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របករ ១ 

ពកយបំរពញួពកយបំរពញួពកយបំរពញួពកយបំរពញួ    និង ករបករសយនិង ករបករសយនិង ករបករសយនិង ករបករសយពកយ ពកយ ពកយ ពកយ ““““ករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខ””””    
១១១១....១ ១ ១ ១ ““““សនធិសនធិសនធិសនធិសញញសញញសញញសញញ ””””    

 កនុងបទបញជ ទំងេនះ ពកយ “សនធិសញញ ” សំេដដល់ សនធិសញញ ទីរកងុ បុ៊យដេប៉ស 
សតីពីករទទួលសគ ល់ជអនតរជតិករតមកល់មីរកសូររីងគសរមប់េគលបំណងនីតិវធីិរបក
សនីយបរតតកកកមម1។ 

១១១១....២ ២ ២ ២ ““““មរតមរតមរតមរត””””    
 កនុងបទបញជ ទំងេនះ ពកយ មរត សំេដដល់មរតជក់លក់ណមួយៃនសនធិ
សញញ ។ 

១១១១....៣ ៣ ៣ ៣ ““““ករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខករចុះហតថេលខ””””    
 កនុងបទបញជ ទំងេនះ េនេពលណែដល ពកយ “ករចុះហតថេលខ” រតូវបនេរប 
រតូវយល់ថ េនេពលែដលចបប់រដឋ ែដលអជញ ធរតមកល់អនតរជតិតំងេន ទមទរឱយេរប 
រត ជួសករចុះហតថេលខ ពកយេនះ រតូវមនន័យថ “ រត ” សរមប់េគលបំណងៃន
អជញ ធរេនះ។ 

របករ ២ 
អជញ ធរតមកល់អនតរជតិអជញ ធរតមកល់អនតរជតិអជញ ធរតមកល់អនតរជតិអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ    

២២២២....១ ១ ១ ១ ឋនៈផលូវឋនៈផលូវឋនៈផលូវឋនៈផលូវចបប់ចបប់ចបប់ចបប់    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ អចជភន ក់ងររដឋ ភិបល រមួមនសថ ប័នសធរណៈណ
មួយែដលភជ ប់េទនឹងរដឋបលសធរណៈេរកពីរដឋ ភិបលកណត លឬសថ ប័នឯកជន។  

២២២២....២ ២ ២ ២ បុគគលិក និងសមភ រៈបុគគលិក និងសមភ រៈបុគគលិក និងសមភ រៈបុគគលិក និងសមភ រៈបរកិខបរកិខបរកិខបរកិខ ររររ    
 លកខខណឌ ដូចមនែចងកនុងមរត៦(២)(ii) រតូវបញចូ លជពិេសសដូចខងេរកមៈ 

(i) បុគគលិក និងសមភ រៈបរកិខ ររបស់អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ែដលអចឱយអជញ
ធរេនះអចរកសទុកមីរកសូររីងគែដលបនតមកល់ កនុងលកខណៈែដលធន
បនថមីរកូសររីងគទំងេនះរតូវបនរកសឱយេនមនជីវតិ និងមិនខូចគុណ
ភព 

(ii) ចំេពះកររកសទុកមីរកសូររីងគ អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយ រតវូែចង
ពីវធិនសុវតថិភពរគប់រគន់េដមបបីនថយហនិភ័យជអបបបរមៃនករបត់
បង់មីរកូសររីងគែដលបនតមកល់ ជមួយអជញ ធរ ។ 



5 
 

២២២២....៣ ៣ ៣ ៣ ករផតល់គំរូករផតល់គំរូករផតល់គំរូករផតល់គំរ ូ   
 លកខខណឌ ដូចមនែចងកនុងមរត៦(២)(viii)    រតូវបញចូ លជពិេសសលកខខណឌ ែដល 
អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវផតល់គំរមីូរកសូររីងគែដលបនតមកល់        ឱយបនរហ័សនិងរតឹម 
រតូវ។ 

របករ ៣ 
ករទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ    

៣៣៣៣....១ ១ ១ ១ េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹង    
 (ក) េសចកតីជូនដំណឹងដូចមនែចងកនុងមរត៧(១) រតូវដក់េទអគគនយក េបជ
រដឋហតថេលខី រតូវដក់តមបណត ញករទូត ឬ េបជអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ
ភិបល រតូវដក់តមនយកមរនតីរបតិបតតិរបស់ខលួន។  
 (ខ) េសចកតីជូនដំណឹងរតូវៈ 

(i) បងហ ញេឈម ះនិងអសយដឋ នសថ ប័នតមកល់ែដលពក់ព័នធនឹងេសចកតី
ជូនដំណឹង 

(ii) មនព័ត៌មនលមអិតដូចជសមតថភពរបស់សថ ប័នេដមបីេគរពតម
លកខខណឌ ដូចមនែចងកនុងមរត៦(២) រមួទំងព័ត៌មនសតីពីឋនៈផលូវ
ចបប់ ករមិតែផនកវទិយសរសត បុគគលិកនិងសមភ រៈបរកិខ ររបស់ខលួន 

(iii) បញជ ក់របេភទទំងេនះ េនេពលែដលសថ ប័នតមកល់េនះ ចង់ទទួល
យកករតមកល់ែតរបេភទ មីរកូសររីងគមួយចំនួន 

(iv) បងហ ញចំនួនកៃរមណមួយ ែដលសថ ប័នេនះនឹងយកឈនួលេលករ
រកសទុក េសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិ និងករផតល់គំរមីូរកូសររីងគ 
បនទ ប់ពីទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 

(v) បងហ ញភសផលូវករ ឬ ភសៃនសថ ប័នេនះ 
(vi) េនេពលែដលអចអនុវតតបន បងហ ញកលបរេិចឆទដូចមនែចងកនុង 

មរត៧(១)(ខ)។ 
៣៣៣៣....២ ២ ២ ២ ដំេណ រករៃនេសចកតីជូនដំណឹងដំេណ រករៃនេសចកតីជូនដំណឹងដំេណ រករៃនេសចកតីជូនដំណឹងដំេណ រករៃនេសចកតីជូនដំណឹង    

 របសិនេបេសចកតីជូនដំណឹង េគរពតមមរត៧(១) និង របករ៣.១ អគគនយក
រតូវជូនដំណឹងភល មេទរដឋហតថេលខីនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបលទំង
អស់ េហយករយិល័យអនតរជតិរតូវេបះពុមពផសយភល ម។  

៣៣៣៣....៣ ៣ ៣ ៣ ករពរងីកបញជ ីករពរងីកបញជ ីករពរងីកបញជ ីករពរងីកបញជ ីរបរបរបរបេភទមីរកសូររីងគែដលទទួលយកេភទមីរកសូររីងគែដលទទួលយកេភទមីរកសូររីងគែដលទទួលយកេភទមីរកសូររីងគែដលទទួលយក    
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 រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបល ែដលបនេធវេសចកតី 
ជូនដំណឹងដូចមនែចងកនុងមរត៧(១) េនេពលណមួយបនទ ប់មក អចជូនដំណឹងេទ
អគគនយកថករធនរបស់ខលួនរតូវបនពរងីកចំេពះរបេភទមីរកសូររីងគជក់លក់ ែដល 
មិនបនពរងីកពីមុន។ កនុងករណីេនះ េហយចំេពះរបេភទមីរកសូររីងគបែនថមេនះ មរត
៧និង របករ៣.១និងរបករ៣.២ រតូវអនុវតតដូចគន ផងែដរ។ 

របករ ៤ 
ករបញច ប់ ឬ ករករមិតករបញច ប់ ឬ ករករមិតករបញច ប់ ឬ ករករមិតករបញច ប់ ឬ ករករមិតឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ    

៤៤៤៤....១ ១ ១ ១ សំេណ  ដំេណ រករសំេណ  ដំេណ រករសំេណ  ដំេណ រករសំេណ  ដំេណ រករសំេណសំេណសំេណសំេណ     
(ក) សំេណ ដូចមនែចងកនុងមរត៨(១)(ក) រតវូដក់ជូនអគគនយកដូចមនែចងកនុង

របករ៣.១(ក)។ 
(ខ) សំេណ រតូវៈ 

(i) បងហ ញេឈម ះ និងអសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលពក់ព័នធ 
(ii) បញជ ក់របេភទទំងេនះ េនេពលែដលសំេណ ទក់ទងែតរបេភទមីរកូ

សររីងគមួយចំនួន 
(iii) បងហ ញលមអិតពីអងគេហតុែដលជមូលដឋ នៃនសំេណ ។ 

(គ) របសិនេបសំេណ េគរពតមកថខណឌ (ក)និង(ខ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងអំពី
សំេណ េនះភល មេទរដឋហតថេលខីនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបលទំងអស់។ 

(ឃ) េយងតមកថខណឌ (ង)  សននិបតរតូវពិចរណេលសំេណ  េរកយរយៈេពល
៦(របំមួយ)ែខនិងមុនរយៈេពល៨(របំបី)ែខ រប់ចប់ពីករជូនដំណឹងពីសំេណ ។ 

(ង) តមេយបល់របស់អគគនយក េនេពលែដលរយៈេពលដូចមនែចងកនុងកថ 
ខណឌ (ឃ) អចបងកេរគះថន ក់ដល់ផលរបេយជន៍អនកតមកល់ពិតរបកដឬអនកតមកល់សកត នុ
ពល  អគគនយកអចេកះរបជំុសននិបត តមកលបរេិចឆទមុនកលបរេិចឆទផុតកំណត់រយៈ
េពល ៦(របំមួយ)ែខ ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (ឃ)។ 

