អនុសញ្ញ
ា ទីក្រុងរ ៉ូម ១៩៦១
អនុសញ្ញ
ា អនតរជាតិសព
ីត រ
ី ិច្ចការពារ
អនរសម្មតង ផលិតររហ្វ៉ូណ៉ូក្កាម និងអងគភាពទ៉ូរផាយ
ធធវើធៅទីររុងរម
ូ ចុុះថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦១
មាតិកា
មារា ១:

រិចចការពារសិទិធអ្នរនិពនធ

មារា ២:

រិចចការពារខែលអ្នុសញ្ញាផតល់ឱ្យ និយមន័យថ្នរបរពឹតរ
ត មមជាតិ

មារា ៣:

និយមន័យៈ (រ)អ្នរសខមតង (ែ)ហ្វូណូរកាម (គ)ផលិតររហ្វូណូរកាម
(ឃ)ការធ

ុះពុមពផាយ (ង)ការផលិតធ

ផាយាមទូរផាយធ
មារា ៤:

ើងវ ិញ

ការសខមតងខែលទទួល

នរិចកា
ច រពារៈ

ើងវ ិញ (ច)ទូរផាយ (ឆ)ការ
លរខែណឌខែលរតូវការពារ

ចាំធពាុះអ្នរសខមតង
មារា ៥:

ហ្វូណូរកាមខែលទទួល

នរិចកា
ច រពារៈ ១.លរខែណឌខែលរតូវការពារ

ចាំ ធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាម

២.

ការថតផាយស្សបធពលជាមួយគ្នន

៣.អ្ាំណាចធែើមបីែរធចញលរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ មួ យចាំ នួន
មារា ៦:

ទូរផាយខែលទទួល

នរិចចការពារៈ

១.លរខែណឌខែលរតូវការពារ

ចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ ២. អ្ាំណាចធែើមបីធធវើែររាសិទិធ
មារា ៧:

រិចចការពារអ្បបរមាចាំធពាុះអ្នរសខមតងៈ ១.សិទិព
ធ ិធសស

២.ទាំនារ់ទាំនង

រវាងអ្នរសខមតងនិងអ្ងគភាពទូរផាយ
មារា ៨:

អ្នរសខមតងរួមគ្នន

មារា ៩:

សិលបៈររធផេងៗនិងសិលបៈររធសៀរ

មារា១០:

សិទិធផលិតធ

មារា១១:

លរខែណឌទរមង់ ថ្នហ្វណ
ូ ូ រកាម

មារា១២:

ការធរបើរ

ើងវ ិញរបស់ផលិតររហ្វូណូរកាម

ស់បនាទប់បនេាំថ្នហ្វូណូរកាម

មារា១៣:

សិទិធអ្បបរមាថ្នអ្ងគភាពទូរផាយ

មារា១៤:

រយៈធពលអ្បបរមាថ្នរិចចការពារ



ធ

មាតិ កាធនុះរតូវ

ើយ។

នបខនថមធែើមបីជួយសរមួលអ្នរអាន។ មាតិកាធនុះមិនមានរនុងអ្តថបទធែើមថ្នអ្នុសញ្ញា
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មារា១៥:

ការធលើរខលងខែល

នអ្នុញ្ញាតៈ ១.ការររមិតជារ់លារ់ ២.ភាពសម

មូលធៅនឹងសិទិធអ្នរនិពនធ
មារា១៦:
មារា១៧:
មារា១៨:
មារា១៩:
មារា២០:

ែររាសិទិធ

របធទសមួយចាំនួនខែលអ្នុវតតខតលរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ថ្ន”ការថតបញ្ូច ល”
ការែរែររាសិទិធ

សិទិធអ្នរសខមតងរនុងខែេភាពយនត
អ្របតិសរមម

មារា២១:

រិចចការពារាមមធធោ

មារា២២:

រិចចរពមធរពៀងពិធសស

មារា២៣:

ការចុុះហ្តថធលខានិងការតមកល់

មារា២៤:

ការកាលយជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា

មារា២៥:

ការចូលជាធរមាន

មារា២៦:

ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញាាមបទបបញ្ា តិតថ្នចាប់ជាតិ

មារា២៧:

ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញារនុងខែនែី មួយចាំ នួន

មារា២៨:
មារា២៩:

យធផេងធទៀត

ការរបកាសែរែលួនធចញពី អ្នុ សញ្ញា
ការខរខរបអ្នុសញ្ញា

ុះស្ាយវ ិវាទ

មារា៣០:

ការធ

មារា៣១:

ការររមិតែររាសិទិធ

មារា៣២:

គណៈរមាមធិការអ្នតររ ា ភិ

មារា៣៣:

ភាា

មារា៣៤:

ធសចរតីជូនែាំណឹង

ធ

ល

យមានធចតនា ការពារសិទិអ្
ធ នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម និ ងអ្ងគភាពទូ រផាយ

រែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ

នយល់រពមគ្ននែូចខាងធរកាមៈ
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មាក្ា១
[រិចកា
ច រពារសិទិអ្
ធ រ
ន និពនធ]
រិចចការពារខែលផតល់ឱ្យាមអ្នុសញ្ញាធនុះ

រតូវររាែខែលនិងមិនរតូវធធវើឱ្យបុះពាល់

ែល់រិចកា
ច រពារសិទិអ្
ធ នរនិពនធថ្នានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈធ

ើយ។ ែូធចនុះបទបបញ្ា តិថ្ត ន

អ្នុសញ្ញាធនុះមិនអាចរតូវបរស្ាយ ខែលធធវើឱ្យបុះពាល់ែល់រិចចការពារធនុះធ

ើ យ។

មាក្ា២
[រិចកា
ច រពារខែលអ្នុសញ្ញាផតលឱ្
់ យ និយមន័យថ្នរបរពឹតរ
ត មមជាតិ]
១.
ខែល

រនុងធគ្នលបាំ ណងថ្នអ្នុ សញ្ញាធនុះ

នផតល់ឱ្យធ

របរពឹតតរមមជាតិ រតូវមានន័យថាជារបរពឹតតរមម

យចាប់ជាតិថ្នរែាហ្តថធលែីខែល

នអ្ុះអាងឱ្យមានរិចកា
ច រពារៈ

(រ) ចាំធពាុះអ្នរសខមតងខែលជាពលរែារបស់ែួនចាំ
ល
ធពាុះការសខមតងខែល

ាមទូរផាយ ឬខែល
ខែល

នថតបញ្ូច លជាធលើរែាំបូង ធៅធលើខែនែី របស់ែួន
ល

(ែ) ចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាមខែលជាពលរែារបស់ែួន
ល

នថតបញ្ូច លឬ

នផាយ

នថតផាយធលើរែាំ បូងធៅធលើខែនែី របស់ែួន
ល

ចាំ ធពាុះហ្វណ
ូ ូ រកាម

(គ) ចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយខែលមានទីានរ់ការធៅរនុងខែនែី របស់ែួន
ល
ចាំធពាុះ

ទូរផាយខែល

នផាយធចញពី ឧបររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងរនុងខែនែី ររបស់ែួន។
ល

