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សនធិសញញ សតពីចីបប់របកសនយីបរតតកកកមម 
មតិក 

មរត១ ពកយបំរពួញ 
មរត២ េគលករណ៍ទូេទ 
មរត៣ សំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញ េនះអនុវតត 
មរត៤ ករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខ 
មរត៥  កលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ី 
មរត៦  សំណំុលិខិតេសនសំុ 
មរត៧  ករតំណង 
មរត៨ ព័ត៌មន    អសយដឋ ន 
មរត៩ េសចកតីជូនដំណឹង 
មរត១០ សុពលភពៃនរបកសនីយបរតតកកកមម  ករលុបេចល 
មរត១១ ករេលកែលងចំេពះរយៈេពល 
មរត១២ ករផតល់សិទធិេឡងវញិបនទ ប់ពីេឃញមនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតូវ ឬ អេចតនេដយ

ករយិល័យ 
មរត១៣  ករែកតរមូវ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករផតល់សិទធិអទិភពេឡងវញិ 
មរត១៤ បទបញជ  
មរត១៥ ទំនក់ទំនងជមួយអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី 
មរត១៦ អនុភពៃនករែកែរប វេិសធនកមម និងករផល ស់បតូរៃនសនធិសញញ សហរបតិបតតិករ

របកសនីយបរតតកកកមម 
មរត១៧ សននិបត 
មរត១៨ ករយិល័យអនតរជតិ 
មរត១៩ ករែកែរប 
មរត២០ ករកល យជភគីៃនសនធិសញញ  
មរត២១ ករចូលជធរមន កលបរេិចឆទអនុភពៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិក 
មរត២២ ករអនុវតតន៍សនធិសញញ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលមន  
មរត២៣ ខដក់លកខខណឌ  
មរត២៤ កររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ  
មរត២៥ ភសៃនសនធិសញញ  
មរត២៦ ករចុះហតថេលខេលសនធិសញញ  
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មរត២៧ ករតមកល់ ករចុះបញជ ី 
មរត១ 

ពកយពកយពកយពកយបំរពញួបំរពញួបំរពញួបំរពញួ    
 ជេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះ េលកែលងែតបញជ ក់យ៉ងចបស់េផសងពីេនះ:  

(i) “ករយិល័យ” មនន័យថ អជញ ធរៃនភគីហតថេលខីែដលទទួលខុសរតូវផតល់
របកសនីយបរតតកកកមម ឬទទួលខុសរតូវចំេពះបញហ កមមេផសងេទៀតែដលរគប់រគង
េដយសនធិសញញ េនះ 

(ii) “សំណំុលិខិតេសនសំុ” មនន័យថ សំណំុលិខិតេសនសំុេដមបផីតល់របកសនីយបរតតកក
កមម ដូចមនែចងកនុងមរត៣   

(iii) “របកសនីយបរតតកកកមម” មនន័យថ របកសនីយបរតតកកកមម ដូចមនែចងកនុង
មរត៣ 

(iv) ចំេពះ “បុគគល” រតូវបករសយជពិេសសេដយរមួបញចូ លទំងរបូវន័តបុគគលនិងនីតិ
បុគគល 

(v) “ទំនក់ទំនង” មនន័យថ សំណំុលិខិតេសនសំុណមួយ ឬ ពកយសំុ េសចកតីរបកស 
ឯកសរ ករេឆលយតបឬព័ត៌មនេផសងេទៀតណមួយែដលទក់ទងនឹងសំណំុលិខិត
េសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមម េទះបីទក់ទងឬមិនទក់ទងនឹងនីតិវធីិកនុងសនធិ 
សញញ េនះ ែដលបនដក់េនករយិល័យ 

(vi) “កំណត់រតករយិល័យ” មនន័យថ ករបណតុំ ព័ត៌មនែដលរកសទុកេដយ
ករយិល័យ ទក់ទងនឹង និងរមួទំងសំណំុលិខិតេសនសំុែដលបនដក់ និង
របកសនីយបរតតកកកមម ែដលផតល់ឱយេដយករយិល័យ ឬអជញ ធរេផសងេទៀត 
ែដល មនអនុភពចំេពះភគីហតថេលខីពក់ព័នធ េដយមិនគិតពីមេធយបយរកស
ទុកព័ត៌មនទំងេនះ 

(vii) “ករកត់រត” មនន័យថ សកមមភពណមួយៃនករបញចូ លព័ត៌មនកនុងកំណត់រត
ករយិល័យ 

(viii) “អនកដក់ពកយសំុ” មនន័យថ បុគគលែដលកំណត់រតករយិល័យបងហ ញ អនុ
េលមតមចបប់ែដលអនុវតត ថជ បុគគលែដលកំពុងេសនសំុរបកសនីយបរតតកក
កមម ឬ ជបុគគលេផសងេទៀតែដលកំពុងដក់ពកយ ឬកំពុងតមដនសំណំុលិខិតេសន
សំុ 

(ix) “មច ស់សិទធិ” មនន័យថ បុគគលែដលកំណត់រតករយិល័យបងហ ញថជមច ស់
របកស   នីយបរតតកកកមម 

(x) “អនកតំណង” មនន័យថ អនកតំណងតមចបប់ែដលអនុវតត 
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(xi) “ហតថេលខ” មនន័យថ មេធយបយៃនករបងហ ញអតតសញញ ណខលួនឯង 
(xii) “ភសែដលទទួលសគ ល់េដយករយិល័យ” មនន័យថ ភសណមួយែដល

ទទួលសគ ល់េដយករយិល័យតមនីតិវធីិពក់ព័នធចំេពះករយិល័យ 
(xiii) “ករបកែរប” មនន័យថ ករបកែរបេទជភសមួយ ឬ កនុងករណីសមរសប ជ

ករបកែរបតមសំេលងេទជបណតុំ ៃនអកខររកមឬបណតុំ ៃនតួរអកសរ ែដលទទួល
សគ ល់េដយករយិល័យ 

(xiv) “នីតិវធីិចំេពះករយិល័យ” មនន័យថ នីតិវធីិណមួយកំពុងដំេណ រករចំេពះក
រយិ  ល័យ ទក់ទងនឹងសំណំុលិខិតេសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមម 

(xv) ករេលកែលងេនេពលែដលបរបិទបញជ ក់េផសង ពកយកនុងទរមង់ឯកវចនៈអចជ
ពហុវចនៈ និងពកយកនុងទរមង់ពហុវចនៈអចជឯកវចនៈ េហយសពវនមបុគគល
េភទរបសុអចបញចូ លេភទរសីផងែដរ 

(xvi) “អនុសញញ ទីរកុងប៉រសី” មនន័យថ អនុសញញ ទីរកុងប៉រសីសតីពីកិចចករពរកមម
សិទធិឧសសហកមម ែដលបនចុះហតថេលខេនៃថងទី២០ ែខមីន ឆន ំ ១៨៨៣ ែដល
បនេធវករែកែរបនិងវេិសធនកមម 

(xvii) “សនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម” មនន័យថ សនធិសញញ
សហរបតិ បតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម ែដលបនចុះហតថេលខេនៃថងទី១៩ 
ែខមិថុន ឆន ំ១៩៧០ រមួទំងបទបញជ និងករែណនំរដឋបលកនុងសនធិសញញ េនះ 
ែដលបនែកែរប  វេិសធនកមម  និងផល ស់បតូរ 

(xviii) “ភគីហតថេលខី” មនន័យថ រដឋ ឬ អងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយែដលជភគី
ៃនសនធិសញញ េនះ 

(xix)  “ចបប់ែដលអនុវតត” មនន័យថ េនេពលែដលភគីហតថេលខីជរដឋ គឺចបប់ៃនរដឋ
េនះ េហយេនេពលែដលភគីហតថេលខីជអងគករអនតររដឋ ភិបល គឺជលិខិត
បទដឋ នគតិយុតតែដលេរៀបចំកររបរពឹតតេទរបស់អងគករអនតររដឋ ភិបលេនះ 

(xx) “លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន” រតូវបករសយេដយរមូបញចូ លលិខិតុបករណ៍
ទំងឡយៃនករទទួលយក ឬករអនុម័តយល់រពម 

(xxi) “អងគករ” មនន័យថ អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក 
(xxii) “ករយិល័យអនតរជតិ” មនន័យថ ករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករ 
(xxiii) “អគគនយក” មនន័យថ អគគនយកៃនអងគករ។ 

មរត២ 
េគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទេគលករណ៍ទូេទ    

(១) [ លកខខណឌ ផតល់ភពអនុេរគះ] 



4 
 

តមទសសនៈៃនអនកដក់ពកយសំុនិងមច ស់សិទធិ ភគីហតថេលខីមនសិទធិែចងពីលកខខណឌ ែដល
មនលកខណៈអនុេរគះជងលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ ៃន េលកែលងែត
មរត៥។ 

(២) [ គម នបទបញជ ៃនចបប់របកសនីយបរតតកកកមមជសរធតុ] 
 គម នបទបបញញតតិណមួយៃនសនធិសញញ េនះឬបទបញជ  រតូវបនបករសយេដមបកីរមិតេសរភីព 
ភគីហតថេលខី កនុងករែចងលកខខណឌ សតីពីចបប់សរធតុៃនរបកសនីយបរតតកកកមម ែដលភគីេនះចង់
បនេឡយ។ 

មរត៣ 
សំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញ េនះអនុវតតសំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញ េនះអនុវតតសំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញ េនះអនុវតតសំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញ េនះអនុវតត    

(១) [ សំណំុលិខិតេសនសំុ ] 
  (ក) បទបបញញតតិៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ  រតូវអនុវតតចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុជតិ
និងតំបន់ចំេពះរបកសនីយបរតតកកមមសរមប់តកកកមម និងរបកសនីយបរតតកកកមមសរមប់ករបែនថម 
ែដលបនដក់េនឬសរមប់ករយិល័យៃនភគីហតថេលខី េហយែដលជៈ 
 (i) របេភទសំណំុលិខិតេសនសំុែដលអនុញញ តេដមបីដក់ជសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរ

ជតិកនុងសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម 
(ii) សំណំុលិខិតេសនសំុបំែបកៃនរបេភទសំណំុលិខិតេសនសំុ ដូចមនែចងកនុង       

ចំនុចទី(i) ចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមសរមប់តកកកមម ឬរបកសនីយបរត
តកកកមមសរមប់ករបែនថម ដូចមនែចង កនុងមរត៤(ឆ)(១) ឬ (២) ៃនអនុ
សញញ ទីរកុងប៉រសី។ 

