អនុសញ្ញ
ា សតព
ី ី
ការចែកចាយសញ្ញ
ា ចែលមានកម្មវិធប
ី ញ្ចូ នតាម្ផ្កាយរណប
ធ្វើធៅទីររុងរ្រុយសែល ចុុះថ្ងៃទី២១សែឧែភាឆ្នាំ១៩៧៤

រដ្ឋហត្ថធលែីទាំងឡាយ

ធោយដ្ឹងថា ការធរ្ើរាែ្កាយរយរស្ែរ់្្សចរយយែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី្ញ្ូជ ន

់នការរ ីរដ្ុុះោលយ៉ា ងឆ្្្រហ័ែ ទាំងការររ្្ដ្សត្្ធលើ្រ ិ់សនិងភូមិសាស្រែត។
ធោយារមភថា

គ្មមនរ្ព័នធណាមួយរនុងពិ ភពធោរធនុះរារាាំងអនរសចរយយមិនឱ្យសចរ

យយែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី ្ញ្ូច នតាមកាយរយរស្

សដ្លមិនសមនជាឆនទៈរ្ែ្អនរសចរ

យយទាំងធនុះ ធហើយារមភថារងវុះខាត្ធនុះអាចនឹងរារាាំងចាំធ

ុះការធរ្ើរាែ្ការផ្សពវផ្ា-

យតាមកាយរយរស្
ធោយទទួលសាាល្ សារៈែាំខាន្ថ្នផ្លរ្ធយជន៍រ្ែ្អនរនិពនធ អនរែសមតង ផ្លិត្ររហវូសូរកាម និងអងាភាពទូ រផ្ាយរនុង្រ ិ្ទធនុះ
ធោយធជឿជារ្ថា

សចរយយ

រួរ្ធងរើត្រ្ព័នធអនតរជាត្ិ មួយ

សដ្ល់នសចងពី វ ិធានការរារាាំងអនរ

មិនឱ្យសចរយយែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី ្ញ្ូជ នតាមកាយរយរស្

សដ្លមិនសមន

ឆនទៈរ្ែ្អរ
ន សចរយយទាំងធនុះ

ធោយយល្អាំពី ភាពយាំាច្សដ្លមិនរត្ូវ្៉ាុះ

ល្តាមរធ្ៀ្ណារ៏ធោយដ្ល្រិចរច ពម

ធរពៀងអនតរជាត្ិ សដ្លានចូលជា្រ់នរួចធហើយ

រា្្ ្ញ្ូច លទាំងអនុែញ្ញាអនតរជាត្ិែីព
ត ី

ទូររមនារមន៍ និង្ទ្ញ្ញ
ជ ែតីពីវ ិទយុសដ្លជាឧ្ែមព័នរ
ធ ុងអនុ
ន
ែញ្ញាធនុះ ធហើយជាពិ ធែែ
មិនរត្ូវឱ្យ្៉ាុះ

ល្ជាោច្ខាត្ ដ្ល្ការទទួលយរយ៉ា ងធរចើននូវអនុែញ្ញាទីររុងរម
ូ ៉ា ចុុះថ្ងៃទី

២៦សែត្ុោឆ្នាំ១៩៦១សដ្លការ

រអនរែសមតង ផ្លិត្ររហវូសូរកាម និងអងាភាពទូ រផ្ាយ

ានយល្រពមដ្ូចខាងធរកាមៈ

1

មាត្រតា១
រនុងធគ្មល្ាំ សងថ្នអនុែញ្ញាធនុះ:

(i) “ែញ្ញា”

រឺជាឧ្ររស៍សដ្ល្ធងរើត្ធោយធររឿងធអឡិចរត្ូនិច

្ញ្ូជ នរមមវ ិ្ី ាន។

ធហើយសដ្លអាច

(ii) “រមមវ ិ្ី” រឺ ជា្សាំុត ថ្នរូ្ភាព ែធមលង ឬរូ្ភាពនិងែធមលង សដ្លានផ្ាយកាយទល្ឬ

ានងត្ទុរធហើយសដ្លរត្ូវាន្ញ្ូច លរនុងែញ្ញានានាសដ្លានផ្ាយ រនុងធគ្មល
្ាំសងធដ្ើមបីសចរយយ

(iii) “កាយរយរស្” រឺជាឧ្ររស៍ណាមួយរនុងលាំហធរៅសផ្នដ្ី សដ្លអាច្ញ្ូជ នែញ្ញា
ាន

(iv) “ែញ្ញាសដ្លានផ្ាយ” រឺជាែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី ណាមួយសដ្ល្ញ្ូជ នធៅកាយរយ
រស្ឬឆលងតាមកាយរយរស្