២. របរពឹ តរ
ត មមជាតិ

នឹ ងកាលយជារមមវតថុថ្នរិចចការពារខែល

នធានាយងជារ់លារ់

ធហ្ើយជារមមវតថុថ្នការររមិតយងជារ់លារ់ ែូចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញាធនុះ។
មាក្ា៣

[និយមន័យៈ (រ)អ្នរសខមតង (ែ)ហ្វណ
ូ ូ រកាម (គ)ផលិតររហ្វណ
ូ ូ រកាម (ឃ)ការធ
(ង)ការផលិតធ

ង
ើ វ ិញ (ច)ទូរផាយ (ឆ)ការផាយាមទូរផាយធ

រនុងធគ្នលបាំ ណងថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ:

(រ) “អ្នរសខមតង” ជាសិលបៈររ អ្នរចធរមៀង តន្រនតីររ អ្នររ

ុះពុមផ
ព ាយ

ង
ើ វ ិញ]

ាំ និងបុគគលធផេងធទៀតខែល

ធែើរតួ ធរចៀង សូរត ខថលងជាំទស់ សខមតងតួ ឬសខមតងានថ្ែអ្រេរាស្តសតឬសិលបៈធផេងធទៀត
(ែ) “ហ្វូណូរកាម” មានន័យថាជាការថតបញ្ូច លសធមលងធ

យផ្តតច់មុែនូវសធមលនានាថ្ន

ការសខមតង ឬសធមលងធផេងធទៀត

(គ) “ផលិតររហ្វូណូរកាម” មានន័យថាជារូបវ ័នតបុគល
គ ឬនី តិបុគគលខែល ថតបញ្ូច លជា

ធលើរែាំបូងនូវសធមលងថ្នការសខមតងឬសធមលងធផេងធទៀត


មារាទាំងឡាយរតូវ

គ្នមនចាំណងធជើងធទ។

ន

រ់ចាំណងធជើងធែើមបីស្សួលររអ្តតសញ្ញាណរមម។ រនុងអ្តថបទខែលចុុះហ្តថធលខា
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(ឃ) “ការធ

ុះពុមផ
ព ាយ” មានន័យថា ជាការផតល់ឱ្យាធារណៈជននូវចាប់ចមលងថ្ន

ហ្វូណូរកាមរនុងបរ ិមាណសមរមយ
(ង) “ការផលិតធ

ើងវ ិញ”

មានន័យថាជាការបធងកើតចាប់ចមលងមួយឬធរចើនថ្នការថត

បញ្ូច ល

(ច) “ទូរផាយ” មានន័ យថា ជាការផាយាមមធធោ

ទទួល

យឥតខែេធែើមបីឱ្យាធារណៈជន

ននូវសធមលង ឬរូបភាពនិងសធមលង

ើងវ ិញ” មានន័យថា ជាការផាយាមទូរផាយស្សប

(ឆ) “ការផាយាមទូរផាយធ
ធពលជាមួយគ្ននធ

យអ្ងគភាពទូរផាយមួយ ចាំធពាុះការផាយរបស់អ្ងគភាពទូរផាយធផេង

ធទៀត។
មាក្ា៤
[ការសខមតងខែលទទួល

នរិចកា
ច រពារៈ លរខែណឌខែលរតូវការពារចាំធពាុះអ្នរសខមតង]

រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះអ្នរសខមតង
ណាមួយែូចខាងធរកាម

នបាំធពញៈ

(រ) ការសខមតងខែល

នរបរពឹតតធ

(ែ) ការសខមតងខែល

នថតបញ្ូច លជាហ្វូណូរកាមខែលទទួល

មារា៥ថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ

(គ) ការសខមតងខែលមិនទន់
ទូរផាយខែលទទួល

របសិនធបើ លរខែណឌ

ើងធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត

នរិចចការពារ

នថតបញ្ូច លរនុងហ្វណ
ូ ូ រកាម បុ ខនត

ាម

នផេពវផាយាម

នរិចចការពារាមមារា៦ថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ។
មាក្ា៥

[ហ្វណ
ូ ូ រកាមខែលទទួល

នរិចកា
ច រពារៈ ១.លរខែណឌខែលរតូវការពារ

ចាំធពាុះផលិតររហ្វណ
ូ ូ រកាម ២. ការថតផាយស្សបធពលជាមួយគ្នន
៣.អ្ាំណាចធែើមបីែរធចញលរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ មួយចាំនួន]

១. រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាម របសិនធបើ

លរខែណឌណាមួយែូចខាងធរកាម

នបាំធពញៈ

(រ) ផលិតររហ្វូណូរកាម ជាពលរែាថ្នរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ថ្ន

សញ្ញ
ជ តិ)

(ែ) ការថតបញ្ូច លសធមលងជាធលើរែាំបូង ធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខណៈ

វ ិនិច័យ
ឆ ថ្នការថតបញ្ូច ល)
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(គ) ហ្វូណូរកាមខែលថតផាយជាធលើរែាំ បូងធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខ-

ណៈវ ិនិច័យ
ឆ ថ្នការថតផាយ)។
២. របសិនធបើ ហ្ូណ
វ ូ រកាម

ហ្តថធលែី

នថតផាយជាធលើរែាំបូង

បុខនតរបសិនធបើ ហ្ូណ
វ ូ រកាមធនាុះរតូវ

ធៅរនុងរែាខែលមិ នខមនជារែា

នថតផាយផងខែរ

រនុងរយៈធពល៣០

(ាមសិប)ថ្ថៃថ្នការថតផាយជាធលើរែាំបូងរបស់ែួន
ល
រនុងរែាហ្តថធលែីមួយ(ការថតផាយ
ស្សបធពលជាមួ យគ្នន) ហ្វូណូរកាមធនាុះរតូវចាត់ទុរថា
រែាហ្តថធលែី ធនុះ។

៣. ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងខែល

នថតផាយជាធលើរែាំបូងធៅរនុង

រ់ ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ

រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសថា ែលួននឹ ងមិនអ្នុវតតលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថ្នការថតផាយ ឬ
លរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ថ្នការថតបញ្ូច លធផេងធទៀត។ ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះអាច
ាមធពលបនាទប់ណាមួយរ៏

រ់រុងធពលឬ
ន

នថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ។

រនុងររណីចុ ងធរកាយធសចរតីជូនែាំណឹងនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរុងរយៈធពល៦(រ
ន
បនាទប់ពី

ន

ាំមួយ)ខែ

រ់ ។

មាក្ា៦
[ទូរផាយខែលទទួល

នរិចកា
ច រពារៈ ១.លរខែណឌខែលរតូវការពារចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ
២. អ្ាំណាចធែើមបីធធវើែររាសិទិ]ធ

១. រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ របសិនធបើ
លរខែណឌណាមួយែូចខាងធរកាម

នបាំធពញៈ

(រ) ទី ានរ់ការរបស់អ្ងគភាពទូ រផាយមានទី ាាំងធៅរនុងរែាហ្តថធលែី ធផេងធទៀត
(ែ) ទូរផាយ ខែល
ហ្តថធលែីធផេងធទៀត។

នផាយធចញពីឧបររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងធៅរនុងរែា

២. ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងខែល

រ់ ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ

រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសថា ែលួននឹ ងការពារការផាយលុុះរាខតទីានរ់ការរបស់
អ្ងគភាពទូរផាយមានទីាាំងរនុងរែាហ្តថធលែី ធផេងធទៀត ធហ្ើយខែល
ររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងរនុងរែាហ្តថធលែីមួយធនុះ។
រនុងធពលឬាមធពលបនាទប់ណាមួយរ៏

នផាយធចញពីឧប-

ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះអាច

រ់

នថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជា

សមាជិរ។ រនុងររណីចុងធរកាយធសចរតីជូនែាំណឹងនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរុងរយៈធពល៦
ន
(រ

ាំមួយ)ខែបនាទប់ពី

ន

រ់ ។
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មាក្ា៧
[រិចកា
ច រពារអ្បបរមាចាំធពាុះអ្នរសខមតងៈ១.សិទិព
ធ ិធសស ២.ទាំនារ់ទាំនង
រវាងអ្នរសខមតងនិងអ្ងគភាពទូរផាយ]
១. រិចកា
ច រពារអ្នរសខមតងែូ ចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញាធនុះរតូវរាប់ បញ្ូច លទាំងលទធភាពថ្ន

ការការពារៈ

(រ) ការផាយាមទូរផាយនិ ងការផេពវផាយជាាធារណៈ ថ្នការសខមតងរបស់
ែលួនធ

យគ្នមនការអ្នុញ្ញាត ធលើរខលងខតការសខមតងខែលធរបើ រ

ផាយឬផេពវផាយជាាធារណៈធនាុះ

ជាការសខមតងខែល

ស់រុងការផាយាមទូ
ន
រ-

នផាយាមទូរផាយរួច

ធហ្ើយ ឬជាការសខមតងខែលបធងកើតធចញពី ការថតបញ្ូច ល។
(ែ) ការថតបញ្ូច លការសខមតងខែលមិនទន់

អ្នុញ្ញាត

(គ) ការផលិតធ
ញ្ញាតៈ

(ii) របសិនធបើការផលិតធ

ើងវ ិញ

នអ្នុញ្ញាត

នបធងកើតធ

ថ្នមារា១៥ ធហ្ើយការផលិតធ

ើងវ ិញ

យគ្នមនការ

យគ្នមនការអ្នុ-

យគ្នមនការអ្នុញ្ញាត

ខែលបធងកើតរនុងធគ្នលបាំ ណងធផេងពី អ្ីវ

(iii) របសិនធបើការថតបញ្ូច លធែើ មធនាុះ

រនុងបទបបញ្ា តិទ
ត ាំងធនាុះ។

ធ

ើងវ ិញថ្នការថតបញ្ូច លការសខមតងរបស់ែួន
ល ធ

(i) របសិនធបើការថតបញ្ូច លធែើមធនាុះ
ខែលអ្នរសខមតង

នថតបញ្ូច ល

នបធងកើតអ្នុធលាមាមបទបបញ្ា តិត

នបធងកើតរនុងធគ្នលបាំណងធផេងពី អ្ី ខវ ែលមានខចង

២.

(១) របសិនធបើ ការផាយាមទូរផាយមានការអ្នុញ្ញាតពីអ្នរសខមតង
របស់រែាហ្តថធលែី ខែល
ទូរផាយធ

ចាប់ជាតិ

នអ្ុះអាងឱ្យការពារ រតូវររមិតរិចកា
ច រពារទល់នឹងការផាយាម

ើងវ ិញ ការថតបញ្ូច លរនុងបាំ ណងផាយាមទូ រផាយ និ ងការផលិតធ

ថ្នការថតបញ្ូច លធនុះរនុងបាំ ណងផាយាមទូ រផាយ។

(២) រយៈធពលនិងលរខែណឌទាំងឡាយខែលរគប់រគង

ភាពទូរផាយចាំធពាុះការថតបញ្ូច លខែលបធងកើតធ
នរាំណត់ ធ

ស់ធ

ើងរនុងបាំណងផាយាមទូរផាយ

យអ្នុធលាមាមចាប់ជាតិរបស់រែាហ្តថធលែីខែល
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ការធរបើរ

ើងវ ិញ

យអ្ងគរតូវ

នអ្ុះអាងឱ្យការពារ។

(៣) បុខនត ចាប់ជាតិ ខែលធយងាមអ្នុរថាែណឌ(១)និ ង(២)ថ្នរថាែណឌធនុះមិន
រតូវបែិធសធន៍សមតថភាពអ្នរសខមតង រនុងការរគប់ រគងទាំនារ់ទាំនងរបស់ែួនជាមួ
ល
យអ្ងគភាព
ទូរផាយ ាមរិចចសនោធ

ើ យ។

មាក្ា៨
[អ្នរសខមតងរួមគ្នន]
ាមចាប់ ជាតិនិងបទបញ្ញ
ជ ទាំងឡាយរបស់ែួន
ល

រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចបញ្ញ
ជ រ់ពី

រធបៀបខែលអ្នរសខមតងនឹងរតូវតាំណាង រនុងការអ្នុវតតសិទិធរបស់ែួន
ល
របសិនធបើអ្នរសខមតង
ែលុះ

នចូលរួមរនុងការសខមតងែូចគ្នន។

មាក្ា៩

[សិលបៈររធផេងៗនិងសិលបៈររធសៀរ]
ាមចាប់ជាតិនិងបទបញ្ញ
ជ របស់ែួន
ល

រែាហ្តថធលែី អាចពរងីររិ ចកា
ច រពារ

ខចងរនុងអ្នុញ្ញាធនុះ ចាំធពាុះសិលបៈររខែលមិន

ខែលមាន

នសខមតងានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។

មាក្ា១០

[សិទិផ
ធ លិតធ
ផលិតររហ្វូណូរកាមរតូវទទួ ល

ើងវ ិញរបស់ផលិតររហ្វណ
ូ ូ រកាម]
នសិទិធរុងការអ្នុ
ន
ញ្ញាត

របធយល រនុងការផលិតហ្វូណូរកាមរបស់ែួនធ
ល

ឬហាមឃាត់ធ

ើងវ ិញ។

យផ្តទល់ឬ

មាក្ា១១

[លរខែណឌទរមង់ថ្នហ្វណ
ូ ូ រកាម]

ជាលរខែណឌថ្នរិចកា
ច រពារសិទិធផលិតររហ្វូណូរកាម ឬសិទិធអ្រ
ន សខមតង ឬសិទិធរបស់អ្រ
ន

ទាំងពីរចាំធពាុះហ្វូណូរកាម ាមចាប់ ជាតិ របស់ែួន
ល របសិនធបើភាគីហ្តថធលែីមួយទមទរឱ្យ
ធគ្នរពលរខែណឌទរមង់

