សនធិសញ
ញ សតព
ី ី
កមមសទ
ិ ធបញ
ញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម
អនុ ម័តេនទី រកុង វ៉ សុីនេតន ចុ ះៃថងទី ២៦ ែខ មិន ឆនំ ១៩៨៩
មតិ ក
មរត១

ករបេងកតសហភព

មរត២

និ យមន័យ

មរត៣

កមមវតថុៃនសនធិសញញ

មរត៤

ទរមង់ ផូវចបប់
ល
ៃនកិចចករពរ

មរត៥

របរពឹ តិក
ត មមជតិ

មរត៦

វ ិសលភពៃនកិ ចក
ច រពរ

មរត៧

ករេធវអជី វកមម ករចុ ះបញជី ករបងហញ

មរត៨

រយៈេពលករពរ

មរត៩

សននិបត

មរត១០

ករ ិយល័យអនតរជតិ

មរត១១

វ ិេសធនកមមបទបបញញ តិម
ត ួ យចំ នួនៃនសនធិសញញ

មរត១២

កិ ចចករពរៃនអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីសនិងអនុសញញទី រកុងែប៊ ន

មរត១៣

ខដក់លកខខណឌ

មរត១៤

ករេដះរសយជំ េលះ

មរត១៥

ករកលយជភគី ៃនសនធិសញញ

មរត១៦

ករចូ លជធរមនៃនសនធិសញញ

មរត១៧
មរត១៨

កររបកសដកខលួនពី សនធិសញញ
អតថបទៃនសនធិសញញ

មរត១៩

ករតមកល់

មរត២០

ករចុ ះហតថេលខ
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មរត ១
ករបេងកតសហភព
ភគី ហតថេលខីទំងឡយ

រតូវបេងកតសហភពមួ យកនុងេគលបំ ណងៃនសនធិសញញ

េនះ។
មរត ២
និយមន័យ
សរមប់េគលបំ ណង ៃនសនធិសញញេនះ:
(i)

េសៀគវីបរងួម មនន័យថ ជផលិតផលមួយ កនុងទរមង់ជផលិតផលសេរមច ឬ កនុង

ទរមង់ពក់ កណ
ត លសេរមច ែដលមនធតុមួយ យ៉ ងេហចណស់ជធតុ សកមម េហយ
អនតរទំ នក់ ទំនងខលះឬទំងអស់

ជែផនកទំងមូលេនខងកនុងនិ ង/ឬខងេលឧបករណ៍ណ

មួ យេហយែដលមនបំណងបំ េពញមុខងរេអទបិចរតូនិចមួ យ
(ii)គំ នូរបងហញ

(ឋនេលខ)

មនន័ យថ

ជករេរៀបចំ ទរមង់បីខនតៃនធតុ ទំងឡយ

េទះបី បនបងហញកនុងទរមង់ណក៏ េដយ ែដលយ៉ ងេហចណស់ធតុ មួយជធតុសកមម
េហយ

ជករេរៀបចំទរមង់ បីខនតៃនអនតរទំ នក់ ទំនងខលះឬទំងអស់េសៀគវីបរងួមមួ យឬជ

ករេរៀបចំ ទរមង់បីខនតែដលេធវេឡងសរមប់េសៀគវីបរងួមកនុងបំ ណងផលិតកមម

(iii) មចស់សិទិម
ធ នន័ យថ ជរូបវ ័នតបុគល
គ ឬនី តិបុគគល េយងតមចបប់ ែដលអនុវតត ែដល

រតូវចត់ ទុកជអនកទទួ លរបេយជន៏ ពីកិចចករពរដូ ចមនែចងកនុងមរត៦
(iv) គំ នូរបងហញែដលរតូវករពរ (ឋនេលខ) មនន័ យថជ គំ នូរបងហញមួ យ (ឋន
េលខ) ែដលបនបំ េពញលកខខណឌៃនកិ ចក
ច រពរដូ ចមនែចងកនុងសនធិសញញេនះ
(v)ភគីហតថេលខី មនន័យថ ជរដឋ ឬអងគករអនតរ រដឋភិបល ែដល បនបំ េពញលកខខណ
ៃនចំ នុច(x) ែដលជភគីៃនសនធិសញញេនះ
(vi)

ែដនដី ៃនភគីហតថេលខី មនន័ យថ ជែដនដីៃនរដឋេនះ េនេពលែដលភគីហតថ

េលខីជរដឋ េហយជែដនដី ែដលអនុវតតសនធិសញញបេងក់តអងគករអនតររដឋភិ បលេនះ េន
េពលែដលភគីហតថេលខី ជអងគករអនតររដឋភិ បល
(vii)

សហភព មនន័យថ ជសហភពដូចមនែចងកនុងមរត១

(viii) សននិបត មនន័យថ ជសននិបតដូចមនែចងកនុងមរត៩
(ix)

អគគនយក មនន័ យថ ជអគគនយកៃនអងគករកមមសិទិប
ធ ញញពិ ភពេលក

(x) អងគករអនតររដឋភិបលមនន័ យថ ជអងគករមួយែដលបេងកតេទបងេដយេហយមន
សមសភពរដឋៃនតំបន់ណមួ យកនុងពិភពេលក
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ែដលមនសមតថកិចចពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ

ែដលរគប់ រគងេដយសនធិសញញេនះ

ែដលមនចបប់ របស់ខួលនែចងពី កិចចករពរកមមសិទិធ

បញញទក់ ទងនឹ ងគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)និ ងភជប់ កតពវកិចចចំេពះ

រដឋជសមជិ ក

ខលួន

ទំងអស់ េហយរតូវបនអនុ ញញតរតឹមរតូវ ឱយចុ ះហតថេលខ ផតល់សចចប័ ន ទទួលយក
យល់ រពម ឬចូ លជសមជិ កសនធិសញញេនះ

អនុេលមតមនីតិវ ិធី ៃផទកុនងរបស់ខួលន។

មរត ៣

កមមវតថុៃនសនធិសញញ
(១) [កតពវកិចក
ច រពរគំ នូសបំរពង(ឋនេលខ)]

