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អនុស�� អន�រ�តិស� ីពី�រប��� បអំេពើេភរវកម�នុយេក�ែអ៊រ 
 

រដ��គីចំេ�ះអនុស�� េនះ 

េ�យែផ�កេលើេ�លបំណង និងេ�ល�រណ៍ធម�នុ�� របស់អង��រសហ្រប��តិស� ីពី�រែថ�ំ
សន� ិ�ព និងសន� ិសុខអន� រ�តិ និង�រេលើកកម�ស់�ព�អ�កជិត�ងល�  និងទំ�ក់ទំនង�មិត�
�ព និងកិច�សហ្របតិបត� ិ�ររ�ងរដ���។ 

េ�យរ�លឹកនូវេសចក� ី្រប�សេ�ឱ�សខួបេលើកទី១៥របស់អង��រសហ្រប��តិេ�ៃថ�ទី 24 
ែខតុ� ��  ំ1995, 

េ�យទទួល�� ល់សិទ�ិរបស់រដ��គី�ងំអស់ក� �ង�រអភិវឌ្ឍ និងេ្របើ្រ�ស់�មពលនុយេក� ែអ៊រ
ក� �ងេ�លបំណងសន��ិព និងផល្របេ�ជន៍្រសបច�ប់របស់ខ� �នេ�ក� �ងអត�្របេ�ជន៍�ស�� នុពល
ែដល�នេកើតេចញពី�រេ្របើ្រ�ស់�មពលនុយេក�ែអ៊រ្របកបេ�យសន� ិ�ព។ 

េ�យេ�ងេលើអនុស�� ស� ពីី�រ�រ�ររបូ��ស� ៃនរបូ�តុនុយេក� ែអ៊រេ���  ំ1980, 

េ�យ�ន�រ្រព�យ�រម��៉ង្រ�លេ្រ�អំពី�ររ �ក�ល�លទូ�ងំពិភពេ�កនូវអំេពើេភរវ 

              កម�្រគប់ទ្រមង់ និងរបូ�ព 

េ�យរ�លឹកដល់េសចក� ី្រប�សស� ីពីវ ��ន�រលប់បំ�ត់េភរវកម�អន� រ�តិែដល�នប�� �ល�
ឧបសម� ័ន� ចំេ�ះដំេ�ះ្រ�យរបស់អង�ម�សន� ិ�តេលខ 49/60 េ�ៃថ�ទី 9 ែខធ� � ��  ំ1994, ែដលេលើស
ពីេនះេទៀតរដ��ស�ជិករបស់អង��រសហ្រប��តិ�នអះ�ងេឡើង វ �ញ�ឱ�រ �កនូវ�រេ�� ល
េ�ស��ច់�តរបស់ខ� �នចំេ�ះអំេពើ  វ �ធី��ស�  និង�រអនុវត�េភរវកម���បទឧ្រកិដ� និងមិន�ច
អន់ឱន�នចំេ�ះអំេពើែដល�ន្រប្រពឹត�េ�ទី� និងេ�យនរ�ក៏េ�យែដលរមួ�នទីកែន�ង
និងជនែដលេធ� ើឲ្យខូច�តដល់ទំ�ក់ទំនង�មិត��ពេ�ក� �ងចំេ�មរដ��� និង្រប�ជន និង
គំ�មកំែហងដល់បូរណ�ពទឹកដី និងសន� ិសុខរបស់រដ��� 

េ�យកត់ស�� ល់�េសចក� ី្រប�សេនះក៏�នេលើកទឹកចិត�រដ���ឲ្យពិនិត្យេមើលេឡើងវ �ញ�
ប�� ន់នូវវ ��ល�ពៃន�្រ�នីតិអន� រ�តិែដល�ន្រ�ប់ស� ីពី�រប�� រ ទប់�� ត់ និងលប់បំ�ត់
េភរវកម�េ�្រគប់ទ្រមង់និងរបូ�ព�ងំអស់ ក� �ងេ�លបំណងេដើម្បី����ន្រកបខណ� ច�ប់ទូលំ
ទូ�យែដល្រគបដណ� ប់េលើទិដ��ពប�� �ងំអស់។ 

េ�យរ�លឹកពីដេំ�ះ្រ�យរបស់អង�ម�សន� ិ�តេលខ 51/210  ចុះៃថ�ទី 17  ែខធ� � ��  ំ1996 និង
េសចក� ី្រប�សបំេពញបែន�មេលើេសចក� ី្រប�ស�� ំ 1994 ស� ីពី វ ��ន�រលុបបំ�ត់េភរវកម�អន� រ�តិ
ែដល�ន�ក់ប�� �ល�ឧបសម� ័ន� ចំេ�ះេសចក� ី្រប�សេ�ះ 

េ�យរ�លឹកផងែដរ�េ�យអនុេ�មេ��មដំេ�ះ្រ�យរបស់អង�ម�សន� ិ�ទេលខ 
51/210, គណៈកម��រពិេសស្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីបក្រ�យអនុស�� អន� រ�តិស� ីពី�រប��� ប
អំេពើេភរវកម�នុយេក� ែអ៊រេដើម្បីបំេពញបែន�មេលើលិខិតូបករណ៍អន� រ�តិ�ក់ព័ន� ែដល�ន្រ�ប់។ 

េ�យកត់ស�� ល់�អំេពើេភរវកម�នុយេក� ែអ៊រ�ចប�� លឲ្យ�នផលវ ��កធ�ន់ធ�របំផុត 
និង�ចបង��រគំ�មកំែហងដល់សន� ិសុខ និងសន� ិ�ពអន�រ�តិ 

េ�យកត់ស�� ល់ផងែដរ��្រ�ច�ប់ពហុ�គីែដល�ន្រ�ប់មិនែថ�ងប�� ក់
ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ចំេ�ះ�រ�យ្រប�រ�ងំេ�ះ 
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េ�យេជឿ�ក់ចំេ�ះត្រម�វ�រប�� ន់ក� �ង�រេលើកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត� ិ�រអន� រ�តិ
រ�ងរដ���េ�ក� �ង�របេង� ើត និងទទួលយកវ ��ន�រ�ក់ែស� ងនិង�ន្របសិទ��ពស្រ�ប់
�រប�� រអំេពើេភរវកម��ងំេនះ និងស្រ�ប់�ត់េ�ស និងពិន័យចំេ�ះអ�ក្រប្រពឹត� 

េ�យកត់ស�� ល់េឃើញ�សកម��ពកងក�� ំងេ��របស់រដ���្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�
យ្រកមនីតិអន� រ�តិែដលស� ិតេ�េ្រ�្រកបខណ� ៃនអនុស�� េនះ និង��រេលើកែលងចំេ�ះ
សកម��ពមួយចំនួនពី�រ្រគបដណ� ប់ៃនអនុស�� េនះមិនេលើកែលងេ�សចំេ�ះអំេពើខុសច�ប់ 
ឬ�ម�ត់�រ�ត់េ�សេ�េ្រ�មច�ប់េផ្សងេទៀត 

�ន្រពមេ្រព�ងដូចតេ�៖ 
 

�្រ� 1 
 

ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនអនុស�� េនះ៖ 

1. “របូ�តុវ �ទ្យ� សកម�” �នន័យ��របូ�តុនុយេក�ែអ៊រ និង�រ�តុវ �ទ្យ� សកម�ដៃទេទៀត
ែដល�នផ� �ក�រ�តុនុយគ� ីតែដលបំែបក�តុេ�យឯកឯង (�ដំេណើរ�រមួយែដលេកើតេឡើង
្រពម�� េ�យ�របេ�� ញរស� ីអីុយ៉ុងមួយ ឬេ្រចើន្របេភទដូច��គល� ិត�ល់��  ែប� ណឺ្រត �ង និង
�ំរស� ី�� �៉ំ�េដើម) និងែដលែផ�កេលើលក�ណៈ វ �ទ្យ�  វ �ទ� និងហ� �សីុរបស់��ចប�� លឲ្យ�� ប់ រងរបួស
�ង�យធ�ន់ធ�រ ឬខូច�តដល់្រទព្យសម្បត�  ិឬបរ ��� ន�៉ងធ�ន់ធ�រ។ 

2. “របូ�តុនុយេក� ែអ៊រ” គឺ��តិព� �យតូញ៉�ម េលើកែលងែត�តិព� �យតូញ៉�មែដល�នកំ�ប់
អីុសូតូបេលើសពី 80 �គរយេ�ក� �ង�តុព� �យតូញ៉�ម-238; អុ៊យ�� ញ៉�ម-233; អុ៊យ�� ញ៉�មែដលច្រ�ញ់
េ�ក� �ងអីុសូតូប 235 ឬ 233; អុ៊យ�� ញ៉�មែដល�នល�យអីុសូតូបែដលេកើតេឡើងក� �ងធម��តិ
េ្រ�ពីទ្រមង់ែរ� ឬសំណល់ែរ� ឬរបូ�តុដៃទេទៀតែដល�នផ� �កនូវ�តុ�ងេដើមមួយ ឬេ្រចើន 