លរខែណឌទរមង់ធនុះរតូវចាត់ទុរថា

នបាំធពញ របសិនធបើចាប់ ការ

ចមលងលរខណៈពាណិជជរមមថ្នហ្វូណូរកាមខែលថតផាយ ឬធៅរនុងគាំរបហ្វូណូរកាមធនាុះមាន
សមាគល់ថ្ននិមិតស
ត ញ្ញា(P)
រធបៀប

ខែលអាចសមាគល់

អ្មធ

នយងសមរមយអ្ាំពីការទមទរឱ្យការពារ។

ចមលងឬគាំ របហ្វូណូរកាមមិ នសមាគល់
(ធ

យមាន

យឆ្នាំថ្នការថតផាយជាធលើរែាំបូង
ននូ វ

ផលិតររ

ខែលសរធសរាម
របសិនធបើចាប់

ឬអ្នរទទួលអាជាាប័ណណពីផលិតររ

រ់ធ្មុះរបស់គ្នត់ មារ ឬការសមាគល់សមរមយធផេងធទៀត) រាំណត់សមាគល់រតូវ

មានផងខែរនូវ ធ្មុះមាចស់សិទិធ ធ្មុះផលិតររ ធហ្ើយជាងធនុះធទៀតរបសិនធបើចាប់ចមលងឬ
គាំរបមិនបញ្ញ
ជ រ់ពីអ្នរសខមតងសាំខាន់ៗ រាំណត់សមាគល់រ៏រតូវ
ខែលកាន់កាប់សិទិធអ្រ
ន សខមតងទាំងធនុះ រនុងរបធទសខែល
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រ់ ផងខែរនូវធ្មុះរបស់បុគល
គ

នធធវើការថតបញ្ូច ល។

មាក្ា១២
[ការធរបើរ
របសិនធបើហ្ូណ
វ ូ រកាម

ស់បនាទប់បនេាំថ្នហ្វណ
ូ ូ រកាម]

នថតផាយរនុងបាំ ណងអាជី វរមម

រកាមធនុះ

នធរបើរ

ស់ធ

ណៈណាមួយ

លាភការសមរមយខតមួយធលើរគត់ខែលរតូវបង់ធ

ឬការផលិតធ

ើងវ ិញថ្នហ្វូណូ

យផ្តទល់រុងការផាយាមទូ
ន
រផាយឬការផេពវផាយជាាធារ
យអ្នរធរបើរ

ស់

ែល់អ្នរ

សខមតង ឬផលិតររហ្វណ
ូ ូ រកាម ឬរ៏បុគគលទាំងពីរធនុះ។ ធបើគ្នមនរិចចរពមធរពៀងរវាងភាគីទាំង
ធនុះធទ ចាប់ជាតិអាចរាំណត់លរខែណឌថ្នការខបងខចរលាភការទាំងធនុះ។
មាក្ា១៣
[សិទិអ្
ធ បបរមាថ្នអ្ងគភាពទូរផាយ]
អ្ងគភាពទូរផាយរតូវទទួល
(រ) ការផាយាមទូ រផាយធ

នសិទិធរុងការអ្នុ
ន
ញ្ញាតឬហាមឃាត់ៈ
ើងវ ិញនូវការផាយរបស់ែួន
ល

(ែ) ការថតបញ្ូច លការផាយរបស់ែួន
ល
(គ) ការផលិតធ
(i)
(ii)
ការផលិតធ

ើងវ ិញៈ

នូ វការថតបញ្ូច លការផាយរបស់ែួន
ល ធ

យគ្នមនការអ្នុ ញ្ញាត

ការថតបញ្ូច លការផាយរបស់ែួន
ល ស្សបាមបទបបញ្ា តិតថ្នមារា១៥ របសិនធបើ

ើងវ ិញធធវើធ

ើងរនុងបាំ ណងែុ សពី បញ្ា តិ ខត ែលមានរាំ ណត់រុងបទបបញ្ា
ន
តិតទាំងធនុះ។

(ឃ) ការផេពវផាយជាាធារណៈថ្នការផាយាមទូរទសេន៍ របស់ែួន
ល របសិនធបើការផេពវ

ផាយធនុះ

នធធវើធ

ើងរនុងទីាាំងខែលធបើរជូនាធារណៈជន

ចាប់ជាតិរបស់រែាខែល

ជាថនូរថ្នការបង់រថ្រមចូល។

នអ្ុះអាងឱ្យការពារសិទិធ ជាអ្នររាំណត់លរខែណឌថ្នការអ្នុវតតធនុះ។
មាក្ា១៤
[រយៈធពលអ្បបរមាថ្នរិចកា
ច រពារ]

រយៈធពលថ្នរិចកា
ច រពារខែលអ្នុសញ្ា ធនុះផតល់ឱ្យ រតូវមានយងធហាចណាស់ ២០(ថ្មៃ)ឆ្នាំ
គិតចាប់ពីែាំណាច់ឆ្នាំខែលៈ
(រ) មានការថតបញ្ូច ល ចាំធពាុះហ្វូណូរកាមនិងចាំធពាុះការសខមតងខែល

ហ្វូណូរកាម

(ែ) មានការសខមតង ចាំ ធពាុះការសខមតងខែលមិនទន់

នថតបញ្ូច លរនុងហ្វូណូរកាម

(គ) មានការផាយាមទូរផាយ ចាំធពាុះការផាយនានា។
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នថតបញ្ូច លរនុង

មាក្ា១៥
[ការធលើរខលងខែល

នអ្នុញ្ញាតៈ ១.ការររមិតជារ់លារ់ ២.ភាពសមមូល
ធៅនឹងសិទិអ្
ធ រ
ន និពនធ]

១. រនុងចាប់ជាតិ និងបទបញ្ញ
ជ របស់ែួន
ល រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចខចងអ្ាំពីការធលើរខលង

ចាំធពាុះរិចកា
ច រពារខែលធានាធ

យអ្នុសញ្ញាធនុះចាំធពាុះ:

(រ)

ការធរបើរ

ស់លរខណៈឯរជន

(ែ)

ការធរបើរ

(គ)

ស់ធសចរតីែរស្សង់ែីៗ
ល ទរ់ទងនឹងធសចរតីរាយការណ៍បចចុបបននភាព

ការថតបញ្ូច លបធណា
ត ុះអាសនន ធ

យអ្ងគភាពទូរផាយណាមួយាមរយៈឧបររ

ណ៍ផ្តទល់របស់ែួននិ
ល ងសរមាប់ ខតការផាយផ្តទល់ែួនប
ល ធណាណុះ។
(ឃ) ការធរបើរ

ស់សរមាប់ខតធគ្នលបាំណងថ្ន ការបធរងៀនឬការស្ាវរជាវវ ិទោា-

ស្តសត។
២. ធ

យមិនគិតែល់រថាែណឌ១ថ្នមារាធនុះ

រនុងចាប់ជាតិ និងបទបញ្ញ
ជ របស់ែួនរែា
ល
-

ហ្តថធលែីណាមួយអាចខចងឱ្យមានការររមិតែូចគ្នន ចាំធពាុះរិចកា
ច រពារអ្នរសខមតង ផលិតររ
ហ្វូណូរកាម

