�ិបាត ែដលជាេហយមានសិទ� ិក�ុងករេបាះេឆា�តេល
ណាមួ

េហយរដ�ែដលជាតំណាងមានតិចជាងមួយភា១/២)

ប៉ុ ែន�េស�ឬេ្រច

ជាងមួយភាគ(១/៣) ៃនសមាជិករបស់សន�ិតែដលជារដ�  េហយមានសិទ�ិក�ុងេបា
េឆា�តេលប��េនាះ សន�ិបាតអចេធ�េសចក�ីសេ្រមចបានេសចក�ីសេ្រមចទំងេន
្រត�វយកមកអនុវត�បានែតក�ុងករណីបានបំេពញលក�ខណ�កំណត់ដូចខងេ្រកម េល
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ែតេសចក�ីសេ្រមចេនាះទក់ទងនឹងនីតិវិធីរបស់សន�ិបាត ។ ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត
ណឹងអំពីេសចក�ីសេ្រមចេនះ េទសមកទំងទ្បោយរបស់សន�ិបាតែដលជារដ�េហ
សិទ�ិក�ុងករេបាះឆេលប�� ខងេល   ែដលគា�នវត�មនិ ង្រត�វអេ� �ញ្របេទសទំង
ឱ្យេបាះេឆា�តជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬេបាះេឆវទ ក�ុងរយៈេពលបី៣)ែខ

ចប់ពីៃថ�ជូនដំណឹង ។ េបផុតរយៈេពលេនះ ្របសិនេបចំនួនៃនសមាជិកែដលបាន
េឆា�

ឬេបាះេឆា�តអប្បវទេស�នឹងចំនួនសមាជិកែដលស្រមាប់ក ូរ៉ុមក�ុងសម័យ្របជ

េសចក�ីសេ្រមចេនះនឹងអចយកមកអនុវត�បាន ឱ្យែតបាន្រគប់សំេលងភាគេ្រចន
ករ ។
៤- [ ករសេ្រមចក�ុងសន�ិ ]
ក-  សន�ិបាត្រតខិ តខំេធ�ករសេ្រមចេឯកច�ន� ។
ខ-

្របសិនេបេសចក�សេ្រមមិនបានទទួលសេម�ងឯកច�ន

ប�� េនះ្រត�វសេ្រម

េដយករេបាះេឆ។ ក�ុងករណីេនះ :
(i)

ភាគហត�េលខីនីមួយៗែដលជារដ�្រត�វមានសំេលងេឆា�ត េហយ

្រត�វេបាះេឆែតក�ុងនាមខ�ួនឯងផា�ប៉ុេនា េហយ
(ii)

ភាគហត�េលខីណាមួ

ែដលជាអង�ករអន�រដ�ភិបាលអ

េឆា�តជំនួសសមាជិករបស់ខ�ួនប េដយមានចំនសំេលងេឆា�េស�នឹងចំនួនរដ�ែដលជ
សមាជិរបស់ខ�ួនែដលជាភាគីៃនច្បោប់ ។ អង�ករអន�ររដ � ភិ មិន្រត�ចូលរួមេន

ក�ុងករេបាះេឆា�ត  ្របសិរដ�សមាជិកណាមួយអនុវត�សិទ�ិេេឆា�របស់ខ�ួន    េហយ

្របសិនេបរដ�ជាសមាជិកណា    មិនអនុ វតសិទ�ិ
�
ក�ុងករេបាះេឆា�តរបស់ខេនាអង�ក
អន�ររដ�ភិបេនះ្រត�វចូលរួមក�ងកេបាះេឆា។

        គ- ចំេពប�� ទក់ទងែរដ�    ែដលបានចងភា�េដយមា២      ៃនច្បោ ប់បំេ
បែន�មឆា�១៩៦៧ ភាគហត�េលខីទំងទ្បោយែដលមិនបានចងេដយមាេនះមិនមា
សិទ�ិេបាះេឆា�តេ ចំែនកឯប�� ែដលទក់ទងែភាគហត�េលខី មានែតភាគីហត�េលខីេ
េទបមានសិទ� េបាះេឆា�ត
៥- [ សំេលងភាគេ្រច ]
ក-េលកែលងមា្រ ២៤(២)

និង

២៦(២)

ករសេ្រមចរបសន�ិបាត្រត�វ

សំេលងពីរភាគប(២/៣) ៃនសំេលងេឆា�ែដលបានេប ។
ខ- អនុ ប្វទមិន្រត�វចត់ទុកជាសំេលងេឆា�ត
៦- [ សម័ យ្របជុ ]
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កយក