  (ខ) េលកែលងែតបទបបញញតតិៃនសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម 
បទបបញញតតិទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះ និង បទបញជ រតូវអនុវតតចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិ 
ចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមសរមប់តកកកមម និងរបកសនីយបរតតកកកមមសរមប់ករបែនថម កនុង
សនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមមៈ 

(i) ចំេពះរយៈេពលែដលអចអនុវតតបនកនុងមរត២២ និងមរត៣៩(១) ៃនសនធិ
សញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមមកនុងករយិល័យភគីហតថេលខី 

(ii) ចំេពះនីតិវធីិណមួយែដលបនចប់េផតមរតឹម ឬចប់េផតមបនទ ប់ពីកល
បរេិចឆទៃនដំេណ រករ ឬកររតួតពិនិតយសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិ អចចប់
េផតមតមមរត២៣ ឬមរត៤០ៃនសនធិសញញ េនះ។ 

(២) [ របកសនីយបរតតកកកមម ] 
 បទបបញញតតិទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ  រតូវអនុវតតចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមម 
សរមប់តកកកមមករមិតជតិនិងតំបន់ និង  របកសនីយបរតតកកកមមសរមប់ករបែនថមករមិតជតិ     និង 
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តំបន់ ែដលបនផតល់ឱយេដយមនអនុភពចំេពះភគីហតថេលខី។ 
មរត៤ 

ករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញហករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញហករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញហករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខសនតិសុខសនតិសុខសនតិសុខ    
 សនធិសញញ េនះនិងបទបញជ    មិនរតូវករមិតេសរភីពភគីហតថេលខី  កនុងករចត់វធិនករែដល
ចំបច់េដមបកីរពរផលរបេយជន៍សនតិសុខជសរវនត។ 

មរត៥ 
កលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទៃនករៃនករៃនករៃនករសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ី    

(១) [ ធតុៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ ] 
  (ក) េលកែលងែតមនករែចងេផសងកនុងបទបញជ  និងេលកែលងកថខណឌ ទី(២)ដល់
ទី(៨)  ភគីហតថេលខី រតូវែចងថ កលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីៃនសំណំុលិខិតេសនសំុរតូវជកលបរេិចឆ
ទែដលករយិល័យទទួលបនធតុទំងអស់ដូចខងេរកម ែដលបនដក់ ជជេរមសរបស់អនកដក់
ពកយសំុ កនុងទរមង់រកដស់ ឬ  មេធយបយេផសងែដលអនុញញ តេដយករយិល័យ សរមប់េគល
បំណងៃនកលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីៈ 

(i) ករបញជ ក់យ៉ងចបស់លស់ឬរគប់រគន់ ែដលមនអនុភពបញជ ក់ថ ធតុ
ទំង ឡយរតូវមនកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ 

(ii) ករបញជ ក់អំពីអតតសញញ ណៃនអនកដក់ពកយសំុ ឬ ករបញជ ក់ែដលអនុញញ ត
ឱយករយិល័យអចទក់ទងជមួយអនកដក់ពកយសំុបន 

(iii) ែផនកមួយៃនសំណំុលិខិតេសនសំុែដលេនេលែផនកេនះមនបញជ ក់នូវេសចកតី   
អធិបបយ។ 

(ខ) ជេគលបំណងៃនកលបរេិចឆទករសំុចុះបញជ ី ភគីហតថេលខីអចទទួលយកគំនូស
បងហ ញជធតុដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)(iii)។ 

(គ) ជេគលបំណងៃនកលបរេិចឆទករសំុចុះបញជ ី  ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយផតល់
ទំងព័ត៌មនអំពីអតតសញញ ណៃនអនកដក់ពកយសំុនិងព័ត៌មន ែដលអចអនុញញ តឱយករយិល័យអច
ទក់ទងជមួយអនកដក់ពកយេសនសំុបន ឬភគីហតថេលខីអចទទួលយកភសតុតងអំពីអតតសញញ ណៃន
អនកដក់ពកយសំុ ឬែដលអនុញញ តឱយករយិល័យអចទក់ទងជមួយអនកដក់ពកយសំុបន ជធតុដូច
មនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)(ii)។  

(២) [ ភស] 
(ក) ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយករបញជ ក់ែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)(ក)(i)

និង(ii)េធវជភសមួយែដលទទួលយកេដយករយិល័យ។ 
(ខ) ែផនកែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)(ក)(iii) អចដក់ ជភសណមួយ ជ

េគលបំណងៃនកលបរេិចឆទករសំុចុះបញជ ី។ 
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(៣) [ ករជូនដំណឹង] 
 េនេពលែដលសំណំុលិខិតេសនសំុមិនអនុេលមតមលកខខណឌ តរមូវមួយឬេរចន ែដលរតូវអនុ
វតតេដយករយិល័យកនុងកថខណឌ ទី(១)និងទី(២) ករយិល័យរតូវដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុភល ម
តមែតអចេធវេទបន        េដយផតល់ឱកសឱយបំេពញលកខខណឌ តរមូវណមួយេនះ  និងេដមបីេធវករ 
សេងកត តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(៤) [ ករបំេពញលកខខណឌ តរមូវេពលេរកយ ] 
  (ក) េនេពលែដលលកខខណឌ តរមូវមួយឬេរចន ែដលរតូវអនុវតតេដយភគីហតថេលខី
កនុងកថខណឌ ទី(១)និងទី(២)មិនបនបំេពញ កនុងសំណំុលិខិតេសនសំុែដលបនដក់ពីដំបូង កលបរេិចឆទ
ៃនករសំុចុះបញជ ីរតូវជកលបរេិចឆទេនេពលែដលរល់លកខខណឌ តរមូវទំងអស់ែដលរតូវអនុវតតេដយ
ភគីហតថេលខីតមកថខណឌ ទី(១)និងទី(២) រតូវបនបំេពញនេពលេរកយ េលកែលងែតអនុកថ
ខណឌ (ខ)និងកថខណឌ ទី(៦)។ 
  (ខ) េនេពលែដលលកខខណឌ តរមូវមួយឬេរចនដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) មិន
រតូវបនបំេពញតមរយៈេពលែដលកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចែចងថសំណំុលិខិតេសនសំុ
េនះរតូវចត់ទុកថមិនបនដក់។ េនេពលែដលសំណំុលិខិតេសនសំុ រតូវចត់ទុកថមិនបនដក់ 
ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុ េដយបញជ ក់ពីមូលេហតុ។ 

(៥) [ ករជូនដំណឹងពក់ព័នធនឹងករខវះែផនកណមួយៃនេសចកតីអធិបបយ ឬគំនូសបងហ ញ ] 
 េពលចុះកលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ី េនេពលែដលករយិល័យរកេឃញថែផនកមួយៃន    
េសចកតីអធិបបយបនខវះកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ ឬសំណំុលិខិតេសនសំុេនះេយងេទគំនូសបងហ ញ
ែដលបនខវះកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងភល មដល់អនកដក់ពកយសំុ។ 

(៦) [ កលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ី េនេពលែដលបនដក់ែផនកៃនេសចកតីអធិបបយឬ
គំនូសបងហ ញែដលខវះ] 
  (ក) េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយឬគំនូសបងហ ញបនដក់េនករ-ិ
យល័យតមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  ែផនកេនះៃនេសចកតីអធិបបយ ឬគំនូសបងហ ញ 
រតូវបញចូ លកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ េហយ េលកែលងែតអនុកថខណឌ (ខ)និង(គ) កលបរេិចឆទៃនករសំុ
ចុះបញជ ីរតូវជកលបរេិចឆទែដលករយិល័យទទួលបនែផនកេនះៃនេសចកតីអធិបបយ ឬគំនូសបងហ ញ 
ឬរតូវជកលបរេិចឆទៃនករបំេពញរល់លកខខណឌ តរមូវទំងអស់ ែដលរតូវអនុវតតេដយភគីហតថេលខី
តមកថខណឌ ទី(១)និងទី(២)   េដយយកកលបរេិចឆទណែដលយូរជងេគ។ 
  (ខ) េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយឬគំនូសបងហ ញ បនដក់តម
អនុកថខណឌ (ក)េដមបីែកតរមូវករលុបេចលពីសំណំុលិខិតេសនសំុ តមកលបរេិចឆទែដលធតុមួយឬ
េរចនដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)(ក)រតូវបនទទួលពីដំបូងេដយករយិល័យ ែដលអះអងអទិ
ភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុមុន  តមសំេណ របស់អនកដក់ពកយសំុែដលបនដក់តមរយៈេពលែដល
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បនកំណត់កនុងបទបញជ និងេលកែលងែតលកខខណឌ តរមូវែដលបនកំណត់កនុងបទបញញ  កលបរេិចឆទ
ៃនករសំុចុះបញជ ីរតូវជកលបរេិចឆទៃនករបំេពញរល់លកខខណឌ តរមូវទំងអស់ ែដលរតូវអនុវតតេដយ
ភគីហតថេលខីតមកថខណឌ ទី(១)និងទី(២)។ 
  (គ) េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយ ឬគំនូសបងហ ញបនដក់តម
អនុកថខណឌ (ក)រតូវបនដកយកេទវញិតមរយៈេពលែដលបនកំណត់េដយភគីហតថេលខី កល
បរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីរតូវជកលបរេិចឆទៃនករបំេពញលកខខណឌ តរមូវ ែដលរតវូអនុវតតេដយភគី
ហតថេលខីតមកថខណឌ ទី(១)និងទី(២) ។ 

(៧) [ករជំនួសេសចកតីអធិបបយនិងគំនូសបងហ ញេដយេយងេទសំណំុលិខិតេសនសំុែដល
បនដក់ពីមុន] 

  (ក) េលកែលងែតលកខខណឌ តរមូវែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  ករេយងេទេល
សំណំុលិខិតេសនសំុែដលបនដក់ពីមុន ែដលេធវេឡងបនទ ប់ពីករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុ   ជភស
មួយែដលទទួលយកេដយករយិល័យ រតូវជំនួសេសចកតីអធិបបយនិងគំនូសបងហ ញណមួយ ជ
េគលបំណងៃនកលបរេិចឆទករសំុចុះបញជ ីសំណំុលិខិតេសនសំុ ។ 
  (ខ) េនេពលែដលលកខខណឌ តរមូវដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) មិនបនបំេពញ 
សំណំុលិខិតេសនសំុរតូវចត់ទុកថមិនបនដក់។ េនេពលែដលសំណំុលិខិតេសនសំុរតូវចត់ទុកថមិន
បនដក់   ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុ េដយបញជ ក់ពីមូលេហតុ។  