និងអ្ងគភាពទូរផាយ

ែូចខែលរបធទសធនុះ

នខចងរនុងចាប់ ជាតិនិងបទ

បញ្ញ
ជ របស់ែួន
ល ទរ់ទងនឹងរិចកា
ច រពារសិទិអ្
ធ នរនិពនធានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ បុខនត
អាចខចងអ្ាំពីអាជាាប័ណណបញ្ញ
ជ

នលុុះរាខតខចងស្សបនឹងអ្នុសញ្ញាធនុះ។
មាក្ា១៦
[ែររាសិទិ]ធ

១. ធៅធពលកាលយជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ

រែាណាមួយរតូវចងភាជប់ធ

យកាតពវរិចច

ទាំងឡាយធហ្ើយរតូវទទួលយរនូវអ្តថរបធយជន៍ទាំងឡាយពីអ្នុសញ្ញាធនុះផងខែរ។ បុខនត
ាមធសចរតីជូនែាំណឹងខែលជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ របធទសណាមួយ
នាធពលណារ៏

ន អាចរបកាសថាៈ

(រ) ចាំធពាុះមារា១២:
(i) ថាែលួនមិនអ្នុវតតបទបបញ្ា តិតថ្នមារាធនុះធទ
(ii) ថាែលួនមិនអ្នុវតតបទបបញ្ា តិតថ្នមារាធនុះធទ

ចាំធពាុះការធរបើរ

ស់មូយ

ចាំនួន

(iii) ថាែលួនមិនអ្នុវតតមារាធនុះធទ ចាំ ធពាុះហ្វូណូរកាម ខែលផលិតររមិនខមន

ជាពលរែារបស់រែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត
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(iv) ចាំ ធពាុះហ្វូណូរកាម

ខែលផលិតររជាពលរែារបស់រែាហ្តថធលែីធផេង

ែលួននឹងររមិតវ ិាលភាពនិ ងរយៈធពលថ្នរិចចការពារែូចមានខចងរនុងមារាធនុះ

ធទៀត

ខែលរែាហ្តថធលែី ធផេងធទៀតធនុះ
ជាធលើរែាំបូងធ

ផតល់រិចចការពារចាំ ធពាុះហ្វូណូរកាមខែល

យពលរែាថ្នរែាខែល

នធធវើធសចរតីរបកាស។

នថតបញ្ូច ល

បុខនតការណ៍ខែលរែាហ្តថ-

ធលែី ខែលផលិតររជាពលរែារបស់ែួនមិ
ល
នការពារអ្នរទទួលផលណាមួយ ែូចគ្នននឹងរែា
ខែលធធវើធសចរតីរបកាស
ធ

មិនរតូវចាត់ទុរថាជាការែុសគ្ននចាំធពាុះវ ិាលភាពថ្នរិចកា
ច រពារ

ើ យ។
(ែ) ចាំធពាុះមារា១៣

ហ្តថធលែីធធវើធសចរតីរបកាស

ែលួននឹ ងមិនអ្នុវតតចាំនុច(ឃ)ថ្នមារាធនុះ។

របសិនធបើ រែា

រែាហ្តថធលែីធផេងធទៀតគ្នមនកាតពវរិចផ
ច តល់សិទិធធ

យធយង

ាមមារា១៣ចាំនុច(ឃ) ែល់អ្ងគភាពទូរផាយខែលមានទីានរ់ការធៅរនុងរែាធនុះ។
២. របសិនធបើធសចរតីជូនែាំណឹងធយងាមរថាែណឌ១ថ្នមារាធនុះ

នធធវើបនាទប់ពី

កាលបរ ិធចឆទតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ
ធសចរតីរបកាសធនុះនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរុងរយៈធពល៦(រ
ន

ាំមួយ)ខែបនាទប់ពី

នតមកល់។

មាក្ា១៧

[របធទសមួយចាំនួនខែលអ្នុវតតខតលរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ថ្ន”ការថតបញ្ូច ល”]

រតឹមថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦១ រែាណាមួយខែលផតល់រិចកា
ច រពារចាំ ធពាុះផលិតររហ្វូណូ-

រកាមធ
ខែល

យធយងខតធៅធលើលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថ្នការថតបញ្ូច ល

ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹង

រ់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធៅធពលផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរ

ឬការចូលជាសមាជិរ

អាចរបកាសថាែលួននឹងអ្នុវតតលរខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ថ្នការថតបញ្ូច លខតបុ-

ធណាណុះរនុងធគ្នលបាំណងថ្នមារា៥

និ ងលរខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ថ្នការថតបញ្ូច លជាំនួសឱ្យលរខណៈ

វ ិនិច័យ
ឆ ថ្នសញ្ញ
ជ តិ រុងធគ្នលបាំ
ន
ណងថ្នរថាែណឌ១(រ)(iii)និង(iv)ថ្នមារា១៦។
មាក្ា១៨

[ការែរែររាសិទិ]ធ
រែាណាមួយខែលតមកល់ធសចរតីជូនែាំណឹង ាមរថាែណឌ៣ថ្នមារា៥ រថាែណឌ២ថ្ន
មារា៦ រថាែណឌ១ថ្នមារា១៦ឬមារា១៧ ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងថមីមួយខែល

រ់ជូន

អ្គគធលខាធិការអ្ងគការសហ្របជាជាតិ អាចបនថយវ ិាលភាពនិ ងែរធសចរតីជូនែាំណឹងធចញ
ន។
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មាក្ា១៩
ធ
ធ

[សិទិអ្
ធ រ
ន សខមតងរនងខែេភាពយនត
]
ុ

យមិ នគិ តពីបទបបញ្ា តិតណាមួ យរនុងអ្នុ សញ្ញាធនុះ

ើយ ធៅធពលខែលអ្នរសខមតង

មារា៧មិនរតូវយរមរអ្នុវតត

នអ្នុញ្ញាតធែើ មបីឱ្យថតបញ្ូច ល នូ វការសខមតងរបស់ែួនរន
ល ុង

ការថតបញ្ូច លជារូបភាព ឬជាធាតទសេន៍។

មាក្ា២០

[អ្របតិសរមម]
១. អ្នុសញ្ញាធនុះ មិនរតូវបុះពាល់ែល់សិទិធទាំងឡាយខែលទទួ ល

នរនុងរែាហ្តថធលែី

ណាមួយ មុនកាលបរ ិធចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ ចាំធពាុះរែាធនុះ។
២. គ្នមនរែាហ្តថធលែី ណាមួយ

រតូវ

នជាប់កាតពវរិចចអ្នុវតតបទបបញ្ាតិទ
ត ាំងឡាយថ្ន

អ្នុសញ្ញាធនុះ ចាំធពាុះការសខមតង ឬការផាយខែល

នធធវើធ

ើង ឬចាំ ធពាុះហ្វូណូរកាមខែល

នថតបញ្ូច ល មុនកាលបរ ិធចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ ចាំ ធពាុះរែាធនុះ។
មាក្ា២១

[រិចកា
ច រពារាមមធធោ

យធផេងធទៀត]

រិចចការពារែូចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញាធនុះមិនរតូវបុះពាល់ែល់

ខែល

រិចចការពារធផេងធទៀត

នផតល់ចាំធពាុះ អ្នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម និងអ្ងគភាពទូ រផាយធ

ើយ។

មាក្ា២២

[រិចរច ពមធរពៀងពិធសស]
រែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ ររាសិទិធធែើមបីចុុះរិចចរពមធរពៀងពិធសសរវាងគ្នន ឱ្យខតរិចរច ពម
ធរពៀងធនុះផតល់ឱ្យ អ្នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម ឬអ្ងគភាពទូរផាយនូវសិទិធធរចើនជាងសិទិធ
ខែល

នផតល់ឱ្យធ

យអ្នុសញ្ញា ឬឱ្យខតរិចចរពមធរពៀងធនុះមានបទបបញ្ា តិតធផេងធទៀតខែល

មិនផទុយនឹងអ្នុសញ្ញាធនុះ។

មាក្ា២៣
[ការចុុះហ្តថធលខានិងការតមកល]់

អ្នុសញ្ញាធនុះរតូវតមកល់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ។ អ្នុសញ្ញាធនុះ
ធៅខតធបើរចាំហ្រសរមាប់ការចុុះហ្តថធលខា រហ្ូតែល់ថ្ថៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្នាំ១៩៦២ ធ
ណាមួយខែល

យរែា

នអ្ធញ្ជើញចូលរួមរនុងសននិសីទការទូតសតីពីរិចចការពារអ្នតរជាតិចាំធពាុះ អ្នរ

សខមតង ផលិតររហ្វណ
ូ ូ រកាម និ ងអ្ងគភាពទូ រផាយ ខែលជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាជាសរល
សតីពីសិទិធអ្នរនិពនធ

ឬជាសមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិ សីព
ត ីរិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសត

និងសិលបៈ។
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មាក្ា២៤
[ការកាលយជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា]
១. អ្នុសញ្ញាធនុះរតូវ

រ់ឱ្យធធវើសចាចប័នឬទទួលយរ ធ

យរែាហ្តថធលែី។

២. អ្នុសញ្ញាធនុះធៅខតធបើរចាំហ្រសរមាប់ការចូលជាសមាជិរ
ខែល

នអ្ធញ្ជើញចូលរួមរនុងសននិសីទធ

រណាមួយរបស់អ្ងគការសហ្របជាជាតិ

យធយងាមមារា២៣ និងធ

ធ

យរែាណាមួយ
យរែាជាសមាជិ-

ឱ្យខតរែាធនុះជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាារលសតីពីសិទិធ

អ្នរនិពនធឬជាសមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិសីព
ត ីរិចកា
ច រពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។
៣. ការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិររតូវធធវើធ

ើងាមការតមកល់

លិែិតតុបររណ៍ ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ។
មាក្ា២៥
[ការចូលជាធរមាន]
១. អ្នុសញ្ញាធនុះរតូវចូលជាធរមានរនុងរយៈធពល៣(បី)ខែ បនាទប់ ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការ

តមកល់លិែិតតុបររណ៍ទី៦(រ

ាំមួយ)ថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមា

ជិរ។
២. ធហ្តុ ធនុះ អ្នុសញ្ញាធនុះរតូវចូ លជាធរមានចាំ ធពាុះរែានីមួយៗ រនុងរយៈធពល៣(បី)

បនាទប់ពីកាលបរ ិធចឆទ ថ្នតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការ
ចូលជាសមាជិរ។
មាក្ា២៦
[ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញាាមបទបបញ្ាតិថ្ត នចាប់ជាតិ]

រែាហ្តថធលែី នីមួយៗសនោនឹ ងអ្នុម័តវ ិធាន

១. អ្នុធលាមាមរែាធមមនុញ្ារបស់ែួន
ល

ការនានាខែលចាាំ

ច់ធែើមបីធានាការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញាធនុះ។

២. ធៅធពលតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន

ការទទួលយរឬការចូលជា

សមាជិររបស់ែួន
ល រែានីមួយៗរតូវចាត់ខចងផតល់អានុភាពធៅឱ្យអ្នុសញ្ញាធនុះ ឱ្យស្សបធៅ
នឹងចាប់ជាតិ របស់ែួន។
ល

មាក្ា២៧
[ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញារនងខែនែី
មួយចាំនួន]
ុ

១. ធៅធពលផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ ឬាមធពលណាមួយ
ធរកាយធទៀត រែាណាមួយអាចរបកាសាមការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិថា អ្នុសញ្ញាធនុះរតូវលាតសនធឹងធលើខែនែីទាំងអ្ស់ឬខែនែីណាមួយ ចាំធពាុះ
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ទាំនារ់ទាំនងអ្នតរជាតិ ខែលែលួនទទួលែុសរតូវ

ឱ្យខតអ្នុសញ្ញាជាសរលសតីពីសិទិធអ្រ
ន និពនធ

ឬអ្នុសញ្ញាអ្នតរជាតិសីព
ត ីរិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ អ្នុវតតធលើខែនែី ឬខែនែីណាមួយពារ់ ព័ន។
ធ ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះរតូវមានអានុភាពអ្នុវតតរុងរយៈ
ន
ធពល៣(បី)ខែ
បនាទប់ពីកាល បរ ិធចឆទខែលទទួល

នធសចរតីជូនែាំណឹង។

២. ធសចរតីជូនែាំណឹងអ្នុធលាមាមរថាែណឌ៣ថ្នមារា៥
រថាែណឌ១ថ្នមារា១៦ និងមារា១៧និងមារា១៨ អាចរតូវ

រថាែណឌ២ថ្នមារា៦
នពនាលតធែើមបីរគប់រគងធលើ

ខផនរទាំងអ្ស់ឬខផនរណាមួយថ្នខែនែីាមរថាែណឌ១ថ្នមារាធនុះ។
មាក្ា២៨
[ការរបកាសែរែលនធចញពី
អ្នុសញ្ញា]
ួ

១. រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសែរែលួនធចញពីអ្នុសញ្ញាធនុះ រនុងនាមែលួនឬរនុង

នាមខែនែីទាំងអ្ស់ ឬរនុងនាមខែនែីណាមួយាមមារា២៧។
២. ការរបកាសែរែលួនធចញរតូវធធវើធ

ើង

ាមការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលខាធិការថ្ន

អ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធហ្ើយរតូវមានអានុភាពអ្នុ វតតរុងរយៈធពល១២(ែប់
ន
ពីរ)ខែបនាទប់ពី
កាលបរ ិធចឆទខែលទទួល
៥(រ

នធសចរតីជូនែាំណឹង។

៣. សិទិធរបកាសែរែលួនធចញ មិនរតូវ

នអ្នុវតតធ

ាំ)ឆ្នាំគិតចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទខែលអ្នុសញ្ញា

យរែាហ្តថធលែី មុ នផុតរយៈធពល

នចូលជាធរមាន ចាំធពាុះរែាធនុះ។

៤. រែាហ្តថធលែីមួយ ខលងរតូវចាត់ ទុរជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះបនតធៅធទៀត ធៅធពល
ខែលរែាធនុះមិនខមនជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាជាសរលសតីពីសិទិធអ្រ
ន និពនធ

