កិច្ចព្រមពព្រៀងទីព្កុងស្ត្រាស្បរួ

ស្ារ
ី ីច្ំណាត់ថ្នាក់ព្រកាស្នីយរព្តតកកកមមអនារជាតិ
២៤ មីនា ១៩៧១

បានធ្វើវ ិធោ្នកមម ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញដ ឆ្នាំ១៩៧៩
ភាគីហត្ថធលែីទាំងឡាយ
ធោយពិចារណាធ
ណាត្់ថានក់

ើញថាការអនុម័ត្យកជាោកលថ្នររព័នឯ
ធ កសណា
ា នមួយថ្នចាំ

ររកាសនីយររត្ត្កកកមម វ ិញ្ញដរនររត្ត្កកករ វ ិញ្ញដរនររត្មូខដលមានអត្ថ

ររធោជន៍ និ ងវ ិញ្ញដរនររត្មានអត្ថររធោជន៍ គឺធដើមបីរាំធរ ើផលររធោជន៍ទូធៅ ខដលនឹង
រធងកើត្ឱ្យមានកិចចសហររត្ិរត្តិការកាន់ ខត្ជិត្សនិទធកុងវ
ន ិស័យកមមសិទិឧ
ធ សាហកមមនិង
ជាវ ិភាគទនធដើមបីឱ្យមានសុែដុមនីយដកមមថ្នចារ់ ជាត្ិកុងវ
ន ិស័យធនុះ

ធោយទទួលោគល់ោរៈសាំខាន់ថ្នអនុសញ្ញដអឺររ
ុ សតីពីចាំណាត្់ថានក់អនតរជាត្ិថ្ន

ររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើត្កកកមម

ចុុះថ្ងៃទី១៩

ខែ្នូ

ឆ្នាំ១៩៥៤

ខដលរកុមររឹកា

អឺររ
ុ បានរធងកើត្ឱ្យមាន ចាំណាត្់ថានក់អនតរជាត្ិថ្នររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើ ត្កកកមម
ធោយគិត្គូរដល់ពត្ថ្មលជាោកលថ្នចាំណាត្់ថានក់ធនុះនិងោរៈសាំខាន់ថ្នចាំណាត្់
ថានក់ធនុះចាំធពាុះររធទសទាំងឡាយជាសមាជិកអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចចការពារកមម
សិទិធឧសាហកមម
ធោយគិត្គូរដល់ោរៈសាំខាន់ថ្នចាំណាត្់ថានក់ធនុះចាំធពាុះររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ

ខដលរងកភាពងាយស្សួលកនុងការទទួលបានរធចចកវ ិទាទាំ ធនើ រៗខដលធចុះខត្ធកើ នធឡើងឥត្
ឈរ់ឈរ

ធោយពិចារណាធលើមារា១៩ថ្នអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចចការពារកមមសិទិធ
ឧសាហកមម ចុុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៨៨៣ ខដលបានខកខររធៅទីរកុង ររុយខសល ចុុះថ្ងៃ
ទី១៤ ខែ្នូ ឆ្នាំ១៩០០ ធៅទីរកុង វសុីនធាន ចុុះថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្នាំ១៩១១

ធៅទីរកុង

ឡាធអ ចុុះថ្ងៃទី៦ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នាំ១៩២៥ ធៅទីរកុង ឡុង ចុុះថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្នាំ ១៩៣៤ ធៅ

ទីរកុង លីធសាន ចុុះថ្ងៃទី៣១ ខែត្ុលា ឆ្នាំ១៩៥៨ និងធៅទីរកុង សតុកហូម ចុុះថ្ងៃទី១៤
ខែកកកោ ឆ្នាំ១៩៦៧

រពមធរពៀងដូចត្ធៅៈ
មាព្ា១
ការរធងកើត្សហភាពពិធសស ការអនុម័ត្ចាំណាត្់ថានក់អនតរជាត្ិ
ររធទសខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះអនុវត្ត រត្ូវរធងកើត្សហភាពពិធសសមួយ និងអនុ
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ម័ត្ចាំណាត្់ថានក់រម
ួ ថ្នររកាសនីយររត្ត្កកមធម លើត្កកកមម វ ិញ្ញដរនររត្ត្កកករ វ ិញ្ញដរនររត្
មូខដលមានអត្ថររធោជន៍ និងវ ិញ្ញដរនររត្មានអត្ថររធោជន៍

ខដលចាត្់ជាចាំណាត្់

ថានក់ររកាសនីយររត្ត្កកកមមអនតរជាត្ិ ( ត្ធៅធៅថា ចាំណាត្់ថានក់)។
មាព្ា២
និយមន័យថ្នចាំណាត្់ថានក់
(១)
(ក) ចាំណាត្់ថានក់រម
ួ មានៈ
(i) អត្ថរទខដលរធងកើត្ធឡើង

ាមរទរបញ្ដ ត្ិថ្ត នអនុសញ្ញដអឺររ
ុ សតីពីចាំ

ណាត្់ថានក់អនតរជាត្ិថ្នររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើ ត្កកកមម ចុុះថ្ងៃទី១៩
ខែ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៤( ត្ធៅធៅថា អនុសញ្ញដអឺររ
ុ ) ធហើយខដលបាន ចូលជា

្រមាននិងធបាុះពុមពផាយធោយអគគធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺររ
ុ
ចុុះ
ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញដ ឆ្នាំ១៩៦៨

(ii) វ ិធោ្នកមមទាំងឡាយខដលបានចូលជា្រមានាមមារា២(២)ថ្នអនុ
សញ្ញដអឺររ
ុ មុនការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ

(iii) វ ិធោ្នកមមទាំងឡាយខដលធ្វើធឡើងរនាទរ់ាមមារា៥

ខដលចូល

ជា្រមានាមរទរបញ្ញដត្តិថ្នមារា៦។
(ែ)

ការខែនាាំ

និងកាំែត្់ពនយល់ទាំងឡាយខដលរញ្ូច លកនុងអត្ថរទថ្នចាំ ណាត្់

ថានក់ក៏រត្ូវចាត្់ទុកជាខផនកថ្នចាំណាត្់ ថានក់ផងខដរ។
(២)

(ក) អត្ថរទខដលធោងាមកថាែែឌទី(១)(ក)(i) រត្ូវមានចារ់ចមលងយថាភាព២
(ពីរ)

ខដលចារ់ចមលងយថាភាពនីមួយៗជាភាោអង់ធគលសនិងជាភាោបារាំង។ធៅធពល

ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះធរើកចាំហសរមារ់ចុុះហត្ថធលខា
ធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺររ
ុ

អត្ថរទមួយរត្ូវត្មកល់ជូនអគគ

និងមួយធទៀត្រត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយកថ្នអងគការកមមសិទិធ

រញ្ញដពិភពធលាក(ត្ធៅធៅធរៀងគ្ននថា អគគនាយក និង អងគការ)ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយ
អនុសញ្ញដ ១៤ កកកោ ១៩៦៧ ។

