សនធិសញ
ញ សតព
ី ច
ី បប់របកសនីយបរតតកកកមម
មតិក
មរត១

ពកយបំ រពួញ

មរត២

េគលករណ៍ទូ េទ

មរត៣

សំណុំលិខិតេសនសុំ និងរបកសនី យបរតតកកកមមែដលសនធិសញញេនះអនុវតត

មរត៤

ករេលកែលងែដលទក់ទងនឹ ងបញ
ហ សនតិសុខ

មរត៥

កលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជី

មរត៦

សំណុំលិខិតេសនសុំ

មរត៧

ករតំ ណង

មរត៨

ព័ ត៌មន

មរត៩

េសចកតីជូនដំ ណឹង

មរត១០

សុពលភពៃនរបកសនីយបរតតកកកមម ករលុបេចល

មរត១១

ករេលកែលងចំ េពះរយៈេពល

មរត១២

ករផតល់សិទិធេឡងវ ិញបនទប់ ពីេឃញមនករយកចិ តតទុកដក់ រតឹ មរតូវ ឬ អេចតនេដយ

អសយដឋន

ករ ិយល័យ
មរត១៣

ករែកតរមូវ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករផតល់សិទិអ
ធ ទិ ភពេឡងវ ិញ

មរត១៤

បទបញ
ជ

មរត១៥

ទំ នក់ ទំនងជមួ យអនុសញញទី រកុងប៉ រ ីស

មរត១៦

អនុ ភពៃនករែកែរប

វ ិេសធនកមម

និ ងករផលស់បូតរៃនសនធិសញញសហរបតិបតតិករ

របកសនី យបរតតកកកមម
មរត១៧

សននិបត

មរត១៨

ករ ិយល័យអនតរជតិ

មរត១៩

ករែកែរប

មរត២០

ករកលយជភគី ៃនសនធិសញញ

មរត២១

ករចូ លជធរមន កលបរ ិេចឆទអនុ ភពៃនករផតល់សចចប័ ននិងករចូ លជសមជិ ក

មរត២២

ករអនុ វតតន៍សនធិសញញចំេពះសំណុំលិខិតេសនសុំនិងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលមន

មរត២៣

ខដក់លកខខណឌ

មរត២៤

កររបកសដកខលួនេចញពី សនធិសញញ

មរត២៥

ភសៃនសនធិសញញ

មរត២៦

ករចុ ះហតថេលខេលសនធិសញញ
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មរត២៧

ករតមកល់ ករចុ ះបញជី
មរត១

ពកយបំ
ពកយបំរពួញ
ជេគលបំ ណងៃនសនធិសញញេនះ េលកែលងែតបញ
ជ ក់ យ៉ងចបស់េផសងពី េនះ:
(i) “ករ ិយល័យ”

មនន័ យថ

របកសនី យបរតតកកកមម

អជញធរៃនភគី ហតថេលខីែដលទទួលខុ សរតូវផតល់

ឬទទួ លខុសរតូវចំ េពះបញ
ហ កមមេផសងេទៀតែដលរគប់ រគង

េដយសនធិសញញេនះ
(ii) “សំណុំលិខិតេសនសុំ” មនន័យថ សំណុំលិខិតេសនសុំេដ មបីផតល់របកសនី យបរតតកក
កមម ដូ ចមនែចងកនុងមរត៣
(iii) “របកសនី យបរតតកកកមម” មនន័ យថ របកសនី យបរតតកកកមម ដូចមនែចងកនុង
មរត៣
(iv) ចំ េពះ “បុ គគល” រតូវបករសយជពិ េសសេដយរួមបញូច លទំងរូបវ ័នតបុគគលនិ ងនី តិ
បុ គគល
(v)

“ទំ នក់ទំនង” មនន័ យថ សំណុំលិខិតេសនសុំណមួ យ ឬ ពកយសុំ េសចកតីរបកស
ឯកសរ

ករេឆលយតបឬព័ ត៌មនេផសងេទៀតណមួ យែដលទក់ទងនឹងសំណុំលិខិត

េសនសុំឬរបកសនីយបរតតកកកមម

េទះបី ទក់ ទងឬមិ នទក់ ទងនឹ ងនីតិវ ិធី កុនងសនធិ

សញញេនះ ែដលបនដក់ េនករ ិយល័យ
(vi)

“កំ ណត់ រតករ ិយល័យ”
ករ ិយល័យ

មនន័ យថ

ទក់ ទងនឹ ង

របកសនី យបរតតកកកមម

ករបណំុត ព័ ត៌មនែដលរកសទុ កេដយ

និ ងរួមទំងសំណុំលិខិតេសនសុំែដលបនដក់

ែដលផតល់ឱយេដយករ ិយល័យ

និ ង

ឬអជញធរេផសងេទៀត

ែដល មនអនុភពចំ េពះភគី ហតថេលខី ពក់ព័នធ េដយមិ នគិតពី មេធយបយរកស
ទុ កព័ ត៌មនទំងេនះ
(vii)

“ករកត់ រត” មនន័យថ សកមមភពណមួយៃនករបញូច លព័ត៌មនកនុងកំ ណត់ រត
ករ ិយល័យ

(viii)

“អនកដក់ ពកយសុំ” មនន័ យថ បុ គល
គ ែដលកំណត់ រតករ ិយល័យបងហញ អនុ
េលមតមចបប់ ែដលអនុ វតត ថជ បុ គល
គ ែដលកំ ពុងេសនសុំរបកសនីយបរតតកក
កមម ឬ ជបុ គគលេផសងេទៀតែដលកំ ពុងដក់ពកយ ឬកំ ពុងតមដនសំណុំលិខិតេសន
សុំ

(ix)

“មចស់សិទិ”ធ

មនន័យថ

បុ គល
គ ែដលកំ ណត់រតករ ិយល័យបងហញថជមចស់

របកស នី យបរតតកកកមម
(x)

“អនកតំ ណង” មនន័ យថ អនកតំ ណងតមចបប់ ែដលអនុ វតត
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(xi)

“ហតថេលខ” មនន័យថ មេធយបយៃនករបងហញអតតសញញណខលួនឯង

(xii)

“ភសែដលទទួ លសគល់េដយករ ិយល័យ” មនន័យថ ភសណមួ យែដល
ទទួ លសគល់េដយករ ិយល័យតមនី តិវ ិធីពក់ព័នធចំេពះករ ិយល័យ

(xiii)

“ករបកែរប” មនន័យថ ករបកែរបេទជភសមួ យ ឬ កនុងករណីសមរសប ជ
ករបកែរបតមសំេលងេទជបណំុត ៃនអកខររកមឬបណំុត ៃនតួ រអកសរ

ែដលទទួល

សគល់េដយករ ិយល័យ
(xiv)

“នី តិវ ិធីចំេពះករ ិយល័យ” មនន័ យថ នី តិវ ិធីណមួ យកំ ពុងដំ េណរករចំ េពះក
រ ិយ ល័យ ទក់ ទងនឹ ងសំណុំលិខិតេសនសុំឬរបកសនីយបរតតកកកមម

(xv)

ករេលកែលងេនេពលែដលបរ ិបទបញ
ជ ក់ េផសង ពកយកនុងទរមង់ ឯកវចនៈអចជ
ពហុវចនៈ និ ងពកយកនុងទរមង់ពហុវចនៈអចជឯកវចនៈ េហយសពវនមបុគគល
េភទរបុសអចបញូច លេភទរសីផងែដរ

(xvi)

“អនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស” មនន័យថ អនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីសសតីពីកិចក
ច រពរកមម
សិទិធឧសសហកមម ែដលបនចុ ះហតថេលខេនៃថងទី២០ ែខមី ន ឆនំ ១៨៨៣ ែដល
បនេធវករែកែរបនិងវ ិេសធនកមម

(xvii) “សនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមម”

មនន័យថ

សនធិសញញ

សហរបតិ

បតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម ែដលបនចុ ះហតថេលខេនៃថងទី១៩

ែខមិ ថុន

ឆនំ១៩៧០

រួមទំងបទបញ
ជ និ ងករែណនំរដឋបលកនុងសនធិសញញេនះ

ែដលបនែកែរប វ ិេសធនកមម និ ងផលស់បូរត

(xviii) “ភគីហតថេលខី” មនន័យថ រដឋ ឬ អងគករអនតររដឋភិបលណមួយែដលជភគី
ៃនសនធិសញញេនះ
(xix)

“ចបប់ ែដលអនុវតត” មនន័ យថ េនេពលែដលភគីហតថេលខី ជរដឋ គឺ ចបប់ ៃនរដឋ
េនះ

េហយេនេពលែដលភគី ហតថេលខីជអងគករអនតររដឋភិ បល

គឺ ជលិខិត

បទដឋនគតិ យុតតែដលេរៀបចំ កររបរពឹ តេត ទរបស់អងគករអនតររដឋភិ បលេនះ
(xx)

“លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន” រតូវបករសយេដយរូមបញូច លលិខិតុបករណ៍
ទំងឡយៃនករទទួ លយក ឬករអនុ ម័តយល់រពម

(xxi)

“អងគករ” មនន័ យថ អងគករកមមសិទិប
ធ ញញពិ ភពេលក

(xxii) “ករ ិយល័យអនតរជតិ” មនន័យថ ករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករ
(xxiii) “អគគនយក” មនន័យថ អគគនយកៃនអងគករ។
មរត២
េគលករណ៍ទូេទ
(១)

[ លកខខណឌផតល់ភពអនុេរគះ]

3

តមទសសនៈៃនអនកដក់ពកយសុំនិងមចស់សិទិធ

ភគី ហតថេលខី មនសិទិធែចងពី លកខខណឌែដល

មនលកខណៈអនុ េរគះជងលកខខណឌែដលមនែចងកនុងសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ ៃន េលកែលងែត
មរត៥។
(២)

[ គមនបទបញ
ជ ៃនចបប់ របកសនី យបរតតកកកមមជសរធតុ]

គមនបទបបញញ តិតណមួ យៃនសនធិសញញេនះឬបទបញ
ជ រតូវបនបករសយេដ មបីករមិ តេសរ ីភព
ភគី ហតថេលខី កនុងករែចងលកខខណឌសតីពីចបប់សរធតុ ៃនរបកសនី យបរតតកកកមម ែដលភគី េនះចង់
បនេឡយ។
មរត៣
សំណុំលិខិតេសនសុំ និងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលសនធិសញញេនះអនុវតត
(១)

[ សំណុំលិខិតេសនសុំ ]
(ក) បទបបញញ តិៃត នសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ រតូវអនុ វតតចំេពះសំណុំលិខិតេសនសុំជតិ

និ ងតំ បន់ ចំេពះរបកសនី យបរតតកកមស
ម រមប់ តកកកមម និ ងរបកសនី យបរតតកកកមមសរមប់ករបែនថម
ែដលបនដក់េនឬសរមប់ ករ ិយល័យៃនភគីហតថេលខី េហយែដលជៈ
(i)

របេភទសំណុំលិខិតេសនសុំែដលអនុ ញញតេដ មបីដក់ ជសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរ
ជតិ កុនងសនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមម

(ii)

សំណុំលិខិតេសនសុំបំែបកៃនរបេភទសំណុំលិខិតេសនសុំ

ដូ ចមនែចងកនុង

ចំ នុចទី (i) ចំ េពះរបកសនី យបរតតកកកមមសរមប់ តកកកមម ឬរបកសនីយបរត
តកកកមមសរមប់ ករបែនថម ដូ ចមនែចង កនុងមរត៤(ឆ)(១) ឬ (២) ៃនអនុ
សញញទី រកុងប៉ រ ីស។
(ខ)