សន�ិបាត្រត�វ្របជុំជាសម��េរៀងរឆា�ំម�ង តមករេកះ្របជុអគ�ន

េហយេបគា�នករណីពិេសស ្រត�វ្របជុំងេពលនិ ងកែន�ងដូចគា�នឹងមហសនបា

របស់អង�ករ ។
ខ- តមសំេណ សុំពីសមាជិកៃនសន�ិបាតមួយភាគ(១/៤) ឬ តមគំនិតផ�ួចេ� ម
ផ
ផា�ល់របស់អគ�នាយសន�ិបាត្រត�វ្របជុ ំជាវិ តមករេ្របជុំរបស់អគ�យក ។
គ- រេបៀបវរៈៃនកិច�្របជុំនីមួយៗ្រត�វេរៀបចំេដយអគ�នា
៧- [ បទប��ៃផ�ក�ុង ] សន�ិបាត្រត�វអនុមបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដយផា�ល់ 
មា្២២
ករិយាល័យអន�រជ
១- [ កិច�ករដ�បាល]
ក-

ករចុះប��ីអន�រជាតិ នកតព�កិចែដលពក់ព័ន�

 ក៏ដូចជាកិច�រដ�បា

េផ្សងេទៀតស�ីអំពីសហភាព ្រត�វបំេពញេដយករិយាល័យអន�រ
ខ- ជាពិេសសករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វេរៀបចំករ្របជុំ និង្រត�វបំេរក
ធិករដ�នរបស់សន�ិបាត និងរបស់គណៈកមា�ធិករជំនាញ និង្រក�មអបេង�ត
េទ្បងេដយសន�ិបាត
២- [អគ�នាក ] អគ�នាយក្រត�វជានាយក្របតិបត�ិៃនសហភាព និងជាតំណ
៣-[

កិច�្របជុំេ្រកសម័យ្របជុំៃនសន�ិប

និង្រក�ករងរែដលបេង�តេដយសន�

]

អគ�នាយក្រតេកះ្របជគណៈកមា�ធិក
និងកិច�្របជុ េផ្សងៗេទៀតេដម្បីេដះ

ប�� ែដលទក់ទងនឹងសហភាព
៤- [ តួនាទីៃនក រិយាល័យអន�រជាតិេនក�ុងសន� ិបាតនិងក�ុងកិច�្របជុំេផ]
ក- អគ�នយកនិងបុ គល
� ែដលបាចត់តេដយអគ�នា ្រត�វចូលរួ្រគប់កិច
្របជុំរបស់សន�ិបាតនិងរបស់គណៈកមា�ធិករ និង្រក�មករងរែដលបានបេង�
បានិងក�ុងកិច�្របជុំេផ្សងេទ

ែដលបានេកះ្របជុំេដយអគេ្រកមករគ

របស់សហភា ែតគា�សិទ�ិេនក�ុងករេបាះេឆា។
ខ- អគ�នាក ឬបុ គ�លិកណាមា� ែដលបាចត់តេដយអគ�នា គឺ ជាេល
េដយស�័្របវត�ិៃនស�ិបាត  ៃនគណៈកមា�ធិករ និ
ន
មករងរ និង កិច�្របេផ្សងេទៀ
ដូចមានែចងក�ុងអនុកថាខ (ក) ។
៥- [ សន�ិសីទ ]
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ក-

តមេសចក�ីែណនាំរបស់សន�ិបារិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វេរៀបចំសសីទ

ែកែ្រប ។
ខ- ករិយាល័យអន�រជាតិអច្ជាមួយអង�ករអន�ររដ�ភិបាលអង�ករជាត
និងអន�រជាតមិនែមនរដ�ភិប ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំសន�ិសីទែកែ្របេនះ
គ-អគ�នាយក  និងបុគ�លែដលបចត់តេដយអគ�នា   ្រត�វចូលរួក�ុងកិច�

ពិភាក្សោក�ុងសន�ិែកែ្រ ែតគា�នសិទ� ិេបាះេឆា�តេ

៦- [ កិច�ករេផ្សងេទ ] ករិយាល័យអន�រជាតិ្រត�វអនុវត�កិច�ករេផ្   ែដល្របគល
ឱ្ខ�ួនទក់ទងនឹងច្បោប់េនះ
មា្២៣
ហិរ��វត�ុ

១- [ ថវិក ]

ក-   សហភាព្រត�វមានថវិករបស់ខ�
ខ-

ថវិករបស់សហភាពរួមមានខ�ង់ចំន និងខ�ង់ចំណាយផា�ល់របស់សហភ

និងវិភាគទនចំេពះថវិកស្រមា ប់ករចំណាយរួមរបស់្រគប់្រេដយអង�
ករ ។
គ- ករចំណាយែដលមិនែមនជាចំណាយផា�ច់មុខរបស      បុ៉ែន�ជាករច
ណារបស់សហភាពមួយឬេ្រចនេផ្សងេទ   ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អ
្រត�វចត់ទជាចំណាយរួមរបស់សហភាព  ចំ ែណកៃនសហភាពក�ុងខ�ង់ចំណាយរួមេន
្រត�វសមាមា្រតនឹងផល្របេយាជន៍ែដលសហភាពទទួលបានក�ុងច
២- [ ករស្រមបស្រម�លជាមួយថវិកៃនសហភាពេផ ] ថវិករបស់សហភាព្រត
បេង�តេទ្បង េដយែផ�កេលត្រម�វករស្រមបស្រម�លជាមួយថវិកៃនសហភាព
ែដល្រគប់្រគងេដយអង�ក
៣- [ ្របភពហិរ� �ប្បថវិក ] ថវិករបស់សហភាពទទួលបានពី្របភពនានា
េ្រក
(i)

