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សនធិសញ្ញា ទកី្រងុប ៊ុយដាបប៉ែស 
 សតពីីការទទួលស្គា លជ់ាអនតរជាតិការតម្កលម់្កី្រសូររីាងាសក្ាប ់

គោលបំណងនតីវិិធីក្បកាសនយីបក្តតរករម្ម 
 

ធ្វើធៅទីររុង ប ុយដាបប៉ែស ចុុះថ្ងៃទី ២៨ បែ ធមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៧ 
ធ ើយបានធ្វើវធិសា្នរមម ចុុះថ្ងៃទី ២៦ បែ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៨០ 

 
តារាងាតកិា 

បទបបញ្ាតិិតធផតើម 
មារា១:    ការបធងកើតិស ភាព 
មារា២:   និយមន័យ 
 
ជាំពូរទី១:    បទបបញ្ាតិិតជាសារធាតុិ 
មារា៣:  ការទទួលសាគ ល់ និងអនុភាពថ្នការតិមកល់មីររូសររីាងគ 
មារា៤:   ការតិមកល់ជាងមី 
មារា៥:  ការររមិតិធលើការនាំធចញនិងនាំចូល 
មារា៦:   ឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 
មារា៧:  ការទទួលបានឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 
មារា៨:   ការបញ្ច ប់ និង ការររមិតិឋានៈអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 
មារា៩:   អងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល 
 
ជំពូកទី២ :   បទបបញ្ញត្ិតរដ្ឋបាល 

មារា១០:   សនន្បាតិ 

មារា១១:   ការយ្ាល័យអនតរជាត្ិ 

មារា១២:   បទបញ្ជា  

 

ជាំពូរទី៣ :   ការបរបរប និងវធិសា្នរមម 
មារា១៣:   ការកកករបសនធ្សញ្ជញ  
                                                           

 ារាងមាតិិការតិូវបានបបនថមសរមាប់ផតល់ភាពងាយស្សួលដល់អនរអាន។ ារាងមាតិិកាធនុះ មិនមានរនុងអតិថ
បទធដើម(ជាភាសាអង់ធលលស)ថ្នសនធិសញ្ញា ធ ើយ។ 
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មារា១៤:   វស្ោធនកមមបទបបញ្ញត្ិតមួយចំនួន      សនធ្សញ្ជញ  
 

ជាំពូរទី៤:    អវសានបបញ្ាតិិត 
មារា១៥:   ការកាល យជាភាគីសនធ្សញ្ជញ  
មារា១៦:   ការចូលជាធរមានននសនធ្សញ្ជញ  
មារា១៧:  ការរបកាសដ្កខ្លួនសចញពីសនធ្សញ្ជញ  
មារា១៨:  ការច ុះហតិថសលខា ន្ងភាោននសនធ្សញ្ជញ  
មារា១៩:   ការតិមកល់សនធិសញ្ញា  ការបញ្ជូ នចាប់ចមលង ការចុុះបញ្ជ ីសនធិសញ្ញា  
មារា២០: ការជូនដំ្ណឹង 
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បទបបញ្ាតិតគផតើម្ 
ាក្តា ១ 

  ការបធងកើតិស ភាព 
 រដាទាំងឡាយជាភាលីសនធិសញ្ញា ធនុះ (តិធៅធៅថារដា តិថធលែី) បធងកើតិស ភាព
មួយ  សរមាប់ការទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិិ ការតិមកល់មីររូសររីាងគសរមាប់ធោលបាំណងនីតិិ
វ ិ្ ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម។ 

ាក្តា ២ 
និយមន័យ 

 សរមាប់ធោលបាំណង ថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះ និងបទបញ្ញជ ៈ 
(i) ការធោងធៅ “របកាសនីយបរតិតិរករមម”  រតិូវបរស្សាយជាការធោងធៅរបកាស
នីយបរតិតិរករមមធលើតិរករមម     ប ប            ប ប    អតិថរបធោជន៏     
ប ប        មានអតិថរបធោជន៏ របកាសនីយបរតិតិរករមម ឬ     ប ប  ថ្នការបបនថម 
    ប ប       ធលើការបបនថម និង    ប ប    អតិថរបធោជន៏ធលើការបបនថម 
(ii) “ការតិមកល់មីររូសររីាងគ” អនុធោមាមបរបិទបដលមានពារយទាំងធនុះ សាំធៅដល់
សរមមភាពននដូចខាងធរកាមបដលអានុភាពស្សបាមសនធិសញ្ញា ធនុះនិងបទបញ្ញជ ៈ  ការ
បញ្ជូ នមីររូសររីាងគធៅអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិបដលទទួលនិងរពមទទួលមីររូសររីាងគ ឬ ការ
ររាទុរមីររសូររីាងគធដាយអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិឬទាំងការបញ្ជូ ននិងការររាទុរទាំងធនុះ 
 

(iii) “នីតិិវ ី្ ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម” សាំធៅដល់ នីតិិវ ី្ ីរដាបាល ឬនីតិិវ ី្ ីតុិោការ បដល
ទរ់ទងនឹងសាំណុាំ លិែិតិធសនើសុាំរបកាសនីយបរតិតិរករមម ឬរបកាសនីយបរតិតិរករមម 
(iv) “ការធបាុះពុមពផាយសរមាប់ធោលបាំណងនីតិិវ ី្ ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម” សាំធៅ
ដល់ ការធបាុះពុមពផាយជាផលូវការ ឬ ជាការដារ់បងាា ញជាសាធារណៈជាផលូវការឱ្យសាធារ
ណៈជនអធងកតិ ថ្នសាំណុាំ លិែិតិធសនើសុាំរបកាសនីយបរតិតិរករមម ឬ របកាសនីយបរតិតិរករមម  
(v) “អងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល” សាំធៅដល់អងគការ បដលបានធ្វើធសច
រតីរបកាសាមមារា ៩(១)  
(vi) “ការោិល័យរមមសិទិធឧសា រមម”  សាំធៅដល់ អាជាា ្រថ្នរដា តិថធលែី ឬអងគការ
រមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល បដលមានសមតិថរិចចផតល់របកាសនីយបរតិតិរករមម 
(vii) “សាថ ប័នតិមកល់”  សាំធៅដល់ សាថ ប័នបដលទទ   យល់រពមទទួលនិងររាទុរមីររូ
សររីាងគ និងផតល់លាំរមីូររសូររីាងគទាំងធនុះ 
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(viii) “អាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ” សាំធៅដល់ សាថ ប័នតិមកល់បដលបានទទួលឋានៈជាអាជាា
្រតិមកល់អនតរជាតិិ ដូចមានបចងរនុងមារា៧។ 
(ix) “អនរតិមកល់” សាំធៅដល់ របូវន័តបុលគល ឬ នីតិិបុលគល បដលបញ្ជូ នមីររូសររីាងគធៅអាជាា

្រតិមកល់អនតរជាតិិ បដលទទួល និងយល់រពមទទួលមីររូសររីាងគ និងអនរទទ    ទ  
ណាមួយ   របូវន័តបុលគល ឬ នីតិិបុលគលធនុះ 

(x)  “ស ភាព”   សាំធៅដល់ ស ភាពដូចមានបចងរនុងមារា ១ 
(xi) “សននិបាតិ”  សាំធៅដល់សននិបាតិដូចមានបចងរនុងមារា១០ 