េលកែលងែតបទបបញញ តិតៃនសនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមម

បទបបញញ តិតទំងឡយៃនសនធិសញញេនះ

និ ង

ចំ េពះរបកសនីយបរតតកកកមមសរមប់ តកកកមម

បទបញ
ជ រតូវអនុ វតតចំេពះសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរជតិ
និ ងរបកសនី យបរតតកកកមមសរមប់ ករបែនថម

កនុង

សនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនីយបរតតកកកមមៈ
(i) ចំ េពះរយៈេពលែដលអចអនុវតតបនកនុងមរត២២ និងមរត៣៩(១) ៃនសនធិ
សញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមមកុនងករ ិយល័យភគី ហតថេលខី

(ii) ចំ េពះនី តិវ ិធី ណមួ យែដលបនចប់ េផតមរតឹ ម

ឬចប់ េផតមបនទប់ ពីកល

បរ ិេចឆទៃនដំ េណរករ ឬកររតួតពិ និតយសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរជតិ អចចប់
េផតមតមមរត២៣ ឬមរត៤០ៃនសនធិសញញេនះ។
(២)

[ របកសនី យបរតតកកកមម ]
បទបបញញ តិតទំងឡយៃនសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ រតូវអនុ វតតចំេពះរបកសនី យបរតតកកកមម

សរមប់តកកកមមករមិតជតិ និងតំបន់ និ ង របកសនី យបរតតកកកមមសរមប់ ករបែនថមករមិតជតិ
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និ ង

តំ បន់ ែដលបនផតល់ឱយេដយមនអនុភពចំ េពះភគី ហតថេលខី។
មរត៤
ករេលកែលងែដលទក់ទងនឹងបញ
ហ សនតិសខ
ុ
សនធិសញញេនះនិងបទបញ
ជ
មិ នរតូវករមិតេសរ ីភពភគី ហតថេលខី កនុងករចត់វ ិធនករែដល
ចំបច់ េដ មបីករពរផលរបេយជន៍ សនតិសុខជសរវនត។
មរត៥
កលបរ ិេចឆទៃនករសុ
ៃនករសុំចុះបញជី
(១)

[ ធតុ ៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ ]
(ក)

េលកែលងែតមនករែចងេផសងកនុងបទបញ
ជ និ ងេលកែលងកថខណឌទី(២)ដល់

ទី (៨) ភគី ហតថេលខី រតូវែចងថ កលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីៃនសំណុំលិខិតេសនសុំរតូវជកលបរ ិេចឆ
ទែដលករ ិយល័យទទួលបនធតុ ទំងអស់ដូចខងេរកម ែដលបនដក់ ជជេរម សរបស់អនកដក់
ពកយសុំ កនុងទរមង់ រកដស់ ឬ

មេធយបយេផសងែដលអនុ ញញតេដយករ ិយល័យ សរមប់ េគល

បំ ណងៃនកលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីៈ
(i) ករបញ
ជ ក់ យ៉ងចបស់លស់ឬរគប់ រគន់ ែដលមនអនុ ភពបញ
ជ ក់ថ ធតុ
ទំង ឡយរតូវមនកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំ
(ii) ករបញ
ជ ក់ អំពីអតតសញញណៃនអនកដក់ពកយសុំ ឬ ករបញ
ជ ក់ ែដលអនុញញត
ឱយករ ិយល័យអចទក់ទងជមួយអនកដក់ពកយសុំបន
ជ ក់នូវេសចកតី
(iii) ែផនកមួយៃនសំណុំលិខិតេសនសុំែដលេនេលែផនកេនះមនបញ
អធិ បបយ។
(ខ) ជេគលបំ ណងៃនកលបរ ិេចឆទករសុំចុះបញជី ភគីហតថេលខី អចទទួ លយកគំ នូស
បងហញជធតុដូចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)(iii)។
(គ)

ជេគលបំ ណងៃនកលបរ ិេចឆទករសុំចុះបញជី

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយផតល់

ទំងព័ ត៌មនអំពីអតតសញញណៃនអនកដក់ពកយសុំនិងព័ត៌មន ែដលអចអនុ ញញតឱយករ ិយល័យអច
ទក់ទងជមួយអនកដក់ពកយេសនសុំបន ឬភគីហតថេលខី អចទទួលយកភសតុតងអំ ពីអតតសញញណៃន
អនកដក់ពកយសុំ ឬែដលអនុ ញញតឱយករ ិយល័យអចទក់ ទងជមួយអនកដក់ពកយសុំបន ជធតុ ដូច
មនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)(ii)។
(២)

[ ភស]
(ក)

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយករបញ
ជ ក់ ែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី (១)(ក)(i)

និ ង(ii)េធវជភសមួ យែដលទទួលយកេដយករ ិយល័យ។
(ខ)

ែផនកែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី(១)(ក)(iii) អចដក់ ជភសណមួ យ ជ

េគលបំ ណងៃនកលបរ ិេចឆទករសុំចុះបញជី។
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(៣)

[ ករជូ នដំ ណឹង]

េនេពលែដលសំណុំលិខិតេសនសុំមិនអនុ េលមតមលកខខណឌតរមូវមួ យឬេរច ន
វតតេដយករ ិយល័យកនុងកថខណឌទី (១)និងទី (២)
តមែតអចេធវេទបន

ែដលរតូវអនុ

ករ ិយល័យរតូវដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសុំភលម

េដយផតល់ឱកសឱយបំ េពញលកខខណឌតរមូវណមួ យេនះ និ ងេដមបីេធវករ

សេងកត តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៤)

[ ករបំ េពញលកខខណឌតរមូវេពលេរកយ ]
(ក)

េនេពលែដលលកខខណឌតរមូវមួយឬេរច ន ែដលរតូវអនុ វតតេដយភគីហតថេលខី

កនុងកថខណឌទី (១)និ ងទី(២)មិ នបនបំ េពញ កនុងសំណុំលិខិតេសនសុំែដលបនដក់ ពីដំបូង កលបរ ិេចឆទ
ៃនករសុំចុះបញជីរតូវជកលបរ ិេចឆទេនេពលែដលរល់លកខខណឌតរមូវទំងអស់ែដលរតូវអនុ វតតេដយ
ភគី ហតថេលខីតមកថខណឌទី (១)និ ងទី (២)

រតូវបនបំ េពញនេពលេរកយ

េលកែលងែតអនុ កថ

ខណឌ(ខ)និ ងកថខណឌទី(៦)។
(ខ)

េនេពលែដលលកខខណឌតរមូវមួយឬេរច នដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ(ក) មិ ន

រតូវបនបំ េពញតមរយៈេពលែដលកំ ណត់ កុនងបទបញ
ជ ភគីហតថេលខី អចែចងថសំណុំលិខិតេសនសុំ
េនះរតូវចត់ ទុកថមិ នបនដក់ ។

េនេពលែដលសំណុំលិខិតេសនសុំ

រតូវចត់ទុកថមិ នបនដក់

ករ ិយល័យរតូវជូ នដំណឹងដល់អនកដក់ពកយសុំ េដយបញ
ជ ក់ ពីមូលេហតុ ។
(៥)

[ ករជូ នដំ ណឹងពក់ ព័នន
ធ ឹ ងករខវះែផនកណមួយៃនេសចកតីអធិបបយ ឬគំនូសបងហញ ]

េពលចុ ះកលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជី

េនេពលែដលករ ិយល័យរកេឃញថែផនកមួ យៃន

េសចកតីអធិ បបយបនខវះកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំ

ឬសំណុំលិខិតេសនសុំេនះេយងេទគំ នូសបងហញ

ែដលបនខវះកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំ ករ ិយល័យរតូវជូនដំ ណឹងភលមដល់អនកដក់ ពកយសុំ។
(៦)

[

កលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជី

េនេពលែដលបនដក់ ែផនកៃនេសចកតីអធិបបយឬ

គំ នូសបងហញែដលខវះ]
(ក)

េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយឬគំ នូសបងហញបនដក់េនករ ិ-

យល័យតមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ
ែផនកេនះៃនេសចកតីអធិ បបយ ឬគំ នូសបងហញ
រតូវបញូច លកនុងសំណុំលិខិតេសនសុំ េហយ េលកែលងែតអនុ កថខណឌ(ខ)និ ង(គ) កលបរ ិេចឆទៃនករសុំ
ចុ ះបញជីរតូវជកលបរ ិេចឆទែដលករ ិយល័យទទួ លបនែផនកេនះៃនេសចកតីអធិបបយ

ឬគំនូសបងហញ

ឬរតូវជកលបរ ិេចឆទៃនករបំ េពញរល់លកខខណឌតរមូវទំងអស់ ែដលរតូវអនុ វតតេដយភគីហតថេលខី
តមកថខណឌទី (១)និ ងទី (២) េដយយកកលបរ ិេចឆទណែដលយូរជងេគ។
(ខ)

េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយឬគំ នូសបងហញ

បនដក់ តម

អនុ កថខណឌ(ក)េដ មបីែកតរមូវករលុបេចលពីសំណុំលិខិតេសនសុំ តមកលបរ ិេចឆទែដលធតុមួយឬ
េរច នដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី (១)(ក)រតូវបនទទួ លពី ដំបូងេដយករ ិយល័យ
ភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំមុន

ែដលអះអងអទិ

តមសំេណរបស់អនកដក់ពកយសុំែដលបនដក់ តមរយៈេពលែដល

6

បនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ និ ងេលកែលងែតលកខខណឌតរមូវែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ញ កលបរ ិេចឆទ
ៃនករសុំចុះបញជីរតូវជកលបរ ិេចឆទៃនករបំ េពញរល់លកខខណឌតរមូវទំងអស់ ែដលរតូវអនុវតតេដយ
ភគី ហតថេលខីតមកថខណឌទី (១)និ ងទី (២)។
(គ)

េនេពលែដលែផនកែដលខវះៃនេសចកតីអធិបបយ

ឬគំ នូសបងហញបនដក់ តម

អនុកថខណឌ(ក)រតូវបនដកយកេទវ ិញតមរយៈេពលែដលបនកំណត់ េដយភគី ហតថេលខី
បរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីរតូវជកលបរ ិេចឆទៃនករបំ េពញលកខខណឌតរមូវ

កល

ែដលរតូវអនុ វតតេដយភគី

ហតថេលខី តមកថខណឌទី (១)និ ងទី (២) ។
(៧)

[ករជំ នួសេសចកតីអធិ បបយនិ ងគំ នូសបងហញេដយេយងេទសំណុំលិខិតេសនសុំែដល

បនដក់ ពីមុន]
(ក)

េលកែលងែតលកខខណឌតរមូវែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ

ករេយងេទេល

សំណុំលិខិតេសនសុំែដលបនដក់ ពីមុន ែដលេធវេឡងបនទប់ ពីករដក់ សំណុំលិខិតេសនសុំ
មួ យែដលទទួលយកេដយករ ិយល័យ

ជភស

រតូវជំនួសេសចកតីអធិ បបយនិងគំ នូសបងហញណមួ យ

ជ

េគលបំ ណងៃនកលបរ ិេចឆទករសុំចុះបញជីសំណុំលិខិតេសនសុំ ។
(ខ)

