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អនុសញញ ទីរកុងប៉រសី 
 សតពីីកិចចករពរកមមសទិធិឧសសហកមម 

២០ មីន ១៨៨៣ 
 
 
 
 
 
 

ែដលបនេធវករែកែរប 
េនទីរកងុ របុយែសល ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ១៩០០ 
េនទីរកងុ វ៉សីុនេតន ចុះៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ១៩១១ 
េនទីរកងុ ឡេអ ចុះៃថងទី៦ ែខធនូ ឆន ំ១៩២៥ 
េនទីរកងុ ឡុង ចុះៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៣៤ 
េនទីរកងុ លីេសបន ចុះៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ំ១៩៥៨ 
និងេនទីរកុង សតុកហូម ចុះៃថងទី១៤ ែខកកកដ ឆន ំ១៩៦៧ 
េហយបនេធវវេិសធនកមម ចុះៃថងទី២៨ ែខតុល ឆន ំ១៩៧៩  
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មតិក∗ 
មរត១:  ករបេងកតសហភព     វសិលភពៃនកមមសិទធិឧសសហកមម   
មរត២:   របរពឹតតិកមមជតិចំេពះពលរដឋៃនរបេទសជសមជិកសហភព  
មរត៣:  របរពឹតតិកមមដូចគន ចំេពះរបេភទបុគគលមួយចំនួនដូចពលរដឋៃន

របេទសកនុងសហភព  
មរត៤:  (ក) ដល់ (ឈ) : របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមន

អតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម  ម៉ក វញិញ បនបរតតកកករ: សិទធិ  
អទិភព  (ឆ) របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករបំែបកសំណំុលិខិត    
េសនសំុ  

មរត៤ សទួន: របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមែដល
បនទទួលចំេពះតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងៗគន   

មរត៤ សទួន៣: របកសនីយបរតតកកកមមៈ  ករបងហ ញេឈម ះតកកករេនកនុងរបកស-   
នីយបរតតកកកមម  

មរត៤ សទួន៤: របកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពែដលអចទទួលបនរបកសនីយ-     
បរតតកកកមមកនុងករណីែដលចបប់ករមិតករលក់ 

មរត៥: (ក) របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលទំនិញ ករមិនេធវអជីវកមម 
ឬេធវអជីវកមមមិនបនេពញេលញ    អជញ ប័ណណបញជ    
(ខ) គំនូរឧសសហកមមៈ ករមិនេធវអជីវកមម   ករនំចូលទំនិញ  
(គ) ម៉កៈ ករមិនេរបរបស់  ទរមង់េផសងៗៃនម៉ក  ករេរបរបស់
េដយសហកមមសិទធិករ 
(ឃ) របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថ-
របេយជន៍ ម៉ក  គំនូរឧសសហកមមៈ សញញ សំគល់  

មរត៥ សទួន២: កមមសិទធិឧសសហកមមទំងអស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់
កៃរមកំណត់េដមបីរកសសិទធិរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតល់សិទធិ
េឡងវញិ  

មរត៥ សទួន៣: របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរត-
តកកកមម ែដលជែផនកៃន នវ អកសយន ឬយនយនត  

                                                 
∗ មតិកេនះរតូវបនបែនថមេដមបីជជំនួយដល់អនកអនបុ៉េណណ ះ។ កនុងអតថបទចុះហតថេលខៃនអនុសញញ េនះគម នមតិក
េនះេទ។ 
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មរត៥ សទួន៤: របកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលែដលផលិតេដយ
ដំេណ រផលិតកមមែដលបនទទួលកិចចករពរេដយរបកសនីយបរត-
តកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូល 

មរត៥ សទួន៥: គំនូរឧសសហកមម  
មរត៦: ម៉កៈ លកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ី ឯករជយៃនកិចចករពរម៉កែដលដូចគន

កនុងរបេទសេផសងៗគន   
មរត៦ សទួន:   ម៉កៈ ម៉កលប ី 
មរត៦ សទួន៣: ម៉កៈ ករហមឃត់ចំេពះ សញញ ជតិ រតផលូវករ និងនិមិតតសញញ ៃន  

អងគករអនតររដឋ ភិបល  
មរត៦ សទួន៤: ម៉កៈ ករេផទរសិទធិៃនម៉ក  
មរត៦ សទួន៥: ម៉កៈ កិចចករពរម៉កែដលបនចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយៃនរបេទស

េផសងៗេទៀតៃនសហភព  
មរត៦ សទួន៦: ម៉កៈ េសវសញញ   
មរត៦ សទួន៧: ម៉កៈ ករចុះបញជ ីេដយភន ក់ងរ ឬតំណងៃនមច ស់ម៉កេដយគម ន

ករអនុញញ តពីមច ស់ម៉ក  
មរត៧:  របេភទៃនទំនិញែដលពក់ម៉ក 
មរត៧ សទួន:  ម៉កៈ ម៉កសមូហភព  
មរត៨:  ពណិជជនម  
មរត៩: ម៉ក ពណិជជនមៈ កររបឹអូសទំនិញនំចូល ។ល។ ែដលពក់ម៉កឬ

ពណិជជនមខុសចបប់ 
មរត១០: ករចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវ : កររបឹអូសករនំចូល ។ល។ នូវ

ទំនិញែដលចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវពីរបភពេដម ឬអតតសញញ ណ
របស់ផលិតករ  

មរត១០ សទួន: កររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់  
មរត១០ សទួន៣: ម៉ក ពណិជជនម ករចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវ កររបកួតរបែជង

មិនេសម ះរតង់ៈ វធិនករេដះរសយ  សិទធិបតឹង  
មរត១១: តកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម    

ម៉កៈ កិចចករពរបេណត ះអសននកនុងពិពណ៌អនតរជតិមួយចំនួន  
មរត១២:  េសវកមមជតិពិេសសចំេពះកមមសិទិធឧសសហកមម 
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មរត១៣: សននិបតៃនសហភព  
មរត១៤: គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ  
មរត១៥: ករយិល័យអនតរជតិ  
មរត១៦:  ហិរញញវតថុ  
មរត១៧: វេិសធនកមម មរត១៣ ដល់ មរត១៧  
មរត១៨: ករែកែរប មរត១ដល់មរត១២ និងមរត១៨ដល់មរត៣០ 
មរត១៩: កិចចរពមេរពៀងពិេសស  
មរត២០: ករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកេដយរបេទសទំងឡយៃនសហ

ភព  ករចូលជធរមន  
មរត២១: ករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភព   ករចូលជធរមន  
មរត២២: វបិកៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិក  
មរត២៣: ករចូលជសមជិកកនុងចបប់មុនៗ 
មរត២៤: ែដនដី  
មរត២៥: ករអនុវតតន៍អនុសញញ េនថន ក់ជតិ  
មរត២៦: កររបកសដកខលួនេចញ 
មរត២៧: ករអនុវតតចបប់មុនៗ 
មរត២៨: ជេមល ះ 
មរត២៩: ករចុះហតថេលខ ភស មុខងរៃនករតមកល់  
មរត៣០: អនតរបបញញតតិ  
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មរត ១ 
[[[[ករបេងកតសហភព ករបេងកតសហភព ករបេងកតសហភព ករបេងកតសហភព                 វសិលភពៃនកមមវសិលភពៃនកមមវសិលភពៃនកមមវសិលភពៃនកមមសិទធិឧសសហកមមសិទធិឧសសហកមមសិទធិឧសសហកមមសិទធិឧសសហកមម1111    ]]]]    

១- របេទសជសមជិកទំងឡយៃនអនុសញញ េនះ រតូវបេងកតសហភពេដមបី
ករពរកមមសិទធិឧសសហកមម។ 

២- កមមសិទធិឧសសហកមម មនកមមវតថុករពរ របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរត
មូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម ម៉ក េសវសញញ  ពណិជជនម ករសមគ ល់
របភព ឬករេហតមរបភពេដម និងកររបឆំងនឹងកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់។ 

៣- កមមសិទធិឧសសហកមមរតូវយល់កនុងន័យទូលយ េហយរតូវអនុវតតមិនរតឹមែត
ចំេពះវស័ិយឧសសហកមមនិងពណិជជកមមបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតរតូវអនុវតតផងែដរកនុងវស័ិយ
ឧសសហកមមកសិកមមនិងឧសសហកមមចំរ៉ញ់ និងចំេពះផលិតផលករណុកមមឬរល់
ផលិតផលធមមជតិ ដូចជ រស  ធញញជតិ ថន ំជក់  សតវពហនៈ  ែរ ៉ទឹកែរ ៉រសេបៀ ផក  និង 
េមសមី។  

៤- របកសនីយបរតតកកមមរតវូរមួបញចូ លនូវរបេភទេផសងៗៃនរបកសនីយបរតតកក-
កមមឧសសហកមម ែដលទទួលសគ ល់េដយចបប់ៃនរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសហ-
ភព ដូចជរបកសនីយតកកកមមៃនករនំចូល របកសនីយបរតកតកកមមេលករអភិវឌឍន៍  
តកកកមមចស់ របកសនីយបរតតកកកមមេលករបែនថមថមី និង វញិញ បនបរតេលករបែនថម      
ថមី។ល។ 

មរត២ 
[[[[    របរពឹតតិកមមជតិចំេពះរបរពឹតតិកមមជតិចំេពះរបរពឹតតិកមមជតិចំេពះរបរពឹតតិកមមជតិចំេពះពលរដឋពលរដឋពលរដឋពលរដឋៃនរបេទសជសមជិកសហភពៃនរបេទសជសមជិកសហភពៃនរបេទសជសមជិកសហភពៃនរបេទសជសមជិកសហភព    ]]]]    

១- ចំេពះកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម  ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិកសហភព 
រតូវទទួលបនអតថរបេយជន៍ននេនកនុងរបេទសេផសងៗេទៀតៃនសហភព ែដលចបប់
របេទសទំងេនះបនផតល់ឱយដល់របជពលរដឋរបស់េគ កនុងេពលបចចុបបនន ឬនឹងរតូវផតល់ឱយ
នេពលអនគត នូវសិទធិទំងឡយែដលមនែចងជពិេសសកនុងអនុសញញ េនះ េដយគម ន
ករេរ សេអង។ ដូេចនះ ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិកសហភពរតូវទទួលបនកិចចករពរនិង
វធិនករេដះរសយតមចបប់របឆំងនឹងកររេំលភបំពនសិទធិ ដូចគន  េទនឹងពលរដឋៃន
របេទសទំងេនះ    ឱយែតេគរពតមលកខខណខ និងទរមង់នន   ែដលមនកនុងរបេទសទំង 

                                                 
1 ករដក់ចំណងេជងៃនរគប់មរតគឺេដមបីផតល់ភពងយរសួលកនុងករេធវអតតសញញ ណកមមែតបុ៉េណណ ះ។ េនកនុងែដលអតថ
បទចុះហតថេលខ(ភសបរងំ)គម នចំណងេជងេទ។ 
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េនះ។  
២- បុ៉ែនត េដមបកីរពរសិទធិកមមសិទធិឧសសហកមម   មិនតរមូវឱយមនលកខខណឌ  លំេន- 

ឋន ឬ រគឹះសថ នចំេពះពលរដឋៃនរបេទសននរបស់សហភព េនកនុងរបេទសែដលរតវូ
សំុកិចចករពរេនះេទ។ 

៣- រតូវរកសទុកឱយបនជក់លក់ រល់បទបបញញតតិចបប់របេទសនីយមួយៗៃនសហ-
ភព ទក់ទងនឹងនីតិវធីិតុលករ រដឋបល សមតថកិចច និងករកំណត់អសយដឋ នចំេពះករ
ផតល់េសវ ឬ ករចត់តំងភន ក់ងរ ែដលតរមូវេដយចបប់សតីពីកមមសិទធិឧសសហកមម ។  

មរត៣ 
[[[[    របរពឹតតិកមមដូចគនរបរពឹតតិកមមដូចគនរបរពឹតតិកមមដូចគនរបរពឹតតិកមមដូចគន ចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះរបេភទបុគគលមួយចំនួនរបេភទបុគគលមួយចំនួនរបេភទបុគគលមួយចំនួនរបេភទបុគគលមួយចំនួន    ដូចដូចដូចដូចពលរដឋពលរដឋពលរដឋពលរដឋៃនរបេទសកនុងសហភពៃនរបេទសកនុងសហភពៃនរបេទសកនុងសហភពៃនរបេទសកនុងសហភព    ]]]]    

ពលរដឋៃនរបេទសទំងឡយែដលមិនែមនជសមជិកៃនសហភព ែដលមនទី
លំេន ឬ មនរគឹះសថ នឧសសហកមម ឬពណិជជកមម ពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករ េនកនុង
ែដនដីណមួយៃនរបេទសជសមជិកសហភព រតូវទទួលបនរបរពឹតតិកមមដូចគន នឹង
ពលរដឋៃនរបេទសជសមជិកសហភព។  

មរត៤ 
[[[[        ((((កកកក))))    ដល់ ដល់ ដល់ ដល់ ((((ឈឈឈឈ))))    ::::    របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ របកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍             គំនូរគំនូរគំនូរគំនូរ
ឧសសហកមម  ម៉ក វញិញ បនបរតតកកករឧសសហកមម  ម៉ក វញិញ បនបរតតកកករឧសសហកមម  ម៉ក វញិញ បនបរតតកកករឧសសហកមម  ម៉ក វញិញ បនបរតតកកករ    ::::    សិទធិអទិភព សិទធិអទិភព សិទធិអទិភព សិទធិអទិភព                             ((((ឆឆឆឆ))))    របកសនីយបរតតកកកមមៈ របកសនីយបរតតកកកមមៈ របកសនីយបរតតកកកមមៈ របកសនីយបរតតកកកមមៈ 

ករបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុករបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុករបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុករបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុ    ]]]]    
កកកក....----    