កៃ្រមទក់ទងនឹងករចុះប��ីអន�រ

(ii)

ៃថ�ឈ�ួលេសវកម�ែដលផ�ល់ឱេដយក រិយាល័យអន�រទក់ទ
នឹងសហភាព

(iii)

ករលក

ឬលភករ ពីករផ្សោយរបស់កល័យអន�រជាតិ

ពក់ព័ន�នឹងសហភា
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(iv)

អំ េណាយ អច�័យទន និងឧបត�ម�ធ

(v)

ករជួល ករ្របាក់ និងចំនូលេផ្សងៗេ

៤- [ករកំត់ កៃ្រមនិងៃថ�ឈ�ួល, ក្រមៃនថវិក ]
ក-បរិមាកៃ្រមដូចមានែចងក�ុងកថា (៣)(i)

្រត�វកំណត់េដយសន�ិត

សំេណបស់អគ�នាយក ។ ៃថឈ�ួល ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ៣)(ii) ្រត�វបេង�តេទ្ប
េដយអគ�នានិង្រត�វអនុវត�បេណ
ា�ះអសន

តមករអនុម័តរបស់សន�ិបកិ ច�

្របជុេ្រកេទៀត ។
ខ- បរិមាកៃ្រមដូចមានែចងក�ុងកថា (៣)(i) ្រត�វកំនត់ថាចំណូលរបស់
ភាពែដលបានពីកៃនិង្របភពេផ្ស

្រត�វ្រគ្រគាន់ក�ុងករ្រគប់្រគងេលណា

របស់ករិយាល័យអន�រជែដលពក់ព័ន�នឹងសហភាព 
គ-

្របសិនេបថវិកមិន្រត�វបានអនុម័តមុនករចប់េផ�មៃនរយៈេពលហិរ��វេទ 

ថវិកេន្រត�វែតចត់ទុកថាមានក្រមិតេស�គា�េទនឹងថវិក

ឆា�ំមុន ដូចមាន

ប�� ហិរ�� វត�ុ ។

៥- [ មូលនិធិទុនបង�ិល ] សហភាព្រត�វមានមូលនិធិទុនបង�ិលែដលទទួលបចំណូលអ
ជីវកម�ែដលេលស  ្របសិនេបចំនួនែដលេលសេនាះមិន្រគប់្រគាន់  និងទទួលបានពី
្របាក់សរុបរួមមួយពី្របេទសនីមួយៗៃនសហភាព ។ ្របសិនេបមូលនិធិេនះមិន្រ
្រគាន់ សន�ត្រត�សេ្រមចបេង�នមូលនិធិេនះ  សមាមា្រត និងលក�ខណ�ៃនករបង់ក
្រត�វកំណត់េដយសន�ិបាតតមសំេណរបស់អគ�នា
៦-[ ្របាក់បង់មុនេដយមា�ស់ផ� ]
ក-

េនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងទីសក

ែដលបានចុះមួយរដ�ែដលអង�ករដក់

ស�ក់ករេនេលកដីរដ�េនាះ ្រត�វែចងថាេនេពលមូនិធិទុនបង�ិលមិន្រគប្រគា
រដ�េនាះ្រត�វបង់្របមុន

។

ចំនួនៃន្របាក់បង់ជា

និងលក�ខណ�ៃនករបង់ជាមុ

្រត�វកំណត់េដយកិច�មេ្រព�ងេដយែទ្បកពីគា�រវងេនាះនឹងអង�ករ 
ខ- រដ�ដូ ចមានែចងក�ុងអនុកថាខណ�( និងអង�ករ្រត�វមានសិទ�ិបដិេសធកកិ ច�
បង់្របាក់ជាមុន េដយជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ ។ ករប  ្រត�វមអន
ភាពក�ុងយៈេពលបី(៣)ឆា�ំ បនា�ប់ពីបំណាច់ឆា�ំៃនករជូនដំណ
៧-[ សវនកម�គណនី ] សវនកម�គណនី  ្រត�វេធ�េទ្បងេដយរដ�ជាសមាជិកមួយ ឬេ្រ
សហភាព ឬេដយសវនករខងេ្រ ក ដូចមានែចងក�ុងបទប� �ហិរ� �វត�ុ េហយ្រ
តំងេដយសន�ិបាតេដយមានករយល់្រពមពីរដ� ឬសវន
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មា្២៤
បទប��
១-[ កម�វត�ុ ] បទប��្រត�វកំនត់េសចក�ីលំអិតៃនករអនុវត�ច្បោប់េន ក�ុងករណីពិេសស 

