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ព័ នធ.........................................................................................
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ូ ល់ភគីែដលមនសិទធរសបចបប់ ...........................
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របកររួម..................................................................................
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កៃរម.................................................................................................
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មតិ ក..................................................................................

១៣.២

ករចំ ណយរបស់គណៈរបតិភូ.........................................................
មុ ខចំ ណយ.........................................................................
ករខវះកូ រម
ុ ៉ កនុងសននិបត.................................................................
ករេបះេឆនតពីចមងយ..........................................................

3

១៤
១៤.១
១៥
១៥.១

របករ ១
ពកយបំរពួញ និង ករបករសយពកយ
ករបករសយពកយ “ករចុះហតថេលខ”
លខ”
១.១ “សនធិសញ
សញញ ”
កនុងបទបញ
ជ ទំងេនះ ពកយ “សនធិសញញ” សំេដដល់ សនធិសញញទី រកុង ប៊ុ យដេប៉ស

សតីពីករទទួ លសគល់ជអនតរជតិ ករតមកល់មីរកូសរ ីរងគសរមប់ េគលបំណងនី តិវ ិធីរបក
សនី យបរតតកកកមម1។
១.២ “មរត”
មរត”

កនុងបទបញ
ជ ទំងេនះ ពកយ មរត សំេដដល់មរតជក់ លក់ណមួ យៃនសនធិ
សញញ។
១.៣ “ករចុះហតថេលខ”
លខ”
កនុងបទបញ
ជ ទំងេនះ េនេពលណែដល ពកយ “ករចុ ះហតថេលខ” រតូវបនេរប
រតូវយល់ថ េនេពលែដលចបប់ រដឋ ែដលអជញធរតមកល់អនតរជតិ តំងេន ទមទរឱយេរប
រត ជួ សករចុ ះហតថេលខ ពកយេនះ រតូវមនន័ យថ “ រត ” សរមប់ េគលបំ ណងៃន
អជញធរេនះ។
របករ ២
អជញធរតមកលអ
់ នតរជតិ
២.១ ឋនៈផលូវចបប់
វចបប់

អជញធរតមកល់អនតរជតិ អចជភនក់ ងររដឋភិបល រួមមនសថប័ នសធរណៈណ
មួ យែដលភជប់េទនឹងរដឋបលសធរណៈេរកពីរដឋភិ បលកណ
ត លឬសថប័ នឯកជន។
២.២ បុគល
គ ក
ិ និងសមភរៈបរ
រៈបរ ិកខរ
លកខខណឌដូ ចមនែចងកនុងមរត៦(២)(ii) រតូវបញូច លជពិ េសសដូ ចខងេរកមៈ
(i) បុ គគលិក និងសមភរៈបរ ិកខររបស់អជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលអចឱយអជញ
ធរេនះអចរកសទុ កមី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់

កនុងលកខណៈែដលធន

បនថមី រកូសរ ីរងគទំងេនះរតូវបនរកសឱយេនមនជី វ ិត

និ ងមិ នខូ ចគុ ណ

ភព
(ii) ចំ េពះកររកសទុកមី រកូសរ ីរងគ

អជញធរតមកល់អនតរជតិ ណមួ យ

រតូវែចង

ពី វ ិធនសុវតថិភពរគប់ រគន់េដ មបីបនថយហនិ ភ័យជអបបបរមៃនករបត់
បង់មីរកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ ជមួ យអជញធរ ។
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២.៣ ករផតលគ
់ ំ រូ
លកខខណឌដូ ចមនែចងកនុងមរត៦(២)(viii)

រតូវបញូច លជពិ េសសលកខខណឌែដល

អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវផតល់គំរម
ូ ី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់

ឱយបនរហ័សនិ ងរតឹ ម

រតូវ។
របករ ៣
ករទទួលបនឋនៈជអជញធរតមកលអ
់ នតរជតិ
៣.១ េសចកតីជូនដំណឹង
(ក)

េសចកតីជូនដំ ណឹងដូចមនែចងកនុងមរត៧(១) រតូវដក់ េទអគគនយក េប ជ

រដឋហតថេលខី រតូវដក់តមបណ
ត ញករទូត ឬ េប ជអងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមអនតររដឋ
ភិ បល រតូវដក់តមនយកមរនតីរបតិបតតិរបស់ខួន។
ល
(ខ)

េសចកតីជូនដំ ណឹងរតូវៈ
(i) បងហញេឈមះនិងអសយដឋនសថប័ នតមកល់ែដលពក់ព័នធនឹងេសចកតី
ជូ នដំ ណឹង
(ii) មនព័ ត៌មនលមអិតដូ ចជសមតថភពរបស់សថប័នេដ មបីេគរពតម
លកខខណឌដូ ចមនែចងកនុងមរត៦(២)

រួមទំងព័ ត៌មនសតីពីឋនៈផលូវ

ចបប់ ករមិតែផនកវ ិទយសរសត បុ គគលិកនិ ងសមភរៈបរ ិកខររបស់ខួន
ល

(iii) បញ
ជ ក់ របេភទទំងេនះ េនេពលែដលសថប័នតមកល់េនះ ចង់ ទទួល
យកករតមកល់ែតរបេភទ មី រកូសរ ីរងគមួយចំ នួន
(iv) បងហញចំ នួនកៃរមណមួយ

ែដលសថប័នេនះនឹ ងយកឈនួលេលករ

រកសទុ ក េសចកតីអះអងសតីពីភពមនជី វ ិត និ ងករផតល់គំរម
ូ ីរកូសរ ីរងគ
បនទប់ ពីទទួ លបនឋនៈជអជញធរតមកល់អនតរជតិ
(v) បងហញភសផលូវករ ឬ ភសៃនសថប័ នេនះ
(vi) េនេពលែដលអចអនុ វតតបន

បងហញកលបរ ិេចឆទដូចមនែចងកនុង

មរត៧(១)(ខ)។
៣.២ ដំេណរករៃនេសចកតីជូនដំណឹង
របសិនេប េសចកតីជូនដំណឹង េគរពតមមរត៧(១) និ ង របករ៣.១ អគគនយក
រតូវជូ នដំ ណឹងភលមេទរដឋហតថេលខី និងអងគករកមមសិទិធឧសសហកមមអនតររដឋភិ បលទំង
អស់ េហយករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេបះពុ មពផសយភលម។
៣.៣ ករពរងីកបញជីរបេភទមី
របេភទមីរកូសរ ីរងគែដលទទួលយក
រប
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រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមអនតររដឋភិបល ែដលបនេធវេសចកតី
ជូ នដំ ណឹងដូ ចមនែចងកនុងមរត៧(១) េនេពលណមួ យបនទប់ មក អចជូ នដំ ណឹងេទ
អគគនយកថករធនរបស់ខួលនរតូវបនពរងី កចំេពះរបេភទមី រកូសរ ីរងគជក់ លក់

ែដល

មិ នបនពរងី កពី មុន។ កនុងករណីេនះ េហយចំេពះរបេភទមី រកូសរ ីរងគបែនថមេនះ មរត
៧និ ង របករ៣.១និងរបករ៣.២ រតូវអនុ វតតដូចគនផងែដរ។
របករ ៤
ករបញចប់ ឬ ករករមិតឋនៈជអជញធរតមកលអ
់ នតរជតិ
៤.១ សំេណ ដំេណរករសំ
រករសំេណ
(ក) សំេណដូ ចមនែចងកនុងមរត៨(១)(ក) រតូវដក់ ជូនអគគនយកដូ ចមនែចងកនុង
របករ៣.១(ក)។
(ខ) សំេណរតូវៈ
(i)

បងហញេឈមះ និ ងអសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលពក់ ព័នធ

(ii) បញ
ជ ក់ របេភទទំងេនះ េនេពលែដលសំេណទក់ ទងែតរបេភទមី រកូ
សរ ីរងគមួយចំនួន
(iii) បងហញលមអិតពី អងគេហតុែដលជមូ លដឋនៃនសំេណ។
(គ) របសិនេបសំេណេគរពតមកថខណឌ(ក)និ ង(ខ) អគគនយករតូវជូ នដំណឹងអំ ពី
សំេណេនះភលមេទរដឋហតថេលខី និងអងគករកមមសិទិធឧសសហកមមអនតររដឋភិ បលទំងអស់។
(ឃ) េយងតមកថខណឌ(ង) សននិបតរតូវពិចរណេលសំេណ េរកយរយៈេពល
៦(របំមួយ)ែខនិ ងមុ នរយៈេពល៨(របំបី)ែខ រប់ ចប់ ពីករជូ នដំ ណឹងពីសំេណ។
(ង) តមេយបល់របស់អគគនយក េនេពលែដលរយៈេពលដូ ចមនែចងកនុងកថ
ខណឌ(ឃ)

អចបងកេរគះថនក់ ដល់ផលរបេយជន៍ អនកតមកល់ពិតរបកដឬអនកតមកល់សកតនុ

ពល អគគនយកអចេកះរបជុំ សននិបត តមកលបរ ិេចឆទមុនកលបរ ិេចឆទផុ តកំ ណត់រយៈ
េពល ៦(របំមួយ)ែខ ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ(ឃ)។
(ច)