 ១- សរមប់ករដក់ពកយសំុកនុងរបេទសដៃទ បុគគល ឬ អនកទទួលសិទធិ ែដលដក់
ពកយសំុចុះបញជ ីយ៉ងរតឹមរតូវ នូវ របកសនីយបរតតកកកមម ឬវញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថ-
របេយជន៍ ឬ គំនូរឧសសហកមម  ឬ ម៉ក េនកនុងរបេទសណមួយៃនសហភព រតូវទទួល
បននូវសិទធិអទិភពកនុងអំឡុងេពលកំណត់ ដូចមនែចងកនុងអនុសញញ េនះ។ 
 ២- ករដក់ពកយសំុែដលសមមូលនឹងករដក់ពកយសំុធមមតថន ក់ជតិ េរកមចបប់
ជតិៃនរបេទសកនុងសហភព ឬ េរកមអនុសញញ េទវភគីឬពហុភគី ែដលបេងកតេឡង
េដយរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសហភព រតូវទទួលបនសិទធិអទិភព។  
 ៣- ករដក់ពកយសំុធមមតថន ក់ជតិ មនន័យថ ករដក់ពកយសំុណមួយែដល
មនលកខណៈរតឹមរតូវ ែដលបេងកតបនជកលបរេិចឆទចំេពះករដក់ពកយែដលបនេធវ
កនុងរបេទសែដលពក់ព័នធ េទះបីេបករដក់ពកយេសនសំុេនះមនលទធផលយ៉ងណក៏  
េដយ។  
ខខខខ....----  ករដក់ពកយសំុបនទ ប់ កនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព   មុនផុតរយៈេពលកំណត់ 
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ខងេល មិនរតូវេធវេមឃភព      េដយមូលេហតុៃនករេធវសកមមភពណមួយ កនុងចេនល ះ 
េពលេនះេទ ជពិេសស ករដក់ពកយសំុេផសងេទៀត ករេបះពុមពផសយ ករេធវអជីវកមម
េលតកកកមម ករដក់លក់ៃនគំនូរចមលង ឬករេរបរបស់ម៉ក។ សកមមភពទំងេនះ មិនអច   
បេងកតបនជសិទធិដល់តតិយជន ឬ កមមសិទធិផទ ល់ខលួនេឡយ។ សិទធិែដលតតិយជនទទួល
បនមុនកលបរេិចឆទៃនសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូង ែដលជមូលដឋ នៃនសិទធិអទិភព រតូវ    
រកសទុកតមបបញញតតិចបប់ជតិនីមួយៗៃនរបេទសកនុងសហភព។  
គគគគ....----    
 ១- រយៈេពលអទិភពដូចែចងខងេល រតូវមនរយៈេពល១២(ដប់ពីរ)ែខចំេពះ
របកសនីយបរតតកកកមមនិងវញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ េហយមនរយៈេពល៦
(របំមួយ)ែខចំេពះគំនូរឧសសហកមម និងម៉ក។ 
 ២- រយៈេពលទំងេនះ រតូវរប់ចប់េផតមពីកលបរេិចឆទៃនករដក់សំណំុលិខិត    
េសនសំុដំបូង។   ៃថងដក់ពកយសំុមិនរតវូរប់បញចូ លកនុងរយៈេពលេនះេទ។ 
 ៣- របសិនេបៃថងចុងេរកយៃនរយៈេពលេនះជៃថងឈប់សរមកផលូវករ ឬ ជៃថង
ែដលករយិល័យបិទមិនទទួលករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុ េនកនុងរបេទសសំុករពររយៈ
េពលេនះ រតូវពនយរហូតដល់ៃថងេធវករបនទ ប់ទីមួយ។  
 ៤- សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់ទក់ទងនឹងកមមវតថុែតមួយ ដូចសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូង
ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី២ខងេល ែដលរតវូបនដក់ពកយសំុេនកនុងរបេទសែតមួយៃន
សហភព រតូវចត់ទុកជសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូង។  កលបរេិចឆទៃនករសំុចុះបញជ ីរតវូជ  
ចំនុចចប់េផតមៃនរយៈេពលអទិភព របសិនេបេនេពលែដលដក់ពកយសំុសំណំុលិខិត 
េសនសំុបនទ ប់ សំណំុលិខិតេសនសំុពីមុនេនះរតូវបនដកយកេទវញិ េបះបង់េចល ឬ
បដិេសធ  េដយមិនដក់ឱយសធរណៈជនដឹង និងេដយមិនេបកសិទធិបនតេទៀត េហយ
របសិនេបសំណំុលិខិតេសនសំុពីមុន មិនទន់រតូវបនចត់ទុកជមូលដឋ នសរមប់អះអង
សិទធិអទិភពេនេឡយ។  េហតុេនះ សំណំុលិខិតេសនសំុមុនេនះ មិនអចចត់ទុកជ      
មូលដឋ នេដមបទីមទរសិទធិអទិភពបនេឡយ។ 
ឃឃឃឃ....----    
 ១- បុគគលែដលចង់ទទួលអតថរបេយជន៍ពីសិទធិអទិភពៃនករដក់ពកយសំុពីមុន 
តរមូវឱយរបកសកលបរេិចឆទៃនករដក់ពកយសំុចុះបញជ ីេនះ និងរបកសរបេទសែដល
បនដក់ពកយសំុ។  របេទសនីមួយៗ រតូវកំណត់កលបរេិចឆទចុងេរកយៃនេសចកតីរបកស 
េនះ។  
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 ២- លកខណៈេដយែឡកទំងេនះ រតូវចុះកនុងករេបះពុមពផសយរបស់អជញ ធរមន
សមតថកិចច េហយជពិេសសកនុងរបកសនីយបរតតកកកមម និងកនុងេសចកតីអធិបបយ។ 
 ៣- របេទសទំងឡយៃនសហភពអចតរមូវឱយបុគគលណមួយែដលរបកសសិទធិ
អទិភព   ផតល់ចបប់ចមលងៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ(េសចកតីអធិបបយ គំនូសបងហ ញ។ល។) 
ែដលបនដក់ពីមុនមក។ ចបប់ចមលងែដលបញជ ក់ថរតឹមរតូវេដយអជញ ធរែដលទទួល
សំណំុលិខិតេសនសំុេនះ មិនតរមូវឱយមនយថភពណមួយេទ េហយអចដក់ពកយសំុ
េដយមិនគិតកៃរម ែតកនុងអំឡុងេពល៣(បី)ែខរប់ចប់ពីករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុ         
បនទ ប់។ របេទសៃនសហភព អចតរមូវឱយសំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់មនភជ ប់មកជមួយ
នូវវញិញ បនបរតែដលមនកលបរេិចឆទសំុចុះបញជ ី េហយែដលេចញេដយអជញ ធរ និងមន
ភជ ប់មកជមួយនូវករបកែរបផងែដរ។  
 ៤- េពលសំុចុះបញជ ីសំណំុលិខិតេសនសំុ មិនតរមូវឱយមនលកខខណឌ ទរមង់េផសងេទៀត 
ចំេពះកររបកសសិទធិអទិភព។ របេទសនីយមួយៗៃនសហភពរតវូកំណត់ផលវបិកៃន
ករមិនេគរពតមលកខខណឌ ទរមង់ែដលមនែចងកនុងមរតេនះ បុ៉ែនតផលវបិកទំងេនះ
អចេធវឱយបត់បង់សិទធិអទិភពែតបុ៉េណណ ះ។  
 ៥- បុ៉ែនត អចទមទរឱយមនភសតុតងបែនថមេទៀតបន។ 
 បុគគលណមួយែដលេរបរបស់សិទធិអទិភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុមុន តរមូវឱយ
កំណត់េលខៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ។ េលខលិខិតេនះរតូវេបះផសយដូចមនែចងកនុងកថ-
ខណឌ ទី២ខងេល។  
ងងងង....----    
 ១- េនេពលគំនូរឧសសហកមមមួយសំុចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយេដយេរបរបស់សិទធិ
អទិភព ៃនករដក់ពកយសំុវញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ រយៈេពលអទិភព
េនះ រតូវដូចគន នឹងរយៈេពលអទិភពែដលមនកំណត់កនុងគំនូរឧសសហកមម។ 
 ២- ជងេនះេទេទៀត អចអនុញញ តឱយដក់ពកយសំុវញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថ-
របេយជន៍កនុងរបេទសមួយ េដយេរបរបស់សិទធិអទិភពៃនសំុណំុលិខិតេសនសំុរបកស-   
នីយបរតតកកកមម េហយរបកសនីយបរតតកកកមមក៏អចេរបរបស់សិទធិអទិភពរបស់វញិញ -      
បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ផងែដរ។  
ចចចច....---- គម នរបេទសណមួយកនុងសហភពអចបដិេសធសិទធិអទិភព ឬសំណំុលិខិតេសនសំុ
របកសនីយបរតតកកកមម េដយមូលេហតុថអនកដក់ពកយបនអះអងអំពីអទិភពេរចន 
េទះបីេបអទិភពទំងេនះមនកនុងរបេទសេផសងៗគន ក៏េដយ ឬេដយមូលេហតុថសំណំុ-
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លិខិតេសនសំុែដលបនអះអងអំពីអទិភពមួយឬេរចនមនធតុមួយឬេរចន ែដលមិនបន
េរៀបរប់កនុងសំណំុលិខិតេសនសំុ ឬ សំណំុលិខិតេសនសំុទំងឡយ ែដលបនទមទរ       
អទិភព។  កនុងករណីទំងពីរេនះរតូវមនកររមួបញចូ លែតមួយៃនតកកកមមតមអតថន័យៃន
ចបប់ជតិរបស់របេទសនីមួយៗ។  
 ចំេពះធតុ ែដលគម នកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុឬកនុងសំណំុលិខិតេសនសំុទំងឡយ 
ែដលបនទមទរអទិភព ករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុបនទ ប់បេងកតឱយមនសិទធិអទិភព
កនុងលកខខណឌ ធមមត។  
ឆឆឆឆ....----    
 ១- របសិនេបកររតតួពិនិតយបងហ ញថសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម
មនតកកកមមេរចនជងមួយ េនះអនកដក់ពកយេសនសំុអចបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុេទជ
សំណំុលិខិតេសនសំុបំែបក េហយអនកដក់ពកយេសនសំុអចរកសកលបរេិចឆទ  ដូចកល
បរេិចឆទសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូង េហយ របសិនេបមន ក៏អចរកសផលរបេយជន៍ៃនសិទធិ
អទិភពបនផងែដរ។  
 ២- តមគំនិតផតួចេផតមរបស់ខលួន អនកដក់ពកយេសនសំុអចបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុ
របកសនីយបរតតកកកមម និងអចរកសកលបរេិចឆទៃនសំណំុលិខិតេសនសំុបំែបកនីមួយៗដូច
កលបរេិចឆទសំណំុលិខិតេសនសំុដំបូង េហយ របសិនេបមន ក៏អចរកសផលរបេយជន៍ៃន
សិទធិអទិភពបនផងែដរ។ របេទសនីមួយៗៃនសហភពមនសិទធិកំណត់លកខខណឌ ៃនករ
អនុញញ តឱយបំែបកសំណំុលិខិតេសនសំុបន។  
ជជជជ....---- អទិភពមិនអចរតូវបនបដិេសធេដយមូលេហតុថធតុមួយចំនួនៃនតកកកមមែដល
បនទមទរសិទធិអទិភព មិនបនកំណត់កនុងេសចកតីអះអងែដលបនសរេសរកនុងសំណំុ
លិខិតេសនសំុកនុងរបេទសេដម េអយែតឯកសរៃនសំណំុលិខិតេសនសំុទំងមូលបនបងហ ញ
ធតុទំងេនះយ៉ងជក់លក់។  
ឈឈឈឈ....----    
 ១- សំណំុលិខិតេសនសំុចំេពះវញិញ បនបរតតកកករែដលបនដក់កនុងរបេទសមួយ 
េដយអនកដក់ពកយេសនសំុ តមជេរមសរបស់ខលួន ែដលមនសិទធិដក់ពកយសំុជរបកស   
នីយបរតតកកកមមឬជវញិញ បនបរតតកកករ បេងកតឱយមនសិទធិអទិភពតមអតថន័យៃនមរត
េនះ កនុងលកខខណឌ ដូចគន  និងអនុភពដូចគន  េទនឹងសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរត
តកកកមម។ 
 ២- កនុងរបេទសមួយ ែដលអនកដក់ពកយេសនសំុ តមជេរមសរបស់ខលួន មនសិទធិដក់ 
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ជរបកសនីយបរតតកកកមម ឬវញិញ បនបរតតកកករ អនុេលមតមបទបបញញតតិៃនមរតេនះ
ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម អនកែដលដក់ពកយសំុវញិញ បនបរតតកក-
ករនឹងទទួលបនសិទធិអទិភព េដយែផអកេលសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម  
វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ ឬ វញិញ បនបរតតកកករ ។  

មរត៤ សទនួ 
[[[[    របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ឯករជយៃនរបកសនីយបរតតកកកមមែដលបនទទួលែដលបនទទួលែដលបនទទួលែដលបនទទួលចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះ                    

តកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងៗៗៗៗគនគនគនគន         ]]]]    
១-  របកសនីយបរតតកកកមម ែដលេសនសំុេនកនុងរបេទសេផសងៗគន  េដយពលរដឋៃន 

របេទសជសមជិកទំងឡយៃនសហភព រតូវឯករជយពីគន  ចំេពះករទទួលបន    
របកសនីយបរតតកកកមមេលតកកកមមែតមួយកនុងរបេទសេផសងៗគន េនះ េទះបីជរបេទសជ
សមជិកសហភពឬមិនែមនក៏េដយ។ 
 ២- បទបបញញតតិខងេលេនះរតូវបករសយកនុងន័យទូលយ ជពិេសសកនុងលកខណៈ
ែដលរបកសនីយបរតតកកកមមែដលេសនសំុកនុងអំឡុងេពលអទិភព រតូវឯករជយ ទំង     
មូលេហតុេមឃភពនិងករបត់បង់សិទធិ និងទំងកនុងអំឡុងេពលធមមត។ 
 ៣- បទបបញញតតិេនះរតូវអនុវតតចំេពះ របកសនីយបរតតកកកមមែដលមនពីមុន     
ទំងអស់ េពលបទបបញញតតិេនះចូលជធរមន។ 
 ៤- ដូចគន េនះែដរ ចំេពះរបេទសែដលចូលជសមជិកថមីទំងឡយ បទបបញញតតិេនះ
រតូវអនុវតតចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមែដលមនពីមុនទំងឡយ េពលចូលជសម-      
ជិក ។ 
 ៥- របកសនីយបរតតកកកមម ែដលបនទទួលផលរបេយជន៍ពីសិទធិអទិភពេន
កនុងរបេទសេផសងៗៃនសហភព រតូវមនរយៈេពលករពរដូចគន េទនឹងរបកសនីយបរត
តកកកមមែដលបនដក់ពកយសំុ ឬបនផតល់ឱយ េដយគម នទទួលផលរបេយជន៍ពីសិទធិអទិ-  
ភព។  

មរត៤ សទនួ ៣ 
[[[[    របកសនីយបរតតកកកមមៈរបកសនីយបរតតកកកមមៈរបកសនីយបរតតកកកមមៈរបកសនីយបរតតកកកមមៈ    ករករករករដក់ដក់ដក់ដក់េឈម ះេឈម ះេឈម ះេឈម ះតកកករេនកនុងរបកសនីយបរតតកកករេនកនុងរបកសនីយបរតតកកករេនកនុងរបកសនីយបរតតកកករេនកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមតកកកមមតកកកមមតកកកមម        ]]]]    

 តកកកររតូវមនសិទធិដក់េឈម ះរបស់ខលួនកនុងរបកសនីយបរតតកកកមម។ 
មរត៤ សទនួ ៤ 

[[[[    របកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ភពែដលែដលែដលែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមមកនុងករណីអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមមកនុងករណីអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមមកនុងករណីអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមមកនុងករណី
ែដលែដលែដលែដលចបប់ចបប់ចបប់ចបប់ករមិតករមិតករមិតករមិតករលក់ករលក់ករលក់ករលក់    ]]]]    

 ករផតល់របកសនីយបរតតកកកមមមិនរតូវបនបដិេសធ េហយរបកសនីយបរតតកក- 
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កមមក៏មិនរតូវបនេធវេមឃភពេដយមូលេហតុថករលក់ផលិតផលឬករលក់ផលិតផល
ៃនដំេណ រករផលិតកមមែដលទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមម ជកមមវតថុៃនកររតឹតបតិឬ
ករករមិតរបស់ចបប់ជតិ។                                                                                                             

មរត៥ 
[[[[        ((((កកកក))))    របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករនំចូលទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញ    ករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមម        ឬេធវអជីវកមមមិនឬេធវអជីវកមមមិនឬេធវអជីវកមមមិនឬេធវអជីវកមមមិន
បនេពញបនេពញបនេពញបនេពញេលញ  េលញ  េលញ  េលញ          អជញ ប័ណណបញជអជញ ប័ណណបញជអជញ ប័ណណបញជអជញ ប័ណណបញជ     ((((ខខខខ) ) ) ) គំនូរគំនូរគំនូរគំនូរឧសសហកមមៈ ឧសសហកមមៈ ឧសសហកមមៈ ឧសសហកមមៈ ករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមមករមិនេធវអជីវកមម        ករនំករនំករនំករនំ----                
ចូលចូលចូលចូលទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញ            ((((គគគគ))))    ម៉កៈ ករមិនេរបរបស់  ទរមង់េផសងៗៃនម៉កៈ ករមិនេរបរបស់  ទរមង់េផសងៗៃនម៉កៈ ករមិនេរបរបស់  ទរមង់េផសងៗៃនម៉កៈ ករមិនេរបរបស់  ទរមង់េផសងៗៃនម៉ក  ម៉ក  ម៉ក  ម៉ក  ករករករករេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់    េដយេដយេដយេដយ                                        
សហកមមសិទធិករសហកមមសិទធិករសហកមមសិទធិករសហកមមសិទធិករ    ((((ឃឃឃឃ))))    របកសនីយបរតតកករបកសនីយបរតតកករបកសនីយបរតតកករបកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ កមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ កមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ កមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍                 