បទប��្រត�វប�ូលនូវបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ន
�
(i)

ប�� នាែដលច្បោប់េបានែចង្រតកំណត់ឱ្យបានជាក់ ។

(ii)

េសចក�ីលំអិតបែន�មពក់ព័ន�នឹងបទប្ប��ត�ិៃនច្បោប់េនះ ឬេសច
លំអិ តេផ្សងេទៀត ែដលមាន្របេយាជន៍ក�ុងករអនុវត�បទប្ប��
ច្បោប់េនះ

(iii)

លក�ខណ�រដ�បាល ប� � ឬនីតិវិធីណាមួយ

២- [ វិេសធនកម�ៃនមា្រតមួយចំនួនៃន
ប ]
ក-

បទប�� អចប��កនូវបទប្ប� ��ម
ត ួយចំ នួនៃនបទប��

អ្រត�វេធ�វិេ

ធនកម�េដសេម�ងឯកច�ន�  ឬ េដយសេម�ភាគេ្រចនបួនភាគ(៤/៥) ។
ខ-

េដម្បីឱ្យលក�ខណ�ៃនសេមឯកច�ន�

ឬសំេលងភាគេ្រចននភាគ្រ(៤/៥)

ែលងអនុ វត�ចំេពះវិេសធនកម�ៃនបទប្ប�� ៃនបទប�� នាេពលអនាគត ្រត�ទ
ឱ្យមានសំេលងឯកន� ។
គ-

េដម្បីឱ្យលក�ខណ�ៃនសេម�ងឯកន� 

ឬសំេលងភាគេ្រចនបួនភាគ(៤/៥)

អនុវត�ចំេពះវិេសធនកម�ៃនបទប្ប�� ត�ិៃនបទប��នាេពលអនាគត ្រត�វទម
សំេលងភាគេ្រចនបួនភាគ្៤/៥) ។
៣- [ វិវទវងច្បោប់ និងបទប�� ]    ក�ុងករណីែដលមាវិវរវងបទប្ប��ត�ិៃនច្
េនះនិងបទប្ប���ិៃនបទប�
ត
� បទប្ប��� តៃនច្បោ ្រត�ចត់ទុកបទប្�� ត�ិេគា ។
ជំពូកទី៣

ករែកែ្រប និងវិេសធន
មា្២៥

ករែកែ្ច្បោប់េ
១- [ សន�ិសីទែកែ្រ ] ច្បោប់េនះអែ្របេដយសន�ិសីទរបស់ភាត�េលខី ។
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២- [ ករែកែ្រប ឬវិេសធនមា្រតមួយចំ ] មា្២១ ២២ ២៣ និង ២៦ អ្រត�េធ�
វិេសធនកម�េដយសន�ិសីទែកែ ឬេដយសន�ិបាត េយាងតមបទប្ប��ត�ិៃ ២៦
។
មា្២៦
វិេសធនកមមា្រតមួយចំេដយសន�ិប
១- [សំេណសុំេធ�វិេសធនកម ]
ក- សំេណសុំេធ�វិេសធនកម�មា២១ ២២ ២៣ និងមា្រតេនះយសន�ិបា
អចផ�ួចេផ�មេដយភហត�េលខី ណាមួយ ឬេដយអគ�នាយ
ខ- សំេណេនះ្រត�ជូ នដំណឹងេដយអគ�នាយក េទហត�េលខីទំងទ្បោយយ
េហណាស់្របាំ (៦)ែខ មុ នករពិចរណាេដយសន�ិប
២- [ សំេលងភាគេ្រច ] ករអនុម័តវិេសធនកម�មា្រត ដូចមានែចងក�ុងកថ
ខណ�(១) ្រត�វមានសំេលងភាគេ្បីភាគបួ(៣/៤)       េលកែលងែតករអនម័ តវិេសធ
នកម�មា្២១ ឬកថាខណ�េន ្រតវមានសំេលងភាគេ្រចនបួនភា(៤/៥) ។
៣-[ ករចូលជាធរ ]
ក- េលកែលងែត្រតវអនុវត�អនុកថាខណ (ខ) ករេធ�វិេសធកម�មា្រតទំ
ដូចមានែចងក�ុងកថាខ (១)