(ក) ភគីហតថេលខី នីមួយៗ រតូវមនកតពវកិចចធនករពរកមមសិទិធបញញកនុងែដន
ដី របស់ខួលនទក់ទងនឹ ងគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)តមសនធិសញញេនះ។ ជពិ េសស របេទស
ហតថេលខី នីមួយៗ

រតូវធនឱយមនមេធយបយសមរមយេដ មបីទប់សកត់ សកមមភពទំង

ឡយ ែដលចត់ ទុកថខុ សចបប់តមមរត៦ េហយធនឱយមនដំ េណះរសយផលូវចបប់
សមរមយ េនេពលែដលមនកររបរពឹតិតអំេពខុសចបប់ ទំងេនះ។
(ខ)សិទិធរបស់មចស់សិទិព
ធ ក់ ព័នន
ធ ឹ ងេសៀគវីបរងួមរតូវអនុ វតត

េទះបី ជេសៀគវីបរងួម

េនះរតូវបន បញូច លឬមិនបនបញូច លកនុងឧបករណ៍ណមួ យក៏ េដយ។

(គ) ថវីេប មនែចងកនុងមរត២(i)ក៏ េដយ ភគី ហតថេលខី ណែដលមនចបប់ របស់

ខលួន ករមិ តកិ ចក
ច រពរគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)េទជគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)ៃនសឺមី កុ ង
ដក់ទ័រ

រតូវមនេសរ ីភពកនុងករអនុ វតតន៍ករករមិ តេនះឱយែតចបប់ របស់ខួលនែចងអំ ពីករ

ករមិ តេនះ។
(២)

[លកខខណឌៃនភពេដ ម]
(ក) កតពវកិចចដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១)(ក) រតូវអនុ វតតេលគំនូរបងហញ (ឋន

េលខ)ែដលមនលកខណៈេដ ម កនុងន័ យថគំនូសបំ រពងេនះេក តេចញករខិតខំ ែផនកបញញ
ផទល់ខួនរបស់
ល
អនកបេងកត េហយែដលគមនលកខណៈ សមញញ ចំេពះ អនកបេងកតទំងឡយៃន
គំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)

និ ងផលិតករៃនេសៀគវីបរងួមេនេពលែដលបេងកតេសៀគវីបរងួម

េនះ។
(ខ)គំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)មួ យែដលេកតេចញពី បងគំុៃនធតុនននិងអនតរទំ នក់
ទំ នងននែដលមនលកខណៈសមញញ

រតូវបនករពរចំ េពះែតបងគំុទំងមូលែដលបន

បំ េពញលកខខណឌនន កនុងអនុ កថខណឌ(ក)។

មរត ៤

ទរមង់ផល
ផូវចបប់
ល
ៃនកិចករពរ
ចករពរ
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ភគី ហតថេលខីនីមួយៗ រតូវមនេសរ ីកនុងករអនុ វតតន៍កតពវកិចចរបស់ខួលនតមសនធិ
សញញេនះតមរយៈចបប់ ពិេសសមួ យសតីពីគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)
សិទិធអនកនិ ពនធ

របកសនី យបរតតកកកមម

ឬតមចបប់ សីព
ត ី

មូែដលមនអតថរបេយជន៏

គំ នូរឧសសហកមម

កររបកួតរបែជងមិនេសមះរតង់ ឬចបប់េផសងេទៀតណមួ យ ឬបណំុត ៃនចបប់ ទំងេនះ។
មរត ៥

របរពឹតិក
ត មមជតិ
ជតិ
(១) [របរពឹ តតកមមថនក់ជតិ ]
េដយអនុ េលមតមកតពវកិចចរបស់តមមរត៣(១)(ក)
ចំ េពះកិ ចចករពរកមមសិទិធបញញៃនគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)

ភគី ហតថេលខី នីមួយៗ
រតូវផតល់របរពឹតិតកមមដូចគន

េទនឹ ងរបពឹ តិក
ត មមែដលខលួនផតល់ឱយពលរដឋរបស់ខួន
ល កនុងែដនដី របស់ខួលនៈ

(i) ឱយរូបវ ័នតបុគគលែដលជពលរដឋឬមនលំេនឋនកនុងែដនដីៃនភគី ហតថេលខី ណ
មួ យេផសង េទៀត េហយ

(ii) ឱយនី តិបុគគល ឬ រូបវ ័នតបុគគល កនុងែដនដី ៃនភគី ហតថេលខី ណមួយេផសងេទៀត
ែដលមនរគឹ ះសថនពិ តរបកដនិងកំ ពុងដំ េណរករ

េដ មបីបេងកតគំនូរបងហញ

(ឋនេលខ) ឬេដ មបី ផលិតកមមេសៀគវីបរងួម
(២) [ភនក់ ងរ អសយដឋនសរមប់ េសវកមម នីតិវ ិធី តុលករ]
ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(១)ក៏ េដយ

ភគីហតថេលខី ណមួ យមនេសរ ីភពមិ ន

អនុ វតតរបរពឹ តក
ត មមជតិ ទក់ ទងេទនឹ ងកតពវកិចចៃនករែតងតំងភនក់ងរ
ដឋនសរមប់ េសវកមម
នី តិវ ិធី តុលករ។

ឬកំ ណត់ អសយ

ឬទក់ ទងេទនឹ ងវ ិធនពិ េសសែដលអនុ វតតចំេពះជនបរេទសកនុង

(៣)[ ករអនុវតតកថខណឌ(១) និ ង(២)ចំ េពះអងគករអនតររដឋភិ បល]
េនេពលែដលភគីហតថេលខី

ជអងគករអនតររដឋភិ បល ពលរដឋកុនងកថខណឌ(១)