ម៉ក  គំនូរឧសសហកមមៈ ម៉ក  គំនូរឧសសហកមមៈ ម៉ក  គំនូរឧសសហកមមៈ ម៉ក  គំនូរឧសសហកមមៈ សញញ សំគល់សញញ សំគល់សញញ សំគល់សញញ សំគល់    ]]]]    
កកកក....----    
 ១- ករនំចូលេដយមច ស់របកសនីយបរតតកកកមមកនុងរបេទស ែដលបនផតល់
របកសនីយបរតតកកកមម នូវទំនិញែដលបនផលិតកនុងរបេទសណមួយៃនសហភពនឹង
មិនេធវឱយបត់បង់សិទធិេលរបកសនីយបរតតកកកមមេឡយ។  
 ២- របេទសនីមួយៗៃនសហភពមនសិទធិចត់វធិនករតមផលូវចបប់ ចំេពះករផតល់ 
អជញ ប័ណណបញជ  េដមបបីងក កររេំលភបំពន ែដលអចេកតេឡងពីករអនុវតតន៍សិទធិផត ច់
មុខែដលបនផតល់េដយរបកសនីយបរតតកកកមម ដូចជករមិនេធវអជីវកមមជេដម។ 
 ៣- ករបត់បង់សិទធិេលរបកសនីយបរតតកកកមមអចេកតមន ែតកនុងករណីែដល
ករផតល់អជញ ប័ណណបញជ មនលកខណៈមិនរគប់រគន់ េដមបីបងក កររេំលភបំពនេនះ។ 
មិនអចបតឹងេធវេមឃភព ឬបតឹងដករបកសនីយបរតតកកកមម មុនផុតរយៈេពល២(ពីរ)ឆន ំ
េដយរប់ចប់ពីេពលផតល់អជញ ប័ណណបញជ ដំបូងេឡយ។  
 ៤- អជញ ប័ណណបញជ មិនអចេសនសំុបនេទេដយមូលេហតុករមិនេធវអជីវកមម ឬ
ករេធវអជីវកមមមិនបនេពញេលញមុនផុតរយៈេពល៤(បួន)ឆន ំ គិតពីកលបរេិចឆទសំុចុះ
បញជ ីៃនករេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម ឬ ៣(បី)ឆន ំគិតពីកលបរេិចឆទផតល់របកសនីយ-  
បរតតកកកមម េដយយកកលបរេិចឆទណមួយែដលផុតកំណត់េរកយេគ។ អជញ ប័ណណបញជ
មិនរតូវបនេចញេអយេទ របសិនេបមច ស់របកសនីយបរតតកកកមមបនបំភលឺពីករមិនេធវ
សកមមភពរបស់ខលួនេដយេហតុផលរតឹមរតវូតមចបប់។  អជញ ប័ណណបញជ េនះរតូវមន  
លកខណៈមិនផត ច់មុខេហយមិនអចេផទរបនេឡយ េទះបីកនុងទរមង់ជអជញ ប័ណណបនតក៏
េដយ េលកែលងែតករេផទរេទែផនកមួយរបស់សហរគស ឬ មូលនិធិពណិជជកមមែដលេធវ
អជីវកមមេលអជញ បញជ េនះ។ 
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 ៥- បទបបញញតតិខងេលេនះ       រតូវអនុវតតដូចគន ចំេពះវញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថ- 
របេយជន៍។ 
ខខខខ....----  កនុងកលៈេទសៈណក៏េដយ   កិចចករពរគំនូរឧសសហកមម     មិនរតូវបត់បង់េឡយ 
 េដយមូលេហតុ ករមិនេធវអជីវកមម ឬេដយករនំចូលនូវទំនិញែដលដូចនឹងទំនិញែដល 
បនករពរ។ 
គគគគ....----    
 ១- កនុងរបេទសណមួយ េបតរមូវឱយមនករេរបរបស់ម៉កែដលបនចុះបញជ ី ករ  
ចុះបញជ ីអចរតូវបនលុបេចលែតកនុងរយៈេពលសមរសបមួយ េហយេបបុគគលែដលពក់
ព័នធមិនបនផតល់េហតុផលសមរសបអំពីករមិនបនេរបរបស់ម៉កេនះ។ 
 ២- ករេរបរបស់ម៉កេដយមច ស់ម៉កកនុងទរមង់ៃនធតុបំែបលង ែដលមិនបណត លឱយ
ផល ស់បតូរលកខណៈអចែញកដច់ពីគន បនៃនម៉កកនុងទរមង់ ែដលបនចុះបញជ ីកនុងរបេទស
ណមួយៃនសហភព មិនេធវឱយេមឃៈចំេពះករចុះបញជ ីេហយក៏មិនបនថយកិចចករពរ
ចំេពះម៉កេនះបនេឡយ។ 
 ៣-  ករេរបរបស់ជន់គន ៃនម៉កដូចគន េលទំនិញែដលដូចគន ឬរសេដៀងគន េដយ
សហរគសឧសសហកមម ឬពណិជជកមមទំងឡយែដលរតូវចត់ទុកថជសហកមមសិទធិករ
ៃនម៉កេនះ តមបទបបញញតតិចបប់ជតិៃនរបេទសែដលអះអងឱយករពរ មិនរតូវររងំដល់
ករចុះបញជ ីឬបនថយកិចចករពរចំេពះម៉កកនុងរបេទសណមួយៃនសហភព ឱយែតករេរប
របស់េនះ មិននំឱយមនករភ័នតរចឡំដល់សធរណៈជននិងមិនផទុយនឹងផលរបេយជន៍
សធរណៈ។ 
ឃឃឃឃ....---- មិនតរមូវឱយមនករបងហ ញ ឬនិេទទសៃនរបកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដល
មនអតថរបេយជន៍ ករចុះបញជ ីម៉ក ឬករតមកល់គំនូរឧសសហកមម េលទំនិញជលកខខណឌ  
េដមបីឱយមនករទទួលសគ ល់សិទធិែដលរតូវករពរេនះេទ។ 

មរត៥ សទនួ 
[[[[    កមមសិទធិឧសសហកមមទំងអស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់កៃរមកមមសិទធិឧសសហកមមទំងអស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់កៃរមកមមសិទធិឧសសហកមមទំងអស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់កៃរមកមមសិទធិឧសសហកមមទំងអស់ៈ រយៈេពលអនុេរគះចំេពះករបង់កៃរមេដមបីេដមបីេដមបីេដមបីរកសសិទធិរកសសិទធិរកសសិទធិរកសសិទធិ

របកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតល់សិទធិេឡងវញិរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតល់សិទធិេឡងវញិរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតល់សិទធិេឡងវញិរបកសនីយបរតតកកកមមៈ ករផតល់សិទធិេឡងវញិ ]]]] 
១- រយៈេពលអនុេរគះមិនតិចជង៦(របំមួយ)ែខ   រតូវបនអនុញញ តចំេពះករបង់ 

កៃរមែដលបនកំណត់េដមបីរកសសិទធិកមមសិទធិឧសសហកមម េលកែលងែតចបប់ជតិែចងអំពី
ករបង់កៃរមបែនថម។ 

២- របេទសទំងឡយៃនសហភព   មនសិទធិកំណត់     ករផតល់សិទធិេឡងវញិេល 
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របកសនីយបរតតកកកមម ែដលបត់សុពលភពេដយមូលេហតុមិនបង់កៃរម។ 
មរត៥ សទនួ ៣ 

        [[[[    របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម របកសនីយបរតតកកកមមៈ ឧបករណ៍ករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមម ែដលែដលែដលែដលជែផនកជែផនកជែផនកជែផនក
ៃនៃនៃនៃន    នវ អកសយន ឬយនយនតនវ អកសយន ឬយនយនតនវ អកសយន ឬយនយនតនវ អកសយន ឬយនយនត    ]]]]    

 កនុងរបេទសណមួយៃនសហភព  ករេរបរបស់ដូចខងេរកម       មិនរតូវចត់ទុក 
ជកររេំលភបំពនសិទធិមច ស់របកសនីយបរតតកកកមមៈ 
 ១- ករេរបរបស់េលនវៃនរបេទសេផសងៃនសហភពនូវឧបករណ៍ែដលករពរ
េដយរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងតួៃននវ េនកនុងម៉សីុន រក៉ សពឺនិងឧបករណ៍
បនទ ប់បនសំេផសងេទៀត េនេពលែដលនវេនះចូលចតជបេណត ះអសនន ឬេដយឧបទទវ-
េហតុកនុងែដនទឹកៃនរបេទសេនះ ឱយែតឧបករណ៍ទំងេនះរតវូបនេរបរបស់សរមប់ែត
តរមូវករៃននវ។ 
 ២- ករេរបរបស់ឧបករណ៍ែដលជកមមវតថុករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមមេន
កនុងករជួសជុល ឬកនុងដំេណ រករៃនអកសយន យនយនតៃនរបេទសេផសងៃនសហភព 
ឬៃនឧបករណ៍បនទ ប់បនសំេផសងេទៀតៃនអកសយន ឬយនយនត េនេពលែដលអកស
យនឬយនយនតទំងេនះចូលចតជបេណត ះអសនន ឬេដយឧបទទវេហតុកនុងរបេទស
េនះ។  

មរត៥ សទនួ ៤ 
[[[[    របកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលរបកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលរបកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលរបកសនីយបរតកតកកមមៈ ករនំចូលផលិតផលែដលែដលែដលែដលផលិតេដយដំេណ រផលិតេដយដំេណ រផលិតេដយដំេណ រផលិតេដយដំេណ រករករករករផលិតកមមផលិតកមមផលិតកមមផលិតកមម

ែដលែដលែដលែដលបនបនបនបនទទួលទទួលទទួលទទួលរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូលរបកសនីយបរតតកកកមមេនកនុងរបេទសនំចូល    ]]]]    
 េនេពលែដលផលិតផលមួយ រតូវបននំចូលកនុងរបេទសមួយៃនសហភពែដល
ដំេណ រករផលិតកមមរតូវបនករពរេដយរបកសនីយបរតតកកកមមចំេពះករផលិតផលិត 
ផលេនះ មច ស់របកសនីយបរតតកកកមមមនសិទធិរគប់យ៉ងចំេពះផលិតផលនំចូលែដល
ចបប់ៃនរបេទសនំចូលបនផតល់ឱយ េលមូលដឋ នៃនដំេណ រករផលិតកមម ចំេពះផលិតផល
ផលិតកនុងរបេទសេនះ។ 

មរត៥ សទនួ ៥ 
[ [ [ [ គំនូរឧសសហកមមគំនូរឧសសហកមមគំនូរឧសសហកមមគំនូរឧសសហកមម    ]]]]    

 គំនូរឧសសហកមមរតវូបនករពរេនកនុងរបេទសទំងឡយៃនសហភព។ 
មរត៦ 

[[[[    ម៉កៈ លកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ីម៉កៈ លកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ីម៉កៈ លកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ីម៉កៈ លកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ី    ឯករជយៃនកិចចករពរម៉កឯករជយៃនកិចចករពរម៉កឯករជយៃនកិចចករពរម៉កឯករជយៃនកិចចករពរម៉កែដលដូចគនែដលដូចគនែដលដូចគនែដលដូចគន កនុងរបេទសកនុងរបេទសកនុងរបេទសកនុងរបេទស                                            
េផសងេផសងេផសងេផសងៗៗៗៗគនគនគនគន     ]]]]    
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 ១- លកខខណឌ សរមប់ករដក់ពកយ និងចុះបញជ ីម៉ករតូវកំណត់កនុងរបេទសនីមួយៗ 
ៃនសហភពេដយចបប់ជតិរបស់ខលួន។  
 ២- មយ៉ងវញិេទៀត ករដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីម៉ក ែដលេធវេឡងេដយពលរដឋៃន
របេទសរបស់សហភព េនកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀតៃនសហភព មិនអចរតូវបន
បដិេសធ េហយករចុះបញជ ីម៉កមិនរតូវបនេធវេមឃភព េដយមូលេហតុថករដក់ពកយ 
េសនសំុចុះបញជ ី ករចុះបញជ ី ឬករចុះបញជ ីសជថមី មិនបនេធវេនកនុងរបេទសេដម។ 
 ៣- ម៉កែដលបនចុះបញជ ីរតឹមរតូវកនុងរបេទសមួយៃនសហភព រតូវឯករជយពីម៉ក
ែដលបនចុះបញជ ីេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព រមួបញចូ លទំងរបេទសេដម។ 

មរត៦ សទនួ 
[ [ [ [ ម៉កៈ ម៉កលបីម៉កៈ ម៉កលបីម៉កៈ ម៉កលបីម៉កៈ ម៉កលបី    ]]]]    

 ១- របេទសទំងឡយៃនសហភព អចេធវេដយខលួនឯងេបចបប់ជតិអនុញញ ត ឬ 
តមសំេណ របស់ភគីែដលពក់ព័នធ សនយបដិេសធ ឬលុបេចលករចុះបញជ ី និងហម
ឃត់ករេរបរបស់ម៉កណមួយែដលជករែកលង កររតប់តម ករបកែរប ឬករេរប
របស់ ែដលេធវឱយមនករភ័នតរចឡំេទនឹងម៉ក ែដលអជញ ធរមនសមតថកិចចៃនរបេទសៃន
ករចុះបញជ ីបនចត់ទុកជម៉កលបី ែដលជម៉ករបស់បុគគលទទួលបនអតថរបេយជន៍ពី
អនុសញញ េនះ េហយរតូវបនេរបរបស់ចំេពះទំនិញែដលដូចគន ឬរបហក់របែហលគន ។ 
បទបបញញតតិទំងេនះរតូវអនុវតតផងែដរ េនេពលែដលែផនកសំខន់ៃនម៉កេកតេចញមកពីករ
ែកលងម៉កលបីេនះ ឬកររតប់តមែដលេធវឱយមនករភ័នតរចឡំជមួយម៉កលបីេនះ។ 
 ២- ករអនុញញ តចំេពះករេសនសំុលុបេចលម៉កេនះរតូវមនរយៈេពលយ៉ងេហច
ណស់របំ(៥)ឆន ំ េដយរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករចុះបញជ ី។ របេទសទំងឡយៃន  
សហភពអចបញញតតិអំពីរយៈេពលៃនករតវ៉ចំេពះករហមឃត់ៃនករេរបរបស់បន។ 
 ៣- គម នអជញ យុកលចំេពះករេសនសំុលុបេចល ឬករហមឃត់ៃនករេរបរបស់
ម៉កែដលបនចុះបញជ ី ឬម៉កែដលបនេរបរបស់  កនុងេចតនទុចចរតិ។ 

មរត៦ សទនួ ៣ 
[ [ [ [ ម៉កៈ ករហមឃត់ចំេពះម៉កៈ ករហមឃត់ចំេពះម៉កៈ ករហមឃត់ចំេពះម៉កៈ ករហមឃត់ចំេពះ                និមិតតរបូនិមិតតរបូនិមិតតរបូនិមិតតរបូជតិ ជតិ ជតិ ជតិ             រតផលូវករ រតផលូវករ រតផលូវករ រតផលូវករ                 និងនិងនិងនិងនិមិតតនិមិតតនិមិតតនិមិតតរបូរបូរបូរបូៃនអងគករអនតរៃនអងគករអនតរៃនអងគករអនតរៃនអងគករអនតរ                            

រដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបល    ]]]]    
    

 ១- 
  ក- របេទសទំងឡយៃនសហភពយល់រពមបដិេសធ ឬេធវេមឃភពករ
ចុះបញជ ី និងហមឃត់ តមវធិនករសមរសប េដយគម នករអនុញញ តពីអជញ ធរមន
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សមតថកិចច ចំេពះករេរបរបស់ម៉ក ឬធតុរបស់ម៉ក សញញ ជតិ ទង់ជតិ និងនិមិតតរបូជតិ
េផសងៗេទៀតៃនរបេទសទំងឡយកនុងសហភព សញញ និងរតផលូវករែដលបញជ ក់ពីករ
រគប់រគងនិងករធន ែដលអនុម័តេដយរបេទសទំងេនះ  និងកររតប់តមសញញ ទំង
េនះ។ 
  ខ- បទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ក)ខងេល    រតូវអនុវតតផងែដរ ចំេពះសញញ  
ជតិ ទង់ជតិ និងនិមិតតរបូេផសងៗេទៀត អកសរកត់ និងេឈម ះៃនអងគករអនតរជតិអនតររដឋ    
ភិបលែដលរបេទសមួយឬេរចនៃនសហភពជសមជិក េលកែលងែតសញញ ជតិ ទង់-
ជតិ និមិតតរបូេផសងៗេទៀត អកសរកត់ និងេឈម ះ ជកមមវតថុៃនកិចចករពរកនុងកិចចរពមេរពៀង
អនតរជតិជធរមន។ 
  គ- មិនតរមូវឱយរបេទសណមួយៃនសហភពអនុវតតបទបបញញតតិៃនអនុកថ-
ខណឌ (ខ)ខងេល ែដលេធវឱយប៉ះពល់ដល់មច ស់សិទធិសុចចរតិ មុនករចូលជធរមនៃនអនុ-
សញញ េនះកនុងរបេទសេនះ។ មិនតរមវូឱយរបេទសទំងឡយៃនសហភពអនុវតតបទបបញញតតិ
េនះ េនេពលែដលករេរបរបស់ ឬករចុះបញជ ីដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)ខងេល 
មិនេធវឱយសធរណៈជនយល់ថមនទំនក់ទំនងរវងអងគករេនះនិងសញញ ជតិ ទង់ជតិ 
និមិតតរបូេផសងៗ អកសរកត់ និងេឈម ះ  ឬរបសិនេប ករេរបរបស់ ឬករចុះបញជ ី មិនេធវឱយ
សធរណៈជនភ័នតរចឡំថមនទំនក់ទំនងរវងអនកេរបរបស់ និងអងគករ។ 
 ២- ករហមឃត់ករេរបរបស់សញញ និងរតផលូវករ ែដលបញជ ក់ពីកររគប់រគងនិង
ករធន អនុវតតបន ែតកនុងករណីែដលម៉កែដលពក់សញញ េនះ មនេគលេដេរបរបស់
េលទំនិញែដលដូចគន ឬរបហក់របែហលគន ។  
 ៣- 
  ក- េដមបីអនុវតតបទបបញញតតិទំងេនះ របេទសទំងឡយៃនសហភព យល់
រពមជូនដំណឹងឱយគន េទវញិេទមក តមរយៈករយិល័យអនតរជតិ នូវបញជ ីៃននិមិតតរបូជតិ  
សញញ និងរតផលូវករែដលបញជ ក់ពីកររគប់រគងនិងករធន។ េដមបឱីយមរតេនះករពរ 
របេទសទំងឡយ ដក់  ឬអចដក់ករមិតខលះឬទំងរសងុ និងរល់ករែកែរបននកនុងបញជ ី
េនះបន។ របេទសនីមួយៗៃនសហភពរតវូផតល់ដល់សធរណៈនូវបញជ ីៃនករជូនដំណឹង
ទំងេនះកនុងរយៈេពលមួយសមរសប។  