្រត�វចូលជាធរមានម១)ែខ

បនា�ប់ពទទួលបានេសចក�

ជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អកែដលបានេធ�េដយ�សប តមដំេណរកររដ�ធម�
េរៀងៗខ�ួន េហយែដលបានទទួលេដយអគ�ន ពីភាគីហត�េលខីចំនួបីភាគបួន(៣/៤)
ែដលេនេពលអនុម័តយកវិេសធនកម�េនះជាសមាជិកៃនសន�

ិបាត េហយមានសិ

េឆា�តេលវិេសធនកម�េ ។
ខ- ករេធ�វិេសធនកម�ណាមួយចំេពះ២១(៣) ឬ (៤) ឬអនុ កថខណ�េនះ 
មិនអចចូលជាធរេទ ្របសិនេប ក�ុងរយៈេពល្របាំម៦)ែខ

ៃនករអនុម័តេដ

សន�ិបាត ភាហត�េលខី ណាមួយបានជូនដំណឹងេទអគ�នាយកថាខ�ទទួលយកវិេស
ធនកម�េនះ ។
គ - ករេធ�វិេសធនកម�ណាមួយ ែដលចូលជាធរមាន�សបតមបទប្ប��ត
ខណ�េនះ ្រត�ចងភា�បរដ�និងអង�ករអន�រដ � ភិទំងទ្ែដលជភាគហត�េលខី េន
េពលែដលវិេសធនកមេនះចូលជាធរមាន  ឬែដលក�យជហត�េលខី នាកលបរិេច
េ្រក ។

29

ជំពូកទី៤

អវសនប្ប��ត
មា្២៧

ករក �យជាភាគីៃនច្ប
១- [ លក�ខណ�ែដល្រត�វបំេព ] េលកែលងកថាខណ (២) និង (៣) និ ងមា្រ២៨ :
(i)

រដ�ណាមួយែដលជាសមាជិកៃនអង�ករអចចុះហត�េលខ ន
ជាភាគីៃនច្បោប់េ

(ii)

អង�ករអន�ររដ � ភិបាលណ

ែដលមានក រិយាជាអ�ផ�ល់

កិចករពរគំន
�
ូរឧស្សោែដលមាអនុភាពក�ុងែដន
អង�ករអន�រដភិបា

ែដលអនុ វត�សន�ិស��បេង�ត

អចុ ះហត�េលខនិងក �យជាភាគីៃនច្បឱ្យែយា៉ងេហ

ណាសមានសមាជិកមួយក�ុងចំេណាម
សមាជិកៃនអង�កេនះ 
ដំណឹងតមា្១៩ ។

ែដលជាសមាជិកៃនអករអន�ររដ �ភិជ

េហយឱ្យែករិយាលេនះមិ នែមនជាកមវត�ុៃនេសចក�ីជូន

២- [ ករផ�ល់សច�ប័ន ឬ ករចួលជាស ] រដ� ឬអង�ករអន�ររដ �ភលណាមួយ ដូច
មានែចងេនក�ុងកថា (១) អចតម�ល់នូវ
(i)

លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប័ន ្របសិនេបរដ� ឬអង�ករអន �
ភិបាលបានចុះហត�េលខេលច្បោប់

(ii)

លិខិ តតុបករណ៍ៃនករចូលជាសមាជិក ្របសិនេបរដ� ឬអង�ករ
រដ�ភិបាលមិនបានចុះហត�េលខេលច្បោប់

៣- [ កលបរិេច�ទអនុៃនករតម�ល់]
ក-

េលកែលងអនុកថាខណ�(ខ)ដល(ឃ)  

លិខិតតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ន

កលបរិេច�ទអនុៃនករតម�ល

ឬករចូលជាសមាជិក ្រត�វជាេច�ទៃនក

តម�ល់លិខិ តតុបករណ៍េនះ ។
ខ-

កលបរិេច�ៃនករតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ៃនកផ�ល់សច�ប័ន ឬករ ចូល

សមាជិៃនរដ�ណាមួែដលកិ ចករពរគំន
�
ូរឧស្សោហកម� អចទទួលបានែត
ករិយាលែដលបាន្រគប់្េដយអង�ករអន�ររដ�ភ
្រត�វែតជាកលបរិេ

ែដលរដ�េនះជាសមាជិ

ៃនករតម�ល់លិខិតតុបករណ៍របស់អង�ករអនរដ�ភិបេនះ  
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្របសិនេបកលបរិេច�ទេនះ មានេ្រកយកលបរ ៃនករតម�ល់លិខិតតុបករណ របស់
រដ�េនះ ។
គ- កលបរិេច�ទអនុ ៃនករតម�ល់លិខតតុបករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប     ឬ
ករចូលសមាជិែដលមា ឬភា�ប់េដយេសចក�ីជូនដំណ ដូចមានែចងក�ុងមា្១៩
្រត�វែតកលបរិេច�ៃនករតម�លលិខិតតុ បករណ៍របស់រដ�ទំងទ្

