សនធិសញ្ញ
ា ទីក្រុងប៊ុយដាបប៉ែស
សតព
ី ីការទទួលស្គាល់ជាអនតរជាតិការតម្កលម្
់ ក្ី រូសរ ីរាងាសក្ាប់
គោលបំណងនីតវ
ិ ិធីក្បកាសនីយបក្តតរករម្ម
ធ្វើធៅទីររុង បុយដាបប៉ែស ចុុះថ្ងៃទី ២៨ បែ ធមសា ឆ្នាំ ១៩៧៧
ធ

ើយបានធ្វើវ ិធសា្នរមម ចុ ុះថ្ងៃទី ២៦ បែ រញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៨០

តារាងាតិកា
បទបបញ្ាតិិធត ផតើម
មារា១:

ការបធងកើតិស

ភាព

មារា២: និយមន័យ
ជាំពូរទី១: បទបបញ្ាតិិជា
ត សារធាតិុ
មារា៣: ការទទួលសាគល់ និងអនុភាពថ្នការតិមកល់មីររូសរ ីរាងគ
មារា៤: ការតិមកល់ជាងមី
មារា៥: ការររមិតិធលើការនាំធចញនិងនាំចូល
មារា៦: ឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ
មារា៧: ការទទួលបានឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ
មារា៨: ការបញ្ចប់ និ ង ការររមិតិឋានៈអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ
មារា៩: អងគការរមមសិទិធឧសា

រមមអនតររដាាភិបាល

ជំពូកទី២ : បទបបញ្ញតិ្រត ដ្ឋបាល
មារា១០: សនន្បាតិ
មារា១១: ការ ្យាល័យអនតរជាតិ្
មារា១២: បទបញ្ជ
ា
ជាំពូរទី៣ : ការបរបរប និងវ ិធសា្នរមម
មារា១៣: ការកកករបសនធ្សញ្ជញ


ារាងមាតិិ ការតិូវបានបបនថមសរមាប់ផតល់ភាពងាយស្សួលដល់អនរអាន។ ារាងមាតិិ កាធនុះ មិ នមានរនុងអតិថ

បទធដើម(ជាភាសាអង់ ធលលស)ថ្នសនធិសញ្ញាធ

ើយ។

1

មារា១៤: វ ្សោធនកមមបទបបញ្ញ តិ្តមួយចំនួន
ជាំពូរទី៤:

សនធ្សញ្ជញ

អវសានបបញ្ាតិិត

មារា១៥: ការកាលយជាភាគីសនធ្សញ្ជញ
មារា១៦: ការចូលជាធរមានននសនធ្សញ្ជញ
មារា១៧: ការរបកាសដ្កខ្លួនសចញពីសនធ្សញ្ជញ
មារា១៨: ការចុះហតិថសលខា ន្ងភាោននសនធ្សញ្ជញ
មារា១៩: ការតិមកល់សនធិសញ្ញា ការបញ្ូជ នចាប់ចមលង ការចុុះបញ្ជីសនធិសញ្ញា
មារា២០: ការជូនដ្ំណឹង

2

បទបបញ្ា តិតគផតើម្
ាក្តា ១
ការបធងកើតិស

ភាព

រដាទាំងឡាយជាភាលី សនធិសញ្ញាធនុះ (តិធៅធៅថារដា

តិថធលែី) បធងកើតិស

ភាព

មួយ សរមាប់ការទទួលសាគល់ជាអនតរជាតិិ ការតិមកល់មីររូសរ ីរាងគសរមាប់ធោលបាំណងនីតិិ
វ ិ្ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម។

ាក្តា ២
និយមន័យ
សរមាប់ធោលបាំណង ថ្នសនធិសញ្ញាធនុះ និ ងបទបញ្ញ
ជ ៈ
ការធោងធៅ “របកាសនីយបរតិតិរករមម”

(i)

នីយបរតិតិរករមមធលើតិរករមម
ប ប

ប ប

ប ប

មានអតិថរបធោជន៏ របកាសនីយបរតិតិរករមម ឬ

ប ប
(ii)

រតិូវបរស្សាយជាការធោងធៅរបកាស

ធលើការបបនថម និង

ប ប

អតិថរបធោជន៏
ប ប

ថ្នការបបនថម

អតិថរបធោជន៏ ធលើការបបនថម

“ការតិមកល់មីររូសរ ីរាងគ” អនុធោមាមបរ ិបទបដលមានពារយទាំងធនុះ សាំធៅដល់

សរមមភាពននដូចខាងធរកាមបដលអានុភាពស្សបាមសនធិសញ្ញាធនុះនិងបទបញ្ញ
ជ ៈ

ការ

បញ្ូជ នមីររូសរ ីរាងគធៅអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិបដលទទួលនិងរពមទទួលមីររូសរ ីរាងគ ឬ ការ
ររាទុរមីររូសរ ីរាងគធដាយអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិឬទាំងការបញ្ូជ ននិងការររាទុរទាំងធនុះ
(iii)

“នីតិិវ ី្ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម” សាំធៅដល់ នី តិិវ ី្ី រដាបាល ឬនី តិិវ ី្ីតិុោការ បដល

ទរ់ទងនឹងសាំណុាំលិែិតិធសនើសុាំរបកាសនីយបរតិតិរករមម ឬរបកាសនីយបរតិតិរករមម
(iv)

“ការធបាុះពុ មពផាយសរមាប់ ធោលបាំ ណងនីតិិវ ី្ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម”

សាំធៅ

ដល់ ការធបាុះពុមពផាយជាផលូវការ ឬ ជាការដារ់បងាាញជាសាធារណៈជាផលូវការឱ្យសាធារ
ណៈជនអធងកតិ ថ្នសាំណុាំលិែិតិធសនើសុាំរបកាសនីយបរតិតិរករមម ឬ របកាសនីយបរតិតិរករមម
(v)

“អងគការរមមសិទិធឧសា

រមមអនតររដាាភិបាល” សាំធៅដល់អងគការ បដលបានធ្វើធសច

រតីរបកាសាមមារា ៩(១)
(vi)

“ការ ិោល័យរមមសិទិធឧសា

រមមសិទិឧ
ធ សា
(vii)

រមម” សាំធៅដល់ អាជាា្រថ្នរដា

តិថធលែី ឬអងគការ

រមមអនតររដាាភិបាល បដលមានសមតិថរិចចផតល់របកាសនីយបរតិតិរករមម

“សាថប័នតិមកល់”

សាំធៅដល់ សាថប័នបដលទទ

សរ ីរាងគ និងផតល់លាំរម
ូ ីររូសរ ីរាងគទាំងធនុះ
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យល់រពមទទួលនិងររាទុរមីររូ

(viii) “អាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ” សាំធៅដល់ សាថប័នតិមកល់បដលបានទទួលឋានៈជាអាជាា
្រតិមកល់អនតរជាតិិ ដូ ចមានបចងរនុងមារា៧។
(ix)

“អនរតិមកល់” សាំធៅដល់ រូបវ ័នតបុលគល ឬ នីតិិបុលល
គ
បដលបញ្ូជ នមីររូសរ ីរាងគធៅអាជាា
្រតិមកល់អនតរជាតិិ បដលទទួល និងយល់រពមទទួលមីររូសរ ីរាងគ និងអនរទទ
រូបវ ័នតបុលល
គ ឬ នីតិិបុលល
គ ធនុះ