របសិនេប

សននិបតសេរមចបញចប់ឬករមិ ត

របេភទមី រកូសរ ីរងគមួយចំនួន

ឋនៈអជញធរតមកល់អនតរជតិ េសចកតីសេរមចេនះរតូវមនអនុភពអនុវតត ៣(បី )ែខបនទប់
ពី កលបរ ិេចឆទេធវេសចកតីសេរមច។
៤.២ េសចកតីជូនដំណឹង កលបរ ិេចឆទអនុភព ដំេណរករៃនេសចកត
រករៃនេសចកតីជូនដំណឹង
(ក) េសចកតីជូនដំ ណឹងដូ ចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ក) រតូវដក់ ជូនអគគនយកដូ ច
មនែចងកនុងរបករ៣.១(ក)។
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(ខ) េសចកតីជូនដំ ណឹងរតូវៈ
(i) បងហញេឈមះនិងអសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលពក់ ព័នធ
បញ
ជ ក់ របេភទទំងេនះ េនេពលែដលេសចកតីជូនដំ ណឹងទក់ ទងែត

(ii)

របេភទមី រកូសរ ីរងគមួយចំ នួន
(iii)

បងហញកលបរ ិេចឆទេរកយេនះ

េនេពលែដលរដឋហតថេលខី

អងគករកមមសិទិធឧសសហកមមអនតររដឋភិ បល

ែដលេធវេសចកតីជូន

ដំ ណឹង ចង់ ឱយមនអនុ ភពដូ ចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ខ)
កលបរ ិេចឆទ

ឬ
តម

េរកយផុ តកំ ណត់ រយៈេពល៣(បី )ែខរប់ ចប់ពីកល

បរ ិេចឆទៃនេសចកតីជូនដំណឹង
(គ) េនេពលែដលកថខណឌ(ខ)(iii) អនុ វតត អនុភពដូ ចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ខ)
រតូវមនតមកលបរ ិេចឆទែដលបនបងហញកនុងកថខណឌេនះកនុងេសចកតីជូនដំ ណឹង។
មិ នដូ េចនះេទ

េប

អនុភពរតូវមនេនេពលផុ តកំណត់ ៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនេសច

កតីជូនដំ ណឹង។
(ឃ) អគគនយករតូវជូ នដំ ណឹងភលមេទរដឋហតថេលខី និងអងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម
អនតររដឋភិ បលទំងអស់

អំ ពីករទទួ លបនេសចកតីជូនដំ ណឹងណមួយតមមរត៨(២)

និ ងអំ ពីកលបរ ិេចឆទអនុភពតមកថខណឌ(គ)។ ករ ិយល័យអនតរជតិរតូវេបះពុ មផ
ព សយ
កំ ណត់ ែដលទក់ ទងភលម។
៤.៣ វ ិបកៃនករតមក
ិបកៃនករតមកល់
កនុងករណីមនករបញចប់

ឬ ករករមិតឋនៈអជញធរតមកល់អនតរជតិ

៨(១) មរត៨(២) មរត៩(៤) ឬមរត១៧(៤)

តមមរត

របករ៥.១ រតូវអនុ វតតដូចគនផងែដរ។

របករ ៥
ករខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចេច ដយអជញធរតមកល់អនតរជតិ
៥.១ ករឈប់បំេពញមុខងរទក់ទងនឹងមីរកូសរ ីរងគែដលបនតមក
ែដលបនតមកល់
(ក) របសិនេបអជញធរតមកល់អនតរជតិ ណមួ យ ឈប់ បំេពញករងរណមួ យ ជ
បេណ
ត ះអសននឬជសថពរ ែដលខលួនគួ របំ េពញតមសនធិសញញនិ ងបទបញ
ជ ទំងេនះ ទក់
ទងនឹ ងមីរកូសរ ីរងគណមួ យ ែដលបនតមកល់ជមួ យខលួន ទក់ ទងនឹងអជញធរេនះ រដឋហតថ
េលខី ឬ អងគករសិទិធឧសសហកមមអនតររដឋភិ បល ែដលបនផតល់ករធនតមមរត៦(១)
រតូវៈ
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(i) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថ គំ រម
ូ ី រកូសរ ីរងគទំងអស់េនះ រតូវបនេផទរភលម
េដយគមនេធវឱយខូ ចខត

ឬេធវឱយខូ ចគុ ណភពគំ រទ
ូ ំងេនះ

(“អជញធរខកខនមិ នបនបំ េពញកតពវកិច”ច )

ពី អជញធរេនះ

េទអជញធរតមកល់អនតរជតិ

មួ យេផសងេទៀត (“អជញធរជំ នួស”)
(ii) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថ សំបុរត ឬេសចកតីជូនដំ ណឹងេផសងេទៀតទំងអស់
ែដលដក់ជូនអជញធរខកខនមិ នបនបំ េពញកតពវកិចន
ច ិ ងសំណុំឯកសរ
និ ង ព័ ត៌មនែដលពក់ព័នធេផសងេទៀតែដលអជញធរេនះកន់កប់ ទក់ទងនឹ ង
មី រកូសរ ីរងគេនះ រតូវបនេផទរភលមេទអជញធរជំនួស
(iii) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថអជញធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចច ជូ ន
ដំ ណឹងភលមេទអនកតមកល់ទំងអស់

ែដលប៉ះពល់េដយករឈប់បំេពញ

មុ ខងរនិ ងជូ នដំ ណឹងពីករេផទរ
(iv) ជូ នដំ ណឹងភលម េទអគគនយកពី អងគេហតុ និងករមិ តៃនករឈប់ បំេពញមុ ខ
ងរេនះ និ ង ករចត់វ ិធនកររបស់រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទិឧ
ធ សស
ហកមមអនតររដឋភិ បលេនះតមចំ នុច(i) ដល់ (ii)
(ខ) អគគនយករតូវជូ នដំ ណឹងភលមេទរដឋហតថេលខី និងអងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម
អនតររដឋភិ បលទំងឡយ

ក៏ ដូចជ

ករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមពីករទទួ លបន

េសចកតីជូនដំ ណឹងតមកថខណឌ(ក)(iv)។ករ ិយល័យអនតរជតិ រតូវេបះពុមពផសយភលមនូវ
េសចកតីជូនដំ ណឹងរបស់អគគនយក និ ងេសចកតីជូនដំ ណឹងែដលទទួលបនេដយអគគនយក
។
(គ) តមនី តិវ ិធី របកសនី យបរតតកកកមមែដលអនុ វតត អចតរមូវឱយអនកតមកល់រតូវជូ ន
ដំ ណឹងភលម បនទប់ ពីទទួ លបនបងកន់ ៃដដូ ចមនែចងកនុងរបករ៧.៥ េទករ ិយល័យកមម
សិទិឧ
ធ សសហកមមណមួយ

ែដលសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនី យបរតតកកកមមបនដក់

េដយេយងេទករតមកល់មុន

នូ វេលខេរៀងថមីែដលផតល់ឱយករតមកល់េដយអជញធរជំ នួស

។
(ឃ)

អជញធរជំនួស

រតូវរកសទុ កកនុងទរមងដ៏ សមរសបនូ វេលខេរៀងែដលផតល់

ឱយេដយអជញធរខកខនមិ នបនបំ េពញកតពវកិចច រួមជមួ យនឹងេលខេរៀងថមី។
(ង) បែនថមេលករេផទរែដលបនេធវតមកថខណឌ(ក)(i) តមសំេណរបស់អនកតមកល់
អជញធរខកខនមិ នបនបំ េពញកតពវកិចច រតូវេផទរតមែតអចេធវេទបននូ វគំ រម
ូ ីរកូសរ ីរងគ
ណមួ យែដលបនតមកល់ជមួយខលួន រួមជមួយចបប់ចមលងៃនសំបុរត ឬេសចកតីជូនដំ ណឹង
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េផសងេទៀតទំងអស់និងចបប់ ចមលងៃនសំណុំឯកសរនិ ងព័ ត៌មនពក់ ព័នេធ ផសងេទៀតទំង
អស់ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ(ក)(ii)

េទអជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យែដលបងហញ

េដយអនកតមកល់ េរកពីអជញធរជំ នួស ឱយែតអនកតមកល់ទូទត់ករចំ ណយេទអជញធរខក
ខនមិ នបនបំេពញកតពវកិចចពីករេផទរេនះ។

អនកតមកល់រតូវបង់ កៃរមចំ េពះកររកសទុ ក

គំ រេូ នះេទអជញធរតមកល់អនតរជតិែដលអនកតមកល់បនបងហញ។
(ង)

តមសំេណរបស់អនកតមកល់ែដលរងករប៉ ះពល់

អជញធរខកខនមិ នបន

បំ េពញកតពវកិចចរតូវរកសទុ កគំ រម
ូ ី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ជមួយខលួន តមែតអចេធវេទ
បន។
៥.២ ករបដិេសធទទួលយករបេភទមី
មួយចំនួន
យករបេភទមីរកូសរ ីរងគមួ
(ក) របសិនេប អជញធរតមកល់អនតរជតិ ណមួ យ