(ែ) វ ិធោ្នខដលធោងាម កថាែែឌទី(១)(ក)(ii) រត្ូវត្មកល់ចារ់ចមលងយថា

ភាព២(ពីរ)ខដលចារ់ចមលងនីមួយៗជាភាោអង់ធគលសនិងជាភាោបារាំង។

ចារ់ចមលង

មួយរត្ូវត្មកល់ជូនអគគធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺររ
ុ ធហើយចារ់ចមលងមួយធទៀត្រត្ូវត្មកល់
ជូនអគគនាយក។
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(គ) វ ិធោ្នកមមខដលធោងាម កថាែែឌទី(១)(ក)(iii)រត្ូវត្មកល់ចារ់ចមលងយថា
ភាពខត្មួយជាភាោអង់ធគលសនិងភាោបារាំងជូនអគគនាយក។
មាព្ា៣
ភាោថ្នចាំណាត្់ថានក់
(១) ចាំណាត្់ថានក់រត្ូវធ្វើធឡើងជាភាោអង់ធគលសនិងភាោបារាំង ធហើយ អត្ថរទទាំងពីរធនុះ
មានយថាភាពដូចគ្នន។
(២)

អត្ថរទផលូវការថ្នចាំ ណាត្់ថានក់ ជា ភាោអាឡឺមង់ ភាោជរុន ភាោព័រទុយហ្គគល់

ភាោរុស្ុី ភាោធអសាញ និងភាោធផ្ងធទៀត្ ខដលសននិបាត្អាចកាំែត្់ ដូចមានខចង

កនុងមារា៧ រត្ូវធ្វើធឡើងធោយការ ិោល័យអនតរជាត្ិថ្នអងគការ(ត្ធៅធៅថា ការ ិោល័យ
អនតរជាត្ិ)

ធោយររឹកាជាមួយរោាភិបាលពាក់ព័នធ

និងធលើមូលោានថ្នការរកខរររញ្ូជ ន

ធោយរោាភិបាលទាំងធនាុះ ឬ ធោយមធ្ាបាយធផ្ងៗធទៀត្ ខដលមិនរុះពាល់ដល់រញ្ញ
ា
ហិរញ្ដ វត្ថុថ្នងវ ិការរស់សហភាពពិ ធសស ឬររស់អងគការ។
មាព្ា៤

ការធររើរបាស់ចាំណាត្់ថានក់
(១) ចាំណាត្់ថានក់ធនុះមានចារ ិកលកខែៈរដាបាលខត្រុធណាណុះ។
(២)

ររធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសសរត្ូវមានសិទិធធររើរបាស់ចាំណាត្់ថានក់ជា ររព័នធ

ធគ្នលឬររព័នរ
ធ នាទរ់រន្ាំ។
(៣) អាជាញ្រមានសមត្ថកិចចកុងររធទសថ្នសហភាពពិ
ន
ធសសរត្ូវរញ្ូច លៈ

(i) កនុងររកាសនីយររត្ត្កកកមម វ ិញ្ញដរនររត្ត្កកករ វ ិញ្ញដរនររត្មូ ខដលមាន
អត្ថររធោជន៍និងវ ិញ្ញដរនររត្មានអត្ថររធោជន៍ ខដលធចញធោយអាជាញ

្រទាំងធនុះនិងសាំែុាំលិែិត្ធសនើសុាំទាំងឡាយខដលពាក់ព័នធធទុះរី ធរើ រត្ូវបាន
ធបាុះពុមផ
ព ាយឬរគ្នន់ខត្ោក់ ឱ្យោធារែៈជនអធងកត្ធោយអាជាញ្រទាំង
ធនុះក៏ធោយ ធហើយ
(ii) កនុងកាំែត្់ពនយល់ខដលមានកនុងរពឹ ត្ិ រ
ត ័រត្ផលូវការខដលបានធបាុះពុមពផាយ
ឬការោក់ជាោធារែៈនូវឯកោរដូ ចមានខចងកនុងអនុកថាែែឌ(i)

នូវនិមិត្ស
ត ញ្ញដធពញធលញថ្នចាំណាត្់ថានក់ ខដលអនុវត្តចាំធពាុះត្កកកមមខដលជាកមមវត្ថុ

ថ្នឯកោរ ដូ ចមានខចងកនុងអនុកថាែែឌ(i) ។
(៤)

ធៅធពលចុុះហត្ថធលខាកិចចរពមធរពៀងធនុះ

ផតល់សចាចរ័នឬការចូលជាសមាជិកៈ

3

ឬធៅធពលត្មកល់លិែិត្ុរករែ៍ថ្នការ

(i) ររធទសណាមួយអាចររកាសថាែលួនមិនសនារញ្ូច លនិមិត្តសញ្ញដពាក់ព័នធនឹង

រកុមឬអនុរកុមថ្នចាំ ណាត្់ ថានក់កុងសាំ
ន
ែុាំលិែិត្ធសនើសុាំដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ

ទី ៣ ខដលរគ្នន់ខត្ោក់ឱ្យោធារែៈជនអធងកត្និងកនុងកាំ ែត្់ ពនយល់ខដលពាក់
ព័នធនឹងចាំណាត្់ថានក់ ធហើយ

(ii) ររធទសណាមួយខដលមិនរត្ួត្ពិនិត្យ ភាពងមី ធទុះជាភាលមៗ ឬមានការពនាធពល

ធហើយខដលនី ត្ិវ ិ្ី ផតល់ររកាសនីយររត្ត្កកកមម ឬររធភទធផ្ងធទៀត្ថ្នកិចចការពារ
មិនមានខចងអាំពីការស្ោវរជាវោនថ្ដខដលមាន

អាចររកាសថាែលួនមិនសនា

រញ្ូច លនិមិត្តសញ្ញដពាក់ព័នធនឹងរកុមនិងអនុរកុមថ្នចាំណាត្់ថានក់ កុងឯកោរនិ
ន
ង
កាំែត្់ពនយល់ដូចមានខចងកនុងកថាែែឌទី ៣។

ររសិនធរើ

លកខែែឌទាំងធនុះ

មានចាំធពាុះខត្ររធភទថ្នកិចចការពារមួ យចាំ នួនឬវ ិស័យមួយចាំនួនថ្នរធចចកវ ិទា

ររធទសទាំងធនុះ អាចធ្វើែោក់លកខែែឌខត្រត្ឹមខដលលកខែែឌទាំងធនុះអនុវត្ត។
(៥) និមិត្តសញ្ញដថ្នចាំណាត្់ថានក់ ខដលមានសរធសរពាកយ ចាំណាត្់ថានក់ររកាសនីយររត្
ត្កកកមមអនតរជាត្ិ ឬពាកយកាត្់ខដលកាំែត្់ធោយគែៈកមាម្ិការជាំនាញដូចមានខចងកនុង
មារា៥ រត្ូវធបាុះពុមជា
ព អក្រដុត្ៗឬកនុងលកខែៈខដលអាចធមើលធ

ើញចាស់ កនុងចាំែង

ធជើងឯកោរ នីមួយៗដូចមានខចងកនុងកថាែែឌទី ៣(i)ខដលរត្ូវរញ្ូច លនិមិត្តសញ្ញដ។
(៦)

ររសិនធរើររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសសផតល់សិទិធផល
ត ់ររកាសនីយររត្ត្កក

កមមធៅអាជាញ្រអនតររោាភិបាលមួយ

ររធទសធនុះរត្ូវចាត្់រល់វ ិធានការធដើមបីធានាថា

អាជាញ្រធនុះធររើរបាស់ចាំណាត្់ ថានក់ឱ្យស្សរាមមារាធនុះ។
មាព្ា៥
គែៈកមាម្ិការជាំនាញ
(១)

គែៈកមាម្ិការជាំនាញរត្ូវរធងកើត្ធឡើងធោយមានត្ាំណាងពីររធទសនីមួយៗថ្នសហ

ភាពពិធសស។
(២)
(ក)