មនន័យ ថពលរដឋៃនរដឋជសមជិ កណមួយៃនអងគករេនះ។
មរត ៦
វ ិសលភពៃនកិចករពរ
ចករពរ
(១) សកមមភពែដលទមទរឱយមនករអនុ ញញតពី មចស់សិទិធ
(ក) ភគី ហតថេលខី ណមួ យ រតូចត់ ទុកថខុ សចបប់ នូវសកមមភព ននដូ ច ខង
េរកម របសិនេបរបរពឹតេត ដយគមនករអនុ ញញតពី មចស់សិទិៈធ
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(i)

េទះបី េបមនឬគមនបញូច លកនុងេសៀគវីបរងួមក៏ េដយសកមមភពៃនករ
ផលិតេឡងវ ិញនូ វគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)

ែដលរតូវបនករពរទំង

មូ ល ឬមួ យែផនក េលកែលងែតសកមមភពៃនករផលិតេឡងវ ិញនូ វែផនក
ណមួ យែដលមិ នរសបេទនឹ ងលកខខណឌៃនភពេដ ម
មរត៣(២)
(ii)

ដូ ចមនែចងកនុង

សកមមភពៃនករនំចូល ករលក់ ឬ ករែចកចយេផសងេទៀតកនុងេគល
បំ ណងពណិជជកមមនូវគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)ែដលបនករពរ
ឬ
េសៀគវីបរងួមែដលមនបញូច លនូ វគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)

ែដលបន

ករពរ ។

(ខ) ភគីហតថេលខី ណមួ យ រតូវមនេសរ ីភពកនុងករចត់ ទុកថខុសចបប់ ផងែដរ
សកមមភពនន េរកពី សកមមភពែដលបនកំណត់ កុនងអនុ កថខណឌ(១) របសិនេប បន
របរពឹ តតេដយគមនករអនុ ញញត ពី មចស់សិទិធ។
(២) [សកមមភពែដលមិនទមទរឱយមនករអនុញញតពី មចស់សិទិ]ធ
(ក)

ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(១)ក៏ េដយ គមនភគី ហតថេលខី ណ រតូវចត់ ទុក

ថខុ សចបប់ េទបយ

កររបរពឹ តតេដយគមនករអនុ ញញតពី មចស់សិទិធ នូ វសកមមភពៃនករ

ផលិតេឡងវ ិញដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)(ក)(i)

េនេពលែដលសកមមភពេនះរតូវបន

របរពឹ តេត ដយភគី ទីបីេដមបីរបេយជន៍ឯកជន ឬ សរមប់ ែតេគលបំ ណងៃនករវយតៃមល
ករវ ិភគ កររសវរជវ ឬករបេរងៀន។
(ខ) េដយែផអកេល ករវយតៃមល ឬករវ ិភគ ៃនគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ) ែដលបន
ករពរ(“គំ នូរបងហញ(ឋនេលខទី មួយ)”) េនេពលែដលភគីទីបីដូចមនែចងកនុងអនុ កថ
ខណឌ(ក)

បេងកតគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)េដយេគរពេទតមលកខខណឌៃនភពេដ មដូ ច

មនែចងកនុង មរត៣(២) គំ នូរបងហញ(ឋនេលខទីពីរ)កនុង េសៀគវីបរងួមមួយ ឬបំ េពញ
សកមមភពណមួ យដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)
ទក់ ទងនឹ ងគំនូសបំ រពង(ឋនេលខ
ទី ពីរ)មិ នរតូវចត់ ទុកថជកររ ំេលភសិទិម
ធ ច ស់សិទិធគំនូរបងហញ(ឋនេលខទី មួយ)េឡយ។

(គ) មចស់សិទិធ អចមិនអចអនុ វតតសិទិធរបស់ខួនចំ
ល
េពះគំនូរបងហញ (ឋនេលខទី

មួ យ)េដ មែដលរសេដៀងគន ែដលបេងកតេទបងេដយឯករជយេដយភគី ទីបី។

(៣) [វ ិធនករននពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់េដយគមនករយល់រពមពីមចស់សិទិ]ធ
(ក)
របស់ខួន
ល
ផតច់ មុខ

ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(១)ក៍ េដយ

ភគីហតថេលខី ណមួ យកនុងចបប់

អចែចងពី លទធភពរបស់អជញធររបតិ បតតិឬតុ លករកនុងករផតល់អជញប័ ណញមិ ន

កនុងកលៈេទសៈមិ នធមមត ែចងពីករអនុ វតតសកមមភពណមួ យតមកថខណឌ
(១)េដយភគី ទីបីេដយគមន ករអនុ ញញតពីមចស់សិទិធ(អជញប័ ណណបញ
ជ ) បនទប់ ពីមនករ
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ខំ របឹ ងែរបងមិនបនសេរមចេដ មបីទទួ លបនករអនុ ញញតេនះេដយភគីទីបី
តមករអនុ វតតន៍ជធមមតែផនកពណិជជកមម

ែដលរសប

េនេពលែដលអជញធរែដលផតល់អជញប័ ណណ

យល់ថករផតល់អជញប័ណណបញ
ជ មនភពចំបច់ កុនងករករពរផលរបេយជន៍ ជតិ ែដល

អជញធរេនះយល់ថសំខន់ បំផុត។ អជញប័ ណណបញ
ជ អច េធវអជី វកមមបនែតកនុងែដនដី ៃន
របេទសេនះែតប៉ុ េណណះ េហយភគី ទីបីរតូវបង់លភករសមរមយេទឱយមចស់សិទិធ។

(ខ)បទបបញញ តិទំងឡយៃនសនធិសញញេនះ មិ នរតូវប៉ ះពល់ដល់េសរ ីភពភគីហតថ
េលខីណមួ យ កនុងករអនុ វតតវ ិធនករននរួមទំងករេចញអជញប័ ណណបញ
ជ បនទប់ពីមន
នី តិវ ិធី ផូវករែដលចត់
ល
េដយអជញធររបតិ បតិតឬតុ លកររបស់ខួលន
កនុងករអនុ វតតន៍ចបប់

េដ មបីធនឱយមនកររបកួ តរបែជងេដយេសរ ី និ ងេដ មបីររំងមិ នឱយមនកររ ំេលភបំពន

េដយមចស់សិទិធ។
(គ)