ណាមួយ
(x)

“ស

(xi)

“សននិបាតិ” សាំធៅដល់សននិបាតិដូ ចមានបចងរនុងមារា១០

(xii)

ទ

ភាព” សាំធៅដល់ ស

ភាពដូ ចមានបចងរនុងមារា ១

“អងគការ” សាំធៅដល់ អងគការរមមសិទិប
ធ ញ្ញាពិភពធោរ

(xiii) “ការ ិោល័យអនតរជាតិិ ” សាំធៅដល់ ការ ិោល័យអនតរជាតិិថ្នអងគការ ធ
ដល់ ការ ិោល័យស

ើយសាំធៅ

ភាពអនតរជាតិិសរមាប់ រិចចការពាររមមសិទិប
ធ ញ្ញា (BIRPI)

ប

ធៅ
(xiv)

“អលគនយរ” សាំធៅដល់ អលគនយរថ្នអងគការ

(xv)

“បទបញ្ញ
ជ ” សាំធៅដល់បទបញ្ញ
ជ ដូចមានបចងរនុងមារា ១២។

ជំពូរទី១
បទបបញ្ា តិជាស្គរធាត៊ុ
ាក្តា៣
ការទទួលសាគល់ និង អនុភាពថ្នការតិមកលម
់ ីររូសរ ីរាងគ
(១)

(រ) រដា

តិថធលែីទាំងឡាយ បដលអនុញ្ញាតិឬទមទរឱ្យតិមកល់មីររូសរ ីរាងគសរមាប់

ធោលបាំណងនី តិិវ ី្ីរបកាសនីយបរតិតិរករមម

រតិូវទទួលសាគល់ការតិមកល់មីររូសរ ីរាងគធៅ

អាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិណាមួយ សរមាប់ ធោលបាំណងធនុះ។ ការទទួលសាគល់ធនុះរតិូវរួម
បញ្ូច លការទទួលសាគល់អងគធ
្រតិមកល់អនតរជាតិិ ធ

តិុ និងកាលបរ ិធចឆទថ្នការតិមកល់ ដូចបានបងាាញធដាយ អាជាា

ើយការទទួលសាគល់អងគធ

តិុ បដលបានផតល់ជាលាំរល
ូ ឺ ជាលាំរម
ូ ីររូសរ ីរាងគ

បដលបានតិមកល់។
(ែ)

រដា

តិថធលែី ណាមួយ

អាចទមទរចាប់ចមលងមួយថ្នការទទួលយរការ

តិមកល់ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ(រ) បដលធចញធដាយអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ។
(២)

ពារ់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញ
ា បដលបានបញ្ា តិិតរុងសនធ
ន
ិសញ្ញាធនុះនិងបទបញ្ញ
ជ រដា

តិថធលែី មិន

អាចតិរមូវឱ្យធោរពា លរខែណឌធផេង ឬលរខែណឌបបនថមធលើលរខែណឌទាំងឡាយ បដល
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មានបចងរនុងសនធិសញ្ញាធនុះនិងបទបញ្ញ
ជ ។

ាក្តា៤

ការតិមកល់ជាងមី
(១)
(រ) ធៅធពលបដលអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ
តិមកល់ ធដាយមូលធ

មិនអាចផតល់លាំរម
ូ ីររូសរ ីរាងគបដលបាន

តិុណាមួយ ជាពិធសស

(i) ធៅធពលបដលមីររូសរ ីរាងគបលងមានជី វ ិតិតិធៅធទៀតិ ឬ
(ii)

ធៅធពលផតល់លាំរូ

ធបើ តិរមូវឱ្យធផាើលាំរទ
ូ ាំងធនុះធៅបរធទសធ

ើយការ

ធផាើឬការទទួលលាំរធូ ៅបរធទស រតិូវបានរារាាំងធដាយការររមិតិធលើការនាំធចញ ឬ ការនាំចូល
បនទប់ពីដឹងថាោមនលទធភាពផតល់លាំរភា
ូ ល ម អាជាា្រធនុះរតិូវជូនដាំណឹងដល់អនរតិមកល់ ធដាយ
បងាាញពីមូលធ

តិុ។

ធោងាមរថាែណឌទី(២)និងដូចមានបចងរនុងរថាែណឌធនុះ

អនរ

តិមកល់រតិូវមានសិទិតិ
ធ មកល់ជាងមីនូវមីររូសរ ីរាងគបដលបានតិមកល់ពីមុន។

(ែ) ការតិមកល់ជាងមី រតិូវធ្វើធទបើងធៅអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិបដលបានធ្វើការតិមកល់
ពីមុន ឱ្យបតិៈ
(i) ការតិមកល់ធនុះ រតិូវធ្វើធៅអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ មួយធផេងធទៀតិ ធៅ
ធពលបដលសាថប័នបដលបានធ្វើការតិមកល់ពីមុន

បលងមានឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ

ធទុះទាំងស្សុងឬាមរបធភទមីររូសរ ីរាងគបដលបានតិមកល់

ឬធៅធពលបដលអាជាា្រតិមកល់

អនតរជាតិិបដលបានតិមកល់ពីមុន បលងបាំធពញមុែងារតិមកល់មីររូសរ ីរាងគរបស់ែួនជាបធណា
ល
ត ុះ
អាសនន ឬជាសាថពរ

(ii) ការតិមកល់ធនុះអាចធ្វើធៅអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ មួយធផេងធទៀតិបាន
រនុងររណីដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ(រ)(ii)។
(ល) ការរតិមកល់ជាងមីណាមួយ រតិូវមានភាជប់មរជាមួយនូវធសចរតីបងលងបដលបានចុុះ
តិថធលខាធដាយអនរតិមកល់បដលអុះអាងថាមីររូសរ ីរាងគបដលតិមកល់ជាងមីធនុះ លឺដូចនឹងមីររូ
សរ ីរាងគបដរបានតិមកល់ពីមុន។

របសិនធបើ

ការអុះអាងរបស់អរ
ន តិមកល់

រតិូវបានជាំទស់

បនទុរភសតុាងរតិូវរលប់រលងធដាយចាប់បដលអនុវតិត។

(ឃ) ធោងាមអនុរថាែណឌ(រ) ដល់ (ល) និង (ង) ការតិមកល់ជាងមី រតិូវបានចាតិ់ទុរ

ថាបានធ្វើាមកាលបរ ិធចឆទថ្នការតិមកល់ពីមុន

ធៅធពលបដលធសចរតីបងលងទាំងឡាយ

ពីមុនពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងភាពមានជី វ ិតិថ្នមីររូសរ ីរាងគបដលបានតិមកល់ពីមុន បានបងាាញថា មីររូ
សរ ីរាងគធនុះ ធៅមានជីវ ិតិ ធ

ើយធៅធពលការតិមកល់ជាងមីធនុះ រតិូវបានធ្វើរុងអាំ
ន
ទបុងធពល
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៣(បី)បែ