អគគនាយករត្ូវអធញ្ជើញអងគការអនតររោាភិបាលខដលជាំនាញកនុងវ ិស័យររកាស

នីយររត្ត្កកកមមធហើយោងធហ្គចណាស់ររធទសជាសមាជិកមួយថ្នសមាជិកទាំងឡាយ
ជាភាគី ថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ
្ិការជាំនាញ។

រត្ូវត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងកិ ចចររជុាំគែៈកមាម

(ែ) អគគនាយកអាចអធញ្ជើញធហើយររសិនធរើ មានសាំធែើពីគែៈកមាម្ិការជាំនាញ
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រត្ូវអធញ្ជើញត្ាំណាងថ្នអងគការអនតររោាភិបាលនិងអងគការមិនខមនរោាភិ បាលអនតរជាត្ិ
ធផ្ងៗ

ធទៀត្ឱ្យចូលរួមកនុងកិចចពិភាកាពីផលររធោជន៍ខដលទក់ទងនឹងអងគការទាំង

ធនុះ។

(៣) គែៈកមាម្ិការជាំនាញរត្ូវៈ

(i) ធ្វើវ ិធោ្នកមមចាំណាត្់ថានក់
(ii) ផតល់អនុ ោសន៍ ដល់ររធទសថ្នសហភាពពិ ធសសកនុងធគ្នលរាំ ែងជួ យ

សរមួលដល់ការធររើរបាស់ចាំណាត្់ថានក់និងជាំរញ
ុ ឱ្យមានឯកសណា
ា នភាព
ចាំធពាុះការអនុត្ន
ត ៍

(iii) ជួ យជាំរញ
ុ កិ ចស
ច ហររត្ិរត្តិការអនតរជាត្ិ កុងការចាត្់
ន
ថានក់ ធឡើងវ ិញថ្នសាំែុាំ
ឯកោរខដលធររើរបាស់សរមារ់រត្ួត្ពិនិត្យត្កកកមម

ធោយពិចារណាពី ត្រមូវ

ការថ្នររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ

(iv) ចាត្់រល់វ ិធានការធផ្ងៗធទៀត្ខដលអាចផតល់វ ិភាគទនដល់ការជួយ
សរមួលការអនុវត្តន៍ចាំណាត្់ ថានក់ធោយររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ

ខដលមិនរុះ

ពាល់ដល់រញ្ញ
ា ហិរញ្ដ វត្ថុថ្នងវ ិការរស់សហភាពពិ ធសស ឬ ររស់អងគការ

(v) មានសិទិធរធងកើត្អនុគែៈកមាម្ិការនិងរកុមការងារ។
(៤)

គែៈកមាម្ិការជាំនាញរត្ូវអនុ ម័ត្រទរញ្ញ
ជ ថ្ផទកុងររស់
ន
ែួន។
ល

រត្ូវផតល់លទធភាពឱ្យមានការចូលរួមពី អងគការអនតររោាភិបាល

រទរញ្ញ
ជ ទាំងធនុះ

ដូ ចមានខចងកនុងកថាែែឌ

ទី២(ក)កនុងកិចចររជុាំ អនុគែៈកមាម្ិការនិងរកុមការងារ ខដលអាចរាំធពញការងារជាោរវនត
កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ចាំណាត្់ថានក់ ។
(៥)

សាំធែើធ្វើវ ិធោ្កមមចាំណាត្់ថានក់

អាចធ្វើធឡើងធោយអាជាញ្រមានសមត្ថកិចរច រស់

ររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសស ធោយការ ិោល័យអនតរជាត្ិ ធោយអងគការអនតររោា
ភិបាលណាមួយខដលមានត្ាំ ណាងកនុងគែៈកមាម្ិការជាំនាញាមកថាែែឌទី ២(ក)
ធោយអងគការធផ្ងៗធទៀត្
សាំធែើធនុះ។

និង

ខដលអធញ្ជើញជាពិធសសធោយគែៈកមាម្ិការជាំនាញឱ្យោក់

រល់សាំធែើរត្ូវជូនដាំែឹងធៅការ ិោល័យអនតរជាត្ិ

ខដលរត្ូវរញ្ូជ ន

សាំធែើទាំង ធនុះធៅសមាជិ កថ្នគែៈកមាម្ិការជាំនាញនិងធៅអនកសធងកត្ការែ៍ មិនឱ្យ
ធលើសពី២(ពីរ)ខែ មុនសម័យររជុាំគែៈកមាម្ិការជាំនាញធលើកយកសាំធែើមកពិចារណា។
(៦)
(ក) ររធទសជាសមាជិកនីមួយៗថ្នគែៈកមាម្ិការជាំនាញរត្ូវមានសាំធលងធឆ្នត្ខត្
មួយ។
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(ែ)

ធសចកតីសធរមចថ្នគែៈកមាម្ិការជាំនាញ

ទមទរសាំធលងធឆ្នត្ភាគធរចើន

្មមាថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងខដលបានធបាុះធឆ្នត្។
(គ) ធសចកតីសធរមចថ្ន១/៥(មួយភាគរបាាំ)ថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងបានធបាុះ
ធឆ្នត្យល់ធ

ើញថារពាល់ដល់ការផ្លលស់រូររចនាសមព
ត
័នជា
ធ មូលោានថ្នចាំណាត្់ថានក់

ឬ

ខដលរុះពាល់ដល់ការងារជាោរវនតថ្នការចាត្់ថានក់ ធឡើងវ ិញទមទរសាំធលងភាគធរចើន
៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងបានធបាុះធឆ្នត្។
(

) អនុរបវទមិនរត្ូវចាត្់ទុកជាសាំធលងធឆ្នត្ធទ។
មាព្ា៦
ការជូនដាំែឹង ការចូលជា្រមាន ការធបាុះពុមផ
ព ាយថ្នវ ិធោ្នកមម
និងធសចកតីសធរមចធផ្ងធទៀង

(១) រល់ធសចកតីសធរមចររស់គែៈកមាម្ិការជាំនាញពាក់ព័នធនឹងការអនុម័ត្វ ិធោ្នកមម
ចាំណាត្់ថានក់និងអនុោសន៍ គែៈកមាម្ិការជាំនាញ

ការ ិោល័យអនតរជាត្ិ រត្ូវជូនដាំែឹង

ធៅអាជាញ្រមានសមត្ថកិចចទាំងឡាយថ្នររធទសកនុងសហភាពពិ ធសស។

វ ិធោ្នកមមរត្ូវ

ចូលជា្រមាន៦(របាាំមួយ)ខែររ់ចារ់ពីការរញ្ូជ នធសចកតីជូនដាំែឹងធនុះ។

(២) ការ ិោល័យអនតរជាត្ិរត្ូវរញ្ូច លកនុងចាំណាត្់ ថានក់ នូវវ ិធោ្នកមមទាំងឡាយខដលបាន
ចូលជា្រមាន។

ធសចកតីររកាសថ្នវ ិធោ្នកមមរត្ូវធបាុះផាយកនុងរពឹត្ិតរ័រត្

ដូចបាន

កាំែត្់ ធោយសននិបាត្ដូចមានខចងកនុងមារា៧។

មាព្ា៧

សននិបាត្ថ្នសហភាពពិធសស
(១)
(ក) សហភាពពិធសសរត្ូវមានសននិបាត្មួយ ខដលរួមមានររធទសទាំងអស់ថ្នសហ
ភាពពិធសស។
(ែ)

រោាភិបាលថ្នររធទសនីមួយៗដូចមានខចងកនុងមារា៥(២)(ក)