(ច) របសិនេប សននិបតសេរមចបញច ប់ឬករមិត របេភទមីរកូសររីងគមួយចំនួន 
ឋនៈអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ េសចកតីសេរមចេនះរតូវមនអនុភពអនុវតត ៣(បី)ែខបនទ ប់
ពីកលបរេិចឆទេធវេសចកតីសេរមច។ 

៤៤៤៤....២២២២    េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹង        កលបរេិចឆទអនុភព ដំេណ រករកលបរេិចឆទអនុភព ដំេណ រករកលបរេិចឆទអនុភព ដំេណ រករកលបរេិចឆទអនុភព ដំេណ រករៃនេសចកតីជូនដំណឹងៃនេសចកតីជូនដំណឹងៃនេសចកតីជូនដំណឹងៃនេសចកតីជូនដំណឹង    
 (ក) េសចកតីជូនដំណឹងដូចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ក) រតូវដក់ជូនអគគនយកដូច
មនែចងកនុងរបករ៣.១(ក)។ 
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 (ខ) េសចកតីជូនដំណឹងរតូវៈ 
(i) បងហ ញេឈម ះនិងអសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ែដលពក់ព័នធ 
(ii)     បញជ ក់របេភទទំងេនះ េនេពលែដលេសចកតីជូនដំណឹងទក់ទងែត

របេភទមីរកូសររីងគមួយចំនួន 
(iii)   បងហ ញកលបរេិចឆទេរកយេនះ េនេពលែដលរដឋហតថេលខី ឬ 

អងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបល ែដលេធវេសចកតីជូន
ដំណឹង ចង់ឱយមនអនុភពដូចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ខ)  តម
កលបរេិចឆទ េរកយផុតកំណត់រយៈេពល៣(បី)ែខរប់ចប់ពីកល
បរេិចឆទៃនេសចកតីជូនដំណឹង 

 (គ) េនេពលែដលកថខណឌ (ខ)(iii) អនុវតត អនុភពដូចមនែចងកនុងមរត៨(២)(ខ) 
រតូវមនតមកលបរេិចឆទែដលបនបងហ ញកនុងកថខណឌ េនះកនុងេសចកតីជូនដំណឹង។ េប
មិនដូេចន ះេទ អនុភពរតូវមនេនេពលផុតកំណត់៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនេសច
កតីជូនដំណឹង។ 
 (ឃ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងភល មេទរដឋហតថេលខីនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមម
អនតររដឋ ភិបលទំងអស់ អំពីករទទួលបនេសចកតីជូនដំណឹងណមួយតមមរត៨(២) 
និងអំពីកលបរេិចឆទអនុភពតមកថខណឌ (គ)។ ករយិល័យអនតរជតិរតូវេបះពុមពផសយ
កំណត់ែដលទក់ទងភល ម។  

៤៤៤៤....៣ ៣ ៣ ៣ វបិកៃនវបិកៃនវបិកៃនវបិកៃនករតមកល់ករតមកល់ករតមកល់ករតមកល់    
 កនុងករណីមនករបញច ប់ ឬ ករករមិតឋនៈអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ តមមរត
៨(១) មរត៨(២) មរត៩(៤) ឬមរត១៧(៤)    របករ៥.១ រតូវអនុវតតដូចគន ផងែដរ។ 

របករ ៥ 
ករខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិករខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ    
៥៥៥៥....១ ១ ១ ១ ករឈប់បំេពញមុខងរទក់ទងនឹងករឈប់បំេពញមុខងរទក់ទងនឹងករឈប់បំេពញមុខងរទក់ទងនឹងករឈប់បំេពញមុខងរទក់ទងនឹងមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគែដលបនតមកល់ែដលបនតមកល់ែដលបនតមកល់ែដលបនតមកល់    

 (ក) របសិនេបអជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយ ឈប់បំេពញករងរណមួយ ជ
បេណត ះអសននឬជសថ ពរ ែដលខលួនគួរបំេពញតមសនធិសញញ និងបទបញជ ទំងេនះ ទក់
ទងនឹងមីរកូសររីងគណមួយ ែដលបនតមកល់ជមួយខលួន  ទក់ទងនឹងអជញ ធរេនះ រដឋហតថ
េលខី ឬ អងគករសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបល  ែដលបនផតល់ករធនតមមរត៦(១) 
រតូវៈ 
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(i) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថ គំរមីូរកូសររីងគទំងអស់េនះ រតូវបនេផទរភល ម
េដយគម នេធវឱយខូចខត ឬេធវឱយខូចគុណភពគំរទំូងេនះ ពីអជញ ធរេនះ
(“អជញ ធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចច”) េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ
មួយេផសងេទៀត (“អជញ ធរជំនួស”)  

(ii) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថ សំបុរត ឬេសចកតីជូនដំណឹងេផសងេទៀតទំងអស់ 
ែដលដក់ជូនអជញ ធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចនិងសំណំុឯកសរ 
និង ព័ត៌មនែដលពក់ព័នធេផសងេទៀតែដលអជញ ធរេនះកន់កប់ ទក់ទងនឹង
មីរកូសររីងគេនះ រតូវបនេផទរភល មេទអជញ ធរជំនួស 

(iii) ធនឱយអស់ពីលទធភព ថអជញ ធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចច ជូន 
ដំណឹងភល មេទអនកតមកល់ទំងអស់ ែដលប៉ះពល់េដយករឈប់បំេពញ  
មុខងរនិងជូនដំណឹងពីករេផទរ 

(iv) ជូនដំណឹងភល ម េទអគគនយកពីអងគេហតុ និងករមិតៃនករឈប់បំេពញមុខ
ងរេនះ និង ករចត់វធិនកររបស់រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទធិឧសស
ហកមមអនតររដឋ ភិបលេនះតមចំនុច(i) ដល់ (ii)  

(ខ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងភល មេទរដឋហតថេលខីនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហកមម
អនតររដឋ ភិបលទំងឡយ ក៏ដូចជ ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមពីករទទួលបន
េសចកតីជូនដំណឹងតមកថខណឌ (ក)(iv)។ករយិល័យអនតរជតិ រតូវេបះពុមពផសយភល មនូវ 
េសចកតីជូនដំណឹងរបស់អគគនយក និងេសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនេដយអគគនយក
។ 

(គ) តមនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមមែដលអនុវតត អចតរមូវឱយអនកតមកល់រតូវជូន
ដំណឹងភល ម បនទ ប់ពីទទួលបនបងក ន់ៃដដូចមនែចងកនុងរបករ៧.៥ េទករយិល័យកមម
សិទធិឧសសហកមមណមួយ ែដលសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមមបនដក់
េដយេយងេទករតមកល់មុន  នូវេលខេរៀងថមីែដលផតល់ឱយករតមកល់េដយអជញ ធរជំនួស 
។ 

(ឃ) អជញ ធរជំនួស រតូវរកសទុកកនុងទរមងដ៏សមរសបនូវេលខេរៀងែដលផតល់
ឱយេដយអជញ ធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចច រមួជមួយនឹងេលខេរៀងថមី។ 

(ង) បែនថមេលករេផទរែដលបនេធវតមកថខណឌ (ក)(i) តមសំេណ របស់អនកតមកល់  
អជញ ធរខកខនមិនបនបំេពញកតពវកិចច រតូវេផទរតមែតអចេធវេទបននូវគំរមីូរកូសររីងគ
ណមួយែដលបនតមកល់ជមួយខលួន រមួជមួយចបប់ចមលងៃនសំបុរត ឬេសចកតីជូនដំណឹង



9 
 

េផសងេទៀតទំងអស់និងចបប់ចមលងៃនសំណំុឯកសរនិងព័ត៌មនពក់ព័នធេផសងេទៀតទំង
អស់ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (ក)(ii) េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយែដលបងហ ញ
េដយអនកតមកល់ េរកពីអជញ ធរជំនួស ឱយែតអនកតមកល់ទូទត់ករចំណយេទអជញ ធរខក
ខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចពីករេផទរេនះ។ អនកតមកល់រតូវបង់កៃរមចំេពះកររកសទុក
គំរេូនះេទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលអនកតមកល់បនបងហ ញ។  
 (ង) តមសំេណ របស់អនកតមកល់ែដលរងករប៉ះពល់ អជញ ធរខកខនមិនបន
បំេពញកតពវកិចចរតវូរកសទុកគំរមីូរកសូររីងគែដលបនតមកល់ជមួយខលួន តមែតអចេធវេទ
បន។  

៥៥៥៥....២២២២    ករបដិេសធទទួលយករបេភទករបដិេសធទទួលយករបេភទករបដិេសធទទួលយករបេភទករបដិេសធទទួលយករបេភទមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគមីរកសូររីងគមួយចំនួនមួយចំនួនមួយចំនួនមួយចំនួន    
 (ក)   របសិនេប អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយ       បដិេសធមិនទទួលករតមកល់ 
របេភទមីរកូសររីងគណមួយ ែដលគួរទទួលតមករធនែដលបនផតល់ ទក់ទងនឹងអជញ
ធរេនះ រដឋហតថេលខី ឬ អងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ ភិបលែដលបនេធវេសចកតីរប
កសដូចមនែចងកនុងមរត៧(១)(ក) រតូវជូនដំណឹងភល មេទអគគនយកពីអងគេហតុនិងករ
ចត់វធិនករពក់ព័នធ។    
 (ខ) អគគនយក រតូវជូនដំណឹងភល ម េទរដឋហតថេលខីនិងអងគករកមមសិទធិឧសសហ
កមមអនតររដឋ ភិបលេផសងេទៀត ពីេសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនតមកថខណឌ (ក) ។ 
ករយិល័យអនតរជតិ រតូវេបះពុមពផសយភល មនូវេសចកតីជូនដំណឹងរបស់អគគនយកនិង
េសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនេដយអគគនយក។ 