(xii)  “អងគការ”   សាំធៅដល់ អងគការរមមសិទិធបញ្ញា ពិភពធោរ 

(xiii)  “ការោិល័យអនតរជាតិិ”  សាំធៅដល់ ការោិល័យអនតរជាតិិថ្នអងគការ ធ ើយសាំធៅ
ដល់   ការោិល័យស ភាពអនតរជាតិិសរមាប់រិចចការពាររមមសិទិធបញ្ញា  (BIRPI)   ប 
ធៅ   
(xiv) “អលគនយរ”   សាំធៅដល់ អលគនយរថ្នអងគការ 
(xv) “បទបញ្ញជ ”  សាំធៅដល់បទបញ្ញជ ដូចមានបចងរនុងមារា ១២។ 
 

 

ជំពូរទី១ 
បទបបញ្ាតិជាស្គរធាត៊ុ 

ាក្តា៣ 
ការទទួលសាគ ល់ និង អនុភាពថ្នការតិមកល់មីររសូររីាងគ 

(១) 

 (រ) រដា តិថធលែីទាំងឡាយ បដលអនុញ្ញា តិឬទមទរឱ្យតិមកល់មីររសូររីាងគសរមាប់
ធោលបាំណងនីតិិវ ី្ ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម រតិូវទទួលសាគ ល់ការតិមកល់មីររសូររីាងគធៅ
អាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិណាមួយ សរមាប់ធោលបាំណងធនុះ។ ការទទួលសាគ ល់ធនុះរតិូវរមួ
បញ្ចូ លការទទួលសាគ ល់អងគធ តុិនិងកាលបរធិចឆទថ្នការតិមកល់ ដូចបានបងាា ញធដាយ អាជាា
្រតិមកល់អនតរជាតិិ ធ ើយការទទួលសាគ ល់អងគធ តុិ បដលបានផតល់ជាលាំរលឺូជាលាំរមីូររូសររីាងគ
បដលបានតិមកល់។ 

 (ែ) រដា តិថធលែីណាមួយ អាចទមទរចាប់ចមលងមួយថ្នការទទួលយរការ
តិមកល់ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (រ) បដលធចញធដាយអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ។ 
(២) ពារ់ព័នធនឹងបញ្ញា បដលបានបញ្ាតិតិរនុងសនធិសញ្ញា ធនុះនិងបទបញ្ញជ  រដា តិថធលែី មិន
អាចតិរមូវឱ្យធោរពា លរខែណឌ ធផេង ឬលរខែណឌ បបនថមធលើលរខែណឌ ទាំងឡាយ  បដល 
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មានបចងរនុងសនធិសញ្ញា ធនុះនិងបទបញ្ញជ ។ 
ាក្តា៤ 

ការតិមកល់ជាងមី 
(១) 
 (រ) ធៅធពលបដលអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ មិនអាចផតល់លាំរមីូររូសររីាងគបដលបាន
តិមកល់ ធដាយមូលធ តុិណាមួយ   ជាពិធសស 

 (i) ធៅធពលបដលមីររសូររីាងគបលងមានជីវតិិតិធៅធទៀតិ ឬ 

 (ii) ធៅធពលផតល់លាំរ ូ ធបើតិរមវូឱ្យធផាើលាំរទូាំងធនុះធៅបរធទសធ ើយការ
ធផាើឬការទទួលលាំរធូៅបរធទស រតិូវបានរារាាំងធដាយការររមិតិធលើការនាំធចញ ឬ ការនាំចូល 
បនទ ប់ពីដឹងថាោម នលទធភាពផតល់លាំរភូាល ម អាជាា ្រធនុះរតិូវជូនដាំណឹងដល់អនរតិមកល់ ធដាយ
បងាា ញពីមូលធ តុិ។ ធោងាមរថាែណឌ ទី(២)និងដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ ធនុះ អនរ
តិមកល់រតិូវមានសិទធិតិមកល់ជាងមីនូវមីររូសររីាងគបដលបានតិមកល់ពីមុន។  

(ែ) ការតិមកល់ជាងមី រតិូវធ្វើធទបើងធៅអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិបដលបានធ្វើការតិមកល់ 
ពីមុន ឱ្យបតិៈ 

(i) ការតិមកល់ធនុះ រតិូវធ្វើធៅអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយធផេងធទៀតិ ធៅ
ធពលបដលសាថ ប័នបដលបានធ្វើការតិមកល់ពីមុន បលងមានឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ
ធទុះទាំងស្សុងឬាមរបធភទមីររូសររីាងគបដលបានតិមកល់ ឬធៅធពលបដលអាជាា ្រតិមកល់
អនតរជាតិិបដលបានតិមកល់ពីមុន បលងបាំធពញមុែងារតិមកល់មីររូសររីាងគរបស់ែលួនជាបធណាត ុះ
អាសនន ឬជាសាថ ពរ 

(ii) ការតិមកល់ធនុះអាចធ្វើធៅអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយធផេងធទៀតិបាន 
រនុងររណីដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (រ)(ii)។ 
 

 (ល) ការរតិមកល់ជាងមីណាមួយ រតិូវមានភាជ ប់មរជាមួយនូវធសចរតីបងលងបដលបានចុុះ
 តិថធលខាធដាយអនរតិមកល់បដលអុះអាងថាមីររសូររីាងគបដលតិមកល់ជាងមីធនុះ លឺដូចនឹងមីររូ
សររីាងគបដរបានតិមកល់ពីមុន។ របសិនធបើ ការអុះអាងរបស់អនរតិមកល់ រតិូវបានជាំទស់ 
បនទុរភសតុាងរតិូវរលប់រលងធដាយចាប់បដលអនុវតិត។ 
 (ឃ) ធោងាមអនុរថាែណឌ (រ) ដល់ (ល) និង (ង) ការតិមកល់ជាងមី រតិូវបានចាត់ិទុរ 
ថាបានធ្វើាមកាលបរធិចឆទថ្នការតិមកល់ពីមុន ធៅធពលបដលធសចរតីបងលងទាំងឡាយ
ពីមុនពារ់ព័នធនឹងភាពមានជីវតិិថ្នមីររសូររីាងគបដលបានតិមកល់ពីមុន បានបងាា ញថា មីររូ
សររីាងគធនុះ ធៅមានជីវតិិ ធ ើយធៅធពលការតិមកល់ជាងមីធនុះ រតិូវបានធ្វើរនុងអាំទបុងធពល     
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៣(បី)បែ បនទ ប់ពីកាលបរធិចឆទបដលអនរតិមកល់ទទួលបានធសចរតីជូនដាំណឹងដូចមានបចង
រនុងអនុរថាែណឌ (រ)។ 

(ង) ធពលអនុវតិតអនុរថាែណឌ (ែ)(i) ធ ើយធពលបដលអនរតិមកល់មិនបានទទួលធសច
រតីជូនដាំណឹង ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (រ) រនុងរយៈធពល៦(របាាំមួយ)បែ បនទ ប់ពីកាល
បរធិចឆទបដលការោិល័យអនតរជាតិិបានធបាុះពុមពផាយ ការបញ្ច ប់ ការររមិតិ ឬការឈប់ 
ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (ែ)(i)  រយៈធពលរាំណត់ិ៣(បី)បែ ដូចមានបចងរនុងអនុរថា
ែណឌ (ឃ) រតិូវរាប់ចាប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការធបាុះពុមពផាយធនុះ។ 
(២) សិទិធដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ ទី(១)(រ)បលងមានធទៀតិ ធៅធពលបដលមីររសូររីាងគ
បដលបានតិមកល់រតិូវបានធផទរធៅអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយធផេងធទៀតិ ឱ្យបតិអាជាា ្រធនុះ
មានលទធភាពផតល់លាំរមីូររូសររីាងគ។ 