(៨) [ ករេលកែលង] 
 មរតេនះ មិនរតូវករមិតៈ 

(i) តមមរត៤(ឆ)(១)ឬ(២)ៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី សិទធិអនកដក់ពកយសំុ េដមបីរកស
ជ កលបរេិចឆទសំណំុលិខិតេសនសំុបំែបកដូចមនែចងកនុងមរតេនះនូវកលបរេិចឆទ
សំណំុលិខិតេសនសំុេដមដូចមនែចងកនុងមរតេនះ និងរកសអតថរបេយជន៍ៃនសិទធិ
អទិភព របសិនេបមន។ 

(ii) េសរភីពភគីហតថេលខីកនុងករអនុវតតន៍លកខខណឌ តរមូវណមួយែដលចំបច់សរមប់ 
ផតល់អតថរបេយជន៍ៃនកលបរេិចឆទករសំុចុះបញជ ីសំណំុលិខិតេសនសំុមុន ឱយេទសំណំុ
លិខិតេសនសំុរបេភទណមួយដូចកំណត់កនុងបទបញជ ។  

មរត៦ 
សំណំុលិខិតេសនសំុសំណំុលិខិតេសនសំុសំណំុលិខិតេសនសំុសំណំុលិខិតេសនសំុ    

(១) [ ទរមង់ ឬមតិកៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ ] 
 េលកែលងែតមនែចងេផសងេដយសនធិសញញ េនះ គម នភគីហតថេលខីណរតូវតរមូវឱយបំេពញ
លកខខណឌ តរមវូណមួយពក់ព័នធនឹងទរមង់ ឬមតិកៃនសំណំុលិខិតេសនសំុេផសងពី ឬបែនថមេទេលៈ 

(i) លកខខណឌ តរមវូពក់ព័នធនឹងទរមង់ឬមតិកែដលមនែចងចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុ 
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អនតរជតិកនុងសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម  
(ii) លកខខណឌ តរមវូពក់ព័នធនឹងទរមង់ឬមតិក ែដល តមសនធិសញញ សហរបតិបតតិករ

របកសនីយបរតតកកកមម អចទមទរេដយករយិល័យៃន ឬករយិល័យតំណង 
រដឋជភគីណមួយៃនសនធិសញញ េនះ េនេពលចប់េផតមដំេណ រករ ឬចប់េផតមរតួត
ពិនិតយសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិ ដូចមនែចងកនុងមរត២៣ ឬ មរត៤០ៃនសនធិ
សញញ េនះ   

(iii) លកខខណឌ តរមវូេផសងៗែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 
(២) [ ទរមង់ពកយសំុ ] 

  (ក) ភគីហតថេលខីមួយអចតរមូវឱយ មតិកៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ ែដលដូចនឹង      
មតិកៃនពកយសំុៃនសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិ តមសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរត
តកកកមម បងហ ញកនុងទរមង់ពកយសំុែដលកំណត់េដយភគីហតថេលខីេនះ។ ភគីហតថេលខីក៏អចតរមូវ
ឱយមនកនុងទរមង់ពកយសំុេនះនូវមតិកេផសងេទៀតែដលអនុញញ តតមកថខណឌ ទី(១)(ii) ឬែដលបន
កំណត់កនុងបទបញជ ែដលរសបនឹងកថខណឌ ទី(១)(iii) ។ 
  (ខ) ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (ក) និងេលកែលងែតមរត៨(១) ភគីហតថេលខីរតវូ
ទទួលយកករបងហ ញៃនមតិក ដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) កនុងទរមង់ពកយសំុែដលមនែចង
កនុងបទបញជ ។ 

(៣) [ ករបកែរប ] 
 ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយមនករបកែរបែផនកណមួយៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ ែដលមិនែមន
ជភសែដលទទួលយកេដយករយិល័យ។ ភគីហតថេលខីក៏អចតរមូវផងែដរឱយបកែរបែផនកៃន
សំណំុលិខិតេសនសំុ ពីភសែដលទទួលយកេដយករយិល័យេទជភសេផសងេទៀតែដលទទួល
យកេដយករយិល័យ ដូចមនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(៤) [ កៃរម ] 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់កៃរមចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុ។ ភគីហតថេលខីអចអនុវតតបទ

បបញញតតិៃនសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម ទក់ទងនឹងករបង់កៃរមសំណំុលិខិត
េសនសំុ។ 

(៥) [ ឯកសរអទិភព] 
េនេពលែដលមនករអះអងអះអទិភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុពីមុន ភគីហតថេលខីអច

តរមូវឱយដក់ចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុេសនសំុពីមុននិងករបកែរប កនុងករណីសំណំុលិខិតេសនសំុ
ពីមុនមិនេធវេឡងកនុងភសែដលទទួលយកេដយករយិល័យ េដយអនុេលមតមលកខខណឌ តរមូវ
ែដលកំណត់កនុងបទបញជ ។  

(៦) [ ភសតុតង] 
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ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយភសតុតងែដលពក់ព័នធនឹងបញហ ណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ
ទី(១) ឬទី(២) ឬ កនុងេសចកតីរបកសអទិភព ឬ ករបកែរបណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(៣) 
ឬទី(៥) ដក់េនករយិល័យៃនភគីហតថេលខី កនុងេពលដំេណ រករសំណំុលិខិតេសនសំុ ែតកនុងករណី
ែដលករយិល័យ អចសងស័យេដយសមេហតុសមផលពីភពពិតរបកដៃនបញហ េនះ ឬពីភពរតឹម
រតូវៃនករបកែរបេនះ។ 

(៧) [ ករជូនដំណឹង ] 
 េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ តរមវូមួយឬេរចនែដលរតូវអនុវតតេដយភគីហតថេលខី
តមកថខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៦)  ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុ េដយផតល់ឱកស
ឱយមកបំេពញលកខខណឌ តរមូវ និងេដមបីេធវករសេងកត តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(៨) [ ករមិនបំេពញលកខខណឌ តរមូវ ] 
  (ក) េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ តរមវូមួយឬេរចនែដលរតូវអនុវតតេដយ
ភគីហតថេលខីតមកថខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៦) តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថ
េលខីអចអនុវតតទណឌ កមមដូចមនែចងកនុងចបប់របស់ខលួន េលកែលងែតអនុកថខណឌ (ខ)និងមរត៥
និងមរត១០ ។ 

  (ខ) េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ តរមូវណមួយែដលរតូវអនុវតតេដយភគី
ហតថេលខីតមកថខណឌ ទី(១) ទី(៥) ឬទី(៦)ចំេពះករអះអងអទិភព តមរយៈេពលែដលបន
កំណត់កនុងបទបញជ  ករអះអងអទិភពអចចត់ទុកថមិនបនេធវេឡយ។ េលកែលងែតមរត៥(៧)
(ខ) មិនរតូវអនុវតតទណឌ កមមេផសងេទៀតេឡយ។  

មរត៧ 
ករករករករតំតំតំតំណងណងណងណង    

(១) [ អនកតំណង ] 
  (ក) ភគីហតថេលខីអចតរមូវថ អនកតំណងែដលរតូវបនេរជសតំងសរមប់េគល
បំណងៃននីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យណមួយៈ 

(i) តមចបប់ែដលអនុវតត មនសិទធិអនុវតតចំេពះមុខករយិល័យ េលសំណំុ
លិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមម 

(ii) ផតល់ជូនជ អសយដឋ នរបស់ខលួន នូវអសយដឋ នេលែដនដីែដលកំណត់
េដយភគីហតថេលខី។ 

  (ខ)េលកែលងែតអនុកថខណឌ (គ) ទក់ទងនឹងនីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យ សកមមភព
មួយែដលេធវេឡងេដយអនកតំណងឬទក់ទងនឹងអនកតំណងែដលបនបំេពញលកខខណឌ តរមូវែដល
អនុវតតេដយភគីហតថេលខីកនុងអនុកថខណឌ (ក) រតូវមនអនុភពជសកមមភពែដលេធវេឡងេដយ ឬ
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ទក់ទងនឹងអនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬ បុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត ែដលេរជសតំងអនកតំណង
េនះ។ 
  (គ) ភគីហតថេលខីអចែចងថ កនុងករណីៃនសមបថ ឬេសចកតីអះអង ឬករលុប
េចលលិខិតេផទរសិទធិ ហតថេលខរបស់អនកតំណងមិនរតូវមនអនុភពជហតថេលខរបស់អនកដក់
ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត ែដលេរជសតំងអនកតំណងេនះ។ 

(២) [ ករតំណងេដយបងខំ ] 
  (ក) ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយអនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬ បុគគលមនរបេយជន៍េផសង
េទៀត េរជសតំងអនកតំណងសរមប់េគលបំណងនីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យ េលកែលងែតអនក
ទទួលសិទធិៃន សំណំុលិខិតេសនសំុ អនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត អចេធវ
េដយខលួនផទ ល់ចំេពះមុខករយិល័យសរមប់នីតិវធីិដូចខងេរកមៈ 

(i) ករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុសរមប់េគលបំណងកលបរេិចឆទៃនករសំុចុះ
បញជ ី 

(ii) ករបង់កៃរមធមមត 
(iii) នីតិវធីិេផសងេទៀតដូចកំណត់កនុងបទបញជ  
(iv) ករេចញបងក ន់ៃដ ឬេសចកតីជូនដំណឹងេដយករយិល័យចំេពះនីតិវធីិដូច

មនែចងកនុងចំនុច(i)ដល់(iii)។ 
(ខ) កៃរមរកសសិទធិ អចបង់េដយបុគគលណមួយ។ 

(៣) [ ករេរជសតំងអនកតំណង ] 
 ភគីហតថេលខី រតវូទទួលសគ ល់ករេរជសតំងអនកតំណងែដលបនដក់េនករយិល័យតម  
រេបៀបែដលកំណត់េដយបទបញជ ។ 

(៤) [ ករហមឃត់លកខខណឌ តរមូវេផសងេទៀត ] 
 គម នភគីហតថេលខីណ អចតរមូវឱយបំេពញលកខខណឌ ទរមង់េផសងពីលកខខណឌ ែដលមនែចង
កនុងកថខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៣) ចំេពះបញហ ទំងឡយែដលពក់ព័នធកនុងកថខណឌ ទំងេនះ េលកែលង
ែតសនធិសញញ េនះឬ បទបញជ ែចងេផសង។ 

(៥) [ ករជូនដំណឹង ] 
 េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយែដលទមទរេដយភគីហតថេលខីតមកថ
ខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៣) ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងដល់អនកទទួលសិទធិៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ អនកដក់
ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត េដយផតល់ឱកសឱយបំេពញតមលកខខណឌ េនះ និង
េដមបីេធវករសេងកតតមរយៈេពលែដលកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(៦) [ ករមិនបំេពញតមលកខខណឌ  ] 
 េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយ   ែដលទមទរេដយភគីហតថេលខីតមកថ 
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ខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៣) តមរយៈេពលែដលកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចអនុវតតទណឌ កមមដូច
មនែចងកនុងចបប់របស់ខលួន។ 