ករេចញអជញប័ ណណបញ
ជ ណមួ យដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក)ឬ(ខ)

ជកមមវតថុៃនករបតឹងេទតុលករ។ អជញប័ ណណបញ
ជ ណមួ យដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ

(ក) រតូវដកមកវ ិញេនេពលែដលែលងបនបំ េពញលកខខណឌដូ ចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ
េនះ។

(៤) [ករលក់ និងករែចកចយ េសៀគវីបរងួមខុសចបប់ែដលទទួ លបនេដយសុចចរ ិត]
ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(១)(ក)(ii)ក៏ េដយ

គមនភគីហតថេលខីណមូ យ រតូវ

បនចត់ទុកថខុ សចបប់ ចំេពះកររបរពឹ តតសកមមភពណមួយដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ

េនះ ទក់ ទងនឹងេសៀគវីបរងួមែដលបនបញូច លគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ) ែដលបនផលិត

េឡងវ ិញេដយខុ សចបប់ េនេពលែដល បុ គល
គ េនះបនរបរពឹ តត ឬបញ
ជ សកមមទំងេនះ មិ ន
បនដឹ ងនិ ងគមនេហតុផលសមរមយថបនដឹងេពលែដលបនទទួ លេសៀគវីបរងួមេនះ

ថ

េសៀគវីបរងួមេនះ មនបញូច លគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)ែដលបនផលិតេឡងវ ិញេដយ ខុ ស
ចបប់ ។
(៥) [កររលត់ សិទិ]ធ
ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(១)(ក)(ii)ក៏ េដយ

េដយគមនករអនុ ញញតពី មចស់សិទិធ

ភគីហតថេលខី ណមូ យ អចចត់ ទុកថរសបចបប់ ចំ េពះកររបរពឹ តស
ត កមមភពណ មួ យ
ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌេនះ

េនេពលែដលសកមមភពេនះរតូវបនរបរពឹតតចំេពះគំ នូរ

បងហញ(ឋនេលខ)ែដលបនករពរឬចំ េពះេសៀគវីបរងួមែដលមនបញូច លគំនូរបងហញ

(ឋនេលខ)ែដលបនករពរ ែដលបនដក់ លក់ េនេលទីផសរេដយមចស់សិទិធ ឬមនករ

យល់រពមពី មចស់សិទិធ។
មរត ៧
ករេធវអជីវកមម ករចុះបញជី ករបងហញ
(១) [លទធភពែដលទមទរឱយេធវអជី វកមម]
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ភគី ហតថេលខី ណមួ យ មនេសរ ីភពមិ នករពរគំ នូរបងហញ (ឋនេលខ) រហូត
ដល់គំនូរបងហញេនះរតូវបនេធវអជី វកមមែផនកពណិជជកមមជធមមត ដច់ េដយែទបក

ឬ

បញូច លកនុងេសៀគវីបរងួមេនកែនលងណមួ យៃនពិ ភពេលក ។
(២) [លទធភពែដលទមទរឱយចុ ះបញជី ឱយបងហញ]
(ក) ភគី ហតថេលខីណមួ យ រតូវមនេសរ ីភពមិ នករពរគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)
រហូតដល់គំនូរបងហញ(ឋនេលខ)ែដលជកមមវតថុៃនករដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី
ដក់ កុនងទរមង់កំណត់ េនអជញធរសធរណៈែដលមនសមតថកិចច
ចុ ះបញជីេនអជញធរេនះ។

រតូវបន

ឬែដលជកមមវតថុៃនករ

អចរតូវបនតរមូវថពកយេសនសុំរតូវភជប់មកជមួយករដក់

ចបប់ចមលងឬគំនូសបងហញៃនគំនូរបងហញ(ឋនេលខ)
រតូវេធវអជី វកមមែផនកពណិជជកមម

េហយេនេពលែដលេសៀគវីបរងួម

រតូវភជប់មកជមួយគំ នូសបងហញៃនគំ រេូ សៀគវីបរងួមេនះ

រួមនឹ ងព័ ត៌មនែដលកំណត់ ពីមុខងរេអទបិចរតូនិចែដលេសៀគវីបរងួមរតូវបំ េពញ។ ប៉ុ ែនត អនក
ដក់ពកយេសនសុំ

អចមិ នបញូច លែផនកេនះៃនចបប់ ចមលងឬគំនូសបងហញែដលទក់ទងនឹ ង

លកខណៈផលិតកមមៃនេសៀគវីបរងួម

ឱយែតែផនកែដលរតូវដក់ ទំងេនះមនលកខណៈរគប់

រគន់កុនងករកំ ណត់អតតសញញណៃនគំ នូរបងហញ(ឋនេលខ)។
(ខ)

េនេពលែដលតរមូវឱយមនករដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីតមអនុ កថខណឌ(ក)

ភគី ហតថេលខី អចតរមូវថករដក់ ពកយេនះរតូវេធវកុនងអំទបុងេពលជក់លក់ មួយ

ចប់ ពី

កលបរ ិេចឆទែដលមចស់សិទិធេធវអជី វកមមែផនកពណិជជកមមជធមមតេលកដំ បូងៃនគំ នូរ
បងហញ(ឋនេលខ)ៃនេសៀគវីបរងួម េនកែនលងណក៏ េដយកនុងពិ ភពេលក។ អំ ទបុងេពល
េនះ មិ នរតូវតិចជង២(ពី រ)ឆនំរប់ ចប់ពីកលបរ ិេចឆទខងេល។
(គ) ករចុ ះបញជីតមអនុកថខណឌ(ក)អចជកមមវតថុៃនករបង់ កំៃរ។
មរត ៨

រយៈេពលករពរ
រយៈេពលករពរ
កិ ចចករពររតូវមនរយៈេពលយ៉ ងេហចណស់៨(របំបី)ឆនំ។
មរត ៩
សនិប
ន ត
(១) [សមសភព]
(ក) សហភពរតូវមនសនិនបតមួ យែដលរួមមនភគីហតថេលខី ទំងឡយ។
(ខ)