បដិ េសធមិ នទទួ លករតមកល់

របេភទមី រកូសរ ីរងគណមួ យ ែដលគួ រទទួលតមករធនែដលបនផតល់ ទក់ ទងនឹងអជញ
ធរេនះ រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទិធឧសសហកមមអនតររដឋភិបលែដលបនេធវេសចកតីរប
កសដូ ចមនែចងកនុងមរត៧(១)(ក) រតូវជូ នដំណឹងភលមេទអគគនយកពី អងគេហតុនិងករ
ចត់វ ិធនករពក់ ព័នធ។

(ខ) អគគនយក រតូវជូនដំ ណឹងភលម េទរដឋហតថេលខី និងអងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហ
កមមអនតររដឋភិបលេផសងេទៀត ពី េសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនតមកថខណឌ(ក) ។
ករ ិយល័យអនតរជតិ

រតូវេបះពុ មពផសយភលមនូ វេសចកតីជូនដំ ណឹងរបស់អគគនយកនិង

េសចកតីជូនដំ ណឹងែដលទទួ លបនេដយអគគនយក។
របករ ៦
ករតមកល់មុន ឬ ករតមកល់ជថមី
៦.១ ករតមកលម
់ ុន
(ក) េយងតមករអនុវតតន៍របករ ៦.២ មី រកូសរ ីរងគែដលបនបញូជ នេដយអនកតមកល់
េទអជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវអមេដយេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរ ែដលមនចុ ះ
ហតថេលខអនកតមកល់ និង មនៈ
(i) ករបងហញថ

ករតមកល់រតូវបនេធវេឡងតមសនធិសញញេនះ

និង

សនយមិនដកមី រកូសរ ីរងគេនះកនុងរយៈេពលដូចកំ ណត់ កុនងរបករ៩.១
(ii) េឈមះ និ ង អសយដឋនអនកតមកល់
(iii) លកខខណឌលមអិតែដលចំបច់ ចំេពះករចិញចឹមមីរកូសរ ីរងគ ចំ េពះករ
រកសទុ កនិ ងចំ េពះករេធវែតសតពីភពមនជីវ ិត និ ង េនេពលែដលបនសំ
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មី រកូសរ ីរងគរតូវបនតមកល់ េសចកតីអធិបបយធតុ ៃនបនសំេនះ េហយ
យ៉ ងេហចណស់វ ិធី មួយែដលអនុ ញញតិ ឱយពិ និតយពី វតតមនមី រកូសរ ី
រងគទំងេនះ
(iv) អតតសញញណេយង(េលខ និ មិតតសញញ ។ល។ ) ែដលអនកតមកល់បន
ផតល់ឱយចំ េពះមី រកូសរ ីរងគ
(v) ករបងហញពីលកខណៈមីរកូសរ ីរងគែដលេរគះថនក់
ដល់សុខភពឬបរ ិសថន

ឬ

ឬអចេរគះថនក់

ករបងហញថអនកតមកល់មិនបនដឹងពី

លកខណៈទំងេនះ។
(ខ)

គួ រឱយមនេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(ក)

ែដលគួ រមនេសចកតីអធិបបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬសំេណកំ ណត់ចំណត់ ថនក់

មី រកូសរ ី

រងគែដលបនតមកល់។
៦.២ ករតមកលជ
់ ថមី
(ក) េលកែលងែតកថខណឌ(ខ) កនុងករណីករតមកល់ជថមីេធវេឡងតមមរត៤ មី រកូ
សរ ីរងគែដលបនបញូជ នេដយអនកតមកល់េទអជញធរតមកល់អនតរជតិ

រតូវអមេដយចបប់

ចមលងៃនបងកន់ៃដករតមកល់មុន អមេដយចបប់ ចមលងៃនេសចកតីែថលងថមីបំផុតទក់ ទងនឹ ងភព
មនជី វ ិតៃនមី រកូសរ ីរងគែដលជកមមវតថុៃនករតមកល់មុន

េហយបញ
ជ ក់ថមី រកូសរ ីរងគេនះ

េនមនជី វ ិត និ ងអមេដយេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរែដលមនករចុ ះហតថេលខ
របស់អក
ន តមកល់និង មនៈ
(i) ករបងហញដូ ចមនែចងកនុងរបករ៦.១ (ក) (i) ដល់ (v)
(ii) េសចកតីរបកសែដលបញ
ជ ក់ ពីមូលេហតុ ពក់ ព័នធតមមរត៤(១)(ក)
ៃនករតមកល់ជថមី

េសចកតីែថលងែដលអះអងថមី រកូសរ ីរងគែដលជ

កមមវតថុៃនករតមកល់ជថមីេនះ គឺ ដូចគនេទនឹ ងកមមវតថុៃនករតមកល់មុន និ ង
ករបងហញកលបរ ិេចឆទ

ែដលអនកតមកល់បនទទួ លេសចកតីជូនដំ ណឹង

ដូ ចមនែចងកនុងមរត៤(១)(ក) ឬ

កលបរ ិេចឆទៃនករេបះពុ មពផសយ

ដូ ចមនែចងកនុងមរត៤(១)(ង) តមករណីនី មួយៗ

(iii) េសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬសំេណកំណត់ ចំណត់ ថនក់ថីម
បំ ផុត

ដូ ចែដលបនជូ នដំ ណឹងេទអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលករ

តមកល់មុនបនេធវ េនេពលែដលេសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/
ឬសំេណកំ ណត់ចំណត់ ថនក់ រតូវបងហញទក់ ទងនឹ ងករតមកល់មុន ។
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(ខ)

េនេពលែដល ករតមកល់ជថមី រតូវបនេធវេនអជញធរតមកល់អនតរជតិែដល

បនដក់តមកល់ពីមុន កថខណឌ(ក)(i) មិ នរតូវអនុ វតតេទ។
(គ)

សរមប់េគលបំ ណងៃនកថខណឌ(ក)និ ង(ខ) និង របករ៧.៤ ករតមកល់មុន

សំេដដល់ៈ
(i) ករតមកល់ថីមបំផុតកនុងចំ េណមករតមកល់ជថមីេផសងេទៀតទំងេនះ
េពលែដល

ករតមកល់ជថមី

េន

រតូវបនេធវមុនករតមកល់ជថមីណមួ យ

េផសងេទៀត
(ii) ករតមកល់េដ ម េនេពលែដល ករតមកល់ជថមីមិនបនេធវមុនករតមកល់
ជថមីណមួ យេផសងេទៀត
៦.៣ លកខខណឌៃនអជញធរតមកល់អនតរជតិ
(ក)

អជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យ អចតរមូវៈ
(i) ថមី រកូសរ ីរងគរតូវតមកល់កុនងទរមង់ និងបរ ិមណចំបច់ សរមប់ េគល
បំ ណងៃនសនធិសញញនិ ងបទបញ
ជ ទំងេនះ
(ii) ឱយផតល់ទរមង់មួយែដលបេងកតេឡងេដយអជញធរេនះ

និ ងបំេពញឱយ

បនរតឹ មរតូវេដយអនកតមកល់សរមប់ េគលបំ ណងនី តិវ ិធិរដឋបលៃន
អជញធរេនះ
(iii) ថេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរដូ ចមនែចងកនុងរបករ៦.១(ក)
ឬ របករ៦.២(ក) រតូវរពងកនុងភស ឬ កនុងភសណមួ យ កំ ណត់
េដយអជញធរេនះ។ រតូវយល់ថ េសចកតីអធិបបយលមអិតេនះរតូវយ៉ ង
េហចណស់

បញូច លភសផលូវករ

ឬភសែដលបនបងហញតម

របករ៣.១(ខ)(v)
(iv) ឱយបង់ កៃរមចំ េពះកររកសទុ កដូ ចមនែចងកនុងរបករ១២.១(ក)(i) និ ង
(v) ថរតឹ មករមិតែដលអនុញញតេដយចបប់ ែដលអនុ វតត អនកតមកល់រតូវចុ ះ
កិ ចស
ច នយជមួ យអជញធរេនះ

ែដលកំ ណត់ អំពីទំនួលខុ សរតូវៃនអនក

តមកល់និងអជញធរេនះ
(ខ)

អជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យរតូវជូនដំ ណឹងេទករ ិយល័យអនតរជតិ

អំ ពីលកខខណឌនិ ងវ ិេសធនកមមៃនលកខខណឌេនះ។
៦.៤ នីតិវ ិធីទទួលយក
(ក)

អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវបដិ េសធមិនទទួលយកមី រកូសរ ីរងគណមួយ
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េហយរតូវជូ នដំ ណឹងភលមជលយលកខណ៍អកសរពី ករបដិ េសធនិ ងមូ លេហតុ ៃនករបដិ
េសធេនះ េទអនកតមកល់ៈ
(i) េនេពលែដល មី រកូសរ ីរងគមិនែមនជរបេភទមីរកូសរ ីរងគ ែដលបនធន
តមរបករ៣.១(ខ)(ii) ឬរបករ៣.៣
(ii) េនេពលែដលលកខណៈៃនមី រកូសរ ីរងគខុសែបលកពី ធមមត ែដលអជញធរតមកល់
អនតរជតិ គមនបេចចកេទសេដ មបីបំេពញករងរ ែដលខលួនរតូវបំ េពញតមសនធិ
សញញនិ ងបទបញ
ជ ទំងេនះ ទក់ ទងនឹងមី រកូសរ ីរងគេនះ
(iii) េនេពលែដល ទទួ លបនករតមកល់កុនងលកខខណឌែដលបងហញយ៉ ងចបស់
ថមនករបត់ មីរកូសរ ីរងគ ឬ កនុងលកខខណឌបដិេសធមិនទទួលយកមី រកូសរ ី