រត្ូវត្ាំណាង

ធោយររត្ិភូមួយរួរ ខដលអាចអមធោយ ររត្ិភូសីទ
ត ី ទីររឹកា និងអនកជាំនាញមួយចាំនួន។
(គ) អងគការអនតររោាភិបាលណាមួយ ដូចមានខចងកនុងមារា៥(២)(ក) អាចត្ាំណាង

ធោយអនកសធងកត្ការែ៍មួយរូរកនុងកិចរច រជុាំទាំងឡាយថ្នសននិបាត្

ធហើយររសិនធរើ

សននិបាត្សធរមចខររធនុះ អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍មួយរូរកនុងកិ ចចររជុាំ គែៈ
កមាម្ិការ ឬរកុមការងារខដលបានរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្។
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(

)

រល់ការចាំណាយររស់គែៈររត្ិភូនីមួយៗ

ខត្ងាាំងគែៈររត្ិភូធនាុះ។

ជារនទុកររស់រោាភិ បាលខដល

(២)
(ក) ធលើកខលងខត្រទរបញ្ដ ត្ិតថ្នមារា៥ សននិបាត្រត្ូវៈ
(i) ពិភាការល់រញ្ញ
ា ទាំងអស់ខដលទក់ទងនឹងការរកានិងការអភិវឌ្ឍន៍
សហភាពពិធសស និងការអនុវត្តន៍កិចចរពមធរពៀងធនុះ
(ii) ខែនាាំការ ិោល័យអនតរជាត្ិ អាំពីការធរៀរចាំសននិសីទខកខររ
(iii) រត្ួត្ពិនិត្យនិងអនុម័ត្របាយការែ៍និងសកមមភាពអគគនាយកខដល
ពាក់ព័នន
ធ ឹងសហភាពពិធសស

ធហើយផតល់ការខែនាាំាមការចាាំបាច់

ដល់អគគនាយកពាក់ព័នន
ធ ឹ ងរញ្ញ
ា កនុងសមត្ថកិចចររស់សហភាពពិធសស

(iv) កាំ ែត្់ កមមវ ិ្ី និងអនុ ម័ត្ងវ ិកាពីរឆ្នាំមង
ត ថ្នសហភាពពិធសស និងអនុ
ម័ត្ការរិទរញ្ជីគែនី
(v)អនុ ម័ត្រទរញ្ញ
ជ សតីពីហិរញ្ដ វត្ថុររស់សហភាពពិធសស

(vi) សធរមចរធងកើត្អត្ថរទផលូវការថ្នចាំ ណាត្់ថានក់ជាភាោធផ្ង

ធរៅពី

ភាោអង់ ធគលស ភាោបារាំង និ ងភាោដូ ចមានខចងកនុងមារា៣(២)

(vii) រធងកើត្គែៈកមាម្ិការនិងរកុមការងារខដលចាាំបាច់ធដើមបីសធរមច
ធគ្នលរាំែងររស់សហភាពពិធសស
(viii) ធលើកខលងខត្កថាែែឌទី ១(គ)
កនុងឋានៈជាអនកសធងកត្ការែ៍
ជិកសហភាពពិធសសនិង
មិនខមនរោាភិបាល

កាំ ែត្់ ឱ្យចូលរួមកនុងកិចចររជុាំ

ចាំធពាុះររធទសខដលមិនខមនជាសមា

អងគការអនតររោាភិបាលនិងអងគការអនតរជាត្ិ

និងចាំធពាុះគែៈកមាម្ិការឬរកុមការងារខដល

រធងកើត្ធោយសហភាព

(ix) ចាត្់ វ ិធានការសមស្សរធផ្ងធទៀត្ធដើមបីសធរមចធគ្នលរាំែងររស់
សហភាពពិធសស
(x)រាំធពញមុែងារធផ្ងធទៀត្ខដលស្សរាមអនុសញ្ញដធនុះ។
(ែ) ចាំធពាុះរញ្ញ
ា ខដលពាក់ព័នធផងខដរនឹងផលររធោជន៍ររស់សហភាពធផ្ងធទៀត្
ខដលរគរ់រគងធោយអងគការ សននិបាត្រត្ូវធ្វើការសធរមច រនាទរ់ពីបានោតរ់ធោរល់ររស់
គែៈកមាម្ិការសរមរសរមួលថ្នអងគការ។
(៣ )
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(ក) ររធទសនីមួយៗជាសមាជិកថ្នសននិបាត្មានសាំធលងធឆ្នត្ខត្មួយ។
(ែ) កូរម
ុ ថ្នសននិបាត្រត្ូវមានចាំនួនពាក់កណា
ត លថ្នររធទសជាសមាជិកសននិបាត្។
(គ)

កនុងករែីមិ នរគរ់ កូរម
ុ

សននិបាត្អាចធ្វើធសចកតីសរមចបាន

រុខនតធសចកតី

សធរមចទាំងធនុះរត្ូវយកមកអនុវត្តបាន ខត្កនុងករែីបានរាំ ធពញលកខែែឌកាំែត្់ ដូចខាង
ធរកាម ធលើកខលងខត្ធសចកតីសធរមចធនាុះទក់ ទងនឹ ងនីត្ិវ ិ្ី ររស់សននិបាត្។ ការ ិោល័យ
អនតរជាត្ិរត្ូវជូនដាំែឹងអាំពីធសចកតីសធរមចធនុះ

ធៅររធទសជាសមាជិកសននិបាត្ទាំង

ឡាយខដលគ្នមនវត្តមាន និងរត្ូវអធញ្ជើញររធទសទាំងធនុះ ឱ្យធបាុះធឆ្នត្ជាលាយលកខែ៍
អក្រឬធបាុះធឆ្នត្អនុរបវទ កនុងរយៈធពល៣(រី)ខែររ់ចារ់ពីថ្ងៃជូនដាំែឹង។ ធរើផុត្រយៈ
ធពលធនុះ

ររសិនធរើចាំនួនថ្នររធទសខដលបានធបាុះធឆ្នត្ឬធបាុះធឆ្នត្អនុរបវទ

ចាំនួនររធទសខដលែវុះសរមារ់កូរម
ុ កនុងសម័ យររជុាំ

ធសមើនឹង

ធសចកតីសធរមចធនុះនឹងអាចយកមក

អនុវត្តបាន ឱ្យខត្បានរគរ់សាំធលងភាគធរចើនខដលទមទរ ។
(

) ធលើកខលងខត្រទរបញ្ដ ត្ិតថ្នមារា១១(២) ធសចកតីសធរមចររស់សននិបាត្រត្ូវធ្វើ

ធឡើងធោយសាំធលងភាគធរចើន២/៣(ពីរភាគរី )ថ្នសាំធលងធឆ្នត្ខដលបានធបាុះ។
(ង) អនុរបវទមិនរត្ូវចាត្់ទុកជាសាំធលងធឆ្នត្ធទ។
(៤)

(ច) ររត្ិភូមានក់អាចជាត្ាំណាង និ ងធបាុះធឆ្នត្កនុងនាម ឱ្យររធទសមួយខត្រុធណាណុះ។
(ក) សននិបាត្រត្ូវររជុាំោមញ្ដ ធរៀងរល់ពីរឆ្នាំមង
ត ាមការធកាុះររជុាំររស់អគគនាយក