េនេពលែដលលកខខណឌតរមូវដូចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក) មិ នបនបំ េពញ

សំណុំលិខិតេសនសុំរតូវចត់ ទុកថមិ នបនដក់។ េនេពលែដលសំណុំលិខិតេសនសុំរតូវចត់ទុកថមិន
បនដក់ ករ ិយល័យរតូវជូ នដំ ណឹងដល់អនកដក់ ពកយសុំ េដយបញ
ជ ក់ ពីមូលេហតុ ។
(៨)

[ ករេលកែលង]

មរតេនះ មិ នរតូវករមិតៈ
(i) តមមរត៤(ឆ)(១)ឬ(២)ៃនអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស សិទិធអនកដក់ ពកយសុំ េដ មបីរកស
ជ កលបរ ិេចឆទសំណុំលិខិតេសនសុំបំែបកដូ ចមនែចងកនុងមរតេនះនូ វកលបរ ិេចឆទ
សំណុំលិខិតេសនសុំេដ មដូ ចមនែចងកនុងមរតេនះ

និ ងរកសអតថរបេយជន៍ ៃនសិទិធ

អទិ ភព របសិនេប មន។
(ii) េសរ ីភពភគីហតថេលខីកុនងករអនុ វតតន៍លកខខណឌតរមូវណមួ យែដលចំបច់សរមប់
ផតល់អតថរបេយជន៍ ៃនកលបរ ិេចឆទករសុំចុះបញជីសំណុំលិខិតេសនសុំមុន ឱយេទសំណុំ
លិខិតេសនសុំរបេភទណមួ យដូ ចកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
មរត៦

សំណុំលិខិតេសនសុំ
(១)

[ ទរមង់ ឬមតិ កៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ ]

េលកែលងែតមនែចងេផសងេដយសនធិសញញេនះ

គមនភគីហតថេលខីណរតូវតរមូវឱយបំ េពញ

លកខខណឌតរមូវណមួ យពក់ ព័នន
ធ ឹ ងទរមង់ ឬមតិ កៃនសំណុំលិខិតេសនសុំេផសងពី ឬបែនថមេទេលៈ
ធ ឹ ងទរមង់ ឬមតិ កែដលមនែចងចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំ
(i) លកខខណឌតរមូវពក់ព័នន
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អនតរជតិ កុនងសនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមម
(ii) លកខខណឌតរមូវពក់ព័នន
ធ ឹ ងទរមង់ ឬមតិ ក ែដល តមសនធិសញញសហរបតិបតតិករ
របកសនី យបរតតកកកមម អចទមទរេដយករ ិយល័យៃន ឬករ ិយល័យតំណង
រដឋជភគី ណមួ យៃនសនធិសញញេនះ េនេពលចប់ េផតមដំ េណរករ ឬចប់ េផតមរតួត
ពិ និតយសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរជតិ ដូ ចមនែចងកនុងមរត២៣ ឬ មរត៤០ៃនសនធិ
សញញេនះ
(iii) លកខខណឌតរមូវេផសងៗែដលបនកំ ណត់ កុនងបទបញ
ជ ។
(២)

[ ទរមង់ ពកយសុំ ]
(ក)

ភគី ហតថេលខីមួយអចតរមូវឱយ

មតិកៃនពកយសុំៃនសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរជតិ

មតិកៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ

ែដលដូ ចនឹង

តមសនធិសញញសហរបតិបតតិកររបកសនីយបរត

តកកកមម បងហញកនុងទរមង់ ពកយសុំែដលកំ ណត់ េដយភគី ហតថេលខីេនះ។ ភគី ហតថេលខី ក៏អចតរមូវ
ឱយមនកនុងទរមង់ ពកយសុំេនះនូ វមតិកេផសងេទៀតែដលអនុ ញញតតមកថខណឌទី (១)(ii) ឬែដលបន
កំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ែដលរសបនឹ ងកថខណឌទី (១)(iii) ។
(ខ)

ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(ក) និ ងេលកែលងែតមរត៨(១) ភគី ហតថេលខី រតូវ

ទទួ លយកករបងហញៃនមតិ ក ដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក) កនុងទរមង់ពកយសុំែដលមនែចង
កនុងបទបញ
ជ ។
(៣)

[ ករបកែរប ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយមនករបកែរបែផនកណមួ យៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ
ជភសែដលទទួលយកេដយករ ិយល័យ។
សំណុំលិខិតេសនសុំ

ែដលមិ នែមន

ភគី ហតថេលខីក៏អចតរមូវផងែដរឱយបកែរបែផនកៃន

ពី ភសែដលទទួ លយកេដយករ ិយល័យេទជភសេផសងេទៀតែដលទទួល

យកេដយករ ិយល័យ ដូ ចមនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៤)

[ កៃរម ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់ កៃរមចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំ។ ភគី ហតថេលខី អចអនុវតតបទ
បបញញ តិតៃនសនធិសញញសហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម ទក់ ទងនឹ ងករបង់ កៃរមសំណុំលិខិត
េសនសុំ។
(៥)

[ ឯកសរអទិភព]

េនេពលែដលមនករអះអងអះអទិភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំពីមុន

ភគី ហតថេលខី អច

តរមូវឱយដក់ ចបប់ ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំេសនសុំពីមុននិ ងករបកែរប កនុងករណីសំណុំលិខិតេសនសុំ
ពី មុនមិនេធវេឡងកនុងភសែដលទទួលយកេដយករ ិយល័យ
ែដលកំ ណត់កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៦)

[ ភសតុតង]
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េដយអនុ េលមតមលកខខណឌតរមូវ

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយភសតុតងែដលពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ ណមួ យដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ
ទី (១) ឬទី (២) ឬ កនុងេសចកតីរបកសអទិភព ឬ ករបកែរបណមួយដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី (៣)
ឬទី (៥) ដក់ េនករ ិយល័យៃនភគីហតថេលខី កនុងេពលដំ េណរករសំណុំលិខិតេសនសុំ ែតកនុងករណី
ែដលករ ិយល័យ អចសងស័យេដយសមេហតុសមផលពី ភពពិ តរបកដៃនបញ
ហ េនះ ឬពីភពរតឹ ម
រតូវៃនករបកែរបេនះ។
(៧)

[ ករជូ នដំ ណឹង ]

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌតរមូវមួយឬេរចនែដលរតូវអនុ វតតេដយភគីហតថេលខី
តមកថខណឌទី (១)ដល់ទី(៦)

ករ ិយល័យរតូវជូ នដំ ណឹងដល់អក
ន ដក់ ពកយសុំ េដយផតល់ឱកស

ឱយមកបំេពញលកខខណឌតរមូវ និ ងេដ មបីេធវករសេងកត តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុនងបទបញ
ជ ។
(៨)

[ ករមិ នបំេពញលកខខណឌតរមូវ ]
(ក)

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌតរមូវមួយឬេរចនែដលរតូវអនុ វតតេដយ

ភគី ហតថេលខីតមកថខណឌទី (១)ដល់ទី(៦) តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុនងបទបញ
ជ ភគី ហតថ
េលខី អចអនុ វតតទណឌកមមដូចមនែចងកនុងចបប់ របស់ខួលន

េលកែលងែតអនុ កថខណឌ(ខ)និ ងមរត៥

និ ងមរត១០ ។
(ខ)

េនេពលែដលមិនបនបំេពញលកខខណឌតរមូវណមួ យែដលរតូវអនុ វតតេដយភគី

ហតថេលខី តមកថខណឌទី (១)

ទី (៥)

ឬទី (៦)ចំ េពះករអះអងអទិភព

តមរយៈេពលែដលបន

កំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ករអះអងអទិ ភពអចចត់ ទុកថមិ នបនេធវេឡយ។ េលកែលងែតមរត៥(៧)
(ខ) មិ នរតូវអនុវតតទណឌកមមេផសងេទៀតេឡយ។
មរត៧
ករតំ
ណង
ករតំណង
(១)

[ អនកតំ ណង ]
(ក)

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវថ អនកតំ ណងែដលរតូវបនេរជ សតំងសរមប់ េគល

បំ ណងៃននី តិវ ិធី ចំេពះមុ ខករ ិយល័យណមួយៈ
(i) តមចបប់ ែដលអនុ វតត

មនសិទិធអនុ វតតចំេពះមុ ខករ ិយល័យ

េលសំណុំ

លិខិតេសនសុំនិងរបកសនី យបរតតកកកមម
(ii) ផតល់ជូនជ

អសយដឋនរបស់ខួលន

នូ វអសយដឋនេលែដនដីែដលកំ ណត់

េដយភគី ហតថេលខី ។
(ខ)េលកែលងែតអនុ កថខណឌ(គ) ទក់ ទងនឹងនី តិវ ិធី ចំេពះមុ ខករ ិយល័យ សកមមភព
មួ យែដលេធវេឡងេដយអនកតំ ណងឬទក់ ទងនឹងអនកតំ ណងែដលបនបំ េពញលកខខណឌតរមូវែដល
អនុ វតតេដយភគី ហតថេលខី កុនងអនុ កថខណឌ(ក) រតូវមនអនុ ភពជសកមមភពែដលេធវេឡងេដយ ឬ
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ទក់ ទងនឹ ងអនកដក់ពកយសុំ មចស់ ឬ បុ គគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត ែដលេរជ សតំងអនកតំណង
េនះ។
(គ)

ភគី ហតថេលខីអចែចងថ

េចលលិខិតេផទរសិទិធ

កនុងករណីៃនសមបថ

ឬេសចកតីអះអង

ឬករលុប

ហតថេលខរបស់អក
ន តំ ណងមិ នរតូវមនអនុ ភពជហតថេលខរបស់អនកដក់

ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត ែដលេរជ សតំងអនកតំណងេនះ។
(២)

[ ករតំ ណងេដយបងខំ ]
(ក)

េទៀត

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយអនកដក់ ពកយសុំ មចស់ ឬ បុ គល
គ មនរបេយជន៍ េផសង

េរជសតំងអនកតំណងសរមប់េគលបំណងនី តិវ ិធី ចំេពះមុ ខករ ិយល័យ

េលកែលងែតអនក

ទទួ លសិទិធៃន សំណុំលិខិតេសនសុំ អនកដក់ ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត អចេធវ
េដយខលួនផទល់ចំេពះមុខករ ិយល័យសរមប់ នីតិវ ិធី ដូចខងេរកមៈ
(i) ករដក់សំណុំលិខិតេសនសុំសរមប់ េគលបំ ណងកលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះ
បញជី
(ii) ករបង់កៃរមធមមត
(iii) នី តិវ ិធី េផសងេទៀតដូចកំណត់ កុនងបទបញ
ជ
(iv) ករេចញបងកន់ ៃដ

ឬេសចកតីជូនដំ ណឹងេដយករ ិយល័យចំេពះនី តិវ ិធី ដូច

មនែចងកនុងចំនុច(i)ដល់(iii)។
(ខ)
(៣)

កៃរមរកសសិទិធ អចបង់ េដយបុគគលណមួយ។

[ ករេរជសតំងអនកតំណង ]

ភគី ហតថេលខី រតូវទទួលសគល់ករេរជ សតំងអនកតំ ណងែដលបនដក់ េនករ ិយល័យតម
រេបៀបែដលកំ ណត់ េដយបទបញ
ជ ។
(៤)