ែដល� “អុ៊យ�� ញ៉�មែដលច្រ�ញ់េ�ក� �ងអីុសូតូប 235 ឬ 233” �នន័យ�អុ៊យ�� ញ៉�ម
ែដល�ន�តុអីុសូតូប 235 ឬ 233 ឬ�ងំពីរេ�ក� �ងបរ ��ណមួយែដលអ្រ�ដ៏េ្រចើនៃនអីុសូតូប
�ងំេនះេ�ដល់អីុសូតូប 238 គឺធំ�ងអ្រ�អីុសូ៊តូប 235 រហូតដល់អីុសូតូប 238 ែដលេកើតេឡើង
ក� �ងធម��តិ។ 

3. “េ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ” �នន័យ�៖ 

(a) េរ��ក់ទ័រនុយេក� ែអ៊រ�ងំ�យែដលរមួ�នេរ��ក់ទ័រែដលដេំឡើងេ�េលើ�� 
រថយន�  យន�េ�ះ ឬវត� ��វ�សស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់�្របភព�មពលេដើម្បផី�ល់�មពល់ដល់�� 
រថយន�  យន�េ�ះ ឬវត� ��វ�ស�ងំេនះ ឬស្រ�ប់េ�លបំណងេផ្សងេទៀត 

(b) េ�ងច្រក ឬេ្រគ�ងដឹកជ�� �ន�ងំ�យែដលេ្របើស្រ�ប់ផលិត រក�ទុក ែកៃច� 
ឬដឹកជ�� �នរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម�។ 

4. “ឧបករណ៍” �នន័យ�៖ 

(a) ឧបករណ៍បំផ� �ះនុយេក� ែអ៊រ ឬ 

(b) ឧបករណ៍បំែបករបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឬឧបករណ៍បេ�� ញ�ំរស� ីែដលែផ�កេលើលក�ណៈ
 វ �ទ្យ� វ �ទ�របស់��ចប�� លឲ្យ�� ប់ រងរបួស�ង�យធ�ន់ធ�រ ឬខូច�ត្រទព្យសម្បត�  ិ ឬបរ ��� ន
�៉ងធ�ន់ធ�រ។ 
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5. “េ្រគ�ងបរ ��� ររដ� ឬរ�� ភិ�ល” រមួ�នេ្រគ�ងបរ ��� រ ឬេ្រគ�ងដឹកជ�� �នអចិៃ�ន�យ ៍
ឬបេ�� ះ�សន��ងំ�យ�ែដលេ្របើ ឬ�ន់�ប់េ�យតំ�ងរបស់រដ�មួយ ឬស�ជកិរបស់
រ�� ភិ�លមួយ អង�នីតិប�� ត� ិ ឬេ�្រកម ឬេ�យម�ន�  ី ឬបុគ�លិករបស់រដ�មួយ ឬ��� ធរ��
រណៈដៃទេទៀត ឬអង��ព ឬេ�យបុគ�លិក ឬម�ន� ីរបស់អង��ពរ�� ភិ�លមួយែដល�ក់ព័ន�
នឹង�តព�កិច�ផ� �វ�ររបស់ពួកេគ។ 

6. “កងក�� ំងេ��របស់រដ�មួយ” �នន័យ��កងក�� ំង្រប�ប់�វុធរបស់រដ�មួយ
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំ បណ� � ះប�� ល និងបំ�ក់�វុធេ�េ្រ�មច�ប់ៃផ�ក� �ងរបស់ខ� �នក� �ងេ�ល
បំណងចម្បងេដើម្ប�ីរ�រ ឬសន� ិសុខ�តិ និងមនុស្សែដលេដើរតួ�្ំរទកងក�� ំង្រប�ប់�វុធ
�ងំេ�ះែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រប��  �រ្រគប់្រគង និង�រទទួលខុស្រត�វផ� �វ�ររបស់ខ� �ន។  

 
�្រ� 2 

 
1. បុគ�ល��� ក់្រប្រពឹត� ិបទេល� ើសេ�ក� �ងខ� ឹម�រៃនអនុស�� េនះ 
្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ្រប្រពឹត� ិេ�យខុសច�ប់ និងេ�យេចត�៖ 

(a) �ន់�ប់របូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឬផលិត ឬ�ន់�ប់ឧបករណ៍៖ 

(i) ក� �ងេចត�េដើម្បីស�� ប់ ឬបង�របួស�ង�យធ�ន់ធ�រ ឬ 

(ii) ក� �ងេចត�េដើម្បេីធ� ើឲ្យខូច�តដល់្រទព្យសម្បត� ិ ឬបរ ��� នធ�ន់ធ�រ 

(b) េ្របើ្រ�ស់របូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឬឧបករណ៍�មរេបៀប�មួយ ឬេ្របើ្រ�ស់ ឬបង��រ
ខូច�តេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ�មរេបៀបមួយែដលបេ�� ញ ឬបង��និភ័យៃន�របេ�� ញ�រ
�តុវ �ទ្យ� សកម�៖ 

(i) ក� �ងេចត�េដើម្បីស�� ប់ ឬបង�របួស�ង�យធ�ន់ធ�រ។ 

(ii) ក� �ងេចត�េដើម្បេីធ� ើឲ្យខូច�តដល់្រទព្យសម្បត� ិ ឬបរ ��� នធ�ន់ធ�រ ឬ 

(iii) ក� �ងេចត�េដើម្បីបង� ិតបង� ំឲ្យនីតិបុគ�ល ឬរបូវ �ន� បុគ�ល អង��រអន� រ�តិ ឬរដ�
មួយេធ� ើ ឬមិនេធ� ើសកម��ព�មួយ។ 

2. េលើសពីេនះេទៀត បុគ�ល��� ក់្រប្រពឹត�បទេល� ើស ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ៖ 

(a) គំ�មកំែហងេ�េ្រ�ម�លៈេទសៈែដលប�� ញ�ពែដល�ចេជឿ�ក់�នៃន�រ
គំ�មកំែហង េដើម្បី្រប្រពឹត�បទេល� ើសដូច�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1 (b) ៃន�្រ�បច� �ប្បន�  ឬ 

(b) �ម�រេ�យខុសច�ប់ និងេ�យេចត�នូវរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ង
បរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ�ម�រគំ�មកំែហង េ�េ្រ�ម�លៈេទសៈែដលប�� ញ�ពែដល�ចេជឿ�ក់
�នៃន�រគំ�មកំែហង េដើម្បី្រប្រពឹត�បទេល� ើសដូច�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1 (b) ៃន�្រ�
បច� �ប្បៃន�រគំ�មកំែហង ឬ�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង។ 

3. េលើសពីេនះេទៀត បុគ�ល��� ក់្រប្រពឹត�បទេល� ើស ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះបុ៉នប៉ង្រប្រពឹត�
បទេល� ើសដូច�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�។ 

4. េលើសពីេនះេទៀត បុគ�ល��� ក់្រប្រពឹត�បទេល� ើស ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ៖ 

(a) ចូលរមួ�អ�កសមគំនិតក� �ងបទេល� ើសដូច�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1, 2 ឬ 3 ៃន
�្រ�បច� �ប្បន�  ឬ 
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(b) េរៀបចំ ឬដឹក�ំអ�កេផ្សងឲ្យ្រប្រពឹត�បទេល� ើសដូច�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1, 2 
ឬ 3 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�  ឬ 

(c) រមួចំែណកក� �ង�រ្រប្រពឹត�បទេល� ើសមួយ ឬេ្រចើន�មរេបៀបេផ្សងដូច�នែចងេ�
ក� �ងក�ខណ�  1, 2 ឬ 3 ៃន�្រ�បច� �ប្បន� េ�យមនុស្សមួយ្រក �មែដល្រប្រពឹត�ក� �ងេ�លបំណងរមួ��  
�ររមួចំែណកែបបេនះនឹង្របកបេ�យេចត� និង�ចេធ� ើេឡើងក� �ងេ�លបំណងបេង� ើន
សកម��ពឧ្រកិដ�ទូេ� ឬេ�លបំណងរបស់្រក �ម ឬ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យដឹងពីេចត�របស់្រក �ម
ក� �ង�រ្រប្រពឹត�បទេល� ើស ឬបទេល� ើស�ក់ព័ន�។ 

 
�្រ� 3 

 
អនុស�� េនះមិន្រត�វអនុវត�េ�កែន�ងែដលបទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�ក� �ងរដ�ែតមួយ 

ជនេល� ើសែដល�នេ�ទ្រប�ន់ និងជនរងេ្រ�ះគឺ�ពលរដ�របស់រដ�េ�ះ ជនេល� ើស្រត�វ�ន
�ប់ខ� �នេ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ�េ�ះ េហើយរដ�េផ្សងមិន�នមូល�� នេ�េ្រ�ម�្រ� 9, ក�ខណ�  1 ឬ 
2 ក� �ង�រនុវត�យុ�� ធិ�រ េលើកែលងែត�ខែចងៃន�្រ� 7, 12, 14, 15, 16 និង 17 ្រត�វអនុវត�
េ�ក� �ងករណី�ងំេ�ះ �ម�រគួរ។ 