ធហើយធរើ គ្នមនករែីពិ ធសស
អងគការ។

រត្ូវររជុាំកុងធពលនិ
ន
ងកខនលងដូចគ្នននឹងមហ្គសននិបាត្ររស់

(ែ) ាមសាំធែើសុាំពីររធទសជាសមាជិកសននិបាត្ចាំនួន១/៤(មួយភាគរួន) សននិបាត្
រត្ូវររជុាំវ ិោមញ្ដ បាន ាមការធកាុះររជុាំ ររស់អគគនាយក ។
(គ) អគគនាយកជាអនកធរៀរចាំរធរៀរវរៈកិចចររជុាំនីមួយៗ។
(៥) សននិបាត្រត្ូវអនុម័ត្រទរញ្ញ
ជ ថ្ផទកុងររស់
ន
ែួន។
ល
មាព្ា៨

[ ការ ិោល័យអនតរជាត្ិ ]
(១)
(ក)

ការងាររដាបាលររស់សហភាពពិធសសរត្ូវរាំធពញធោយការ ិោល័យអនតរ

ជាត្ិ ។
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(ែ)
្ិការោាន

ជាពិធសស

ការ ិោល័យអនតរជាត្ិរត្ូវធរៀរចាំកិចចររជុាំនិងរាំធរ ើការងារជាធលខា

សរមារ់ សននិបាត្

សរមារ់គែៈកមាម្ិការជាំនាញ

និ ងគែៈកមាម្ិការនិង

រកុមការងារធផ្ងធទៀត្ ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្ ឬធោយគែៈកមាម្ិការជាំនាញ។
(គ) អគគនាយកថ្នអងគការរត្ូវជានាយកររត្ិរត្តិថ្នសហភាពពិធសសនិងជា ត្ាំណាង
សហភាពពិធសស។
(២)

អគគនាយក និងរុគគលិកណាមានក់ខដលរត្ូវចាត្់ាាំងធោយអគគនាយករត្ូវចូលរួមរល់

កិចចររជុាំ សននិបាត្ គែៈកមាម្ិការជាំនាញ និងគែៈកមាម្ិការនិងរកុមការងារធផ្ងៗ
ធទៀត្ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្

ឬគែៈកមាម្ិការជាំនាញ

ខត្គ្នមនសិទិធធ បាុះ

ធឆ្នត្ធទ។ អគគនាយក ឬរុគគលិកណាមានក់ខដលរត្ូវចាត្់ាាំងធោយអគគនាយក គឺជាធលខា
ធោយសវ័យររវត្តិររស់អងគភាពទាំងធនុះ។
(៣)
(ក) ាមធសចកតីខែនាាំររស់សននិបាត្

ការ ិោល័យអនតរជាត្ិរត្ូវធរៀរចាំសននិសីទ

ខកខររ។
(ែ) ការ ិោល័យអនតរជាត្ិអាចររឹកាជាមួយអងគការអនតររោាភិបាលនិងអងគអនតរជាត្ិ
មិនខមនរោាភិបាល ពាក់ព័នធនឹងការធរៀរចាំសននិសីទខកខររធនុះ។
(គ)

អគគនាយកនិ ងរុ គគលខដលរត្ូវចាត្់ាាំងធោយអគគនាយករត្ូវចូលរួមកនុងកិចច

ពិភាកាកនុងសននិសីទខកខររទាំងធនុះ ខត្គ្នមនសិទិធធ បាុះធឆ្នត្ធទ។
(៤) ការ ិោល័យអនតរជាត្ិរត្ូវអនុ វត្តការងារធផ្ងៗធទៀត្។
មាព្ា៩
(១)

[ ហិរញ្ដវត្ថុ ]
(ក) សហភាពពិធសសរត្ូវមានងវ ិការរស់ែួន។
ល

(ែ) ងវ ិការរស់សហភាពពិធសសរួមមានែទង់ចាំនូលនិងែទង់ចាំណាយផ្លទល់ររស់សហ
ភាពពិធសស

វ ិភាគទនចាំ ធពាុះងវ ិកាសរមារ់ការចាំ ណាយរួមររស់សហភាព

ចាំនួនទឹករបាក់ ខដលមានកនុងងវ ិការរស់សននិសីទថ្នអងគការ។

(គ) ការចាំណាយខដលមិនខមនជាចាំនាយផ្លតច់មុែររស់សហភាពពិធសស

ការចាំណាយររស់សហភាពមួយ
អងគការ

និ ងធរើមាន
រុខនតជា

ឬធរចើនធផ្ងធទៀត្ខដលសថិត្ធរកាមការរគរ់រគងររស់

រត្ូវចាត្់ទុកជាចាំណាយរួមររស់សហភាព។
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ចាំខែកថ្នសហភាពពិធសសកនុង

ែទង់ចាំណាយរួមធនុះរត្ូវសមាមារត្នឹងផលររធោជន៍ខដលសហភាពពិ ធសសទទួលបាន
កនុងចាំនាយរួមធនុះ។

(២) ងវ ិការរស់សហភាពពិធសសរត្ូវរធងកើត្ធឡើយ ធោយខផែកធលើត្រមូវការសរមរសរមួល
ជាមួយងវ ិកាថ្នសហភាពធផ្ងធទៀត្ខដលរគរ់ រគងធោយអងគការ។

(៣) ងវ ិការរស់សហភាពពិធសសទទួលបានពីររភពនានាដូចខាងធរកាមៈ
(i)

វ ិភាគទនពីររធទសថ្នសហភាពពិធសស

(ii) កថ្រមនិងថ្ងលឈួលធសវកមម
ន
ខដលផតល់ឱ្យធោយការ ិោល័យអនតរជាត្ិ
កនុងនាមសហភាពពិធសស

(iii) ការលក់ ឬលាភការ ពីការធបាុះពុមពផាយររស់ការ ិោល័យអនតរជាត្ិ
ពាក់ព័នន
ធ ឹងសហភាពពិធសស
(iv) អាំធណាយ អចច័យទន និងឧរត្ថមភ្ន
(v) ការជួល ការរបាក់ និងចាំនូលធផ្ងៗធទៀត្។
(៤)

ធដើ មបីរធងកើត្ជាវ ិភាគទនថ្នងវ ិកាដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ៣(i)

(ក)

ររធទស

នីមួយៗថ្នសហភាពពិធសសរត្ូវសថិត្កនុងថានក់ដូចគ្ននដូចធៅនឹងចាំណាត្់ថានក់ ររស់សហ
ភាពកនុងអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចកា
ច រពារកមមសិទិធឧសាហកមម
ទនររចាាំឆ្នាំខផែកាមចាំនួនដូចគ្ននថ្នឯកា
សហភាពធនាុះ។

ធហើយរត្ូវរង់វ ិភាគ

ដូចខដលបានកាំែត្់សរមារ់ចាំណាត្់ថានក់កុង
ន

(ែ) វ ិភាគទនររចាាំឆ្នាំថ្នររធទសនី មួយៗថ្នសហភាពពិធសស រត្ូវមានចាំនួនសមា

មារត្គ្នននឹងចាំ នួនសរុរខដលបានធ្វើវ ិភាគទនធៅងវ ិការរស់សហភាពពិធសសធោយ

ររធទសទាំងអស់ដូចនឹ ងចាំ នួនឯការរស់ែួនធៅចាំ
ល
នួនសរុរថ្នឯកាថ្នររធទសផតល់វ ិភាគ
ទនទាំងអស់។

(គ) ការរង់ វ ិភាគទនរត្ូវធ្វើធឡើងធៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករ ជាធរៀងរល់ឆ្នាំ។
(

)