[ ករហមឃត់ លកខខណឌតរមូវេផសងេទៀត ]

គមនភគី ហតថេលខី ណ

អចតរមូវឱយបំ េពញលកខខណឌទរមង់ េផសងពីលកខខណឌែដលមនែចង

កនុងកថខណឌទី (១)ដល់ទី(៣) ចំ េពះបញ
ហ ទំងឡយែដលពក់ ព័នក
ធ ុនងកថខណឌទំងេនះ េលកែលង
ែតសនធិសញញេនះឬ បទបញ
ជ ែចងេផសង។
(៥)

[ ករជូ នដំ ណឹង ]

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌណមួ យែដលទមទរេដយភគីហតថេលខី តមកថ
ខណឌទី (១)ដល់ទី(៣)

ករ ិយល័យរតូវជូ នដំណឹងដល់អនកទទួ លសិទិៃធ នសំណុំលិខិតេសនសុំ

អនកដក់

ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត េដយផតល់ឱកសឱយបំ េពញតមលកខខណឌេនះ និ ង
េដ មបីេធវករសេងកតតមរយៈេពលែដលកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៦)

[ ករមិ នបំេពញតមលកខខណឌ ]

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌណមួ យ ែដលទមទរេដយភគី ហតថេលខីតមកថ
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ខណឌទី (១)ដល់ទី(៣) តមរយៈេពលែដលកំណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ភគីហតថេលខី អចអនុ វតតទណឌកមមដូច
មនែចងកនុងចបប់ របស់ខួលន។

មរត៨
ព័ត៌មន អសយដ
អសយដឋន

(១)

[ទរមង់ និងមេធយបយៃនករបញូជ នព័ត៌មន]
(ក) េលកែលងែតករចុះកលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីកុនងមរត៥(១) និ ងេលកែលងែត

មរត៦(១) បទបញ
ជ រតូវកំ ណត់ ពីលកខខណឌែដលភគីហតថេលខី រតូវបនអនុ ញញតឱយអនុ វតតទរមង់ និង
មេធយបយៃនករបញូជ នព័ ត៌មន េលកែលងែតអនុ កថខណឌ(ខ) ដល់(ឃ) ។
(ខ)

ភគី ហតថេលខី មិនតរមូវឱយទទួលយកករដក់ ព័ត៌មនេផសងេរកពីទរមង់ រកដស

េឡយ។
(គ) ភគី ហតថេលខី មិនតរមូវឱយបដិ េសធករដក់ព័ត៌មន េដយទរមង់ រកដសេឡយ។
(ឃ) ភគី ហតថេលខី រតូវទទួ លយកករដក់ព័ត៌មនេដយទរមង់ រកដស់ េដ មបីតរមូវតម
រយៈេពល។
(២)

[ ភសៃនព័ ត៌មន]

ភគី ហតថេលខី អចតរមូវឱយព័ត៌មនរតូវេធវជភសែដលទទួ លយកេដយករ ិយល័យ េលក
ែលងែត សនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ ែចងេផសង។
(៣)

[ ទរមង់ គំរអ
ូ នតរជតិ]

ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌទី (១)(ក) និ ងេលកែលងែតកថខណឌទី (១)(ខ) និ ងមរត៦(២)(ខ)
ភគី ហតថេលខីរតូវទទួ លយកករបងហញមតិកព័ត៌មនកនុងទរមង់ ែដលដូចនឹ ងទរមង់ គំរអ
ូ នតរជតិ
ចំ េពះព័ ត៌មនែដលមនែចងកនុងបទបញ
ជ របសិនេបមន។
(៤)

[ ករចុ ះហតថេលខេលព័ត៌មន ]
(ក) េនេពលែដលភគីហតថេលខី តរមូវឱយមនហតថេលខចំ េពះព័ ត៌មន ភគី ហតថេលខី

េនះរតូវទទួលយកហតថេលខណែដលរសបតមលកខខណឌែដលបនកំណត់ កុនងបទបញ
ជ ។
(ខ)ភគី ហតថេលខី ណមួយមិ នអចតរមូវឱយមនករបញ
ជ ក់ លិខិតសរករ ី យថភព
នី តយនុកូលកមម ឬករបញ
ជ ក់ េផសងេទៀតៃនហតថេលខ ែដលទក់ទងេទករ ិយល័យ េលកែលងែតនី តិ
វ ិធី ដូ ចតុ លករ ឬ នីតិវ ិធី ែដលកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(គ) េលកែលងែតអនុកថខណឌ(ខ) ភគី ហតថេលខី អចតរមូវឱយផតល់ភសតុតងដល់ករ ិយល័យ ែតេនេពលែដលករ ិយល័យសងស័យសមេហតុ សមផលពី យថភពៃនហតថេលខ។
(៥)

[ ករបងហញកនុងព័ ត៌មន ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវថ

ព័ ត៌មនរតូវបងហញចំ នុចមួ យឬេរច នដូ ចែដលបនកំ ណត់ កុងបទ
ន

បញ
ជ ។

11

(៦)

[ អសយដឋនទក់ ទង អសយដឋនសរមប់ េសវកមមចបប់ និ ងអសយដឋនេផសងេទៀត ]

េលកែលងែតមនបទបបញញ តិតណមួ យកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ភគី ហតថេលខី អចតរមូវឱយអនកដក់
ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត បងហញកនុងព័ ត៌មន នូវៈ
(i) អសយដឋនទក់ ទង
(ii) អសយដឋនសរមប់ េសវកមមចបប់
(iii) អសយដឋនេផសងៗេទៀតែដលមនែចងកនុងបទបញ
ជ ។
(៧)

[ ករជូ នដំ ណឹង]

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌណមួ យចំ េពះព័ ត៌មនែដលទមទរេដយភគី ហតថ
េលខី តមកថខណឌទី (១)ដល់ ទី (៦)
មនរបេយជន៍ េផសងេទៀត

ករ ិយល័យរតូវជូនដំ ណឹងដល់អក
ន ដក់ពកយសុំ មចស់ ឬបុ គគល

េដយផតល់ឱកសឱយបំ េពញតមលកខខណឌេនះ

និ ងេដ មបីេធវករសេងកត

តមរយៈេពលែដលកំណត់ កុនងបទបញ
ជ ។
(៨)

[ករមិ នបនបំ េពញលកខខណឌ ]

េនេពលែដលមិ នបនបំេពញលកខខណឌណមួ យែដលទមទរេដយភគីហតថេលខី តមកថ
ខណឌទី (១)ដល់ ទី (៦) តមរយៈេពលែដលកំណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ភគីហតថេលខី អចអនុ វតតទណឌកមមដូច
មនែចងកនុងចបប់ របស់ខួលន េលកែលងែតមរត៥និ ងមរត១០និងករេលកែលងេផសងេទៀតដូចបន
កំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។

មរត៩
ករជូនដំណឹង

(១)

[ ករជូ នដំ ណឹងរគប់ រគន់ ]

ករជូ នដំ ណឹងណមួ យកនុងសនធិសញញេនះឬបទបញ
ជ ែដលផតល់េដយករ ិយល័យេទអសយ
ដឋនទក់ ទង ឬអសយដឋនសរមប់ េសវចបប់ ែដលបនបងហញកនុងមរត៨(៦) ឬ អសយដឋនេផសង
េទៀតែដលែចងកនុងបទបញ
ជ កនុងេគលបំ ណងៃនបទបបញញ តិតេនះ េហយែដលអនុេលមតមបទបបញញ តិត
ចំ េពះករជូ នដំ ណឹងេនះ

រតូវចត់ ទុកថជករជូ នដំ ណឹងរគប់ រគន់កុនងេគលបំ ណងៃនសនធិសញញ

េនះ និ ងបទបញ
ជ ។
(២)

[ ករមិ នបនផតល់ករបងហញែដលអចទក់ទងបន]

បទបបញញ តិតកុនងសនធិសញញេនះ និ ងកនុងបទបញ
ជ មិ នតរមូវឱយភគី ហតថេលខីជូនដំ ណឹងដល់ អនក
ដក់ ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលមនរបេយជន៍េផសងេទៀត របសិនេប ករបងហញែដលអចទក់ទងេទ អនក
ដក់ ពកយសុំ មចស់ ឬបុគគលែដលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត មិ នបនដក់ ជូនករ ិយល័យ។
(៣)

[ ករមិ នបនជូនដំ ណឹង ]

េលកែលងែតមរត១០ ករណីករ ិយល័យមិ នបនជូ នដំ ណឹងដល់អនកដក់ ពកយសុំ មចស់ ឬ
បុ គគលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀត

ពីករមិនេគរពតមលកខខណឌណមួយកនុងសនធិសញញេនះ

12

ឬបទ

បញ
ជ
អវតតមនៃនករជូ នដំ ណឹងេនះមិនែមនជករេដះបនទុកចំ េពះអនកដក់ពកយសុំ មចស់ ឬបុ គគល
មនរបេយជន៍ េផសងេទៀត ពី កតពវកិចចេគរពតមលកខខណឌទំងេនះេឡយ។
មរត១០
សុពលភពៃនរបកសនីយបរតកតកកមម ករលុបេចល
(១)

[សុពលភពៃនរបកសនី យបរតកកកមមមិនរតូវបនប៉ ះពល់េដយករមិនេគរពតមលកខ

ខណឌទរមង់ មួយចំ នួន ]
ករមិ នេគរពតមលកខខណឌទរមង់ ណមួ យែដលមនែចងកនុងមរត៦(១)

(២)

(៤)

(៥)និ ង

មរត៨(១)ដល់(៤)ទក់ទងនឹ ងសំណុំលិខិតេសនសុំ មិ នអចជមូលេហតុៃនករលុបេចលឬេមឃភព
របកសនី យបរតតកកកមមបនេឡយ េទះទំងរសុងឬេដយែផនកក៏ េដយ េលកែលងែតករមិនេគរព
តមលកខខណឌទរមង់ េកតេឡងេដយេចតនែកលងបនលំ ។
(២)

[ ឱកសេដ មបីេធវករសេងកត វ ិេសធនកមម ឬករែកតរមូវ កនុងករណីមនេចតនលុប

េចលឬេមឃភព]
របកសនី យបរតតកកកមម មិ នអចរតូវបនលុបេចលឬេធវេមឃភព េទះទំងរសុងឬេដយ
ែផនកកតី

េដយគមនផតល់ឱកសដល់មចស់

េដមបីេធវករសេងកតពី េចតនលុបេចលឬេមឃភព

និ ង

េដ មបីេធវវ ិេសធនកមមនិងែកតរមូវ ែដលបនអនុញញតេដយចបប់ ែដលអនុ វតត តមរយៈេពលមួយសមរ
មយ។
(៣)

[ គមនកតពវកិចច
ច ំ េពះនីតិវ ិធី ពិេសស ]

កថខណឌទី (១)និ ងទី (២) មិ នបេងកតកតពវកិចច ឱយអនុ វតតនីតិវ ិធី តុលករចំ េពះករអនុ វតតន៍សិទិធ
របកសនី យបរតតកកកមម េផសងពី កតពវកិចចកុនងករអនុ វតតន៍ចបប់ទូេទេឡយ។
មរត១១

ករេល
ករេលកែលងចំ
ែលងចំេពះរយៈេពល
ពះរយៈេពល
(១)

[ ករពនយររយៈេពល ]