មរត៨ 
ព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន        អសអសអសអសយដឋ នយដឋ នយដឋ នយដឋ ន    

(១) [ទរមង់ និងមេធយបយៃនករបញជូ នព័ត៌មន] 
  (ក) េលកែលងែតករចុះកលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីកនុងមរត៥(១) និងេលកែលងែត 
មរត៦(១)  បទបញជ រតូវកំណត់ពីលកខខណឌ ែដលភគីហតថេលខីរតវូបនអនុញញ តឱយអនុវតតទរមង់និង
មេធយបយៃនករបញជូ នព័ត៌មន េលកែលងែតអនុកថខណឌ (ខ) ដល់(ឃ) ។ 

  (ខ) ភគីហតថេលខីមិនតរមូវឱយទទួលយកករដក់ព័ត៌មនេផសងេរកពីទរមង់រកដស 
េឡយ។ 

   (គ) ភគីហតថេលខីមិនតរមូវឱយបដិេសធករដក់ព័ត៌មន េដយទរមង់រកដសេឡយ។ 
(ឃ) ភគីហតថេលខីរតូវទទួលយកករដក់ព័ត៌មនេដយទរមង់រកដស់ េដមបីតរមវូតម

រយៈេពល។ 
(២) [ ភសៃនព័ត៌មន] 

 ភគីហតថេលខី អចតរមូវឱយព័ត៌មនរតូវេធវជភសែដលទទួលយកេដយករយិល័យ េលក
ែលងែត សនធិសញញ េនះនិងបទបញជ ែចងេផសង។  

(៣) [ ទរមង់គំរអូនតរជតិ] 
 ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)(ក) និងេលកែលងែតកថខណឌ ទី(១)(ខ) និងមរត៦(២)(ខ) 
ភគីហតថេលខីរតូវទទួលយកករបងហ ញមតិកព័ត៌មនកនុងទរមង់ែដលដូចនឹងទរមង់គំរអូនតរជតិ 
ចំេពះព័ត៌មនែដលមនែចងកនុងបទបញជ  របសិនេបមន។  

(៤) [ ករចុះហតថេលខេលព័ត៌មន ]  
  (ក) េនេពលែដលភគីហតថេលខីតរមវូឱយមនហតថេលខចំេពះព័ត៌មន  ភគីហតថេលខី
េនះរតូវទទួលយកហតថេលខណែដលរសបតមលកខខណឌ ែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 
  (ខ)ភគីហតថេលខីណមួយមិនអចតរមូវឱយមនករបញជ ក់ លិខិតសរករ ី យថភព   
នីតយនុកូលកមម ឬករបញជ ក់េផសងេទៀតៃនហតថេលខ ែដលទក់ទងេទករយិល័យ េលកែលងែតនីតិ
វធីិ ដូចតុលករ ឬ នីតិវធីិែដលកំណត់កនុងបទបញជ ។  
  (គ) េលកែលងែតអនុកថខណឌ (ខ) ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយផតល់ភសតុតងដល់ករ-ិ
យល័យ ែតេនេពលែដលករយិល័យសងស័យសមេហតុសមផលពីយថភពៃនហតថេលខ។ 

(៥) [ ករបងហ ញកនុងព័ត៌មន ] 
 ភគីហតថេលខីអចតរមូវថ ព័ត៌មនរតូវបងហ ញចំនុចមួយឬេរចនដូចែដលបនកំណត់កនុងបទ      
បញជ ។ 
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(៦) [ អសយដឋ នទក់ទង អសយដឋ នសរមប់េសវកមមចបប់ និងអសយដឋ នេផសងេទៀត ] 
 េលកែលងែតមនបទបបញញតតិណមួយកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយអនកដក់
ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត បងហ ញកនុងព័ត៌មន នូវៈ 

(i) អសយដឋ នទក់ទង 
(ii) អសយដឋ នសរមប់េសវកមមចបប់ 
(iii) អសយដឋ នេផសងៗេទៀតែដលមនែចងកនុងបទបញជ ។ 

(៧) [ ករជូនដំណឹង] 
 េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយចំេពះព័ត៌មនែដលទមទរេដយភគីហតថ
េលខីតមកថខណឌ ទី(១)ដល់ ទី(៦)   ករយិល័យរតូវជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគល
មនរបេយជន៍េផសងេទៀត េដយផតល់ឱកសឱយបំេពញតមលកខខណឌ េនះ និងេដមបេីធវករសេងកត 
តមរយៈេពលែដលកំណត់កនុងបទបញជ ។  

(៨) [ករមិនបនបំេពញលកខខណឌ  ] 
 េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយែដលទមទរេដយភគីហតថេលខី តមកថ
ខណឌ ទី(១)ដល់ ទី(៦)  តមរយៈេពលែដលកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចអនុវតតទណឌ កមមដូច
មនែចងកនុងចបប់របស់ខលួន េលកែលងែតមរត៥និងមរត១០និងករេលកែលងេផសងេទៀតដូចបន
កំណត់កនុងបទបញជ ។  

មរត៩ 
ករជូនដំណឹងករជូនដំណឹងករជូនដំណឹងករជូនដំណឹង    

(១) [ ករជូនដំណឹងរគប់រគន់ ] 
 ករជូនដំណឹងណមួយកនុងសនធិសញញ េនះឬបទបញជ ែដលផតល់េដយករយិល័យេទអសយ     
ដឋ នទក់ទង ឬអសយដឋ នសរមប់េសវចបប់ែដលបនបងហ ញកនុងមរត៨(៦) ឬ អសយដឋ នេផសង
េទៀតែដលែចងកនុងបទបញជ កនុងេគលបំណងៃនបទបបញញតតិេនះ េហយែដលអនុេលមតមបទបបញញតតិ
ចំេពះករជូនដំណឹងេនះ រតូវចត់ទុកថជករជូនដំណឹងរគប់រគន់កនុងេគលបំណងៃនសនធិសញញ
េនះ និងបទបញជ ។ 

(២) [ ករមិនបនផតល់ករបងហ ញែដលអចទក់ទងបន] 
 បទបបញញតតិកនុងសនធិសញញ េនះ និងកនុងបទបញជ  មិនតរមូវឱយភគីហតថេលខីជូនដំណឹងដល់ អនក
ដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត របសិនេបករបងហ ញែដលអចទក់ទងេទ អនក
ដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគលែដលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត  មិនបនដក់ជូនករយិល័យ។ 

(៣) [ ករមិនបនជូនដំណឹង ] 
 េលកែលងែតមរត១០ ករណីករយិល័យមិនបនជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬ
បុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត ពីករមិនេគរពតមលកខខណឌ ណមួយកនុងសនធិសញញ េនះ ឬបទ
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បញជ   អវតតមនៃនករជូនដំណឹងេនះមិនែមនជករេដះបនទុកចំេពះអនកដក់ពកយសំុ មច ស់ ឬបុគគល
មនរបេយជន៍េផសងេទៀត ពីកតពវកិចចេគរពតមលកខខណឌ ទំងេនះេឡយ។ 

មរត១០ 
សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកតកកមម សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកតកកមម សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកតកកមម សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកតកកមម         ករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចល    

(១) [សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកកកមមមិនរតូវបនប៉ះពល់េដយករមិនេគរពតមលកខ
ខណឌ ទរមង់មួយចំនួន ] 
 ករមិនេគរពតមលកខខណឌ ទរមង់ណមួយែដលមនែចងកនុងមរត៦(១) (២) (៤) (៥)និង
មរត៨(១)ដល់(៤)ទក់ទងនឹងសំណំុលិខិតេសនសំុ មិនអចជមូលេហតុៃនករលុបេចលឬេមឃភព 
របកសនីយបរតតកកកមមបនេឡយ េទះទំងរសុងឬេដយែផនកក៏េដយ េលកែលងែតករមិនេគរព
តមលកខខណឌ ទរមង់េកតេឡងេដយេចតនែកលងបនលំ ។ 

(២) [ ឱកសេដមបីេធវករសេងកត វេិសធនកមម ឬករែកតរមូវ កនុងករណីមនេចតនលុប
េចលឬេមឃភព] 
 របកសនីយបរតតកកកមម មិនអចរតូវបនលុបេចលឬេធវេមឃភព េទះទំងរសុងឬេដយ
ែផនកកតី េដយគម នផតល់ឱកសដល់មច ស់ េដមបីេធវករសេងកតពីេចតនលុបេចលឬេមឃភព និង 
េដមបីេធវវេិសធនកមមនិងែកតរមូវ ែដលបនអនុញញ តេដយចបប់ែដលអនុវតត តមរយៈេពលមួយសមរ
មយ។ 

(៣) [ គម នកតពវកិចចចំេពះនីតិវធីិពិេសស ] 
 កថខណឌ ទី(១)និងទី(២) មិនបេងកតកតពវកិចច ឱយអនុវតតនីតិវធីិតុលករចំេពះករអនុវតតន៍សិទធិ
របកសនីយបរតតកកកមម េផសងពីកតពវកិចចកនុងករអនុវតតន៍ចបប់ទូេទេឡយ។ 

មរត១១ 
ករករករករេលកែលងេលកែលងេលកែលងេលកែលងចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពល    

(១) [ ករពនយររយៈេពល ] 
 ចំេពះរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចែចងពីករពនយររយៈេពល
ែដលកំណត់េដយករយិល័យ េលសកមមភពកនុងនីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យទក់ទងនឹង សំណំុ
លិខិតេសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមម របសិនេបសំេណ សំុេនះ រតូវេធវេឡយេនករយិល័យេដយ
អនុេលមតមលកខខណឌ ែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  េហយរបសិនេបសំេណ េនះរតូវបនដក់ ជ
ជេរមសរបស់ភគីហតថេលខីៈ 

(i) មុនផុតកំណត់រយៈេពល ឬ 
(ii) បនទ ប់ពីផុតកំណត់រយៈេពល និងតមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(២) [ ករបនតនីតិវធីិ ] 
 េនេពលែដលអនកដក់ពកសសំុ ឬមច ស់   មិនបនេគរពតមរយៈេពលែដលបនកំណត់េដយ 
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ករយិល័យៃនភគីហតថេលខី េលសកមមភពកនុងនីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យទក់ទងនឹង  សំណំុ
លិខិតេសនសំុ ឬរបកសនីយបរតតកកកមម េហយភគីហតថេលខីេនះមិនបនែចងពីករពនយររយៈេពល
កនុងកថខណឌ ទី(១)(ii)  ភគីហតថេលខីរតូវែចងពីករបនតនីតិវធីិចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុឬរបកសនីយ
បរតតកកកមម េហយរបសិនេបចំបច់ ែចងអំពីករផតល់សិទធិេឡងវញិដល់អនកដក់ពកយសំុឬមច ស់ 
ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមមេនះ របសិនេបៈ 