ររធទសខដលយឺត្ោវកនុងការរង់វ ិភាគទន មិ នអាចអនុ វត្តសិទិ ធធ បាុះធឆ្នត្

ររស់ែួនកន
ល ុងអងគភាពថ្នសហភាពពិធសស

ររសិនធរើចាំនួនខដលមិនបានរង់មានចាំនួនធសមើ

ឬធលើសពី ចាំនួនថ្នវ ិភាគទនរត្ូវរង់ ចាំនួនពី រឆ្នាំធពញ។
ពិធសស
ធនាុះបាន

រុ ខនតអងគភាពណាមួយថ្នសហភាព

អាចអនុញ្ដត្ឱ្យររធទសខដលយឺត្ោវអាចរនតអនុវត្តសិទិធធបាុះធឆ្នត្កនុងអងគភាព
ដររណាបានផតល់ធហត្ុផលរត្ឹមពីការយឺត្ោវកនុងការរង់ វ ិភាគទន

កាលៈធទសៈពិធសស និងមិនអាចធជៀសវងបាន។
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ធោយ

(ង) ររសិនធរើ ងវ ិកាមិនរត្ូវបានអនុ ម័ត្មុ នការចារ់ ធផតើមថ្នរយៈធពលហិរញ្ដ វត្ថុងមីធទ

ងវ ិកាធនាុះរត្ូវខត្ចាត្់ ទុកថាមានករមិត្ធសមើគ្ននធៅនឹ ងងវ ិកាឆ្នាំមុន ដូ ចមានខចងកនុងរទរញ្ញ
ជ
ហិរញ្ដ វត្ថុ។
(៥)

ររ ិមាែថ្នកថ្រមនិងថ្ងលឈួលធសវកមម
ន
ខដលផតល់ឱ្យធោយការ ិោល័យអនតរជាត្ិ កុង
ន

នាមសហភាពពិធសសនឹងរត្ូវកាំែត្់ ធហើយរយការែ៍ធៅសននិបាត្ធោយអគគនាយក។
(៦)
(ក) សហភាពពិធសសរត្ូវមានមូលនិ្ិទុនរងវិលខដលទទួលបានពី ការរង់ របាក់
សរុររួមខត្មួយពីររធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសស។

ររសិនធរើមូលនិ្ិធនុះមិនរគរ់

រគ្នន់ សននិបាត្អាចសធរមចរធងកើនមូលនិ្ិធនុះបាន។
(ែ) ចាំ នួនថ្នការរង់ របាក់ ដាំរូងររស់ររធទសនី មួយៗកនុងមូ លនិ្ិធនុះ ឬថ្នការចូល

រួមររស់ែួនកន
ល
ុងការរធងកើនមូ លនិ្ិ

រត្ូវសមាមារត្នឹងវ ិភាគទនថ្នររធទសធនាុះសរមារ់

ឆ្នាំថ្នការរធងកើត្មូលនិ្ិធនុះ ឬឆ្នាំថ្នការសធរមចរធងកើនមូលនិ្ិ។
(គ) សមាមារត្ និងលកខែែឌថ្នការរង់របាក់រត្ូវកាំែត្់ធោយសននិបាត្ាមសាំធែើ
ររស់អគគនាយក

និងរនាទរ់ពីបានោតរ់ធោរល់ររស់គែៈកមាម្ិការសរមរសរមួលថ្ន

អងគការ។
(៧)
(ក) ធៅកនុងកិចចរពមធរពៀងទី ោនក់ ការខដលបានចុ ុះជាមួ យររធទសខដលអងគការោក់

ទីោនក់ការធៅធលើទឹកដីររធទសធនាុះ រត្ូវខចងថាធៅធពលណាខដលមូលនិ្ិទុនរងវិលមិន
រគរ់រគ្នន់ ររធទសធនាុះរត្ូវរង់របាក់ជាមុន។ ចាំនួនថ្នរបាក់រង់ជាមុននិងលកខែែឌថ្នការ
រង់ជាមុន រត្ូវកាំែត្់ធោយកិចចរពមធរពៀងធោយខឡកពីគ្ននរវងររធទសធនាុះនឹងអងគការ។
(ែ) ររធទសដូចមានខចងកនុងអនុ កថាែែឌ(ក) និ ងអងគការ រត្ូវមានសិទិធរដិធស្

កាត្ពវកិចចរង់របាក់ជាមុន

ធោយជូនដាំែឹងជាលាយលកខែ៍អក្រ។

ការរដិធស្ធនុះ

រត្ូវមានអានុភាពកនុងរយៈធពលរី (៣)ឆ្នាំរនាទរ់ពីរាំណាច់ឆ្នាំថ្នការជូនដាំែឹង។

(៨) សវនកមមគែនី រត្ូវធ្វើធឡើងធោយររធទសមួយឬធរចើនថ្នសហភាពពិធសស ឬធោយ
សវនករខាងធរៅ ដូ ចមានខចងកនុងរទរញ្ញ
ជ ហិរញ្ដ វត្ថុ ធហើយរត្ូវចាត្់ាាំងធោយសននិបាត្
ធោយមានការយល់រពមពីសវនករធនុះ។

មាព្ា១០
ការខកខររកិចរច ពមធរពៀង
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(១)

កិចចរពមធរពៀងធនុះអាចរត្ូវបានខកខររបានធពលណាក៏បានធោយសននិសីទពិធសសថ្ន

ររធទសទាំងឡាយររស់សហភាពពិធសស។
(២) ការធកាុះររជុាំសននិសីកខកខរររត្ូវសធរមចធោយសននិបាត្។

(៣) មារា ៧ មារា ៨ មារា ៩ និងមារា ១១ អាចធ្វើវ ិធោ្នកមមធោយសននិសីទខកខររ
ឬាមរទរបញ្ដ ត្ិតថ្នមារា ១១ ក៏បាន។
មាព្ា១១
វ ិធោ្នកមមរទរបញ្ដត្ិម
ត ួយចាំនួនថ្នកិចរច ពមធរពៀង
(១) សាំធែើធ្វើវ ិធោ្នកមមមារា៧ មារា៨ មារា៩ និងមារាធនុះ អាចធផតើមគាំនិត្ធោយ
ររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិ ធសស ឬធោយអគគនាយក។

អគគនាយករត្ូវជូនដាំែឹងពី

សាំធែើធនុះធៅររធទសទាំងឡាយថ្នសហភាពពិធសស ោងធហ្គចណាស់ ៦(របាាំមួយ)ខែ
មុនសននិបាត្ធលើកយកមកពិចារណា។
(២)

វ ិធោ្នកមមមារាទាំងឡាយដូ ចមានខចងកនុងកថាែែឌទី (១)

រត្ូវអនុម័ត្ធោយ

សននិបាត្។ ការអនុម័ត្រត្ូវទមទរសាំធលងធឆ្នត្៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នសាំធលងធឆ្នត្ខដលបាន
ធបាុះ ខត្ចាំធពាុះវ ិធោ្នកមមមារា៧និងចាំធពាុះកថាែែឌធនុះរត្ូវទមទរសាំធលង៤/៥(រួន
ភាគរបាាំ)ថ្នសាំធលងធឆ្នត្ខដលបានធបាុះ។
(៣)

(ក) វ ិធោ្នកមមមារាណាមួយដូ ចមានខចងកនុងកថាែែឌទី (១) រត្ូវចូលជា្រមាន

១(មួយ)ខែរនាទរ់ពីអគគនាយកទទួលបានការជូនដាំែឹងជាលាយលកខែ៍អក្រខដលធ្វើ

ធឡើងស្សរាមដាំធែើរការរដា្មមនុញ្ដថ្នររធទសនីមួយៗ ចាំនួន៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នររធទស
ជាសមាជិកសហភាពពិ ធសសធៅធពលខដលវ ិធោ្នកមមធនាុះបានអនុម័ត្ ។