រងគេដយមូ លេហតុវ ិទយសរសត ។
(ខ)

េយងតមកថខណឌ(ក) អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវទទួ លយកមី រកូសរ ីរងគ

ណែដលបនបំ េពញលកខខណឌទំងអស់ៃនរបករ៦.១(ក) ឬ របករ៦.២(ក) និ ង របករ
៦.៣(ក)។

របសិនេប មិនបនបំេពញលកខខណឌណមួ យ

ដំ ណឹងភលមជលយលកខណ៍អកសរេទអនកតមកល់

អជញធរតមកល់អនតរជតិរតូវជូ ន

ពី អងគេហតុេនះេហយអេញជញអនកតមកល់

មកបំ េពញលកខខណឌទំងេនះ។
(គ)

េនេពលែដលបនទទួលយកមី រកូសរ ីរងគ ជករតមកល់េដ មឬករតមកល់ជថមី

កលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់េដ ម

ឬករតមកល់ជថមីេនះ

រតូវជកលបរ ិេចឆទែដលអជញធរ

តមកល់អនតរជតិទទួ លបនមី រកូសរ ីរងគេនះ តមករណីនី មួយៗ។
(ឃ)

តមសំេណរបស់អក
ន តមកល់និងឱយែតបនបំ េពញលកខខណឌទំងអស់ដូចមន

ែចង កនុងកថខណឌ(ខ) អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវចត់ ទុកមី រកូសរ ីរងគ ែដលបនតមកល់
មុ នអជញធរេនះទទួ លបនឋនៈជអជញធរតមកល់អនតរជតិ

ថបនទទួលតមកលបរ ិ

េចឆទែដលទទួលបនឋនៈេនះ សរមប់ េគលបំណងៃនសនធិសញញេនះ។
របករ ៧
បងកន់ៃដ
៧.១ ករេចញបងកន់ៃដ
អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវេចញបងកន់ៃដបញ
ជ ក់ថខលួនបនទទួលនិ ងយល់រពម
ទទួ លយកមី រកូសរ ីរងគ ឱយអនកតមកល់ ចំ េពះករតមកល់មីរកូសរ ីរងគនីមួយៗែដលបនេធវ
ឬេផទរមកខលួន។
៧.២ ទរមង់ ភស ករចុះហតថេលខ
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(ក)

បងកន់ ៃដណមួ យដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១

រតូវេធវេឡងជទរមង់ មួយ

ែដលេហថ “ទរមង់ អនតរជតិ” ។ គំ រៃូ នទរមង់ េនះរតូវបេងកតអគគនយក ជភសនន
ែដលសននិបតរតូវកំ ណត់ ។
(ខ)

ពកយឬ អកសរណមួយជអកសរេរកពីអកសរឡតំងរតូវមនផងែដរកនុងបងកន់

ៃដេនះេហយរតូវបកតមសំេលងជអកខររកមឡតំង។
(គ)

បងកន់ ៃដ

រតូវមនហតថេលខពី បុគល
គ ណមួយែដលមនអំ ណចតំ ណង

អជញធរតមកល់អនតរជតិ ឬ ហតថេលខពីមរនតីណមួ យេផសងេទៀតៃនអជញធរ ែដលរតូវបន
អនុញញតរតឹ មរតូវេដយបុ គគលណមួយេនះ។
៧.៣ មតិកកនុងករតមកល់េដម

បងកន់ ៃដណមួ យដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១
តមកល់េដ ម

រតូវបងហញថបងកន់ ៃដេនះ

េហយបនេចញកនុងករណីៃនករ

េចញេដយសថប័ នតមកល់កុងឋនៈជអជ
ន
ញ ធរ

តមកល់អនតរជតិ តមសនធិសញញេនះ និ ង រតូវមនយ៉ ងេហចណស់ករបងហញដូ ចខង
េរកមៈ
(i) េឈមះ និ ង អសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ
(ii) េឈមះ និ ង អសយដឋនអនកតមកល់
(iii) កលបរ ិេចឆទករតមកល់េដ មដូ ចកំ ណត់ កុនងរបករ៦.៤(គ)
(iv) អតតសញញណេយង(េលខ និ មិតស
ត ញញ ។ល។) ែដលអនកតមតល់ផតល់
ឱយចំ េពះមីរកូសរ ីរងគ
(v)េលខេរៀងែដលអជញធរតមកល់អនតរជតិ ផតល់ឱយ ចំ េពះករតមកល់
(vi) ករបញ
ជ ក់ ពីអងគេហតុ េនះ

េនេពលែដល

េសចកតីែថលងជលយ

លកខណ៍អកសរដូ ចមនែចងកនុងរបករ៦.១(ក)មនេសចកតីអធិ បបយែបប
វ ិទយសរសតនិង/ឬ សំេណកំ ណត់ ចំណត់ ថនក់មីរកូសរ ីរងគ។
៧.៤ មតិកកនុងករតមកល់ជថមី

បងកន់ ៃដណមួ យដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១
តមកល់ជថមីតមមរត៤

េហយបនេចញកនុងករណីៃនករ

រតូវអមេដយចបប់ចមលងៃនបងកន់ៃដករតមកល់ពីមុនមួ យចបប់

(តមអតថន័យៃនរបករ៦.២(គ))

និ ងចបប់ចមលងេសចកតីែថលងថមីបំផុត

មួ យចបប់

ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងភពមនជី វ ិតៃនមី រកូសរ ីរងគ ែដលជកមមវតថុៃនករតមកល់មុន(តមអតថន័យ
ៃនរបករ៦.២(គ)) ែដលបងហញថ មី រកូសរ ីរងគមនជី វ ិត និ ងរតូវមនយ៉ ងេហចណស់ៈ
(i) េឈមះ និ ង អសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ
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(ii) េឈមះ និ ង អសយដឋនអនកតមកល់
(iii) កលបរ ិេចឆទៃនករតមកល់ជថមី ដូ ចកំ ណត់ កុនងរបករ៦.៤(គ)
ត ញញ ។ល។) ែដលអនកតមកល់ផតល់
(iv) អតតសញញណេយង(េលខ និ មិតស
ឱយ ចំ េពះមី រកូសរ ីរងគ
(v)េលខេរៀងែដលអជញធរតមកល់អនតរជតិ ផតល់ឱយ ចំ េពះករតមកល់ជថមី
(vi) ករបងហញពី េហតុ ផលនិងកលបរ ិេចឆទពក់ព័នធ ែដលេធវេឡង េដយ
អនកតមកល់តមរបករ៦.២(ក)(ii)
(vii) េនេពលែដលអនុ វតតរបករ៦.២(ក)(iii)ករេយងេទេសចកតីអធិបបយ
ែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬសំេណកំ ណត់ ចំណត់ថនក់

ែដលរតូវបងហញ

េដយេដយអនកតមកល់
(viii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់មុន

(តមអតថន័យៃនរបករ៦.២

(គ))។
អជញធរតមកល់អនតរជតិ
៥.១(ក)(i)

៧.៥ បងកន់ៃដកន
ដកនុងករណីេផទរ

ែដលរតូវបនេផទរគំរម
ូ ីរកូសរ ីរងគ

ដូចមនែចងកនុងរបករ

រតូវេចញបងកន់ ៃដែដលបងហញថបងកន់ ៃដេនះេចញេដយសថប័ នតមកល់កុនង

ឋនៈជអជញធរតមកល់អនតរជតិ តមសនធិសញញេនះ ដល់អនកតមកល់ ចំ េពះករតមកល់នីមួយ
ៗែដលទក់ ទងនឹ ងករេផទរគំ រូ និ ងរតូវមនយ៉ ងេហចណស់ៈ
(i) េឈមះ និ ង អសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ
(ii) េឈមះ និ ង អសយដឋនអនកតមកល់
(iii) កលបរ ិេចឆទៃនករេផទរគំរូ

ែដលអជញធរតមកល់អនតរជតិ បនទទួល

(កលបរ ិេចឆទៃនករេផទរ)
(iv) អតតសញញណេយង(េលខ និ មិតតសញញ ។ល។) ែដលអនកតមកល់ផតល់ឱយ
ចំ េពះមី រកូសរ ីរងគ
(v) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញធរតមកល់អនតរជតិ
(vi) េឈមះ និ ង អសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិែដលទទួលករេផទរ
(vii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលទទួលករ
េផទរ
(viii) ករបញ
ជ ក់ ពីអងគេហតុ េនះ

េនេពលែដល

លកខណ៍អកសរដូ ចមនែចងកនុងរបករ៦.១(ក)
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េសចកតីែថលងជលយ
ឬ

របករ៦.២(ក)

មនេសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬ
ថនក់ ៃនមី រកូសរ ីរងគ

ឬ

សំេណកំ ណត់ ចំណត់

េនេពលែដលេសចកតីអធិបបយែបបវ ិទយ

សរសតនិង/ឬសំេណកំណត់ ចំណត់ ថនក់ រតូវបនបងហញ

ឬបនេធវ

វ ិេសធនកមម នេពលេរកយ តមរបករ៨.១ ។
៧.៦ េសចកតីជូនដំណឹងៃនេសចកត
បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬ សំេណកំណត់
ងៃនេសចកតីអធិបបយែបបវ
ចំណត់ថនក់
តមសំេណភគី ណមួយ

ែដលមនសិទិទ
ធ ទួលគំ រម
ូ ី រកូសរ ីរងគ

ែដលបនតមកល់

តមរបករ១១.១ របករ១១.២ ឬ របករ១១.៣ អជញធរតមកល់អនតរជតិរតូវជូ នដំ ណឹង េទ
ភគី េនះពី េសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬ

សំេណកំ ណត់ ចំណត់ ថនក់ ថីមបំផុតដូ ច

មនែចងកនុងរបករ៦.១(ខ) របករ៦.២(ក)(iii) ឬ របករ៨.១(ខ)(iii)។
របករ ៨

ករបងហញេពលេរកយឬ
ិទយសរសតនិ
និង/ឬ
ញេពលេរកយឬវ
េពលេរកយឬវ ិេសធនកមមេសចកតីអធិបបយែបបវ ិទយសរសត
សំេណកំណត់ចំណត់ថនក់
៨.១ េសចកតីជូនដំណឹង
(ក)

ទក់ ទងនឹ ងករតមកល់មីរកូសរ ីរងគ

េនេពលែដលេសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយ

សរសតនិង/ឬសំេណកំណត់ ចំណត់ ថនក់ មីរកូសរ ីរងគមិនរតូវបនបងហញ

អនកតមកល់អច

បងហញេនេពលេរកយក៏ បន ឬ េនេពលែដលបនបងហញរួចេហយ អចេធវវ ិេសធនកមម
េសចកតីអធិ បបយនិង/ឬសំេណកំ ណត់ ចំណត់ថនក់ េនះបន។
(ខ)

ករបងហញេនេពលេរកយ

ឬ

វ ិេសធនកមមណមួ យ

រតូវេធវេសចកតីជូន

ដំ ណឹងជលយលកខណ៍អកសរ ែដលមនហតថេលខអនកតមកល់ េទអជញធរតមកល់អនតរជតិ
និ ង មនៈ
(i) េឈមះ និ ង អសយដឋនអនកតមកល់
(ii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញធរេនះ
(iii) េសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬសំេណកំ ណត់ ចំណត់ ថនក់
មី រកូសរ ីរងគ
(iv) កនុងករណីេធវវ ិេសធនកមម

េសចកតីអធិ បបយែបបវ ិទយសរសតនិង/ឬ

សំេណកំ ណត់ ចំណត់ថនក់ចុងេរកយេគ។
៨.២ លិខិតបញ
ជ ក់
តមសំេណរបស់អក
ន តមកល់ ែដលបនេធវេសចកតីជូនដំ ណឹងមនដូ ចមនែចងកនុង
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របករ៨.១ អជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវរបគល់ឱយអនកតមកល់នូវលិខិតបញ
ជ ក់ ែដលបងហញ
ទិ ននន័យដូ ចមនែចងកនុងរបករ៨.១(ខ)(i) ដល់ (iv) និ ងកលបរ ិេចឆទទទួលបនេសចកតីជូន
ដំ ណឹងេនះ។
របករ ៩
កររកសទុកមីរកូសរ ីរងគ
៩.១ រយៈេពលរកសទុក
មី រកូសរ ីរងគណមួយែដលបនតមកល់េនអជញធរតមកល់អនតរជតិ
េដយមនករយកចិ តតទុកដក់

រតូវរកសទុ ក

មីរកូសរ ីរងគឱយេនមនជី វ ិតនិ ងមិនេធវឱយខូ ច

េដ មបីរកស

គុ ណភព េដយអជញធរេនះកនុងរយៈេពលយ៉ ងេហចណស់៥(របំ)ឆនំ បនទប់ពីអជញធរ
ទទួ លបនសំេណថមីបំផុតសុំឱយផតល់គំរម
ូ ី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ េហយកនុងករណីណក៏
េដយរតូវរកសទុ កកនុងរយៈេពលយ៉ ងេហចណស់៣០(សមសិប)ឆនំបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទ
ៃនករតមកល់ ។
៩.២ ករសមងត់
អជញធរតមកល់អនតរជតិ

មិ នរតូវផតល់ព័ត៌មនឱយជនណមនក់អំពីករតមកល់មីរកូសរ ី

រងគណមួ យតមសនធិសញញេនះេឡយ។

ជងេនះេទេទៀត

អជញធរេនះមិ នរតូវផតល់ព័ត៌

មនឱយជនណមួ យពក់ព័នធនឹងមី រកូសរ ីរងគណមួ យ ែដលបនតមកល់ជមួ យខលួនតមសនធិ

សញញេនះ េលកែលងែត អជញធរណមួយ រូបវ ័នតបុគល
គ
ឬនី តិបុគគលែដលមនសិទិធទទួ ល
គំ រម
ូ ី រកូសរ ីរងគេនះ តមរបករ១១ និង អនុ េលមតមលកខខណឌដូ ចគនដូ ចមនែចងកនុង
របករេនះ។
របករ ១០
ែតសតពីភពមនជីវ ិត និងេសចកតីអះអងសតពី
ីពីភពមនជីវ ិត
១០.
១០.១ កតពវកិចេច ធវែតសត
អជញធរតមកល់អនតរជតិ

រតូវេធវែតសតអំពីភពមនជី វ ិតៃនមី រកូសរ ីរងគនីមួយៗែដល

បនតមកល់ជមួ យខលួនៈ
(i) ភលមបនទប់ ពីករតមកល់ណមួ យដូ ចមនែចងកនុងរបករ៦

ឬ

ករេផទរ

ណមួ យដូ ចមនែចងកនុងរបករ៥.១
(ii) កនុងចេនលះេពលសមរមយ

ែដលអរស័យេលរបេភទមី រកូសរ ីរងគ

លកខខណឌែដលអចរកសទុ ក ឬ របសិនេប ចំបច់
បេចចកវ ិទយ

េនេពលណក៏ បន
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និ ង

ចំ េពះេហតុផល

(iii) េនេពលណក៏ បន តមសំេណរបស់អនកតមកល់ ។
១០.
ីពីភពមនជី
១០.២ េសចកតីអះអងសតពី
ពមនជីវ ិត
(ក)

អជញធរតមកល់អនតរជតិ

រតូវេចញេសចកតីអះអងពក់ ព័នធនឹងភពមនជី វ ិត

ៃនមី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ៈ
(i) េទអនកតមកល់ ភលមបនទប់ ពីករតមកល់ណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៦
ឬ ករេផទរណមួយដូ ចមនែចងកនុងរបករ៥.១
(ii) េទអនកតមតល់ តមសំេណរបស់ខួលន េនេពលណក៏ បនបនទប់ពីករ
តមកល់ឬករេផទរ
(iii) េទករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមណមួយ
េទៀត

េទរូបវ ័នតបុគគលឬនី តិបុគគលេរកពី អក
ន តមកល់

េទអជញធរេផសង
េទបុ គល
គ ណ

ឬេទអជញធរណែដលគំ រម
ូ ី រកូសរ ីរងគរតូវផតល់ឱយតមរបករ១១
សំេណរបស់បុគគលេនះឬអជញធរេនះ

តម

េនេពលផតល់គំរឬ
ូ
េរកយ

េពលផតល់គំរ។
ូ
(ខ)

េសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវ ិត រតូវបងហញេទះបី ជមី រកូសរ ីរងគមនជី វ ិត

ឬែលងមនជី វ ិតក៏ េដយ េហយរតូវមនៈ
(i) េឈមះនិ ងអសយដឋនអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលេចញេសចកតីអះ
អងេនះ
(ii) េឈមះនិ ងអសយដឋនអនកតមកល់
(iii) កលបរ ិេចឆទដូចមនែចងកនុងរបករ៧.៣(iii) ឬ េនេពលែដលមន
ករតមកល់ជថមីឬករេផទរ

កលបរ ិេចឆទថមីបំផុតដូ ចមនែចងកនុងរបករ

៧.៤(iii) និ ងរបករ៧.៥(iii)
(iv) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញធរេនះ
(v) កលបរ ិេចឆទៃនករេធវែតសត
(vi) ព័ ត៌មនទក់ ទងនឹ ងលកខខណឌសតីពីករែតសតពីភពមនជីវ ិត ឱយែតព័ត៌
មនេនះរតូវបនេសនេឡងេដយភគីែដលេគេចញេសចកតីអះអងសតីពី
ភពមនជី វ ិតឱយ េហយឱយែតលទធផលៃនែតសតេនះមនភពអវ ិជជមន។
(គ)

េពលអនុ វតតកថខណឌ(ក)(ii)និ ង(iii)

េយងេទែតសតពីភពមនជី វ ិតថមីបំផុត។
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េសចកតីអះអងសតីពីភពមជី វ ិត

រតូវ

(ឃ)