បនទប់ពីកាលបរ ិធចឆទបដលអនរតិមកល់ទទួលបានធសចរតីជូនដាំណឹងដូចមានបចង

រនុងអនុរថាែណឌ(រ)។

(ង) ធពលអនុវតិតអនុរថាែណឌ(ែ)(i) ធ

ើយធពលបដលអនរតិមកល់មិនបានទទួលធសច

រតីជូនដាំណឹង ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ(រ) រនុងរយៈធពល៦(របាាំមួយ)បែ បនទប់ពីកាល
បរ ិធចឆទបដលការ ិោល័យអនតរជាតិិ បានធបាុះពុមពផាយ ការបញ្ចប់ ការររមិតិ ឬការឈប់
ដូចមានបចងរនុងអនុរថាែណឌ(ែ)(i)

រយៈធពលរាំណតិ់ ៣(បី)បែ ដូចមានបចងរនុងអនុរថា

ែណឌ(ឃ) រតិូវរាប់ ចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការធបាុះពុមពផាយធនុះ។
(២)

សិទិធដូចមានបចងរនុងរថាែណឌទី(១)(រ)បលងមានធទៀតិ ធៅធពលបដលមីររូសរ ីរាងគ

បដលបានតិមកល់រតិូវបានធផទរធៅអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយធផេងធទៀតិ ឱ្យបតិអាជាា្រធនុះ
មានលទធភាពផតល់លាំរម
ូ ីររូសរ ីរាងគ។
ាក្តា៥
ការររមិតិការនាំធចញនិងការនាំចូល
របសិនធបើ និងរនុងររណីបដលមានការររមិ តិការនាំធចញពី បដនដី របស់ែួន
ល

ចូលរនុងបដនដីរបស់ែួននូ
ល
វមី ររូសរ ីរាងគរបធភទែលុះ រដា

ឬការនាំ

តិថធលែី នីមួយៗ ទទួ លសាគល់ថាការ

ររមិតិធនុះ លួររតិូវបានអនុវតិតចាំធពាុះមីររូសរ ីរាងគបដលបានតិមកល់ឬនឹងតិមកល់ាមអតិថន័យថ្ន
សនធិសញ្ញាធនុះ

បតិកាលធបើការររមិតិធនុះមានភាពចាាំបាច់ធដាយមូលធ

តិុ សនតិសុែជាតិិឬ

ធរោុះថានរ់ ដល់សុែភាពឬបរ ិសាថន។
ាក្តា៦
ឋានៈជាអាជាា្រតិមកលអ
់ នតរជាតិិ
(១) ធដើមបីឱ្យមានឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ សាថប័ នតិមកល់ណាមួយ រតិូវមានទីាាំង
ធលើបដនដីថ្នរដា
ធោរពាម ធ
ធានធនុះ

តិថធលែី ណាមួយ

ធ

ើយរតិូវទទួលការធានពីរដាធនុះថា

សាថប័នធនុះ

ើយនឹងបនតធោរពាមលរខែណឌននបដលរាំណតិ់ រុងរថាែណ
ន
ឌ ទី(២)។ ការ

អាចរតិូវបានផតល់ឱ្យផងបដរធដាយអងគការរមមសិទិឧ
ធ សា

រមមអនតររដាាភិបាល

រនុងររណីធនុះ សាថប័នតិមកល់ រតិូវមានទី ាាំងធលើបដនដី រដាជាសមាជិរណាមួយថ្នអងគការ
ធនុះ។
(២)

កនងសមតិថក្ចជា
ច អាជាាធរតិមកល់អនតរជាតិ្ របស់ខ្ួន
ល ោថប័នតិមកល់រតិូវៈ
(i)

មានអតិិភា
ថ ពជានិរនតន៍

(ii) មានបុលល
គ ិរនិងសមាារៈចំបាច់
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ួនាមសនធ
ល
្សញ្ជញសនុះ ដ្ូច

សដ្ើមបីបំសពញការងារវ ្ទយោស្រសត ន្ងការងារ
កចងកនងបទបញ្ជ
ា
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(iii)

ម្នលំសអៀង ន្ងមានលកខណៈសតិានម័តិ

(iv)

រនុងធោលបាំណងតិមកល់ រតិូវមានធពលធវោរលប់រោន់សរមាប់ អនរតិមកល់ កនង
លកខខ្ណឌដ្ូចៗគ្នន

(v)

ទទួលយកការតិមកល់របសភទមីរកូសរ ីរាងគណាមួយ ឬរបសភទមីរកូសរ ីរាងគមួយ

ចំនួន រតិួតិព្ ន្តិយភាពមានជី វ ្តិ ន្ងរកាទកមីរកូសរ ីរាងគទំងសនុះ ដ្ូ ចមានកចងកនងបទបញ្ជ
ា
(vi)

សចញបងាកន់នដ្ឱ្យអនកតិមកល់ ន្ងសចញសសចកតីអុះអាងសតីពីភាពមានជី វ ្តិ ដ្ូច

មានកចងកនងបទបញ្ជ
ា
(vii)

ចំស

ុះមីរកូសរ ីរាងគកដ្លបានតិមកល់ សគ្នរពាមលកខខ្ណឌការសមាាតិ់ ដ្ូចមាន

កចងកនងបទបញ្ជ
ា
(viii)

ផតល់គំរម
ូ ីរកូសរ ីរាងគនានាកដ្លបានតិមកល់ាមលកខខ្ណឌ

ន្ងស្សបាមនីតិ្

វ ្ធីកដ្លបានកំណតិ់កនងបទបញ្ជ
ា ។
(៣)

បទបញ្ជ
ា រតិូវកចងអំពីការចតិ់ វ ្ធានការនានាៈ
(i)

សៅសពលកដ្លអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិមួយ ឈប់ បាំធពញមុែងាររបស់ែួនជា
ល

បធណា
ត ុះអាសននឬជា សាថពរទរ់ទងនឹងមីររូសរ ីរាងគបដលបានតិមកល់ ឬ បដិធស្មិនទទួល
យររបធភទមីររូសរ ីរាងគណាមួយបដលែលួនលួរទទួល ាមការធានរបស់ែួន
ល
(ii)

កនងករណី បញ្ចប់ ឬ ររមិតិ ឋានៈអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ របស់អាជាា្រ

តិមកល់អនតរជាតិិ ។
ាក្តា៧
ការទទួលបានឋានៈជាអាជាា្រតិមកលអ
់ នតរជាតិិ
(១)
(ក)

ោថប័នតិមកល់មួយរតិូវទទួលបានឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ

ការជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរេរធៅអលគនយរធដាយរដា
ោថប័នតិមកល់ាំងសៅ
សហើយនឹងបនតសគ្នរព
ផង
អងគការរមមសិទិឧ
ធ សា

ាមរយៈ

តិថធលែី ធលើបដនដី បដល

ន្ងរួមទំងសសចកតីរបកាស ការធានា

ោថប័នសនុះសគ្នរពាម

លកខខ្ណឌកដ្លបានកំណតិ់ កនងមារា៦(២)។ ឋានៈសនុះ អាច
សសចកតីជូនដ្ំណឹងជាោយលរខណ៍អរេរធៅអលគនយរ

ធដាយ

រមមអនតររដាាភិបាល និងរួមទាំងធសចរតីរបកាសដូចបានធលើរធ

ខាងធលើ។
(ែ) ធសចរតីជូនដាំណឹង

វ

ផងបដរនូវព័តិ៌មាន

ោថប័នតិមកល់ ដ្ូចមាន

កនងបទបញ្ជ
ា ន្ងអាចបញ្ជ
ា ក់ ពីកាលបរ ្សចេទននអានភាពអនវតិតចំស
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ុះឋានៈជាអាជាា្រ