បុ៉ែនត មិនតរមូវឱយជូនដំណឹងេទចំេពះទង់ជតិៃនរដឋនីមួយៗ។ 
  ខ- បទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ខ) ៃនកថខណឌ (១) ៃនមរតេនះ រតូវអនុវតត
ែតចំេពះសញញ ជតិ ទង់ជតិ និមិតតរបូេផសងៗេទៀត អកសរកត់ និង    េឈម ះៃនអងគករអនតរ- 
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ជតិអនតររដឋ ភិបល  េនេពលែដលអងគករេនះ   បនជូនដំណឹងេទរបេទសទំងឡយៃន 
សហភពតមរយៈករយិល័យអនតរជតិ។ 
 ៤- កនុងរយៈេពល១២ែខរប់ចប់ពីេពលបនទទួលករជូនដំណឹង របេទសណមួយ 
ៃនសហភព អចបញជូ នលិខិតបដិេសធរបស់ខលួន តមរយៈករយិល័យអនតរជតិេទ
របេទស ឬេទអងគករអនតរជតិអនតររដឋ ភិបលែដលពក់ព័នធ។  
 ៥- ចំេពះទង់ជតិៃនរដឋ វធិនែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី១ខងេល រតូវអនុវតត
ែតចំេពះម៉កែដលបនចុះបញជ ីេរកយៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩២៥។ 
 ៦- ចំេពះនិមិតតរបូជតិេរកពីទង់ជតិ   ចំេពះសញញ និងរតផលូវករៃនរបេទសៃន
សហភព និងចំេពះសញញ ជតិ ទង់ជតិ និមិតតរបូេផសងៗេទៀត អកសរកត់និងេឈម ះៃនអងគ
ករអនតរជតិអនតររដឋ ភិបល បទបបញញតតិទំងេនះរតូវអនុវតតែតចំេពះម៉កែដលបន    ចុះ
បញជ ីកនុងរយៈេពលេលសពី ២(ពីរ)ែខបនទ ប់ពីទទួលបនករជូនដំណឹង ដូចមនែចងកនុង  
កថខណឌ ទី៣ខងេល។ 
 ៧- កនុងករណីៃនេចតនទុចចរតិ របេទសទំងឡយមនសិទធិលុបេចលម៉កែដល
មននិមិតតរបូ សញញ និងរតជតិ េទះបីរតវូបនចុះបញជ ីមុនៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩២៥     ក៏
េដយ។ 
 ៨- ពលរដឋៃនរបេទសណមួយែដលរតូវបនអនុញញ តឱយេរបរបស់និមិតតរបូ សញញ
និងរតជតិៃនរបេទសរបស់ពួកេគ អចេរបរបស់សញញ ទំងេនះបន េទះបីេបសញញ
ទំងេនះដូចគន េទនឹងសញញ ៃនរបេទសដៃទេទៀតក៏េដយ។ 
 ៩- របេទសទំងឡយៃនសហភព សនយហមឃត់ករេរបរបស់េដយគម នករ
អនុញញ តកនុងពណិជជកមមនូវសញញ ជតិៃនរបេទសដៃទកនុងសហភព េនេពលែដលករេរប
របស់េនះេធវឱយមនករភ័នតរចឡំចំេពះរបភពេដមៃនទំនិញ។ 
 ១០- បទបបញញតតិខងេលមិនរតូវររងំរបេទសទំងឡយ មិនឱយអនុវតតសិទធិែដល
មនែចងកនុងកថខណឌ ទី៣ៃនមរត៦ សទួន៥ ែផនក(ខ) េដមបីបដិេសធឬេមឃភពករចុះ
បញជ ីម៉កែដលមន សញញ ជតិ ទង់ជតិ និមិតតរបូជតិេផសងៗេទៀត សញញ និងរតផលូវករ 
េដយគម នករអនុញញ ត ែដលអនុម័តេដយរបេទសៃនសហភព ក៏ដូចជសញញ េផសងៗៃន
អងគករអនតរជតិអនតររដឋ ភិបល ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១ ខងេល។ 

មរត៦ សទនួ ៤ 
[ [ [ [ ម៉កៈ ករេផទរសិទធិៃនម៉កម៉កៈ ករេផទរសិទធិៃនម៉កម៉កៈ ករេផទរសិទធិៃនម៉កម៉កៈ ករេផទរសិទធិៃនម៉ក    ]]]]    

 ១- តមចបប់ៃនរបេទសនីមួយៗរបស់សហភព ករេផទរម៉កមនសុពលភពែតកនុង 
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ករណីែដលករេផទរេនះ េធវេឡងកនុងេពលជមួយគន នឹងករេផទរអជីវកមម ឬមូលនិធិ-  
ពណិជជកមម ែដលមនម៉កេនះ។ េដមបីឱយមនសុពលភព ទមទរឱយែផនកៃនអជីវកមមឬ
មូលនិធិពណិជជកមមែដលសថិតេនកនុងរបេទសេនះ រតូវេផទរេទឱយអនុបបទនិក រមួទំងសិទធិ
ផត ច់មុខេដមបផីលិតឬលក់កនុងរបេទសេនះ នូវទំនិញពក់ម៉កែដលបនេផទរេនះ។ 
 ២- បទបបញញតតិេនះ មិនដក់កតពវកិចចេលរបេទសទំងឡយៃនសហភព ឱយទទួល
សគ ល់សុពលភពៃនម៉ក ែដលអនុបបទនិកេរបរបស់ នំឱយមនករភ័នតរចឡំដល់សធរ-
ណៈជន ជពិេសសចំេពះរបភពេដម លកខណៈ ឬគុណភពសំខន់ៃនទំនិញែដលពក់ម៉ក
េនះ។ 

មរត៦ សទនួ ៥ 
[[[[ម៉កៈកិចចករពរម៉កម៉កៈកិចចករពរម៉កម៉កៈកិចចករពរម៉កម៉កៈកិចចករពរម៉កែដលបនែដលបនែដលបនែដលបនចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយចុះបញជ ីកនុងរបេទសមួយ    ៃនៃនៃនៃនរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភពរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភពរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភពរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព    ]]]]    
កកកក....----    
 ១- រល់ម៉កែដលបនចុះបញជ ីរតឹមរតូវកនុងរបេទសេដម នឹងរតូវទទួលចុះបញជ ី និង
ករពរេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព េលកែលងែតចំេពះខដក់លកខខណឌ ដូច
មនែចងកនុងមរតេនះ។ មុនេពលចុះបញជ ីឱយ របេទសទំងេនះអចតរមូវឱយផតល់វញិញ បន  
បរតចុះបញជ ីកនុងរបេទសេដម ែដលេចញេដយអជញ ធរមនសមតថកិចច។ វញិញ បនបរតេនះ
មិនតរមវូឱយមនយថភពេទ។ 
 ២- រតូវបនចត់ទុកជរបេទសេដម គឺរបេទសៃនសហភពែដលអនកដក់ពកយសំុ  
ចុះបញជ ីមនរគឹះសថ នឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករ ឬេបគម ន
រគឹះសថ នទំងេនះកនុងសហភពេទ គឺរបេទសៃនសហភពែដលគត់មនលំេនឋន   ឬេប
គម នលំេនឋនេនកនុងសហភពេទបុ៉ែនតជពលរដឋៃនរបេទសមួយកនុងសហភព គឺរបេទស
ែដលគត់ជពលរដឋេនះ។  
ខខខខ....---- ម៉កែដលែចងកនុងមរតេនះ មិនរតវូបនបដិេសធករចុះបញជ ី ឬេធវេមឃភព េលក
ែលងែតកនុងករណីដូចខងេរកមៈ 
 ១- េនេពលែដលម៉កេនះរេំលភសិទធិ របស់តតិយជនកនុងរបេទសែដលអះអងឱយ
ករពរ។ 
 ២- េនេពលែដលម៉កេនះបត់បង់លកខណៈែញកដច់ពីគន  ឬមនយ៉ងជក់លក់
នូវសញញ ឬករសំគល់ ែដលេនកនុងពណិជជកមម បងហ ញពី របេភទ គុណភព បរមិណ 
េគលេដ តំៃល របភពទីកែនលងៃនទំនិញឬេពលេវលផលិត ឬម៉កទំងេនះបនកល យេទ
ជពកយទូេទកនុងភសណមួយកនុងេពលបចចុបបនន ឬ កនុងករេរបរបស់េដយសុចចរតិេហយ 
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បនកល យេទជករេរបរបស់ជទំលប់   កនុងពណិជជកមមរបស់របេទសែដលអះអងឱយ 
ករពរ។ 
 ៣- េនេពលែដលម៉កេនះ ផទុយនឹងសីលធម៌ឬសណត ប់ធន ប់សធរណៈ េហយជ
ពិេសសនំឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំ។ រតូវយល់ថ ម៉កមួយមិនចត់ទុកថផទុយនឹង      
សណត ប់ធន ប់សធរណៈេដយមូលេហតុែតមួយគត់ថ ម៉កេនះមិនអនុេលមតមបទ
បបញញតតិៃនចបប់សតីពីម៉កេទ េលកែលងែតបទបបញញតតិេនះទក់ទងែតមតងេទនឹងសណត ប់
ធន ប់សធរណៈ។ 
 បុ៉ែនត បទបបញញតតិេនះរតូវេលកែលងចំេពះករអនុវតតៃនមរត១០សទួន។ 
គគគគ....----    
 ១- េដមបីកំណត់ថម៉កមួយអចករពរបន េគរតូវពិចរណេលកលៈេទសៈ      
ជក់ែសតងទំងអស់ ជពិេសសរយៈេពលៃនករេរបរបស់ម៉កេនះ។ 
 ២- មិនអចបដិេសធករចុះបញជ ីម៉កេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភពេដយ
មូលេហតុែតមួយគត់ថ ម៉កេនះខុសពីម៉កែដលបនករពរកនុងរបេទសេដម ចំេពះែត
ធតុែដលមិនផល ស់បតូរលកខណៈែញកដច់ពីគន  េហយមិនប៉ះពល់ដល់អតតសញញ ណៃនម៉ក
កនុងទរមង់ែដលបនចុះបញជ ីេនកនុងរបេទសេដម។ 
ឃឃឃឃ....---- គម នបុគគលណមួយអចទទួលផលរបេយជន៍ពីបទបបញញតតិៃនមរតេនះ របសិនេប
ម៉កែដលបនអះអងឱយករពរ មិនបនចុះបញជ ីេនកនុងរបេទសេដម។ 
ងងងង....---- បុ៉ែនត ករចុះបញជ ីសរជថមីៃនម៉កេនកនុងរបេទសេដម មិនបេងកតឱយមនកតពវកិចចកនុង
ករចុះបញជ ីសរជថមី កនុងរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព ែដលម៉កេនះបនចុះបញជ ីេនះ
េទ។  
ចចចច....---- ផលរបេយជន៍ៃនអទិភពរតូវរកសមិនឱយប៉ះពល់ ចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុចុះបញជ ី
ម៉កែដលបនដក់េនកនុងរយៈេពលកំណត់ៃនមរត៤  េទះបីេបករចុះបញជ ីេនកនុង
របេទសេដម រតូវេធវេឡងបនទ ប់ពីករផុតរយៈេពលេនះក៏េដយ។ 

មរត៦ សទនួ ៦ 
[ [ [ [ ម៉កៈ េសវសញញម៉កៈ េសវសញញម៉កៈ េសវសញញម៉កៈ េសវសញញ     ]]]]    

 របេទសទំងឡយៃនសហភពរតូវករពរេសវសញញ ។ របេទសទំងេនះ មិនតរមូវ
ឱយែចងអំពីករចុះបញជ ីេសវសញញ េឡយ។ 

មរត៦ សទនួ ៧ 
[ [ [ [ ម៉កៈ ករចុះបញជ ីម៉កៈ ករចុះបញជ ីម៉កៈ ករចុះបញជ ីម៉កៈ ករចុះបញជ ីេដយេដយេដយេដយភន ក់ងរ ឬតំណងភន ក់ងរ ឬតំណងភន ក់ងរ ឬតំណងភន ក់ងរ ឬតំណងៃនៃនៃនៃនមច ស់ម៉កមច ស់ម៉កមច ស់ម៉កមច ស់ម៉កេដយគម នករអនុញញ តេដយគម នករអនុញញ តេដយគម នករអនុញញ តេដយគម នករអនុញញ តពីពីពីពីមច ស់មច ស់មច ស់មច ស់

ម៉កម៉កម៉កម៉ក    ]]]]    
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 ១- របសិនេបភន ក់ងរឬតំណងមច ស់ម៉កៃនរបេទសមួយរបស់សហភព េសនសំុចុះ 
បញជ ីម៉កកនុងនមគត់ផទ ល់េនកនុងរបេទសមួយឬេរចនៃនសហភព េដយគម នករ
អនុញញ តពីមច ស់ម៉ក់ មច ស់ម៉កមនសិទធិជំទស់នឹងករេសនសំុចុះបញជ ីឬអចទមទរឱយ
លុបេចល ឬេលកែលងែត ភន ក់ងរ ឬតំណងបនេលកេហតុផលករពរសកមមភពរបស់
គត់ កនុងករេផទរសិទធិេដមបីជរបេយជន៍របស់មច ស់ម៉កកនុងករចុះបញជ ី របសិនេបចបប់ៃន 
របេទសេនះអនុញញ ត។ 
 ២- េលកែលងបទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី១ខងេល មច ស់ម៉កមនសិទធិជំទស់ករ
េរបរបស់ម៉កេដយភន ក់ងរ ឬតំណងេដយគម នករអនុញញ តឱយេរបរបស់ពីមច ស់ម៉ក។ 
 ៣- ចបប់ជតិអចបញញតតិអំពីរយៈេពលកំណត់សមរសបមួយ េដមបីឱយមច ស់ម៉ក     
អនុវតតសិទធិដូចមនែចងកនុងមរតេនះ។ 

មរត៧ 
[ [ [ [ ម៉ម៉ម៉ម៉កៈ កៈ កៈ កៈ របេភទៃនរបេភទៃនរបេភទៃនរបេភទៃនទំនិញែដលទំនិញែដលទំនិញែដលទំនិញែដលពក់ពក់ពក់ពក់ម៉កម៉កម៉កម៉ក    ]]]]    

 លកខណៈៃនទំនិញែដលម៉ករតូវបំពក់ មិនែមនជឧបសគគកនុងករចុះបញជ ីម៉កេទ។ 
មរត៧ សទនួ 

[ [ [ [ ម៉កៈ ម៉កសមូហភពម៉កៈ ម៉កសមូហភពម៉កៈ ម៉កសមូហភពម៉កៈ ម៉កសមូហភព    ]]]]    
 ១- របេទសទំងឡយៃនសហភព សនយទទួលករដក់ពកយសំុចុះបញជ ី និង
ករពរម៉កសមូហភព ែដលជកមមសិទធិរបស់សមគម ែដលបនបេងកតមិនផទុយេទនឹង
ចបប់ៃនរបេទសេដម េទះបីសមគមេនះគម នរគឹះសថ នឧសសហកមម ឬពណិជជកមមក៏    
េដយ។ 
 ២- របេទសនីមួយៗរតវូកំណត់លកខខណឌ េដយែឡកេដមបីករពរម៉កសមូហភព 
េហយអចបដិេសធមិនករពរ របសិនេបម៉កេនះផទុយនឹងផលរបេយជន៍សធរណៈ។ 
 ៣- មយ៉ងវញិេទៀត កិចចករពរម៉កទំងេនះមិនរតូវបនបដិេសធចំេពះសមគម
ណមួយ ែដលបនបេងកតមិនផទុយេទនឹងចបប់ៃនរបេទសេដម េដយមូលេហតុថ
សមគមេនះមិនរតូវបនបេងកតេឡងកនុងរបេទសែដលសំុកិចចករពរ ឬ មិនរតូវបនបេងកត
រសបតមចបប់ៃនរបេទសែដលសំុកិចចករពរេនះ។  