(ែ) វ ិធោ្នកមមណាមួយចាំធពាុះមារាទាំងធនុះ ខដលបានទទួលយករត្ូវចងភាជរ់

ររធទសទាំងអស់ខដលជាសមាជិ កថ្នសហភាពពិ ធសសធៅធពលខដលវ ិធោ្នកមមទាំង

ធនាុះ ចូលជា្រមាន។ ចាំធពាុះវ ិធោ្នកមមខដលរធងកើនកាត្ពវកិចហ
ច ិរញ្ដ វត្ថុររស់ររធទសថ្ន

សហភាព ពិធសសរត្ូវចងភាជរ់ខត្ររធទសខដលបានជូនដាំែឹងពីការទទួលយកររស់ពួកធគ
ចាំធពាុះវ ិធោ្នកមមធនាុះ។
(គ)

វ ិធោ្នកមមណាមួយខដលទទួលយកាមរទរបញ្ដ ត្ិតថ្នអនុកថាែែឌ(ក)

រត្ូវចងភាជរ់ររធទសទាំងអស់

ខដលកាលយជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសសរនាទរ់ពីកាល

ររ ិធចឆទខដលវ ិធោ្នកមមចូលជា្រមានស្សរាមរទរបញ្ដ ត្ិតថ្នអនុកថាែែឌ(ក)។

12

មាព្ា១២
ការកាលយជាសមាជិកកិចរច ពមធរពៀង
(១) ររធទសណាមួយជាភាគីថ្នអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចកា
ច រពារកមមសិទិធឧសាហកមម
អាចកាលយជាភាគីថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះធោយៈ
(i) ចុុះហត្ថធលខារនាទរ់ពីត្មកល់លិែិត្ុរករែ៍ថ្នការផតល់សចាចរ័ន ឬ
(ii) ត្មកល់លិែិត្ុរករែ៍ថ្នការចូលជាសមាជិក
(២) លិែិត្ុរករែ៍ថ្នការផតល់សចាចរ័ន ឬការចូលជាសមាជិករត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយក។
(៣)

រទរបញ្ដ ត្ិតមារា២៤

ថ្នចារ់សុកហូ
ត
ម

ថ្នអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចកា
ច រ

ពារកមមសិទិធឧសាហកមម រត្ូវអនុវត្តចាំធពាុះកិចចរពមធរពៀងធនុះ។
(៤) កថាែែឌទី(៣) មិនរត្ូវយល់ថាជាការទទួលោគល់ឬ ជាការទទួលយកធោយត្ុែី ា
ភាពធោយររធទសមួយថ្នសហភាពពិធសសចាំធពាុះោថនភាពជាក់ខសតងពាក់ព័នន
ធ ឹងខដនដី
ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះអាចអនុវត្តបានធោយររធទសមួយធផ្ងធទៀត្ាមអត្ថន័យថ្នកថា
ែែឌខាងធលើ។
មាព្ា១៣
ការចូលជា្រមានថ្នកិចរច ពមធរពៀងធនុះ
(១)
(ក) កិចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវចូលជា្រមាន១(មួយ)ឆ្នាំរនាទរ់ពីលិែិត្ុរករែ៍ ថ្នការ
ផតល់សចាចរ័ន ឬការចូលជាសមាជិកបានត្មកល់ធោយៈ
(i) ររធទស២/៣(ពីរភាគរី )ខដលជាភាគីអនុសញ្ញដអឺររ
ុ ាមកាលររ ិធចឆទ
ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះបានធរើកចាំហសរមារ់ ចុុះហត្ថធលខា និង
(ii) ររធទសចាំនួន៣(រី)

ខដលជាភាគី អនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពីកិចចការ

ពារកមមសិទិធឧសាហកមម

ខដលពីមុនមិនខមនជាភាគីអនុ សញ្ញដអឺររ
ុ

ធហើយខដលោងធហ្គចណាស់ររធទសមួយជាររធទសខដលបានោក់
សាំែុាំលិែិត្ធសនើសុាំររកាសនី យររត្ត្កកកមមឬ

វ ិញ្ញដរនររត្ត្កកករ

ធរចើនជាង៤០,០០០ ធោយយកាមសថិត្ិររចាាំឆ្នាំងីមរាំផុត្ខដលបានធបាុះ
ផាយធោយការ ិោល័យអនតរជាត្ិ

ាមកាលររ ិធចឆទត្មកល់លិែិត្ុ-

រករែ៍ថ្នការផតល់សចាចរ័ នឬការចូ លជាសមាជិកររស់ែួន។
ល

(ែ) ចាំធពាុះររធទសណាមួយ ធរៅពីររធទសខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះបានចូលជា្រ
មានាមអនុកថាែែឌ(ក) រត្ូវចូលជា្រមាន ១ (មួយ)ឆ្នាំររ់ចារ់ ពី កាលររ ិធចឆទខដល ការ
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ផតល់សចាចរ័ន ឬការចូលជាសមាជិកថ្នររធទសធនុះ រត្ូវបានជូន ដាំែឹងធោយអគគនាយក
ររសិនធរើ គ្នមនការចងែុលរងាាញពី កាលររ ិធចឆទរនាទរ់ណាមួយធៅកនុងលិែិត្ុ-

រករែ៍ថ្នការផតល់សចាចរ័នឬការចូលជាសមាជិក។ ករែីធរកាយធនុះ កិចចរពមធរពៀងធនុះ
រត្ូវចូលជា្រមានចាំធពាុះររធទសធនាុះធៅកាលររ ិធចឆទ ខដលបានចងែុលរងាាញ។

(គ) ររធទសទាំងឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដអឺររ
ុ ខដលផតល់សចាចរ័ ន ឬចូលជាសមាជិក

អនុសញ្ញដធនុះ ត្រមូវឱ្យររកាសដកែលួនធចញពី អនុ សញ្ញដធនុះ ោងយូររាំផុត្ចារ់ថ្ងៃ ខដល
កិចចរពមធរពៀងធនុះចូលជា្រមានចាំធពាុះររធទសទាំងធនុះ។
(២)

ការផតល់សចាចរ័នឬការចូលជាសមាជិក

ត្រមូវជាសវ័យររវត្តិឱ្យយល់រពមទទួល

យករល់ែ និងអត្ថររធោជន៍ទាំងអស់ថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ។
មាព្ា១៤
រយៈធពលថ្នកិចរច ពមធរពៀងធនុះ
កិចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវមានរយៈធពលការពារ ដូចធៅនឹងអនុសញ្ញដទីរកុងបារ ីសសតីពី
កិចចការពារកមមសិទិឧ
ធ សាហកមម។
មាព្ា១៥
ការររកាសដកែលនធចញ
ួ

(១) ររធទសណាមួ យថ្នសហភាពពិ ធសសអាចររកាសដកែលួនធចញពី កិចចរពមធរពៀងធនុះ
ធោយជូនដាំែឹងធៅអគគនាយក។
(២)