ភគី ហតថេលខី នីមួយៗ

រតូវតំ ណងេដយរបតិភូមនក់

របតិ ភូសីទ
ត ី ទី របឹកស និ ងអនកជំ នញមួយចំ នួន។
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ែដលអចអមេដយ

(គ)

េលកែលងែតអនុកថខណឌ(ឃ)

ករចំណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗជ

បនទុកៃនភគីហតថេលខី ែដលចត់ តំងគណៈរបតិ ភូេនះ។
(ឃ)

សននិបត

អចេសនឱយអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលកផតល់ជំនួយហិរញញ វតថុ

េដ មបីជួយសរមួលដល់ករចូ លរួមរបស់គណៈរបតិ ភូៃនភគីហតថេលខី

ែដលរតូវបនចត់

ទុ កជរបេទសកំ ពុងអភិ វឌឍ អនុ េលមតមករអនុ វតតន៍ពីមុនៃនមហសននិបតអងគករសហ
របជជតិ ។
(២) [មុ ខងរ]
(ក) សននិបតរតូវេដះរសយរល់បញ
ហ ទក់ ទងនឹ ងកររកសនិងករអភិ វឌឍន៍ៃនសហ
ភព និ ង ករអនុ វតតន៍និងកររបរពឹ តិតេទៃនសនធិសញញេនះ។
(ខ)

សននិបតរតូវសេរមចេកះរបជុំ សននិសីទករទូ តសរមប់ ែកែរបសនធិសញញេនះ

និ ងផតល់ករែណនំចំបច់ ដល់អគគនយកអំពីករេរៀបចំសននិសីទករទូ តេនះ។
(គ) សននិបតរតូវបំ េពញមុ ខងរននែដលចត់ តំងមកខលួនតមមរត១៤ េហយ

រតូវបេងកតនី តិវ ិធី លមអិតដូចមនែចងកនុងមរតេនះ រួមទំងហិរញញ បបទនៃននី តិវ ិធីេនះ។
(៣) [ករេបះេឆនត]

(ក) ភគី ហតថេលខីនីមួយៗែដលជរដឋ រតូវមនសេមលងេឆនតមួ យ និងរតូវេបះេឆនត
ែតកនុងនមខលួនផទល់។
(ខ)ភគី ហតថេលខី ណមួ យែដលជអងគករអនតររដឋភិ បល
រតូវអនុ វតតសិទិេធ បះេឆនតរបស់ខួលន ជួ សឱយរដឋទំងឡយជសមជិ ករបស់ខួលន េដយចំ នួន
សេមលងេឆនតេសមនឹងចំ នួន រដឋជសមជិ ករបស់ខួនែដលជភគី
ល
សនធិសញញេនះ េហយែដល
មនវតតមនេនេពលេបះេឆនត។ អងគករអនតររដឋភិ បលេនះ មិ នរតូវអនុ វតតសិទិេធ បះេឆនត
របស់ខួន
ល របសិនេបរដឋជសមជិ កណមួយរបស់ខួលនចូលរួមកនុងករេបះេឆនតេនះ។
(៤) [កិ ចចរបជុំ សមញញ ]
សននិបតរតូវរបជុំ សមញញ េរៀងរល់២(ពី រ)ឆនំមតងតមករេកះរបជុំ របស់អគគនយក។
(៥) [បទបញ
ជ ៃផទកុង]
ន
សននិបតរតូវបេងកតបទបញ
ជ ៃផទកុនងរបស់ខួលន

រួមទំងករេកះរបជុំ វ ិសមញញ

ខណឌៃនកូរម
ុ ៉ និ ងករទមទរសេមលងភគេរច នចំ េពះរបេភទេផសងៗៃនេសចកតីសេរមច
េយងតមបទបបញញ តិៃត នសននិសញញេនះ។
មរត ១០
កររ ិយល័យអនតរជតិ
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លកខ

(១) [ករ ិយល័យអនតរជតិ]
(ក) ករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលករតូវៈ
ធ ឹ ងសហភព
(i) បំ េពញករងររដឋបលពក់ ព័នន

ក៏ ដូចជករងរននែដលរបគល់

ឱយជពិ េសស េដយសននិបត
(ii) តមថវ ិកែដលមន ផតល់ជំនួយបេចចកេទស តមករេសនសុំ េទរដឋភិ បលទំង
ឡយៃនភគីហតថេលខី ែដលជរដឋ

េហយែដលរតូវចត់ទុកជរបេទសកំ ពុងអភិ

វឌឍ អនុ េលមតមករអនុ វតតន៍ពីមុនៃនមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ។
(ខ) ភគី ហតថេលខី មិ នរតូវមនកតពវកិចហ
ច ិរញញ វតថុណមួ យេទ។ ជពិ េសស ភគី
ហតថេលខី

មិ នតរមូវឱយបង់ វ ិភគទនេទកររ ិយល័យអនតរជតិ េដយសរសមជិ កភព

របស់ខួលនកនុងសហភព។
(២) [អគគនយក]
អគគនយក រតូវជនយករបតិ បតិ តៃនសហភពនិងរតូវតំ ណងឱយសហភព។

មរត ១១
វ ិេសធនកមមបទបបញតតិមួ
មយ
ួ ចំនួនៃនសនធិសញញ
(១) [វ ិេសធនកមមបទបបញតតិមួយចំ នួនេដយសននិបត]
សននិបត

អចេធវវ ិេសធនកមមនិយមន័ យែដលមនកនុងមរត២(i)និ ង(ii)

ក៏ ដូចជ

មរត៣ (១)(គ) មរត៩(១)(គ)និ ង(ឃ) មរត៩(៤) មរត១០(១)(ក) និ ងមរត១៤។
(២) [ករផតួចេផតមនិ ងកំណត់ ៃនសំេណេធវវ ិេសធនកមម]
(ក)

សំេណទំងទបយតមមរតេនះចំ េពះវ ិេសធនកមមបទបបញញ តិតៃនសនធិសញញ

េនះដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)