មរត៨ 
[ [ [ [ ពណិជជនមពណិជជនមពណិជជនមពណិជជនម    ]]]]    

 ពណិជជនមរតូវករពរ កនុងរគប់របេទសទំងអស់ៃនសហភពេដយមិនតរមវូឱយ 
ដក់ពកយេសនសំុ ឬចុះបញជ ី េទះជពណិជជនមេនះជែផនក ឬ មិនែមនជែផនកៃនម៉ក        
ក៏េដយ។ 
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មរត៩ 
[ [ [ [ ម៉ក ពណិជជនមៈ កររបឹអូសម៉ក ពណិជជនមៈ កររបឹអូសម៉ក ពណិជជនមៈ កររបឹអូសម៉ក ពណិជជនមៈ កររបឹអូសទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញនំចូល។ល។ នំចូល។ល។ នំចូល។ល។ នំចូល។ល។ ែដលែដលែដលែដលពក់ម៉កឬពណិជជពក់ម៉កឬពណិជជពក់ម៉កឬពណិជជពក់ម៉កឬពណិជជននននមមមមខុសចបប់ខុសចបប់ខុសចបប់ខុសចបប់    ]]]]    

១- ទំនិញែដលពក់ម៉កឬពណិជជនមខុសចបប់ទំងអស់ រតូវរបឹអូសេពលនំចូល
កនុងរបេទសៃនសហភព ែដលករពរម៉កឬពណិជជនមេនះ។ 
 ២- កររបឹអូសរតូវេធវផងែដរកនុងរបេទស     ែដលមនពក់ម៉កខុសចបប់     ឬ   កនុង 
របេទសែដលនំចូលទំនិញ។ 
 ៣- កររបឹអូសរតូវេធវេឡងតមសំេណ របស់រពះរជអជញ  ឬអជញ ធរមនសមតថកិចច
េផសងេទៀត ឬភគីមនរបេយជន៍ េទះជរបូវនតបុគគលឬនីតិបុគគល េដយអនុេលមតម
ចបប់ជតិៃនរបេទសនីមួយៗ។ 
 ៤- អជញ ធរមិនរតូវរបឹអូស ទំនិញែដលឆលងកត់េទ។ 
 ៥- របសិនេបចបប់ៃនរបេទសមួយមិនអនុញញ តឱយរបឹអូសទំនិញែដលនំចូល ករ  
របឹអូសរតូវជំនួសេដយករហមឃត់ករនំចូល ឬេដយកររបឹអូសខងកនុងរបេទសវញិ។ 
 ៦- របសិនេបចបប់ៃនរបេទសមួយមិនអនុញញ ត កររបឹអូសេលករនំចូល ករហម
ឃត់ករនំចូល ឬកររបឹអូសខងកនុងរបេទស រហូតដល់មនករែកែរបចបប់ វធិនករ
ទំងេនះរតវូជំនួសេដយ បណតឹ ង និងវធិនករេដះរសយែដលចបប់ៃនរបេទសេនះបន
ធនចំេពះពលរដឋ។ 

មរត១០ 
[ [ [ [ ករចងអុករចងអុករចងអុករចងអុលលលលបងហបងហបងហបងហ ញមិនរតឹមរតវូញមិនរតឹមរតវូញមិនរតឹមរតវូញមិនរតឹមរតវូ    ::::    កររបឹអូសករនំចូល ។ល។ នូកររបឹអូសករនំចូល ។ល។ នូកររបឹអូសករនំចូល ។ល។ នូកររបឹអូសករនំចូល ។ល។ នូវវវវទំនិញែដលចងអុទំនិញែដលចងអុទំនិញែដលចងអុទំនិញែដលចងអុលលលលបងហបងហបងហបងហ ញញញញ

មិនរតឹមរតវូពីមិនរតឹមរតវូពីមិនរតឹមរតវូពីមិនរតឹមរតវូពីរបភពេដម ឬអតតសញញ ណរបភពេដម ឬអតតសញញ ណរបភពេដម ឬអតតសញញ ណរបភពេដម ឬអតតសញញ ណរបស់របស់របស់របស់ផលិតករផលិតករផលិតករផលិតករ    ]]]]    
 ១- បទបបញញតតិៃនមរតខងេល រតូវអនុវតតកនុងករណីៃនករេរបរបស់េដយផទ ល់  ឬ 
េដយរបេយលៃនករចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវពីរបភពទំនិញ ឬអតតសញញ ណៃនផលិតករ 
ឧសសហករ ឬពណិជជករ។ 
 ២- ផលិតករ ឧសសហករ ឬពណិជជករណមួយ េទះជរបូវនតបុគគលឬនីតិបុគគលកតី
ែដលពក់ព័នធេទនឹងផលិតកមម ឧសសហកមម ឬពណិជជកមមនូវទំនិញទំងេនះ េហយបេងកត
ជករចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវពីរបភព េនកនុងទីតំង ឬកនុងតំបន់ៃនទីតំង ឬកនុងរបេទស
ែដលមនករចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតូវពីរបភព ឬកនុងរបេទសែដលមនករេរបរបស់ករ
ចងអុលបងហ ញមិនរតឹមរតវូពីរបភព  កនុងករណីទំងេនះ រតូវចត់ទុកជភគីមនរបេយជន៍។ 

មរត១០ សទនួ 
[ [ [ [ កររបកួតរបែជកររបកួតរបែជកររបកួតរបែជកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ងមិនេសម ះរតង់ងមិនេសម ះរតង់ងមិនេសម ះរតង់    ]]]]    
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 ១- របេទសទំងឡយៃនសហភព រតូវធនឱយពលរដឋរបស់ខលួននូវកិចចករពរ
របកបេដយរបសិទធិភពរបឆំងនឹងអំេពៃនកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់។ 
 ២- អំេពៃនកររបកួតរបែជងណ ែដលផទុយពីករអនុវតតេទៀងរតង់េនកនុងវស័ិយ
ឧសសហកមមឬពណិជជកមម រតូវចត់ទុកជអំេពៃនកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់។ 
 ៣- ទេងវទំងឡយដូចខងេរកម រតូវហមឃត់ៈ 
  (១)  អំេពទំងឡយ ែដលបេងកតឱយមនករភ័នតរចឡំ   តមមេធយបយណ 
មួយជមួយសហរគសពណិជជកមម  ជមួយទំនិញ ឬ  ជមួយសកមមភពឧសសហកមម  ឬ 
ពណិជជកមម ៃនគូររបកួតរបែជង។ 
  (២) ករេពលអះអងមិនរតឹមរតូវ កនុងពណិជជកមមែដលេធវឱយខូចេករ ត�េឈម ះ
សហរគស ទំនិញ ឬសកមមភពឧសសហកមមឬពណិជជកមមៃនគូររបកួតរបែជង។ 
  (៣) ករបញជ ក់ឬករេពលអះអង ែដលបនេរបរបស់កនុងពណិជជកមម 
ែដលអចេធវឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំអំពី របេភទ  ដំេណ រករផលិត លកខណៈ ភពសម
រសបសរមប់េគលបំណង ឬបរមិណ ៃនទំនិញ។  

មរត១០ សទនួ ៣ 
[ [ [ [ ម៉ក ពណិជជនម ករចងអុម៉ក ពណិជជនម ករចងអុម៉ក ពណិជជនម ករចងអុម៉ក ពណិជជនម ករចងអុលលលលបងហ ញបងហ ញបងហ ញបងហ ញមិនរតឹមរតវូមិនរតឹមរតវូមិនរតឹមរតវូមិនរតឹមរតវូ    កររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ៈកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ៈកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ៈកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ៈ    វធិនករវធិនករវធិនករវធិនករ

េដះរសយ េដះរសយ េដះរសយ េដះរសយ         សិទធិបតឹងសិទធិបតឹងសិទធិបតឹងសិទធិបតឹង    ]]]]    
 ១-  របេទសទំងឡយៃនសហភព   រតូវសនយធន  ឱយពលរដឋរបស់របេទស
េផសងៗេទៀតៃនសហភព នូវវធិនករេដះរសយសមរសបតមផលូវចបប់ឱយមនរបសិទធ
ភព េដមបីបរងក បនូវអំេពទំងឡយដូចមនែចងកនុងមរត៩ មរត១០ និងមរត១០     
សទួន។ 
 ២- របេទសទំងឡយៃនសហភព រតូវសនយ បេងកតវធិនករែដលអនុញញ តឱយ  
សហព័នធនិងសមគមែដលតំណងឱយឧសសហករ ផលិតករ ឬ ពណិជជករែដលមនផល
របេយជន៍  ឱយែតករបេងកតសហព័នធនិងសមគមទំងេនះមិនផទុយនឹងចបប់ៃនរបេទស
េនះ េដមបចីត់វធិនករតមផលូវតុលករ ឬចំេពះមុខអជញ ធររដឋបល    កនុងេគលបំណង
បរងក បអំេពទំងឡយដូចមនែចងកនុងមរត៩ មរត១០ និងមរត១០សទួន  កនុង
លកខខណឌ ែដលចបប់ៃនរបេទសែដលអះអងឱយករពរេនះ អនុញញ តឱយេធវែបបេនះចំេពះ
សហព័នធនិងសមគមៃនរបេទសេនះ។ 

មរត១១ 
[ [ [ [ តកកកមម វ ិតកកកមម វ ិតកកកមម វ ិតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសញញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសញញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសញញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម ម៉កៈ កិចចករពរហកមម ម៉កៈ កិចចករពរហកមម ម៉កៈ កិចចករពរហកមម ម៉កៈ កិចចករពរ        

                                            បេណត ះអសននបេណត ះអសននបេណត ះអសននបេណត ះអសននកនុងកនុងកនុងកនុងពិពណ៌អនតរជតិពិពណ៌អនតរជតិពិពណ៌អនតរជតិពិពណ៌អនតរជតិមួយចំនួនមួយចំនួនមួយចំនួនមួយចំនួន    ]]]] 
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 ១- េដយអនុេលមតមចបប់ជតិ របេទសទំងឡយៃនសហភពរតូវករពរជ    
បេណត ះអសននចំេពះតកកកមមែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរត  
មូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម និងម៉ក ចំេពះទំនិញែដលដក់តំងជផលូវករ 
ឬ កនុងពិពណ៌អនតរជតិែដលទទួលសគ ល់ជផលូវករ ែដលេធវេឡងកនុងែដនដីណមួយៃន
របេទសទំងេនះ។ 
 ២- កិចចករពរជបេណត ះអសននេនះ មិនពនយរយៈេពល   ដូចមនែចងកនុងមរត៤ 
េទ។ េរកយមក របសិនេប មនករអះអងអំពីសិទធិអទិភព  អជញ ធរៃនរបេទសណមួយ 
អចែចងថ រយៈេពលេនះរតូវចប់េផតមពីកលបរេិចឆទៃនករបងហ ញទំនិញកនុងពិពណ៌។ 
 ៣- េដមបីជភសតុតងៃនអតតសញញ ណរបស់ទំនិញ ែដលដក់តំងនិងជភសតុតងៃន
កលបរេិចឆទករបងហ ញទំនិញ របេទសនីមួយៗអចតរមូវឱយមនឯកសរជភសតុតងនន 
េបយល់ថចំបច់។ 

មរត១២ 
[ [ [ [ េសវកមមេសវកមមេសវកមមេសវកមមជតិពិេសសចំេពះជតិពិេសសចំេពះជតិពិេសសចំេពះជតិពិេសសចំេពះកមមសិទធិឧសសហកមមកមមសិទធិឧសសហកមមកមមសិទធិឧសសហកមមកមមសិទធិឧសសហកមម    ]]]]    

 ១-របេទសនីមួយៗៃនសហភព សនយបេងកតឱយមនេសវកមមពិេសស ចំេពះកមម-
សិទធិឧសសហកមម និងករយិល័យកណត លមួយ េដមបីទក់ទងជមួយ សធរណៈជន 
ចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមម វញិញ បនបរតមូ៉ែដលមនអតថរបេយជន៍ គំនូរឧសសហកមម 
និងម៉ក។ 
 ២- េសវកមមេនះរតូវេបះពុមពផសយជរពឹតតិប័រតផលូវករ េហយឱយេទៀងទត់ៈ 
  ក- េឈម ះមច ស់របកសនីយបរតតកកកមម  និងករបងហ ញេដយសេងខបៃន  
តកកកមមែដលទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមម។ 
  ខ- ករផលិតេឡងវញិៃនម៉កែដលបនចុះបញជ ី។ 

មរត១៣ 
[ [ [ [ សសសសននិបតននិបតននិបតននិបតៃនសហភពៃនសហភពៃនសហភពៃនសហភព    ]]]]    

 ១- 
  ក- សហភពរតូវមនសននិបតមួយ ែដលរមួមនរបេទសៃនសហភពែដល
កំណត់កនុងមរត១៣ ដល់មរត១៧។ 
  ខ- រដឋ ភិបលៃនរបេទសនីមួយៗរតូវតំណងេដយរបតិភូមួយរបូ ែដលអច
អមេដយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកស និងអនកជំនញមួយចំនួន។ 
  គ- ករចំណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជបនទុករបស់រដឋ ភិបលែដល
ែតងតំងគណៈរបតិភូេនះ។ 
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 ២- 
   ក- សននិបតរតូវៈ 

(i) ពិភកសរល់បញហ ទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងកររកសនិងករ                
អភិវឌឍន៍ៃនសហភព និងករអនុវតតន៍អនុសញញ េនះ 

(ii) ែណនំអំពីករេរៀបចំសននិសីទែកែរប ជូនករយិល័យអនតរ-                                             
 ជតិកមមសិទធិបញញ (តេទេហថ“ករយិល័យអនតរជតិ”)  ែដល                                                
 បនកំណត់កនុងអនុសញញ សតីពីករបេងកតអងគករកមមសិទធិ     បញញ
ពិភពេលក  ( តេទេហថ  ”អងគករ” ) េដយពិចរណេលមតិ
េយបល់ៃនរបេទសកនុងសហភព ែដលមិនជប់កតពវកិចចតម
មរត១៣ ដល់ មរត១៧ 

(iii) រតូតពិនិតយ និងអនុម័តរបយករណ៍ និងសកមមភពែដលទក់ទង
នឹងសហភពៃនអគគនយករបស់អងគករ េហយែណនំតមករ
ចំបច់ដល់អគគនយកែដលទក់ទងនឹងបញហ ៃនសមតថកិចចរបស់
សហភព 

(iv) េបះេឆន តេរជសេរ សសមជិកៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិរបស់
សននិបទ 

(v) ពិនិតយនិងអនុម័តរបយករណ៍ និងសកមមភពរបស់គណៈកមម ធិ-
កររបតិបតតិ េហយផតល់ករែណនំដល់គណៈកមម ធិករេនះ 

(vi) កំណត់កមមវធីិ អនុម័តថវកិពីរឆន ំមតងៃនសហភព និងអនុម័តករ
បិទបញជ ីគណនី 

(vii) អនុម័តបទបញជ សតីពីហិរញញវតថុរបស់សហភព 
(viii) បេងកតគណៈកមម ធិករជំនញនិងរកមុករងរែដលចំបច់េដមបី

សេរមចេគលបំណងរបស់សហភព 
(ix) កំណត់ឱយចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ កនុងឋនៈជអនកសេងកតករណ៍ 

ចំេពះរបេទសែដលមិនែមនជសមជិកៃនសហភព និងអងគករ 
អនតររដឋ ភិបលនិងអងគករអនតរជតិមិនែមនរដឋ ភិបល 

(x) អនុម័តវេិសធនកមមមរត១៣ ដល់ មរត១៧ 
(xi) ចត់វធិនករសមរសបេផសងេទៀតេដមបីសេរមចេគលបំណង

របស់សហភព 
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(xii) បំេពញមុខងរេផសងេទៀតែដលរសបតមអនុសញញ េនះ 
(xiii) អនុវតតសិទធិ ែដលរបគល់ឱយេដយអនុសញញ សតីពីករបេងកតអងគ-

ករ េបសននិបតយល់រពម។ 
ខ- ចំេពះបញហ ែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍របស់សហភពេផសងេទៀត