 
�្រ� 4 

 
1. មិន�នចំណុច�មួយេ�ក� �ងអនុស�� េនះប៉ះ�ល់ដល់សិទ�ិ �តព�កិច� និងទំនួលខុស
្រត�វដៃទេទៀតរបស់រដ� និងបុគ�ល�ងំ�យេ�េ្រ�មនីតិអន� រ�តិ �ពិេសសេ�លបំណង និង
េ�ល�រណ៍ៃនធម�នុ�� អង��រសហ្រប��តិ និងនីតិមនុស្សធម៌អន� រ�តិេឡើយ។ 

 
2. សកម��ពរបស់កងក�� ំង្រប�ប់�វុធេ�អំឡ� ងេពល�នជេ�� ះ្រប�ប់�វុធ ពីេ្រ�ះ
លក�ខណ� �ងំេ�ះ្រត�វ�នទទួល�� ល់េ�េ្រ�មនីតិមនុស្សធម៌អន� រ�តិ ែដល្រត�វ�ន្រគប់្រគង
េ�យច�ប់េ�ះ មិន្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យអនុស�� េនះេទ េហើយសកម��ព��ែដលេធ� ើេឡើង
េ�យកងក�� ំងេ��របស់រដ�មួយេដើម្បីអនុវត��តព�កិច�ផ� �វ�ររបស់ខ� �ន េ�យេហតុ�ពួក�
្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យវ ��នដៃទេទៀតៃននីតិអន� រ�តិ មិន្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យអនុស��
េនះេឡើយ។ 

3. ខែចងៃនក�ខណ�  2 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�មិន្រត�វ�នបក្រ�យ���រអត់េ�ន ឬេធ� ើឲ្យ
�ន�ព្រសបច�ប់ដល់អំេពើខុសច�ប់ ឬ��ងំ�រ�ត់េ�សេ�េ្រ�មច�ប់េផ្សងេទៀតេឡើយ។ 

4. អនុស�� េនះេ�ះ្រ�យ ឬមិន�ច្រត�វ�នបក្រ�យ���រេ�ះ្រ�យ �មរេបៀប
មួយ ែដលប�� ៃននីតត�នុកូល�ពៃន�រេ្របើ្រ�ស់ ឬ�រគំ�មេ្របើ្រ�ស់�វុធនុយេក� ែអ៊រេ�យ
រដ�។ 
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�្រ� 5 
 

រដ��គីនីមួយៗ្រត�វទទួលយកវ ��ន�រ�ងំេនះេ�េពល�ន�រ��ំច់៖ 

(a) េដើម្បីបេង� ើតេ�េពលបទេល� ើសឧ្រកិដ�េ�េ្រ�មច�ប់�តិរបស់ខ� �ន 
បទេល� ើសែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 

(b) េដើម្ប�ីច�ក់េ�សដល់បទេល� ើស�ងំេ�ះ�ន�ម�រ�ក់ពិន័យសម្រសបែដ
ល�ត់ទុកបទេល� ើស�ងំេនះ�នលក�ណៈធ�ន់ធ�រ។ 

 
�្រ� 6 

 
រដ��គីនីមួយៗ្រត�វទទួលយកវ ��ន�រ�ងំេនះ�ម�រ�ំ�ច់ ែដលរមួ�ន ច�ប់ក� �ង

្រស �កេដើម្បី���អំេពើឧ្រកិដ�ស� ិតេ�ក� �ងវ ��ល�ពៃនអនុស�� េនះ �ពិេសសច�ប់�ងំេនះ
�នេចត� ឬបេង� ើតេឡើងេដើម្បីបង�នូវ�� ន�ពភ័យ�� ចចំេ�ះ��រណជនទូេ� ឬ្រក �ម
មនុស្សមួយ្រក �ម ឬមនុស្សេ�យែឡក មិនស� ិតេ�េ្រ�ម�លៈេទសៈែដល�ចប�� ក់�្រតឹម
្រត�វេ�យ�រពិ�រ�អំពីលក�ណៈនេ��យ ទស្សនវ �ទ� មេ�គមវ �ទ� ពូជ�សន៍ �តិ�សន៍ 
�ស� ឬលក�ណៈ្រសេដៀង�� េផ្សងេទៀត និង្រត�វទទួលរង�រពិន័យ្រសបេ��មទម�ន់េ�ស
របស់ពួកេគ។ 

 
�្រ� 7 

 
1. រដ��គី្រត�វសហ្របតិបត��ិរ�មរយៈ៖ 

(a) �រ�ត់វ ��ន�រ�ក់ែស� ង�ងំអស់្របសិនេបើ��ំច់ ដូច�ស្រមបេ��ម
ច�ប់�តិរបស់ខ� �ន េដើម្បបី�� រ និង្រប�ំង�រេរៀបចំេ�ក� �ងទឹកដីេរៀងៗខ� �នស្រ�ប់�រ្រប្រពឹត� ិ
េ�ក� �ង ឬ�ងេ្រ�ទឹកដីរបស់ខ� �នែដល�នបទេល� ើស ែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2, េ�យរមួ
�ន វ ��ន�រ�ម�ត់េ�ក� �ងទឹកដីរបស់ខ� �ននូវសកម��ពខុសច�ប់របស់មនុស្ស ្រក �ម និងអង�
�រ��ែដលេលើកទឹកចិត� ពន្យ� ះ េរៀបចំ ផ�ល់ហរ ��� វត� � ឬផ�ល់ជំនួយបេច�កេទសេ�យេចត� 
ឬព័ត៌�ន ឬ�ក់ព័ន� េ�ក� �ង�រ្រប្រពឹត�បទេល� ើស�ងំេ�ះ 

(b) �រេ�ះដូរព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វនិង�ន�រេផ��ង�� ត់េ�យអនុេ�មេ��មច�ប់
�តិរបស់ខ� �ន និង�មរេបៀប និងស� ិតេ�ក� �ងលក�ខណ� ែដល�នប�� ក់ច�ស់េ�ទីេនះ និង�រ
ស្រមបស្រម�លវ ��ន�ររដ��ល និងវ ��ន�រដៃទេទៀតែដល�នអនុវត�េឡើងសម្រសបេដើម្បី
ែវកមុខ ប�� រ ទប់�� ត់ និងេសុើបអេង�តបទេល� ើស��ែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 និងេលើសពី
េនះេទៀតេដើម្បីបេង� ើតកិច�នីតិវ �ធីឧ្រកិដ�្រប�ំងនឹងបុគ�លែដលេគេ�ទ្រប�ន់��ន្រប្រពឹត�
បទឧ្រកិដ��ងំេ�ះ។ េ�យែឡក រដ��គីមួយ្រត�វ�ត់វ ��ន�រសម្រសបេដើម្បជូីនព័ត៌�ន�� មៗ
ដល់រដ�េផ្សងេទៀតែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 9 �ក់ព័ន�នឹង�រ្រប្រពឹត�បទេល� ើសែដល�នែចង
េ�ក� �ង�្រ�  2   និង�រេរៀបចំេដើម្ប្ីរប្រពឹត�បទេល� ើសែដលខ� �ន�នដឹង និងេលើសពីេនះេទៀត្រត�វ
ជូនដំណឹងដល់អង��រអន� រ�តិ���ម�ំ�ច់។ 

2. រដ��គី��្រត�វ�ត់វ ��ន�រសម្រសបេ�យអនុេ�ម�មច�ប់�តិរបស់ខ� �នេដើម្បី
ប�� រ�ពស�� ត់ៃនព័ត៌�នែដលខ� �នទទួល�ស�� ត់�ម�្រ�ៃនអនុស�� េនះពី 
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រដ��គីមួយេទៀត ឬ�មរយៈ�រចូលរមួេ�ក� �ងសកម��ពមួយែដលេរៀបចំេឡើងស្រ�ប់�រអនុ
វត�អនុស�� េនះ។ ្របសិនេបើរដ��គីផ�ល់ព័ត៌�នដល់អង��រអន� រ�តិ�ស�� ត់ េ�ះេគ្រត�វែត
�ត់វ ��ន�រេដើម្ប�ី��រ�រ�ពស�� ត់ៃនព័ត៌�នេនះ។ 

3. អនុស�� េនះមិន្រត�វត្រម�វឲ្យរដ��គី�ងំ�យផ�ល់ព័ត៌�ន�មួយែដលមិនអនុ�� តឲ្យប
�� ញព័ត៌�ន�ងំេនះេ��មច�ប់�តិ ឬែដលបង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់សន� ិសុខរបស់រដ��ក់ព័ន�  
ឬ�រ�រ�ររបូ��ស� ៃនរបូ�តុនុយេក� ែអ៊រ។ 