របករ ៦ 
ករតមកល់មុនករតមកល់មុនករតមកល់មុនករតមកល់មុន    ឬ ករតមកល់ឬ ករតមកល់ឬ ករតមកល់ឬ ករតមកល់ជជជជថមថីមថីមថីមី    

៦៦៦៦....១ ១ ១ ១ ករតមកល់មុនករតមកល់មុនករតមកល់មុនករតមកល់មុន    
 (ក) េយងតមករអនុវតតន៍របករ ៦.២ មីរកសូររីងគែដលបនបញជូ នេដយអនកតមកល់ 
េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវអមេដយេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរ ែដលមនចុះ
ហតថេលខអនកតមកល់ និង មនៈ 

(i) ករបងហ ញថ ករតមកល់រតូវបនេធវេឡងតមសនធិសញញ េនះ និង 
សនយមិនដកមីរកសូររីងគេនះកនុងរយៈេពលដូចកំណត់កនុងរបករ៩.១ 

(ii) េឈម ះ និង អសយដឋ នអនកតមកល់ 
(iii) លកខខណឌ លមអិតែដលចំបច់ចំេពះករចិញច ឹមមីរកូសររីងគ ចំេពះករ

រកសទុកនិងចំេពះករេធវែតសតពីភពមនជីវតិ និង េនេពលែដលបនសំ
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មីរកសូររីងគរតវូបនតមកល់ េសចកតីអធិបបយធតុៃនបនសំេនះ េហយ
យ៉ងេហចណស់វធីិមួយែដលអនុញញ តិឱយពិនិតយពីវតតមនមីរកូសរ ី
រងគទំងេនះ 

(iv) អតតសញញ ណេយង(េលខ និមិតតសញញ  ។ល។ ) ែដលអនកតមកល់បន
ផតល់ឱយចំេពះមីរកូសររីងគ 

(v) ករបងហ ញពីលកខណៈមីរកូសររីងគែដលេរគះថន ក់ ឬអចេរគះថន ក់
ដល់សុខភពឬបរសិថ ន ឬ ករបងហ ញថអនកតមកល់មិនបនដឹងពី
លកខណៈទំងេនះ។ 

(ខ) គួរឱយមនេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (ក) 
ែដលគួរមនេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ មីរកសូរ ី
រងគែដលបនតមកល់។  

៦៦៦៦....២ ២ ២ ២ ករតមកល់ករតមកល់ករតមកល់ករតមកល់ជជជជថមថីមថីមថីមី    
 (ក) េលកែលងែតកថខណឌ (ខ) កនុងករណីករតមកល់ជថមីេធវេឡងតមមរត៤  មីរកូ
សររីងគែដលបនបញជូ នេដយអនកតមកល់េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវអមេដយចបប់
ចមលងៃនបងក ន់ៃដករតមកល់មុន អមេដយចបប់ចមលងៃនេសចកតីែថលងថមីបំផុតទក់ទងនឹងភព
មនជីវតិៃនមីរកូសររីងគែដលជកមមវតថុៃនករតមកល់មុន េហយបញជ ក់ថមីរកសូររីងគេនះ
េនមនជីវតិ និងអមេដយេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរែដលមនករចុះហតថេលខ
របស់អនកតមកល់និង មនៈ 

(i) ករបងហ ញដូចមនែចងកនុងរបករ៦.១ (ក) (i) ដល់ (v) 
(ii) េសចកតីរបកសែដលបញជ ក់ពីមូលេហតុពក់ព័នធតមមរត៤(១)(ក) 

ៃនករតមកល់ជថមី  េសចកតីែថលងែដលអះអងថមីរកសូររីងគែដលជ
កមមវតថុៃនករតមកល់ជថមីេនះ គឺដូចគន េទនឹងកមមវតថុៃនករតមកល់មុន និង 
ករបងហ ញកលបរេិចឆទ ែដលអនកតមកល់បនទទួលេសចកតីជូនដំណឹង
ដូចមនែចងកនុងមរត៤(១)(ក) ឬ  កលបរេិចឆទៃនករេបះពុមពផសយ
ដូចមនែចងកនុងមរត៤(១)(ង) តមករណីនីមួយៗ 

(iii) េសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ថមី
បំផុត ដូចែដលបនជូនដំណឹងេទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលករ
តមកល់មុនបនេធវ េនេពលែដលេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/
ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ រតូវបងហ ញទក់ទងនឹងករតមកល់មុន ។ 
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(ខ) េនេពលែដល ករតមកល់ជថមី រតវូបនេធវេនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដល
បនដក់តមកល់ពីមុន កថខណឌ (ក)(i) មិនរតូវអនុវតតេទ។ 

(គ) សរមប់េគលបំណងៃនកថខណឌ (ក)និង(ខ) និង របករ៧.៤ ករតមកល់មុន 
សំេដដល់ៈ 

(i) ករតមកល់ថមីបំផុតកនុងចំេណមករតមកល់ជថមីេផសងេទៀតទំងេនះ េន
េពលែដល ករតមកល់ជថមី រតូវបនេធវមុនករតមកល់ជថមីណមួយ 
េផសងេទៀត   

(ii) ករតមកល់េដម េនេពលែដល ករតមកល់ជថមីមិនបនេធវមុនករតមកល់
ជថមីណមួយេផសងេទៀត    

៦៦៦៦....៣ ៣ ៣ ៣ លកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌ ៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ    
 (ក) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយ អចតរមូវៈ 

(i) ថមីរកសូររីងគរតូវតមកល់កនុងទរមង់និងបរមិណចំបច់ សរមប់េគល      
បំណងៃនសនធិសញញ និងបទបញជ ទំងេនះ 

(ii) ឱយផតល់ទរមង់មួយែដលបេងកតេឡងេដយអជញ ធរេនះ និងបំេពញឱយ
បនរតឹមរតូវេដយអនកតមកល់សរមប់េគលបំណងនីតិវធិិរដឋបលៃន
អជញ ធរេនះ  

(iii) ថេសចកតីែថលងជលយលកខណ៍អកសរដូចមនែចងកនុងរបករ៦. ១(ក) 
ឬ របករ៦.២(ក) រតូវរពងកនុងភស ឬ កនុងភសណមួយ កំណត់ 
េដយអជញ ធរេនះ។ រតវូយល់ថ េសចកតីអធិបបយលមអិតេនះរតូវយ៉ង
េហចណស់ បញចូ លភសផលូវករ ឬភសែដលបនបងហ ញតម 
របករ៣.១(ខ)(v) 

(iv) ឱយបង់កៃរមចំេពះកររកសទុកដូចមនែចងកនុងរបករ១២.១(ក)(i) និង 
(v)   ថរតឹមករមិតែដលអនុញញ តេដយចបប់ែដលអនុវតត អនកតមកល់រតូវចុះ

កិចចសនយជមួយអជញ ធរេនះ ែដលកំណត់អំពីទំនួលខុសរតូវៃនអនក
តមកល់និងអជញ ធរេនះ 

(ខ) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយរតូវជូនដំណឹងេទករយិល័យអនតរជតិ
អំពីលកខខណឌ និងវេិសធនកមមៃនលកខខណឌ េនះ។  

៦៦៦៦....៤ ៤ ៤ ៤ នីតិវធីិទទួលយកនីតិវធីិទទួលយកនីតិវធីិទទួលយកនីតិវធីិទទួលយក    
(ក) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវបដិេសធមិនទទួលយកមីរកូសររីងគណមួយ 
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េហយរតូវជូនដំណឹងភល មជលយលកខណ៍អកសរពីករបដិេសធនិងមូលេហតុៃនករបដិ
េសធេនះ េទអនកតមកល់ៈ 

(i) េនេពលែដល មីរកសូររីងគមិនែមនជរបេភទមីរកូសររីងគ ែដលបនធន  
តមរបករ៣.១(ខ)(ii) ឬរបករ៣.៣ 

(ii) េនេពលែដលលកខណៈៃនមីរកសូររីងគខុសែបលកពីធមមត ែដលអជញ ធរតមកល់
អនតរជតិ គម នបេចចកេទសេដមបបំីេពញករងរ ែដលខលួនរតូវបំេពញតមសនធិ
សញញ និងបទបញជ ទំងេនះ ទក់ទងនឹងមីរកូសររីងគេនះ 

(iii)  េនេពលែដល ទទួលបនករតមកល់កនុងលកខខណឌ ែដលបងហ ញយ៉ងចបស់
ថមនករបត់មីរកូសររីងគ ឬ កនុងលកខខណឌ បដិេសធមិនទទួលយកមីរកសូរ ី
រងគេដយមូលេហតុវទិយសរសត ។ 