អចផតួចេផតមេដយភគីហតថេលខីណមួ យ

ឬេដយ

អគគនយក។
(ខ)

អគគនយករតូវជូ នដំ ណឹងពីសំេណេនះេទភគីហតថេលខីននយ៉ ងេហច

ណស់៦(របំមួយ)ែខមុនសននិបតេលកយកមកពិ ចរណ។
(គ) មិ នរតូវេធវសំេណេនះ មុ នផុ តកំ ណត់ រយៈេពល៥(របំ)ឆនំចប់ ពីកលបរ ិេចឆទ
ចូ លជធរមនៃនសនធិសញញេនះតមមរត១៦(១)។
(៣) [សំេលងភគេរច នែដលទមទរ]
ករអនុម័តេដយសននិបតនូ វវ ិេសធនកមមណមួយតមកថខណឌ(១)
ឱយមនសំេលងេឆនតែដលបនេបះចំ នួន៤/៥ ។

9

រតូវទមទរ

(៤) [ ករចូលជធរមន]
(ក) វ ិេសធនកមមណមួយចំ េពះបទបបញញ តិតៃនសនធិសញញេនះដូចមនែចងកនុងកថ

ខណឌ(១)រតូវចូ លជធរមន៣(បី )ែខ បនទប់ ពីអគគនយកទទួលបនករជូ នដំ ណឹងជលយ
លកខណ៍អកសរៃនករទទួលយក

ែដលបនេធវេឡងតមដំ េណរកររដឋធមមនុញរបស់ខួន
ល

ពី ចំនួន៣/៤(បី ភគបួ ន)ៃនភគីហតថេលខី ែដលជសមជិកសននិបត

េនេពលែដលសននិ

បតអនុ ម័តវ ិេសធនកមមេនះ។ ករទទួលយកវ ិេសធនកមមណមួ យចំ េពះបទបបញញ តិទ
ត ំង
េនះ

រតូវចងភជប់រដឋនិងអងគករអនតររដឋភិបលទំងអស់ែដលជភគី ហតថេលខី

ែដលសននិបតអនុ ម័តវ ិេសធនកមមេនះ

ឬ

េនេពល

ែដលកលយជភគី ហតថេលខី េនេពលបនទប់

េលកែលងែតភគីហតថេលខី ទំងឡយែដលបនជូ នដំ ណឹងពី កររបកសដកខលួនេចញពី

សនធិសញញេនះ អនុ េលមតមមរត១៧ មុ នករចូ លជធរមនៃនវ ិេសធនកមមេនះ។
(ខ)

េដ មបីកំណត់ សំេលង៣/៤(បីភគបួន)ែដលទមទរដូ ចមនែចងកនុងអនុកថ

ខណឌ(ក) េសចកតីជូនដំណឹងែដលេធវេទបងេដយអងគករអនតររដឋភិបល រតូវបនពិ ចរណ
ែតរបសិនេបគមនរដឋជសមជិកណមួ យរបស់ខូលនបនេធវេសចកតីជូនដំណឹង។
មរត ១២

កិចករពរៃនអនុ
ចករពរៃនអនុសញញទីរកុវប៉ រ ីសនិ
ីសនិងទីរកុងែប៊ន
សនធិសញញេនះ

មិនរតូវេធវឱយប៉ ះពល់ដល់កតពវកិចែច ដលភគី ហតថេលខី ណមួ យ

អចមនតមអនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីសសតីពីកិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម ឬតមអនុ សញញ
ទី រកុងែប៊ នសតីពីកិចក
ច រពរសនៃដអកសរសរសតនិងសនៃដសិលបៈ។
មរត ១៣
ខដក់លកខខណឌ
ចំ េពះសនធិសញញេនះមិនរតូវេធវខដក់លកខខណឌេឡយ។
មរត ១៤
ករដំ
ករដំេណះរសយជេមលះ
(១) [ករពិ េរគះេយបល់]
(ក) េនេពលែដលមនជេមលះណមួ យេក តេទបងពក់ ព័នធនឹងករបករសយ ឬករ
អនុ វតតន៍សនធិសញញេនះ

ភគី ហតថេលខីអចេលបញ
ហ េនះឱយភគី ហតថេលខី ណមួ យេផសង

េទៀតដឹ ង េហយអចេសនឱយភគី េនះចូ លរួមពិ េរគះេយបល់ជមួ យខលួន។
(ខ)

ភគី ហតថេលខី ែដលរតូវបនេសនដូេចនះ

សរមប់សំេណសុំកិចចពិេរគះេយបល់េនះ។
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រតូវផតល់ឱកសភលមនិ ងរគប់រគន់

(គ)

ភគី ហតថេលខីែដលពក់ ព័នធកុងកិ
ន
ចព
ច ិ េរគះេយបល់

រតូវរបឹងែរបងេដះ

រសយជេមលះឱយមនលទធផលគួរជទី េពញចិ តតេរៀងៗខលួន កនុងរយៈេពលសមរមយ។
(២) [ មេធយបយេផសងេទៀតៃនដំ េណះរសយ]
របសិនេប មិនអចឈនដល់ដំេណះរសយគួ រជទី េពញចិ តតេរៀងៗខលួន
េពលសមរមយតមរយៈកិ ចចពិេរគះេយបល់ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)

កនុងរយៈ

ភគី ននៃន

ជេមលះ អចយល់រពមេរប របស់មេធយបយេផសងេទៀតែដលបនកំ ណត់េដ មបីឈមេទរក
ដំ េណះរសយជេមលះរបស់ខួលនេដយសនតវ ិធី