4. រដ��គី្រត�វជូនដំណឹងដល់អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិអំពី��� ធរ�នសមត�កិ
ច� និងចំណុចសម� ័ន��ររបស់ខ� �នែដលទទួលខុស្រត�វក� �ង�រេផ�ើ និងទទួលព័ត៌�នេ�យេ�ង
េ��ម�្រ�បច� �ប្បន�។  អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិ្រត�វប�� ញព័ត៌�នែដល�ក់
ព័ន�នឹង��� ធរ�នសមត�កិច� និងចំណុចសម� ័ន��រដល់រដ��គី�ងំអស់ និងទី�� ក់�រ�មពល
បរ ��ណូអន�រ�តិ។ ��� ធរ និងចំណុសម� ័ន��រ�ងំេនះ្រត�វែត�ច�ក់ទង�ន�បន�ប�� ប់។ 

 
�្រ� 8 

 
ស្រ�ប់េ�លបំណងប�� របទេល� ើសេ�េ្រ�មអនុស�� េនះ រដ��គី្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របង

្រគប់�៉ងេដើម្បីទទួលយកវ ��ន�រសម្រសបេដើម្ប�ី�ប�� ររបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� 
េ�យពិ�រ�អំពីអនុ�សន៍�ក់ព័ន�  និងមុខ�ររបស់ទី�� ក់�រ�មពលបរ ��ណូអន�រ�តិ។ 

 
�្រ� 9 

 
1. រដ��គីនីមួយៗ្រត�វ�ត់វ ��ន�រ�ងំេនះ�ម��ំច់េដើម្បីបេង� ើតយុ�� ធិ�រេលើបទេល� ើ
សែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 េ�េពល៖ 

(a) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ�េ�ះ ឬ 

(b) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�េលើ��ែដលេ�តទង់�តិៃនរដ�េ�ះ 
ឬយន�េ�ះែដល�នចុះប�� ីេ�េ្រ�មច�ប់ៃនរដ�េ�ះេ�េពលបទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត� ឬ 

(c) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�យពលរដ�ៃនរដ�េ�ះ។ 

2. រដ��គីក៏�ចបេង� ើតយ�ុ� ធិ�ររបស់ខ� �នេលើបទេល� ើស�មួយេ�េពល៖ 

(a) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�្រប�ំងនឹងពលរដ�ៃនរដ�េ�ះ ឬ 

(b) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�្រប�ំងនឹងអ�ររដ� ឬរ�� ភិ�លៃនរដ�េ�ះែដលស� ិតេ�
បរេទស ដូច��� នទូត ឬបរ �េវណរដ�ទូត ឬ�� នកុងសុ៊លដៃទេទៀតរបស់រដ�េ�ះ ឬ 

(c) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�យបុគ�ល�� នរដ�ែដល�ននិេវសន�� នរបស់ខ� �នេ�
ក� �ងទឹកដីៃនរដ�េ�ះ ឬ 
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(d) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េដើម្បីបុ៉នប៉ងបង� ិតបង� ំរដ�េ�ះឲ្យេធ� ើ 
ឬអនុប្ប�ទពី�រេធ� ើសកម��ព�មួយ ឬ 

(e) បទេល� ើស្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�េលើយន�េ�ះែដល្របតិបត� ិ�រេ�យរ�� ភិ�លៃនរដ�
េ�ះ។ 

3. េ�េពលផ�ល់ស�� ប័ន ទទួលយក អនុម័ត ឬយល់្រពមចំេ�ះអនុស�� េនះ រដ��គី
នីមួយៗ្រត�វជូនដំណឹងដល់អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិអំពីយ�ុ� ធិ�រែដលខ� �ន�នប
េង� ើតេឡើងេ�េ្រ�មច�ប់�តិរបស់ខ� �នេ�យអនុេ�ម�មក�ខណ�  2 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�។  
្របសិនេបើ�ន�រែកែ្រប រដ��គីែដល�ក់ព័ន� ្រត�វជូនដំណឹងដល់អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ
្រប��តិ�ប�� ន់។ 

4. ដូេ�� ះែដរ រដ��គីនីមួយៗ្រត�វ�ត់វ ��ន�រ�ងំេនះ�ម�ំ�ច់េដើម្បីបេង� ើតយុ�� ធិ�រ
របស់ខ� �នេលើបទេល� ើសែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 ក� �ងករណីែដលជនេល� ើសែដលេគេ�ទ
្រប�ន់�នវត��នេ�ក� �ងទឹកដីរបស់ខ� �ន និងមិនេធ� ើបត�ប័នបុគ�លេ�ះេ��ន់រដ��គី�
មួយែដល�នបេង� ើតយុ�� ធិ�ររបស់ខ� �ន្រសបេ��មក�ខណ�  1 ឬ 2 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�។ 

5. អនុស�� េនះមិន�ប់ប�� �លនូវ�រអនុវត�យុ�� ធិ�របទឧ្រកិដ��មួយែដល�នបេង� ើត
េឡើងេ�យរដ��គីមួយេ�យអនុេ�ម�មច�ប់�តិេឡើយ។ 

 
�្រ� 10 

 
1. េ�េពលទទួល�នព័ត៌�នែដលបទេល� ើស�នែចងេ�ក� �ង�្រ�  2  ្រត�វ�ន្រប្រពឹត� 
ឬកំពុង្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ��គីមួយ ឬ�បុគ�លែដល�ន្រប្រពឹត� ឬែដលរង�រ
េ�ទ្រប�ន់ ��ន្រប្រពឹត�បទេល� ើសេនះ�ច�នវត��នេ�ក� �ងទឹកដីររបស់ខ� �ន រដ��គីែដល 
�ក់ព័ន� ្រត�វ�ត់វ ��ន�រ�ម�ំ�ច់េ�យអនុេ�ម�មច�ប់�តិរបស់ខ� �នេដើម្បេីសុើបអេង�ត
អង�េហតុែដល�នេ�ក� �ងព័ត៌�នេ�ះ។ 

2. េ�េពលយល់��លៈេទសៈត្រម�វដូេច�ះ រដ��គីែដលជនេល� ើស ឬជនេល� ើសែដលេ�ទ
្រប�ន់�នវត��នេ�ក� �ងទឹកដីរបស់ខ� �ន ្រត�វ�ត់ វ ��ន�រសម្រសបេ�យអនុេ�ម�មច�ប់
�តិរបស់ខ� �នេដើម្បី���វត��នរបស់បុគ�លេ�ះគឺស្រ�ប់�រ�ត់េ�ស ឬ�រេធ� ើបត�ប័ន។ 

3. បុគ�លែដល�ក់ព័ន�នឹងវ ��ន�រេនះ�នេ�ងេ�ក� �ងក�ខណ�   2 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�
ែដលកំពុង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង្រត�វ�ន�ត់�ំង៖ 

(a) េដើម្បផី�ល់ព័ត៌�នេ�យ�� ន�រពន�រេពលេ�យ�នអ�កតំ�ងសម្រសប
ែដលេ�ជិតបំផុតៃនរដ�របស់បុគ�លេ�ះ ឬពំុេ�ះេទ្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិឲ្យ�រ�រសិទ�ិរបស់បុគ�ល
េ�ះ ឬ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�មនុស្ស�� នរដ� រដ�េ�ក� �ងទឹកដីែដលបុគ�លេ�ះ�� ក់េ�
�មទ�� ប់ 

(b) េដើម្បីទទួល�រមកដល់របស់តំ�ងៃនរដ�េ�ះ 

(c) េដើម្បីទទួលព័ត៌�នអំពីសិទ�ិរបស់បុគ�លេ�ះេ�េ្រ�មអនុក�ខណ�  (a) និង (b)។ 

4. សិទ�ិែដល�នេលើកេឡើងេ�ក� �ងក�ខណ�  3 ៃន�្រ�បច� �ប្បន� ្រត�វអនុវត�េ�យអនុេ�ម�ម
ច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិរបស់រដ�េ�ក� �ងទឹកដីែដលជនេល� ើស ឬជនេល� ើសែដល�នេ�ទ្រប�ន់
�នវត��នស� ិតេ�េ្រ�ម
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              �្រ�ែដលច�ប់ ឬបទប្ប�� ត� ិែដល�នេលើកេឡើងេ�ះ្រត�វែត�ចទទួល�នអនុ�ពេពញេលញ  
              ចំេ�ះេ�លបំណងែដលសិទ�ិ្រត�វ�នអនុ�� តេ�យអនុេ�ម�មក�ខណ�  3។ 

5. �្រ�ៃនក�ខណ�  3 និង 4 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�េ�យពំុ�ន់គិតដល់សិទ�ិរបស់រដ��គី�
មួយែដល�ន�ម�រនូវយុ�� ធិ�រេ�យអនុេ�ម�ម�្រ� 9, ក�ខណ�  1 (c) ឬ 2 (c), 
េដើម្បីអេ�� ើញគណៈកម��រអន� រ�តិកក��ទ្រកហមេធ� ើ�រ�ក់ទង�មួយ និងេ�សួរសុខទុក
ជនេល� ើសែដល�នេ�ទ្រប�ន់េ�ះ។ 