(i) សំេណ េនះ រតូវេធវេឡងេនករយិល័យេដយអនុេលមតមលកខខណឌ ែដលបន
កំណត់កនុងបទបញជ  

(ii)  សំេណ រតូវបនដក់ និងបនបំេពញរល់លកខខណឌ កនុងរយៈេពលករមិត ចំេពះ
សកមមភពពក់ព័នធ  តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(៣) [ ករេលកែលង ] 
ភគីហតថេលខី មិនតរមូវឱយែចងពីករេលកែលងែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)  ឬទី(២)

ចំេពះករេលកែលងទំងឡយែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 
(៤) [ កៃរម ] 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់កៃរមចំេពះសំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១)ឬទី(២)។ 
(៥) [ ករហមឃត់លកខខណឌ េផសងេទៀត ] 
ភគីហតថេលខី មិនតរមូវឱយមេគរពលកខខណឌ េផសងេរកពីលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុងកថ

ខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៤) ចំេពះករេលកែលងែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)ឬទី(២) េលកែលងែតមន
ែចងេផសងកនុងសនធិសញញ េនះ ឬកនុងបទបញជ ។ 

(៦) [ ឱកសេដមបីេធវករសេងកត កនុងករណីមនករបដិេសធ] 
សំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១)ឬទី(២) មិនរតូវបដិេសធេដយគម នផតល់ឱកសដល់អនកដក់ពកយសំុ 

ឬមច ស់ េដមបីេធវករសេងកតេលករបដិេសធ កនុងរយៈេពលមួយសមរមយ។ 
មរត១២ 

ករផតល់សិទធិករផតល់សិទធិករផតល់សិទធិករផតល់សិទធិេឡងេឡងេឡងេឡងវញិបនទ ប់ពីេឃញវញិបនទ ប់ពីេឃញវញិបនទ ប់ពីេឃញវញិបនទ ប់ពីេឃញមនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតវូមនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតវូមនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតវូមនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតវូ    ឬ អេចតនេដយករយិល័យឬ អេចតនេដយករយិល័យឬ អេចតនេដយករយិល័យឬ អេចតនេដយករយិល័យ    
  (១) [ សំេណ  ] 

េនេពលែដលអនកដក់ពកយសំុ ឬមច ស់ មិនបនេគរពតមរយៈេពល េលសកមមភពកនុងនីតិវធីិ
ចំេពះមុខករយិល័យ េហយករមិនេគរពតមេនះបេងកតជវបិកផទ ល់ែដលេធវឱយបត់បង់សិទធិ
ចំេពះសំុណំុលិខិតេសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមម ភគីហតថេលខីរតវូែចងថ ករយិល័យរតូវផតល់
សិទធិេឡងវញិដល់អនកដក់ពកយសំុ ឬមច ស់ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុឬរបកសនីយបរតតកកកមមពក់
ព័នធ របសិនេបៈ 

(i) សំេណ រតូវេធវេឡងេនករយិល័យ េដយអនុេលមតមលកខខណឌ ែដលបនកំណត់
កនុងបទបញជ  
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(ii) សំេណ បនដក់ និងបនបំេពញរល់លកខខណឌ កនុងរយៈេពលករមិត ចំេពះសកមមភព
ពក់ព័នធ  តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។ 

(iii) សំេណ បនបញជ ក់ពីមូលេហតុៃនករមិនបនេគរពតមរយៈេពល 
(iv) ករយិល័យយល់េឃញថ ករមិនបនេគរពតមរយៈេពល បនេកតេឡង    េទះ

បីេបកលៈេទសៈបងហ ញថ មនករយកចិតតទុកដក់រតឹមរតូវក៏េដយ ឬជជេរមស
របស់ភគីហតថេលខី  យល់េឃញថ ករពនយណមួយេនះេកតេឡងេដយអេចតន។ 

(២) [ ករេលកែលង ] 
ភគីហតថេលខីមិនតរមូវឱយែចងពីករផតល់សិទធិេឡងវញិកនុងកថខណឌ ទី(១) ចំេពះករេលក

ែលងែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ ។  
(៣) [ កៃរម ] 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់កៃរមចំេពះសំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១)។ 
(៤)  [ ភសតុតង] 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវថ េសចកតីអះអង ឬភសតុតងេផសងៗេទៀតែដលគំរទមូលេហតុែដល

មនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)(iii) រតូវដក់េនករយិល័យតមរយៈេពលែដលកំណត់េដយករយិ     
ល័យ។  

(៥) [ ឱកសេដមបីេធវករសេងកតកនុងករណីមនករបដិេសធ] 
សំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១) មិនរតូវបដិេសធ េទះទំងមូល ឬេដយែផនកកតី េដយគម ន   ផតល់ឱ

កសដល់ភគីែដលេសន េដមបីេធវករសេងកតេលករបដិេសធ កនុងរយៈេពលមួយសមរមយ។ 
មរត១៣ 

ករែកតរមវូ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករករែកតរមវូ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករករែកតរមវូ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករករែកតរមវូ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករផតល់ផតល់ផតល់ផតល់សិទធិអទិភពសិទធិអទិភពសិទធិអទិភពសិទធិអទិភពេឡងវញិេឡងវញិេឡងវញិេឡងវញិ    

(១) [ ករែកតរមូវ ឬករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ] 
 េលកែលងែតមនែចងេផសងកនុងបទបញជ  ភគីហតថេលខីអចែចងពីករែកតរមូវ ឬករបែនថម    
េសចកតីអះអងអទិភពចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុ(សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់) របសិនេបៈ 

(i) សំេណ រតូវេធវេឡងេនករយិល័យេដយអនុេលមតមលកខខណឌ ែដលបនកំណត់
កនុងបទបញជ  

(ii) សំេណ រតូវបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  និង 
(iii) កលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីសំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់ មិនយឺតជងកលបរេិចឆទៃន

ករផុតកំណត់រយៈេពលអទិភព េដយរប់ចប់ពីកលបរេិចទៃនករសំុចុះបញជ ី
សំណំុលិខិតេសនសំុដំបូងែដលបនអះអងអទិភព។ 

(២) [ ករពនយរករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់ ] 
 េដយពិចរណេលមរត១៥    េនេពលែដលសំណំុលិខិតេសនសំុ(សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់) 
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ែដលអះអង ឬអចអះអងអទិភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូងែដលមនកលបរេិចឆទៃនករសំុចុះ
បញជ ីេរកយកលបរេិចឆទៃនករផុតកំណត់រយៈេពលអទិភព បុ៉ែនតកនុងរយៈេពលែដលបន កំណត់កនុង
បទបញជ    ភគីហតថេលខីអចែចងថ ករយិល័យរតូវផតល់សិទធិអទិភពេឡងវញិ របសិនេបៈ 

(i) សំេណ រតូវេធវេឡងេនករយិល័យេដយអនុេលមតមលកខខណឌ ែដលបនកំណត់
កនុងបទបញជ  

(ii) សំេណ រតូវបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  
(iii) សំេណ បនបញជ ក់ពីមូលេហតុៃនករមិនអនុេលមតមរយៈេពលអទិភព និង 
(iv) ករយិល័យយល់េឃញថ ករមិនបនដក់សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់កនុងរយៈេពល

អទិភព បនេកតេឡង េទះបីេបកលៈេទសៈបងហ ញថ មនករយកចិតតទុកដក់
រតឹមរតូវក៏េដយ ឬជជេរមសរបស់ភគីហតថេលខី   េធវេឡងេដយអេចតន។ 

(៣) [ ករមិនបនដក់ចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុមុន ] 
 េនេពលែដលចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុមុនែដលតរមូវកនុងមរត៦(៥) មិនបនដក់េន
ករយិល័យតមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ រសបនឹងមរត៦ ភគីហតថេលខីរតវូែចងថ 
ករយិល័យអចផតល់សិទធិអទិភពេឡងវញិ របសិនេប: 

(i) សំេណ រតូវបនេធវេឡងេនករយិល័យេដយអនុេលមតមលកខខណឌ ែដលប
កំណត់កនុងបទបញជ  

(ii) សំេណ រតូវបនដក់តមរយៈេពលសរមប់ករដក់ចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ
មុនែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ រសបនឹងមរត៦(៥) 

(iii) ករយិល័យយល់េឃញថ សំេណ ឱយផតល់ចបប់ចមលងរតូវបនដក់េនករយិល័យ
ែដលសំណំុលិខិតេសនសំុមុនបនដក់ តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុងបទបញជ  
េហយ 

(iv) ចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុមុនរតវូបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំណត់កនុង
បទបញជ ។ 

(៤) [ កៃរម ] 
 ភគីហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់កៃរមចំេពះសំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៣)។ 

(៥) [ ភសតុតង ] 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវថ េសចកតីអះអង ឬភសតុតងេផសងៗេទៀតែដលគំរទមូលេហតុែដល

មនែចងកនុងកថខណឌ ទី(២)(iii) រតូវដក់េនករយិល័យតមរយៈេពលែដលកំណត់េដយករយិ    
ល័យ។  

 (៦) [ ឱកសេដមបីេធវករសេងកតកនុងករណីមនករបដិេសធ] 
សំេណ កនុងកថខណឌ ទី(១)ដល់ទី(៣)      មិនរតូវបដិេសធ េទះទំងមូល  ឬេដយែផនកកតី េដយ 
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គម នផតល់ឱកសដល់ភគីែដលេសន េដមបេីធវករសេងកតេលករបដិេសធ កនុងរយៈេពលមួយសមរមយ។ 
មរត១៤ 
បទបញជបទបញជបទបញជបទបញជ     

(១) [ មតិក ] 
  (ក) បទបញជ ែដលជឧបសមព័នធនំសនធិសញញ េនះ ែចងពីរបករពក់ព័នធនឹងៈ 

(i) បញហ ែដលសនធិសញញ េនះែចងចបស់លស់  រតូវកំណត់កនុងបទបញជ  
(ii) េសចកតីលមអិតែដលមនរបេយជន៍កនុងករអនុវតតន៍បទបបញញតតិៃនសនធិសញញ