ចំ េពះរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ

ភគី ហតថេលខី អចែចងពី ករពនយររយៈេពល

ែដលកំ ណត់ េដយករ ិយល័យ េលសកមមភពកនុងនីតិវ ិធី ចំេពះមុ ខករ ិយល័យទក់ ទងនឹ ង សំណុំ
លិខិតេសនសុំឬរបកសនីយបរតតកកកមម របសិនេប សំេណសុំេនះ រតូវេធវេឡយេនករ ិយល័យេដយ
អនុេលមតមលកខខណឌែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ
េហយរបសិនេបសំេណេនះរតូវបនដក់ ជ
ជេរម សរបស់ភគីហតថេលខី ៈ
(i) មុ នផុ តកំ ណត់ រយៈេពល ឬ
(ii) បនទប់ ពីផុតកំ ណត់ រយៈេពល និ ងតមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(២)

[ ករបនតនីតិវ ិធី ]

េនេពលែដលអនកដក់ពកសសុំ ឬមចស់ មិ នបនេគរពតមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់េដយ
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ករ ិយល័យៃនភគីហតថេលខី េលសកមមភពកនុងនី តិវ ិធីចំេពះមុខករ ិយល័យទក់ទងនឹង

សំណុំ

លិខិតេសនសុំ ឬរបកសនី យបរតតកកកមម េហយភគី ហតថេលខីេនះមិ នបនែចងពី ករពនយររយៈេពល
កនុងកថខណឌទី (១)(ii) ភគី ហតថេលខីរតូវែចងពីករបនតនីតិវ ិធីចំេពះសំណុំលិខិតេសនសុំឬរបកសនីយ
បរតតកកកមម

េហយរបសិនេប ចំបច់

ែចងអំ ពីករផតល់សិទិធេឡងវ ិញដល់អនកដក់ ពកយសុំឬមចស់

ចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំឬរបកសនីយបរតតកកកមមេនះ របសិនេប ៈ
(i) សំេណេនះ

រតូវេធវេឡងេនករ ិយល័យេដយអនុេលមតមលកខខណឌែដលបន

កំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ
(ii) សំេណរតូវបនដក់

និ ងបនបំ េពញរល់លកខខណឌកនុងរយៈេពលករមិត

ចំ េពះ

សកមមភពពក់ ព័នធ តមរយៈេពលែដលបនកំណត់ កុនងបទបញ
ជ ។
(៣)

[ ករេលកែលង ]

ភគី ហតថេលខី

មិ នតរមូវឱយែចងពី ករេលកែលងែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី (១)

ឬទី (២)

ចំ េពះករេលកែលងទំងឡយែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៤)

[ កៃរម ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់ កៃរមចំ េពះសំេណកនុងកថខណឌទី (១)ឬទី (២)។
(៥)

[ ករហមឃត់ លកខខណឌេផសងេទៀត ]

ភគី ហតថេលខី

មិ នតរមូវឱយមេគរពលកខខណឌេផសងេរកពី លកខខណឌែដលមនែចងកនុងកថ

ខណឌទី (១)ដល់ទី(៤) ចំ េពះករេលកែលងែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី(១)ឬទី (២) េលកែលងែតមន
ែចងេផសងកនុងសនធិសញញេនះ ឬកនុងបទបញ
ជ ។
(៦)

[ ឱកសេដ មបីេធវករសេងកត កនុងករណីមនករបដិ េសធ]

សំេណកនុងកថខណឌទី (១)ឬទី (២) មិ នរតូវបដិេសធេដយគមនផតល់ឱកសដល់អនកដក់ ពកយសុំ
ឬមចស់ េដមបីេធវករសេងកតេលករបដិេសធ កនុងរយៈេពលមួយសមរមយ។
មរត១២

ករផតល់សទ
ិ ិេឡ
ធេឡងវ ិញបនទប់ពីេឃញមនករយកចិតទ
ត ុកដក់រតឹមរតូវ ឬ អេចតនេដយករ ិយល័យ
(១)

[ សំេណ ]

េនេពលែដលអនកដក់ពកយសុំ ឬមចស់ មិ នបនេគរពតមរយៈេពល េលសកមមភពកនុងនីតិវ ិធី
ចំ េពះមុ ខករ ិយល័យ

េហយករមិ នេគរពតមេនះបេងកតជវ ិបកផទល់ែដលេធវឱយបត់បង់ សិទិធ

ចំ េពះសុំណុំលិខិតេសនសុំឬរបកសនីយបរតតកកកមម ភគីហតថេលខី រតូវែចងថ ករ ិយល័យរតូវផតល់
សិទិធេឡងវ ិញដល់អក
ន ដក់ ពកយសុំ ឬមចស់ ចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំឬរបកសនី យបរតតកកកមមពក់
ព័ នធ របសិនេបៈ
(i) សំេណរតូវេធវេឡងេនករ ិយល័យ
កនុងបទបញ
ជ
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េដយអនុ េលមតមលកខខណឌែដលបនកំ ណត់

(ii) សំេណបនដក់ និ ងបនបំ េពញរល់លកខខណឌកនុងរយៈេពលករមិត ចំ េពះសកមមភព
ពក់ ព័នធ តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(iii) សំេណបនបញ
ជ ក់ពីមូលេហតុៃនករមិ នបនេគរពតមរយៈេពល
(iv) ករ ិយល័យយល់េឃញថ ករមិ នបនេគរពតមរយៈេពល បនេកតេឡង
បី េប កលៈេទសៈបងហញថ

មនករយកចិតទ
ត ុ កដក់រតឹ មរតូវក៏ េដយ

េទះ

ឬជជេរម ស

របស់ភគី ហតថេលខី យល់េឃញថ ករពនយណមួ យេនះេកតេឡងេដយអេចតន។
(២)

[ ករេលកែលង ]

ភគី ហតថេលខីមិនតរមូវឱយែចងពី ករផតល់សិទិធេឡងវ ិញកនុងកថខណឌទី (១)

ចំ េពះករេលក

ែលងែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ ។
(៣)

[ កៃរម ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់ កៃរមចំ េពះសំេណកនុងកថខណឌទី (១)។
(៤)

[ ភសតុតង]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវថ េសចកតីអះអង ឬភសតុតងេផសងៗេទៀតែដលគំរទមូ លេហតុែដល
មនែចងកនុងកថខណឌទី(១)(iii)

រតូវដក់ េនករ ិយល័យតមរយៈេពលែដលកំ ណត់ េដយករ ិយ

ល័យ។
(៥)

[ ឱកសេដ មបីេធវករសេងកតកនុងករណីមនករបដិ េសធ]

សំេណកនុងកថខណឌទី (១) មិ នរតូវបដិ េសធ េទះទំងមូ ល ឬេដយែផនកកតី េដយគមន

ផតល់ឱ

កសដល់ភគីែដលេសន េដ មបីេធវករសេងកតេលករបដិ េសធ កនុងរយៈេពលមួ យសមរមយ។
មរត១៣

ករែកតរមូវ ឬ ករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ករផត
សទ
ិ ិអ
ធ ទិភពេឡ
ករផតល់សិ
ពេឡងវ ិញ
(១)

[ ករែកតរមូវ ឬករបែនថមេសចកតីអះអងអទិភព ]

េលកែលងែតមនែចងេផសងកនុងបទបញ
ជ

ភគីហតថេលខី អចែចងពី ករែកតរមូវ

ឬករបែនថម

េសចកតីអះអងអទិ ភពចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំ(សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ ) របសិនេប ៈ
(i) សំេណរតូវេធវេឡងេនករ ិយល័យេដយអនុ េលមតមលកខខណឌែដលបនកំ ណត់
កនុងបទបញ
ជ
(ii) សំេណរតូវបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំណត់ កុនងបទបញ
ជ និ ង
(iii) កលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះបញជីសំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ មិ នយឺតជងកលបរ ិេចឆទៃន
ករផុ តកំ ណត់ រយៈេពលអទិភព

េដយរប់ ចប់ពីកលបរ ិេចទៃនករសុំចុះបញជី

សំណុំលិខិតេសនសុំដំបូងែដលបនអះអងអទិភព។
(២)

[ ករពនយរករដក់ សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ ]

េដយពិចរណេលមរត១៥

េនេពលែដលសំណុំលិខិតេសនសុំ(សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ )
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ែដលអះអង

ឬអចអះអងអទិ ភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំដំបូងែដលមនកលបរ ិេចឆទៃនករសុំចុះ

បញជីេរកយកលបរ ិេចឆទៃនករផុតកំ ណត់ រយៈេពលអទិ ភព ប៉ុ ែនតកុនងរយៈេពលែដលបន កំ ណត់ កុនង
បទបញ
ជ ភគី ហតថេលខី អចែចងថ ករ ិយល័យរតូវផតល់សិទិធអទិភពេឡងវ ិញ របសិនេប ៈ

(i) សំេណរតូវេធវេឡងេនករ ិយល័យេដយអនុ េលមតមលកខខណឌែដលបនកំ ណត់
កនុងបទបញ
ជ
(ii) សំេណរតូវបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំណត់ កុនងបទបញ
ជ
(iii) សំេណបនបញ
ជ ក់ពីមូលេហតុៃនករមិ នអនុ េលមតមរយៈេពលអទិ ភព និ ង
(iv) ករ ិយល័យយល់េឃញថ ករមិ នបនដក់ សំណុំលិខិតេសនសុំបនទប់ កុងរយៈេពល
ន
អទិ ភព បនេកតេឡង េទះបី េប កលៈេទសៈបងហញថ មនករយកចិ តទ
ត ុ កដក់
រតឹ មរតូវក៏ េដយ ឬជជេរម សរបស់ភគី ហតថេលខី េធវេឡងេដយអេចតន។
(៣)

[ ករមិ នបនដក់ ចបប់ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំមុន ]

េនេពលែដលចបប់ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំមុនែដលតរមូវកនុងមរត៦(៥) មិ នបនដក់េន
ករ ិយល័យតមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ រសបនឹ ងមរត៦ ភគីហតថេលខី រតូវែចងថ

ករ ិយល័យអចផតល់សិទិធអទិភពេឡងវ ិញ របសិនេប:

(i) សំេណរតូវបនេធវេឡងេនករ ិយល័យេដយអនុ េលមតមលកខខណឌែដលប
កំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ
(ii) សំេណរតូវបនដក់តមរយៈេពលសរមប់ករដក់ ចបប់ ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ
មុ នែដលបនកំ ណត់ កុងបទបញ
ន
ជ រសបនឹ ងមរត៦(៥)
(iii) ករ ិយល័យយល់េឃញថ

សំេណឱយផតល់ចបប់ ចមលងរតូវបនដក់េនករ ិយល័យ

ែដលសំណុំលិខិតេសនសុំមុនបនដក់

តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់កុនងបទបញ
ជ

េហយ
(iv) ចបប់ ចមលងៃនសំណុំលិខិតេសនសុំមុនរតូវបនដក់តមរយៈេពលែដលបនកំ ណត់ កុនង
បទបញ
ជ ។
(៤)

[ កៃរម ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវឱយបង់ កៃរមចំ េពះសំេណកនុងកថខណឌទី (១)ដល់ទី(៣)។
(៥)

[ ភសតុតង ]

ភគី ហតថេលខីអចតរមូវថ េសចកតីអះអង ឬភសតុតងេផសងៗេទៀតែដលគំរទមូ លេហតុែដល
មនែចងកនុងកថខណឌទី(២)(iii)