(ខ) េយងតមកថខណឌ (ក) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវទទួលយកមីរកសូររីងគ
ណែដលបនបំេពញលកខខណឌ ទំងអស់ៃនរបករ៦.១(ក) ឬ របករ៦.២(ក) និង របករ
៦.៣(ក)។ របសិនេបមិនបនបំេពញលកខខណឌ ណមួយ អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវជូន
ដំណឹងភល មជលយលកខណ៍អកសរេទអនកតមកល់ ពីអងគេហតុេនះេហយអេញជ ញអនកតមកល់
មកបំេពញលកខខណឌ ទំងេនះ។ 
 (គ) េនេពលែដលបនទទួលយកមីរកូសររីងគ ជករតមកល់េដមឬករតមកល់ជថមី 
កលបរេិចឆទៃនករតមកល់េដម ឬករតមកល់ជថមីេនះ រតូវជកលបរេិចឆទែដលអជញ ធរ
តមកល់អនតរជតិទទួលបនមីរកសូររីងគេនះ តមករណីនីមួយៗ។ 
 (ឃ) តមសំេណ របស់អនកតមកល់និងឱយែតបនបំេពញលកខខណឌ ទំងអស់ដូចមន
ែចង កនុងកថខណឌ (ខ) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវចត់ទុកមីរកសូររីងគ ែដលបនតមកល់
មុនអជញ ធរេនះទទួលបនឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ  ថបនទទួលតមកលបរ ិ
េចឆទែដលទទួលបនឋនៈេនះ សរមប់េគលបំណងៃនសនធិសញញ េនះ។  

របករ ៧ 
បងក ន់ៃដបងក ន់ៃដបងក ន់ៃដបងក ន់ៃដ 

៧៧៧៧....១ ១ ១ ១ ករេចញបងក ន់ៃដករេចញបងក ន់ៃដករេចញបងក ន់ៃដករេចញបងក ន់ៃដ    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវេចញបងក ន់ៃដបញជ ក់ថខលួនបនទទួលនិងយល់រពម 
ទទួលយកមីរកូសររីងគ ឱយអនកតមកល់ ចំេពះករតមកល់មីរកសូររីងគនីមួយៗែដលបនេធវ  
ឬេផទរមកខលួន។ 

៧៧៧៧....២ ២ ២ ២ ទរមង់ ភស  ករចុះហតថេលខទរមង់ ភស  ករចុះហតថេលខទរមង់ ភស  ករចុះហតថេលខទរមង់ ភស  ករចុះហតថេលខ    
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 (ក) បងក ន់ៃដណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១ រតូវេធវេឡងជទរមង់មួយ 
ែដលេហថ “ទរមង់អនតរជតិ” ។ គំរៃូនទរមង់េនះរតូវបេងកតអគគនយក ជភសនន
ែដលសននិបតរតូវកំណត់។ 
 (ខ) ពកយឬ អកសរណមួយជអកសរេរកពីអកសរឡតំងរតូវមនផងែដរកនុងបងក ន់
ៃដេនះេហយរតូវបកតមសំេលងជអកខររកមឡតំង។ 
 (គ) បងក ន់ៃដ រតូវមនហតថេលខពីបុគគលណមួយែដលមនអំណចតំណង
អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ឬ ហតថេលខពីមរនតីណមួយេផសងេទៀតៃនអជញ ធរ ែដលរតូវបន
អនុញញ តរតឹមរតូវេដយបុគគលណមួយេនះ។  

៧៧៧៧....៣ ៣ ៣ ៣ មតិកកនុងករតមកល់េដមមតិកកនុងករតមកល់េដមមតិកកនុងករតមកល់េដមមតិកកនុងករតមកល់េដម    
 បងក ន់ៃដណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១ េហយបនេចញកនុងករណីៃនករ 
តមកល់េដម រតូវបងហ ញថបងក ន់ៃដេនះ េចញេដយសថ ប័នតមកល់កនុងឋនៈជអជញ ធរ
តមកល់អនតរជតិ តមសនធិសញញ េនះ និង រតូវមនយ៉ងេហចណស់ករបងហ ញដូចខង
េរកមៈ 

(i)   េឈម ះ និង អសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
(ii)   េឈម ះ និង អសយដឋ នអនកតមកល់ 
(iii) កលបរេិចឆទករតមកល់េដមដូចកំណត់កនុងរបករ៦.៤(គ) 
(iv) អតតសញញ ណេយង(េលខ និមិតតសញញ  ។ល។)  ែដលអនកតមតល់ផតល់

ឱយចំេពះមីរកូសររីងគ 
(v) េលខេរៀងែដលអជញ ធរតមកល់អនតរជតិផតល់ឱយ ចំេពះករតមកល់ 
(vi) ករបញជ ក់ពីអងគេហតុេនះ េនេពលែដល េសចកតីែថលងជលយ

លកខណ៍អកសរដូចមនែចងកនុងរបករ៦.១(ក)មនេសចកតីអធិបបយែបប
វទិយសរសតនិង/ឬ សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់មីរកសូររីងគ។   

៧៧៧៧....៤ ៤ ៤ ៤ មតិកកនុងករតមកល់ជមតិកកនុងករតមកល់ជមតិកកនុងករតមកល់ជមតិកកនុងករតមកល់ជថមថីមថីមថីមី    
 បងក ន់ៃដណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៧.១ េហយបនេចញកនុងករណីៃនករ
តមកល់ជថមីតមមរត៤ រតូវអមេដយចបប់ចមលងៃនបងក ន់ៃដករតមកល់ពីមុនមួយចបប់
(តមអតថន័យៃនរបករ៦.២(គ)) និងចបប់ចមលងេសចកតីែថលងថមីបំផុត មួយចបប់
ែដលពក់ព័នធនឹងភពមនជីវតិៃនមីរកសូររីងគ ែដលជកមមវតថុៃនករតមកល់មុន(តមអតថន័យ
ៃនរបករ៦.២(គ)) ែដលបងហ ញថ មីរកសូររីងគមនជីវតិ និងរតូវមនយ៉ងេហចណស់ៈ 

(i) េឈម ះ និង អសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
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(ii) េឈម ះ និង អសយដឋ នអនកតមកល់ 
(iii) កលបរេិចឆទៃនករតមកល់ជថមី ដូចកំណត់កនុងរបករ៦.៤(គ) 
(iv) អតតសញញ ណេយង(េលខ និមិតតសញញ  ។ល។)  ែដលអនកតមកល់ផតល់

ឱយ ចំេពះមីរកូសររីងគ 
(v) េលខេរៀងែដលអជញ ធរតមកល់អនតរជតិផតល់ឱយ  ចំេពះករតមកល់ជថមី 
(vi) ករបងហ ញពីេហតុផលនិងកលបរេិចឆទពក់ព័នធ ែដលេធវេឡង េដយ

អនកតមកល់តមរបករ៦.២(ក)(ii) 
(vii) េនេពលែដលអនុវតតរបករ៦.២(ក)(iii)ករេយងេទេសចកតីអធិបបយ

ែបបវទិយសរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ ែដលរតូវបងហ ញ
េដយេដយអនកតមកល់ 

(viii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់មុន (តមអតថន័យៃនរបករ៦.២
(គ))។ 

៧៧៧៧....៥ ៥ ៥ ៥ បងក ន់ៃដបងក ន់ៃដបងក ន់ៃដបងក ន់ៃដកនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីកនុងករណីេផទរេផទរេផទរេផទរ    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ែដលរតូវបនេផទរគំរមីូរកូសររីងគ ដូចមនែចងកនុងរបករ
៥.១(ក)(i) រតូវេចញបងក ន់ៃដែដលបងហ ញថបងក ន់ៃដេនះេចញេដយសថ ប័នតមកល់កនុង
ឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិតមសនធិសញញ េនះ ដល់អនកតមកល់ ចំេពះករតមកល់នីមួយ
ៗែដលទក់ទងនឹងករេផទរគំរ ូនិងរតូវមនយ៉ងេហចណស់ៈ 

(i) េឈម ះ និង អសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
(ii) េឈម ះ និង អសយដឋ នអនកតមកល់ 
(iii) កលបរេិចឆទៃនករេផទរគំរ ូ ែដលអជញ ធរតមកល់អនតរជតិបនទទួល     

(កលបរេិចឆទៃនករេផទរ)  
(iv) អតតសញញ ណេយង(េលខ និមិតតសញញ  ។ល។) ែដលអនកតមកល់ផតល់ឱយ 

ចំេពះមីរកសូររីងគ 
(v) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
(vi) េឈម ះ និង អសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលទទួលករេផទរ 
(vii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលទទួលករ

េផទរ  
(viii) ករបញជ ក់ពីអងគេហតុេនះ េនេពលែដល េសចកតីែថលងជលយ

លកខណ៍អកសរដូចមនែចងកនុងរបករ៦.១(ក) ឬ របករ៦.២(ក) 
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មនេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬ សំេណ កំណត់ចំណត់
ថន ក់ៃនមីរកូសររីងគ ឬ េនេពលែដលេសចកតីអធិបបយែបបវទិយ
សរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់រតូវបនបងហ ញ ឬបនេធវ
វេិសធនកមម នេពលេរកយ តមរបករ៨.១  ។ 

៧៧៧៧....៦៦៦៦    េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងៃនេសចកតីអធិៃនេសចកតីអធិៃនេសចកតីអធិៃនេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិងបបយែបបវទិយសរសតនិងបបយែបបវទិយសរសតនិងបបយែបបវទិយសរសតនិង////ឬ សំេណឬ សំេណឬ សំេណឬ សំេណ កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់
ចំណត់ថន ក់ចំណត់ថន ក់ចំណត់ថន ក់ចំណត់ថន ក់    