ាក្តា៥ 
ការររមិតិការនាំធចញនិងការនាំចូល 

របសិនធបើនិងរនុងររណីបដលមានការររមិតិការនាំធចញពីបដនដីរបស់ែលួន ឬការនាំ
ចូលរនុងបដនដីរបស់ែលួននូវមីររសូររីាងគរបធភទែលុះ រដា តិថធលែីនីមួយៗ ទទួលសាគ ល់ថាការ
ររមិតិធនុះ លួររតិូវបានអនុវតិតចាំធពាុះមីររសូររីាងគបដលបានតិមកល់ឬនឹងតិមកល់ាមអតិថន័យថ្ន
សនធិសញ្ញា ធនុះ បតិកាលធបើការររមិតិធនុះមានភាពចាាំបាច់ធដាយមូលធ តុិសនតិសុែជាតិិឬ
ធរោុះថាន រ់ដល់សុែភាពឬបរសិាថ ន។ 

ាក្តា៦ 
ឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 

(១) ធដើមបីឱ្យមានឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ សាថ ប័នតិមកល់ណាមួយ រតិូវមានទីាាំង
ធលើបដនដីថ្នរដា តិថធលែីណាមួយ ធ ើយរតិវូទទួលការធានពីរដាធនុះថា សាថ ប័នធនុះ 
ធោរពាម ធ ើយនឹងបនតធោរពាមលរខែណឌ ននបដលរាំណត់ិរនុងរថាែណឌ ទី(២)។  ការ
ធានធនុះ   អាចរតិូវបានផតល់ឱ្យផងបដរធដាយអងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល 
រនុងររណីធនុះ សាថ ប័នតិមកល់ រតិូវមានទីាាំងធលើបដនដី រដាជាសមាជិរណាមួយថ្នអងគការ
ធនុះ។ 
(២) កន ងសមតិថក្ចចជាអាជាា ធរតិមកល់អនតរជាត្ិរបស់ខ្លួន ោថ ប័នតិមកល់រតិូវៈ 

 (i) មានអតិិថភាពជានិរនតន៍ 
(ii) មានបុលគលិរនិងសមាា រៈចំបាច់  សដ្ើមបបំីសពញការងារវទ្យោស្រសត ន្ងការងារ

រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនាមសនធ្សញ្ជញ សនុះ ដូ្ច  កចងកន ងបទបញ្ជា     
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(iii) ម្នលំសអៀង ន្ងមានលកខណៈសតិាន ម័តិ  
(iv) រនុងធោលបាំណងតិមកល់ រតិូវមានធពលធវោរលប់រោន់សរមាប់អនរតិមកល់ កន ង

លកខខ្ណឌ ដូ្ចៗគ្នន   
(v) ទទួលយកការតិមកល់របសភទមីរកសូររីាងគណាមួយ ឬរបសភទមីរកសូររីាងគមួយ

ចំនួន រតិួតិព្ន្តិយភាពមានជីវត្ិ ន្ងរកាទ កមីរកសូររីាងគទំងសនុះ  ដូ្ចមានកចងកន ងបទបញ្ជា  
(vi) សចញបងាក ន់នដ្ឱ្យអនកតិមកល់ ន្ងសចញសសចកតីអុះអាងសតីពីភាពមានជីវត្ិ ដូ្ច

មានកចងកន ងបទបញ្ជា  
(vii) ចំស ុះមីរកូសររីាងគកដ្លបានតិមកល់ សគ្នរពាមលកខខ្ណឌ ការសមាា ត់ិ ដូ្ចមាន

កចងកន ងបទបញ្ជា   
(viii) ផតល់គំរមីូរកូសររីាងគនានាកដ្លបានតិមកល់ាមលកខខ្ណឌ  ន្ងស្សបាមនីត្ិ

វធី្កដ្លបានកំណត់ិកន ងបទបញ្ជា ។ 
(៣) បទបញ្ជា រតិវូកចងអំពីការចត់ិវធ្ានការនានាៈ 

(i) សៅសពលកដ្លអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយ ឈប់បាំធពញមុែងាររបស់ែលួនជា
បធណាត ុះអាសននឬជា សាថ ពរទរ់ទងនឹងមីររសូររីាងគបដលបានតិមកល់ ឬ បដិធស្មិនទទួល
យររបធភទមីររូសររីាងគណាមួយបដលែលួនលួរទទួល ាមការធានរបស់ែលួន 

(ii) កន ងករណី បញ្ច ប់ ឬ ររមិតិ ឋានៈអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិរបស់អាជាា ្រ
តិមកល់អនតរជាតិិ។ 

 

ាក្តា៧ 
ការទទួលបានឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 

 

(១) 

(ក) ោថ ប័នតិមកល់មួយរតិូវទទួលបានឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ ាមរយៈ
ការជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរេរធៅអលគនយរធដាយរដា តិថធលែី ធលើបដនដី បដល
ោថ ប័នតិមកល់ាំងសៅ ន្ងរមួទំងសសចកតីរបកាស  ការធានា ោថ ប័នសនុះសគ្នរពាម 
សហើយនឹងបនតសគ្នរព  លកខខ្ណឌ កដ្លបានកំណត់ិកន ងមារា៦(២)។ ឋានៈសនុះ អាច    
  ផង          សសចកតីជូនដំ្ណឹងជាោយលរខណ៍អរេរធៅអលគនយរ ធដាយ
អងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល និងរមួទាំងធសចរតីរបកាសដូចបានធលើរធ ើង 
ខាងធលើ។ 

(ែ) ធសចរតីជូនដាំណឹង    វ  ផងបដរនូវព័ត៌ិមាន    ោថ ប័នតិមកល់ ដូ្ចមាន    
កន ងបទបញ្ជា  ន្ងអាចបញ្ជា ក់ពីកាលបរស្ចេទននអាន ភាពអន វតិតចំស ុះឋានៈជាអាជាា ្រ 
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តិមកល់អនតរជាតិិ។ 
(២) 

 (រ) របសិនធបើអលគនយរយល់ធឃើញថា ធសចរតីជូនដាំណឹង មានបញ្ចូ លធសចរតី
របកាសបដលទមទរ  ធ ើយព័ត៌ិមានទាំងអស់   ទមទររតិូវបានទទួលរចួធ ើយ ការ ិ
ោល័យអនតរជាតិិ រតិូវធបាុះពុមពផាយធសចរតីជូនដាំណឹងធនុះភាល ម។  
 (ខ្) ឋានៈជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ រតិូវទទួលបានចាប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការធបាុះ
ពុមពផាយធសចរតីជូនដាំណឹង ឬ ធៅធពលបដលមានការបងាា ញកាលបរធិចឆទាមរថាែណឌ
ទី(១)(ែ) ធ ើយកាលបរធិចឆទធនុះធ្វើធ ើងធរកាយកាលបរធិចឆទថ្នការធបាុះពុមពផាយធសចរតី
ជូនដាំណឹង  ឋានៈធនុះរតិវូទទួលបានចាប់ពីកាលបរធិចឆទធរកាយធនុះ។ 
(៣) ធសចរតីលមអិតិថ្ននីតិិវ ិ្ ីាមរថាែណឌ ទី(១) និងទី(២)រតិូវបចងរនុងបទបញ្ញជ ។ 