ការររកាសដកែលួនធចញរត្ូវមានអានុភាព១(មួយ)ឆ្នាំររ់ ចារ់ពីថ្ងៃ

ខដលអគគនាយក

ទទួលបានការជូនដាំែឹង។

(៣) សិទិរធ រកាសដកែលួនធចញខដលបានខចងកនុងមារាធនុះ មិនរត្ូវអនុវត្តធោយររធទស
ណាមួយមុនផុត្កាំែត្់រយៈធពល៥(របាាំ)ឆ្នាំររ់ចារ់ពីកាលររ ិធចឆទខដលររធទសធនាុះកាលយ
ជាសមាជិកសហភាពពិធសសធនុះ។
មាព្ា១៦
ការចុុះហត្ថធលខា ភាោ ការជូនដាំែឹង មុែងារត្មកល់
(១)
(ក) កិ ចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវចុ ុះហត្ថធលខាធៅកនុងអត្ថរទធដើ មមួយ ជាភាោអង់ ធគលស

និងភាសបារាំង។ អត្ថរទទាំងពីរមានយថាភាពដូចគ្នន។

(ែ) កិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅខត្ធរើកចាំហសរមារ់ ចុុះហត្ថធលខាធៅទីរកុងស្ត្ោតសបួរ

រហូត្ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញដ ឆ្នាំ ១៩៧១។
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(គ) អត្ថរទធដើមថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅធពលរញ្ឈរ់ការធរើកចាំហសរមារ់ការចុុះ
ហត្ថធលខា រត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយក។
(២)

អត្ថរទផលូវការរត្ូវរធងកើត្ធឡើងធោយអគគនាយក

រនាទរ់ ពីររឹ កាជាមួយរោាភិបាល

ពាក់ព័នធ ជាភាោអាឡឺមង់ ភាោជរុន ព័រទុយហ្គគល់ ភាោរុស្ី ភាោធអសាញ
និងភាោ ធផ្ងធទៀត្ខដលកាំែត្់ធោយសននិបាត្។
(៣)
(ក) អគគនាយករត្ូវរញ្ូជ នចារ់ចមលង២(ពីរ)ចារ់ថ្នអត្ថរទចុុះហត្ថធលខាថ្នកិចចរពម

ធរពៀងធនុះ ខដលរញ្ញ
ជ ក់ថារត្ឹមរត្ូវធោយអគគនាយក ធៅរោាភិបាលថ្នររធទសទាំងឡាយ
ខដលបានចុុះហត្ថធលខា

និង

ាមការធសនើសុាំ

ធៅរោាភិបាលររធទសធផ្ងៗធទៀត្។

អគគនាយករត្ូវរញ្ូជ នផងខដរនូ វចារ់ ចមលងមួយចារ់ ខដលរញ្ញ
ជ ក់ថារត្ឹមរត្ូវ ធៅអគគធលខា
្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺររ
ុ ។

(ែ) អគគនាយករត្ូវរញ្ូជ នចារ់ចមលង២(ពីរ)ចារ់ថ្នវ ិធោ្នកមមណាមួ យថ្នកិ ចចរពម

ធរពៀងធនុះ ខដលរញ្ញ
ជ ក់ថារត្ឹមរត្ូវធោយអគគនាយក ធៅរោាភិបាលថ្នររធទសទាំងឡាយ
ថ្នសហភាពពិធសស ធហើយ ាមការធសនើសុាំ ធៅរោាភិបាលថ្នររធទសធផ្ងៗធទៀត្។ អគគ
នាយករត្ូវរញ្ូជ នផងខដរនូ វចារ់ចមលងមួ យចារ់ ខដលរញ្ញ
ជ ក់ ថារត្ឹ មរត្ូវ ធៅអគគធលខា្ិ
ការថ្នរកុមររឹកាអឺររ
ុ ។

(គ) ាមការធសនើសុាំ អគគនាយករត្ូវផតល់ឱ្យរោាភិបាលថ្នររធទសណាមួយខដលបាន
ចុុះហត្ថធលខាធលើកិចចរពមធរពៀងធនុះ ឬចូលជាសមាជិ កកិចចរពមធរពៀងធនុះ នូវចារ់ចមលងថ្ន
ចាំណាត្់ថានក់ ខដលបានរញ្ញ
ជ ក់ថារត្ឹមរត្ូវធោយអគគនាយក ជាភាោអង់ធគលស ឬភាោ
បារាំង។
(៤) អគគនាយករត្ូវចុុះរញ្ជីកិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅឯធលខា្ិការោានថ្នអងគការសហររជា
ជាត្ិ។
(៥) អគគនាយករត្ូវជូនដាំែឹងដល់រោាភិបាលថ្នររធទសទាំងអស់ខដលជាភាគីអនុសញ្ញដទី
រកុងបារ ីសសតីពីកិចកា
ច រពារកមមសិទិធឧសាហកមម

និង

អគគធលខា្ិការោានថ្នរកុមររឹកា

អឺររ
ុ ពីៈ
(i) ការចុុះហត្ថធលខា
(ii) ការត្មកល់លិែិត្ុរករែ៍ថ្នការផតល់សចាចរ័ន ឬការចូលជាសមាជិក
(iii) កាលររ ិធចឆទការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ
(iv) ែោក់លកខែែឌសតីពីការធររើ របាស់ចាំណាត្់ថានក់
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(v) ការទទួលយកវ ិធោ្នកមមថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ
(vi) កាលររ ិធចឆទខដលវ ិធោ្នកមមទាំងធនុះចូលជា្រមាន
(vii) និ ងការទទួ លបានការររកាសដកែលួនធចញ។
មាព្ា១៧

អនតររទរបញ្ដត្ិត
(១)

អាំឡុងធពល២(ពីរ)ឆ្នាំរនាទរ់ពីការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ

ឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដអឺររ
ុ

ររធទសទាំង

ខដលមិនទន់ជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសសធនុះ

ទទួលបានសិទិធដូចគ្ននកនុងគែៈកមាម្ិ ការជាំ នាញ

អាច

ដូ ចនឹងររធទសជាសមាជិកថ្នសហ

ភាពពិធសស ររសិនធរើររធទសទាំងធនុះចង់បាន។
(២)

អាំឡុងធពល២(ពីរ)ឆ្នាំរនាទរ់ពីផុត្អាជាញយុកាលថ្នរយៈធពលដូ ចខចងកនុងកថាែែឌទី

(១) ររធទសទាំងឡាយដូចមានខចងកនុងកថាែែឌធនុះអាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍
កនុងរល់កិចចររជុាំ គែៈកមាម្ិការជាំនាញ
ដូធចនុះ

ធហើយររសិនធរើគែៈកមាម្ិការធនុះសធរមច

អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងអនុគែៈកមាម្ិការឬរកុមការងារខដល

រធងកើត្ធោយគែៈកមាម្ិការធនុះ។ កនុងអាំឡុងធពលដូ ចគ្នន ររធទសទាំងឡាយអាចរញ្ូជ ន
សាំធែើសុាំវ ិធោ្នកមមចាំណាត្់ថានក់ ដូចមានខចងកនុងមារា៥(៥)

និងរត្ូវបានជូនដាំែឹង

ពីធសចកតីសធរមចនិងអនុោសន៍ថ្នគែៈកមាម្ិការជាំនាញដូ ចមានខចងកនុងមារា៦(១)។
(៣)

អាំឡុងធពល៥(របាាំ)ឆ្នាំរនាទរ់ពីការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ

ររធទសទាំង

ឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដអឺររ
ុ ខដលមិនទន់ជាភាគីថ្នសហភាពពិធសស អាចត្ាំណាងធោយ
អនកសធងកត្ការែ៍កនុងកិចចររជុាំទាំងអស់ថ្នសននិបាត្
ធហើយររសិនធរើ សននិបាត្សធរមចដូធចនុះ

អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងគែៈកមាម្ិការណាមួយ
រធងកើត្ធោយសននិបាត្។
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ឬរកុមការងារខដល