រតូវដក់ េនករ ិយល័យតមរយៈេពលែដលកំ ណត់ េដយករ ិយ

ល័យ។
(៦)

[ ឱកសេដ មបីេធវករសេងកតកនុងករណីមនករបដិ េសធ]

សំេណកនុងកថខណឌទី (១)ដល់ទី(៣)

មិ នរតូវបដិ េសធ េទះទំងមូ ល ឬេដយែផនកកតី េដយ
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គមនផតល់ឱកសដល់ភគី ែដលេសន េដ មបីេធវករសេងកតេលករបដិ េសធ កនុងរយៈេពលមួ យសមរមយ។
មរត១៤
បទបញ
ជ
(១)

[ មតិ ក ]
(ក)

បទបញ
ជ ែដលជឧបសមព័នធនំសនធិសញញេនះ ែចងពី របករពក់ ព័នន
ធ ឹ ងៈ
(i) បញ
ហ ែដលសនធិសញញេនះែចងចបស់លស់ រតូវកំ ណត់ កុនងបទបញ
ជ
(ii) េសចកតីលមអិតែដលមនរបេយជន៍ កុនងករអនុ វតតន៍បទបបញញ តិតៃនសនធិសញញ
េនះ
(iii) លកខខណឌរដឋបល បញ
ហ រដឋបល ឬ នីតិវ ិធី រដឋបល។

(ខ)

បទបញ
ជ ក៏ ែចងពី របករែដលពក់ ព័នធនឹងលកខខណឌទរមង់

ែដលភគីហតថេលខី

រតូវបនអនុ ញញតឱយអនុ វតតចំេពះសំេណសរមប់ៈ
(i) ករកត់ រតករផលស់បូតរេឈមះ ឬអសយដឋន
(ii) ករកត់ រតករផលស់បូតរអនកដក់ពកយសុំឬមចស់
(iii) ករកត់ រតអជញប័ ណណឬ របតិ េភគភណិឌ ក
(iv) ករែកតរមូវកំហុស។
(គ)

បទបញ
ជ ក៏ ែចងផងែដរពីករបេងកតទរមង់ គំរអ
ូ នតរជតិ

និ ងករបេងកតទរមង់ ពកយ

សុំកុនងេគលបំ ណងអនុ វតតមរត៦(២)(ខ) េដយសននិបត េដយមនជំនួយពី ករ ិយល័យអនតរជតិ ។
(២)

[ វ ិេសធនកមមបទបញ
ជ ]

េលកែលងែតកថខណឌទី (៣)

វ ិេសធនកមមបទបញ
ជ ណមួ យអចេធវេទបនេដយមនសំ

េលង៣/៤(បីភគបួន)ៃនសំេលងេឆនតែដលបនេបះ។
(៣)

[ ករតរមូវឱយមនសំេលងឯកចឆ័ន ]
(ក) បទបញ
ជ អចកំណត់ ជក់ លក់ នូវបទបបញញ តិតណ ែដលរតូវេធវវ ិេសធនកមមេដយ

ឯកចឆ័ន។
(ខ)

វ ិេសធនកមមបទញ
ជ ណមួ យែដលបែនថមបទបបញញ តិត

ឬលុបបទបបញញ តិតពីបទ

បបញញ តិែត ដលមនែចងជក់ លក់ កុនងបទបញ
ជ តមអនុ កថខណឌ(ក) រតូវតរមូវឱយមនសំេលងឯកចឆ័ន។
(គ)

េដ មបីកំណត់សំេលងឯកចឆ័ន េគរតូវពិចរណែតេលសំេលងេឆនតែដលបនេបះ

ពិ តរបកដប៉ុ េណណះ។ អនុ បបវទមិ នរតូវចត់ទុកជសំេលងេឆនតេទ។
(៤)

[ វ ិវទរវងសនធិសញញនិងបទបញ
ជ ]

កនុងករណីមនវ ិវទរវងបទបបញញ តិតៃនសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ បទបបញញ តិតៃនសនធិសញញរតូវ
យកជេគល។
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មរត១៥
ទំនក់
នក់ទំនងជមួ
ងជមួយអនុសញញទីរកុងប៉ រ ីស
(១)

[ កតពវកិចចអនុ េលមតមអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស ]

ភគី ហតថេលខីនីមួយៗរតូវេគរពតមបទបបញញ តិទ
ត ំងឡយៃនអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីសែដលពក់
ព័ នធនឹងរបកសនី យបរតតកកកមម។
(២)

[ កតពវកិចចនិងសិទិធកុងអនុ
ន
សញញទី រកុងប៉ រ ីស ]
(ក)

គមបទបបញញ តិតណកនុងសនធិសញញេនះ េធវឱយប៉ ះពល់ដល់កតពវកិចចែដលភគី ហតថ

េលខី មនចំ េពះគនកនុងអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស។
(ខ)

គមនបទបបញញ តិណ
ត
កនុងសនធិសញញេនះេធវឱយប៉ ះពល់ដល់សិទិធៃនអនកដក់ ពកយសុំ

និ ងមចស់ ែដលទទួ លបនកនុងអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស។

មរត១៦

អនុភពៃនករែកែរប វ ិេសធនកមម និងករផលស់បូរត សនធិសញញសហរបតិបតតិករ
របកសនីយបរតតកកកមម

(១)

[ករអនុវតតបនៃនករែកែរប វ ិេសធនកមម និ ងករផលស់បូតសនធិសញញសហរបតិបតតិករ

របកសនី យបរតតកកកមម ]
េលកែលងែតកថខណឌទី (២) ករែកែរប វ ិេសធនកមម ឬករផលស់បូតរ សនធិសញញសហរបតិ បតតិ
កររបកសនីយបរតតកកកមមែដលេធវេឡងេរកយ ៃថងទី២ ែខមិ ថុន ឆនំ២០០០ ែដលអនុ េលមតម
មរតទំងឡយៃនសនធិសញញេនះ រតូវយកមកអនុ វតត កនុងេគលបំ ណងៃនសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ
របសិនេប សននិបតសេរមចដូ េចនះ កនុងករណីពិេសស រតូវេធវេឡយេដយសំេលង៣/៤(បីភគបួ ន)ៃន
សំេលងេឆនតែដលបនេបះ។
(២)

[ករមិ នអនុ វតតបននូ វបទបបញញ តិតអនតរកលៃនសនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនី យ

បរតតកកកមម ]
បទបបញញ តិតណមួ យៃនសនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម

េដយសរបទ

បបញញ តិតៃនសនធិសញញេនះបនករែកែរប វ ិេសធនកមម ឬផលស់បូតរ ែដលមិ នអនុ វតតបនចំ េពះរដឋជភគី
ឬចំ េពះករ ិយល័យៃនរដឋ ឬតំ ណងរដឋេនះ េដយេហតុ ថបទបបញញ តិេត រកយេនះមិ នរសបនឹងចបប់
ែដលអនុ វតតេដយរដឋឬករ ិយល័យេនះ

មិ នរតូវអនុ វតតេឡយ កនុងេគលបំ ណងៃនសនធិសញញេនះនិ ង

បទបញ
ជ ។
មរត១៧
សននិបត
(១)

[ សមសភព ]
(ក)

ភគី ហតថេលខីទំអស់រតូវមនសននិបតមួ យ។
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(ខ)

ភគី ហតថេលខីនីមួយៗ រតូវតំ ណងេដយរបតិ ភូមនក់ែដលអចអមេដយរបតិ ភូ

សតីទី ទី របឹកស និងអនកជំនញមួយចំ នួន កនុងសននិបត។ របតិ ភូនីមួយៗអចជតំ ណងឱយភគីហតថេលខី
មួ យែតប៉ុ េណណះ។
(២)

[ ករងរ ]

សននិបតរតូវៈ
(i) ពិ ភកសរល់បញ
ហ ទំងអស់ែដលទក់ ទងនឹ ងកររកសនិ ងករអភិវឌឍន៍ៃនសនធិសញញ
េនះ និ ងករអនុ វតតន៍និងកររបរពឹ តតេទៃនសនធិសញញេនះ។
(ii) បេងកតទរមង់ គំរអ
ូ នតរជតិនិងទរមង់ ពកយសុំ

ែដលមនែចងកនុងមរត១៤(១)(គ)

េដយមនជំ នួយពីករ ិយល័យអនតរជតិ
(iii) េធវវ ិេសធនកមមបទបញ
ជ
(iv) កំ ណត់ លកខខណឌសរមប់ កលបរ ិេចឆទសំណុំលិខិតេសនសុំៃនទរមង់គំរអ
ូ នតរជតិ
នី មួយៗ និ ងទរមង់ ពកយសុំ ដូ ចមនែចងកនុងចំនុច (ii) និ ងវ ិេសធនកមមនីមួយៗដូច
មនែចងកនុង ចំ នុច(iii)

(v) តមមរត១៦(១) សេរមចថេត ករែកែរប វ ិេសធនកមម ឬករផលស់បូតរសនធិសញញ
សហរបតិ បតតិកររបកសនី យបរតតកកកមម រតូវយកមកអនុ វតតបន កនុងេគលបំ ណង
ៃនសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ
(vi) បំ េពញមុ ខងរេផសងេទៀតែដលរសបតមសនធិសញញេនះ។
(៣)

[ កូ រម
ុ៉ ]
(ក)

កូ រម
ុ ៉ ៃនសននិបតរតូវមនចំ នួនពក់ កណ
ត ល់ៃនសមជិ កសននិបតែដលជរដឋ។

(ខ)

ថវីេប មនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)ក៏ េដយ កនុងសម័យរបជុំនីមួយៗ របសិនេប

ចំ នួនសមជិ កសននិបតែដលជរដឋ មនតំ ណងតិ ចជង១/២(មួយភគពីរ) ប៉ុែនតមនចំនួនេសមឬេរច ន
ជង ១/៣(មួ យភគបី )

សននិបតអចេធវេសចកតីសរមចបន ប៉ុ ែនតេសចកតីសេរមចទំងេនះ មន

អនុ ភពអនុ វតត ែតកនុងករណីែដលបនបំ េពញលកខខណឌកំ ណត់ ដូចខងេរកម េលកែលងែតេសចកតី
សេរមចេនះទក់ ទងនឹងនី តិវ ិធីរបស់សននិបតផទល់។

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវជូនដំ ណឹងអំ ពីេសច

កតីសេរមចេនះ េទសមជិ កសននិបតែដលជរដឋែដលអវតតមន និ ងរតូវអេញជញសមជិ កទំងេនះ ឱយ
េបះេឆនតជលយលកខណ៍អកសរឬេបះេឆនតអនុ បបវទ

កនុងរយៈេពល៣(បី )ែខចប់ពីៃថងជូនដំ ណឹង។

េប ផុតរយៈេពលេនះ របសិនេប ចំ នួនៃនសមជិ កែដលបនេបះេឆនតឬេបះេឆនតអនុ បវទ េសមនឹង
ចំ នួនសមជិ កែដលខវះ សរមប់កូរម
ុ ៉ កនុងសម័ យរបជុំ េសចកតីសេរមចេនះនឹ ងមនអនុ ភពអនុវតត ឱយែត
េនេពលេនះបនរគប់សំេលងភគេរច នែដលរតូវករ ។
(៤)

[ ករេធវេសចកតីសេរមចកនុងសននិបត]
(ក)