6. េ�យអនុេ�ម�ម�្រតបច� �ប្បន�  េ�េពលរដ��គីមួយ�ន�ប់បុគ�លេ�ះ�ក់ពន��
�រ រដ�េ�ះ្រត�វជូនដំណឹង�ប�� ន់ េ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈអគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិ 
រដ��គី��ែដល�នបេង� ើតយុ�� ធិ�រ្រសបនឹង�្រ� 9 ក�ខណ�   1  និង  2,  និង្របសិនេបើ
រដ�េ�ះទុក��គួរែតេធ� ើេឡើង រដ��គីែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍អំពីអង�េហតុែដល�បុគ�លេ�ះ
្រត�វ�ប់ពន���រ និង�លៈេទសៈែដលេចញដ�ីរឃំុខ� �នបុគ�លេ�ះ។ រដ�ែដលេសុើបអេង�ត�ន
ពិនិត្យេមើលេ�ក� �ងក�ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន� ្រត�វជូនដំណឹងដល់រដ��គី�ងំេ�ះ�ប�� ន់
អំពី�ររកេឃើញរបស់ខ� �ន និង្រត�វប�� ញ�េតើខ� �ន�នបំណងអនុវត�យុ�� ធិ�រេនះែដរឬេទ។ 

 
�្រ� 11 

 
1. រដ��គីេ�ក� �ងទឹកដីែដលជនេល� ើសែដល�នេ�ទ្រប�ន់�នវត��ន ក� �ងករណីអនុវត�
�្រ� 9, ្របសិនេបើមិនេធ� ើបត�ប័នបុគ�លេ�ះេទ�៉ង�ក៏េ�យ េ�យមិន�ន�រេលើកែលង
និងេ�ះ�បទេល� ើសេ�ះ្រត�វ�នឬមិន្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�ក� �ងទឹកដីរបស់ខ� �នក៏េ�យ ្រត�វ�ន
�តព�កិច� �ក់ប�� �នករណីេនះេ�យមិន�រពន�រេពលេ្រចើនដល់��� ធរ�នសមត�កិច�របស់
ខ� �នេដើម្បីវ �និច� ័យេ�ស �មរយៈកិច�នីតិវ �ធីេ�យអនុេ�ម�មច�ប់របស់រដ�េ�ះ។  ��� ធរ�ងំ
េ�ះ្រត�វេធ� ើ�រសេ្រមច�មរេបៀបដូច�� ដូចេ�ក� �ងករណីៃនបទេល� ើលដៃទេទៀត ែដល�ន
ទម�ន់េ�សេ�េ្រ�មច�ប់របស់រដ�េ�ះ។ 

2. េ�េពល�ែដលរដ��គីទទួល�ន�រអនុ�� តពីច�ប់�តិរបស់ខ� �នឲ្យេធ� ើបត�ប័ន 
ឬពំុេ�ះេទ្របគល់ខ� �នជន�តិរបស់ខ� �នែតេ�េពលលក�ខណ� ែដលបុគ�លនឹង្រត�វប�� �នេ��ន់
រដ�េ�ះវ �ញេដើម្បីទទួលេ�សែដល�ន�ក់ប�� ប់ពី�ន�រ�ត់េ�ស ឬកិច�នីតិវ �ធីែដល�រ
េធ� ើបត�ប័ន ឬ�រ្របគល់ខ� �នបុគ�លេ�ះ្រត�វ�នែស� ងរក េហើយរដ�េនះ និងរដ�ែដលែស� ងរក
�រេធ� ើបត�ប័នជនេ�ះ្រពមេ្រព�ងេលើជេ្រមើសេនះ និងលក�ខណ� េផ្សងេទៀតែដល�ច�នលក�ណៈ
សម្រសប �រេធ� ើបត�ប័ន ឬ�រ្របគល់ខ� �ន�មលក�ខណ� ែបបេនះ្រត�វែត�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីបេ�� ញ�តព�កិច�ែដល�នែចងេ�ក� �ងក�ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�។ 

 
�្រ� 12 

 
បុគ�លែដល្រត�វ�ប់ពន���រ ឬ�ក់ទងនឹងវ ��ន�រដៃទេទៀត ឬកិច�នីតិវ �ធី្រត�វ�ន

អនុវត�េ�យអនុេ�ម�មអនុស�� េនះនឹង្រត�វ��នូវ�រ្រប្រពឹត�េ�យយតុ�ធិម៌ែដលរមួ�ន
�រទទួល�នសិទ�ិ្រគប់�៉ង និង�រ��ែដលអនុេ�ម�មច�ប់របស់រដ�េ�ះេ�ក� �ងទឹកដី
ែដល
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បុគ�លេ�ះ�នវត��ន និង�្រ�នីតិអន� រ�តិែដល្រត�វអនុវត�ែដលរមួ�ននីតិអន� រ
�តិស� ីពីសិទ�មិនុស្ស�េដើម។ 

 
�្រ� 13 

 
1. បទេល� ើសែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 ្រត�វ�ត់ទុក�ន�ប់ប�� �ល�បទេល� ើសែដល
�ចេធ� ើបត�ប័ន េ�ក� �ងសន� ិស�� បត�ប័ន�មួយែដល�ន្រ�ប់រ�ង�គីរដ��មួយមុននឹង 
អនុស�� េនះចូល�ធរ�ន។ រដ��គីែដល�ក់ប�� �លបទេល� ើស�ងំេនះ�បទេល� ើសែដល�ចេធ� ើ 
បត�ប័ន�នេ�្រគប់សន� ិស�� បត�ប័ននឹង្រត�វជ្រមះ�បន�ប�� ប់រ�ងបទេល� ើស�ងំេ�ះ។ 

2. េ�េពលរដ��គីមួយែដលេធ� ើបត�ប័នឲ្យ�នលក�ខណ� ស� ីពីអត� ិ�ពៃនសន� ិស�� ទទួល�
នសំេណើសំុេធ� ើបត�ប័នពីរដ��គីមួយេផ្សងែដលខ� �នមិន�នសន� ិស�� បត�ប័ន េ�ះ�មជេ្រមើស 
របស់ខ� �ន រដ�ែដល�នេស� ើសំុ�ច�ត់ទុកអនុស�� េនះ�មូល�� នច�ប់ស្រ�ប់�រេធ� ើបត�ប័ន 
ស� ីពីបទេល� ើសែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ�ទី 2។ �រេធ� ើបត�ប័ននឹងស� តិេ�េ្រ�មលក�ខណ�  
េផ្សងេទៀតែដលែចងេ�យច�ប់របស់រដ�ែដល�នេស� ើសំុ។ 

3. រដ��គី��ែដលមិនបេង� ើតលក�ខណ� បត�ប័នស� ីពីអត� ិ�ពស្រ�ប់សន� ិស�� មួយ្រត�វ
ែតទទួល�� ល់បទេល� ើស��ែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 ��បទេល� ើសែដល�ចេធ� ើបត� 
ប័ន�នរ�ងរដ��ងំេ�ះ ែដលស� ិតេ�ក� �ងលក�ខណ� ែដល�នែចងេ�ក� �ងច�ប់របស់រដ� ែដល 
�នេស� ើសំុេធ� ើបត�ប័នេ�ះ។ 

4. ្របសិនេបើ��ំច់ ្រត�វ�ត់ទុក�បទេល� ើសែដលែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 ស្រ�ប់េ�លបំណង
េធ� ើបត�ប័នរ�ងរដ��គី�� �ក់ដូច�បទេល� ើស�ងំេ�ះ្រត�វ�ន្រប្រពឹត�មិន្រតឹមែតេ�ក� �ង 
កែន�ងែដលបទេល� ើស�ងំេ�ះេកើតេឡើងេទ បុ៉ែន�េ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ�ែដល�នបេង� ើតយុ�� ធិ�រ 
្រសប�ម�្រ�  9 ក�ខណ�  1 និង 2 ផងែដរ។ 

5. �្រ�ៃនសន� ិស�� បត�ប័ន និងកិច�្រពមេ្រព�ង�ងំអស់រ�ងរដ��គីស� ីពីបទេល� ើសែដល
ែចងេ�ក� �ង�្រ� 2 ្រត�វ�ត់ទុក�្រត�វ�នែកស្រម�លរ�ងរដ��គីេ�ដល់ក្រមិតែដលសន� ិស��  
និងកិច�្រពមេ្រព�ង�ងំេនះមិន្រត�វ�� �មួយអនុស�� េនះ។ 

 
�្រ� 14 

 
1. រដ��គី្រត�វ្របគល់ឲ្យ�� េ�វ �ញេ�មកនូវវ ��ន�រជំនួយដ៏ធំបំផុតែដល�ក់ទងនឹង�រ
េសុើបអេង�ត ឬកិច�នីតិវ �ធីឧ្រកិដ� ឬបត�ប័នែដល�ន�ក់ទងនឹងបទេល� ើសែដលែចងេ�ក� �ង 
�្រ� 2, ែដលរមួ�នជនួំយក� �ង�រទទួល�នភ័ស� � �ងែដល�នស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់�ម��ំច់
ស្រ�ប់កិច�នីតិ វ �ធី។ 