ើង

តិមកល់អនតរជាតិិ។
(២)
(រ)

របសិនធបើអលគនយរយល់ធឃើញថា

របកាសបដលទមទរ

ធ

ធសចរតីជូនដាំណឹង

ើយព័តិ៌មានទាំងអស់

មានបញ្ូច លធសចរតី

ទមទររតិូវបានទទួលរួចធ

ើយ ការ ិ

ោល័យអនតរជាតិិ រតិូវធបាុះពុមផ
ព ាយធសចរតីជូនដាំណឹងធនុះភាលម។
(ខ្) ឋានៈជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ រតិូវទទួលបានចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការធបាុះ
ពុមពផាយធសចរតីជូនដាំណឹង ឬ ធៅធពលបដលមានការបងាាញកាលបរ ិធចឆទាមរថាែណឌ
ទី(១)(ែ)

ធ

ើយកាលបរ ិធចឆទធនុះធ្វើធ

ើងធរកាយកាលបរ ិធចឆទថ្នការធបាុះពុមពផាយធសចរតី

ជូនដាំណឹង ឋានៈធនុះរតិូវទទួលបានចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទធរកាយធនុះ។
(៣)

ធសចរតីលមអិតិថ្ននី តិិវ ិ្ីាមរថាែណឌទី(១) និងទី(២)រតិូវបចងរនុងបទបញ្ញ
ជ ។
ាក្តា៨

ការបញ្ចប់ និង ការររមិតិឋានៈអាជាា្រតិមកលអ
់ នតរជាតិិ
(១)
(រ) រដា

តិថធលែី ឬអងគការកមមស្ទ្ឧ
ធ សាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាលណាមួយ អាចសសនើ

សនន្បាតិឱ្យបញ្ចប់ឬឱ្យករម្ តិរបសភទមី រកូសរ ីរាងគមួយចំនួន ឋានៈអាជាា្រថ្នអាជាា្រតិមកល់
អនតរជាតិិ ណាមួយ ធដាយមូលធ

តិុថាលរខែណឌដូចមានបចងរនុងមារា៦ មិនបានបាំធពញឬ

បលងបានបាំធពញតិធៅធទៀតិ។ ប៉ែុបនត សាំធណើធនុះមិនអាចរតិូវបានធលើរធ
ធលែីឬអងគការរមមសិទិឧ
ធ សា
បដលរដា

រមមអនតររដាាភិបាល

តិថធលែីឬអងគការរមមសិទិឧ
ធ សា

ើងធដាយរដា

តិថ

ទរ់ទងនឹងអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ

រមមអនតររដាាភិបាលធនុះបានធ្វើធសចរតីរបកាស

ដូចមានបចងរនុងមារា៧(១)(រ)។

(ែ) មនសពលសធវើសំសណើាមអនកថាខ្ណឌ(ក) ាមរយៈអនតរការ ីននអគគនាយក

រដ្ឋ

តិថធលែី ឬ អងគការកមមស្ទ្ឧ
ធ សាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាល រតិូវជូនដ្ំណឹងពី សហតិផលនន
ការសលើកសំសណើសនុះសៅរដ្ឋ
បានជូនដ្ំណឹង

ឬអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាល

ដ្ូចមានកចងកនងមារា៧(១)

សមស្សបសដ្ើមបីដ្កសចញការសលើកសំសណើសនុះ

កដ្ល

សដ្ើមបីឱ្យរដ្ឋឬអងគការសនុះអាចចតិ់វ ្ធានការ
កនងរយៈសពល៦(របាំមួយ)កខ្បនាទប់ពីកាល

បរ ្សចេទននការជូនដ្ំណឹងសនុះ។

(គ)

សៅសពលកដ្លសនន្បាតិយល់ស

សនន្បាតិរតិូវសំសរចបញ្ចប់

ើញថា

សំសណើសនុះមានមូលដ្ឋឋនរតិឹមរតិូវ

ឬករម្តិចរបសភទមីរកូសរ ីរាងគមួយចំនួន

ឋានៈអាជាា្រតិមកល់

អនតរជាតិិ ថ្នអាជាា្រដូ ចមានបចងរនុងអនុ រថាែណឌ(រ)។ ធសចរតីសាំធរចរបស់សននិបាតិរតិូវ
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ទមទរសាំធលងភាលធរចើន២/៣(ពីរភាលបី)ថ្នសាំធលងធឆ្នតិបដលបានធបាុះោាំរទសាំធណើ។
(២)
(រ)

រដ្ឋ

តិថធលែី

សសចកតីរបកាស

ឬ

អងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមម

កចងកនងមារា៧(១)(ក)

អាចដ្កសសចកតីរបកាស

កដ្លបានសធវើ

ាមរយៈការជូនដ្ំណឹងសៅអគគនាយក

ទំងស្សុងឬចំស

ុះ

របសភទមីរកូសរ ីរាងគមួយចំនួន

សទុះជាយា៉ា ងណាក៏សដ្ឋយ រតិូវសធវើកបបសនុះ សៅសពលន្ងរតិឹមករម្តិកដ្លការធានារបស់ខ្ួន
ល
កលងអនវតិតបានតិសៅសទៀតិ។

(ខ្) ចប់ពីកាលបរ ្សចេទដ្ូច

កនងបទបញ្ជ
ា សៅសពលកដ្លសសចកតីជូនដ្ំណឹង
សសចកតីជូនដ្ំណឹងសនុះរតិូវបញ្ចប់ ឋានៈជាអាជាា្រ

ក់ព័នន
ធ ឹងសសចកតីរបកាសទំងមូល

តិមកល់អនតរជាតិិ ឬធៅធពលបដលធសចរតីជូនដាំណឹងធនុះពារ់ព័នធបតិរបធភទមីររូសរ ីរាងគមួយ
ចាំនួន សសចកតីជូនដ្ំណឹងសនុះបណា
ត លឱ្យមានការររមិតិមួយចាំនួនចាំធពាុះឋានៈធនុះ។
(៣)

សសចកតីលមអ្តិនននី តិ្វ ្ធីាមកថាខ្ណឌទី(១) ន្ងទី(២) រតិូវ

កនងបទបញ្ជ
ា ។

ាក្តា៩
អងគការរមមសទ
ិ ិឧ
ធ សា

រមមអនតររដាាភិបាល

(១)
(ក)

អងគការអនតររដ្ឋឋភ្បាលណា

របកាសនីយបរតិតិរករមមតិំបន់

កដ្លរដ្ឋ

សហើយកដ្លរដ្ឋ

សហភាពអនតរជាតិ្ (បា៉ា រ ីស) សតីពីក្ចកា
ច រ

បានរបគល់ការងារផតល់

សមាជ្កទំងអស់របស់ខ្ួនជាសមាជ្
ល
ក

រកមមស្ទ្ធឧសាហកមម អាចដ្ឋក់ សសចកតីរបកាស

សៅអគគនាយកថា

ទទួ លយក

កាតិពវក្ចចននការទទួលោគល់ដ្ូចមានកចងកនង

មារា៣ (១)(ក) កាតិពវក្ចច

ក់ព័នធនឹងលកខខ្ណឌដ្ូច

នកចងកនងមារា៣(២) ន្ង

ទំងអស់ននបទបបញ្ញ តិ្តរបស់សនធ្សញ្ជញសនុះន្ងបទបញ្ជ
ា កដ្លអនវតិតចំស
ឧសាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាល។