េនះ 
(iii) លកខខណឌ រដឋបល បញហ រដឋបល ឬ នីតិវធីិរដឋបល។ 

  (ខ) បទបញជ ក៏ែចងពីរបករែដលពក់ព័នធនឹងលកខខណឌ ទរមង់ ែដលភគីហតថេលខី
រតូវបនអនុញញ តឱយអនុវតតចំេពះសំេណ សរមប់ៈ 

(i) ករកត់រតករផល ស់បតូរេឈម ះ ឬអសយដឋ ន 
(ii) ករកត់រតករផល ស់បតូរអនកដក់ពកយសំុឬមច ស់ 
(iii) ករកត់រតអជញ ប័ណណឬ របតិេភគភណឌិ ក 
(iv) ករែកតរមូវកំហុស។ 

  (គ) បទបញជ ក៏ែចងផងែដរពីករបេងកតទរមង់គំរអូនតរជតិ និងករបេងកតទរមង់ពកយ
សំុកនុងេគលបំណងអនុវតតមរត៦(២)(ខ) េដយសននិបត េដយមនជំនួយពីករយិល័យអនតរជតិ។ 

(២) [ វេិសធនកមមបទបញជ  ] 
 េលកែលងែតកថខណឌ ទី(៣) វេិសធនកមមបទបញជ ណមួយអចេធវេទបនេដយមនសំ
េលង៣/៤(បីភគបួន)ៃនសំេលងេឆន តែដលបនេបះ។ 

(៣) [ ករតរមូវឱយមនសំេលងឯកចឆ័ន ] 
  (ក) បទបញជ អចកំណត់ជក់លក់នូវបទបបញញតតិណ ែដលរតវូេធវវេិសធនកមមេដយ   
ឯកចឆ័ន។ 
  (ខ) វេិសធនកមមបទញជ ណមួយែដលបែនថមបទបបញញតតិ ឬលុបបទបបញញតតិពីបទ
បបញញតតិែដលមនែចងជក់លក់កនុងបទបញជ តមអនុកថខណឌ (ក)   រតូវតរមូវឱយមនសំេលងឯកចឆ័ន។ 
  (គ) េដមបីកំណត់សំេលងឯកចឆ័ន េគរតូវពិចរណែតេលសំេលងេឆន តែដលបនេបះ
ពិតរបកដបុ៉េណណ ះ។ អនុបបវទមិនរតវូចត់ទុកជសំេលងេឆន តេទ។ 

(៤) [ វវិទរវងសនធិសញញ និងបទបញជ  ] 
 កនុងករណីមនវវិទរវងបទបបញញតតិៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ  បទបបញញតតិៃនសនធិសញញ រតូវ
យកជេគល។ 
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មរត១៥ 
ទំទំទំទំនក់ទំនងនក់ទំនងនក់ទំនងនក់ទំនងជមួយអនុសញញ ទីរកងុប៉រសីជមួយអនុសញញ ទីរកងុប៉រសីជមួយអនុសញញ ទីរកងុប៉រសីជមួយអនុសញញ ទីរកងុប៉រសី    

(១) [ កតពវកិចចអនុេលមតមអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី ] 
 ភគីហតថេលខីនីមួយៗរតូវេគរពតមបទបបញញតតិទំងឡយៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសីែដលពក់
ព័នធនឹងរបកសនីយបរតតកកកមម។ 

(២) [ កតពវកិចចនិងសិទធិកនុងអនុសញញ ទីរកងុប៉រសី ] 
  (ក) គម បទបបញញតតិណកនុងសនធិសញញ េនះ េធវឱយប៉ះពល់ដល់កតពវកិចចែដលភគីហតថ
េលខីមនចំេពះគន កនុងអនុសញញ ទីរកងុប៉រសី។ 
  (ខ) គម នបទបបញញតតិណកនុងសនធិសញញ េនះេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធិៃនអនកដក់ពកយសំុ  
និងមច ស់ ែដលទទួលបនកនុងអនុសញញ ទីរកងុប៉រសី។ 

មរត១៦ 
អនុភពៃនករែកែរបអនុភពៃនករែកែរបអនុភពៃនករែកែរបអនុភពៃនករែកែរប    វេិសធនកមម និងករផល ស់បតូវេិសធនកមម និងករផល ស់បតូវេិសធនកមម និងករផល ស់បតូវេិសធនកមម និងករផល ស់បតូររររសនធិសញញ សហរបតិបតតិករសនធិសញញ សហរបតិបតតិករសនធិសញញ សហរបតិបតតិករសនធិសញញ សហរបតិបតតិករ                                                                                                                

របកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមម    
(១) [ករអនុវតតបនៃនករែកែរប វេិសធនកមម និងករផល ស់បតូសនធិសញញ សហរបតិបតតិករ

របកសនីយបរតតកកកមម ] 
 េលកែលងែតកថខណឌ ទី(២)  ករែកែរប វេិសធនកមម ឬករផល ស់បតូរ សនធិសញញ សហរបតិបតតិ
កររបកសនីយបរតតកកកមមែដលេធវេឡងេរកយ ៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ២០០០ ែដលអនុេលមតម
មរតទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះ រតូវយកមកអនុវតត កនុងេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ  
របសិនេប  សននិបតសេរមចដូេចនះ កនុងករណីពិេសស រតូវេធវេឡយេដយសំេលង៣/៤(បីភគបួន)ៃន
សំេលងេឆន តែដលបនេបះ។ 

(២) [ករមិនអនុវតតបននូវបទបបញញតតិអនតរកលៃនសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយ
បរតតកកកមម ] 
 បទបបញញតតិណមួយៃនសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម េដយសរបទ
បបញញតតិៃនសនធិសញញ េនះបនករែកែរប វេិសធនកមម ឬផល ស់បតូរ ែដលមិនអនុវតតបនចំេពះរដឋជភគី 
ឬចំេពះករយិល័យៃនរដឋ ឬតំណងរដឋេនះ េដយេហតុថបទបបញញតតិេរកយេនះមិនរសបនឹងចបប់
ែដលអនុវតតេដយរដឋឬករយិល័យេនះ   មិនរតូវអនុវតតេឡយ កនុងេគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះនិង
បទបញជ ។  

មរត១៧ 
សននិបតសននិបតសននិបតសននិបត    

(១)  [ សមសភព ] 
  (ក) ភគីហតថេលខីទំអស់រតូវមនសននិបតមួយ។ 
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  (ខ) ភគីហតថេលខីនីមួយៗ រតូវតំណងេដយរបតិភូមន ក់ែដលអចអមេដយរបតិភូ
សតីទី ទីរបឹកស និងអនកជំនញមួយចំនួន កនុងសននិបត។ របតិភូនីមួយៗអចជតំណងឱយភគីហតថេលខី
មួយែតបុ៉េណណ ះ។  

(២) [ ករងរ ] 
 សននិបតរតូវៈ 

(i) ពិភកសរល់បញហ ទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងកររកសនិងករអភិវឌឍន៍ៃនសនធិសញញ
េនះ និងករអនុវតតន៍និងកររបរពឹតតេទៃនសនធិសញញ េនះ។  

(ii) បេងកតទរមង់គំរអូនតរជតិនិងទរមង់ពកយសំុ ែដលមនែចងកនុងមរត១៤(១)(គ) 
េដយមនជំនួយពីករយិល័យអនតរជតិ 

(iii) េធវវេិសធនកមមបទបញជ  
(iv) កំណត់លកខខណឌ សរមប់កលបរេិចឆទសំណំុលិខិតេសនសំុៃនទរមង់គំរអូនតរជតិ 

នីមួយៗ និងទរមង់ពកយសំុ ដូចមនែចងកនុងចំនុច (ii) និងវេិសធនកមមនីមួយៗដូច
មនែចងកនុង  ចំនុច(iii) 

(v) តមមរត១៦(១) សេរមចថេត ករែកែរប វេិសធនកមម ឬករផល ស់បតូរសនធិសញញ
សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម រតូវយកមកអនុវតតបន កនុងេគលបំណង
ៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ  

(vi) បំេពញមុខងរេផសងេទៀតែដលរសបតមសនធិសញញ េនះ។ 
(៣) [ កូរ ៉មុ ] 

  (ក) កូរ ៉មុៃនសននិបតរតូវមនចំនួនពក់កណត ល់ៃនសមជិកសននិបតែដលជរដឋ។ 
  (ខ) ថវីេបមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)ក៏េដយ កនុងសម័យរបជំុនីមួយៗ របសិនេប
ចំនួនសមជិកសននិបតែដលជរដឋ មនតំណងតិចជង១/២(មួយភគពីរ) បុ៉ែនតមនចំនួនេសមឬេរចន
ជង ១/៣(មួយភគបី)  សននិបតអចេធវេសចកតីសរមចបន បុ៉ែនតេសចកតីសេរមចទំងេនះ មន
អនុភពអនុវតត ែតកនុងករណីែដលបនបំេពញលកខខណឌ កំណត់ដូចខងេរកម េលកែលងែតេសចកតី
សេរមចេនះទក់ទងនឹងនីតិវធីិរបស់សននិបតផទ ល់។   ករយិល័យអនតរជតិរតូវជូនដំណឹងអំពីេសច
កតីសេរមចេនះ េទសមជិកសននិបតែដលជរដឋែដលអវតតមន និងរតវូអេញជ ញសមជិកទំងេនះ ឱយ
េបះេឆន តជលយលកខណ៍អកសរឬេបះេឆន តអនុបបវទ កនុងរយៈេពល៣(បី)ែខចប់ពីៃថងជូនដំណឹង។ 
េបផុតរយៈេពលេនះ របសិនេប ចំនួនៃនសមជិកែដលបនេបះេឆន តឬេបះេឆន តអនុបវទ េសមនឹង
ចំនួនសមជិកែដលខវះ សរមប់កូរ ៉មុកនុងសម័យរបជំុ េសចកតីសេរមចេនះនឹងមនអនុភពអនុវតត ឱយែត
េនេពលេនះបនរគប់សំេលងភគេរចនែដលរតូវករ ។  

(៤) [ ករេធវេសចកតីសេរមចកនុងសននិបត] 
  (ក) សននបតរតូវពយយមសេរមចេសចកតីេដយឯកចឆ័នទ។ 
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  (ខ) េនេពលែដលេសចកតីសេរមចិតតមិនអចេធវេដយឯកចឆ័នទបនេទ បញហ េនះរតូវ
សេរមចេដយករេបះេឆន ត។ កនុងករណីេនះ: 

(i) ភគីហតថេលខីនីមួយៗែដលជរដឋ រតូវមនសំេលងេឆន តែតមួយ និងរតូវេបះ
េឆន តែតកនុងនមខលួនផទ ល់ េហយ 