(v) “ែញ្ញា្នត”

រឺជាែញ្ញាសដ្លទទួលានតាមរយៈការកាយលែ្្ូរចរ
ត
ិរលរខសៈ្ធចចរ

វ ិជាជថ្នែញ្ញាសដ្លានផ្ាយធទុះ្ី ធ្ើ ់នឬគ្មមនការភាជ្្្នតណាមួយរ៏ធោយ។

(vi) “អងាការធដ្ើម” រឺរ្
ូ វនត្ុរាលឬនីត្ិ្ុរល
ា សដ្លែធរមចថាធត្ើ ែញ្ញាសដ្លានផ្ាយ
នឹង់នរមមវ ិ្ីអី វែលុះ

(vii) “អនរសចរយយ” រឺ ជារូ្វនត្ុរល
ា ឬនីត្ិ្ុរល
ា
សដ្លែធរមចពីការ្ញ្ូជ នែញ្ញា្នត
ធៅកាន្ សាធារសៈជនទូធៅឬ សផ្នរណាមួយថ្នសាធារសៈជន

(viii) “ការសចរយយ” រឺជារ្ត្ិ្ត្តិការសដ្លអនរសចរយយ ្ញ្ូជ នែញ្ញា្នតធៅកាន្សាធារសៈជនទូធៅ ឬសផ្នរណាមួយថ្នសាធារសៈជន។
មាត្រតា២
(១) រដ្ឋហត្ថធលែីនីមួយៗែនាយត្្ វ ិធានការយាំាច្ធដ្ើមបីរារាាំង ការសចរយយធលើសដ្ន

ដ្ីឬធចញពីសដ្នដ្ី រ្ែ្ែួននូ
ល
វែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី រ្ែ្អរ
ន សចរយយណាមួយសដ្លមិន
សមនជាធគ្មលធៅថ្នែញ្ញាសដ្លានផ្ាយធៅកាន្កាយរយរស្
កាត្ពវរិចធច នុះរត្ូវអនុវត្ត

ឬឆលងតាមកាយរយរស្។

ធៅធពលសដ្លអងាការធដ្ើមជាពលរដ្ឋថ្នរដ្ឋហត្ថធលែីធផ្សងធទៀត្

ធហើយធៅធពលសដ្លែញ្ញាានសចរយយជាែញ្ញា្នត។
(២)

រនុងរដ្ឋហត្ថធលែីណាមួយសដ្ល់នការអនុវត្តវ ិធានការតាមរថាែសឌ(១)

រត្ូវ

ររមិត្រយៈធពល ធហើយរយៈធពលធនុះរត្ូវរាំ សត្្ រុងចា្្
ន
ជាត្ិរ្ែ្ែួន។
ល
អរាធលខា្ិការ

ថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិរត្ូវានជូនដ្ាំសឹងជាោយលរខស៍អរសរអាំពីរយៈធពលធនុះ រនុង
ធពលផ្តល្ែយច្័ន

ការទទួលយរឬការចូលជាែ់ជិរ

2

ឬរ្ែិនធ្ើ ចា្្ជាត្ិចូលជា

្រ់នឬ់នការកាយលែ្្ូរនាធពល្នា
ត
ទ ្្

រត្ូវានជូនដ្ាំសឹងរនុងរយៈធពល៦(រាាំមួយ)សែ

្នាទ្្ពីការចូលជា្រ់នឬការសរសរ្ចា្្ធនុះ។
្នត

(៣) កាត្ពវរិចចដ្ូច់នសចងរនុងរថាែសឌ(១) មិនរត្ូវអនុវត្តចាំធ

ុះការសចរយយែញ្ញា

សដ្លយរធចញពីែញ្ញាសដ្លានសចរយយរួចធហើយធោយអនរសចរយយសដ្លជា

ធគ្មលធៅរ្ែ្ែញ្ញាសដ្លានផ្ាយ។
មាត្រតា៣
អនុែញ្ញាធនុះមិនរត្ូវអនុវត្ត
នាមអងាការធដ្ើម
្។

ធៅធពលែញ្ញាសដ្លានផ្ាយធោយអងាការធដ្ើមឬរនុង

រនុងធគ្មលធៅធដ្ើមបីឱ្យសាធារសៈជនទូធៅទទួលានកាយទល្ពីកាយរយរសមាត្រតា៤

រដ្ឋហត្ថធលែី មិនត្រមូវឱ្យអនុវត្តវ ិធានការទាំងឡាយដ្ូច់នសចងតាម់រតា២(១)
ធពលសដ្លែញ្ញាសដ្លានសចរយយធលើសដ្នដ្ីរ្ែ្ែួន
ល