រប

សបើ

ុះអងគការកមមស្ទ្ធ

ដ្ឋក់ មនការចូលធរមានននសនធ្សញ្ជញសនុះ

អនសោមាមមារា១៦(១) សសចកតីរបកាសដ្ូចសយាងសៅឃ្លលខាងសលើរតិូវមានអានភាពអន
វតិតាមកាលបរ ្សចេទននការចូលជាធរមានសនុះ។

របស្នសបើដ្ឋក់សរកាយការចូលធរមានសនុះ

សសចកតីរបកាសសនុះ រតិូវមានអានភាពអនវតិត៣(បី )កខ្បនាទប់ពីការដ្ឋក់ សសចកតីរបកាសសនុះ
សលើកកលងកតិមានការបងាាញកាលបរ ្សចេទសរកាយកនងសសចកតីរបកាស។

កនងករណីសរកាយ

សនុះ សសចកតីរបកាសសនុះ រតិូវមានអានភាពអនវតិតាមកាលបរ ្សចេទកដ្លបានបងាាញសនុះ។
(ខ្) អងគការសនុះ រតិូវមានស្ទ្ធ
(២)

សៅសពលកដ្លបទបបញ្ញតិ្ត

កនងមារា៣(១)(ខ្)។
ននសនធ្សញ្ជញសនុះឬននបទបញ្ជ
ា

ដ្ល់អងគការកមមស្ទ្ឧ
ធ សាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាល រតិូវបាន

ឬសធវើវ ្សោធនកមម

កមមស្ទ្ឧ
ធ សាហកមមអនតររដ្ឋឋភ្បាលណាមួយ អាចដ្កសសចកតីរបកាស
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កដ្លប៉ាុះ

ល់

អងគការ

កចងកនងកថាខ្ណឌទី(១) សដ្ឋយជូនដ្ំណឹងសៅអគគនាយក។

ការដ្កសនុះរតិូវមានអានភាពៈ

(i)

ាមកាលបរ ្សចេទសនុះ

(ii)

ាមកាលបរ ្សចេទកដ្លបងាាញកនងសសចកតីជូនដ្ំណឹង

បរ ្សចេទចូលជាធរមាននន

សពលកដ្លបានទទួលសសចកតីជូនដ្ំណឹង មនកាល

ករប ឬការសធវើវ

ទទួលសសចកតីជូនដ្ំណឹងសនុះបនាទប់ពីកាលបរ ្សចេទដ្ូ ចមានកចងកនង(i)

សពលកដ្លបាន
ឬ៣(បី)កខ្បនាទប់ពី

កាលបរ ្សចេទទទួលបានសសចកតីជូនដ្ំណឹង កនងករណីគ្នមនការបងាាញសនុះ ។
(៣) បកនថមសលើករណីដ្ូចមានកចងកនងកថាខ្ណឌទី(២) អងគការកមមស្ទ្ឧ
ធ សាហកមមអនតររដ្ឋឋ
ភ្បាលណាមួយ

អាចដ្កសសចកតីរបកាសរបស់ខ្ួន
ល

កចងកនងកថាខ្ណឌទី(១)(ក)

សដ្ឋយជូនដ្ំណឹងសៅអគគនាយក។ ការដ្កសនុះ រតិូវមានអានភាព ២(ពីរ)ឆ្នំ បនាទប់ពីកាល
បរ ្សចេទកដ្លអគគនាយកទទួលបានការជូនដ្ំណឹង។ សសចកតីជូនដ្ំណឹង ពី ការដ្កសចញ ាម
កថាខ្ណឌសនុះ

ម្នអាចទទួ លបានសឡើយកនងអំទបងសពល៥(របាំ)ឆ្នំ

បនាទប់ ពីកាលបរ ្សចេទ

កដ្លសសចកតីរបកាសសនុះមានអានភាពអនវតិត។
(៤) ការដ្កដ្ូច
រដ្ឋឋភ្បាល

កចងកនងកថាខ្ណឌទី(២)ឬទី(៣) សដ្ឋយអងគការកមមស្ទ្ធឧសាហកមមអនតរ

កដ្លសសចកតីជូនដ្ំណឹងរបស់ខ្ួនាមមារា៧(១)
ល

ឱ្យ

ទទួលបានឋានៈជាអាជាាធរតិមកល់អនតរជាតិ្ សធវើឱ្យបញ្ចប់ឋានៈសនុះ កនងរយៈសពល១(មួយ)ឆ្នំ
បនាទប់ពីកាលបរ ្សចេទកដ្លអគគនាយកទទួលបានការជូនដ្ំណឹងពីការដ្កសនុះ។
(៥) សសចកតីរបកាសណា

កចងកនងកថាខ្ណឌទី(១)(ក) ការជូនដ្ំណឹង ការដ្ក

កចងកនងកថាខ្ណឌទី(២)ឬទី(៣) ការធានាកដ្លបានផតល់ាមមារា៦(១) ឃ្លលទី ២
ន្ងាមសសចកតីរបកាសកដ្ល

ាមមារា៧(១)(ក)

មារា៨(១)ន្ងការជូនដ្ំណឹងពីការដ្កសចញ
មានការយល់រពមជាក់ោក់ ជា ន

សំសណើកដ្លសធវើសទបើងាម

កចងកនងមារា៨(២)

ពីអងគភាព

រតិូវទមទរឱ្យ

កំពូលននអងគការកមមស្ទ្ឧ
ធ សាហ

កមមអនតររដ្ឋឋភ្បាល កដ្លមានសមាជ្ក ជារដ្ឋទំងអស់កដ្លជាសមាជ្កអងគការសនុះ សហើយ
សសចកតីសសរមសចនុះ រតិូវសធវើសទបើងសដ្ឋយតិំ ណាងផលូវការ

ជំពូរទី២
បទបបញ្ា តិរដ្ឋបាល
ាក្តា១០
សននិបាតិ
(១)
(រ) សននិបាតិរតិូវមានរដាធលែីទាំងឡាយចូលរួម។
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រដ្ឋឋភ្បាលនន រដ្ឋទំងសនុះ។

(ែ)

រដា

តិថធលែីនីមួយៗរតិូវតិាំណាងធដាយរបតិិភូមួយរូប

បដលអាចអមធដាយ

របតិិភូសីទ
ត ី ទីរបឹរា និងអនរជាំនញមួយចាំនួន។
(ល)

អងគការរមមសិទិធឧសា

សធងកតិការណ៍ពិ ធសសរនុងរិ ចចរបជុាំ
ររុមការងារណាមួយបដលបធងកើតិធ

រមម

នីមួយៗ
ប

សននិបាតិ និង

លណៈរមាម្ិការ និង

ើងធដាយសននិបាតិ។

(ឃ) រដាណាមួយមិនបមនជាសមាជិរស
សមាជិរស

រតិូវតិាំណាងធដាយអនរ

ភាព បដលជា សមាជិរអងគការ ឬជា

ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រ ីស) សតីពីរិចកា
ច រពាររមមសិទិធឧសា

រមម និងអងគការអនតរ

រដាាភិបាលណាមួ យបដលជាំ នញរនុងវ ិស័យរបកាសនីយបរតិតិរករមម ធរៅពីអងគការរមមសិទិធ
ឧសា

រមម

ដូចបាន

ការណ៍រនុងរិចរច បជុាំទាំងឡាយ ប

រនុងមារា២(v)