 តមសំេណ ភគីណមួយ ែដលមនសិទធិទទួលគំរមីូរកូសររីងគ ែដលបនតមកល់  
តមរបករ១១.១ របករ១១.២ ឬ របករ១១.៣ អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវជូនដំណឹង េទ
ភគីេនះពីេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬ សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ថមីបំផុតដូច
មនែចងកនុងរបករ៦.១(ខ) របករ៦.២(ក)(iii) ឬ របករ៨.១(ខ)(iii)។ 

របករ ៨ 
ករបងហ ញករបងហ ញករបងហ ញករបងហ ញេពលេរកយឬេពលេរកយឬេពលេរកយឬេពលេរកយឬវេិសធនកមមេសចកតីអធិបបយែបបវទិយវេិសធនកមមេសចកតីអធិបបយែបបវទិយវេិសធនកមមេសចកតីអធិបបយែបបវទិយវេិសធនកមមេសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតសរសតសរសតសរសតនិងនិងនិងនិង////ឬ ឬ ឬ ឬ 

សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់    
៨៨៨៨....១ ១ ១ ១ េសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹងេសចកតីជូនដំណឹង    

 (ក) ទក់ទងនឹងករតមកល់មីរកូសររីងគ េនេពលែដលេសចកតីអធិបបយែបបវទិយ
សរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់មីរកសូររីងគមិនរតូវបនបងហ ញ អនកតមកល់អច
បងហ ញេនេពលេរកយក៏បន  ឬ េនេពលែដលបនបងហ ញរចួេហយ អចេធវវេិសធនកមម
េសចកតីអធិបបយនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់េនះបន។ 
 (ខ) ករបងហ ញេនេពលេរកយ ឬ វេិសធនកមមណមួយ រតូវេធវេសចកតីជូន
ដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ  ែដលមនហតថេលខអនកតមកល់ េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
និង មនៈ 

(i)  េឈម ះ និង អសយដឋ នអនកតមកល់ 
(ii)  េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញ ធរេនះ 
(iii) េសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬសំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់   

មីរកូសររីងគ 
(iv) កនុងករណីេធវវេិសធនកមម េសចកតីអធិបបយែបបវទិយសរសតនិង/ឬ

សំេណ កំណត់ចំណត់ថន ក់ចុងេរកយេគ។ 
៨៨៨៨....២ ២ ២ ២ លិខិតលិខិតលិខិតលិខិតបញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់    

 តមសំេណ របស់អនកតមកល់ ែដលបនេធវេសចកតីជូនដំណឹងមនដូចមនែចងកនុង 
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របករ៨.១ អជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតវូរបគល់ឱយអនកតមកល់នូវលិខិតបញជ ក់ ែដលបងហ ញ 
ទិននន័យដូចមនែចងកនុងរបករ៨.១(ខ)(i) ដល់ (iv) និងកលបរេិចឆទទទួលបនេសចកតីជូន
ដំណឹងេនះ។ 

របករ ៩ 
កររកសទុកមីរកសូររីងគកររកសទុកមីរកសូររីងគកររកសទុកមីរកសូររីងគកររកសទុកមីរកសូររីងគ    
៩៩៩៩....១ ១ ១ ១ រយៈេពលរកសទុករយៈេពលរកសទុករយៈេពលរកសទុករយៈេពលរកសទុក    

 មីរកូសររីងគណមួយែដលបនតមកល់េនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវរកសទុក 
េដយមនករយកចិតតទុកដក់ េដមបីរកស មីរកូសររីងគឱយេនមនជីវតិនិងមិនេធវឱយខូច
គុណភព េដយអជញ ធរេនះកនុងរយៈេពលយ៉ងេហចណស់៥(របំ)ឆន ំ បនទ ប់ពីអជញ ធរ
ទទួលបនសំេណ ថមីបំផុតសំុឱយផតល់គំរមីូរកសូររីងគែដលបនតមកល់  េហយកនុងករណីណក៏
េដយរតូវរកសទុកកនុងរយៈេពលយ៉ងេហចណស់៣០(សមសិប)ឆន ំបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទ
ៃនករតមកល់ ។ 

៩៩៩៩....២  ២  ២  ២  ករសមង ត់ករសមង ត់ករសមង ត់ករសមង ត់    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ មិនរតូវផតល់ព័ត៌មនឱយជនណមន ក់អំពីករតមកល់មីរកសូរ ី
រងគណមួយតមសនធិសញញ េនះេឡយ។ ជងេនះេទេទៀត អជញ ធរេនះមិនរតូវផតល់ព័ត៌
មនឱយជនណមួយពក់ព័នធនឹងមីរកូសររីងគណមួយ ែដលបនតមកល់ជមួយខលួនតមសនធិ
សញញ េនះ េលកែលងែត អជញ ធរណមួយ របូវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសិទធិទទួល
គំរមីូរកសូររីងគេនះ តមរបករ១១ និង អនុេលមតមលកខខណឌ ដូចគន ដូចមនែចងកនុង
របករេនះ។ 

របករ ១០ 
ែតសតពីភពមនជីវតិែតសតពីភពមនជីវតិែតសតពីភពមនជីវតិែតសតពីភពមនជីវតិ    និងនិងនិងនិងេសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិពីភពមនជីវតិពីភពមនជីវតិពីភពមនជីវតិ    

១០១០១០១០....១ ១ ១ ១ កតពវកិចចេធវែតសតកតពវកិចចេធវែតសតកតពវកិចចេធវែតសតកតពវកិចចេធវែតសត    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវេធវែតសតអំពីភពមនជីវតិៃនមីរកូសររីងគនីមួយៗែដល
បនតមកល់ជមួយខលួនៈ 

(i) ភល មបនទ ប់ពីករតមកល់ណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៦ ឬ ករេផទរ
ណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៥.១ 

(ii) កនុងចេនល ះេពលសមរមយ ែដលអរស័យេលរបេភទមីរកូសររីងគ និង 
លកខខណឌ ែដលអចរកសទុក ឬ របសិនេបចំបច់ ចំេពះេហតុផល
បេចចកវទិយ     េនេពលណក៏បន 
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(iii) េនេពលណក៏បន តមសំេណ របស់អនកតមកល់ ។ 
១០១០១០១០....២ ២ ២ ២ េសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីេសចកតីអះអងសតីពីភពពីភពពីភពពីភពមនជីវតិមនជីវតិមនជីវតិមនជីវតិ    

 (ក) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវេចញេសចកតីអះអងពក់ព័នធនឹងភពមនជីវតិ
ៃនមីរកសូររីងគែដលបនតមកល់ៈ 

(i) េទអនកតមកល់ ភល មបនទ ប់ពីករតមកល់ណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៦ 
ឬ ករេផទរណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ៥.១ 

(ii) េទអនកតមតល់ តមសំេណ របស់ខលួន េនេពលណក៏បនបនទ ប់ពីករ
តមកល់ឬករេផទរ 

(iii) េទករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមណមួយ េទអជញ ធរេផសង
េទៀត េទរបូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលេរកពីអនកតមកល់  េទបុគគលណ
ឬេទអជញ ធរណែដលគំរមីូរកសូររីងគរតូវផតល់ឱយតមរបករ១១  តម
សំេណ របស់បុគគលេនះឬអជញ ធរេនះ  េនេពលផតល់គំរឬូ េរកយ
េពលផតល់គំរ។ូ 

(ខ)  េសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិ រតូវបងហ ញេទះបីជមីរកូសររីងគមនជីវតិ 
ឬែលងមនជីវតិក៏េដយ  េហយរតូវមនៈ 

(i) េឈម ះនិងអសយដឋ នអជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលេចញេសចកតីអះ
អងេនះ 

(ii)  េឈម ះនិងអសយដឋ នអនកតមកល់ 
(iii) កលបរេិចឆទដូចមនែចងកនុងរបករ៧.៣(iii) ឬ េនេពលែដលមន

ករតមកល់ជថមីឬករេផទរ កលបរេិចឆទថមីបំផុតដូចមនែចងកនុងរបករ
៧.៤(iii) និងរបករ៧.៥(iii) 

(iv) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញ ធរេនះ 
(v)   កលបរេិចឆទៃនករេធវែតសត 
(vi) ព័ត៌មនទក់ទងនឹងលកខខណឌ សតីពីករែតសតពីភពមនជីវតិ ឱយែតព័ត៌

មនេនះរតវូបនេសនេឡងេដយភគីែដលេគេចញេសចកតីអះអងសតីពី
ភពមនជីវតិឱយ េហយឱយែតលទធផលៃនែតសតេនះមនភពអវជិជមន។ 

(គ) េពលអនុវតតកថខណឌ (ក)(ii)និង(iii) េសចកតីអះអងសតីពីភពមជីវតិ រតូវ
េយងេទែតសតពីភពមនជីវតិថមីបំផុត។ 
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(ឃ) ចំេពះទរមង់ ភស និងករចុះហតថេលខ របករ៧.២ រតូវអនុវតតដូចគន ផង
ែដរ ចំេពះេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិ។  