ាក្តា៨ 
ការបញ្ច ប់ និង ការររមិតិឋានៈអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ 

(១) 

(រ) រដា តិថធលែី ឬអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាលណាមួយ អាចសសនើ 
សនន្បាតិឱ្យបញ្ច ប់ឬឱ្យករម្តិរបសភទមីរកូសររីាងគមួយចំនួន ឋានៈអាជាា ្រថ្នអាជាា ្រតិមកល់
អនតរជាតិិណាមួយ ធដាយមូលធ តុិថាលរខែណឌ ដូចមានបចងរនុងមារា៦ មិនបានបាំធពញឬ
បលងបានបាំធពញតិធៅធទៀតិ។ ប៉ែុបនត សាំធណើ ធនុះមិនអាចរតិូវបានធលើរធ ើងធដាយរដា តិថ
ធលែីឬអងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល ទរ់ទងនឹងអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ
បដលរដា តិថធលែីឬអងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាលធនុះបានធ្វើធសចរតីរបកាស
ដូចមានបចងរនុងមារា៧(១)(រ)។  
 (ែ) ម នសពលសធវើសំសណើ ាមអន កថាខ្ណឌ (ក) ាមរយៈអនតរការនីនអគគនាយក   រដ្ឋ 
 តិថធលែី ឬ អងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាល រតិូវជូនដំ្ណឹងពីសហតិ ផលនន
ការសលើកសំសណើ សនុះសៅរដ្ឋ       ឬអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាល កដ្ល
បានជូនដំ្ណឹង ដូ្ចមានកចងកន ងមារា៧(១) សដ្ើមបីឱ្យរដ្ឋឬអងគការសនុះអាចចត់ិវធ្ានការ
សមស្សបសដ្ើមបីដ្កសចញការសលើកសំសណើ សនុះ  កន ងរយៈសពល៦(របំាមួយ)កខ្បនាទ ប់ពីកាល
បរស្ចេទននការជូនដំ្ណឹងសនុះ។  
 (គ) សៅសពលកដ្លសនន្បាតិយល់ស ើញថា សំសណើ សនុះមានមូលដ្ឋឋ នរតឹិមរតិូវ 
សនន្បាតិរតិូវសំសរចបញ្ច ប់ ឬករម្តិចរបសភទមីរកូសររីាងគមួយចំនួន ឋានៈអាជាា ្រតិមកល់ 
អនតរជាតិិថ្នអាជាា ្រដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (រ)។ ធសចរតីសាំធរចរបស់សននិបាតិរតិូវ 
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ទមទរសាំធលងភាលធរចើន២/៣(ពីរភាលបី)ថ្នសាំធលងធឆ្ន តិបដលបានធបាុះោាំរទសាំធណើ ។ 
(២) 

 (រ) រដ្ឋ តិថធលែី ឬ អងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមម           កដ្លបានសធវើ
សសចកតីរបកាស     កចងកន ងមារា៧(១)(ក) ាមរយៈការជូនដំ្ណឹងសៅអគគនាយក 
អាចដ្កសសចកតីរបកាស        ទំងស្សុងឬចំស ុះ  របសភទមីរកូសររីាងគមួយចំនួន     
សទុះជាយា៉ាងណាក៏សដ្ឋយ រតិូវសធវើកបបសនុះ សៅសពលន្ងរតឹិមករម្តិកដ្លការធានារបស់ខ្លួន
កលងអន វតិតបានតិសៅសទៀតិ។  

(ខ្) ចប់ពីកាលបរស្ចេទដូ្ច     កន ងបទបញ្ជា  សៅសពលកដ្លសសចកតីជូនដំ្ណឹង
 ក់ព័នធនឹងសសចកតីរបកាសទំងមូល សសចកតីជូនដំ្ណឹងសនុះរតិូវបញ្ច ប់ឋានៈជាអាជាា ្រ
តិមកល់អនតរជាតិិ ឬធៅធពលបដលធសចរតីជូនដាំណឹងធនុះពារ់ព័នធបតិរបធភទមីររូសររីាងគមួយ
ចាំនួន សសចកតីជូនដំ្ណឹងសនុះបណាត លឱ្យមានការររមិតិមួយចាំនួនចាំធពាុះឋានៈធនុះ។ 
(៣) សសចកតីលមអ្តិនននីត្ិវធី្ាមកថាខ្ណឌ ទី(១) ន្ងទី(២) រតិូវ   កន ងបទបញ្ជា ។ 

ាក្តា៩ 
អងគការរមមសិទិធឧសា រមមអនតររដាា ភិបាល 

 (១) 

 (ក) អងគការអនតររដ្ឋឋ ភ្បាលណា    កដ្លរដ្ឋ        បានរបគល់ការងារផតល់ 
របកាសនីយបរតិតិរករមមតំិបន់ សហើយកដ្លរដ្ឋ សមាជ្កទំងអស់របស់ខ្លួនជាសមាជ្ក
សហភាពអនតរជាត្ិ (បា៉ា រសី) សតីពីក្ចចការ រកមមស្ទ្ធឧសាហកមម អាចដ្ឋក់សសចកតីរបកាស
សៅអគគនាយកថា          ទទួលយក កាតិពវក្ចចននការទទួលោគ ល់ដូ្ចមានកចងកន ង
មារា៣  (១)(ក) កាតិពវក្ចច ក់ព័នធនឹងលកខខ្ណឌ ដូ្ច នកចងកន ងមារា៣(២) ន្ង     
ទំងអស់ននបទបបញ្ញត្ិតរបស់សនធ្សញ្ជញ សនុះន្ងបទបញ្ជា  កដ្លអន វតិតចំស ុះអងគការកមមស្ទ្ធ
ឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាល។ រប   សបើ  ដ្ឋក់ម នការចូលធរមានននសនធ្សញ្ជញ សនុះ 
អន សោមាមមារា១៦(១) សសចកតីរបកាសដូ្ចសយាងសៅឃ្លល ខាងសលើរតិូវមានអាន ភាពអន 
វតិតាមកាលបរស្ចេទននការចូលជាធរមានសនុះ។ របស្នសបើដ្ឋក់សរកាយការចូលធរមានសនុះ 
សសចកតីរបកាសសនុះ រតិវូមានអាន ភាពអន វតិត៣(បី)កខ្បនាទ ប់ពីការដ្ឋក់សសចកតីរបកាសសនុះ 
សលើកកលងកតិមានការបងាា ញកាលបរស្ចេទសរកាយកន ងសសចកតីរបកាស។ កន ងករណីសរកាយ
សនុះ សសចកតីរបកាសសនុះ រតិូវមានអាន ភាពអន វតិតាមកាលបរស្ចេទកដ្លបានបងាា ញសនុះ។ 
 (ខ្) អងគការសនុះ រតិូវមានស្ទ្ធ         កន ងមារា៣(១)(ខ្)។ 
(២) សៅសពលកដ្លបទបបញ្ញត្ិត    ននសនធ្សញ្ជញ សនុះឬននបទបញ្ជា  កដ្លប៉ាុះ ល់
ដ្ល់អងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាល រតិូវបាន     ឬសធវើវស្ោធនកមម    អងគការ
កមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាលណាមួយ អាចដ្កសសចកតីរបកាស                  
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កចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(១) សដ្ឋយជូនដំ្ណឹងសៅអគគនាយក។    ការដ្កសនុះរតិូវមានអាន ភាពៈ   
(i) ាមកាលបរស្ចេទសនុះ   សពលកដ្លបានទទួលសសចកតីជូនដំ្ណឹង ម នកាល