2. រដ��គី្រត�វអនុវត��តព�កិច�របស់ខ� �នេ�េ្រ�មក�ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន� ែដលអនុ
េ�ម�មសន� ិស�� �មួយ ឬកិច�ស្រម �ះស្រម�លេផ្សងេទៀតស� ីពីជំនួយផ� �វច�ប់េ�វ �ញេ�មកែដល 
�ចេកើត�នរ�ងរដ��គី��។ េ�េពលមិន�នសន� ិស��  ឬ�េរៀបចំ�ងំេនះ រដ��គី 
��្រត�វផ�ល់ជំនួយឲ្យ�� េ�វ �ញេ�មកេ�យ្រសប�មច�ប់�តិ។ 
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�្រ� 15 
 

ក� �ង�ម�បទេល� ើសនេ��យ ឬបទេល� ើសែដល�ក់ទងនឹងបទេល� ើសនេ��យ ឬបទ 
េល� ើសែដល្រប្រពឹត�ក� �ងេ�លបំណងនេ��យ មិន្រត�វ�ត់ទុក�បទេល� ើសែដល�នែចងេ� 
ក� �ង�្រ� 2 ក� �ងេ�លបំណងេធ� ើបត�ប័ន ឬជំនួយែផ�កច�ប់េ�វ �ញេ�មកេឡើយ។ េ�យ 
េហតុេនះ សំេណើសំុេធ� ើបត�ប័ន ឬជំនួយែផ�កច�ប់េ�វ �ញេ�មកេ�យែផ�កេលើបទេល� ើសែបប េនះ 
មិន�ចបដិេសធ�នេឡើយេ�យឈរេលើេហតុផល���ក់ព័ន�នឹងបទេល� ើសនេ��យ ឬបទ 
េល� ើសែដល�ក់ព័ន�នឹងបទេល� ើសនេ��យ ឬបទេល� ើសែដល្រប្រពឹត�ក� �ងេ�លបំណង នេ� 
�យ។ 

 
�្រ� 16 

 
�� នចំណុច�មួយេ�ក� �ងអនុស�� េនះ្រត�វ�នបក្រ�យ���រ�ក់�តព�កិច�ក� �ង

�រេធ� ើបត�ប័ន ឬផ�ល់ជំនួយផ� �វច�ប់េ�វ �ញេ�មកេឡើយ ្របសិនេបើរដ��គីែដល�នេស� ើសំុ
�នេហតុផល រ �ង�ំក� �ង�រេជឿ�ក់�សំេណើសំុេធ� ើបត�ប័នស្រ�ប់បទេល� ើសែដល�នែចងេ� 
ក� �ង�្រ� 2 ឬស្រ�ប់ជនួំយែផ�កច�ប់េ�វ �ញេ�មកែដល�ក់ទងនឹងបទេល� ើសេនះ្រត�វ�នេធ� ើ
េឡើងក� �ងេ�លបំណង�ត់េ�ស ឬ�ក់េ�សមនុស្សេ�យឈរេលើេហតុផលពូជ�សន៍ �ស� 
ស�� តិ ្របភពជន�តិ ឬទស្សននេ��យ ឬែដលេ�រព�មសំេណើេនះនឹងប�� លឲ្យ�ន 
�រខូច�តដល់តួ�ទីរបស់បុគ�លេ�ះស្រ�ប់េហតុផល�មួយក� �ងចំេ�មេហតផល�ងំេនះ។ 

 
�្រ� 17 

 
1. អ�កែដលកំពុង�ប់ឃំុ�ងំ ឬកំពុងអនុវត�េ�សេ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ��គីមួយែដលវត� 
�នរបស់ខ� �នស� ិតេ�ក� �ងរដ��គីមួយេទៀត្រត�វ�នេស� ើេឡើងក� �ងេ�លបំណងផ�ល់�ក� ីកម� 
�រកំណត់អត�ស�� ណ ឬពំុេ�ះេទផ�ល់ជំនួយក� �ង�រទទួលយកភ័ស� � �ងស្រ�ប់�រេសុើបអេង�ត 
ឬ�រ�ត់េ�សពីបទេល� ើសេ�ក� �ងអនុស�� េនះ�ច្រត�វ�នេផ�រ ្របសិនេបើ�នេឆ� ើយតប�ម 
លក�ខណ� �ងេ្រ�មេនះ៖ 

(a) បុគ�លេ�ះផ�ល់�រយល់្រពមែផ�កេលើព័ត៌�នេ�យេសរ � េហើយ 

(b) ��� ធរ�នសមត�កិច�ៃនរដ��ងំពី្រពមេ្រព�ង េ�យែផ�កេលើលក�ខណ� �ងំេនះ
េ�េពលរដ��ងំេនះ�ច�នលក�ណៈសម្រសប។ 

2. ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�្រ�បច� �ប្បន� ៖ 

(a) រដ�ែដលទទួល�រេផ�របុគ�លេនះ្រត�វ�នសិទ�ិអំ�ច និង�តព�កិច�រក�ទុកបុគ�ល
ែដលេគេផ�រមកក� �ងពន���រ ពំុេ�ះេទលុះ�ែត្រត�វ�នេស� ើ ឬអនុ�� តេ�យរដ�ែដលេផ�របុគ�ល
េ�ះមក 

(b) រដ�ែដលទទួល�រេផ�របុគ�លេ�ះ្រត�វអនុវត��តព�កិច�របស់ខ� �នេ�យមិនបង�ង់ក� �
ង�រប�� �នបុគ�លេ�ះ្រតឡប់េ��ន់ពន���រៃនរដ�ែដល�នេផ�របុគ�លេ�ះមកេ�យ�ន្រព
មេ្រព�ង�� �មុន ឬពំុេ�ះេទ�ន្រពមេ្រព�ង�� េ�យ��� ធរ�នសមត�កិច�ៃនរដ��ងំពីរ។ 
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(c) រដ�ែដលទទួល�រេផ�របុគ�លេ�ះមកមិន្រត�វត្រម�វឲ្យរដ�ែដលេផ�របុគ�លេ�ះមក�
ប់េផ�ើមកិច�នីតិវ �ធីេធ� ើបត�ប័នស្រ�ប់�រប�� �នបុគ�លេ�ះ្រតឡប់មកវ �ញេឡើយ។ 

(d) បុគ�លែដលេគេផ�រ្រត�វទទួល�នឥណ�នស្រ�ប់េស��ត់េ�សែដល្រត�វ�នេធ� ើ
េឡើងេ�ក� �ងរដ�ែដលេផ�របុគ�លេ�ះមកស្រ�ប់�រចំ�យេពលេវ�េ�ក� �ងពន���រៃនរដ�ែដ
លទទួល�រេផ�របុគ�លេ�ះ។ 

3. លុះ�ែតរដ��គីែដល្រត�វេផ�របុគ�លេ�ះេចញេ�យអនុេ�ម�ម�្រ�បច� �ប្បន� ្រពម
េ្រព�ងដូេច�ះ េ�ះអ�កេ�ះ�នស�� តិអ� ីក៏េ�យ មិន្រត�វ�ន�ត់េ�ស ឬឃំុ�ំង ឬ�ក់ឲ្យ 
ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ម�ត់សិទ�ិ�� ល់ខ� �នរបស់�ត់េផ្សងេទៀតេ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ�ែដលទទួល�រ 
េផ�របុគ�លេ�ះែដល�ក់ព័ន�នឹងអំេពើ ឬ�រផ��� េ�សមុន�រេចញដំេណើររបស់បុគ�លេ�ះ ពីទឹកដ ី
ៃនរដ�ែដល�នេផ�របុគ�លេនះេចញ។ 

 
�្រ� 18 

 
1. េ�េពលរ �បអូស ឬ្រគប់្រគងរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ 
ប�� ប់ពី�រ្រប្រពឹត�បទេល� ើសែដលែចងេ�ក� �ង�្រ� 2, រដ��គីែដល�នវត� ��ង�ងំេនះ្រត�វ៖ 

(a) �ត់វ ��ន�រែ្រប�� យរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រ នុយេក�ែអ៊រ 
កំុឲ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់ 

(b) ����នរក�ទុករបូ�តុនុយេក� ែអ៊រ�ងំ�យឲ្យ្រសប�មវ ��នសុវត� ិ�ពរប
ស់ទី�� ក់�រ�មពលបរ ��ណូអន�រ�តិែដល្រត�វអនុវត� និង 

(c) គិតអំពីអនុ�សន៍�រ�ររបូ��ស�  និងបទ�� នសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព 
ែដល�នេ�ះផ�យេ�យទី�� ក់�រ�មពលបរ ��ណូអន�រ�តិ។ 