ែដលជាសមាជ

ៃន្រក�មរដ�ែដលបាេធ�េសចក�ីជូនដំណឹងេនះ ។
ឃ- លិខិតតុ បករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប័ន ឬករចូលជាសមាជិកៃនរដ�មួយ
ឬភាប់េដយេសចក�ី្របកស េហយតមរយៈេស ចក�ី្របកសេនះ លិខិតតុបក
្រត�វចទុ កថាបានតម�

្របសិនេបលិខិតតុបករណ៍ៃនរដ�មួយេផ្សងេទៀតឬអង�

អន�ររដ�ភិបមួយេផ្សងេទៀត ឬលិខិតតុបករណ នារបស់រដ�ពីរេផ្សងេទៀត ឬលិខិ
តុបករណ៍នានារបស់រដ�េផមួយេទៀតនិ ងអង�ករអន�ររដ � ភិមួយ
េឈ�ះច្បោស់
បាតម�ល់ផងែដរ  ។

ែដលមានប��ក

េហយែដលបានបំេពញលក�ខណ�េដម្បីក�យជាភាគីៃនច្ប
លិខិ តុករណ៍ែដលមានឬភា�ប់េដយេសចក�ី្របក

្រត�វច

ទុកថាបានតម�នាៃថ�  ែដលបានបំេពញលក�ខណ�ដូចបា នកំ េនក�ុងេសចក�ី្រប
េនះ  ។ ប៉ុ ែន�  េនេពែដលលិខិតតុ បករណ៍ែដល្រត�វបាន
ប �� ក�ុងេសចក�ី្របកស
េដយខ�ួនឯងនូវេសចក�ី្របកសែដលមាន្របេភទ

ឬភា�ប់េដយេសចក�ី្របក

មាន្របេភទដូចគា� លិតុ បករណ៍េនះ្រត�វចត់ទុកថាបានតម�ល់េនៃថ�ែដលបាន
លក�ខណ�ដូចមានកំណត ក�ុងេសចក�ី្របកសេ្រក
ង-

េសចក�ី្របកមួយែដលបានេធ�េទ្បងេ្រកមក (ឃ)

អចដវិញ

ទំ�ស�ងឬជាែផ�េនេពលណាក៏បាន ។ ករដកេនះ ្រត�វមានអនុភាពតម
ែដលេសចក�ីជូនដំណឹងៃនករដកេន ្រត�វបានទទួលេដយអគ�នាយ
មា្២៨
កលបរិេច�ទអនុៃនករផ�ល់សច�ប័ន និងករចូលជាស
១- [លិខិតតុបករណ៍ែដល្រត�យកមកពិចរ ] ជេគាលបំណងៃនមា្រត្រត�វយ
មកពិចរែតលិខិ តតុបករណ៍ៃន ករផ�ល់សច�ប័ន ឬករចូលជាសណែដល
បានតម�ល់េដយរដ� ឬអង�ករអរដ�ភិប ដូចមានែចងក�ុងមា២៧(១) និងែដល
មាកលបរិេច�ទអនុតមមា២៧(៣)  ។
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២- [ ករចូលជាធនៃនច្បោប់េ ] ច្បោប់េនះ្រត�វចូលជាធរមានក�ុងរយៈេ៣) ែខ
បនា�ប់ពីរដចំនួន្របាំម(៦)

បានតម�លលិខិតតុ បករណ៍ៃនករផល់សច�ប័ន ឬករចូ

ជាសមាជិក េហេយាងតមសតិថ�ី្របចំឆា�ំ ែដលកល័យអន�រជាត្របមូលប
ឱ្យែយា៉ងេហណាសមានរដ�ចំនួនប(៣)

ក�ុងចំ េណាមរដ�ទំង្មួយេនាបាបំេពញ

នូវលក�ខណ�មួយក�ុងចំ េណាមលក�ខណ�ដូចខងេ្រ
(i)

យា៉ងេហណាស  មានសំណុំលិខិតេស�សុំកិច�ករពរគំនូរឧ

កម�ចំនួនបីពន់៣,០០០)  បានដក់ក�ុង ឬក�ុងរដ�ែដលពក់ព័ន� ឬ
(ii)

យា៉ងេហណាស  មានសំណុំលិខិតេស�សុំកិច�ករពរគំនូរឧ

កម�ចំនួនមួយពន់១,០០០)   បានដក់ក�ុង ឬក�ុងរដ�ែដលពក់ព័ន�  េដពលរដ�
េផ្សងពរដ�េនះ ។
៣- [ ករចូលជាធរមានៃនករផ�ល់សច�ប័ន និងករចូលជ]
ក-