ែដលរគប់រគងេដយអងគករ សននិបតរតូវេធវករសេរមច បនទ ប់ពីបនសត ប់េយបល់របស់
គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលៃនអងគករ។ 
 ៣-  
  ក- េលកែលងបទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ខ) របតិភូមន ក់អចជតំណងឱយ
របេទសមួយែតបុ៉េណណ ះ។ 
  ខ- របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលរតូវបនបេងកតជរកុមេរកមលកខ-
ខណឌ ៃនកិចចរពមេរពៀងពិេសស េនកនុងករយិល័យរមួមួយែដលមនចរកិលកខណៈជេស
វជតិកមមសិទធិឧសសហកមមពិេសស ដូចមនែចងកនុងមរត១២ អចតំណងរមួគន េដយ
របេទសែតមួយ កនុងេពលពិភកស ។ 
 ៤- 
  ក- របេទសនីមួយៗជសមជិកៃនសននិបតមនសំេលងេឆន តែតមួយ។ 
  ខ- កូរ ៉មុៃនសននិបតរតូវមនចំនួនពក់កណត លៃនរបេទសជសមជិក។ 
  គ- េលកែលងែតបទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ខ) កនុងសម័យរបជំុនីមួយៗ 
របសិនេបចំនួនរបេទសតំណងមនតិចជង ១/២(មួយភគពីរ) បុ៉ែនតេសមឬេរចនជង១/៣
(មួយភគបី)ៃនរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសននិបត សននិបតអចេធវេសចកតីសរមច
បន បុ៉ែនតេសចកតីសេរមចទំងេនះ រតូវយកមកអនុវតតបន ែតកនុងករណីបនបំេពញ
លកខខណឌ កំណត់ដូចខងេរកម េលកែលងែតេសចកតីសេរមចេនះទក់ទងនឹងនីតិវធីិរបស់
សននិបត។   ករយិល័យអនតរជតិរតូវជូនដំណឹងអំពីេសចកតីសេរមចេនះ េទរបេទស
សមជិកសននិបទទំងឡយែដលអវតតមន និងរតូវអេញជ ញរបេទសទំងេនះ ឱយេបះេឆន ត
ជលយលកខណ៍អកសរឬេបះេឆន តអនុបបវទ កនុងរយៈេពល៣(បី)ែខចប់ពីៃថងជូនដំណឹង។ 
េបផុតរយៈេពលេនះ របសិនេប ចំនួនៃនរបេទសែដលបនេបះេឆន តឬេបះេឆន តអនុបបវទ 
េសមនឹងចំនួនរបេទសែដលខវះ សរមប់កូរ ៉មុកនុងសម័យរបជំុ េសចកតីសេរមចេនះនឹងអច  
យកមកអនុវតតបន  ឱយែតបនរគប់សំេលងភគេរចនែដលរតូវករ ។ 
  ឃ- េលកែលងែតបទបបញញតតិៃនមរត១៧(២) េសចកតីសេរមចៃនសននិបត
រតូវេធវេឡងេដយសំេលងភគេរចន២/៣(ពីរភគបី)ៃនសំេលងេឆន តែដលបនេបះ។ 
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  ង- អនុបបវទមិនរតូវចត់ទុកជសំេលងេឆន តេទ។ 
 ៥- 
  ក-  េលកែលងបទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ខ) របតិភូមន ក់អចេបះេឆន ត
បនកនុងនមរបេទសែតមួយគត់។ 
  ខ- របេទសទំងឡយៃនសហភពដូចែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ៣(ខ) ជ
វធិនទូេទ រតូវខិតខំបញជូ នគណៈរបតិភូផទ ល់របស់ខលួនេទចូលរមួរបជំុសននិបត។ បុ៉ែនតកនុង
ករណីពិេសស េបរបេទសណមួយេនះមិនអចបញជូ នគណៈរបតិភូផទ ល់របស់ខលួនបនេទ 
របេទសេនះ អចរបគល់អំណចេបះេឆន តកនុងនមខលួនឱយគណៈរបតិភូៃនរបេទសដៃទ ឱយ
ែតគណៈរបតិភូនីមួយៗអចេបះេឆន តជតំណងៃនរបេទសែតមួយ។ អំណចេបះេឆន ត
េនះរតូវបនេធវជលិខិតែដលចុះហតថេលខេដយរបមុខរដឋ ឬរដឋមរនតីែដលមនសមតថកិចច។  
 ៦- របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិនែមនជសមជិកសននិបតរតូវអនុញញ ត
ឱយចូលរមួរបជំុកនុងឋនៈជអនកសេងកតករណ៍។ 
 ៧- 
  ក- សននិបតរតូវរបជំុជសមញញេរៀងរល់ ២(ពីរ)ឆន ំមតង តមករេកះរបជំុ
របស់អគគនយក េហយេបគម នករណីពិេសស រតូវរបជំុកនុងេពលនិងកែនលងដូចគន នឹងមហ
សននិបតរបស់អងគករ។  
  ខ- តមសំេណ សំុពីគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ ឬពីរបេទសជសមជិកសននិ-  
បតចំនួន ១/៤(មួយភគបួន) សននិបតរតូវរបជំុជវសិមញញបន តមករេកះរបជំុរបស់  
អគគនយក ។  
 ៨- សននិបតរតូវអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខលួន។ 

មរត១៤ 
[ [ [ [ គណៈកមម ធិកររបតិបតតិគណៈកមម ធិកររបតិបតតិគណៈកមម ធិកររបតិបតតិគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ    ]]]]    

 ១-  សននិបតរតវូមនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិមួយ។ 
 ២- 
  ក- គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ មនសមជិកជរបេទសែដលបនេរជសេរ ស
េដយសននិបត កនុងចំេណមរបេទសជសមជិកទំងឡយៃនសននិបត។ របេទសែដល      
តំងទីសន ក់កររបស់អងគករ េលកែលងែតបទបបញញតតិមរត១៦(៧)(ខ) រតូវមន    អសនៈ
មួយជសវ័យរបវតតិកនុងគណៈកមម ធិករេនះ។ 
  ខ- រដឋ ភិបលៃនរបេទសនីមួយៗរតូវតំណងេដយរបតិភូមួយរបូ ែដលអច 
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អមេដយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកស និងអនកជំនញមួយចំនួន។  
  គ- ករចំណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជបនទុករបស់រដឋ ភិបលែដល
ែតងតំងគណៈរបតិភូេនះ។ 
 ៣- ចំនួនរបេទសជសមជិកៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិរតវូេសមនឹងចំនួន១/៤ (មួយ
ភគបួន)ៃនចំនួនរបេទសជសមជិកសននិបត។ កនុងករកំណត់ចំនួនអសនៈ អសនៈ
ែដលេនសល់ពីករែបងែចកជ៤(បួន)េហយ  មិនរតូវយកមកពិចរណេទ។ 
 ៤- កនុងករេរជសេរ សសមជិកៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ សននិបតរតូវពិចរណ
េលករែបងែចកតមភូមិសរសតឱយសមធម៌ និងពិចរណេលភពចំបច់ៃនរបេទសែដល
ជភគីៃនកិចចរពមេរពៀងពិេសសែដលមនទំនក់ទំនងជមួយសហភព េដមបីឱយកល យជ
របេទសែដលបេងកតគណៈកមម ធិកររបតិបតតិផងែដរ។ 
 ៥- 
  ក- សមជិកនីមួយៗៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិរតូវចូលបំេរ ករចប់ពីេពល
បិទសម័យរបជំុសននិបតែដលបនេរជសេរ សខលួន រហូតដល់េពលបិទរបជំុសមញញេលក
េរកយៃនសននិបត។ 
  ខ- សមជិកៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិអចឈរេឈម ះឱយេគេបះេឆន តសរ
ជថមីបន បុ៉ែនតមិនអចេលសពី២/៣(ពីរភគបី)ៃនសមជិកគណៈកមម ធិករបតិបតតិេឡយ។ 
  គ- សននិបតរតូវបេងកតែបបបទលមអិតៃនេបះេឆន តនិងែបបបទៃនករេបះ
េឆន តសរជថមីៃនសមជិកគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ។ 
 ៦-  
  ក- គណៈកមម ធិកររបតិបតតិរតូវៈ 

(i) េរៀបចំេសចកតីរពងរេបៀបវរៈរបស់សននិបត 
(ii) ដក់ជូនសននិបតនូវសំេណ ែដលទក់ទងនឹងេទេសចកកីរពង

កមមវធីិនិងថវកិ២(ពីរ)ឆន ំមតងរបស់សហភព ែដលេរៀបចំេដយ  
អគគនយក 

(iii) [ លុបេចល ] 
(iv) ដក់ជូនសននិបត រមួជមួយេយបល់ នូវរបយករណ៍ របស់

អគគនយក និងរបយករណ៍សវនកមមគណនីរបចំឆន ំ 
(v) ចត់វធិនករចំបច់េដមបីធនករអនុវតតន៍កមមវធីិរបស់សហ

ភពតមរយៈអគគនយក េដយេយងតមេសចកតីសេរមចរបស់
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សននិបត និងេយងតមកលៈេទសៈែដលេកតមនេឡង
ចេនល ះសម័យរបជំុសមញញទំងពីររបស់សននិបត។  

(vi) អនុវតតតួនទីេផសងៗេទៀតែដលបនផតល់ឱយេដយអនុសញញ
េនះ។ 

ខ- ចំេពះបញហ ែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍របស់សហភពេផសងេទៀត
ែដលរគប់រគងេដយអងគករ គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ រតូវេធវករសេរមច បនទ ប់ពីបន   
សត ប់េយបល់របស់គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលៃនអងគករ។ 
 ៧- 
  ក- គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ រតូវរបជំុជសមញញេរៀងរល់ពីរឆន ំមតង តមករ
េកះរបជំុរបស់អគគនយក េហយេបអចេធវេទបន រតូវរបជំុកនុងេពលនិងកែនលងដូចគន នឹង 
គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលៃនអងគករ។  
  ខ- តមគំនិតផតួចេផតមរបស់គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ ឬតមសំេណ របស់
នយក ឬរបស់សមជិក១/៤(មួយភគបួន) គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ រតូវរបជំុជវសិមញញ
បន តមករេកះរបជំុរបស់អគគនយក ។  
 ៨-  
  ក- របេទសនីមួយៗជសមជិកៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិមនសំេលង
េឆន តែតមួយ។ 
  ខ- កូរ ៉មុៃនគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ រតវូមនចំនួនពក់កណត លៃនសម-      
ជិកគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ។ 
  គ- េសចកតីសេរមចរតូវេធវេឡងេដយសំេលងភគេរចនធមមតៃនសំេលង
េឆន តែដលបនេបះ។ 

ឃ- អនុបបវទមិនរតូវចត់ទុកជសំេលងេឆន តេទ។ 

 ង-  របតិភូមន ក់អចតំណង េហយេបះេឆន តបនកនុងនមរបេទសែតមួយ 
គត់។   
 ៩- របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិនែមនជសមជិកគណៈកមម ធិករ
របតិបតតិរតូវអនុញញ តឱយចូលរមួរបជំុកនុងឋនៈជអនកសេងកតករណ៍។ 
 ១០- គណៈកមម ធិកររបតិបតតិរតវូអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខលួន។ 

មរត១៥ 
[[[[    ករយិល័យអនតរជតិ ករយិល័យអនតរជតិ ករយិល័យអនតរជតិ ករយិល័យអនតរជតិ ]]]]    
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 ១- 
  ក- ករងររដឋបលរបស់សហភពរតូវបំេពញេដយករយិល័យអនតរជតិ 
ែដលបនតពីករយិល័យសហភព រមួបញចូ លជមួយករយិល័យសហភពែដលរតូវបន
បេងកតេដយអនុសញញ អនតរជតិសតីកិចចករពរសន ៃដអកសរសរសតនិងសិលបៈ។  
  ខ- ជពិេសស ករយិល័យអនតរជតិរតូវបំេរ ករងរជេលខធិករដឋ ន
សរមប់អងគភពននៗៃនសហភព។ 
  គ- អគគនយកៃនអងគកររតូវជនយករបតិបតតិៃនសហភពនិងជតំណង
សហភព។ 
 ២- ករយិល័យអនតរជតិមននទីរបមូលផតុំនិងផសពវផសយព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងកិចច
ករកមមសិទធិឧសសហកមម។ របេទសនីមួយៗៃនសហភពរតូវេធវទំនក់ទំនងភល មេទករយិ-   
ល័យអនតរជតិនូវរល់ចបប់ថមី និងអតថបទផលូវករទំងឡយទក់ទងនឹងកិចចករពរកមមសិទធិ
ឧសសហកមម។ ជងេនះេទេទៀត  របេទសនីមួយៗរតូវផតល់ដល់ករយិល័យអនតរជតិនូវ
រល់ករេបះពុមពផសយៃនេសវកមមកមមសិទធិឧសសហកមមរបស់ខលួន ែដលពក់ព័នធផទ ល់ដល់
កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម ែដលករយិល័យអនតរជតិគិតថមនសរៈសំខន់ចំេពះ
ករងររបស់ខលួន។ 
 ៣- ករយិល័យអនតរជតិរតូវេធវករេបះពុមពផសយជរបចំែខ។ 
 ៤- េបមនករេសនសំុ ករយិល័យអនតរជតិ រតូវផតល់ដល់របេទសណមួយៃនសហ-
ភពនូវព័ត៌មនសតីពីបញហ ពក់ព័នធនឹងកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម។  
 ៥- ករយិល័យអនតរជតិរតូវេធវករសិកសនិងរតូវផតល់េសវកមមេដមបីជួយសរមលួ
ដល់កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម។ 
 ៦- អគគនយក និងបុគគលិកណមន ក់ែដលរតូវចត់តំងេដយអគគនយករតូវចូលរមួ 
រល់កិចចរបជំុសននិបត គណៈកមម ធិកររបតិបតតិ និងគណៈកមម ធិករជំនញនិងរកុមករងរ
េផសងៗេទៀត ែតគម នសិទធិេបះេឆន តេទ។  អគគនយក ឬបុគគលិកណមន ក់ែដលរតូវចត់តំង
េដយអគគនយក គឺជេលខេដយសវ័យរបវតតិរបស់អងគភពទំងេនះ។  
 ៧-  
  ក- តមេសចកតីែណនំរបស់សននិបត និងេដយមនកិចចសហកររបតិបតតិ-
ករជមួយគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ     ករយិល័យអនតរជតិរតូវេរៀបចំសននិសីទែកែរបបទ- 
បបញញ តតិៃនអនុសញញ  េលកែលងែតមរត១៣ ដល់ មរត១៧។  
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  ខ- ករយិល័យអនតរជតិអចរបឹកសជមួយអងគករអនតររដឋ ភិបលនិងអងគ-
អនតរជតិមិនែមនរដឋ ភិបល ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំសននិសីទែកែរបេនះ។ 
  គ-អគគនយកនិងបុគគលែដលរតូវចត់តំងេដយអគគនយក រតូវចូលរមួកនុង
កិចចពិភកសកនុងសននិសីទទំងេនះ ែតគម នសិទធិេបះេឆន តេទ។ 
 ៨- ករយិល័យអនតរជតិរតូវអនុវតតករងរេផសងៗេទៀតែដលរបគល់ឱយ។  

មរត១៦ 
[[[[    ហិរញញវតថុ ហិរញញវតថុ ហិរញញវតថុ ហិរញញវតថុ ]]]]    

 ១- 
ក-  សហភពរតូវមនថវកិរបស់ខលួន។ 

  ខ- ថវកិរបស់សហភពរមួមនខទង់ចំនូលនិងខទង់ចំណយផទ ល់របស់សហ-
ភព វភិគទនចំេពះថវកិសរមប់ករចំណយរមួរបស់សហភព និងេបមន ចំនួនទឹក
របក់រតវូេរបសរមប់សននិសីទរបស់អងគករ។ 
  គ- ករចំណយែដលមិនែមនជចំណយផត ច់មុខរបស់សហភពបុ៉ែនតជករ
ចំណយរបស់សហភពមួយឬេរចនេផសងេទៀត ែដលសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់អងគករ 
រតូវចត់ទុកជចំណយរមួរបស់សហភព។ ចំែណកៃនសហភពកនុងខទង់ចំណយរមួេនះ
រតូវសមមរតនឹងផលរបេយជន៍ែដលសហភពទទួលបនកនុងចំណយេនះ។ 
 ២- ថវកិរបស់សហភពរតូវបេងកតេឡយ េដយែផអកេលតរមូវករសរមបសរមួល
ជមួយថវកិៃនសហភពេផសងេទៀតែដលរគប់រគងេដយអងគករ។ 
 ៣- ថវកិរបស់សហភពទទួលបនពីរបភពននដូចខងេរកមៈ 

(i) វភិគទនពីរបេទសៃនសហភព 
(ii) កៃរមនិងៃថលឈនួលេសវកមម ែដលផតល់ឱយេដយករយិល័យអនតរជតិ

កនុងនមសហភព 
(iii) ករលក់ ឬលភករ ពីករេបះពុមពផសយរបស់ករយិល័យអនតរជតិ

ពក់ព័នធនឹងសហភព 
(iv) អំេណយ អចច័យទន និងឧបតថមភធន 
(v) ករជួល កររបក់ និងចំណូលេផសងៗេទៀត។ 