ដូ ចជ

ករសរមបសរមួល

ករផសះផសរ

សនធនកមម និ ងមជឈតតកមម ជេដ ម។
(៣) [រកុមេដះរសយជេមលះ]
(ក) របសិនេប ជេមលះ មិ នរតូវបនេដះរសយគួ រជទី េពញចិតត
ត មរយៈករពិ េរគះ
េយបល់ ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)ឬរបសិនេប មេធយបយដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ
(២) មិ នរតូវបនេរប របស់ ឬមិ នឈនដល់ដំេណះរសយេដយសនតិវ ិធី កុនងរយៈេពលសម
រមយ សននិបត តមសំេណជលយលកខណ៍ពីភគី ណមួ យ រតូវេកះរបជុំ រកុមេដះរសយ
ជេមលះែដលមនសមជិក៣(បី )រូបេដ មបីពិនិតយបញ
ហ េនះ។ សមជិ កទំងឡយៃនរកុមេដះ
រសយជេមលះមិ នរតូវយកពី ភគី ណមួ យៃនជេមលះេឡយ
េរពៀងេផសងពី េនះ។

រកុមេដះរសយជេមលះ

េលកែលងែតភគី ជេមលះរពម

រតូវបនេរជ សេរ សេចញពី បញជីែដលបេងកត

េឡងេដយសននិបតៃនអនកជំ នញែដលរដឋភិ បលបនចត់តំង។

លកខខណឌករងរៃន

រកុមេដះរសយជេមលះរតូវមនករយល់រពមពីភគី ជេមលះ។ របសិនេប មិនសេរមចបនកិ ចច
រពមេរពៀងេនះកនុងរយៈេពល៣(បី )ែខ

សននិបត

រតូវបេងកតលកខខណឌករងរេផសងេទៀត

ៃនរកុមេដះរសយជេមលះ បនទប់ ពីបនពិ េរគះេយបល់ជមួ យភគី ជេមលះ និ ងសមជិក
រកុមេដះរសយជំ េលះ។
ជេមលះ

រកុមេដះរសយជេមលះ

រតូវផតល់ឳកសេពញេលញដល់ភគី

និ ងភគី ហតថេលខីែដលមនរបេយជន៍ េផសងេទៀតណមួ យេដ មបីបេញចញទសសនៈ

របស់ខួលន។

របសិនេបភគីទំងសងខងៃនជេមលះ

បញឈប់ករងររបស់ខួលន។
(ខ)

សននិបត

េសនសុំ

រកុមេដះរសយជេមលះរតូវ

រតូវអនុ ម័តវ ិធនសតីពីករបេងកតបញជីអក
ន ជំ នញ

និ ងរេបៀបេរជ ស

េរ សសមជិ ករកុមេដះរសយជេមលះែដលជអនកជំ នញរបស់រដឋភិបលៃនភគី ហតថេលខី
និ ងរេបៀបេធវករៃនរកុមេដះរសយជេមលះ រួមទំងបទបបញញ តិស
ត ីព
ត ី កររកសករ សមងត់ៃន
ករងរ និ ងករសមងត់ ៃនសមភរៈែដលចត់ ជករសមងត់េដយអនកចូលរួមណមួ យកនុងករ
ងរេនះ ។
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(គ) េលកែលងែតភគីជេមលះឈនដល់កររពមេរពៀង មុ នរកុមេដះរសយជេមលះ
េធវករងររបស់ខួលន រកុមេដះរសយជេមលះ រតូវេរៀបចំ របយករណ៍ជលយល័កខណ៍អកសរ
ភលម

េហយរបគល់ឱយភគី ជេមលះេដ មបីពិនិតយ។

ភគី ជេមលះ

រតូវមនរយៈេពលសមរមយ

ែដលរយៈេពលេនះនឹ ងរតូវកំ ណត់ េដយរកុមេដះរសយជេមលះឱយផតល់េយបល់េលរបយ
ករណ៍េទរកុមេដះរសយជេមលះ
េវលែវងជងេនះ

េលកែលងែតភគី ជេមលះយល់រពមឱយមនរយៈេពល

កនុងករខឹ តខំរបស់ខួលនេដ មបីឈនដល់ដំេណះរសយគួ រជទី េពញចិ តត

េរៀងៗខលួន។ រកុមេដះរសយជេមលះ រតូវពិ ចរណេលេយបល់នននិងរតូវបញូជ នរបយ
ករណ៍របស់ខន
ល ភលមេទសននិបត។ របយករណ៍រតូវមនអងគេហតុ និងអនុ សសន៍សរមប់
ដំ េណះរសយជេមលះ

េហយរតូវភជប់ មកជមួ យេយបល់ជលយលកខណ៍អកសរៃនភគី

ជេមលះ របសិនេប មន។
(៤) [អនុ សសន៍ េដយសននិបត]
សននិបត រតូវយករបយករណ៍ៃនរកុមេដះរសយជេមលះដក់ ឱយពិចរណភលម។
ែផអកតមករបករសយៃនសនធិសញញេនះ

និ ងរបយករណ៍ៃនរកុមេដះរសយជេមលះ

សននិបត រតូវផតល់អនុ សសន៍ ដល់ភគី ននៃនជេមលះ េដយសំេលងឯកចឆ័ន។
មរត ១៥
ករកលយជភគីសនធ
សនធិសញញ
(១) [លកខខណឌ]
(ក) រដឋណមួ យែដលជសមជិ កអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក ឬអងគករសហ
របជជតិ អចកលយជភគី ៃនសនធិសញញេនះ។
(ខ) អងគករអនតររដឋភិបលណមួ យែដលបំ េពញលកខខណឌៃនមរត២(x) អចកលយ
ជភគីសនធិសញញេនះ។ អងគករេនះរតូវជូ នដំណឹងពី សមតថកិចចរបស់ខួនេទអគគ
ល
នយកនិ ង
ពី ករផលស់បូតរេពលេរកយណមួ យកនុងសមតថកិចចរបស់ខួលនចំ េពះបញ
ហ ននែដលរគប់រគង
េដយសនធិសញញេនះ។ ប៉ុ ែនត អងគករនិ ងរដឋជសមជិករបស់ខួលន េដយមិ នេធវឱយប៉ ះពល់
កតពវកិចចននតមសនធិសញញេនះ អចសេរមចតមទំ នួលខុសរតូវេរៀងខលួនកនុងករបំ េពញ
កតពវកិចច តមសនធិសញញេនះ។
(២) [ករចូ លជសមជិក]
រដឋ ឬអងគករអនតររដឋភិបល រតូវកលយជសមជិ កសនធិសញញេនះេដយៈ
(i) ចុ ះហតថេលខ