ធហ្ើយរ៏មិនខមនជា

សមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិសីព
ត ី រិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។
៥. អ្នុសញ្ញាធនុះ

ខលងរតូវអ្នុ វតតចាំធពាុះខែនែីណាមួ យែូ ចមានខចងរនុងមារា២៧

បនតធៅធទៀត ធៅធពលខែលអ្នុសញ្ញាជាសរលសតីពីសិទិធអ្រ
ន និពនធ ឬអ្នុសញ្ញាអ្នតរជាតិ
សតីពីរិចកា
ច រពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈមិនអ្នុវតតចាំធពាុះខែនែីធនុះ។
មាក្ា២៩
[ការខរខរបអ្នុសញ្ញា]
១. ៥ឆ្នាំបនាទប់ពីអ្នុសញ្ញាធនុះ
ខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ
ធែើមបីខរខរបអ្នុសញ្ញា។
ធណើធនុះ។

នចូលជាធរមាន ាមរយៈការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលរែាហ្តថធលែីណាមួយអាចធសនើសុាំឱ្យធកាុះរបជុាំសននិសីទ

អ្គគធលខាធិការរតូវជូនែាំណឹងធៅរែាហ្តថធលែីទាំងអ្ស់អ្ាំពីសាំ-

រនុងរយៈធពល៦(រ

ាំមួយ)ខែបនាទប់ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការជូនែាំណឹងធ

យអ្គគ-

ធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ របសិនធបើ រែាហ្តថធលែីមិនតិចជាងពារ់រណា
ត ល
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ន

ជូនែាំ ណឹងធៅអ្គគធលខាធិការ ពីការរពមធរពៀងចាំធពាុះសាំធណើធនុះ អ្គគធលខាធិការរតូវជូន
ែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការ ិយល័យពលរមមអ្នតរជាតិ

អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជា-

ជាតិ ធែើមបីការអ្ប់ រ ាំ វ ិទោាស្តសតនិងវបបធម៌ និងនាយរការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសីព
ត ី
រិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ
ការជាមួយគណៈរមាមធិការអ្នតររ ា ភិ

ខែលរតូវធកាុះរបជុាំសននិសីទខរខរបធ

លែូ ចមានខចងរនុងមារា៣២។

២. ការអ្នុម័តយល់រពមធលើការខរខរបណាមួយថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ
ធ

ុះធឆ្នតយល់រពមចាំនួន២/៣(ពីរភាគបី)

ថ្នរែាខែល

យសហ្-

ទមទរឱ្យមានការ

នចូលរួមរនុងសននិសីទខរខរបធនុះ

ឱ្យខតមតិភាគធរចើនធនុះមានរែាជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាចាំនួន២/៣(ពីរភាគបី) ធៅធពលធធវើសននិសីទខរខរប ។
៣. ធៅធពលខែលមានការអ្នុម័ត
ឬធ

អ្នុសញ្ញាថមីសីព
ត ីការខរខរបអ្នុសញ្ញាធនុះទាំងមូល

យខផនរ ធហ្ើយឱ្យខតអ្នុ សញ្ញាថមីមិន

នខចងផទុយៈ

(រ) អ្នុសញ្ញាធនុះខលងរតូវធបើរចាំហ្រ ធែើមបីផតល់សចាចប័ន ទទួលយរឬចូលជា
សមាជិរ ចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញាថមីខែល
(ែ) អ្នុសញ្ញាធនុះធៅខតមានសុពលភាពអ្នុវតត
ធលែីនិងរែាហ្តថធលែី
ខែល

នខរខរប។

ចាំធពាុះទាំនារ់ទាំនងរវាងរែាហ្តថ-

ឬជាមួយរែាហ្តថធលែី ខែលមិនទន់កាលយជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញាថមី

នខរខរប។
មាក្ា៣០

វ ិវាទណាមួ យខែលអាចធរើ តធ
ស្ាយឬការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញាធនុះ

[ការធ

ុះស្ាយវ ិវាទ]

ើងរវាងរែាហ្តថធលែី ២(ពីរ)ឬធរចើន

ធណើរបស់ភាគី ណាមួ យថ្នភាគី វ ិវាទ

ធហ្ើយខែលមិន
រតូវ

នធ

ទរ់ទងនឹងការបរ

ុះស្ាយាមការចរចាាមសាំ-

នបញ្ូច នធៅតុលាការយុតិធ
ត ម៌អ្នតរជាតិធែើមបី

សធរមច ធលើរខលងខតភាគីវ ិវាទរពមទទួ លនូ វវ ិធី ធ

ុះស្ាយធផេងធទៀត។

មាក្ា៣១
[ការររមិតែររាសិទិ]ធ
ធ

យមិនបុះពាល់ែល់បទបបញ្ា តិតថ្នរថាែណឌ៣ថ្នមារា៥

រថាែណឌ២ថ្នមារា៦

រថាែណឌ១ថ្នមារា១៦ និងមារា១៧ អ្នុសញ្ញាធនុះមិនអ្នុញ្ញាតឱ្យមានែររាសិទិធធទ។
មាក្ា៣២
[គណៈរមាមធិការអ្នតររ ា ភិ
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ល]

១. គណៈរមាមធិការអ្នតររ ា ភិ

ល

រតូវ

នបធងកើតធែើមបីបាំធពញភារៈរិចចទាំងឡាយ

ែូចខាងធរកាមៈ
(រ) សិរាធលើបញ្ញ
ា ទាំងឡាយ

ទរ់ទងនឹងការអ្នុវតតនិងរបតិបតតិការថ្ន

អ្នុសញ្ញាធនុះ ធហ្ើយ
(ែ) របមូលសាំធណើសុាំនិងធរៀបចាំ សាំណុាំឯរារធែើមបីខរខរបអ្នុសញ្ញាធនុះ
របសិនធបើមាន។
២. គណៈរមាមធិការរតូវមានអ្នរតាំណាងជារែាហ្តថធលែី ទាំងឡាយ
ធរជើសធរ ើសាមការខបរខចរទីាាំងភូមិាស្តសតរបរបធ
ចាំនួនសមាជិររតូវមាន៦(រ
ឬតិចជាងធនុះ
១៨(ែប់រ

៩(រ

យសមធម៌ ។

ាំបួន)រូបរបសិនធបើ រែាហ្តថធលែី មានចាំនួនពី១៣(ែប់បី)ធៅ
ធហ្ើយរតូវមាន១២(ែប់ពីរ)រូបរបសិនធបើ

រែាហ្តថធលែីមានចាំនួនធរចើនជាង១៨(ែប់រ
៣. គណៈរមាមធិ ការរតូវ
ធ

ន

ាំមួយ)រូបរបសិនធបើរែាហ្តថធលែី មានចាំនួន១២(ែប់ពីរ)