(ង)   េពលអនុវតតកថខណឌ (ក)(i)ឬេនេពលែដល ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមម 
បនេសនសំុ  ករេចញេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិ មិនរតូវគិតកៃរមេឡយ។  កៃរម
ណមួយតមរបករ១២.១(ក)(iii)ទក់ទងនឹងេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិណមួយ
េផសងេទៀត រតូវបង់េដយភគីែដលេសនសំុេសចកតីអះអងេនះេហយរតូវបង់មុនេពលេសន
សំុឬេនេពលេសនសំុ។ 

របករ ១១ 
ករផតល់គំរូករផតល់គំរូករផតល់គំរូករផតល់គំរូ    

១១១១១១១១....១ ១ ១ ១ ករផតល់គំរដូល់ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមពក់ព័នធករផតល់គំរដូល់ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមពក់ព័នធករផតល់គំរដូល់ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមពក់ព័នធករផតល់គំរដូល់ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមពក់ព័នធ    
 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយរតូវផតល់គំរមីូរកសូររីងគែដលបនតមកល់ ដល់ករ ិ
យល័យកមមសិទធិឧសសហកមមៃនរដឋហតថេលខី ឬអងគករកមមសិទធិឧសសហកមមអនតររដឋ
ភិបលណមួយ តមសំេណ របស់ករយិល័យេនះ ឱយែត សំេណ េនះរតូវមនអមេដយ
េសចកតីរបកសថៈ 

(i) សំណំុលិខិតេសនសំុផតល់របកសនីយបរតតកកកមម ែដលេយងេទករ 
តមកល់មីរកូសររីងគេនះបនដក់េនករយិល័យ េហយកមមវតថុៃន សំណំុ
លិខិតពក់ព័នធនឹងមីរកសូររីងគេនះ ឬ ករេរបរបស់មីរកូសររីងគេនះ 

(ii) សំណំុលិខិតេសនសំុេនះកំពុងពយួរទុកេនឯករយិល័យេនះ ឬ អច
ទទួលរបកសនីយបរតតកកកមម 

(iii) រតូវករគំរសូរមប់េគលបំណងនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមម 
ែដលមនអនុភពកនុងរដឋហតថេលខី ឬកនុងអងគករ ឬ កនុងរដឋជសម
ជិកៃន អងគករេនះ 

(iv) គំរនិូងព័ត៌មនែដលអម ឬបនពីគំរេូនះ នឹងរតវូេរបរបស់ែតសរមប់
េគលបំណងនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមមខងេលែតបុ៉េណណ ះ។ 
១១១១១១១១....២ ២ ២ ២ ករផតល់គំរដូល់ ឬេដយមនករអនុញញ តពីករផតល់គំរដូល់ ឬេដយមនករអនុញញ តពីករផតល់គំរដូល់ ឬេដយមនករអនុញញ តពីករផតល់គំរដូល់ ឬេដយមនករអនុញញ តពីអនកតមកល់អនកតមកល់អនកតមកល់អនកតមកល់    

 អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយ រតូវផតល់គំរមីូរកូសររីងគែដលបនតមកល់ណមួយៈ 
(i) េទអនកតមកល់ តមសំេណ របស់ខលួន 
(ii) េទអជញ ធរណមួយ ឬេទ របូវនតបុគគលឬនីតិបុគគល(តេទេហថ

ភគីទទួលបនករអនុញញ ត) តមសំេណ របស់ខលួន ឱយែតសំេណ េនះ 
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អមេដយេសចកតីរបកសពីអនកតមកល់ែដលអនុញញ តេលសំេណ ផតល់គំរូ
េនះ។ 
១១១១១១១១....៣ ៣ ៣ ៣ ករផតល់គំរដូល់ភគីករផតល់គំរដូល់ភគីករផតល់គំរដូល់ភគីករផតល់គំរដូល់ភគីែដលមនសិទធែដលមនសិទធែដលមនសិទធែដលមនសិទធរសបចបប់រសបចបប់រសបចបប់រសបចបប់    

(ក) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយរតូវផតល់គំរមីូរកសូររីងគែដលបនតមកល់ េទ
អជញ ធរណមួយ េទរបូវនតបុគគលឬនីតិបុគគល(តេទេហថភគីមនសិទធិ) តមសំេណ
របស់ភគីេនះ ឱយែតសំេណ េនះេធវេឡងកនុងទរមង់ែដលមតិករតូវបនកំណត់េដយ
សននិបត េហយឱយែតកនុងទរមង់េនះ ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមបញជ ក់ៈ 

(i) ថសំណំុលិខិតេសនសំុផតល់របកសនីយបរតតកកកមម ែដលេយងេទករ 
តមកល់មីរកូសររីងគេនះបនដក់េនករយិល័យ េហយកមមវតថុៃន សំណំុ
លិខិតពក់ព័នធនឹងមីរកសូររីងគេនះ ឬ ករេរបរបស់មីរកូសររីងគេនះ 

(ii) េលកែលងែតអនុវតតឃល ទី២ ចំនុច(iii) ថ ករេបះពុមពផសយសរមប់
េគលបំណងនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមមរតូវបនេធវេឡង េដយ
ករយិល័យេនះ  

(iii) ថភគីមនសិទធិមនសិទធិេលគំរមីូរកសូររីងគតមចបប់ែដល រគប់រគង
នីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមម ចំេពះមុខករយិល័យេនះ េហយេន
េពលែដលចបប់បញញតតិឱយសិទធិេនះ រណបេទនឹងករបំេពញលកខខណឌ
មួយចំនួន ថករយិល័យេនះបនបំេពញលកខខណឌ ទំងេនះរចួរល់
េហយឬថភគីែដលមនសិទធិបនចុះហតថេលខេល ទរមង់ចំេពះមុខ
ករយិល័យេនះ េហយជវបិកៃនករចុះហតថេលខេលទរមង់េនះថ 
លកខខណឌ ចំេពះករផតល់គំរេូទភគីមនសិទធិ រតូវចត់ទុកថបន
បំេពញអនុេលមតមចបប់ែដលរគប់រគងនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកក
កមមចំេពះមុខករយិល័យេនះ។ េនេពលែដលភគីមនសិទធិ ទទួល
បនសិទធិតមចបប់េនះ មុនេពលករយិល័យេនះេបះពុមពផសយ
សរមប់េគលបំណងនីតិវធីិរបកសនីយបរតតកកកមម េហយរបសិនករ
េបះពុមពផសយេនះមិនទន់បនេធវ លិខិតបញជ ក់រតូវែចងឱយចបស់អំពី
េរឿងេនះ េហយរតូវបងហ ញបទបបញញតតិែដលអនុវតតៃនចបប់ខងេល រមួ
ទំងេសចកតីសេរមចរបស់តុលករេដយេធវអគតដឋ នអំពីករេបះពុមព
ផសយតមទមល ប់។ 
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(ខ) ចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនផតល់ និងបនេបះពុមពផសយេដយ
ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមណមួយ ករយិល័យេនះ អច េនេពលណក៏បនជូន
ដំណឹងេទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិណមួយនូវបញជ ីេលខេរៀងែដលផតល់ឱយេដយអជញ ធរ
េនះពីករតមកល់មីរកូសររីងគដូចមនកំណត់កនុងរបកសនីយបរតតកកកមមេនះ។ តមសំេណ
របស់អជញ ធរ របូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលណមួយ(តេទេហថ ភគីេសនសំុ ) អជញ ធរតមកល់
អនតរជតិ រតូវផតល់គំរមីូរកូសររីងគណមួយេនេពលែដលេលខេរៀងរតូវបនជូនដំណឹង។ 
ចំេពះមីរកសូររីងគែដលបនតមកល់ ែដលេលខេរៀងរតូវបនជូនដំណឹង ករយិល័យេនះ 
មិនរតូវតរមូវឱយផតល់វញិញ បនបរតដូចមនែចងកនុងរបករ១១.៣(ក)។ 

១១១១១១១១....៤ ៤ ៤ ៤ របកររមួរបកររមួរបកររមួរបកររមួ    
 (ក) សំេណ  េសចកតីរបកស លិខិតបញជ ក់ ឬ េសចកតីជូនដំណឹងណមួយដូច
មនែចងកនុងរបករ១១.១ របករ១១.២ និងរបករ១១.៣ រតូវេធវៈ 

(i) ជភស អង់េគលស បរងំ រសុសុី ឬ េអសប៉ញ េនេពលែដលលិខិតេនះ
ដក់េទអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ែដលមន ភសផលូវករណមួយរបស់
ខលួន ជភស អង់េគលស បរងំ រសុសុី ឬ េអសប៉ញ។ បុ៉ែនតេនេពលែដល 
រតូវេធវជភសរសុសុី ឬ ភសេអសប៉ញ លិខិតេនះអចដក់ ជភស
អង់េគលសឬភសបរងំជជំនួស េហយ របសិនេបរតូវបនដក់ជ
ភសបរងំឬអង់េគលស តមសំេណ របស់ភគីមនរបេយជន៍ដូចមន
ែចងកនុងរបករេនះឬតមសំេណ  អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ករយិល័យ
អនតរជតិ រតូវេធវករបកែរប ជភសរសុសី ឬភសេអសប៉ញែដល
បញជ ក់ថរតឹមរតូវ ភល មេដយមិនគិតកៃរម   

(ii) កនុងករណីេផសងេទៀត លិខិតេនះរតូវេធវជភសអង់េគលស ឬ ភស    
បរងំ។ បុ៉ែនតលិខិតេនះអចេធវជភសផលូវករឬជភសផលូវករណ
មួយៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិជំនួសភសអង់េគលស ឬភសបរងំ។ 