រដ�

ឬអង�ករអនររដ�ភិបាលណាមួយែដលបានតលិខិតតុ បករណ៍ៃនក

ផ�ល់សច�ប័ន ឬកចូលជាសមាជិកក�ុងរយៈេពលប៣)ែខ
បរិេច�ទចូលជាធរមានៃនច្បោប

ឬេ្រចនជាងេនះ មុន

្រត�ចងភា�ប់េដច្បោប់េតមកលបរិេច�ទៃន

ចូលជាធរមៃនច្បោប់េ។
ខ-

រដ�

ឬអង�ករអន�ររដ �ភិបាលណេផ្សងេទៀ្រត�ចងភា�បេដយចប់េនះ 

ក�ុងរយៈេពលបី(៣)ែខ បនា�ប់ពកលបរិេច�ែដលរដ�    ឬអង�ករអន�ររដ � ភិបាលបា
តម�ល់លិខិ តតុបករណ៍ៃនករផល់សច�ប័ន ឬករ ចូលជាសមាជិក  ឬតមកលបរ
េពលេ្រកយេទដូចបានកំណតកុងលិខ
�
ិ តតុ បករណ៍េនះ ។
មា្២៩
ករហមឃាត់ចំេពះខដក់ល
                     ច្បោប់េមិនអនុ ��តឱ្យមានខដក់លក�េទ្បយ 
មា្៣០
េសចក�ី្របកេធ�េទ្បេដយភាហត�េលខី
១- [ េពលេវលៃនករេធេសចក�ី្របក ] េសចក�ី្របកសណាមួមា្៤(១)(ខ)
៥(២)(ក)  ៧(២) ១១(១) ១៣(១) ១៤(៣) ១៦(២) ឬ ១៧(៣)(គ) អចេធ�េទ្ប
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(i)

េនេពលតម�ល់លិខិតតុបករណ៍ដូចមែចងកុងមា្២៧(២)
�

កុង
�

ករណីែដលករតម�ល់មានអនុភាពអនុវត�តមកលបរិេច�ទៃនករចងភា�ប់េដ
ចំ េពះរដ ឬអង�ករអន�ររដ � ភិបាលែដលបានេធ�េស ចក�ី្របក ឬ
(ii)

បនា�ប់ពីករតម�ល់លិខិតតុបករ

ដូចមានែចងក�ងមា្២៧(២)  

ក�ុងករណីែដលករតម�លមនអនុភាពអនុវក�ុងរយៈេពលបី(៣)ែខ បនា�ប់ពកលបរិេច�
ែដលអគ�នាយកបានទទលិខិតតុ បករណ៍

ឬតមកលបរិេច�ទនាេ្រកណាមួ

េទៀតដូចបនកំណត់េនក�ុងេសចក�ី្របកស ប៉ុ្រត�វអនុវត្រតឹមែតចំេពះករប��ីអន�រ
ជាតិណាម

ែដលកលបរិេច�ទៃនករចប��ីអន�រជាតិេនាះគឺដូចេទនឹងក លបរិ

អនុភាពេសចក�ី្របកសេ្រកយកលបរិេច�ទ ។
២-[ េសចក�ី្របកេដយរដ�ែដលមានករិយាល័យ ] ថ�ីេប មានែចងក�ុងកថាខ (១)ក៏
េដ

េសចក�ី្រកសណាមួយដូចមានែចងក�ុងកថ េនា ែដលបានេធ�េទ្បងេដ

រដ�មួយជាមួយរដ�មួយេទៀ

ឬជាមួយរដ�ដៃទេទៀែដលបាជូនដំណឹងេទអគ�នា

តមា្១៩(១) អំពីករជំនួសក រល័យជាត របស់រដ�េដយក រិយាល័យ ្រត�វម
អនុភាពអនុវ ្របសិនេបរដេផ្សងណាមេធ�េសចក�ី្របកែដលពក់ព័ន។
៣- [ ករដកេសចក�ី្រប ] េសចក�ី្របកសណាមួយដូចមានែចងកថាខណ (១) អច
ដកនូវេពលណក៏បានតមរករជូដំណឹងេទកន់អគ�ន។ ករដេនះ្រត�វច
អនុវត�កុងរយៈេពលប
�
ី (៣)ែខ

បនា�ប់ពីកលបរិេចែដលអគ�នាយបានទទួេសចក�ីជូន

ដំណឹង ឬតមកលបរិេច�ទណាមួយេេទៀតដូចបានកំណតក�ុងេសចក�ីជូនដំណឹង ។   
េនក�ុងករណីែដលេសចក�្របកសបានេធ�េទ្បមា្៧(២)