៤- 
 ក- េដមបីបេងកតជវភិគទនៃនថវកិ របេទសនីមួយៗៃនសហភព   រតវូចត់ 

ជចំណត់ថន ក់ េហយរតូវបង់វភិគទនរបចំឆន ំែផអកេលចំនួនឯកតៃនចំណត់ថន ក់កំណត់ 
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ដូចខងេរកមៈ  ថន ក់ទី I ..........................២៥ 
   ថន ក់ទី II .........................២០ 
   ថន ក់ទី III .......................១៥ 
   ថន ក់ទី IV .......................១០ 
   ថន ក់ទី V .........................៥ 
   ថន ក់ទី VI ........................៣ 
   ថន ក់ទី VII........................១ 

  ខ- េលកែលងែតបនេធវចំណត់ថន ក់រចួេហយ  របេទសនីមួយៗ រតូវបញជ ក់
ពីចំណត់ថន ក់ែដលេគចង់បន   េនេពលតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករ
ចូលជសមជិក ។     របេទសនីមួយៗអចបតូរចំណត់ថន ក់បន។    របសិនេបរបេទសណ 
មួយេរជសេរ សចំណត់ថន ក់ទប  របេទសេនះ   រតូវរបកសពីករផល ស់បតូរេនះកនុងសម័យ
របជំុសមញញណមួយៃនសននិបត។     ករផល ស់បតូរណមួយនឹងមនសុពលភពេនេដមឆន ំ
របរកតីទិនបនទ ប់ពីកិចចរបជំុ។  
  គ- វភិគទនរបចំឆន ំៃនរបេទសនីមួយៗ      រតូវមនចំនួនសមមរតគន នឹង  
ចំនួនសរបុ  ែដលបនេធវវភិគទនេទថវកិរបស់សហភពេដយរបេទសទំងអស់ដូចនឹង
ចំនួនឯកតរបស់ខលួនេទចំនួនសរបុៃនឯកតៃនរបេទសផតល់វភិគទនទំងអស់។  
  ឃ- ករបង់វភិគទនរតវូេធវេឡងេនៃថងទី ១ ែខ មករ ជេរៀងរល់ឆន ំ។  
  ង-  របេទសែដលយឺតយ៉វកនុងករបង់វភិគទន មិនអចអនុវតតសិទធិេបះ
េឆន តរបស់ខលួនកនុងអងគភពៃនសហភពែដលខលួនជសមជិក របសិនេបចំនួនែដលមិនបន
បង់មនចំនួនេសម ឬេលសពីចំនួនៃនវភិគទនរតូវបង់ចំនួន២(ពីរ)ឆន ំេពញ។   បុ៉ែនត អងគភព
ណមួយៃនសហភព អចអនុញញតឱយរបេទសែដលយឺតយ៉វអចបនតអនុវតតសិទធិេបះេឆន ត
កនុងអងគភពេនះបន ដរបណបនផតល់េហតុផលរតឹមរតូវពីករយឺតយ៉វកនុងករបង់វភិគ
ទន េដយកលៈេទសៈពិេសស និងមិនអចេជៀសវងបន។  
  ច- របសិនេបថវកិមិនរតូវបនអនុម័តមុនករចប់េផតមៃនរយៈេពលហិរញញវតថុ
ថមីេទ  ថវកិេនះ រតូវែតចត់ទុកថមនករមិតេសមគន េទនឹងថវកិឆន ំមុន     ដូចមនែចងកនុង  
បទបញជ ហិរញញវតថុ។  

៥- បរមិណៃនកៃរមនិងៃថលឈនួលេសវកមមែដលផតល់ឱយេដយករយិល័យអនតរជតិ
កនុងនមសហភពនឹងរតវូកំណត់ នឹងរតូវរយករណ៍េទសននិបត និងគណៈកមម ធិករ-
របតិបតតិេដយអគគនយក។  

៦-  



31 

 

 ក- សហភពរតូវមនមូលនិធិទុនបងវិលែដលទទួលបនពីករបង់របក់សរបុ
រមួែតមួយពីរបេទសនីមួយៗៃនសហភព។ របសិនេបមូលនិធិេនះមិនរគប់រគន់ សននិបត
អចសេរមចបេងកនមូលនិធិេនះបន។  

 ខ- ចំនួនៃនករបង់របក់ដំបូងរបស់របេទសនីមួយៗកនុងមូលនិធិេនះ ឬៃនករ
ចូលរមួរបស់ខលួនកនុងករបេងកនមូលនិធិ រតូវសមមរតនឹងវភិគទនៃនរបេទសេនះ
សរមប់ឆន ំៃនករបេងកតមូលនិធិេនះ ឬឆន ំៃនករសេរមចបេងកនមូលនិធិ។  
  គ- សមមរត និងលកខខណឌ ៃនករបង់របក់រតូវកំណត់េដយសននិបតតម
សំេណ របស់អគគនយក និងបនទ ប់ពីបនសត ប់េយបល់របស់គណៈកមម ធិករសរមប-
សរមួលៃនអងគករ។  
 ៧- 
  ក- េនកនុងកិចចរពមេរពៀងទីសន ក់ករ ែដលបនចុះជមួយរបេទសែដលអងគ- 
ករដក់ទីសន ក់ករេនេលទឹកដីរបេទសេនះ រតូវែចងថេនេពលណែដលមូលនិធិទុន-
បងវិលមិនរគប់រគន់ របេទសេនះរតវូបង់របក់ជមុន។ ចំនួនៃនរបក់បង់ជមុននិង
លកខខណឌ ៃនករបង់ជមុន រតូវកំណត់េដយកិចចរពមេរពៀងេដយែឡកពីគន រវងរបេទស
េនះជមួយអងគករ។ ដរបណរបេទសេនះេនែតមនកតពវកិចចបង់របក់ជមុន របេទស
េនះរតូវមនអសនៈជសវ័យរបវតតិកនុងគណៈកមម ធិកររបតិបតតិ។  
  ខ- របេទសដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) និងអងគករ រតូវមនសិទធិ
បដិេសធកតពវកិចចបង់របក់ជមុន េដយជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ។ ករបដិេសធ
េនះ រតូវមនអនុភពកនុងរយៈេពល៣(បី)ឆន ំបនទ ប់ពីបំណច់ឆន ំៃនករជូនដំណឹង។  
 ៨- សវនកមមគណនី រតូវេធវេឡងេដយរបេទសមួយឬេរចនៃនសហភព ឬេដយ
សវនករខងេរក ដូចមនែចងកនុងបទបញជ ហិរញញវតថុ េហយរតូវចត់តំងេដយសននិបត
េដយមនករយល់រពមពីរបេទសឬសវនករេនះ។  

មរត១៧ 
[[[[    វេិសធនកមមមរតវេិសធនកមមមរតវេិសធនកមមមរតវេិសធនកមមមរត១៣ ១៣ ១៣ ១៣ ដល់ដល់ដល់ដល់មរតមរតមរតមរត១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ]]]]    

 ១- សំេណ សំុវេិសធនកមមមរត១៣ មរត១៤ មរត១៥ មរត១៦ និងមរតេនះ
អចរតូវផតួចេផតមគំនិតេដយរបេទសសមជិកណមួយៃនសននិបត    េដយគណៈកមម ធិ-
កររបតិបតតិ ឬេដយអគគនយក។ សំេណ េនះរតូវជូនដំណឹងេទឱយរបេទសជសមជិក    
សននិបត   េដយអគគនយកយ៉ងេហចណស់រយៈេពល៦(របំមួយ)ែខមុនេពលសននិបត 
េលកសំេណ េនះមកពិចរណ។ 
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 ២- វេិសធនកមមមរតដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១ រតូវអនុម័តេដយសននិបត។ 
ករអនុម័តេនះទមទរឱយមនសំេលងេឆន ត ៣/៤ (បីភគបួន) ែតវេិសធនកមមមរត១៣ 
និងកថខណឌ េនះ ទមទរឱយមនសំេលងេឆន ត ៤/៥ (បួនភគរបំ)។ 
 ៣- វេិសធនកមមណមួយចំេពះមរតកនុងកថខណឌ ១ រតូវចូលជធរមនកនុងរយៈ
េពល១(មួយ)ែខ េរកយពីអគគនយកទទួលបនេសចកតីជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរ
ែដលបនេធវេឡងរសបតមរដឋធមមនុញញ  េដយរបេទស ៣/៤ (បីភគបួន)ែដលជសមជិក
សននិបតេហយមនវតតមនេនេពលអនុម័តវេិសធនកមមេនះ។ វេិសធនកមមមរតទំងេនះ 
េហយែដលរតវូបនទទួលយក មនអនុភពចងរបេទសទំងឡយែដលជសមជិកសននិ-  
បត េនេពលែដលវេិសធនកមមទំងេនះចូលជធរមនឬ កល យជសមជិកនេពល     
េរកយ។ វេិសធនកមមណែដលបេងកនកតពវកិចចហិរញញវតថុរបស់របេទសៃនសហភពមន
អនុភពចងែតរបេទសណែដលរបកសយល់រពមវេិសធនកមមេនះបុ៉េណណ ះ។ 

មរត១៨ 
[ [ [ [ ករែកែរបមរតករែកែរបមរតករែកែរបមរតករែកែរបមរត១ ១ ១ ១ ដល់ ដល់ ដល់ ដល់ មរតមរតមរតមរត១២ ១២ ១២ ១២ និង មរត និង មរត និង មរត និង មរត ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ដល់ ដល់ ដល់ ដល់ មរតមរតមរតមរត៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ]]]]    

 ១- អនុសញញ េនះនឹងដក់ឱយែកែរប េដមបីឱយរបព័នធៃនសហភពមនលកខណៈកន់ែត
របេសរេឡង។ 
 ២- សរមប់េគលបំណងេនះ សននិសីទរតូវរបរពធេធវជបនតបនទ ប់កនុងរបេទសមួយៃន
បណត របេទសកនុងសហភព េដយរបតិភូៃនរបេទសទំងេនះ។   
 ៣- វេិសធនកមមមរត១៣ ដល់ មរត១៧ រតូវរគប់រគងេដយបទបបញញតតិៃន  
មរត១៧។  

មរត១៩ 
[ [ [ [ កិចចរពមេរពៀងពិេសស កិចចរពមេរពៀងពិេសស កិចចរពមេរពៀងពិេសស កិចចរពមេរពៀងពិេសស ]]]]    

 របេទសទំងឡយៃនសហភព រកសសិទធិបេងកតកិចចរពមេរពៀងពិេសសេដយែឡក 
រវងគន  សតីពីកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម ឱយែតកិចចរពមេរពៀងទំងេនះមិនផទុយនឹងបទ-
បបញញតតិៃនអនុសញញ េនះ។ 

មរត២០ 
[ [ [ [ ករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកេដយរបេទសននៃនសហភពេដយរបេទសននៃនសហភពេដយរបេទសននៃនសហភពេដយរបេទសននៃនសហភព            ករចូលជករចូលជករចូលជករចូលជ

ធរមន ធរមន ធរមន ធរមន ]]]]    
 ១- 
  ក- របេទសណមួយៃនសហភព ែដលបនចុះហតថេលខេលអនុសញញ េនះ 
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អចផតល់សចច ប័នបន េហយរបសិនេបមិនបនចុះហតថេលខ អចយល់រពមទទួលអនុ-
សញញ េនះ។ លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ននិងករចូលជសមជិករតូវតមកល់ជូនអគគ-
នយក។ 
  ខ- របេទសណមួយៃនសហភពអចរបកសេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករ  
ផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិករបស់ខលួន ថករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិក
របស់ខលួនមិនរតូវអនុវតតចំេពះ: 

(i) មរត១ ដល់ មរត១២ ឬ 
(ii) មរត១៣ ដល់មរត១៧។ 

គ- តមអនុកថខណឌ (ខ)ខងេល របេទសណមួយៃនសហភពែដលបន
ដកខលួនេចញពីអនុភពៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិក រកមុណមួយៃនរកុម
មរតទំងពីរដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ ខងេល អចរបកសទទួលយកអនុភពៃន
ករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកេទេលរកមុមរតទំងេនះ េនេពលេរកយបន។ 
េសចកតីរបកសេនះរតូវតមកល់ជូនអគគនយក។ 
 ២- 
  ក- មរត១ ដល់មរត១២ រតូវចូលជធរមនចំេពះរបេទសចំនួន១០(ដប់)
ដំបូងៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជ
សមជិកេដយមិនបនេធវេសចកតីរបកសេរកមកថខណឌ ទី១(ខ)(i) កនុងរយៈេពលបីែខ
េរកយពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកទី១០។  
  ខ- មរត១៣ ដល់មរត១៧ រតូវចូលជធរមន     ចំេពះរបេទសចំនួន  
១០(ដប់)ដំបូងៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូល
ជសមជិកេដយមិនបនេធវេសចកតីរបកសេរកមកថខណឌ ទី១(ខ)(ii) កនុងរយៈេពល៣(បី)
ែខបនទ ប់ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកទី១០។ 
  គ- តមបទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ (ក)និង(ខ) េលកែលងករចូលជធរមន
ដំបូងៃនរកុមណមួយៃនរកុមមរតទំងពីរដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១(ខ)(i)និង(ii) និង
េលកែលងបទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី១(ខ)  ចំេពះរបេទសណមួយៃនសហភព េរកពី
របេទសែដលមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)និង(ខ) ែដលតមកល់លិខិតុបរកណ៍ៃនករផតល់
សចច ប័នឬករចូលជសមជិក ឬ របេទសណមួយៃនសហភពែដលតមកល់លិខិតុបរណ៍
ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកតមកថខណឌ ទី១(គ)  មរត១ដល់មរត១៧  
រតូវចូលជធរមន កនុងរយៈេពល៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករជូនដំណឹងពីករ
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តមកល់េនះេដយអគគនយក  េលកែលងែតកលបរេិចឆទបនទ ប់មិនបនបងហ ញេនកនុង   
លិខិតុបករណ៍ឬកនុងេសចកតីរបកសែដលបនតមកល់។ ករណីចុងេរកយ ចបប់េនះរតូវចូល
ជធរមនចំេពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរេិចឆទែដលបនកំណត់។ 
 ៣- ចំេពះរបេទសណមួយៃនសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់
សចច ប័នឬករចូលជសមជិក មរត១៨ដល់មរត៣០ រតូវចូលជធរមនេនកល
បរេិចឆទដំបូង ែដលរកមុណមួយៃនរកុមមរតដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១(ខ) ចូលជ
ធរមន ចំេពះរបេទសេនះអនុេលមតមកថខណឌ ទី២(ក) (ខ)ឬ(គ)។ 

មរត២១ 
[ [ [ [ ករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភពករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភពករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភពករចូលជសមជិកេដយរបេទសេរកសហភព            ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន ករចូលជធរមន ]]]]    

 ១- របេទសេរកសហភពណមួយ អចយល់រពមទទួលយកអនុសញញ េនះ េហយ
កល យជសមជិកៃនសហភព។ លិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិករតូវតមកល់ជូនអគគ-
នយក។ 
 ២-  

ក- ចំេពះរបេទសណមួយេរកសហភព ែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃន 
ករចូលជសមជិករបស់ខលួនកនុងរយៈេពលមួយែខឬេរចន មុនកលបរេិចឆទៃនករចូលជ   
ធរមនៃនបទបបញញតតិណមួយៃនអនុសញញ េនះ អនុសញញ េនះរតូវចូលជធរមន តមកល
បរេិចឆទែដលបទបបញញតតិដំបូងបនចូលជធរមនតមមរត២០(២)(ក)ឬ(ខ) របសិនេប
កលបរេិចឆទបនទ ប់មិនបនបងហ ញកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិក ឱយែតៈ 

(i) របសិនេប មរត១ដល់មរត១២       មិនចូលជធរមនតម
កលបរេិចឆទេនះេទ របេទសេនះរតូវជប់កតពវកិចចតមមរត១ 
ដល់មរត១២ៃន ចបប់ លីេសបន  កនុងរយៈេពលបេណត ះអសនន 
មុនករចូលជធរមនៃនបទបបញញតតិទំងេនះ និងេនេពលមន
ករជំនួស  បទបបញញតតិទំងេនះ 

(ii) របសិនេប មរត១៣ដល់មរត១៧ មិនបនចូលជធរមនតម
កលបរេិចឆទេនះេទ របេទសេនះរតូវជប់កតពវកិចចតមមរត
១៣ និង មរត១៤(៣) (៤)និង(៥) ៃនចបប់ លីេសបន  កនុងរយៈ
េពលបេណត ះអសនន មុនករចូលជធរមនៃនបទបបញញតតិទំង
េនះ និងេនេពលមនករជំនួសបទបបញញតតិទំងេនះ។ 