បរស្ចេទចូលជាធរមាននន     ករប  ឬការសធវើវ             
(ii) ាមកាលបរស្ចេទកដ្លបងាា ញកន ងសសចកតីជូនដំ្ណឹង   សពលកដ្លបាន

ទទួលសសចកតីជូនដំ្ណឹងសនុះបនាទ ប់ពីកាលបរស្ចេទដូ្ចមានកចងកន ង(i)  ឬ៣(បី)កខ្បនាទ ប់ពី
កាលបរស្ចេទទទួលបានសសចកតីជូនដំ្ណឹង កន ងករណីគ្នម នការបងាា ញសនុះ ។  

(៣)  បកនថមសលើករណីដូ្ចមានកចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(២) អងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋ
ភ្បាលណាមួយ  អាចដ្កសសចកតីរបកាសរបស់ខ្លួន     កចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(១)(ក) 
សដ្ឋយជូនដំ្ណឹងសៅអគគនាយក។ ការដ្កសនុះ រតិូវមានអាន ភាព ២(ពីរ)ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីកាល
បរស្ចេទកដ្លអគគនាយកទទួលបានការជូនដំ្ណឹង។ សសចកតីជូនដំ្ណឹង ពីការដ្កសចញ ាម
កថាខ្ណឌ សនុះ ម្នអាចទទួលបានសឡើយកន ងអំទប ងសពល៥(របំា)ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីកាលបរស្ចេទ
កដ្លសសចកតីរបកាសសនុះមានអាន ភាពអន វតិត។ 

(៤) ការដ្កដូ្ច  កចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(២)ឬទី(៣) សដ្ឋយអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតរ
រដ្ឋឋ ភ្បាល កដ្លសសចកតីជូនដំ្ណឹងរបស់ខ្លួនាមមារា៧(១)     ឱ្យ             
ទទួលបានឋានៈជាអាជាា ធរតិមកល់អនតរជាត្ិ សធវើឱ្យបញ្ច ប់ឋានៈសនុះ កន ងរយៈសពល១(មួយ)ឆ្ន ំ     
បនាទ ប់ពីកាលបរស្ចេទកដ្លអគគនាយកទទួលបានការជូនដំ្ណឹងពីការដ្កសនុះ។ 
(៥) សសចកតីរបកាសណា         កចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(១)(ក)  ការជូនដំ្ណឹង  ការដ្ក 
     កចងកន ងកថាខ្ណឌ ទី(២)ឬទី(៣) ការធានាកដ្លបានផតល់ាមមារា៦(១) ឃ្លល ទី២ 
ន្ងាមសសចកតីរបកាសកដ្ល           ាមមារា៧(១)(ក) សំសណើ កដ្លសធវើសទបើងាម
មារា៨(១)ន្ងការជូនដំ្ណឹងពីការដ្កសចញ     កចងកន ងមារា៨(២) រតិូវទមទរឱ្យ 
មានការយល់រពមជាក់ោក់ជា  ន ពីអងគភាព       កំពូលននអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហ
កមមអនតររដ្ឋឋ ភ្បាល កដ្លមានសមាជ្ក ជារដ្ឋទំងអស់កដ្លជាសមាជ្កអងគការសនុះ សហើយ 
សសចកតីសសរមសចនុះ រតិូវសធវើសទបើងសដ្ឋយតំិណាងផលូវការ    រដ្ឋឋ ភ្បាលនន រដ្ឋទំងសនុះ។ 
 
 

ជំពូរទី២ 
បទបបញ្ាតិរដ្ឋបាល 

 
ាក្តា១០ 
សននិបាតិ 

(១)  
(រ) សននិបាតិរតិូវមានរដាធលែីទាំងឡាយចូលរមួ។ 
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 (ែ) រដា តិថធលែីនីមួយៗរតិូវតិាំណាងធដាយរបតិិភូមួយរបូ បដលអាចអមធដាយ
របតិិភូសតីទី ទីរបឹរា និងអនរជាំនញមួយចាំនួន។ 
 (ល)  អងគការរមមសិទធិឧសា រមម           នីមួយៗ រតិូវតិាំណាងធដាយអនរ 
សធងកតិការណ៍ពិធសសរនុងរិចចរបជុាំ      ប  សននិបាតិ និង    លណៈរមាម ្ិការ និង 
ររុមការងារណាមួយបដលបធងកើតិធ ើងធដាយសននិបាតិ។ 
 (ឃ) រដាណាមួយមិនបមនជាសមាជិរស ភាព បដលជា សមាជិរអងគការ ឬជា 
សមាជិរស ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រសី) សតីពីរិចចការពាររមមសិទធិឧសា រមម និងអងគការអនតរ
រដាា ភិបាលណាមួយបដលជាំនញរនុងវស័ិយរបកាសនីយបរតិតិរករមម ធរៅពីអងគការរមមសិទធិ 
ឧសា រមម           ដូចបាន     រនុងមារា២(v) អាចតិាំណាងធដាយអនរសធងកតិ
ការណ៍រនុងរិចចរបជុាំទាំងឡាយ ប  សននិបាតិ និង    រិចចរបជុាំទាំងឡាយរបស់លណៈរមាម ្ិ
ការឬររុមការងារណាមួយ បដលបធងកើតិធដាយសននិបាតិ របសិនធបើ       សធរមចដូធចនុះ។ 
 (២)   

(រ) សននិបាតិរតិូវៈ 
(i)       រាល់បញ្ញា  បដលទរ់ទងនឹងការររានិងការអភិវឌ្ឍន៍ ស  

ភាព        ការអនុវតិតន៍សនធិសញ្ញា ធនុះ 
(ii) អនុវតិតសិទធិធនុះនិងបាំធពញការងារបដលបានរបលល់ឱ្យ ឬចាត់ិាាំងជា 

ពិធសស ាមសនធិសញ្ញា ធនុះ 
(iii) បណនាំអលគនយរអាំពីការធរៀបចាំសននិសីទបរបរប 
(iv) ពិនិតិយនិងអនុម័តិរបាយការណ៍និងសរមមភាព ប        ទរ់ទង

នឹងស ភាព          បណនាំចាាំបាច់   ដល់អលគនយរទរ់ទង
នឹងបញ្ញា     សមតិថរិចចរបស់ស ភាព 

(v) បធងកើតិលណៈរមាម ្ិការ និងររុមការងារបដល        បធដើមប ី
     សរមលួការងារស ភាព 

(vi) ធោងាមរថាែណឌ ទី(១)(ឃ) រាំណត់ិឱ្យចូលរមួរនុងរិចចរបជុាំ រនុងឋានៈ 
ជាអនរសធងកតិការណ៍ ចាំធពាុះរដាធរៅពីរដា តិថធលែី ចាំធពាុះអងគការ
អនតររដាា ភិបាល ធរៅពីអងគការរមមសិទធិឧសា រមមអនតររដាា ភិបាលដូច
មានបចងរនុងមារា២(v) និងអងគការមិនបមនរដាា ភិបាលអនតរជាតិិ  និង
រាំណត់ិវសិាលភាពរនុងការចូលរមួរិចចរបជុាំជាអនរសធងកតិការណ៍ធដាយ
អាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ  