សននិបាតិ និង

អាចតិាំណាងធដាយអនរសធងកតិ

រិចចរបជុាំទាំងឡាយរបស់លណៈរមាម្ិ

ការឬររុមការងារណាមួយ បដលបធងកើតិធដាយសននិបាតិ របសិនធបើ

សធរមចដូធចនុះ។

(២)
(រ) សននិបាតិរតិូវៈ
(i)

រាល់បញ្ញ
ា បដលទរ់ទងនឹងការររានិងការអភិវឌ្ឍន៍ ស
ភាព

(ii)

ការអនុវតិតន៍សនធិសញ្ញាធនុះ

អនុវតិតសិទិធធនុះនិងបាំធពញការងារបដលបានរបលល់ ឱ្យ

ឬចាតិ់ាាំងជា

ពិធសស ាមសនធិសញ្ញាធនុះ
(iii)

បណនាំអលគនយរអាំពីការធរៀបចាំសននិសីទបរបរប

(iv) ពិនិតិយនិងអនុម័តិរបាយការណ៍និងសរមមភាព ប
នឹងស

ភាព

នឹងបញ្ញ
ា
(v)

បណនាំចាាំបាច់

សមតិថរិចចរបស់ស

ទរ់ទង

ដល់អលគនយរទរ់ទង

ភាព

បធងកើតិលណៈរមាម្ិការ និងររុមការងារបដល
សរមួលការងារស

បធដើមបី

ភាព

(vi) ធោងាមរថាែណឌទី(១)(ឃ) រាំ ណតិ់ ឱ្យចូលរួមរនុងរិចចរបជុាំ រនុងឋានៈ
ជាអនរសធងកតិការណ៍

ចាំធពាុះរដាធរៅពីរដា

អនតររដាាភិបាល ធរៅពីអងគការរមមសិទិធឧសា

តិថធលែី

ចាំធពាុះអងគការ

រមមអនតររដាាភិបាលដូច

មានបចងរនុងមារា២(v) និងអងគការមិនបមនរដាាភិបាលអនតរជាតិិ

និង

រាំណតិ់ វ ិសាលភាពរនុងការចូលរួមរិចចរបជុាំជាអនរសធងកតិការណ៍ធដាយ
អាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ
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(vii) ចាតិ់ វ ិធានការសមស្សបធផេងធទៀតិធដើមបីសធរមចធោលបាំណងរបស់
ស

ភាព

(viii) បាំធពញមុែងារធផេងធទៀតិបដលស្សបាមអនុសញ្ញាធនុះ
(ែ)

ចាំធពាុះបញ្ញ
ា បដលពារ់ព័នន
ធ ឹងផលរបធោជន៍របស់ស

ភាពធផេងធទៀតិបដល

រលប់រលងធដាយអងគការ សននិបាតិរតិូវធ្វើការសធរមច បនទប់ពីបានសាតប់ធោបល់របស់ លណៈ
រមាម្ិការសរមបសរមួលថ្នអងគការ។
(៣) របតិិភូមានរ់អាចតិាំណាង និងធបាុះធឆ្នតិរនុងនមរដាមួយបតិប៉ែុធណាណុះ។
(៤) រដា

តិថធលែីនីមួយៗ រតិូវមានសាំធលងធឆ្នតិបតិមួយ។

(៥)
(រ) រូរម
ុ ៉ែ ថ្នសននិបាតិរតិូវមានចាំនួនពារ់រណា
ត លថ្នរដា
(ែ)

រនុងររណីមិនរលប់រូរម
ុ ៉ែ

តិថធលែី។

សននិបាតិអាចធ្វើធសចរតីសរមចបាន

ប៉ែុបនតធសចរតី

សធរមចទាំងធនុះរតិូវយរមរអនុវតិតបានបតិរនុងររណីរូរម
ុ ៉ែ និងការទមទរសាំធលងភាលធរចើន
ទទួលបានាមការធបាុះធឆ្នតិពីចមាៃយដូចមានបចងរនុងបទបញ្ញ
ជ
សធរមចធនុះទរ់ ទងនឹងនីតិិវ ិ្ីរបស់សននិបាតិ។

ធលើរបលងបតិធសចរតី

(៦)
(រ) ធោងាមមារា៨(១)(ល) មារា១២(៤)និងមារា១៤(២)(ែ)ធសចរតីសធរមច
របស់សននិបាតិទមទរសាំធលងភាលីធរចើនថ្នសាំធលងធឆ្នតិបដលបានធបាុះ។
(ែ) អនុបបវាទមិនរតិូវចាតិ់ទុរជាសាំធលងធឆ្នតិធទ។
(៧)
(រ) សននិបាតិរតិូវរបជុាំសាមញ្ា ធរៀងរាល់ពីរឆ្នាំមង
ត ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អលគនយរ
ធ

ើយធបើអាចធ្វើធៅបាន ាមធពលនិងរបនលងដូចោននឹងមហាសននិបាតិរបស់អងគការ។
(ែ) ាមសាំធណើសុាំពីអលគនយរ ឬពី រដា

តិថធលែី ចាំនួន១/៤(មួយភាលបួន) សននិបាតិ

រតិូវរបជុាំជាវ ិសាមញ្ា ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អលគនយរ ។
(៨) សននិបាតិរតិូវអនុម័តិបទបញ្ញ
ជ ថ្ផទរុងរបស់
ន
ែួន។
ល

ាក្តា១១

ការ ិោល័យអនតរជាតិិ
(១) ការ ិោល័យអនតរជាតិិរតិូវៈ
(i) បាំធពញការងាររដាបាលបដលពារ់ព័នធនឹងស

ភាព ជាពិធសស ការងារបដល

របលល់ឱ្យជាពិធសសធដាយសនធិសញ្ញាធនុះ និងបទបញ្ញ
ជ ឬធដាយសននិបាតិ
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(ii) បាំធរ ើការងារជាធលខា្ិការដាានសរមាប់សននិសីទបរបរប សននិបាតិ លណៈរមាម
្ិការនិងររុមការងារបដលបធងកើតិធដាយសននិបាតិ និង សរមាប់រិចចរបជុាំធផេង
ធទៀតិបដលធកាុះរបជុាំធដាយអលគនយរ និងពិភារាបញ្ញ
ា ទាំងអស់បដលពារ់
ព័នធនឹងស

ភាព។

(២) អលគនយររតិូវជានយររបតិិបតិតិថ្នស

ភាពនិងជាតិាំណាងស

ភាព។

(៣) អលគនយររតិូវធកាុះរបជុាំរិចរច បជុាំទាំងអស់បដលពារ់ព័នធនឹងបញ្ញ
ា ថ្នស

ភាព។

(៤)
(រ) អលគនយរ និងបុលល
គ ិរណាមានរ់បដលរតិូវចាតិ់ាាំងធដាយអលគនយររតិូវចូលរួម
រាល់រិចរច បជុាំសននិបាតិ