ាំបី)

ចូលជាធរមាន

ខែលរតូវ

ាំបី)។

នបធងកើតរនុងរយៈធពល១២(ែប់ពីរ)ខែ

ាមរយៈការធ

បនាទប់ពីអ្នុសញ្ញា

ុះធឆ្នតខែលធរៀបចាំ រុងចាំ
ន
ធណាមរែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ

យរែាមួយរតូវមានសធមលងធឆ្នតមួយ ធ

យអ្គគនាយរថ្នការ ិយល័យពលរមមអ្នតរជាតិ

អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើ មបីការអ្ប់រ ាំ វ ិទោាស្តសត និ ងវបបធម៌

និងនាយរ

ការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសរមាប់រិចកា
ច រពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ
ធ

យអ្នុធលាមាមវ ិធាន ខែល
៤. គណៈរមាមធិការរតូវធ

នយល់រពមពីមុនធ

យរែាហ្តថធលែីភាគធរចើន។

ុះធឆ្នតធរជើសធរ ើសរបធាននិងមន្រនតីរបស់ែួន។
ល

គណៈរមាមធិការរតូវបធងកើតបទបញ្ញ
ជ ថ្ផទរុងរបស់
ន
ែួន។
ល
បទបញ្ញ
ជ ថ្ផទរុងធនុះ
ន

រតូវខចងជាពិធសសអ្ាំ ពីការរបរពឹតតធៅនាធពលអ្នាគតរបស់គណៈរមាមធិការ និងអ្ាំពី
រធបៀបថ្នការធរជើសធរ ើសសមាជិររបស់ែួននាធពលអ្នាគតធែើ
ល
មបីធានាឱ្យមានការផ្តលស់ធវន
គ្ននរនុងចាំធណាមរែាហ្តថធលែី ធផេងៗ។

៥. បុគគលិរថ្នការ ិយល័យពលរមមអ្នតរជាតិ បុគល
គ ិរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបី

ការអ្ប់រ ាំ

វ ិទោាស្តសតនិងវបបធម៌

និងបុគគលិរថ្នការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិ

សរមាប់រិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ

ខែលខតងាាំងធ

យអ្គគនាយរនិង

នាយរថ្នអ្ងគការទាំងធនុះ ជាធលខាធិការ ា នថ្នគណៈរមាមធិការ។
៦. រិចចរបជុាំរបស់គណៈរមាមធិ ការខែលរតូវធកាុះរបជុាំ
របស់ែួនភាគធរចើ
ល
នយល់ថាចាាំ

ច់ រតូវធធវើធ

ធៅធពលណាខែលសមាជិរ

ើងជាបនតបនាទប់ធៅទីានរ់ការ របស់ការ ិយ
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ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ របស់អ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធែើមបីការអ្ប់ រ ាំ វ ិទោាស្តសតនិងវបបធម៌
និងរបស់ការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសរមាប់ រិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសត
និងសិលបៈ។
៧. ការចាំណាយរបស់សមាជិរទាំងឡាយថ្នគណៈរមាមធិការ
លធរៀងៗែលួន។

ជាបនទុររបស់រ ា ភិ

មាក្ា៣៣
[ភាា]

១. អ្នុសញ្ញាធនុះ រតូវធធវើធ

ើងជាភាាអ្ង់ធគលស ភាា

រាាំងនិងភាាធអ្សាញ។

អ្តថបទទាំងបីមានតថ្មលធសមើៗគ្នន។
២. អ្តថបទផលូវការថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ

រតូវធធវើបខនថមជាភាាអា

ឺមង់

ភាាអ្ុីាលី

និងភាាព័រទុយហាកល់។

មាក្ា៣៤
[ធសចរតីជូនែាំណឹង]
១. អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ រតូវជូនែាំណឹងចាំធពាុះរែាទាំងឡាយខែល
នអ្ធញ្ជើញឱ្យចូលរួមរនុងសននិសីទែូ ចមានខចងរនុងមារា២៣

ខែលជាសមាជិរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ

និងចាំធពាុះរែាទាំងអ្ស់

ធហ្ើយរ៏ជូនែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការ ិយ

ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើ មបីការអ្ប់ រ ាំ វ ិទោាស្តសតនិង
វបបធម៌ និងនាយរការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិធែើមបីរិចកា
ច រពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិង
សិលបៈ :
(រ) អ្ាំពីការតមកល់ លិែិតតុបររណ៍នីមួយៗថ្នការផតល់សចាចប័ន ការទទួលយរ
ឬការចូលជាសមាជិរ
(ែ) អ្ាំពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញាធនុះ
(គ) អ្ាំពីធសចរតីជូនែាំ ណឹង ធសចរតីរបកាសឬការជូនព័ត៌មានទាំងអ្ស់ ខែលមាន
ខចងរនុងអ្នុសញ្ញាធនុះ

(ឃ) អ្ាំពីការធរើតធ

ើងថ្នាថនភាពណាមួយ ាមរថាែណឌ៤និង៥ថ្នមារា២៨។

២. អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិរ៏រតូវជូនែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការ ិយ

ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធែើ មបីការអ្ប់ រ ាំ វ ិទោាស្តសតនិង
វបបធម៌

និងនាយរថ្នការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិធែើមបីរិចចការពារានថ្ែអ្រេរាស្តសត
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និងសិលបៈ អ្ាំពីសាំធណើខែល
ណាមួយខែលទទួល

នជូនែាំណឹងមរែលួនាមមារា២៩ រ៏ែូចជាការជូនព័ត៌មាន

នពីរែាហ្តថធលែីទាំងឡាយទរ់ទងនឹងការខរខរបអ្នុ សញ្ញា។

ធែើមបីទុរជាារេី ហ្តថធលែីខាងធរកាមខែលរតូវ

នអ្នុញ្ញាតរតឹមរតូវ

នចុុះ

ហ្តថធលខាធលើអ្នុញ្ញាធនុះ។
ធធវើធៅទីររុងរម
ូ
ធគលស ភាា

ចុុះថ្ថៃទី២៦ខែតុលាឆ្នាំ១៩៦១

រនុងអ្តថបទខតមួយជាភាាអ្ង់

រាាំង និងភាាធអ្សាញ។ អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិរតូវ

បញ្ូជ នអ្តថបទចមលងខែលបញ្ញ
ជ រ់ ថារតឹមរតូវ
រួមរនុងសននិសីទាមមារា២៣

ធៅកាន់រែាទាំងអ្ស់ខែល

នអ្ធញ្ជើញឱ្យចូល

ធហ្ើយធៅកាន់រែាជាសមាជិរទាំងអ្ស់ថ្នអ្ងគការសហ្

របជាជាតិ រ៏ែូចជាធៅកាន់ អ្គគនាយរថ្នការ ិយល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគ
ការសហ្របជាជាតិ ធែើ មបីការអ្ប់ រ ាំ វ ិទោាស្តសតនិងវបបធម៌ និ ងនាយរថ្នការ ិយល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិធែើមបីរិចកា
ច រពារានថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។
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