ធៅ

ធោយអនរសចរយយសដ្លមិន

សមនជាធគ្មលធៅថ្នែញ្ញាសដ្លានផ្ាយៈ

(i) ់នភាជ្្នូវែរមង្ែីលៗថ្នរមមវ ិ្ីសដ្លភាជ្្ធោយែញ្ញាសដ្លានផ្ាយ

ធោយ

រា្្្ញ្ូច លទាំងធែចរតីរាយការស៍ែតីពី្ចចុ្បននភាព ្៉ាុសនតលុុះរតាសត្ការធរ្ើរាែ្
ធែចរតីែរមង្ធនុះរនុងទិែធៅព័ត្៌់ន ឬ

(ii) ចាំធ

ុះអារត្ោឋន

់នភាជ្្ែរមង្ែីលៗថ្នរមមវ ិ្ី សដ្លភាជ្្ធោយែញ្ញាសដ្លាន

ផ្ាយ លុុះរតាសត្អារត្ោឋនធនុះស្ែ្ធៅនឹងការអនុវត្តធទៀងរត្ង្ ធហើយរត្ូវាន
ធរ្ើ រាែ្រុងទិ
ន
ែធៅព័ត្៌់នសត្្៉ាុធណាណុះ ឬ

(iii) ធៅធពលសដ្លសដ្នដ្ីខាងធលើ ជាសដ្នដ្ីថ្នរដ្ឋហត្ថធលែីមួយសដ្លរត្ូវាន
ន៍

ការអនុវត្តសដ្ល់នពីមុនរ្ែ្

ថ្ន

់នភាជ្្ រមមវ ិ្ី សដ្លភាជ្្ធោយែញ្ញាសដ្លានផ្ាយ

លុុះរតាសត្ ការសចរយយធនុះធ្វើធឡើងសត្រនុងធគ្មល្ាំ សងថ្នការ្ធរងៀន រា្្ ្ញ្ូច ល
ទាំងការ្ធរងៀនរនុងររ្ែសឌថ្នការអ្្រ ាំយុវជន ឬការស្សាវរជាវវ ិទាសាស្រែត។
មាត្រតា៥

រដ្ឋហត្ថធលែីមិនត្រមូវឱ្យអនុវត្តអនុែញ្ញាធនុះ ចាំធ
អនុែញ្ញាធនុះចូលជា្រ់នចាំធ

ុះរដ្ឋធនុះ។

3

ុះែញ្ញាណាមួយសដ្លានផ្ាយមុន

មាត្រតា៦
អនុែញ្ញាធនុះមិនរត្ូវាន្រស្សាយធដ្ើមបីររមិត្ ឬធ្វើឱ្យ្៉ាុះ

ល្ដ្ល្រិចចការ

រចាំធ

ុះ

អនរនិពនធ អនរែសមតង ផ្លិត្ររហវូសូរកាម ឬអងាភាពទូរផ្ាយ តាមចា្្ជាត្ិ ឬរិ ចចរពមធរពៀង
អនតរជាត្ិធឡើយ។

មាត្រតា៧
អនុែញ្ញាធនុះមិនរត្ូវាន្រស្សាយ

ធដ្ើមបីការររមិត្ែិទិរធ ដ្ឋហត្ថធលែីណាមួ យរនុងការ

អនុវត្តចា្្ជាត្ិរ្ែ្ែួន
ល ធដ្ើ មបីរារាាំងការរ ាំធោភ្ាំ

នធលើឯកា្ិភាព។

មាត្រតា៨

(១) ធយងតាមរថាែសឌ(២)និង(៣) អនុែញ្ញាធនុះមិនអនុញ្ញាត្ឱ្យ់នែររាែិទិធធទ។
(២) រត្ឹមថ្ងៃទី២១ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៧៤ រដ្ឋហត្ថធលែីណាមួយសដ្លចា្្ ជាត្ិ រ្ែ្ែួន
ល

សដ្លានសចងស្្ធនុះ តាមរយៈធែចរតីជូនដ្ាំសឹងជាោយលរខស៍អរសរោរ្ជូនអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ អាចសចងែរ់្្ធគ្មល្ាំសងថ្នចា្្ធនុះថា

រយ”ធៅធពល

សដ្លអងាការធដ្ើមជាពលរដ្ឋថ្នរដ្ឋហត្ថធលែីធផ្សងធទៀត្” សដ្ល់នរនុង់រតា២(១) រត្ូវានយត្្
ទុរថាជាំនួែធោយ