សននបតរតូវពយយមសេរមចេសចកតីេដយឯកចឆ័នទ។
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(ខ)

េនេពលែដលេសចកតីសេរមចិ តម
ត ិ នអចេធវេដយឯកចឆ័នប
ទ នេទ

បញ
ហ េនះរតូវ

សេរមចេដយករេបះេឆនត។ កនុងករណីេនះ:
(i) ភគី ហតថេលខីនីមួយៗែដលជរដឋ រតូវមនសំេលងេឆនតែតមួយ និ ងរតូវេបះ
េឆនតែតកនុងនមខលួនផទល់ េហយ
(ii) ភគី ហតថេលខី ណមួ យែដលជអងគករអនតររដឋភិបល

អចចូ លរួមកនុងករ

េបះេឆនត ជំនួសសមជិ កជរដឋរបស់ខួលន េដយមនចំ នួនសំេលងេឆនតេសម
នឹ ងចំ នួនសមជិ កជរដឋរបស់ខួលនែដលជភគី សនធិសញញេនះ។
អនតររដឋ

គមនអងគករ

ភិ បលណអចចូលរួមកនុងករេបះេឆនត របសិនេបសមជិកណ

មួ យែដលជរដឋសមជិ ករបស់ខួនបនអនុ
ល
វតតសិទិេធ បះេឆនត េហយេប សមជិ
ណមួ យៃនអងគករអនតររដឋភិ បលេនះ មិ នបនអនុ វតតសិទិធេបះេឆនតរបស់ខួលន
េទ អងគករេនះអចអនុវតតសិទិធេបះេឆនតរបស់សមជិករបស់ខួលនបន។ ជង
េនះេទេទៀត

អងគករអនតររដឋភិ បលេនះ

មិនរតូវចូលរួមកនុងករេបះេឆនត

របសិនេប សមជិ កណមួ យៃនរដឋជសមជិករបស់ខួលន

ែដលជភគី សនធិ

សញញេនះ ជរដឋសមជិកៃនអងគករអនតររដឋភិ បលមួ យេផសងេទៀត េហយអងគ
ករអនតររដឋភិបលេផសងេនះបនចូលរួមកនុងករេបះេឆនតេនះ។
(៥)

[ សំេលងភគេរច ន ]
(ក)

េលកែលងែតមរត១៤(២)និ ង(៣)

មរត១៦(១)និ ងមរត១៩(៣)

សេរមចទំងឡយរបស់សននិបតទមទរឱយមនសំេលង២/៣(ពី រភគបី )

េសចកតី

ៃនសំេលងេឆនតែដលបន

េបះ។
(ខ)

េដ មបីកំណត់សំេលងភគេរច ន

េគរតូវពិ ចរណែតេលសំេលងេឆនតែដលបន

េបះពិ តរបកដប៉ុ េណណះ។ អនុ បបវទមិ នរតូវចត់ទុកជសំេលងេឆនតេទ។
(៦)

[ កិ ចចរបជុំ ]

សននិបតរតូវរបជុំ សមញញ េរៀងរល់ពីរឆនំមង
ត តមករេកះរបជុំ េដយអគគនយក។
(៧)

[ បទបញ
ជ ៃផទកុង
ន ]

សននិបតរតូវបេងកតបទបញ
ជ ៃផទកុនងរបស់ខួលន រួមទំងវ ិធនសរមប់ េកះរបជុំ វ ិសមញញ ។
មរត១៨

ករ ិយល័យអនតរជតិ
(១)

[ កិ ចចកររដឋបល ]
(ក)

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវអនុ វតតកិចចកររដឋបលែដលទក់ ទងនឹងសនធិសញញ

(ខ)

ជពិ េសស ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេរៀបចំកិចចរបជុំ និ ងរតូវបំ េរ ករងរជេលខ

េនះ។
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ធិ ករដឋនៃនសននិបតនិងៃនគណៈកមមធិករជំនញនិងរកុមករងរែដលបេងកតេឡងេដយសននិបត។
(២)

[ កិ ចចរបជុំ េរកពីកិចចរបជុំសននិបត ]

អគគនយក រតូវេកះរបជុំ គណៈកមមធិ ករនិ ងរកុមករងរណមួ យែដលបេងកតេឡងេដយសននិ
បត។
(៣)

[ តួ នទី ករ ិយល័យអនតរជតិ កុងកិ
ន
ចចរបជុំ សននិបតនិ ងកិចចរបជុំ េផសងេទៀត ]
(ក)

អគគនយកនិ ងបុ គល
គ ែដលចត់តំងេដយអគគនយក

រតូវចូលរួមរល់កិចចរបជុំ

ទំងអស់របស់ សននិបត គណៈកមមធិ ករ និងរកុមករងរែដលបេងកតេឡងេដយសននិបត ែតគមន
សិទិធេបះេឆនតេទ។
(ខ) អគគនយកឬបុ គគលិកណមនក់ ែដលចត់ តំងេដយអគគនយក រតូវជេលខេដយ
សវ័យរបវតតិរបស់សននិបត

និ ងរបស់គណៈកមមធិ ករនិ ងរកុមករងរែដលមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ

(ក)។
(៤)

[ សននិសីទ ]
(ក)

តមករែណនំរបស់សននិបត ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេរៀបឱយមនចំសននិសីទែក

(ខ)

ករ ិយល័យអនតរជតិ អចពិ េរគះេយបល់ជមួយរដឋជសមជិ កៃនអងគករ អងគ

ែរប។
ករអនតរ រដឋភិ បល និងអងគករមិ នែមនរដឋភិបលអនតរជតិនិងជតិ ទក់ ទងនឹ ងករេរៀបចំ េនះ។
(គ)

អគគនយក និ ង បុ គគលែដលចត់ តំងេដយអគគនយករតូវចូលរួមកនុងកិចចពិភកស

កនុងសននិ សីទែកែរប ប៉ុ ែនតគមនសិទិធេបះេឆនតេទ។
(៥)

[ ករងរេផសងៗ ]

ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវបំ េពញករងរេផសងៗេទៀត

ែដលបនរបគល់ឱយេដយសនធិសញញ

េនះ។
មរត១៩
ករែកែរប
(១)

[ ករែកែរបសនធិសញញ ]

េលកែលងែតកថខណឌទី (២)

សនធិសញញេនះអចរតូវបនែកែរបេដយសននិសីទៃនភគីហតថ

េលខី ។ ករេកះរបជុំសននិសីទែកែរបណមួយ រតូវសេរមចេដយសននិបត។
(២)

[ ករែកែរប ឬវ ិេសធនកមមបទបបញញ តិម
ត ួ យចំ នួនៃនសនធិសញញ ]

មរត១៧(២)និ ង(៦) អចរតូវបនេធវវ ិេសធនកមមេដយសននិសីទែកែរប ឬេដយសននិបតតម
បទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី (៣)។
(៣)

[ វ ិេសធនកមមបទបបញញ តិតមួយចំនួនៃនសនធិសញញេដយសននិបត ]
(ក)

សំេណេធវវ ិេសធនកមមេដយសននិបតតមមរត១៧(២)និង(៦) អចផតួចេផតម
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េដយភគី ហតថេលខីឬេដយអគគនយក។

យ៉ ងេហចណស់៦(របំមួយ)ែខមុ នសននិបតេលកយក

មកពិ ចរណ អគគនយករតូវទក់ ទងេទភគី ហតថេលខីអំពីសំេណេនះ ។
(ខ)

ករអនុ ម័តវ ិេសធនកមមណមួយៃនបទបបញញ តិតដូចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)

ទមទរឱយមនសំេលង ៣/៤(បី ភគបួន)ៃនសំេលងេឆនតែដលបនេបះ។
(គ)

វ ិេសធនកមមណមួយៃនបទបបញញ តិតដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ(ក) រតូវចូ លជ

ធរមន១(មួ យ)ែខបនទប់ពីអគគនយកទទួ លបនេសចកតីជូនដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរ

ែដលបន

េធវេឡង េដយភគីហតថេលខី ៣/៤(បី ភគបួ ន) ែដលជសមជិកសននិបតេដយរសបតមរដឋធមមនុញញ
របស់ខួនេនេពលអនុ
ល
ម័តវ ិេសធនកមមេនះ។
ទទួ លយក

វ ិេសធនកមមបទបបញញ តិតទំងេនះេហយែដលរតូវបន

មនអនុភពចងភគីហតថេលខីទំងអស់េនេពលែដលវ ិេសធនកមមេនះចូ លជធរមន

និ ង ចងរដឋនិងអងគករអនតររដឋភិ បលែដលកលយជភគី ហតថេលខីតមកលបរ ិេចឆទបនទប់។
មរត២០
ករកលយជភគីៃនសនធ
នសនធិសញញ
(១)

[ រដឋ ]

រដឋណមួ យែដលជភគីអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីសឬជសមជិ កអងគករ

េហយេនេពលែដល

របកសនី យបរតតកកកមមអចផតល់ តមរយៈករ ិយល័យរដឋផទល់ ឬតមរយៈករ ិយល័យរដឋមួយេផសង
េទៀត ឬតមរយៈអងគករអនតររដឋភិ បល អចកលយជភគី ៃនសនធិសញញេនះបន។
(២)

[ អងគករអនតររដឋភិ បល ]

អងគករអនតររដឋភិ បលណមួ យអចកលយជភគី សនធិសញញេនះ របសិនេប យ៉ងេហចណស់
រដឋជសមជិ កមួ យៃនអងគករអនតររដឋភិ បលេនះជភគី អនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស
ករ

េហយអងគករអនតររដឋភិ បលេនះរបកសថ

ឬជសមជិកៃនអងគ

ខលួនរតូវបនអនុ ញញតរតឹ មរតូវ

តមនី តិវ ិធីៃផទកុនង

េដ មបីកលយជភគីសនធិសញញេនះ េហយរបកសថៈ
ត ់របកសនី យបរតតកកកមមែដលមនអនុភពេលរបេទសជ
(i) ខលួនមនសមតថកិចចផល
សមជិករបស់ខួលន ឬ
(ii) ខលួនមនសមតថកិចចចំេពះបញ
ហ ទំងឡយែដលរគប់ រគងេដយសនធិសញញេនះ
មនចបប់ ផទល់ខួលនែដលចងភជប់រដឋជសមជិ កទំងអស់
ទំងឡយែដលរគប់ រគងេដយសនធិសញញេនះ។
ដឹ កនំករ ិយ

និ ង

ែដលពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ

អងគករអនតររដឋភិបលេនះមនឬ

ល័យមួ យតមតំ បន់េដ មបីផតល់របកសនី យបរតតកកកមម ែដលមន

អនុ ភពកនុងែដនដី របស់ខួលន តមចបប់ ផទល់ខួនេនះ។
ល
េលកែលងែតកថខណឌទី (៣) េសចកតីរបកសេនះរតូវេធវេឡងេនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃន
ករផតល់សសចចប័ ន ឬករចូ លជសមជិ ក។
(៣)

[ អងគកររបកសនី យបរតតកកកមមតំបន់ ]
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អងគកររបកសនី យបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ -អសុី និ ងអងគករកមម
សិទិធឧសសហកមមតំបន់អរហវិក ែដលបនេធវេសចកតីរបកសតមកថខណឌទី (២)(i)ឬ(ii) កនុងសននិសីទ
ករទូ តែដលអនុ ម័តសនធិសញញេនះ អចកលយជភគី ៃនសនធិសញញេនះ កនុងឋនៈជអងគករអនតររដឋភិ
បល របសិនេប េនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិក អងគករេនះ
របកសថ ខលួនរតូវបនអនុ ញញតរតឹ មរតូវ តមនី តិវ ិធី ៃផទកុនង
(៤)