ចំ េពះទរមង់ ភស និ ងករចុ ះហតថេលខ របករ៧.២ រតូវអនុ វតតដូចគនផង

ែដរ ចំ េពះេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជី វ ិត។
(ង) េពលអនុវតតកថខណឌ(ក)(i)ឬេនេពលែដល ករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមម
បនេសនសុំ

ករេចញេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជី វ ិត មិ នរតូវគិ តកៃរមេឡយ។

កៃរម

ណមួ យតមរបករ១២.១(ក)(iii)ទក់ ទងនឹ ងេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវ ិតណមួ យ
េផសងេទៀត

រតូវបង់ េដយភគី ែដលេសនសុំេសចកតីអះអងេនះេហយរតូវបង់មុនេពលេសន

សុំឬេនេពលេសនសុំ។
របករ ១១
ករផតលគ
់ ំ រូ
១១.
់ ំរដ
ូ ល់ករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមពក់ព័នធ
១១.១ ករផតលគ
អជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យរតូវផតល់គំរម
ូ ី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់
យល័យកមមសិទិធឧសសហកមមៃនរដឋហតថេលខី

ដល់ករ ិ

ឬអងគករកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមអនតររដឋ

ភិ បលណមួយ តមសំេណរបស់ករ ិយល័យេនះ ឱយែត សំេណេនះរតូវមនអមេដយ
េសចកតីរបកសថៈ
(i) សំណុំលិខិតេសនសុំផតល់របកសនី យបរតតកកកមម

ែដលេយងេទករ

តមកល់មីរកូសរ ីរងគេនះបនដក់ េនករ ិយល័យ េហយកមមវតថុៃន សំណុំ
លិខិតពក់ ព័នន
ធ ឹ ងមីរកូសរ ីរងគេនះ ឬ ករេរបរបស់មីរកូសរ ីរងគេនះ
(ii) សំណុំលិខិតេសនសុំេនះកំ ពុងពយួរទុ កេនឯករ ិយល័យេនះ

ឬ

អច

ទទួ លរបកសនី យបរតតកកកមម
ូ រមប់ េគលបំ ណងនី តិវ ិធី របកសនីយបរតតកកកមម
(iii) រតូវករគំ រស
ែដលមនអនុភពកនុងរដឋហតថេលខី ឬកនុងអងគករ ឬ កនុងរដឋជសម
ជិ កៃន អងគករេនះ
(iv) គំ រន
ូ ិ ងព័ត៌មនែដលអម ឬបនពីគំរេូ នះ នឹងរតូវេរប របស់ែតសរមប់
េគលបំ ណងនី តិវ ិធីរបកសនីយបរតតកកកមមខងេលែតប៉ុ េណណះ។
១១.
់ ំរដ
ូ ល់ ឬេដយមនករអនុញញតពីអន
អក
ន តមកល់
១១.២ ករផតលគ
អជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យ រតូវផតល់គំរម
ូ ីរកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ណមួ យៈ
(i) េទអនកតមកល់ តមសំេណរបស់ខួលន
(ii) េទអជញធរណមួយ

ឬេទ

រូបវនតបុគល
គ ឬនី តិបុគគល(តេទេហថ

ភគី ទទួលបនករអនុញញត) តមសំេណរបស់ខួលន ឱយែតសំេណេនះ
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អមេដយេសចកតីរបកសពី អនកតមកល់ែដលអនុញញតេលសំេណផតល់គំរូ
េនះ។
១១.
ូ ល់ភគីែដលមនសិ
ែដលមនសិទរសបចបប់
ធរសបចបប់
១១.៣ ករផតល់គំរដ
(ក)

អជញធរតមកល់អនតរជតិណមួ យរតូវផតល់គំរម
ូ ី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ េទ

អជញធរណមួយ
របស់ភគី េនះ

េទរូបវនតបុគគលឬនី តិបុគគល(តេទេហថភគី មនសិទិធ)

តមសំេណ

ឱយែតសំេណេនះេធវេឡងកនុងទរមង់ែដលមតិករតូវបនកំ ណត់េដយ

សននិបត េហយឱយែតកនុងទរមង់េនះ ករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមមបញ
ជ ក់ ៈ
(i)

ថសំណុំលិខិតេសនសុំផល
ត ់របកសនីយបរតតកកកមម ែដលេយងេទករ
តមកល់មីរកូសរ ីរងគេនះបនដក់ េនករ ិយល័យ េហយកមមវតថុៃន សំណុំ
លិខិតពក់ ព័នន
ធ ឹ ងមីរកូសរ ីរងគេនះ ឬ ករេរបរបស់មីរកូសរ ីរងគេនះ

(ii)

េលកែលងែតអនុ វតតឃលទី ២ ចំ នុច(iii) ថ ករេបះពុ មពផសយសរមប់
េគលបំ ណងនី តិវ ិធីរបកសនីយបរតតកកកមមរតូវបនេធវេឡង

េដយ

ករ ិយល័យេនះ
(iii)

ថភគីមនសិទិធមនសិទិធេលគំរម
ូ ី រកូសរ ីរងគតមចបប់ ែដល

រគប់ រគង

នី តិវ ិធី របកសនី យបរតតកកកមម ចំ េពះមុខករ ិយល័យេនះ េហយេន
េពលែដលចបប់ បញញ តិតឱយសិទិធេនះ
មួ យចំ នួន

រណបេទនឹងករបំ េពញលកខខណឌ

ថករ ិយល័យេនះបនបំេពញលកខខណឌទំងេនះរួចរល់

េហយឬថភគី ែដលមនសិទិប
ធ នចុ ះហតថេលខេល ទរមង់ចំេពះមុខ
ករ ិយល័យេនះ េហយជវ ិបកៃនករចុ ះហតថេលខេលទរមង់ េនះថ
លកខខណឌចំ េពះករផតល់គំរេូ ទភគីមនសិទិធ

រតូវចត់ ទុកថបន

បំ េពញអនុ េលមតមចបប់ ែដលរគប់ រគងនី តិវ ិធី របកសនី យបរតតកក
កមមចំេពះមុ ខករ ិយល័យេនះ។ េនេពលែដលភគីមនសិទិធ ទទួ ល
បនសិទិធតមចបប់ េនះ

មុ នេពលករ ិយល័យេនះេបះពុ មពផសយ

សរមប់េគលបំ ណងនី តិវ ិធី របកសនីយបរតតកកកមម េហយរបសិនករ
េបះពុ មពផសយេនះមិ នទន់ បនេធវ លិខិតបញ
ជ ក់ រតូវែចងឱយចបស់អំពី
េរឿងេនះ េហយរតូវបងហញបទបបញញ តិែត ដលអនុ វតតៃនចបប់ខងេល រួម
ទំងេសចកតីសេរមចរបស់តុលករេដយេធវអគតដឋនអំ ពីករេបះពុ មព
ផសយតមទមលប់ ។
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(ខ)

ចំ េពះរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនផតល់ និ ងបនេបះពុ មផ
ព សយេដយ

ករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមមណមួ យ ករ ិយល័យេនះ អច េនេពលណក៏បនជូ ន
ដំ ណឹងេទអជញធរតមកល់អនតរជតិ ណមួយនូ វបញជីេលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញធរ
េនះពី ករតមកល់មីរកូសរ ីរងគដូចមនកំ ណត់កុនងរបកសនី យបរតតកកកមមេនះ។ តមសំេណ
របស់អជញធរ រូបវ ័នតបុគល
គ ឬនី តិបុគគលណមួ យ(តេទេហថ ភគីេសនសុំ ) អជញធរតមកល់
អនតរជតិ រតូវផតល់គំរម
ូ ីរកូសរ ីរងគណមួ យេនេពលែដលេលខេរៀងរតូវបនជូ នដំ ណឹង។
ចំ េពះមី រកូសរ ីរងគែដលបនតមកល់ ែដលេលខេរៀងរតូវបនជូនដំ ណឹង ករ ិយល័យេនះ
មិ នរតូវតរមូវឱយផតល់វ ិញញបនបរតដូ ចមនែចងកនុងរបករ១១.៣(ក)។
១១.
១១.៤ របកររួម
(ក)

សំេណ េសចកតីរបកស លិខិតបញ
ជ ក់ ឬ េសចកតីជូនដំ ណឹងណមួ យដូ ច

មនែចងកនុងរបករ១១.១ របករ១១.២ និងរបករ១១.៣ រតូវេធវៈ
(i) ជភស អង់េគលស បរំង រុសសុី ឬ េអសប៉ ញ េនេពលែដលលិខិតេនះ
ដក់ េទអជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលមន ភសផលូវករណមួ យរបស់
ខលួន ជភស អង់ េគលស បរំង រុសសុី ឬ េអសប៉ ញ។ ប៉ុ ែនតេនេពលែដល
រតូវេធវជភសរុសសុី ឬ ភសេអសប៉ ញ លិខិតេនះអចដក់ ជភស
អង់ េគលសឬភសបរំងជជំ នួស

េហយ

របសិនេបរតូវបនដក់ជ

ភសបរំងឬអង់ េគលស តមសំេណរបស់ភគីមនរបេយជន៍ដូចមន
ែចងកនុងរបករេនះឬតមសំេណ អជញធរតមកល់អនតរជតិ ករ ិយល័យ
អនតរជតិ