2. េ�េពលប�� ប់កិច�នីតិវ �ធី�មួយែដល�ក់ព័ន�នឹងបទេល� ើសែដលែចងេ�ក� �ង�្រ� 2, 
ឬ្របសិនេបើ�ន�រត្រម�វពីនីតិអន� រ�តិ�� ម េ�ះរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រ
នុយេក� ែអ៊រ�ងំ�យ្រត�វែតប�� �ន្រតឡប់មកវ �ញ ប�� ប់ពី�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ (�ពិេសស 
�ក់ទងនឹងែបបបទៃន�រប�� �ន្រតឡប់ និង�ររក�ទុក) �មួយរដ��គីែដល�ក់ព័ន�នឹង រដ�
�គីែដល��� ស់ៃនវត� ��ងំេនះ �ក់ព័ន�នឹងរដ��គីៃននីតិបុគ�ល ឬរបូវ �ន� បុគ�ល��� ស់ៃន របូ
�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រ�ងំេនះគឺ�ជន�តិ ឬអ�ក�� ក់េ� ឬ�ក់ព័ន�  នឹងរដ�
�គីែដលេគលួចវត� ��ងំេ�ះពីទឹកដីរបស់ខ� �ន ឬទទួល�នេ�យខុសច�ប់។ 

3. (a) ែដលរដ��គី្រត�វ�ន�ម�ត់េ�យនីតិ�តិនិងអន�រ�តិមិនឲ្យប�� �ន្រតឡប់ ឬ 
ទទួលយករបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ�ងំេនះ ឬរដ��គី�ក់ព័ន�  ្រពម
េ្រព�ងេធ� ើដូេច�ះ េ�យអនុេ�ម�មក�ខណ�  3 

(b) ៃន�្រ�បច� �ប្បន�  រដ��គីែដល�ន់�ប់របូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយ 
េក� ែអ៊រ្រត�វបន��ត់វ ��ន�រដូច�នពណ៌�េ�ក� �ងក�ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�  របូ�តុវ �ទ្យ�  
សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រ�ងំេនះ្រត�វែតេ្របើក� �ងេ�លបំណងសន� ិ�ពបុ៉េ�� ះ។ 

(b) ែដល�មិន�នលក�ណៈ្រសបច�ប់ែដលរដ��គីរក�ទុករបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ 
ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ�ងំេ�ះ រដ�េ�ះ 
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្រត�វែត���វត� ��ងំេ�ះ្រត�វ�នទុក�ក់ឲ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��នេ�ក� �ង�រឃំុ
្រគងរបស់រដ�ែដល�រ�ន់�ប់របស់�ងំេនះ�ន�ព្រសបច�ប់ និងែដល�នផ�ល់�រ��
្រសប�មួយេសចក� ីត្រម�វៃនក�ខណ�  1  ៃន�្រ�បច� �ប្បន� េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ 
រដ�េ�ះក� �ងេ�លបំណងែ្រប�� យវត� ��ងំេ�ះកំុឲ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់ ស�� រ វ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬ
េ្រគ�ងបរ ��� រ�ងំេនះ្រត�វែតេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់េ�លបំណងសន� ិ�ពបុ៉េ�� ះ។ 

4. ្របសិនេបើរបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រែដល�នែចងេ�ក� �ង 
ក�ខណ�  1 និង 2 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�មិនែមន�កម�សិទ�ិរបស់រដ��គី�មួយ ឬរបស់ជន�តិ 
ឬអ�ករស់េ�ក� �ងរដ��គីមួយ ឬមិន្រត�វ�នលូច ទទួល�នេ�យខុសច�ប់ពីទឹកដីៃនរដ��គី 
ឬ្របសិនេបើមិន�នរដ���នេចត�ចង់ទទួលវត� ��ងំេនះេ�យអនុេ�ម�មក�ខណ�  3 ៃន 
�្រ�បច� �ប្បន�  េសចក� ីសេ្រមចេ�យែឡកស� ីពី�រសេ្រមចេ�សរបស់ខ� �នេ�យអនុេ�ម�ម 
ក�ខណ�  3 (b) ៃន�្រ�បច� �ប្បន� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងប�� ប់ពី�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់រ�ងរដ��ក់ 
ព័ន�  និងអង��រអន� រ�តិ�ក់ព័ន�មួយចំនួន។ 

5. ចំេ�ះេ�លបំណងៃនក�ខណ�   1,  2,  3  និង  4 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�  រដ��គីែដល�ន់�ប់
របូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬេ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក� ែអ៊រ�ចេស� ើសំុជំនួយនិងកិច�សហ�រពីរដ��គី 
េផ្សង�ពិេសសរដ��គី�ក់ព័ន�  និងអង��រអន� រ�តិ�ក់ព័ន�មួយចំនួន �ពិេសសអង��រ �ម 
ពលបរ ��ណូអន�រ�តិ។  រដ��គី និងអង��រអន� រ�តិ�ក់ព័ន� ្រត�វ�ន េលើកទឹកចិត�ឲ្យផ�ល់ 
ជំនួយ េ�យអនុេ�ម�មក�ខណ� េនះក� �ងក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

6. រដ��គីែដល�ក់ព័ន�ក� �ង�រសេ្រមចេ�ស ឬរក�ទុករបូ�តុវ �ទ្យ� សកម� ឧបករណ៍ ឬ 
េ្រគ�ងបរ ��� រនុយេក�ែអ៊រេ�យអនុេ�ម�ម�្រ�បច� �ប្បន� ្រត�វែតផ�ល់ព័ត៌�នដល់អគ��យកទី
�� ក់�រ�មពលបរ ��ណូអន�រ�តិអំពីរេបៀបែដលវត� ��ងំេនះ្រត�វ�នបំ�� ញេ�ល ឬរក�ទុក។ 
អគ��យកទី�� ក់�រ�មពលបរ ��ណូអន�រ�តិ្រត�វែតប�� �នព័ត៌�នេ�ដល់រដ��គីដៃទេទៀត។ 

7. ្របសិនេបើ�ន�រផ្សព�ផ�យ�ក់ព័ន�នឹងបទេល� ើសែដល�នែចងេ�ក� �ង�្រ� 2, មិន 
�នអ� ីមួយេ�ក� �ង�្រ�បច� �ប្បន� ្រត�វប៉ះ�ល់�មរេបៀប�មួយែដល្រកមនីតិអន� រ�តិ្រគប់ 
្រគងេលើ�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រខូច�តេ�យនុយេក�ែអ៊រ ឬ្រកមេផ្សងេទៀតៃននីតិអន� រ�តិ។ 

 
�្រ� 19 

 
រដ��គីែដល�ត់េ�សជនេល� ើសែដល�នេ�ទ្រប�ន់្រត�វែតប�� ញលទ�ផលចុងេ្រ�យ

ៃនកិច�នីតិវ �ធីដល់អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិែដល្រត�វប�� �នព័ត៌�នេនះេ�ដល់រដ��
គីដៃទេទៀតេ�យអនុេ�មេ��មនីតិ�តិរបស់ខ� �ន ឬនីតិវ �ធីែដល្រត�វអនុវត�។ 

 
�្រ� 20 

 
រដ��គី្រត�វេធ� ើ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ�� េ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈអគ�េល�ធិ�រអង��រ 

សហ្រប��តិ េ�យ�នជំនួយពី 
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អង��រអន� រ�តិ�ម�ំ�ច់ េដើម្បី���រអនុវត�អនុស�� េនះ�៉ង�ន្របសិទ��ព។ 
 

�្រ� 21 
 

រដ��គី្រត�វអនុវត��តព�កិច�របស់ខ� �នេ�េ្រ�មអនុស�� េនះ�មរេបៀបមួយែដល�នស័
ង�ត�ព�មួយេ�ល�រណ៍សម�ព�ធិបេតយ្យ និងបូរណ�ពទឹកដីៃនរដ� និងេ�ល�រណ៍ 
មិនេ្រជ�តែ្រជកេ�ក� �ងកិច��រៃផ�ក� �ងរបស់រដ�ដៃទេឡើយ។ 

 
�្រ� 22 

 
មិន�នចំណុច�មួយេ�ក� �ងអនុស�� េនះផ�ល់សិទ�ិឲ្យរដ��គីមួយអនុវត�យ�ុ� ធិ�រ 

និង្របតិបត� ិមុខ�រែដល្រត�វ�នរក�ទុក�ពិេសសស្រ�ប់��� ធរៃនរដ��គីមួយេទៀតេ�ះ 
�មនីតិ�តិរបស់ខ� �នេ�ក� �ងទឹកដីៃនរដ��គីមួយេទៀតេឡើយ។ 