លណៈរមាម្ិ ការនិងររុមការងារបដលបធងកើតិធ

និងរិចចរបជុាំធផេងធទៀតិបដលធកាុះរបជុាំធដាយអលគនយរ
ពារ់ព័នធនឹងស

ើងធដាយសននិបាតិ

និងពិភារាបញ្ញ
ា ទាំងអស់បដល

ភាព បតិោមនសិទិធធបាុះធឆ្នតិធទ។

(ែ) អលគនយរ ឬបុលល
គ ិរណាមានរ់បដលរតិូវចាតិ់ាាំងធដាយអលគនយរលឺជាធលខា
ធដាយសវ័យរបវតិតិរបស់សននិបាតិ លណៈរមាម្ិការ ររុមការងារ និងរិចចរបជុាំ ធផេងធទៀតិដូច
មានបចងរនុងអនុរថាែណឌ(រ)។
(៥)

(រ) ាមធសចរតីបណនាំរបស់សននិបាតិ អលគនយររតិូវធរៀបចាំសននិសីទបរបរប។
(ែ)

អលគនយរអាចពិធរោុះធោបល់ជាមួយអងគការអនតររដាាភិបាលនិងអងគការអនតរ

ជាតិិមិនបមនរដាាភិបាល ពារ់ព័នន
ធ ឹងការធរៀបចាំសននិសីទបរបរបធនុះ។
(ល)

អលគនយរនិងបុលល
គ បដលរតិូវចាតិ់ាាំងធដាយអលគនយរ

ពិភារារនុងសននិសីទបរបរប បតិោមនសិទិធធបាុះធឆ្នតិធទ។

រតិូវចូលរួមរនុងរិ ចច

(ឃ) អលគនយរ ឬបុលល
គ ិរណាមានរ់បដលរតិូវចាតិ់ាាំងធដាយអលគនយរលឺជាធលខា

ធដាយសវ័យរបវតិតិរបស់សននិសីទបរបរបណាមួយ។
ាក្តា១២
បទបញ្ញ
ជ
(១) បទបញ្ញ
ជ បចងពីរបការទាំងឡាយពារ់ព័នធនឹងៈ
(i) បញ្ញ
ា ទាំងឡាយបដលសនធិសញ្ញាធនុះធោងោ៉ែ ងចាស់ធៅបទបញ្ញ
ជ ឬ សនធិ
សញ្ញាធនុះបចងោ៉ែ ងចាស់ថា រាំណតិ់ឬរតិូវរាំណតិ់ រុងបទបញ្ញ
ន
ជ

(ii) លរខែណឌរដាបាល បញ្ញ
ា ឬនីតិិវ ិ្ីនន

(iii) ធសចរតីលមអិតិបដលមានរបធោជន៍ ណាមួ យរនុងការអនុវតិតន៍សនធិសញ្ញាធនុះ។
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(២) បទបញ្ញ
ជ ទាំងឡាយបដលអនុម័តិធៅធពលបតិមួយជាមួយសនធិសញ្ញាធនុះរតិូវភាជប់ជាឧប
សមព័នធថ្នសនធិសញ្ញាធនុះ។

(៣) សននិបាតិអាចធ្វើវ ិធសា្នរមមបទបញ្ញ
ជ បាន។
(៤)

(រ) ធោងាមអនុ រថាែណឌ(ែ) ការអនុ ម័តិវ ិធសា្នរមមណាមួ យថ្នបទបញ្ញ
ជ ទម

ទរសាំធលង ២/៣(ពីរភាលបី)ថ្នសាំធលងធឆ្នតិបដលបានធបាុះ។

(ែ) ការអនុ ម័តិវ ិធសា្នរមមណាមួយពារ់ព័នធនឹងការផតល់លាំរម
ូ ីររូសរ ីរាងគ បដលបាន

តិមកល់

ធដាយអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិតិរមួវថាោមនរដា

សាំធណើធ្វើវ ិធសា្នរមមធនុះ។

តិថធលែីណាធបាុះធឆ្នតិជាំទស់នឹង

(៥) រនុងររណីមានវ ិវាទរវាងបទបបញ្ា តិិថ្ត នសនធិសញ្ញាធនុះ និងរបការថ្នបទបញ្ញ
ជ បទបបញ្ា តិិត
ថ្នសនធិសញ្ញារតិូវយរជាធោល។

ជំពូរទី៣
ការបរ

និងវិគស្គធនរម្ម
ាក្តា១៣

ការបរបរបសនធិសញ្ញា
(១) សនធិសញ្ញាធនុះអាចបរបរបធពលណារ៏បាន ធដាយសននិសីទថ្នរដា

តិថធលែី។

(២) ការធកាុះរបជុាំសននិសីទបរបរបណាមួយរតិូវសធរមចធដាយសននិបាតិ។

(៣) មារា១០ និងមារា១១ អាចធ្វើវ ិធសា្នរមមធដាយសននិសីទបរបរប ឬធដាយអនុធោម
ាមមារា១៤។
ាក្តា១៤
វ ិធសា្នរមមបទបបញ្ាតិិម
ត ួយចាំនួនថ្នសនធិសញ្ញា
(១)

(រ) ការធសនើសុាំាមមារាធនុះចាំ ធពាុះវ ិធសា្នរមមមារា១០ និងមារា១១ អាចផតួច

ធផតើម ធដាយរដា

តិថធលែីណាមួយ ឬធដាយអលគនយរ។

(ែ) អលគនយររតិូវផតល់ព័តិ៌មានពីសាំធណើធនុះ ធៅរដា

តិថធលែីទាំងឡាយ ោ៉ែ ង

ធហាចណាស់ ៦(របាាំមួយ)បែ មុនសននិបាតិធលើរយរមរពិចារណា។
(២)
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(រ)វ ិធសា្នរមមមារាទាំងឡាយដូ ចមានបចងរនុងរថាែណឌទី (១) រតិូវអនុម័តិធដាយ

សននិបាតិ។

(ែ) ការអនុម័តិវ ិធសា្នរមមណាមួ យចាំ ធពាុះមារា១០ ទមទរសាំធលង ៤/៥(បួន

ភាលរបាាំ)ថ្នសាំធលងធឆ្នតិបដលបានធបាុះ។

ការអនុម័តិវ ិធសា្នរមមណាមួយចាំ ធពាុះមារា

១១ ទមទរសាំធលង៣/៤(បីភាលបួន)ថ្នសាំធលងធឆ្នតិបដលបានធបាុះ។
(៣)
(រ)

វ ិធសា្នរមមមារាទាំងឡាយដូ ចមានបចងរនុងរថាែណឌទី (១)

រតិូវចូលជា្រ

មាន ១(មួយ)បែ បនទប់ពីទទួលបានការជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរេរពីការយល់រពម
បដលធ្វើធ
របធទស

ើងស្សបាមដាំធណើរការរដា្មមនុញ្ាថ្នរបធទសនីមួយៗធដាយអលគនយរ
តិថធលែី ចាំនួន៣/៤(បីភាលបួន)បដលជាសមាជិរថ្នសននិបាតិ

បានអនុម័តិវ ិធសា្នរមមធនុះ។

នធពលសននិបាតិ

(ែ) ការទទួលយរវ ិធសា្នរមមណាមួ យចាំ ធពាុះមារាទាំងធនុះ រតិូវចងភាជប់រដា

ធលែីទាំងអស់ បដលជារដា
បាតិ។

រតិូវចងភាជប់បតិរដា

វ ិធសា្នរមមទាំងធនុះបតិប៉ែុធណាណុះ។
(ល)