12 
 

(vii) ចាត់ិវធិានការសមស្សបធផេងធទៀតិធដើមបីសធរមចធោលបាំណងរបស់
ស ភាព 

(viii) បាំធពញមុែងារធផេងធទៀតិបដលស្សបាមអនុសញ្ញា ធនុះ 
(ែ) ចាំធពាុះបញ្ញា បដលពារ់ព័នធនឹងផលរបធោជន៍របស់ស ភាពធផេងធទៀតិបដល

រលប់រលងធដាយអងគការ សននិបាតិរតិូវធ្វើការសធរមច បនទ ប់ពីបានសាត ប់ធោបល់របស់លណៈ
រមាម ្ិការសរមបសរមលួថ្នអងគការ។ 
(៣) របតិិភូមាន រ់អាចតិាំណាង និងធបាុះធឆ្ន តិរនុងនមរដាមួយបតិប៉ែុធណាណ ុះ។ 
(៤)  រដា តិថធលែីនីមួយៗ រតិូវមានសាំធលងធឆ្ន តិបតិមួយ។ 
(៥)   

(រ) រូរ ៉ែមុថ្នសននិបាតិរតិូវមានចាំនួនពារ់រណាត លថ្នរដា តិថធលែី។ 
 (ែ) រនុងររណីមិនរលប់រូរ ៉ែមុ សននិបាតិអាចធ្វើធសចរតីសរមចបាន ប៉ែុបនតធសចរតី
សធរមចទាំងធនុះរតិូវយរមរអនុវតិតបានបតិរនុងររណីរូរ ៉ែមុនិងការទមទរសាំធលងភាលធរចើន
ទទួលបានាមការធបាុះធឆ្ន តិពីចមាៃ យដូចមានបចងរនុងបទបញ្ញជ  ធលើរបលងបតិធសចរតី
សធរមចធនុះទរ់ទងនឹងនីតិិវ ិ្ ីរបស់សននិបាតិ។ 
(៦)  

(រ) ធោងាមមារា៨(១)(ល) មារា១២(៤)និងមារា១៤(២)(ែ)ធសចរតីសធរមច
របស់សននិបាតិទមទរសាំធលងភាលីធរចើនថ្នសាំធលងធឆ្ន តិបដលបានធបាុះ។ 
 (ែ) អនុបបវាទមិនរតិូវចាត់ិទុរជាសាំធលងធឆ្ន តិធទ។ 
(៧)  

(រ) សននិបាតិរតិូវរបជុាំសាមញ្ាធរៀងរាល់ពីរឆ្ន ាំមតង ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អលគនយរ 
ធ ើយធបើអាចធ្វើធៅបាន ាមធពលនិងរបនលងដូចោន នឹងមហាសននិបាតិរបស់អងគការ។  
 (ែ) ាមសាំធណើ សុាំពីអលគនយរ ឬពីរដា តិថធលែីចាំនួន១/៤(មួយភាលបួន) សននិបាតិ
រតិូវរបជុាំជាវសិាមញ្ា ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អលគនយរ ។  
(៨) សននិបាតិរតិូវអនុម័តិបទបញ្ញជ ថ្ផទរនុងរបស់ែលួន។ 

ាក្តា១១ 
ការោិល័យអនតរជាតិិ 

(១)  ការោិល័យអនតរជាតិិរតិូវៈ 
(i) បាំធពញការងាររដាបាលបដលពារ់ព័នធនឹងស ភាព ជាពិធសស ការងារបដល

របលល់ឱ្យជាពិធសសធដាយសនធិសញ្ញា ធនុះ និងបទបញ្ញជ  ឬធដាយសននិបាតិ 
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(ii) បាំធរ ើការងារជាធលខា្ិការដាា នសរមាប់សននិសីទបរបរប សននិបាតិ លណៈរមាម
្ិការនិងររុមការងារបដលបធងកើតិធដាយសននិបាតិ និង សរមាប់រិចចរបជុាំធផេង
ធទៀតិបដលធកាុះរបជុាំធដាយអលគនយរ និងពិភារាបញ្ញា ទាំងអស់បដលពារ់ 
ព័នធនឹងស ភាព។ 

(២)  អលគនយររតិូវជានយររបតិិបតិតិថ្នស ភាពនិងជាតិាំណាងស ភាព។ 
(៣) អលគនយររតិូវធកាុះរបជុាំរិចចរបជុាំទាំងអស់បដលពារ់ព័នធនឹងបញ្ញា ថ្នស ភាព។ 
(៤)  

(រ) អលគនយរ និងបុលគលិរណាមាន រ់បដលរតិូវចាត់ិាាំងធដាយអលគនយររតិូវចូលរមួ 
រាល់រិចចរបជុាំសននិបាតិ លណៈរមាម ្ិការនិងររុមការងារបដលបធងកើតិធ ើងធដាយសននិបាតិ 
និងរិចចរបជុាំធផេងធទៀតិបដលធកាុះរបជុាំធដាយអលគនយរ និងពិភារាបញ្ញា ទាំងអស់បដល
ពារ់ព័នធនឹងស ភាព បតិោម នសិទធិធបាុះធឆ្ន តិធទ។   

(ែ) អលគនយរ ឬបុលគលិរណាមាន រ់បដលរតិូវចាត់ិាាំងធដាយអលគនយរលឺជាធលខា
ធដាយសវ័យរបវតិតិរបស់សននិបាតិ លណៈរមាម ្ិការ ររុមការងារ និងរិចចរបជុាំធផេងធទៀតិដូច
មានបចងរនុងអនុរថាែណឌ (រ)។   
(៥)  

(រ) ាមធសចរតីបណនាំរបស់សននិបាតិ អលគនយររតិូវធរៀបចាំសននិសីទបរបរប។  
 (ែ) អលគនយរអាចពិធរោុះធោបល់ជាមួយអងគការអនតររដាា ភិបាលនិងអងគការអនតរ
ជាតិិមិនបមនរដាា ភិបាល ពារ់ព័នធនឹងការធរៀបចាំសននិសីទបរបរបធនុះ។ 
 (ល) អលគនយរនិងបុលគលបដលរតិូវចាត់ិាាំងធដាយអលគនយរ រតិូវចូលរមួរនុងរិចច     
ពិភារារនុងសននិសីទបរបរប បតិោម នសិទធិធបាុះធឆ្ន តិធទ។ 
 (ឃ) អលគនយរ ឬបុលគលិរណាមាន រ់បដលរតិូវចាត់ិាាំងធដាយអលគនយរលឺជាធលខា 
ធដាយសវ័យរបវតិតិរបស់សននិសីទបរបរបណាមួយ។     

ាក្តា១២ 
បទបញ្ញជ  

(១) បទបញ្ញជ បចងពីរបការទាំងឡាយពារ់ព័នធនឹងៈ 
(i) បញ្ញា ទាំងឡាយបដលសនធិសញ្ញា ធនុះធោងោ៉ែងចាស់ធៅបទបញ្ញជ  ឬ សនធិ