រតូវេធវករបកែរប

ជភសរុសសី

ឬភសេអសប៉ ញែដល

បញ
ជ ក់ ថរតឹ មរតូវ ភលមេដយមិ នគិ តកៃរម
(ii) កនុងករណីេផសងេទៀត លិខិតេនះរតូវេធវជភសអង់ េគលស ឬ ភស
បរំង។

ប៉ុ ែនតលិខិតេនះអចេធវជភសផលូវករឬជភសផលូវករណ

មួ យៃនអជញធរតមកល់អនតរជតិជំនួសភសអង់ េគលស ឬភសបរំង។
(ខ) ថវីេប មនែចងកនុងកថខណឌ(ក)ក៏ េដយ េនេពលែដលសំេណដូ ចមនែចងកនុង
របករ១១.១ េធវេឡងេដយករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមមែដលមនភសផលូវករ ជ
ភសរុសសុី ឬជភសេអសប៉ ញ សំេណេនះអចេធវជភសរុសសុី ឬជភសេអសប៉ ញ
តមករណីនី មួយៗេហយករ ិយល័យអនតរជតិរតូវេធវករបកែរប ជភសអង់ េគលស ឬ ជ
ភសបរំងែដលបញ
ជ ក់ ថរតឹមរតូវ ភលមេដយមិ នគិតកៃរម តមសំេណករ ិយល័យ ឬ
អជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលទទួ លបនសំេណេនះ។
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(គ)

សំេណ េសចកតីរបកស លិខិតបញ
ជ ក់ ឬ េសចកតីជូនដំ ណឹងណមួយដូ ច

មនែចងកនុង របករ១១.១ របករ១១.២ និ ងរបករ១១.៣ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ
រតូវមនករចុ ះហតថេលខ និ ងរតូវមនកលបរ ិេចឆទ។
(ឃ)

សំេណ េសចកតីរបកស ឬ លិខិតបញ
ជ ក់ណមួ យដូ ចមនែចងកនុង របករ

១១.១ របករ១១.២ និងរបករ១១.៣(ក) រតូវមនករបងហញដូចខងេរកមៈ
(i) េឈមះនិ ងអសយដឋនករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមែដលេធវ
សំេណ

ភគី ែដលទទួ លបនករអនុ ញញតឬភគី ែដលមនសិទិត
ធ ម

ករណីនី មួយៗ
(ii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់
(iii) កនុងករណីៃនរបករ១១.៣(ក) កលបរ ិេចឆទ និងេលខសំណុំលិខិតេសន
សុំ ឬរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនេយងេទករតមកល់
(iv) កនុងករណីៃនរបករ១១.៣(ក) ករបងហញដូចមនែចងកនុងចំ នុច(iii) និ ង
េឈមះនិ ងអសយដឋនករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមម

ែដលបន

េធវករបញ
ជ ក់ដូចមនែចងកនុងរបករេនះ
(ង)

សំេណណមួ យដូ ចមនែចងកនុងរបករ១១.៣(ក)

រតូវមនករបងហញដូ ច

ខងេរកមៈ
(i) នម និ ង អសយដឋនភគី េសនសុំ
(ii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់
(ច)

ឧបករណ៍ផទុកគំ រែូ ដលផតល់ឱយ រតូវចុ ះេលខេរៀងៃនករតមកល់ េដយអជញធរ

តមកល់អនតរជតិនិងរតូវអមេដយចបប់ចមលងៃនបងកន់ ៃដដូ ចមនែចងកនុងរបករ៧
េដយករបងហញលកខណៈៃនមី រកូសរ ីរងគែដលមនឬអចមនេរគះថនក់ ដល់សុខ

អម
ភពឬ

បរ ិសថន េហយេប មន សំេណ រតូវអមេដយ ករបងហញលកខខណ្ៃ◌ែដលអជញធរតមកល់
អនតរជតិ េរប របស់សរមប់ចិញចឹមនិ ងរកសទុ កមីរកូសរ ីរងគ។
(ឆ)

អជញធរតមកល់អនតរជតិ ែដលបនផតល់គំរេូ ទភគីមនរបេយជន៍ ណមួ យ

េរកពី អនកតមកល់ រតូវជូនដំ ណឹងភលម ដល់អនកតមកល់ ជលយលកខណ៍អកសរអំ ពី អងគេហតុ
េនះ ក៏ ដូចជកលបរ ិេចឆទៃនករផតល់គំរេូ នះ និ ង េឈមះនិ ងអសយដឋនករ ិយល័យកមមសិ
ទធិឧសសហកមម ភគី ែដលទទួលបនករអនុ ញញត ភគី ែដលមនសិទិធ ឬភគី េសនសុំឱយផតល់
គំ រេូ នះ។

េសចកតីជូនដំ ណឹងេនះ

រតូវអមេដយចបប់ ចមលងមួយចបប់ ៃនសំេណពក់ ព័នធ

ៃនេសចកតីរបកសណមួ យែដលបនដក់ តមរបករ១១.១ ឬរបករ ១១.២(ii) ែដលទក់
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ទងនឹ ងសំេណេនះ និ ង ៃនទរមង់ ឬសំេណណមួ យ

ែដលមនចុ ះហតថេលខរបស់ភគី

េសនសុំែដលអនុ េលមតមរបករ១១.៣។
(ជ)

ករផតល់គំរដ
ូ ូ ចមនែចងកនុងរបករ១១.១

ែដលមនករផតល់គំរត
ូ មរបករ១១.២ឬ១១.៣

មិ នរតូវគិ តកៃរមេទ។

េនេពល

កៃរមតមរបករ១២.១(ក) (iv) រតូវបង់

េដយអនកតមកល់ ភគី ែដលទទួលបនករអនុញញត ភគី ែដលមនសិទិធ ឬ ភគី េសនសុំ
តមករណីនី មួយៗេហយ រតូវបង់មុនេពលេធវសំេណឬេនេពលេធវសំេណ។
១១.
ត
១១.
ំ ុំ លិខិតេសនសអ
ុំ នតរជតិ
១១.៥ កផលស់បូររបករ១១
ររបករ
១១.១ និងរបករ ១១.
១១.៣ េពលដក់សណ

េនេពលែដលសំណុំលិខិតេសនសុំមួយ បនដក់ជសំណុំលិខិតេសនសុំអនតរជតិតម

សនធិសញញសហរបតិ បតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម

ករេយងេទេលករដក់ សំណុំ

លិខិតេសនសុំេនករ ិយល័យកមមសិទិឧ
ធ សសហកមមតមរបករ១១.១(i) និ ង របករ១១.៣(ក)
(i)រតូវចត់ទុកថជករេយងេទករេរជ សតំងករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមមជករ ិ
យល័យេរជសតំងៃនរដឋហតថេលខី តមអតថន័យៃនសនធិសញញេនះ កនុងសំណុំលិខិតេសនសុំ
អនតរជតិ

េហយករបញ
ជ ក់ ៃនករេបះពុ មផ
ព សយែដលទមទររបករ១១.៣(ក)(ii)តម

ជេរម សរបស់ករ ិយល័យកមមសិទិធឧសសហកមម

រតូវជករបញ
ជ ក់ ៃនករេបះពុ មពផសយ

អនតរជតិ តមសនធិសញញេនះ ឬករបញ
ជ ក់ ៃនករេបះពុ មផ
ព សយេដយករ ិយល័យេនះ។
របករ ១២
កៃរម
១២.
១២.១ របេភទនិងចំនួន
(ក)

េដយអនុ េលមតមនី តិវ ិធី ៃនសនធិសញញនិ ងបទបញ
ជ ទំងេនះ

អជញធរ

តមកល់អនតរជតិ ណមួ យ អចគិ តកៃរមៈ
(i) ចំ េពះកររកសទុក
(ii) ចំ េពះករបញ
ជ ក់ ដូចមនែចងកនុងរបករ៨.២
(iii) េយងតមរបករ១០.២(ង) ឃលទី ១ ចំ េពះករេចញេសចកតីអះអង
សតីពីភពមនជី វ ិត
(iv) េយងតមរបករ១១.៤(ជ) ឃលទី ១ ចំ េពះករផតល់គំរូ
(v) ចំ េពះេសចកតីជូនដំ ណឹងតមរបករ៧.៦
(ខ)

កៃរមចំ េពះកររកសទុក មនសុពលភពរតឹ មរយៈេពលៃនកររកសទុ កមី រកូ

សរ ីរងគដូចមនែចងកនុងរបករ៩.១។

22

(គ)

ចំ នួនកៃរម

មិ នរតូវខុ សគនេដយមូលេហតុ

សញ
ជ តិឬ

លំេនឋនរបស់

អនកតមកល់ ឬេដយមូ លេហតុ សញ
ជ តិ ឬលំេនឋនរបស់អជញធរ រូបវ ័នតបុគគលឬនី តិបុគគល
ែដលេសនសុំឱយេចញេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជី វ ិត ឬសុំឱយផតល់ផល
ត ់គំរ។
ូ
១២.
១២.២ ករផលស់បូរចំ
ត នួន

(ក) ករផលស់បូតរចំនួនកៃរមណមួ យ ែដលកំ ណត់ េដយអជញធរតមកល់អនតរជតិរតូវ
ជូ នដំ ណឹងេទអគគនយកេដយរដឋហតថេលខី