រយ”ធៅធពលសដ្លែញ្ញារត្ូវានផ្ាយពី សដ្នដ្ីថ្នរដ្ឋហត្ថធលែី

ធផ្សង

ធទៀត្”។
(៣)
(រ) រត្ឹមថ្ងៃទី២១សែឧែភាឆ្នាំ១៩៧៤ រដ្ឋហត្ថធលែីណាមួយសដ្លររមិត្ឬ្ដ្ិធែ្ន៍
រិចកា
ច រ

រចាំធ

ុះការសចរយយែញ្ញាសដ្ល់នរមមវ ិ្ី ្ញ្ូជ នតាមមធ្ាាយ់នសែស សែសកា្

ឬ្ណា
ត ញផ្សពវផ្ាយស្ែធដ្ៀងគ្មនធផ្សងធទៀត្ ធៅកាន្ែ់ជិរសដ្លចុុះធ្មុះ តាមធែចរតី

ជូនដ្ាំសឹងជាោយលរខស៍អរសរសដ្លោរ្ជូនអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ អាច
រ្កាែថា លុុះរតាសត្និងធៅធពលសដ្លចា្្ជាត្ិរ្ែ្ែួនររមិ
ល
ត្ ឬ្ដ្ិធែ្ន៍រិចកា
ច រ
នឹងមិនអនុវត្តអនុែញ្ញាធនុះចាំធ

ុះការសចរយយទាំងធនុះ។

រែលួន

(ែ) រដ្ឋណាមួយសដ្លានោរ្ធែចរតីជូនដ្ាំសឹងអនុធោមតាមអនុរថាែសឌ(រ) រត្ូវ
ជូនដ្ាំសឹងជាោយលរខស៍អរសរធៅអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ រនុងរយៈធពល
៦(រាាំមួយ)សែ្នាទ្្ពីការសរសរ្ចូលជា្រ់ន អាំពីការសរសរ្ណាមួយរនុងចា្្ជាត្ិរ្ែ្ែួន
ល
ធៅធពលសដ្លែររាែិទិធតាមអនុរថាែសឌធនុះមិនអាចអនុវត្តាន ឬមួយ់នការររមិ ត្វ ិសាលភាពធរចើន ។
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មាត្រតា៩
(១) អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវត្មរល្ជូនអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ។ អនុែញ្ញា
ធនុះធៅសត្ធ្ើរចាំហរែរ់្្ការចុុះហត្ថធលខា

រហូត្ដ្ល្ថ្ងៃទី៣១

ធោយរដ្ឋណាមួសដ្លជាែ់ជិរថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ
សដ្ល់នទាំនារ្ទាំនងជាមួយអងាការែហរ្ជាជាត្ិ

សែមីនា

ឆ្នាំ១៩៧៥

ភានរ្ងារឯរធទែណាមួយ

ឬភានរ្ងារថាមពលអាត្ូមិចអនតរជាត្ិ

ឬជាភារីថ្នលរខនិរ
ត ៈរ្ែ្ត្ុោការយុត្ិត្ម៌អនតរជាត្ិ។
(២) អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវោរ្ឱ្យធ្វើែយច្័នឬទទួលយរ ធោយរដ្ឋហត្ថធលែី ទាំងឡាយ។
អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវធ្ើរចាំហរែរ់្្ការចូលជាែ់ជិរ ធោយរដ្ឋណាមួយតាមរថាែសឌ
(១)។
(៣) លិែិត្ត្ុ្ររស៍ថ្នការផ្តល្ែយច្័ន ការទទួលយរ ឬការចូលជាែ់ជិរ រត្ូវ
ត្មរល្ជូនអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ។
(៤) ធៅធពលសដ្លរដ្ឋមួយរត្ូវចងភាជ្្ធោយអនុែញ្ញាធនុះ រត្ូវយល្ថា រដ្ឋធនុះរត្ូវយត្្
សចងផ្តល្អានុភាពធៅឱ្យ្ទ្បញ្ា ត្ិតថ្នអនុែញ្ញាធនុះឱ្យស្ែ្ធៅនឹងចា្្ជាត្ិរ្ែ្ែួន។
ល
មាត្រតា១០