សញ្ញា ធនុះបចងោ៉ែងចាស់ថា រាំណត់ិឬរតិូវរាំណត់ិរនុងបទបញ្ញជ  
(ii) លរខែណឌ រដាបាល បញ្ញា  ឬនីតិិវ ិ្ ីនន 
(iii) ធសចរតីលមអិតិបដលមានរបធោជន៍ណាមួយរនុងការអនុវតិតន៍សនធិសញ្ញា ធនុះ។ 
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(២) បទបញ្ញជ ទាំងឡាយបដលអនុម័តិធៅធពលបតិមួយជាមួយសនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវភាជ ប់ជាឧប
សមព័នធថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះ។ 
(៣)  សននិបាតិអាចធ្វើវធិសា្នរមមបទបញ្ញជ បាន។  
(៤)  

(រ) ធោងាមអនុរថាែណឌ (ែ)  ការអនុម័តិវធិសា្នរមមណាមួយថ្នបទបញ្ញជ  ទម
ទរសាំធលង ២/៣(ពីរភាលបី)ថ្នសាំធលងធឆ្ន តិបដលបានធបាុះ។ 
 (ែ) ការអនុម័តិវធិសា្នរមមណាមួយពារ់ព័នធនឹងការផតល់លាំរមីូររូសររីាងគ បដលបាន
តិមកល់ ធដាយអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិតិរមវួថាោម នរដា តិថធលែីណាធបាុះធឆ្ន តិជាំទស់នឹង
សាំធណើ ធ្វើវធិសា្នរមមធនុះ។ 
(៥) រនុងររណីមានវវិាទរវាងបទបបញ្ាតិតិថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះ និងរបការថ្នបទបញ្ញជ  បទបបញ្ាតិតិ
ថ្នសនធិសញ្ញា រតិូវយរជាធោល។ 
 

ជំពូរទី៣ 
ការបរ    និងវិគស្គធនរម្ម 

 
ាក្តា១៣ 

ការបរបរបសនធិសញ្ញា  
(១)  សនធិសញ្ញា ធនុះអាចបរបរបធពលណារ៏បាន ធដាយសននិសីទថ្នរដា តិថធលែី។ 
(២)  ការធកាុះរបជុាំសននិសីទបរបរបណាមួយរតិូវសធរមចធដាយសននិបាតិ។ 
(៣) មារា១០ និងមារា១១ អាចធ្វើវធិសា្នរមមធដាយសននិសីទបរបរប ឬធដាយអនុធោម
ាមមារា១៤។  

ាក្តា១៤ 
វធិសា្នរមមបទបបញ្ាតិតិមួយចាំនួនថ្នសនធិសញ្ញា  

(១)  
(រ) ការធសនើសុាំាមមារាធនុះចាំធពាុះវធិសា្នរមមមារា១០ និងមារា១១   អាចផតួច 

ធផតើម ធដាយរដា តិថធលែីណាមួយ ឬធដាយអលគនយរ។ 
 (ែ) អលគនយររតិូវផតល់ព័ត៌ិមានពីសាំធណើ ធនុះ ធៅរដា តិថធលែីទាំងឡាយ ោ៉ែង
ធហាចណាស់ ៦(របាាំមួយ)បែ មុនសននិបាតិធលើរយរមរពិចារណា។ 
(២)  
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(រ)វធិសា្នរមមមារាទាំងឡាយដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ ទី(១) រតិូវអនុម័តិធដាយ
សននិបាតិ។ 
 (ែ) ការអនុម័តិវធិសា្នរមមណាមួយចាំធពាុះមារា១០ ទមទរសាំធលង ៤/៥(បួន
ភាលរបាាំ)ថ្នសាំធលងធឆ្ន តិបដលបានធបាុះ។ ការអនុម័តិវធិសា្នរមមណាមួយចាំធពាុះមារា
១១ ទមទរសាំធលង៣/៤(បីភាលបួន)ថ្នសាំធលងធឆ្ន តិបដលបានធបាុះ។   
(៣)  

(រ) វធិសា្នរមមមារាទាំងឡាយដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ ទី(១) រតិូវចូលជា្រ
មាន ១(មួយ)បែ បនទ ប់ពីទទួលបានការជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរេរពីការយល់រពម
បដលធ្វើធ ើងស្សបាមដាំធណើ រការរដា្ មមនុញ្ាថ្នរបធទសនីមួយៗធដាយអលគនយរ ពី
របធទស តិថធលែីចាំនួន៣/៤(បីភាលបួន)បដលជាសមាជិរថ្នសននិបាតិ នធពលសននិបាតិ
បានអនុម័តិវធិសា្នរមមធនុះ។  
 (ែ) ការទទួលយរវធិសា្នរមមណាមួយចាំធពាុះមារាទាំងធនុះ រតិូវចងភាជ ប់រដា តិថ 
ធលែីទាំងអស់ បដលជារដា តិថធលែីធៅធពលបដលវធិសា្នរមមទាំងធនុះអនុម័តិធដាយសននិ
បាតិ។ ចាំធពាុះវធិសា្នរមមណាមួយបធងកើតិកាតិពវរិចច ិរញ្ាវតិថុចាំធពាុះរដា តិថធលែីធនុះ ឬ
បធងកើនកាតិពវិរិចចធនុះ រតិូវចងភាជ ប់បតិរដា តិថធលែីបដលបានជូនដាំណឹងពីការយល់រពមធលើ 
វធិសា្នរមមទាំងធនុះបតិប៉ែុធណាណ ុះ។ 
 (ល) វធិសា្នរមមណាមួយបដលរតិូវបានទទួលយរធ ើយបានចូលជា្រមាន
ស្សបាមអនុរថាែណឌ (រ) រតិូវចងភាជ ប់រដាទាំងអស់ បដលកាល យជារដា តិថធលែីបនទ ប់ពី
កាលបរធិចឆទបដលវធិសា្នរមមរតិូវបានអនុម័តិធដាយសននិបាតិ។   
 

ជំពូរទី៤ 
អវស្គនបបញ្ាតតិ 
ាក្តា១៥ 

ការកាល យជាភាលីថ្នសនធិសញ្ញា  
(១) រដាជាសមាជិរណាមួយថ្នស ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រសី)សតីពីរិចចការពាររមមសិទធិឧសា  
រមមអាចកាល យជាភាលីថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះធដាយៈ 

(i) ចុុះ តិថធលខា បនទ ប់ពីតិមកល់លិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ឬ 
(ii) តិមកល់លិែិតុិបររណ៍ថ្នការចូលជាសមាជិរ។ 

(២) លិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិរ រតិូវតិមកល់ជូនអលគនយរ។ 
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ាក្តា១៦ 
ការចូលជា្រមានថ្នសនធិសញ្ញា  

(១) សនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវចូលជា្រមានចាំធពាុះរដារបាាំ(៥)ដាំបូង បដលបានតិមកល់លិែិតុិបររណ៍
ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិររបស់ែលួន រយៈធពលបី(៣)បែបនទ ប់ពីកាល 
បរធិចឆទ បដលលិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិរទីរបាាំរតិវូបាន  
តិមកល់។ 
(២) សនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវចូលជា្រមានចាំធពាុះរដាធផេងធទៀតិ រយៈធពលបី(៣)បែបនទ ប់ពីកាល
បរធិចឆទបដលរដាធនុះបានតិមកល់លិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិរ 
របស់ែលួន របសិនធបើោម នការបងាា ញកាលបរធិចឆទធរកាយធៅរនុងលិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់
សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិរ។ រនុងររណីធរកាយធនុះ សនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវចូលជា្រមាន 
ចាំធពាុះរបធទសធនុះាមកាលបរធិចឆទបដលបានបងាា ញធនុះ។ 