(ii) ភគីហតថេលខីណមួយែដលជអងគករអនតររដឋ ភិបល អចចូលរមួកនុងករ
េបះេឆន ត ជំនួសសមជិកជរដឋរបស់ខលួន េដយមនចំនួនសំេលងេឆន តេសម
នឹងចំនួនសមជិកជរដឋរបស់ខលួនែដលជភគីសនធិសញញ េនះ។ គម នអងគករ
អនតររដឋ   ភិបលណអចចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត របសិនេបសមជិកណ
មួយែដលជរដឋសមជិករបស់ខលួនបនអនុវតតសិទធិេបះេឆន ត េហយេបសមជិ
ណមួយៃនអងគករអនតររដឋ ភិបលេនះ មិនបនអនុវតតសិទធិេបះេឆន តរបស់ខលួន
េទ អងគករេនះអចអនុវតតសិទធិេបះេឆន តរបស់សមជិករបស់ខលួនបន។ ជង
េនះេទេទៀត អងគករអនតររដឋ ភិបលេនះ មិនរតូវចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត 
របសិនេបសមជិកណមួយៃនរដឋជសមជិករបស់ខលួន ែដលជភគីសនធិ
សញញ េនះ ជរដឋសមជិកៃនអងគករអនតររដឋ ភិបលមួយេផសងេទៀត េហយអងគ
ករអនតររដឋ ភិបលេផសងេនះបនចូលរមួកនុងករេបះេឆន តេនះ។ 

(៥) [ សំេលងភគេរចន ] 
  (ក) េលកែលងែតមរត១៤(២)និង(៣) មរត១៦(១)និងមរត១៩(៣) េសចកតី
សេរមចទំងឡយរបស់សននិបតទមទរឱយមនសំេលង២/៣(ពីរភគបី) ៃនសំេលងេឆន តែដលបន
េបះ។ 
  (ខ) េដមបីកំណត់សំេលងភគេរចន េគរតវូពិចរណែតេលសំេលងេឆន តែដលបន
េបះពិតរបកដបុ៉េណណ ះ។ អនុបបវទមិនរតូវចត់ទុកជសំេលងេឆន តេទ។ 

(៦) [ កិចចរបជំុ ] 
 សននិបតរតូវរបជំុសមញញេរៀងរល់ពីរឆន ំមតង តមករេកះរបជំុេដយអគគនយក។ 

(៧) [ បទបញជ ៃផទកនុង ] 
 សននិបតរតូវបេងកតបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខលួន រមួទំងវធិនសរមប់េកះរបជំុវសិមញញ។ 

មរត១៨ 
ករយិល័យអនតរជតិករយិល័យអនតរជតិករយិល័យអនតរជតិករយិល័យអនតរជតិ    

(១)  [ កិចចកររដឋបល ] 
  (ក) ករយិល័យអនតរជតិរតវូអនុវតតកិចចកររដឋបលែដលទក់ទងនឹងសនធិសញញ
េនះ។ 
  (ខ) ជពិេសស ករយិល័យអនតរជតិរតូវេរៀបចំកិចចរបជំុ និងរតវូបំេរ ករងរជេលខ 
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ធិករដឋ នៃនសននិបតនិងៃនគណៈកមម ធិករជំនញនិងរកុមករងរែដលបេងកតេឡងេដយសននិបត។  
(២) [ កិចចរបជំុេរកពីកិចចរបជំុសននិបត ] 

 អគគនយក រតូវេកះរបជំុគណៈកមម ធិករនិងរកុមករងរណមួយែដលបេងកតេឡងេដយសននិ   
បត។ 

(៣) [ តួនទីករយិល័យអនតរជតិកនុងកិចចរបជំុសននិបតនិងកិចចរបជំុេផសងេទៀត ] 
  (ក) អគគនយកនិងបុគគលែដលចត់តំងេដយអគគនយក រតូវចូលរមួរល់កិចចរបជំុ
ទំងអស់របស់ សននិបត គណៈកមម ធិករ និងរកុមករងរែដលបេងកតេឡងេដយសននិបត ែតគម ន
សិទធិេបះេឆន តេទ។ 
  (ខ) អគគនយកឬបុគគលិកណមន ក់ែដលចត់តំងេដយអគគនយក រតូវជេលខេដយ
សវ័យរបវតតិរបស់សននិបត និងរបស់គណៈកមម ធិករនិងរកមុករងរែដលមនែចងកនុងអនុកថខណឌ
(ក)។ 

(៤) [ សននិសីទ ] 
  (ក)   តមករែណនំរបស់សននិបត ករយិល័យអនតរជតិរតវូេរៀបឱយមនចំសននិសីទែក
ែរប។ 
  (ខ) ករយិល័យអនតរជតិអចពិេរគះេយបល់ជមួយរដឋជសមជិកៃនអងគករ អងគ
ករអនតរ  រដឋ ភិបល និងអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលអនតរជតិនិងជតិ ទក់ទងនឹងករេរៀបចំេនះ។ 
  (គ) អគគនយក និង បុគគលែដលចត់តំងេដយអគគនយករតូវចូលរមួកនុងកិចចពិភកស
កនុងសននិ សីទែកែរប បុ៉ែនតគម នសិទធិេបះេឆន តេទ។ 

(៥) [ ករងរេផសងៗ ] 
 ករយិល័យអនតរជតិរតវូបំេពញករងរេផសងៗេទៀត ែដលបនរបគល់ឱយេដយសនធិសញញ
េនះ។ 

មរត១៩ 
ករែកែរបករែកែរបករែកែរបករែកែរប    

(១) [ ករែកែរបសនធិសញញ  ] 
េលកែលងែតកថខណឌ ទី(២) សនធិសញញ េនះអចរតូវបនែកែរបេដយសននិសីទៃនភគីហតថ   

េលខី។  ករេកះរបជំុសននិសីទែកែរបណមួយ រតូវសេរមចេដយសននិបត។ 
(២) [ ករែកែរប ឬវេិសធនកមមបទបបញញតតិមួយចំនួនៃនសនធិសញញ  ] 

 មរត១៧(២)និង(៦) អចរតូវបនេធវវេិសធនកមមេដយសននិសីទែកែរប ឬេដយសននិបតតម
បទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី(៣)។ 

(៣) [ វេិសធនកមមបទបបញញតតិមួយចំនួនៃនសនធិសញញ េដយសននិបត ] 
  (ក) សំេណ េធវវេិសធនកមមេដយសននិបតតមមរត១៧(២)និង(៦) អចផតួចេផតម 
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 េដយភគីហតថេលខីឬេដយអគគនយក។ យ៉ងេហចណស់៦(របំមួយ)ែខមុនសននិបតេលកយក
មកពិចរណ អគគនយករតូវទក់ទងេទភគីហតថេលខីអំពីសំេណ េនះ ។ 
  (ខ) ករអនុម័តវេិសធនកមមណមួយៃនបទបបញញតតិដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)
ទមទរឱយមនសំេលង ៣/៤(បីភគបួន)ៃនសំេលងេឆន តែដលបនេបះ។ 
  (គ) វេិសធនកមមណមួយៃនបទបបញញតតិដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) រតវូចូលជ
ធរមន១(មួយ)ែខបនទ ប់ពីអគគនយកទទួលបនេសចកតីជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ ែដលបន
េធវេឡង េដយភគីហតថេលខី៣/៤(បីភគបួន) ែដលជសមជិកសននិបតេដយរសបតមរដឋធមមនុញញ
របស់ខលួនេនេពលអនុម័តវេិសធនកមមេនះ។ វេិសធនកមមបទបបញញតតិទំងេនះេហយែដលរតូវបន
ទទួលយក មនអនុភពចងភគីហតថេលខីទំងអស់េនេពលែដលវេិសធនកមមេនះចូលជធរមន 
និង ចងរដឋនិងអងគករអនតររដឋ ភិ បលែដលកល យជភគីហតថេលខីតមកលបរេិចឆទបនទ ប់។ 

មរត២០ 
ករកល យជភគីៃនសករកល យជភគីៃនសករកល យជភគីៃនសករកល យជភគីៃនសនធិសញញនធិសញញនធិសញញនធិសញញ     

(១) [ រដឋ ] 
 រដឋណមួយែដលជភគីអនុសញញ ទីរកងុប៉រសីឬជសមជិកអងគករ េហយេនេពលែដល
របកសនីយបរតតកកកមមអចផតល់ តមរយៈករយិល័យរដឋផទ ល់ ឬតមរយៈករយិល័យរដឋមួយេផសង
េទៀត ឬតមរយៈអងគករអនតររដឋ ភិបល អចកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះបន។ 

(២) [ អងគករអនតររដឋ ភិបល ] 
 អងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយអចកល យជភគីសនធិសញញ េនះ របសិនេបយ៉ងេហចណស់
រដឋជសមជិកមួយៃនអងគករអនតររដឋ ភិបលេនះជភគីអនុសញញ ទីរកងុប៉រសី ឬជសមជិកៃនអងគ
ករ េហយអងគករអនតររដឋ ភិបលេនះរបកសថ ខលួនរតវូបនអនុញញ តរតឹមរតូវ តមនីតិវធីិៃផទកនុង 
េដមបីកល យជភគីសនធិសញញ េនះ េហយរបកសថៈ 

(i) ខលួនមនសមតថកិចចផតល់របកសនីយបរតតកកកមមែដលមនអនុភពេលរបេទសជ  
សមជិករបស់ខលួន ឬ 

(ii) ខលួនមនសមតថកិចចចំេពះបញហ ទំងឡយែដលរគប់រគងេដយសនធិសញញ េនះ និង
មនចបប់ផទ ល់ខលួនែដលចងភជ ប់រដឋជសមជិកទំងអស់ ែដលពក់ព័នធនឹងបញហ
ទំងឡយែដលរគប់រគងេដយសនធិសញញ េនះ។ អងគករអនតររដឋ ភិបលេនះមនឬ
ដឹកនំករយិ  ល័យមួយតមតំបន់េដមបផីតល់របកសនីយបរតតកកកមម ែដលមន
អនុភពកនុងែដនដីរបស់ខលួន តមចបប់ផទ ល់ខលួនេនះ។  

េលកែលងែតកថខណឌ ទី(៣) េសចកតីរបកសេនះរតូវេធវេឡងេនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃន
ករផតល់សសចច ប័ន ឬករចូលជសមជិក។ 

(៣) [ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមតំបន់ ] 
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 អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ-អសីុ និងអងគករកមម 
សិទធិឧសសហកមមតំបន់អរហវិក ែដលបនេធវេសចកតីរបកសតមកថខណឌ ទី(២)(i)ឬ(ii) កនុងសននិសីទ
ករទូតែដលអនុម័តសនធិសញញ េនះ អចកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះ កនុងឋនៈជអងគករអនតររដឋ ភិ
បល របសិនេបេនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិក អងគករេនះ
របកសថ ខលួនរតូវបនអនុញញ តរតឹមរតូវ  តមនីតិវធីិៃផទកនុង      េដមបីកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះ។ 