 
�្រ� 23 

 
1. �រែខ�ងគំនិត�� �មួយរ�ងរដ��គីពីរ ឬេ្រចើន�ក់ទងនឹង�របក្រ�យ ឬ�រអនុ 
វត�អនុស�� េនះែដលមិន�ចេ�ះ្រ�យ�ន�មរយៈ�រច�រេ�ក� �ងេពលេវ�សម្រសប ្រត�វ 
ែត�ំេ��ន់តុ��រមជ្ឈត� វ �និច� ័យ�មសំេណើរបស់រដ��គី�មួយ។ េ�ក� �ងរយៈេពល៦ ែខ �ប់
ពី�លបរ �េច�ទេស� ើសំុ�រសេ្រមចពីតុ��រមជ្ឈត� វ �និច� ័យ ្របសិនេបើ�គី�ងំ�យ មិន�ច 
យល់្រពមចំេ�ះ�រេរៀបចំរបស់តុ��រមជ្ឈត� វ �និច� ័យេទ �គី�មួយក� �ងចំេ�ម�គី�ងំេ�ះ 
�ច�ំយកជេ�� ះេនះេ��ន់តុ��រយុត� ិធម៌អន� រ�តិេ�យអនុវត��មលក�ខន� ិកៈរបស់តុ�
�រេនះ។ 

2. េ�េពលចុះហត�េល� ផ�ល់ស�� ប័ន �រទទួលយក ឬ�រអនុម័តចំេ�ះអនុស�� េនះ 
ឬ�រចូលរមួ�មួយ រដ�នីមួយៗ្រប�ស�ខ� �នគិត�មិន្រត�វ�នចង�� ប់�តព�កិច�េ�យ ក� 
ខណ�  1 ៃន�្រ�បច� �ប្បន�េនះេឡើយ។ រដ��គីេផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នចង�� ប់�តព� កិច� េ�យ 
ក�ខណ�  1 ស� ពីីរដ��គី�មួយែដល�នកំណត់លក�ខណ� ែបបេនះេឡើយ។ 

3. រដ��គី�មួយែដល�នកំណត់លក�ខណ� ្រសប�មក�ខណ�  2  ៃន�្រ�ថ�ីេនះ�ចដក 
�រកំណត់លក�ខណ� េ�ះេចញេ�េពល�ក៏�ន�មរយៈ�រជូនដំណឹងដល់អគ�េល�ធិ�រអង�
�រសហ្រប��តិ។ 

 
�្រ� 24 

 
1. អនុស�� េនះ្រត�វេបើកចំហស្រ�ប់ឲ្យរដ��ងំអស់ចុះហត�េល��ប់ពីៃថ�ទី 14  ែខក��  ��  ំ
2005 រហូតដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ� � ��  ំ2006 េ�ឯទី�� ក់�រអង��រសហ្រប��តិ�បុរ �ញូយ៉ក។ 
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2. អនុស�� េនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រផ�ល់ស�� ប័ន �រទទួលយក ឬយល់្រពម។ លិខិតូបករណ៍ៃន 
�រផ�ល់ស�� ប័ន �រទទួលយក ឬយល់្រពម្រត�វតម�ល់ទុក�មួយអគ�េល�ធិ�រអង��រ សហ 
្រប��តិ។ 

3. អនុស�� េនះ្រត�វែតេបើកចំហចំេ�ះ�រចូលរមួេ�យរដ��មួយ។  លិខិតូបករណ៍ៃនចូល រមួ
្រត�វតម�ល់ទុក�មួយអគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិ។ 

 
�្រ� 25 

 
1. អនុស�� េនះ្រត�វចូល�ធរ�នេ�ៃថ�ទី៣០ ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទតម�ល់ទុកនូវលិខិត 
តូបករណ៍ឮៃន�រផ�ល់ស�� ប័ន �រទទួលយក �រយល់្រពម ឬ�រចូលរមួ�មួយអគ�  េល�ធិ�រ 
អង��រសហ្រប��តិេលើកទី២២។ 

2. ចំេ�ះរដ�នីមួយៗែដល�នផ�ល់ស�� ប័ន ទទួលយក យល់្រពម ឬចូលរមួចំេ�ះអនុស��  
េនះប�� ប់ពីតម�ល់ទុកនូវលិខិតូបករណ៍ៃន�រផ�ល់ស�� ប័ន ទទួលយក យល់្រពម ឬចូលរមួេលើក 
ទី២២ េ�ះអនុស�� េនះ្រត�វចូល�ធរ�នេ�ៃថ�ទី៣០ប�� ប់ពីតម�ល់ទុកេ�យរដ�ៃនលិខិតូប 
ករណ៍របស់ខ� �នអំពីស�� ប័ន ទទួលយក យល់្រពម ឬចូលរមួ។ 

 
�្រ� 26 

 
1. រដ��គីមួយ�ចេស� ើសំុេធ� ើវ �េ�ធនកម�ចំេ�ះអនុស�� េនះ។   វ �េ�ធនកម�ែដល �នេស� ើ 
េឡើង្រត�វ�ក់ជូនអ�ករក�ឯក�រតម�ល់េដើម្បីផ្សព�ផ�យវ �េ�ធនកម�េនះដល់រដ��គី�ងំអស់�
ប�� ន់។ 

2. ្របសិនេបើរដ��គី�គេ្រចើនេស� ើសំុឲ្យអ�ករក�ឯក�រតម�ល់េ�ះ្របជុេំដើម្បពិី�រ�េលើវ �
េ�ធនកម�ែដល�នេស� ើេឡើង អ�ករក�ឯក�រតម�ល់្រត�វអេ�� ើញរដ��គី�ងំអស់ចូលរមួកិច�្របជុំ 
េនះេដើម្ប�ីប់េផ�ើម�� មប�� ប់ពីេចញលិខិតអេ�� ើញ�នបីែខ។ 

3. កិច�្របជុំ្រត�វខិតខំ្រគប់ែបប�៉ងេដើម្ប�ី��វ �េ�ធនកម�្រត�វ�នយល់្រពម�មកុងស
ង់សីុស។ ្របសិនេបើមិន�ច�នកុងសង់សីុសេទ  វ �េ�ធនកម�េនះ្រត�វទទួលយល់្រពមេ�យរដ��គី 
�ងំអស់ចំនួនពីរ�គបី។  វ �េ�ធនកម��ងំ�យ�ែដល�នអនុម័តេ�ក� �ង សន� ិសីទ្រត�វែត 
ផ្សព�ផ�យេ�យអ�ករក�តម�ល់ឯក�រដល់រដ��គី�ងំអស់�ប�� ន់។ 

4.  វ �េ�ធនកម�ែដល�នអនុម័តអនុេ�មេ��មក�ខណ�  3 ៃន�្រតបច� �ប្បន� ្រត�វចូល
�ធរ�នស្រ�ប់រដ��គីនីមួយៗែដលតម�ល់ទុកលិខិតូបករណ៍របស់ខ� �នអំពី�រផ�ល់ស�� ប័ន 
�រទទួលយក �រចូលរមួ និង�រយល់្រពមចំេ�ះ វ �េ�ធនកម�េ�ះេ�ៃថ�ទី៣០ប�� ប់ពី�ល 
បរ �េច�ទែដលរដ��គីចំនួនពីរ�គបី�នតម�ល់ទុកលិខិតូបករណ៍�ក់ព័ន� របស់ខ� �ន។ 
ប�� ប់ពីេ�ះមក  វ �េ�ធនកម�េនះ្រត�វចូល�ធរ�នស្រ�ប់រដ��គី�មួយេ�ៃថ�ទី៣០ប�� ប់ 
ពី�លបរ �េច�ទែដលរដ�េ�ះតម�ល់ទុកលិខិតូបករណ៍�ក់ព័ន� របស់ខ� �ន។ 
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�្រ� 27 
 

1. រដ��គី�មួយ�ច្រប�សដកខ� �នពីអនុស�� េនះ�មរយៈ�រជូនដណឹំង��យលក�
ណ៍អក្សរដល់អគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប�ជិត។ 

2. �រ្រប�សដកខ� �ន្រត�វចូល�ធរ�នក� �ងរយៈេពលមួយ�� ំប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទែដលអគ�
េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិ�នទទួលលិខិតជូនដំណឹងេនះ។ 

 
�្រ� 28 

 
ច�ប់េដើមៃនអនុស�� េនះែដលសរេសរ������ ប់ ចិន អង់េគ�ស ��ងំ រុស្ស� ី និង 

េអស�៉ញគឺ�នតៃម�េស� ើ��  ្រត�វ�នតម�ល់ទុក�មួយអគ�េល�ធិ�រអង��រសហ្រប��តិ 
ែដល្រត�វេផ�ើច�ប់ចម�ងែដល�ន�រប�� ក់េ��ន់រដ��ងំអស់។ 

េដើម្បី��ក��ីពចំេ�ះប�� េនះ ហត�េល��ងេ្រ�មែដល�នអនុ�� ត្រតឹម្រត�វពី 
រ�� ភិ�លរបស់ខ� �ន �នចុះហត�េល�េលើអនុស�� េនះ ែដលេបើកចំហស្រ�ប់ចុះហត�េល�េ�
ឯទី�� ក់�រអង��រសហ្រប��តិ�បុរ �ញូយ៉ក េ�ៃថ�ទី 14  ែខក��  ��  ំ2005។ 
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