ឬអងគករអនតររដឋភិបលកមមសិទិឧ
ធ សសហ

កមមែដលបនេធវេសចកតីរបកសដូ ចមនែចងកនុងមរត៧(១) េទកន់អជញធរេនះ។េយង
តមកថខណឌ(គ) េសចកតីជូនដំ ណឹង អចមនករបញ
ជ ក់កលបរ ិេចឆទៃនករអនុ វតតកៃរម
ថមី។
(ខ)

អគគនយករតូវជូ នដំ ណឹងភលមេទរដឋហតថេលខី និងអងគករអនតរដឋភិបលកមម

សិទិធឧសសហកមមទំងអស់ អំ ពីេសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនតមកថខណឌ(ក) និ ង
កលបរ ិេចឆទអនុ ភពៃនេសចកតីជូនដំ ណឹងេនះតមកថខណឌ(គ)។
រតូវេបះពុ មផ
ព សយភលមនូ វេសចកតីជូនដំ ណឹងរបស់អគគនយក

ករ ិយល័យអនតរជតិ

និ ងេសចកតីជូនដំ ណឹងែដល

អគគនយកទទួលបន។
(គ)កៃរមថមីណមួយ រតូវអនុ វតតតមកលបរ ិេចឆទ ែដលបនកំ ណត់ តមកថខណឌ
(ក) ។ េនេពលែដលករផលស់បូតរមនករបេងកនចំ នួនកៃរម ឬេនេពលែដលគមនកំ ណត់
កលបរ ិេចឆទ

កៃរមថមីរតូវអនុ វតតចប់ពីៃថងទី១៣បនទប់ ពីករ ិយល័យអនតរជតិ បនេបះពុ មព

ផសយពី ករផលស់បូតរេនះ។

របករ ១២ សទន
ួ
ករគណនរយៈេពលកំណត់
១២ សទន.
ន
ួ .១ រយៈេពលគិតជឆនំ

េនេពលែដលរយៈេពលរតូវគិតជមួយឆនំឬេរច នឆនំ
ែដលេហតុ ករណ៍ពក់ ព័នធបនេក តេឡង

ករគណនរតូវរប់ ចប់ពីៃថង

េហយរយៈេពលេនះ

រតូវផុ តកំ ណត់កុនងឆនំ

បនទប់ កុងែខដូ
ន
ចគននិ ងកនុងៃថងទីដូចគនដូចនឹ ងែខនិងៃថងទីែដលេហតុ ករណ៍ខងេលេនះបន
េក តេឡង។ របសិនេប ែខបនទប់គមនែថងទីដូចគន រយៈេពលេនះរតូវផុតកំ ណត់េនៃថងចុង
េរកយៃនែខេនះ។
១២ សទន
ួ . ២ រយៈេពលគិតជែខ

េនេពលែដលរយៈេពលគិ តជ មួ យែខឬេរចនែខ ករគណនរតូវរប់ ចប់ ៃថងែដល
េហតុករណ៍ពក់ ព័នធបនេក តេឡង េហយរយៈេពលេនះ រតូវផុតកំ ណត់ កុនងែខបនទប់ ន
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ៃថងទីដូចគននឹ ងៃថងទីែដលេហតុ ករណ៍ខងេលេនះបនេក តេឡង។ របសិនេប ែខបនទប់គមន
ែថងទីដូចគន រយៈេពលេនះរតូវផុ តកំ ណត់ េនៃថងចុងេរកយៃនែខេនះ។
១២ សទន.
ន
ួ .៣ រយៈេពលគិតជៃថង

េនេពលែដលរយៈេពលគិ តជចំ នួនៃថង ករគណនរតូវរប់ចប់ ពីៃថង ែដលេហតុ
ករណ៍ពក់ ព័នធបនេក តេឡង

េហយរយៈេពលេនះ

រតូវផុតកំ ណត់ េនៃថងែដលជៃថងចុង

េរកយៃនករគណន។
របករ ១៣
ករេបះពុមផ
ព សយេដយករ ិយល័យអនតរជតិ
១៣.
១៣.១ ទរមង់ៃនករេបះពុមផ
ព សយ
ករេបះពុមពផសយណមួ យេដយករ ិយល័យអនតរជតិដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ
ឬបទបញ
ជ ទំងេនះ រតូវេធវេឡងកនុងទរមង់ រកដស ឬ ទរមង់ េអឡិចរតូនិច។
១៣.
១៣.២ មតិក
(ក)

បញជីបចចុបបននភពៃនអជញធរតមកល់អនតរជតិ រតូវេបះពុ មផ
ព សយ យ៉ ងេហច

ណស់មតងកនុងមួ យឆនំ

ជករលអកុងរតី
ន
មសទី មួយៃនឆនំ

នី មួយៗនូ វរបេភទមីរកូសរ ីរងគែដលអចតមកល់ជមួ យខលួន

េដយបងហញចំ េពះអជញធរ
និ ងចំនួនកៃរមែដលរតូវបង់ជូន

ខលួន។
(ខ)

ព័ ត៌មនទំងមូលៃនអងគេហតុ ណមួ យដូ ចខងេរកមរតូវេបះពុ មផ
ព សយ

ែត

មតង ភលមបនទប់ ពីអងគេហតុ េនះបនេកតេឡងៈ
(i) ករទទួ លបន ករបញចប់ ឬករករមិ តឋនៈជអជញធរតមកល់អនតរជតិ
និ ងករចត់ វ ិធនករ ែដលទក់ទងនឹ ងករបញចប់ ឬករករមិ តេនះ
(ii) ករបនត ដូចមនែចងកនុងរបករ៣.៣
(iii) ករឈប់ បំេពញមុ ខងរៃនអជញធរតមកល់អនតរជតិ

ករបដិ េសធមិន

ទទួ លយករបេភទមីរកូសរ ីរងគមួយចំនួន និ ងករចត់ វ ិធនករ ទក់ទង
នឹ ងករឈប់ បំេពញមុ ខងរ ឬករបដិ េសធេនះ
(iv) ករផលស់បូតរណមួយចំ េពះកៃរមែដលកំ ណត់ េដយអជញធរតមកល់
អនតរជតិ
(v)លកខខណឌណមួ យែដលបនជូ នដំ ណឹងតមរបករ៦.៣(ខ)
វ ិេសធនកមមណមួ យៃនលកខខណឌេនះ។
របករ ១៤
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និ ង

ករចំណយៃនគណៈរបតិភូ
១៤.
១៤.១ មុខចំណយ
ករចំ ណយៃនគណៈរបតិ ភូនីមួយៗែដលចូ លរួមកនុងកិចចរបជុំ
និ ងកនុងគណៈកមមធិករ រកុមករងរ ឬ កិ ចចរបជុំ េផសងៗេទៀត

សននិបត

ែដលេដះរសយបញ
ហ

ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងសហភពជបនទុករបស់រដឋ ឬ អងគករែដលចត់ តំងគណៈរបតិ ភូេនះ។
របករ ១៥

ករខវះកូរម
ុ ៉ កនុងសននិបត

១៥.
១៥.១ ករេបះេឆនតពីចមងយ
(ក) កនុងករណីដូ ចមនែចងកនុងមរត១០(៥)(ខ) អគគនយករតូវជូ នដំណឹងពី េសច

កតីសេរមចរបស់សននិបត(េរកពី េសចកតីសេរមចពក់ ព័នន
ធ ឹ ងនីតិវ ិធីផទល់របស់សននិបត) េទ
រដឋហតថេលខីទំងឡយែដលគមនវតតមនេនេពលេធវេសចកតីសេរមច េហយរតូវអេញជញរដឋ
ហតថេលខី ទំងេនះឱយេបះេឆនតជលយលកខណ៍អកសរ

ឬេបះេឆនតអនុ បបវទ

កនុងរយៈ

េពល៣(បី )ែខបនទប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករជូ នដំណឹង។
(ខ)

េនេពលផុ តរយៈេពលេនះ របសិនេបចំនួនរដឋហតថេលខី ែដលបនេបះេឆនត

ឬេបះេឆនតអនុ បបវទេសមនឹងចំនួនរដឋហតថេលខី
សេរមច

ែដលខវះសរមប់ កូរម
ុ ៉ េនេពលេធវេសចកតី

េសចកតីសេរមចេនះអចនឹ ងយកមកអនុ វតតបនឱយែតបនរគប់ សំេលងភគេរច ន

ែដលតរមូវ។

∗

ចំនងេជងជភសអង់ េគលសជផលូវករ។

ចូ លជធរមន(ៃនវ ិេសធនកមមចុងេរកយ(ចំេពះរបករ ១៣)): ៃថងទី២ ែខតុ ល ឆនំ២០០២។

របភពៈករ ិយល័យអនតរជតិៃនអងគករកមមសិទិធបញញពិភពេលក
∗∗
1

បែនថមេដយករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករកមមសិទិធបញញពិភពេលក។

ចំេពះអតថបទៃនសនធិសញញទីរកុងប៊ុយដេប៉ស សូមេម លចបប់និងសនធិសញញកមមសិទិធឧសសហកមម

សនធិសញញពហុភគី អតថបទ ២-០០៤ (កំណត់សំគល់របស់អនកែកសរមួល)។
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