(៤) [ ករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិក ] 
 រដឋ ឬអងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយែដលបនបំេពញលកខខណឌ  កនុងកថខណឌ ទី(១) ទី(២)ឬទី
(៣) អចតមកល់ៈ 

(i) លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន របសិនេបបនចុះហតថេលខេលសនធិសញញ េនះ ឬ 
(ii) លិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិករបសិនេបមិនបនចុះហតថេលខេលសនធិសញញ

េនះ។ 
មរត២១ 

ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន កលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទកលបរេិចឆទអនុភពអនុភពអនុភពអនុភព    ៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិកៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិកៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិកៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិក    
(១) [ ករចូលជធរមនៃនសនធិសញញ េនះ ] 

 សនធិសញញ េនះរតូវចូលជធរមន៣(បី)ែខបនទ ប់ពីមនលិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករ
ចូលជសមជិកៃនរដឋចំនួន១០(ដប់) រតូវបនតមកល់ជូនអគគនយក។ 

(២) [ កលបរេិចឆទអនុភពៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិក ] 
សនធិសញញ េនះរតូវមនអនុភពេលៈ 

(i) រដឋ១០(ដប់)ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)ចប់ពីកលបរេិចឆទែដលសនធិសញញ េនះ
ចូលជធរមន 

(ii) រដឋេផសងេទៀត ចប់ពីេពលផុតកំណត់៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទែដលរដឋបន
តមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកជូនអគគនយក ឬពី
កលបរេិចឆទបនទ ប់ណមួយែដលបនបញជ ក់កនុងលិខិតុបករណ៍េនះ បុ៉ែនតមិនរតូវឱយ
េលស៦(របំមួយ)ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករតមកល់េនះ។ 

(iii) អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ-អសីុ និង
អងគករកមមសិទធិឧសសហកមមតំបន់អរហវិកចប់ពីេពលផុតកំណត់៣(បី)ែខ បនទ ប់ពី
កលបរេិចឆទៃនករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិក ឬ
ពីកលបរេិចឆទបនទ ប់ណមួយែដលបនបងហ ញកនុងលិខិតុបករណ៍េនះ បុ៉ែនតមិនរតូវឱយ
េលស៦(របំមួយ)ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករតមកល់េនះ របសិនេបលិខិតុបករណ៍
េនះរតូវបនតមកល់បនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនសនធិសញញ េនះ តមកថខណឌ ទី(១) 
ឬ កនុងរយៈេពល៣(បី)ែខបនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនសនធិសញញ េនះ        របសិនេប 
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លិខិតុបករណ៍េនះរតូវបនតមកល់មុនករចូលជធរមនៃនសនធិសញញ េនះ 
(iv) អងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយេផសងេទៀត ែដលអចកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះ 
      ចប់ពីេពលផុតកំណត់៣(បី)ែខ បនទ ប់ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន  

ឬករចូលជសមជិក        ឬពីកលបរេិចឆទបនទ ប់ណមួយែដលបនបងហ ញកនុងលិខិ
តុបករណ៍េនះ បុ៉ែនតមិនរតូវឱយេលស៦(របំមួយ)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករតមកល់
េនះ។ 

មរត២២ 
ករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតន៍ន៍ន៍ន៍សនធិសញញ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមមសនធិសញញ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមមសនធិសញញ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមមសនធិសញញ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុនិងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលែដលែដលែដលមនមនមនមនរសប់រសប់រសប់រសប់    

(១) [ េគលករណ៍ ] 
 េលកែលងែតកថខណឌ ទី(២) ភគីហតថេលខីរតូវយកបទបបញញតតិទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះ
និងបទបញជ  េរកពីមរត៥និងមរត៦(១)និង(២)និងបទបញជ ពក់ព័នធ េទអនុវតតចំេពះសំណំុលិខិត
េសនសំុទំងឡយែដលកំពុងពយួរទុក និងចំេពះរបកសនីយបរតកតកកមមែដលកំពុងមនអនុភពតម 
កលបរេិចឆទែដលសនធិសញញ េនះចងភជ ប់ភគីហតថេលខីេនះ តមមរត២១ ។ 

(២) [ នីតិវធីិ ] 
 ភគីហតថេលខី មិនតរមូវឱយអនុវតតបទបបញញតតិទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះនិងបទបញជ ចំេពះ 
ដំណក់កលណមួយៃននីតិវធីិពក់ព័នធសំណំុលិខិតេសនសំុ និងរបកសនីយបរតតកកកមមដូចមនែចង
កនុងកថខណឌ ទី(១) របសិនេបនីតិវធីិេនះបនចប់េផតមមុនកលបរេិចឆទែដលសនធិសញញ េនះចងភជ ប់   
ភគីហតថេលខី តមមរត២១។ 

មរត២៣ 
ខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌ     

(១) [ ខដក់លកខខណឌ  ] 
 រដឋឬអងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយអចរបកសតមរយៈខដក់លកខខណឌ ថបទបបញញតតិៃន
មរត៦(១) មិនរតូវអនុវតតចំេពះលកខខណឌ  ណមួយទក់ទងនឹងកររមួបញជូ លែតមួយៃនតកកកមម ែដល
អចអនុវតតកនុងសនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរ   
ជតិ។ 

(២) [ ែបបបទ ] 
 ខដក់លកខខណឌ ណមួយកនុងកថខណឌ ទី(១) រតូវេធវេឡងកនុងេសចកតីរបកស អមជមួយលិខិតុ-
បករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកសនធិសញញ េនះ េដយរដឋឬអងគករអនតររដឋ ភិបល
ែដលេធវខដក់លកខខណឌ ។ 

(៣) [ ករដកេចញ ] 
 ខដក់លកខខណឌ ណមួយកនុងកថខណឌ ទី(១) អចដកេចញេពលណក៏បន។ 
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(៤) [ ករហមឃត់ខដក់លកខខណឌ េផសងេទៀត ] 
 ខដក់លកខខណឌ ចំេពះសនធិសញញ េនះេរកពីខដក់លកខខណឌ ែដលេធវេឡងតមកថខណឌ ទី(១) 
មិនរតូវបនអនុញញ តេឡយ។ 

មរត២៤ 
កររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញកររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញកររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញកររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ     

(១) [ ករជូនដំណឹង ] 
ភគីហតថេលខីណមួយ អចរបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ  េដយជូនដំណឹងេទអគគន    

យក។ 
(២) [ កលបរេិចឆទអនុភព ] 

 កររបកសដកខលួនេចញណមួយ រតូវមនអនុភពមួយឆន ំបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទែដលអគគ
នយកបនទទួលេសចកតីជូនដំណឹង ឬ តមកលបរេិចឆទបនទ ប់ណមួយែដលបងហ ញកនុងករជូន        
ដំណឹង។ កររបកសដកខលួនេចញ មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់ករអនុវតតន៍សនធិសញញ េនះចំេពះសំណំុ
លិខិតេសនសំុែដលកំពុងពយួរទុក ឬ ចំេពះរបកសនីយបរតតតកកកមមណមួយែដលកំពុងមនអនុភព
ពក់ព័នធនឹងកររបកសដកខលួនេចញៃនភគីហតថេលខី េនេពលចូលជធរមនៃនកររបកសដកខលួន
េចញេនះ។ 

មរត២៥ 
ភសៃនសនធិសញញភសៃនសនធិសញញភសៃនសនធិសញញភសៃនសនធិសញញ     

(១) [ អតថបទយថភូត ] 
 សនធិសញញ េនះរតូវចុះហតថេលខជឯកសរេដមែតមួយ ជ ភសអង់េគលស ភសអរ៉ប់ 
ភសចិន ភសបរងំ ភសរសុសី និងភសេអសប៉ញ។ អតថបទទំងេនះមនតៃមលដូចគន ។  

(២) [ អតថបទផលូវករ ] 
 អតថបទផលូវករជភសណមួយេរកពីភសែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី(១)រតូវបេងកតេដយ
អគគនយក បនទ ប់ពីពិេរគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធ។ ជេគលបំណងៃនកថខណឌ េនះ  ភគី
ែដលពក់ព័នធមនន័យថ រដឋណមួយែដលជភគីសនធិសញញ េនះ ឬែដលអចកល យជភគីសនធិសញញ
េនះតមមរត២០(១) ែដលមនភសរបស់ខលួនជផលូវករ ឬ េរបភសផលូវករណមួយកនុងចំេណម
ភសផលូវករទំងអស់ និងអងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ-
អសីុ និងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមតំបន់អរហវិក និងអងគករអនតររដឋ ភិបលេផសងេទៀតែដលជ    
ភគីៃនសនធិសញញ េនះ ឬ ែដលអចកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះ របសិនេបមនភសណមួយជ
ភសផលូវករ។ 

(៣) [ អតថបទយថភូតែដលយកជេគល ] 
 កនុងករណីមនេយបល់េផសងគន េលករបកែរបរវងអតថបទយថភូតនិងអតថបទផលូវករ    អតថបទ 
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យថភូតរតូវចត់ទុកជអតថបទេគល។ 
មរត២៦ 

ករចុះហតថេលខៃនសនធិសញញករចុះហតថេលខៃនសនធិសញញករចុះហតថេលខៃនសនធិសញញករចុះហតថេលខៃនសនធិសញញ     
 សនធិសញញ េនះេនែតេបកចំហសរមប់ចុះហតថេលខចំេពះរដឋណមួយែដលអចកល យជភគី
ៃនសនធិសញញ េនះតមមរត២០(១) និងចំេពះអងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ អងគករ
របកសនីយបរតតកកកមមអឺរ ៉បុ-អសីុនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមតំបន់អរហវិក េនឯករយិល័យ   
កណត លៃនអងគករ កនុងរយៈេពល១(មួយ)ឆន ំបនទ ប់ពីករអនុម័តសនធិសញញ េនះ។ 
  មរត២៧ 

ករតមកល់ ករចុះបញជ ីករតមកល់ ករចុះបញជ ីករតមកល់ ករចុះបញជ ីករតមកល់ ករចុះបញជ ី    
(១) [ ករតមកល់ ] 

 សនធិសញញ េនះរតូវតមកល់ជូនអគគនយក។ 
(២) [ ករចុះបញជ ី ] 

 អគគនយករតូវចុះបញជ ីសនធិសញញ េនះេនឯេលខធិករដឋ នៃនអងគករសហរបជជតិ។ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