(១) អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវចូលជា្រ់ន

រនុងរយៈធពល៣(្ី)សែ្នាទ្្ពី់នការត្មរល្

លិែិត្ត្ុ្ររស៍ទី ៥(រាាំ)ថ្នការផ្តល្ែយច្័ន ការទទួលយរឬការចូលជាែ់ជិរ។

(២) ែរ់្្ការផ្តល្ែយច្័ន ការទទួលយរ ឬការចូលជាែ់ជិររ្ែ្រដ្ឋនីមួយៗ
ធៅនឹងអនុែញ្ញាធនុះ ្នាទ្្ពីការត្មរល្លិែិត្ត្ុ្ររស៍ទី ៥(រាាំ) ថ្នការផ្តល្ែយច្័ន ការ
ទទួលយរឬការចូលជាែ់ជិរ
្នាទ្្ពីត្មរល្លិែិត្ត្ុ្ររស៍។

អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវចូ លជា្រ់នរនុងរយៈធពល៣(្ី)សែ
មាត្រតា១១

(១) រដ្ឋហត្ថធលែីណាមួយអាចរ្កាែដ្រែលួនធចញពីអនុ ែញ្ញាធនុះ

តាមរយៈធែចរតី

ជូនដ្ាំសឹងជាោយលរខស៍អរសរសដ្លោរ្ជូនអរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ។
(២) ការរ្កាែដ្រែលួនធចញ

រត្ូវ់នអានុ ភាពអនុ វត្តរុងរយៈធពល១២(ដ្្្
ន
ពីរ)សែ

្នាទ្្ពីកាល្រ ិធចេទសដ្លទទួលានធែចរតីជូនដ្ាំសឹងតាមរថាែសឌ(១)។
មាត្រតា១២
(១) អនុែញ្ញាធនុះរត្ូវានចុុះហត្ថធលខាធលើចា្្ធដ្ើមសត្មួយរត្្ជា

ភាសាអង្ធរលែ

ភាសាារាាំង ភាសារូែសុី និ ងភាសាធអែា៉ា ញ។ អត្ថ្ទថ្នភាសាទាំង្ួ នធនុះ់នត្ថ្មលធែមើៗ
គ្មន។
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(២) អត្ថ្ទផ្លូវការនានាជាភាសាអារា៉ា ្្ ភាសាហូឡង្ ភាសាអាឡឺម៉ាង្ ភាសាអុីតាលី

និងភាសាព័រទុយហ្ករល្ រត្ូវ្ធងរើត្ធឡើងធោយអរានាយរថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ ធដ្ើមបី
ការអ្្ រ ាំ វ ិទាសាស្រែតនិងវ្ប្ម៌ និងអរានាយរថ្នអងាការរមមែិទិ្
ធ ញ្ញាពិភពធោរ ្នាទ្្
ពីរិចចពិភារាធយ្ល្ជាមួយរោឋភិាលសដ្ល

រ្ព័នធ ។

(៣) អរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ រត្ូវជូនដ្ាំសឹងធៅរដ្ឋទាំងឡាយ ធោយ

ធយងតាម់រតា៩(១) រ៏ដ្ូចជាអរានាយរថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិធដ្ើមបីការអ្្ រ ាំ វ ិទាសា
ស្រែតនិងវ្ប្ម៌ អរានាយរថ្នអងាការរមមែិទិធ្ញ្ញាពិភពធោរ អរានាយរថ្នការ ិយល័យ
ពលរមមអនតរជាត្ិ និ ងអរាធលខា្ិ ការថ្នែហភាពទូររមនារមន៍អនតរជាត្ិ អាំពីៈ
(i)

ការចុុះហត្ថធលខាធលើអនុែញ្ញាធនុះ

(ii)

ការត្មរល្លិែិត្ត្ុ្ររស៍ថ្នការផ្តល្ែយច្័ន ការទទួលយរ ឬការចូលជា
ែ់ជិរ

(iii)

កាល្រ ិធចេទចូលជា្រ់នថ្នអនុែញ្ញាធនុះតាម់រតា១០(១)

(iv) ការោរ្ធែចរតីជូនដ្ាំសឹងណាមួយទរ្ទងនឹង់រតា២(២)

ឬ់រតា៨(២)ឬ

(៣) រួមទាំងអត្ថ្ទថ្នធែចរតីជូនដ្ាំសឹងធនុះផ្ង
(v)

ការទទួលានធែចរតីជូនដ្ាំសឹងថ្នការរ្កាែដ្រែលួនធចញ។

(៤) អរាធលខា្ិការថ្នអងាការែហរ្ជាជាត្ិ រត្ូវ្ញ្ូជ នអត្ថ្ទចមលងសដ្ល្ញ្ញ
ជ រ្ថា

រត្ឹមរត្ូវចាំនួន២(ពីរ)ចា្្ ថ្នអនុែញ្ញាធនុះ

ធៅកាន្រដ្ឋទាំងអែ្

៩(១)។
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ធោយធយងតាម់រតា