េដ មបីកលយជភគី ៃនសនធិសញញេនះ។

[ ករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិក ]

រដឋ ឬអងគករអនតររដឋភិបលណមួ យែដលបនបំ េពញលកខខណឌ កនុងកថខណឌទី (១) ទី (២)ឬទី
(៣) អចតមកល់ៈ
(i) លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន របសិនេបបនចុ ះហតថេលខេលសនធិសញញេនះ ឬ
(ii) លិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិ ករបសិនេបមិនបនចុ ះហតថេលខេលសនធិសញញ
េនះ។
មរត២១
ករចូលជធរមន កលបរ ិេចឆទអនុភព ៃនករផតលស
់ ចចប័ននិងករចូលជសមជិក
(១)

[ ករចូ លជធរមនៃនសនធិសញញេនះ ]

សនធិសញញេនះរតូវចូ លជធរមន៣(បី )ែខបនទប់ ពីមនលិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករ
ចូ លជសមជិកៃនរដឋចំនួន១០(ដប់ ) រតូវបនតមកល់ជូនអគគនយក។
(២)

[ កលបរ ិេចឆទអនុ ភពៃនករផតល់សចចប័ ននិ ងករចូ លជសមជិ ក ]

សនធិសញញេនះរតូវមនអនុ ភពេលៈ
(i) រដឋ១០(ដប់ )ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី (១)ចប់ពីកលបរ ិេចឆទែដលសនធិសញញេនះ
ចូ លជធរមន
(ii) រដឋេផសងេទៀត

ចប់ ពីេពលផុ តកំ ណត់ ៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទែដលរដឋបន

តមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូលជសមជិ កជូ នអគគនយក
កលបរ ិេចឆទបនទប់ ណមួ យែដលបនបញ
ជ ក់ កុងលិ
ន
ខិតុបករណ៍េនះ

ឬពី

ប៉ុ ែនតមិនរតូវឱយ

េលស៦(របំមួយ)ែខ បនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់េនះ។
(iii) អងគកររបកសនី យបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ អងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ -អសុី និ ង
អងគករកមមសិទិធឧសសហកមមតំបន់ អរហវិកចប់ ពីេពលផុ តកំ ណត់ ៣(បី )ែខ

បនទប់ ពី

កលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិ ក ឬ
ពី កលបរ ិេចឆទបនទប់ណមួ យែដលបនបងហញកនុងលិខិតុបករណ៍េនះ ប៉ុ ែនតមិនរតូវឱយ
េលស៦(របំមួយ)ែខ បនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់េនះ របសិនេបលិខិតុបករណ៍
េនះរតូវបនតមកល់បនទប់ ពីករចូ លជធរមនៃនសនធិសញញេនះ

តមកថខណឌទី (១)

ឬ កនុងរយៈេពល៣(បី )ែខបនទប់ពីករចូ លជធរមនៃនសនធិសញញេនះ
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របសិនេប

លិខិតុបករណ៍េនះរតូវបនតមកល់មុនករចូលជធរមនៃនសនធិសញញេនះ
(iv) អងគករអនតររដឋភិ បលណមួ យេផសងេទៀត ែដលអចកលយជភគីៃនសនធិសញញេនះ
ចប់ ពីេពលផុ តកំណត់ ៣(បី )ែខ បនទប់ ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ន
ឬករចូលជសមជិក

ឬពី កលបរ ិេចឆទបនទប់ ណមួ យែដលបនបងហញកនុងលិខិ

តុ បករណ៍េនះ ប៉ុ ែនតមិនរតូវឱយេលស៦(របំមួយ)ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់
េនះ។
មរត២២
ករអនុវតតន៍
នសនធ
៍សនធិសញញចំេពះសំណុំលិខិតេសនសន
ុំ ិងរបកសនីយបរតតកកកមមែដលមន
ែដលមនរសប់
ែដល
មនរសប់
(១)

[ េគលករណ៍ ]

េលកែលងែតកថខណឌទី (២)

ភគី ហតថេលខីរតូវយកបទបបញញ តិទ
ត ំងឡយៃនសនធិសញញេនះ

និ ងបទបញ
ជ េរកពី មរត៥និ ងមរត៦(១)និ ង(២)និ ងបទបញ
ជ ពក់ ព័នធ េទអនុ វតតចំេពះសំណុំលិខិត
េសនសុំទំងឡយែដលកំពុងពយួរទុ ក

និ ងចំ េពះរបកសនី យបរតកតកកមមែដលកំពុងមនអនុភពតម

កលបរ ិេចឆទែដលសនធិសញញេនះចងភជប់ ភគីហតថេលខី េនះ តមមរត២១ ។
(២)

[ នី តិវ ិធី ]

ភគី ហតថេលខី

មិនតរមូវឱយអនុ វតតបទបបញញ តិទ
ត ំងឡយៃនសនធិសញញេនះនិ ងបទបញ
ជ ចំ េពះ

ដំ ណក់ កលណមួយៃននី តិវ ិធីពក់ ព័នធសំណុំលិខិតេសនសុំ និ ងរបកសនី យបរតតកកកមមដូចមនែចង
កនុងកថខណឌទី (១)

របសិនេប នីតិវ ិធី េនះបនចប់ េផតមមុ នកលបរ ិេចឆទែដលសនធិសញញេនះចងភជប់

ភគី ហតថេលខី តមមរត២១។
មរត២៣
ខដក់លកខខណឌ
(១)

[ ខដក់ លកខខណឌ ]

រដឋឬអងគករអនតររដឋភិ បលណមួ យអចរបកសតមរយៈខដក់ លកខខណឌថបទបបញញ តិតៃន
មរត៦(១) មិ នរតូវអនុ វតតចំេពះលកខខណឌ ណមួ យទក់ ទងនឹងកររួមបញូជ លែតមួ យៃនតកកកមម ែដល
អចអនុវតតកុនងសនធិសញញសហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម

ចំ េពះសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរ

ជតិ ។
(២)

[ ែបបបទ ]

ខដក់លកខខណឌណមួយកនុងកថខណឌទី (១) រតូវេធវេឡងកនុងេសចកតីរបកស អមជមួ យលិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ នឬករចូ លជសមជិកសនធិសញញេនះ

េដយរដឋឬអងគករអនតររដឋភិបល

ែដលេធវខដក់លកខខណឌ។
(៣)

[ ករដកេចញ ]

ខដក់លកខខណឌណមួយកនុងកថខណឌទី (១) អចដកេចញេពលណក៏ បន។
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(៤)

[ ករហមឃត់ ខដក់លកខខណឌេផសងេទៀត ]

ខដក់លកខខណឌចំ េពះសនធិសញញេនះេរកពី ខដក់ លកខខណឌែដលេធវេឡងតមកថខណឌទី (១)
មិ នរតូវបនអនុ ញញតេឡយ។
មរត២៤
(១)

[ ករជូ នដំ ណឹង ]

កររបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ

ភគី ហតថេលខី ណមួ យ

អចរបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ

េដយជូ នដំ ណឹងេទអគគន

យក។
(២)

[ កលបរ ិេចឆទអនុ ភព ]

កររបកសដកខលួនេចញណមួ យ
នយកបនទទួ លេសចកតីជូនដំ ណឹង

រតូវមនអនុ ភពមួ យឆនំបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទែដលអគគ

ឬ

តមកលបរ ិេចឆទបនទប់ណមួ យែដលបងហញកនុងករជូន

ដំ ណឹង។ កររបកសដកខលួនេចញ មិ នរតូវេធវឱយប៉ ះពល់ដល់ករអនុ វតតន៍សនធិសញញេនះចំ េពះសំណុំ
លិខិតេសនសុំែដលកំពុងពយួរទុ ក ឬ ចំ េពះរបកសនី យបរតតតកកកមមណមួ យែដលកំ ពុងមនអនុ ភព
ពក់ ព័នន
ធ ឹ ងកររបកសដកខលួនេចញៃនភគីហតថេលខី

េនេពលចូលជធរមនៃនកររបកសដកខលួន

េចញេនះ។
មរត២៥
ភសៃនសនធិសញញ
(១)

[ អតថបទយថភូត ]

សនធិសញញេនះរតូវចុ ះហតថេលខជឯកសរេដ មែតមួ យ

ជ

ភសអង់ េគលស

ភសអរ៉ ប់

ភសចិ ន ភសបរំង ភសរុសសី និ ងភសេអសប៉ ញ។ អតថបទទំងេនះមនតៃមលដូចគន។
(២)

[ អតថបទផលូវករ ]

អតថបទផលូវករជភសណមួ យេរកពី ភសែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី (១)រតូវបេងកតេដយ
អគគនយក បនទប់ពីពិេរគះេយបល់ជមួ យភគី ពក់ ព័នធ។ ជេគលបំណងៃនកថខណឌេនះ

ភគី

ែដលពក់ ព័នម
ធ នន័យថ រដឋណមួ យែដលជភគី សនធិសញញេនះ ឬែដលអចកលយជភគី សនធិសញញ
េនះតមមរត២០(១) ែដលមនភសរបស់ខួនជផល
ល
ូវករ ឬ េរប ភសផលូវករណមួ យកនុងចំេណម
ភសផលូវករទំងអស់ និ ងអងគកររបកសនី យបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ អងគកររបកសនី យបរតតកកកមមអឺរប
ុ៉ អសុី

និ ងអងគករកមមសិទិធឧសសហកមមតំបន់អរហវិក

និ ងអងគករអនតររដឋភិបលេផសងេទៀតែដលជ

ភគី ៃនសនធិសញញេនះ ឬ ែដលអចកលយជភគី ៃនសនធិសញញេនះ របសិនេបមនភសណមួយជ
ភសផលូវករ។
(៣)

[ អតថបទយថភូតែដលយកជេគល ]

កនុងករណីមនេយបល់េផសងគនេលករបកែរបរវងអតថបទយថភូ តនិងអតថបទផលូវករ

25

អតថបទ

យថភូតរតូវចត់ ទុកជអតថបទេគល។
មរត២៦

ករចុះហតថេលខៃនសនធិសញញ
សនធិសញញេនះេនែតេបកចំ ហសរមប់ចុះហតថេលខចំ េពះរដឋណមួយែដលអចកលយជភគី
ៃនសនធិសញញេនះតមមរត២០(១)

និ ងចំ េពះអងគកររបកសនីយបរតតកកកមមអឺរប
ុ៉

របកសនី យបរតតកកកមមអឺរប
ុ ៉ -អសុីនិងអងគករកមមសិទិធឧសសហកមមតំបន់អរហវិក

េនឯករ ិយល័យ

កណ
ត លៃនអងគករ កនុងរយៈេពល១(មួយ)ឆនំបនទប់ ពីករអនុ ម័តសនធិសញញេនះ។
មរត២៧

ករតមកល់ ករចុះបញជី
(១)

[ ករតមកល់ ]

សនធិសញញេនះរតូវតមកល់ជូនអគគនយក។
(២)

[ ករចុ ះបញជី ]

អគគនយករតូវចុ ះបញជីសនធិសញញេនះេនឯេលខធិ ករដឋនៃនអងគករសហរបជជតិ ។
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អងគករ