(ខ) ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (ក)ក៏េដយ េនេពលែដលសំេណ ដូចមនែចងកនុង
របករ១១.១ េធវេឡងេដយករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមែដលមនភសផលូវករ ជ
ភសរសុសុី ឬជភសេអសប៉ញ សំេណ េនះអចេធវជភសរសុសុី ឬជភសេអសប៉ញ 
តមករណីនីមួយៗេហយករយិល័យអនតរជតិរតូវេធវករបកែរប ជភសអង់េគលស ឬ ជ
ភសបរងំែដលបញជ ក់ថរតឹមរតូវ ភល មេដយមិនគិតកៃរម  តមសំេណ ករយិល័យ ឬ 
អជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ែដលទទួលបនសំេណ េនះ។ 
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(គ) សំេណ  េសចកតីរបកស លិខិតបញជ ក់ ឬ េសចកតីជូនដំណឹងណមួយដូច
មនែចងកនុង របករ១១.១ របករ១១.២ និងរបករ១១.៣ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ 
រតូវមនករចុះហតថេលខ និងរតូវមនកលបរេិចឆទ។ 

(ឃ) សំេណ  េសចកតីរបកស ឬ លិខិតបញជ ក់ណមួយដូចមនែចងកនុង របករ
១១.១ របករ១១.២ និងរបករ១១.៣(ក) រតូវមនករបងហ ញដូចខងេរកមៈ 

(i) េឈម ះនិងអសយដឋ នករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមែដលេធវ
សំេណ  ភគីែដលទទួលបនករអនុញញ តឬភគីែដលមនសិទធិតម
ករណីនីមួយៗ  

(ii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់ 
(iii) កនុងករណីៃនរបករ១១.៣(ក) កលបរេិចឆទ និងេលខសំណំុលិខិតេសន

សំុ ឬរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនេយងេទករតមកល់ 
(iv) កនុងករណីៃនរបករ១១.៣(ក) ករបងហ ញដូចមនែចងកនុងចំនុច(iii) និង 

េឈម ះនិងអសយដឋ នករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមម ែដលបន
េធវករបញជ ក់ដូចមនែចងកនុងរបករេនះ 

(ង) សំេណ ណមួយដូចមនែចងកនុងរបករ១១.៣(ក) រតូវមនករបងហ ញដូច
ខងេរកមៈ 

(i) នម និង អសយដឋ នភគីេសនសំុ 
(ii) េលខេរៀងែដលផតល់ឱយករតមកល់ 

(ច) ឧបករណ៍ផទុកគំរែូដលផតល់ឱយ រតូវចុះេលខេរៀងៃនករតមកល់ េដយអជញ ធរ
តមកល់អនតរជតិនិងរតូវអមេដយចបប់ចមលងៃនបងក ន់ៃដដូចមនែចងកនុងរបករ៧  អម
េដយករបងហ ញលកខណៈៃនមីរកសូររីងគែដលមនឬអចមនេរគះថន ក់ដល់សុខ ភពឬ
បរសិថ ន េហយេបមន សំេណ  រតូវអមេដយ ករបងហ ញលកខខណ្ៃ◌ែដលអជញ ធរតមកល់
អនតរជតិេរបរបស់សរមប់ចិញច ឹមនិងរកសទុកមីរកូសររីងគ។ 

(ឆ) អជញ ធរតមកល់អនតរជតិែដលបនផតល់គំរេូទភគីមនរបេយជន៍ណមួយ
េរកពីអនកតមកល់ រតូវជូនដំណឹងភល ម ដល់អនកតមកល់ ជលយលកខណ៍អកសរអំពី អងគេហតុ
េនះ ក៏ដូចជកលបរេិចឆទៃនករផតល់គំរេូនះ និង េឈម ះនិងអសយដឋ នករយិល័យកមមសិ
ទធិឧសសហកមម  ភគីែដលទទួលបនករអនុញញ ត  ភគីែដលមនសិទធិ ឬភគីេសនសំុឱយផតល់
គំរេូនះ។ េសចកតីជូនដំណឹងេនះ រតូវអមេដយចបប់ចមលងមួយចបប់ៃនសំេណ ពក់ព័នធ 
ៃនេសចកតីរបកសណមួយែដលបនដក់តមរបករ១១.១ ឬរបករ ១១.២(ii) ែដលទក់
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ទងនឹងសំេណ េនះ និង ៃនទរមង់ឬសំេណ ណមួយ  ែដលមនចុះហតថេលខរបស់ភគី
េសនសំុែដលអនុេលមតមរបករ១១.៣។ 

(ជ) ករផតល់គំរដូូចមនែចងកនុងរបករ១១.១ មិនរតូវគិតកៃរមេទ។ េនេពល
ែដលមនករផតល់គំរតូមរបករ១១.២ឬ១១.៣     កៃរមតមរបករ១២.១(ក) (iv) រតូវបង់
េដយអនកតមកល់ ភគីែដលទទួលបនករអនុញញ ត ភគីែដលមនសិទធិ ឬ ភគីេសនសំុ 
តមករណីនីមួយៗេហយ រតូវបង់មុនេពលេធវសំេណ ឬេនេពលេធវសំេណ ។ 

១១១១១១១១....៥ ៥ ៥ ៥ កផល ស់បតូររបករកផល ស់បតូររបករកផល ស់បតូររបករកផល ស់បតូររបករ១១១១១១១១....១ ១ ១ ១ និងរបករនិងរបករនិងរបករនិងរបករ    ១១១១១១១១....៣ ៣ ៣ ៣ េពលដក់សំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិេពលដក់សំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិេពលដក់សំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិេពលដក់សំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិ    
 េនេពលែដលសំណំុលិខិតេសនសំុមួយ បនដក់ជសំណំុលិខិតេសនសំុអនតរជតិតម
សនធិសញញ សហរបតិបតតិកររបកសនីយបរតតកកកមម  ករេយងេទេលករដក់សំណំុ
លិខិតេសនសំុេនករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមតមរបករ១១.១(i) និង របករ១១.៣(ក)
(i)រតូវចត់ទុកថជករេយងេទករេរជសតំងករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមមជករ ិ
យល័យេរជសតំងៃនរដឋហតថេលខីតមអតថន័យៃនសនធិសញញ េនះ កនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ
អនតរជតិ េហយករបញជ ក់ៃនករេបះពុមពផសយែដលទមទររបករ១១.៣(ក)(ii)តម
ជេរមសរបស់ករយិល័យកមមសិទធិឧសសហកមម  រតូវជករបញជ ក់ៃនករេបះពុមពផសយ
អនតរជតិតមសនធិសញញ េនះ ឬករបញជ ក់ៃនករេបះពុមពផសយេដយករយិល័យេនះ។ 

របករ ១២ 
កៃរមកៃរមកៃរមកៃរម    

១២១២១២១២....១ ១ ១ ១ របេភទនិងរបេភទនិងរបេភទនិងរបេភទនិងចំនួនចំនួនចំនួនចំនួន    
 (ក) េដយអនុេលមតមនីតិវធីិៃនសនធិសញញ និងបទបញជ ទំងេនះ អជញ ធរ
តមកល់អនតរជតិណមួយ អចគិតកៃរមៈ 

(i) ចំេពះកររកសទុក 
(ii) ចំេពះករបញជ ក់ដូចមនែចងកនុងរបករ៨.២ 
(iii) េយងតមរបករ១០.២(ង) ឃល ទី១ ចំេពះករេចញេសចកតីអះអង

សតីពីភពមនជីវតិ 
(iv)  េយងតមរបករ១១.៤(ជ) ឃល ទី១ ចំេពះករផតល់គំរ ូ
(v)  ចំេពះេសចកតីជូនដំណឹងតមរបករ៧.៦ 

(ខ) កៃរមចំេពះកររកសទុក មនសុពលភពរតឹមរយៈេពលៃនកររកសទុកមីរក ូ  
សររីងគដូចមនែចងកនុងរបករ៩.១។ 
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(គ) ចំនួនកៃរម មិនរតូវខុសគន េដយមូលេហតុ សញជ តិឬ លំេនឋនរបស់
អនកតមកល់ ឬេដយមូលេហតុ សញជ តិឬលំេនឋនរបស់អជញ ធរ របូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគល
ែដលេសនសំុឱយេចញេសចកតីអះអងសតីពីភពមនជីវតិ ឬសំុឱយផតល់ផតល់គំរ។ូ 