ាក្តា១៧ 
ការរបកាសដរែលួនធចញពីសនធិសញ្ញា  

(១) រដា តិថធលែីណាមួយ អាចរបកាសដរែលួនធចញពីសនធិសញ្ញា ធនុះ ធដាយការជូនដាំណឹង
ធៅអលគនយរ។ 
(២) ការរបកាសដរែលួនធចញ រតិូវមានអានុភាពរយៈធពល២(ពីរ)ឆ្ន ាំ បនទ ប់ពីថ្ងៃបដលអលគ 
នយរទទួលបានការជូនដាំណឹងធនុះ។ 
(៣)  សិទធិរបកាសដរែលួនធចញ ដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ (១) មិនរតិូវអនុវតិតធដាយរដា តិថ
ធលែីណាមួយមុនធពលផុតិរាំណត់ិរយៈធពល៥(របាាំ)ឆ្ន ាំរាប់ចាប់ពីកាលបរធិចឆទបដលរដា តិថ
ធលែីធនុះកាល យជាភាលីសនធិសញ្ញា ធនុះ។ 
(៤) ការរបកាសដរែលួនធចញពីសនធិសញ្ញា ធនុះធដាយរដា តិថធលែីមួយបដលបានធ្វើធសចរតី
របកាសដូចមានបចងរនុងមារា៧(១)(រ) ទរ់ទងនឹងសាថ ប័នតិមកល់បដលទទួលបានឋានៈ
ជាអាជាា ្រតិមកល់អនតរជាតិិ រតិូវបញ្ច ប់ឋានៈធនុះ ១(មួយ)ឆ្ន ាំ បនទ ប់ពីថ្ងៃបដលអលគនយរ
ទទួលបានការជូនដាំណឹងដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ ទី(១)។ 

ាក្តា១៨ 
ការចុុះ តិថធលខា និងភាសាថ្នសនធិសញ្ញា  

(១)  
(រ) សនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវចុុះ តិថធលខារនុងឯរសារធដើមមួយ ជាភាសាអង់ធលលស និងជា

ភាសាបារាាំង បដលអតិថបទទាំងពីរមានយថាភាពដូចោន ។ 
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 (ែ) អតិថបទផលូវការថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវបធងកើតិធ ើងធដាយអលគនយរ បនទ ប់ពីរបឹរា
ជាមួយរដាា ភិបាលពារ់ព័នធ  ធ ើយរនុងរយៈធពល២(ពីរ)បែរាប់ចាប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការចុុះ
 តិថធលខា រតិូវបធងកើតិជាភាសាធផេងធទៀតិាមរយៈការចុុះ តិថធលខាធលើអនុសញ្ញា សតីពីការ
បធងកើតិអងគការរមមសិទធិបញ្ញា ពិភពធោរ។ 
 (ល) អតិថបទផលូវការថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះរតិូវបធងកើតិធ ើងធដាយអលគនយរ បនទ ប់ពីរបឹរា
ជាមួយរដាា ភិបាលពារ់ព័នធ ជាភាសាអារា៉ែប់ ជាភាសាអា ឺម៉ែង់ ជាភាសាអីុាលី ជាភាសា
ជប៉ែុន និងជាភាសាព័រទុយហាគ ល់ និងភាសាធផេងធទៀតិ ដូចបដលសននិបាតិរាំណត់ិ។  
(២) សនធិសញ្ញា ធនុះធៅបតិចាំ សរមាប់ការចុុះ តិថធលខាធៅទីររុង ប ុយដាបប៉ែស រ ូតិដល់ 
ថ្ងៃទី៣១ បែ្នូ ឆ្ន ាំ ១៩៧៧។   

ាក្តា១៩ 
ការតិមកល់សនធិសញ្ញា  ការបញ្ជូ នចាប់ចមលង ការចុុះបញ្ជ សីនធិសញ្ញា  

(១) អតិថបទធដើមថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះ ធៅធពលឈប់ធបើរចាំ សរមាប់ចុុះ តិថធលខា រតិូវ
តិមកល់ជូនអលគនយរ។ 
(២) អលគនយររតិវូបញ្ជូ នចាប់ចមលងពីរចាប់ថ្នសនធិសញ្ញា និងបទបញ្ញជ  បដលបានបញ្ញជ រ់
ថារតឹិមរតិូវធដាយអលគនយរ ធៅរដាា ភិបាលថ្នរដាទាំងអស់ដូចមានបចងរនុងមារា១៥(១) 
ធៅអងគការអនតររដាា ភិបាល បដលអាចដារ់ធសចរតីរបកាសាមមារា៩(១)(រ)និងធៅរដាា
ភិបាលថ្នរដាធផេងធទៀតិាមការធសនើសុាំ។ 
(៣) អលគនយររតិូវចុុះបញ្ជ ីសនធិសញ្ញា ធនុះធៅធលខា្ិការដាា នថ្នអងគការស របជាជាតិិ។ 
(៤) អលគនយររតិូវបញ្ជូ នចាប់ចមលងពីរចាប់ថ្នវធិសា្នរមមណាមួយថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះនិង
បទបញ្ញជ  បដលបានបញ្ញជ រ់ថារតឹិមរតិូវធដាយអលគនយរ ធៅរដា តិថធលែីទាំងអស់  ធៅអងគ
ការរមមសិទធិឧសា រមមអនតររដាា ភិបាលទាំងអស់ និង ាមការធសនើសុាំ ធៅរដាា ភិបាលថ្ន
រដាធផេងធទៀតិ  និងធៅអងគការអនតររដាា ភិបាលធផេងធទៀតិបដលអាចដារ់ធសចរតីរបកាសាម
មារា៩(១)(រ)។ 

ាក្តា២០ 
ការជូនដាំណឹង 

 អលគនយររតិូវជូនដាំណឹងធៅរដា តិថធលែី អងគការរមមសិទធិឧសា រមមអនតររដាា ភិ
បាលនិងរដាបដលមិនបមនជាសមាជិរស ភាព បតិជាសមាជិរស ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រសី)
សតីពីរិចចការពាររមមសិទធិឧសា រមម នូវៈ 

(i) ការចុុះ តិថធលខាាមមារា១៨ 
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(ii) ការតិមកល់លិែិតុិបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិរាម
មារា១៥(២) 

(iii) ធសចរតីរបកាសបដលបានដារ់ាមមារា៩(១)(រ) និងការជូនដាំណឹងពីការ
ដរធចញាមមារា៩(២)ឬ(៣) 

(iv) កាលបរធិចឆទចូលជា្រមានថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះាមមារា១៦(១) 
(v) ធសចរតីជូនដាំណឹងាមមារា៧និងមារា៨ និងធសចរតីសធរមចាមមារា៨ 
(vi) ការទទួលយរវធិសា្នរមមថ្នសនធិសញ្ញា ធនុះាមមារា១៤(៣) 
(vii) វធិសា្នរមមណាមួយថ្នបទបញ្ញជ  
(viii) កាលបរធិចឆទចូលជា្រមានថ្នវធិសា្នរមមសនធិសញ្ញា ធនុះនិងបទបញ្ញជ   
(ix) ការរបកាសដរែលួនធចញបដលទទួលបានាមមារា១៧។ 

 