ករដេនះមិន្រត�ប៉ះ

ពល់ដលសំណុំលិខិតេស�សុំអន�រជាតែដលបានដក់មករដកេនមានអនុភាពអនុ ។
មា្៣១
ករអនុវតច្បោប់ឆា១៩៣៤ និងច្បោប់ឆា១៩៦០
១-[ ទំនាក់ទំនងរវងរដ�ជាេទនឹងច្បោប់េនះងច្បោប់ឆា១៩៣៤ ឬ ១៩៦០ ] ច្បោប់េ
ែតមួយ  អអនុ វត�ចំេពះទំនាក់ទំនងេទេទមកៃរដ�ែដលជាភាគីច្បោប់េនះ ន
ច្បោឆា�១៩៣៤ឬ១៩៦០ ។ ប៉ុ ែន� ក�ុងទំនាក់ទំនងេទវិញេទមករខ�ួន រដ�ទំងេន
អនុវត�ច្បោប់ឆ១៩៣៤ឬឆា�១៩៦០

តមករណីនីមួយចំេពគំនូរឧស្សោហកែដលបា

តម�ល់េនក រិយាល័យអន�រជាតិកលបរិេច�ទែដលច្បេនះអអនុវត�ចំេពះទំនា
ទំនងេទវិញេទមករប្របេទសទំងេ ។
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២- [ ទំនាក់ទំនងរវងរដ�ជាេទនឹងច្បោេនះ  និ ងច្បោប់ឆ១៩៣៤ ឬ ១៩៦០ និងរដ�ជ
ភាគៃនច្បោប់ឆ១៩៣៤ឬ១៩៦០ ែដលមិនែមនជាភាគីៃនច្បោប់]
ក- រដ�ណមួយែដលជាភាគីច្បោ េនះ និ ងច្បោប់ឆ១៩៣៤ ្រតវបន�អនុ វត�ច្បោប់ឆា
១៩៣៤កុងទំនាក់ទំនងជាមួយរនាែដលជាភាគីៃនច្បោប១៩៣៤
�
ែដលពុំ ែមនជាភា
ៃនច្បោប់ឆ១៩៦០ ឬច្បោប់េនះ

ខ- រដ�ណាមួយែដលជាភាគច្បោ េនះ  និ ងច្បោប់ឆ១៩៦០ ្រត�វបន�អនុវតច្បោប់ឆា
១៩៦០ កុងទំនាក់ទំនងជាមួយរនាែដលជាភាៃនច្បោប់ឆ១៩៦០
�
ែដលពុំ ែមនជាភ
គីៃនច្បោប់េនះ 

មា្៣២
ករ្របដកខ�នេចញពីច្បោប់េ
ួ
១- [ ករជូនដំណឹង ] ភាគហត�េលខីណាមួយអ្របកសដកខ�ួនេចញពីច្បោប់ េនះ
េធ�ករជូនដំណឹងេទកន់អគ�នាយ
២- [ កលបរិេច�ទអនុ ]   ករ្របដកខ�ួនេចញ       ្រត�វមានអនក�ុងរយៈេពល

មួយ(១)ឆា�ំ បនា� ប់កលបរិេច�ែដលអគ�នាយកបានទទួលនេសចក�ីជូនដំណឹង ឬត
កលបរិេច�ទនាេពលេ្រកយេទៀតដូចបានកំណតក�ុងេសចក�ីជូនដំណឹង។ ក
្របកសដកខ�ួនេចញេនះមិន្រត�វប៉ះពលករអនុវតច្បោប់េ
េស�សុំអន�រជាតិណាមួយែកំពុងព្យួរទុ

ចំេពះសំណុំលិខិ

្រពមទចំេពករចុះប��ីអន�រជាតិណា

ែដលបានចូលជាធរមានក�ុងែដនដីៃនហត�េលខី

ែដលបា្របកសដកខ�ួនេចញ

េពលែដលករ្របកសដកខ�ួនេនះមានអនុភាពអនុ ។
មា្៣៣
ភាសៃនច្បោប់េករចុហត�េលខ
១- [ អត�បទេដម,អត�បទផ�ូវក ]

ក- ច្បោប់េនះ្រត�វចុះហត�ជាភេដមែតមួយ គឺ ជាភាសអង់េគ�ស

អរ៉ប់ ភាសចិន ភាសបារំង ភាងភាសស្ប ោ៉ ។ អត�បទទំងអស់េន
មានតំៃលេស�ៗគា
ខ-

អត�បទផ�ូវកនា្រត�បេង�តេដយអគ�នាយ បនា�ប់ពីករពិេ្រគាះេ

ជាមួរដ�ភិបាលែដលពក់ព ជាភាសេផ្សងេទៀតែដលសនអកំណត់ ។
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២- [ រយៈេពលកំ ណត់កុងករចុះហត�េល
�
] ច្បោប់េនះេនែតេបកចំហស្រមាប់ករច
េលខ េទីស�ក់កររបស់អង�ករក�ុងរយៈេពលម(១) ឆា�ំ បនា�ប់ពីករអនុម័ត
មា្៣៤
កែន�ងតម�ល់
                                   អគ�នាយគឺ ជាកែន�ងតម�ល់ៃនច្បោប់េន
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