របសិនេបរបេទសមួយបនបងហ ញកលបរេិចឆទបនទ ប់  េនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករ 
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ចូលជសមជិក ចបប់េនះរតូវចូលជធរមនចំេពះរបេទសេនះតមកលបរេិចឆទែដលបន 
កំណត់។  
ខ- ចំេពះរបេទសណមួយេរកសហភពែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជ
សមជិក តមកលបរេិចឆទបនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនរកុមមរតៃនចបប់េនះ ឬតម
កលបរេិចឆទតិចជង១(មួយ)ែខមុនករចូលជធរមនេនះ េលកែលងចំេពះបទបបញញតតិៃន
អនុកថខណឌ (ក) ចបប់េនះរតូវចូលជធរមន៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃនករជូន
ដំណឹងពីករចូលជសមជិកេដយអគគនយក  េលកែលងែតកលបរេិចឆទបនទ ប់បន
បងហ ញេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិក។ ករណីចុងេរកយ ចបប់េនះរតូវចូល
ជធរមនចំេពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរេិចឆទែដលបនកំណត់។  
 ៣- ចំេពះរបេទសណមួយេរកសហភព ែដលបនតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករ
ចូលជសមជិក េរកយកលបរេិចឆទៃនករចូលជធរមនៃនចបប់េនះទំងមូល ឬតិចជង
មួយែខមុនកលបរេិចឆទេនះ ចបប់េនះរតូវចូលជធរមន៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទៃន
ករជូនដំណឹងពីករចូលជសមជិកេដយអគគនយក េលកែលងែតកលបរេិចឆទបនទ ប់
បនបងហ ញេនកនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករចូលជសមជិក។ ករណីចុងេរកយ ចបប់េនះរតូវ
ចូលជធរមនចំេពះរបេទសទំងេនះ តមកលបរេិចឆទែដលបនកំណត់។  

មរត២២ 
[ [ [ [ វបិកៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកវបិកៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកវបិកៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិកវបិកៃនករផតល់សចច ប័ន ឬករចូលជសមជិក    ]]]]    

 េលកែលងែតអញញរតកមមដូចមនែចងកនុងមរត២០(១)(ខ) និងមរត២៨(២)    ករ 
ផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិក   រតូវទទួលយកជសវ័យរបវតតិនូវរល់ខែចង     និងករ 
ទទួលបនផលរបេយជន៍ទំងឡយ កនុងចបប់េនះ។ 

មរត២៣ 
[ [ [ [ ករចូលជសមជិកករចូលជសមជិកករចូលជសមជិកករចូលជសមជិកកនុងចបប់កនុងចបប់កនុងចបប់កនុងចបប់មុនមុនមុនមុនៗៗៗៗ    ]]]]    

 បនទ ប់ពីចបប់េនះចូលជធរមនទំងមូល របេទសណមួយមិនអចបដិេសធចបប់
មុនៗៃនអនុសញញេនះបនេទ។  

មរត២៤ 
[ [ [ [ ែដនដីែដនដីែដនដីែដនដី    ]]]]    

 ១- របេទសណមួយអចរបកស កនុងលិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូល
ជសមជិក ឬអចជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរេទអគគនយេពលណក៏បន ថអនុ-
សញញ េនះអចអនុវតតបនចំេពះែដនដីទំងមូលឬែផនកណមួយៃនែដនដីទំងេនះ ដូចែដល
បនកំណត់កនុងេសចកតីរបកសឬេសចកតីជូនដំណឹង      េដមបីឱយរបេទសេនះទំនួលខុសរតូវ 
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ចំេពះទំនក់ទំនងខងេរក។ 
 ២- របេទសណមួយែដលបនរបកស ឬបនជូនដំណឹងដូចខងេល អចជូន
ដំណឹងេទអគគនយកេពលណក៏បន ថអនុសញញ េនះមិនអចអនុវតតបនតេទេទៀត
ចំេពះែដនដីទំងមូលឬែផនកណមួយៃនែដនដីទំងេនះ។  
 ៣-  
  ក- េសចកតីរបកសណមួយែដលេធវេឡងេរកមកថខណឌ ១ រតូវមនអនុ- 
ភពចប់ពីកលបរេិចឆទដូចកលបរេិចឆទៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកដូចមន
ែចងកនុងលិខិតុបករណ៍។ េសចកតីជូនដំណឹងណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ េនះ រតូវ
ចូលជធរមន៣ (បី)ែខបនទ ប់ពីករជូនដំណឹងេដយអគគនយក។ 
  ខ- េសចកតីជូនដំណឹងែដលបនេធវតមកថខណឌ ២ រតូវចូលជធរមន១២
(ដប់ពីរ)ែខបនទ ប់ពីអគគនយកទទួលបនេសចកតីជូនដំណឹងេនះ។ 

មរត២៥ 
[ [ [ [ ករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតន៍ន៍ន៍ន៍អនុសញញអនុសញញអនុសញញអនុសញញ េនថន ក់េនថន ក់េនថន ក់េនថន ក់ជតិ ជតិ ជតិ ជតិ ]]]]    

 ១- របេទសណមួយជភគីៃនអនុសញញ េនះ រតូវអនុម័តវធិនករចំបច់េដមបធីន 
ករអនុវតតអនុសញញ េនះ េដយអនុេលមតមរដឋធមមនុញញរបស់របេទសខលួន។ 
 ២- េនេពលែដលរបេទសមួយតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូល
ជសមជិក  ចបប់ជតិជអនកផតល់អនុភពអនុវតតបទបបញញតតិៃនអនុសញញ េនះ។ 

មរត២៦ 
[[[[    កររបកសកររបកសកររបកសកររបកសដកខលួនេចញដកខលួនេចញដកខលួនេចញដកខលួនេចញ    ]]]]    

១-      អនុសញញ េនះមនអនុភពរហូត េដយមិនកំណត់េពលេវល។ 
២- របេទសណមួយអចរបកសដកខលួនេចញពីចបប់េនះ េដយជូនដំណឹងេទអគគ-

នយក។ កររបកសដកខលួនេចញេនះរតូវចត់ទុកជករដកខលួនេចញពីចបប់មុនៗទំង
អស់ េហយប៉ះពល់ចំេពះែតរបេទសែដលបនរបកសដកខលួនែតបុ៉េណណ ះ។អនុសញញ េនះ
េនែតអនុវតតបន និងមនអនុភពចំេពះរបេទសេផសងេទៀតៃនសហភព។ 

៣- កររបកសដកខលួនេចញ រតូវមនអនុភពកនុងរយៈេពល១(មួយ)ឆន ំេរកយៃថង
ែដលអគគនយកបនទទួលេសចកតីជូនដំណឹង។ 

៤- សិទធិរបកសដកខលួនេចញែដលបនែចងកនុងមរតេនះ អចអនុវតតចំេពះ
របេទសណមួយបន ែតេរកយផុតរយៈេពល៥(របំ)ឆន ំ េដយរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទ
ែដលរបេទសេនះកល យជសមជិកសហភព។ 
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មរត២៧ 
[ [ [ [ ករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតករអនុវតតន៍ចបប់ន៍ចបប់ន៍ចបប់ន៍ចបប់មុនមុនមុនមុនៗៗៗៗ ]  

 ១-  ចំេពះទំនក់ទំនងរវងរបេទសទំងឡយ ែដលរតូវអនុវតតចបប់េនះនិងករមិត
ែដលរតវូអនុវតត ចបប់េនះ រតូវជំនួសអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី ចុះៃថងទី ២០ ែខ មីន ឆន ំ 
១៨៨៣ និងចបប់ែកែរបបនតបនទ ប់។   

២- 
  ក- ចំេពះរបេទសទំងឡយ ែដលចបប់េនះមិនអនុវតត ឬ មិនអនុវតត
ទំងរសងុ បុ៉ែនតអនុវតត ចបប់ លីេសបន ចុះៃថងទី៣១ែខតុលឆន ំ១៩៥៨      ចបប់េរកយេនះ
រតូវេនមនអនុភពអនុវតតទំងរសុង ឬ រតឹមករមិតែដលចបប់បចចុបបននមិនបនជំនួសដូច
មនែចងកនុងកថខណឌ ទី១។ 
  ខ- ដូចគន េនះែដរ ចំេពះរបេទសទំងឡយ ែដលមិនអនុវតតចបប់បចចុបបនន
េនះឬែផនកណមួយៃនចបប់េនះឬចបប់លីេសបន  ចបប់ទីរកងុឡុង ចុះៃថងទី២ែខមិថុន     
ឆន ំ១៩៣៤ រតវូេនមនអនុភពអនុវតតទំងរសុង ឬរតឹមករមិតែដលចបប់េនះមិនបន
ជំនួស ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១។ 
  គ- ដូចគន េនះែដរ ចំេពះរបេទសទំងឡយ ែដលមិនអនុវតតចបប់េនះ ឬែផនក
ណមួយៃនចបប់េនះឬចបប់លីេសបនឬចបប់ទីរកុងឡុង  ចបប់ទីរកងុឡេអ ចុះៃថងទី៦    
ែខវចិឆិកឆន ំ១៩២៥ រតូវេនមនអនុភពអនុវតតទំងរសងុ ឬ រតឹមករមិតែដលចបប់េនះមិន
បនជំនួស ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១។ 
 ៣- របេទសេរកសហភពទំងឡយ ែដលកល យជភគីៃនចបប់េនះ       រតូវអនុវតត 
ចបប់េនះចំេពះរបេទសណមួយៃនសហភព ែដលមិនែមនជភគីៃនចបប់េនះ ឬ ជភគី
ៃនចបប់េនះ ែតបនេធវេសចកតីរបកសតមមរត២០(១)(ខ)(i) ។ របេទសទំងេនះទទួល
សគ ល់ថរបេទសៃនសហភព ែដលបនេលកេឡងេនះ អចអនុវតតបទបបញញតតិៃនចបប់ថមី
បំផុតែដលខលួនជភគី កនុងទំនក់ទំនងរបស់ខលួនជមួយរបេទសទំងេនះ។ 

មរត២៨ 
[ [ [ [ ជជជជេមល ះេមល ះេមល ះេមល ះ]]]]    

 ១- ជេមល ះរវងរបេទសពីរ ឬេរចនៃនសហភពចំេពះករបករសយឬករអនុវតតន៍
អនុសញញ េនះ ែដលមិនអចេដះរសយបនេដយករចរចរ អចយកេទបតឹង េដយ
របេទសណមួយែដលពក់ព័នធៃនសហភព េទតុលករយុតតិធម៌អនតរជតិ េដយ
អនុេលមតមលកខនតិកៈៃនតុលករ េលកែលងែតរបេទសពក់ព័នធទំងេនះយល់រពមេល
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វធីិេដះរសយេផសងេទៀត។  របេទសែដលបតឹងេទតុលករេនះ រតូវជូនដំណឹងេទ
ករយិល័យអនតរជតិ។      ករយិល័យអនតរជតិ រតូវជូនដំណឹងេទរបេទសេផសងេទៀតៃន 
សហភពអំពីេរឿងេនះ។  
 ២- េនេពលចុះហតថេលខេលចបប់េនះឬតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន
ឬករចូលជសមជិក របេទសនីមួយៗអចរបកសថខលួន មិនជប់កតពវកិចចេទនឹងបទ-
បបញញតតិៃនកថខណឌ ទី១។ ចំេពះជំេលះេកតេឡងរវងរបេទសេនះនិងរបេទសដៃទេទៀត
ៃនសហភព បទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី១ មិនរតូវអនុវតតេទ។ 
 ៣-  របេទសណមួយ ែដលបនេធវេសចកតីរបកស    ដូចមនែចងកនុងបទបបញញតតិៃន 
កថខណឌ ទី២   អចដកេសចកតីរបកសវញិេនេពលណក៏បន    េដយជូនដំណឹងេទ   
អគគនយក។    

មរត២៩ 
[ [ [ [ កកកករចុះហតថេលខ ភស  មុខងររចុះហតថេលខ ភស  មុខងររចុះហតថេលខ ភស  មុខងររចុះហតថេលខ ភស  មុខងរៃនករៃនករៃនករៃនករតមកល់ តមកល់ តមកល់ តមកល់ ]]]]    

 ១- 
  ក- ចបប់េនះរតូវចុះហតថេលខជឯកសរែតមួយ ជភសបរងំ និងរតូវ
តមកល់ជូនរដឋ ភិបលៃនរបេទសសុ៊យែអ៊ត។ 
  ខ- អតថបទផលូវកររតូវេធវេឡងេដយអគគនយក បនទ ប់ពីពិភកសជមួយនឹង   
រដឋ ភិបលែដលពក់ព័នធ ជភស អង់េគលស អឡឺម៉ង់ អីុតលី ព័រទុយហគ ល់ រសុស ី          
េអសប៉ញ និងភសេផសងេទៀត ែដលសននិបតកំណត់។  
  គ- ករណីមនេយបល់ខុសគន  េលករបកែរបអតថបទេផសងៗ  អតថបទជ 
ភសបរងំរតូវយកជេគល។ 
 ២- ចបប់េនះេនែតេបកចំហសរមប់ករចុះហតថេលខ េនទីរកងុ សតុកហូម រហូត
ដល់ ៃថងទី១៣ែខមករ ឆន ំ១៩៦៨។ 
 ៣- អគគនយករតូវបញជូ នចបប់ចមលង២(ពីរ)ចបប់ៃនអតថបទែដលបនចុះហតថេលខ
ៃនអនុសញញ េនះ ែដលបញជ ក់ថរតឹមរតវូេដយរដឋ ភិបលរបេទសសុ៊យែអ៊ត េទរដឋ ភិ    
បលៃនរបេទសទំងអស់កនុងសហភព និងេទរបេទសេផសងេទៀតតមករេសនសំុ។  
 ៤- អគគនយករតូវចុះបញជ ីចបប់េនះេនេលខធិករដឋ នៃនអងគករសហរបជជតិ។ 
 ៥- អគគនយករតូវជូនដំណឹងដល់រដឋ ភិបលៃនរបេទសទំងអស់ៃនសហភពអំពី
ករចុះហតថេលខ   ករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័នឬករចូលជសមជិកនិង
េសចកតីរបកសណមួយែដលមនភជ ប់េទកនុងលិខិតុបករណ៍ទំងេនះ ឬ េសចកតីរបកស
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ែដលេធវេឡងដូចមនែចងកនុងមរត២០(១)(គ)  ករចូលជធរមនៃនបទបបញញតតិណមួយ
ៃនចបប់េនះ េសចកតីជូនដំណឹងៃនកររបកសដកខលួនេចញ និង  េសចកតីជូនដំណឹងដូចមន 
ែចងកនុងមរត២៤។ 

មរត៣០ 
[ [ [ [ អនតរបបញញតតិ អនតរបបញញតតិ អនតរបបញញតតិ អនតរបបញញតតិ ]]]]    

 ១- រហូតដល់េពលអគគនយកដំបូងចូលកន់ដំែណង ករេយងកនុងចបប់េនះដល់
ករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករ ឬដល់អគគនយក រតូវចត់ទុកថជករេយងដល់ករយិ-
ល័យៃនសហភព ឬនយកករយិល័យ តមករណីនីមួយៗ។ 
 ២- ៥(របំ)ឆន ំបនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនអនុសញញ  សតីពីករបេងកតអងគករ 
របេទសទំងឡយៃនសហភពែដលមិនជប់កតពវកិចចតមមរត១៣ ដល់មរត១៧ េប
ចង់ អចអនុវតតសិទធិដូចមនែចងេនកនុងមរត១៣ដល់មរត១៧ៃនចបប់េនះ ហក់បីដូច
ជរបេទសទំងេនះជប់កតពវកិចចតមមរតទំងេនះែដរ។ របេទសណមួយែដលចង់អនុ
វតតសិទធិេនះ រតូវជូនដំណឹងជលយលកខណ៍អកសរេទអគគនយក។ ករជូនដំណឹងេនះរតូវ
មនអនុភពចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករទទួល។ របេទសទំងេនះរតូវចត់ទុកជសមជិក        
សននិបត រហូតដល់េពលផុតកំណត់ៃនរយៈេពលេនះ។ 
 ៣- េនេពលែដលរបេទសទំងឡយៃនសហភព មិនទន់កល យជសមជិកៃនអងគ-
ករ ករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករ រតូវេដរតួជករយិល័យៃនសហភព េហយអគគ-
នយក ជនយកៃនករយិល័យផងែដរ។   
 ៤- េនេពលែដលរបេទសទំងឡយៃនសហភព   បនកល យជសមជិកៃនអងគករ 
សិទធិ កតពវកិចច និងរទពយសមបតតិៃនករយិល័យៃនសហភព     រតូវរបគល់ឱយករយិល័យ 
 អនតរជតិៃនអងគករ។  