១២១២១២១២....២ ២ ២ ២ ករផល ស់បតូរចំនួនករផល ស់បតូរចំនួនករផល ស់បតូរចំនួនករផល ស់បតូរចំនួន    
 (ក) ករផល ស់បតូរចំនួនកៃរមណមួយ ែដលកំណត់េដយអជញ ធរតមកល់អនតរជតិរតូវ
ជូនដំណឹងេទអគគនយកេដយរដឋហតថេលខី ឬអងគករអនតររដឋ ភិបលកមមសិទធិឧសសហ
កមមែដលបនេធវេសចកតីរបកសដូចមនែចងកនុងមរត៧(១) េទកន់អជញ ធរេនះ។េយង
តមកថខណឌ (គ) េសចកតីជូនដំណឹង អចមនករបញជ ក់កលបរេិចឆទៃនករអនុវតតកៃរម
ថមី។ 
 (ខ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងភល មេទរដឋហតថេលខីនិងអងគករអនតរដឋ ភិបលកមម
សិទធិឧសសហកមមទំងអស់ អំពីេសចកតីជូនដំណឹងែដលទទួលបនតមកថខណឌ (ក) និង
កលបរេិចឆទអនុភពៃនេសចកតីជូនដំណឹងេនះតមកថខណឌ (គ)។  ករយិល័យអនតរជតិ
រតូវេបះពុមពផសយភល មនូវេសចកតីជូនដំណឹងរបស់អគគនយក និងេសចកតីជូនដំណឹងែដល
អគគនយកទទួលបន។  
 (គ)កៃរមថមីណមួយ រតូវអនុវតតតមកលបរេិចឆទ ែដលបនកំណត់តមកថខណឌ
(ក) ។ េនេពលែដលករផល ស់បតូរមនករបេងកនចំនួនកៃរម ឬេនេពលែដលគម នកំណត់
កលបរេិចឆទ កៃរមថមីរតូវអនុវតតចប់ពីៃថងទី១៣បនទ ប់ពីករយិល័យអនតរជតិបនេបះពុមព
ផសយពីករផល ស់បតូរេនះ។ 

របករ ១២ សទនួ 
ករគណនរយៈេពលកំណត់ករគណនរយៈេពលកំណត់ករគណនរយៈេពលកំណត់ករគណនរយៈេពលកំណត់    

១២ ១២ ១២ ១២ សទនួសទនួសទនួសទនួ....១ ១ ១ ១     រយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតជឆន ំជឆន ំជឆន ំជឆន ំ    
 េនេពលែដលរយៈេពលរតូវគិតជមួយឆន ំឬេរចនឆន ំ ករគណនរតូវរប់ចប់ពីៃថង
ែដលេហតុករណ៍ពក់ព័នធបនេកតេឡង េហយរយៈេពលេនះ រតវូផុតកំណត់កនុងឆន ំ 
បនទ ប់កនុងែខដូចគន និងកនុងៃថងទីដូចគន ដូចនឹងែខនិងៃថងទីែដលេហតុករណ៍ខងេលេនះបន
េកតេឡង។ របសិនេប ែខបនទ ប់គម នែថងទីដូចគន  រយៈេពលេនះរតូវផុតកំណត់េនៃថងចុង
េរកយៃនែខេនះ។  

១២ ១២ ១២ ១២ សទួសទសួទួសទួនននន. . . . ២ ២ ២ ២ រយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតជែខជែខជែខជែខ    
 េនេពលែដលរយៈេពលគិតជ មួយែខឬេរចនែខ ករគណនរតូវរប់ចប់ៃថងែដល
េហតុករណ៍ពក់ព័នធបនេកតេឡង េហយរយៈេពលេនះ រតូវផុតកំណត់កនុងែខបនទ ប់ ន
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ៃថងទីដូចគន នឹងៃថងទីែដលេហតុករណ៍ខងេលេនះបនេកតេឡង។ របសិនេបែខបនទ ប់គម ន
ែថងទីដូចគន  រយៈេពលេនះរតូវផុតកំណត់េនៃថងចុងេរកយៃនែខេនះ។  

១២១២១២១២    សទនួសទនួសទនួសទនួ....៣ ៣ ៣ ៣ រយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតរយៈេពលគិតជៃថងជៃថងជៃថងជៃថង    
 េនេពលែដលរយៈេពលគិតជចំនួនៃថង ករគណនរតូវរប់ចប់ពីៃថង ែដលេហតុ 
ករណ៍ពក់ព័នធបនេកតេឡង េហយរយៈេពលេនះ រតូវផុតកំណត់េនៃថងែដលជៃថងចុង
េរកយៃនករគណន។ 

របករ ១៣ 
ករេបះពុមពផសយេដយករយិល័យអនតរជតិករេបះពុមពផសយេដយករយិល័យអនតរជតិករេបះពុមពផសយេដយករយិល័យអនតរជតិករេបះពុមពផសយេដយករយិល័យអនតរជតិ    

១៣១៣១៣១៣....១ ១ ១ ១ ទរមង់ៃនករេបះពុមពផសយទរមង់ៃនករេបះពុមពផសយទរមង់ៃនករេបះពុមពផសយទរមង់ៃនករេបះពុមពផសយ    
 ករេបះពុមពផសយណមួយេដយករយិល័យអនតរជតិដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ
ឬបទបញជ ទំងេនះ រតូវេធវេឡងកនុងទរមង់រកដស ឬ ទរមង់េអឡិចរតូនិច។ 

១៣១៣១៣១៣....២ ២ ២ ២ មតិកមតិកមតិកមតិក    
 (ក) បញជ ីបចចុបបននភពៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ រតូវេបះពុមពផសយ យ៉ងេហច
ណស់មតងកនុងមួយឆន ំ ជករលអកនុងរតីមសទីមួយៃនឆន ំ េដយបងហ ញចំេពះអជញ ធរ 
នីមួយៗនូវរបេភទមីរកសូររីងគែដលអចតមកល់ជមួយខលួន និងចំនួនកៃរមែដលរតូវបង់ជូន
ខលួន។ 
 (ខ) ព័ត៌មនទំងមូលៃនអងគេហតុណមួយដូចខងេរកមរតូវេបះពុមពផសយ ែត
មតង  ភល មបនទ ប់ពីអងគេហតុេនះបនេកតេឡងៈ 

(i)  ករទទួលបន ករបញច ប់ ឬករករមិតឋនៈជអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ 
និងករចត់វធិនករ ែដលទក់ទងនឹងករបញច ប់ ឬករករមិតេនះ 

(ii) ករបនត ដូចមនែចងកនុងរបករ៣.៣ 
(iii) ករឈប់បំេពញមុខងរៃនអជញ ធរតមកល់អនតរជតិ ករបដិេសធមិន

ទទួលយករបេភទមីរកសូររីងគមួយចំនួន និងករចត់វធិនករ ទក់ទង
នឹងករឈប់បំេពញមុខងរ ឬករបដិេសធេនះ 

(iv) ករផល ស់បតូរណមួយចំេពះកៃរមែដលកំណត់េដយអជញ ធរតមកល់  
អនតរជតិ 

(v) លកខខណឌ ណមួយែដលបនជូនដំណឹងតមរបករ៦.៣(ខ) និង 
វេិសធនកមមណមួយៃនលកខខណឌ េនះ។ 

របករ ១៤ 
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ករចំណយៃនគណៈរបតិភូករចំណយៃនគណៈរបតិភូករចំណយៃនគណៈរបតិភូករចំណយៃនគណៈរបតិភូ    
១៤១៤១៤១៤....១ ១ ១ ១ មុខមុខមុខមុខចំណយចំណយចំណយចំណយ    

 ករចំណយៃនគណៈរបតិភូនីមួយៗែដលចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ សននិបត 
និងកនុងគណៈកមម ធិករ រកុមករងរ ឬ កិចចរបជំុេផសងៗេទៀត  ែដលេដះរសយបញហ
ែដលពក់ព័នធនឹងសហភពជបនទុករបស់រដឋ ឬ អងគករែដលចត់តំងគណៈរបតិភូេនះ។ 

របករ ១៥ 
ករខវះករខវះករខវះករខវះកូរ ៉មុកនុងសននិបតកូរ ៉មុកនុងសននិបតកូរ ៉មុកនុងសននិបតកូរ ៉មុកនុងសននិបត    

១៥១៥១៥១៥....១ ១ ១ ១ ករេបះេឆន តពីចមង យករេបះេឆន តពីចមង យករេបះេឆន តពីចមង យករេបះេឆន តពីចមង យ    
 (ក) កនុងករណីដូចមនែចងកនុងមរត១០(៥)(ខ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងពីេសច
កតីសេរមចរបស់សននិបត(េរកពីេសចកតីសេរមចពក់ព័នធនឹងនីតិវធីិផទ ល់របស់សននិបត) េទ
រដឋហតថេលខីទំងឡយែដលគម នវតតមនេនេពលេធវេសចកតីសេរមច េហយរតវូអេញជ ញរដឋ
ហតថេលខីទំងេនះឱយេបះេឆន តជលយលកខណ៍អកសរ ឬេបះេឆន តអនុបបវទ កនុងរយៈ
េពល៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករជូនដំណឹង។ 
 (ខ) េនេពលផុតរយៈេពលេនះ របសិនេបចំនួនរដឋហតថេលខីែដលបនេបះេឆន ត
ឬេបះេឆន តអនុបបវទេសមនឹងចំនួនរដឋហតថេលខី ែដលខវះសរមប់កូរ ៉មុេនេពលេធវេសចកតី
សេរមច េសចកតីសេរមចេនះអចនឹងយកមកអនុវតតបនឱយែតបនរគប់សំេលងភគេរចន
ែដលតរមូវ។ 
 
 
  
 
                                                           
∗ ចំនងេជងជភសអង់េគលសជផលូវករ។ 
  ចូលជធរមន(ៃនវេិសធនកមមចុងេរកយ(ចំេពះរបករ ១៣)): ៃថងទី២ ែខតុល ឆន ំ២០០២។ 
 របភពៈករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក 
∗∗ បែនថមេដយករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក។ 
1 ចំេពះអតថបទៃនសនធិសញញ ទីរកុងបុ៊យដេប៉ស សូមេមលចបប់និងសនធិសញញ កមមសិទធិឧសសហកមម 
សនធិសញញ ពហុភគី អតថបទ ២-០០៤ (កំណត់សំគល់របស់អនកែកសរមួល)។ 