បនទប់ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចចប័ ន

ទទួ លយក ឬករយល់រពម ឬ
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ករ

(ii) ករតមកល់លិខិតុបករណ៏ៃនករចូលជសមជិ ក។

(៣) [ករតមកល់លិខិតុបករណ៍]
លិខិតុបករណ៏ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(២) រតូវតមកល់ជូនអគគនយក។
មរត ១៦

ករចូលធរមនៃនសនធិសញញេនះ
(១) [ករចូ លជធរមនដំ បូង]
សនធិសញញេនះ

រតូវចូលជធរមន

រយៈេពល៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទែដល

លិខិតុបករណ៏ៃនករផតល់សចចប័ ន ករទទួលយក ករយល់រពម ឬករចូ លជសមជិ ក
ទី របំរតូវបនតមកល់

ចំ េពះរដឋឬអងគករអនតររដឋភិ បលរបំដំបូងែដលបនតមកល់លិខិតុប

ករណ៏ៃនករផតល់សចចប័ន ករទទួ លយក ករយល់រពម ឬករចូលជសមជិ ករបស់ខួន។
ល
(២) [រដឋនិងអងគករអនតររដឋភិ បល ែដលមិ នសិត
ថ េរកមករចូ លជធរមនដំ បូង]
សនធិសញញេនះ រតូវចូលជធរមនចំ េពះរដឋឬអងគករអនតររដឋភិ បល ែដលមិ នសិត
ថ
េរកមកថខណឌ(១) រយៈេពល៣(បី )ែខ បនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទែដលរដឋឬអងគករអនតររដឋភិ
បលេនះបនតមកល់លិខិតុបករណ៏ៃនករផតល់សចចប័ន ករទទួលយក ករយល់រពម ឬ
ករចូ លជសមជិ ករបស់ខួលន

េលកែលងែតមនកលបរ ិេចឆទេរកយណមួ យរតូវបន

បងហញកនុងលិខិតុបករណ៏។ កនុងករណីេនះ សនធិសញញេនះ រតូវចូ លជធរមនចំ េពះរដឋ ឬ
អងគករអនតររដឋភិ បលេនះតមកលបរ ិេចឆទែដលបនបងហញេរកយេនះ។
(៣) [កិ ចចករពរគំនូសបំរពង(ឋនេលខ) ែដលមនេនេពលចូ លជធរមន]
ភគី ហតថេលខី ណមួ យ រតូវមនសិទិធមិនអនុ វតតសនធិសញញេនះ ចំ េពះគំនូសបំ រពង
(ឋនេលខ)

ែដលមនេនេពលសនធិសញញេនះចូ លជធរមនចំ េពះភគី ហតថេលខី េនះ

ឱយែត បទបបញញ តិតេនះមិនប៉ ះពល់ដល់កិចចករពរណមួ យែដលគំ នូសបំ រពង(ឋនេលខ)
េនះ អច េនេពលេនះ ទទួ លបនកនុងែដនដីភគី ហតថេលខី េនះេដយកតពវកិចចអនតរជតិ
េរកពីកតពវកិចចៃនសនធិសញញេនះ ឬចបប់ ៃនភគី ហតថេលខី ខងេល។
មរត ១៧
(១)[ករជូ នដំ ណឹង]

កររបកស
កររបកសដកខល
របកសដកខលួនេចញ
នេចញពី
េចញពីសនធិសញញ

ភគី ហតថេលខី ណមួ យអចរបកសដកខលួនេចញពី សនធិសញញេនះេដយជូ នដំ ណឹង
េទអគគនយក។
(២) [កលបរ ិេចឆទអនុភព]
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កររបកសដកខលួនេចញ

រតូវមនអនុភពអនុ វតត១(មួ យ)ឆនំបនទប់ ពីៃថងែដលអគគ

នយកទទួ លបនករជូនដំ ណឹងពី កររបកសដកខលួនេចញ។
មរត ១៨
អតថបទៃន
ទៃនសនធ
ៃនសនធិសញញ
(១) អតថបទេដម
សនធិសញញេនះ រតូវបនបេងកតេទបងកនុងទរមង់ េដមែតមួយជភសអង់ េគលស ភស
អរ៉ ប់ ភសចិ ន ភសបរំង ភសរុសសុី និ ងភសេអសប៉ ញ េហយអតថបទទំងអស់េនះ
មនយថភពដូ ចគន។
(២) [អតថបទផលូវករ]
អតថបទផលូករ រតូវបេងកតេឡងេដយអគគនយក បនទប់ ពីបនពិ េរគះេយបល់ជមួ យ
រដឋភិ បលពក់ ព័នធ ជភសេផសងេទៀតដូចែដលសននិបតអចកំ ណត់។
មរត ១៩
កែនលងតមកល់
អគគនយក ជកែនលងតមកល់សនធិសញញេនះ។
មរត ២០
ករចុះហតថេលខ
សនធិសញញេនះ

រតូវេបកចំ ហសរមប់ករចុ ះហតថេលខរវងៃថងទី

២៦

ែខឧសភ

ឆនំ១៩៨៩ និ ង ៃថងទី ២៥ ែខសីហ ឆនំ១៩៨៩ េនរដឋភិបលសហរដឋអេមរ ិក និងរវង ៃថងទី
២៦ ែខសីហ ឆនំ១៩៨៩ និ ងៃថងទី ២៥ ែខឧសភ ឆនំ១៩៩០ េនទី សនក់ ករៃនអងគករកមម
សិទិប
ធ ញញពិ ភពេលក។
....................................

េដ មបីជសកខីភពហតថេលខី ទំងអស់បនចុ ះហតថេលខេលសនធិសញញ េនះ។
េធវេនទីរកុង វ៉ សុីនេតន ចុ ះៃថងទី ២៦ ែខឧសភ ឆនំ១៩៨៩។
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