ិរញ្ា វតិថុចាំធពាុះរដា

តិថធលែី ធនុះ

រតិូវចងភាជប់ រដាទាំងអស់

ើយបានចូលជា្រមាន

បដលកាលយជារដា

កាលបរ ិធចឆទបដលវ ិធសា្នរមមរតិូវបានអនុម័តិធដាយសននិបាតិ។

តិថធលែីបនទប់ពី

ជំពូរទី៤
អវស្គនបបញ្ា តតិ
ាក្តា១៥
ការកាលយជាភាលីថ្នសនធិសញ្ញា
(១) រដាជាសមាជិរណាមួយថ្នស

ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រ ីស)សតីពីរិចកា
ច រពាររមមសិទិធឧសា

រមមអាចកាលយជាភាលីថ្នសនធិសញ្ញាធនុះធដាយៈ
(i) ចុុះ

ឬ

តិថធលែី បដលបានជូនដាំណឹងពីការយល់រពមធលើ

វ ិធសា្នរមមណាមួយបដលរតិូវបានទទួលយរធ

ស្សបាមអនុរថាែណឌ(រ)

តិថ

តិថធលែី ធៅធពលបដលវ ិធសា្នរមមទាំងធនុះអនុម័តិធដាយសននិ

ចាំធពាុះវ ិធសា្នរមមណាមួ យបធងកើតិកាតិពវរិចច

បធងកើនកាតិពវិរិចចធនុះ

ពី

តិថធលខា បនទប់ ពីតិមកល់លិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន ឬ

(ii) តិមកល់លិែិតិុបររណ៍ថ្នការចូលជាសមាជិរ។
(២) លិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័នឬការចូលជាសមាជិរ រតិូវតិមកល់ជូនអលគនយរ។
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ាក្តា១៦
ការចូលជា្រមានថ្នសនធិសញ្ញា
(១) សនធិសញ្ញាធនុះរតិូវចូលជា្រមានចាំធពាុះរដារបាាំ(៥)ដាំបូង បដលបានតិមកល់លិែិតិុបររណ៍
ថ្នការផតល់សចាចប័ ន
បរ ិធចឆទ

ឬការចូលជាសមាជិររបស់ែួន
ល

បដលលិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន

រយៈធពលបី(៣)បែបនទប់ពីកាល
ឬការចូលជាសមាជិរទីរបាាំរតិូវបាន

តិមកល់។
(២) សនធិសញ្ញាធនុះរតិូវចូលជា្រមានចាំធពាុះរដាធផេងធទៀតិ រយៈធពលបី(៣)បែបនទប់ពីកាល
បរ ិធចឆទបដលរដាធនុះបានតិមកល់លិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន
របស់ែួន
ល

ឬការចូលជាសមាជិរ

របសិនធបើោមនការបងាាញកាលបរ ិធចឆទធរកាយធៅរនុងលិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់

សចាចប័ន ឬការចូលជាសមាជិរ។ រនុងររណីធរកាយធនុះ សនធិសញ្ញាធនុះរតិូវចូលជា្រមាន
ចាំធពាុះរបធទសធនុះាមកាលបរ ិធចឆទបដលបានបងាាញធនុះ។
ាក្តា១៧
(១) រដា

ការរបកាសដរែលនធចញពី
សនធិសញ្ញា
ួ

តិថធលែី ណាមួយ អាចរបកាសដរែលួនធចញពីសនធិសញ្ញាធនុះ ធដាយការជូនដាំណឹង

ធៅអលគនយរ។

(២) ការរបកាសដរែលួនធចញ រតិូវមានអានុភាពរយៈធពល២(ពីរ)ឆ្នាំ បនទប់ពីថ្ងៃបដលអលគ
នយរទទួលបានការជូនដាំណឹងធនុះ។

(៣) សិទិធរបកាសដរែលួនធចញ ដូចមានបចងរនុងរថាែណឌ(១) មិនរតិូវអនុវតិតធដាយរដា
ធលែីណាមួយមុនធពលផុតិរាំណតិ់រយៈធពល៥(របាាំ)ឆ្នាំរាប់ចាប់ ពីកាលបរ ិធចឆទបដលរដា

តិថ
តិថ

ធលែីធនុះកាលយជាភាលីសនធិសញ្ញាធនុះ។
(៤)

ការរបកាសដរែលួនធចញពី សនធិសញ្ញាធនុះធដាយរដា

របកាសដូចមានបចងរនុងមារា៧(១)(រ)

តិថធលែីមួយបដលបានធ្វើធសចរតី

ទរ់ទងនឹងសាថប័ នតិមកល់បដលទទួលបានឋានៈ

ជាអាជាា្រតិមកល់អនតរជាតិិ រតិូវបញ្ចប់ឋានៈធនុះ ១(មួយ)ឆ្នាំ បនទប់ពីថ្ងៃបដលអលគនយរ
ទទួលបានការជូនដាំណឹងដូចមានបចងរនុងរថាែណឌទី(១)។
ាក្តា១៨

ការចុុះ

តិថធលខា និងភាសាថ្នសនធិសញ្ញា

(១)
(រ) សនធិសញ្ញាធនុះរតិូវចុុះ

តិថធលខារនុងឯរសារធដើ មមួយ ជាភាសាអង់ ធលលស និ ងជា

ភាសាបារាាំង បដលអតិថបទទាំងពីរមានយថាភាពដូចោន។
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(ែ) អតិថបទផលូវការថ្នសនធិសញ្ញាធនុះរតិូវបធងកើតិធ

ជាមួយរដាាភិបាលពារ់ព័នធ

ធ

ើងធដាយអលគនយរ បនទប់ ពីរបឹរា

ើយរនុងរយៈធពល២(ពីរ)បែរាប់ចាប់ពីកាលបរ ិធចឆទថ្នការចុុះ

តិថធលខា រតិូវបធងកើតិជាភាសាធផេងធទៀតិាមរយៈការចុុះ

តិថធលខាធលើ អនុសញ្ញាសតីពីការ

បធងកើតិអងគការរមមសិទិធបញ្ញាពិភពធោរ។
(ល) អតិថបទផលូវការថ្នសនធិសញ្ញាធនុះរតិូវបធងកើតិធ

ជាមួយរដាាភិបាលពារ់ព័នធ ជាភាសាអារា៉ែ ប់ ជាភាសាអា

ើងធដាយអលគនយរ បនទប់ពីរបឹរា
ឺម៉ែង់ ជាភាសាអុីាលី ជាភាសា

ជប៉ែុន និងជាភាសាព័រទុយហាគល់ និងភាសាធផេងធទៀតិ ដូចបដលសននិបាតិរាំណតិ់។
(២) សនធិសញ្ញាធនុះធៅបតិចាំ

សរមាប់ការចុុះ

ថ្ងៃទី៣១ បែ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៧។

(១)

តិថធលខាធៅទីររុង បុយដាបប៉ែស រ

ូតិដល់

ាក្តា១៩

ការតិមកល់សនធិសញ្ញា ការបញ្ូជ នចាប់ចមលង ការចុុះបញ្ជស
ី នធិសញ្ញា

អតិថបទធដើមថ្នសនធិសញ្ញាធនុះ

ធៅធពលឈប់ធបើរចាំ

សរមាប់ចុុះ

តិថធលខា

រតិូវ

តិមកល់ជូនអលគនយរ។
(២) អលគនយររតិូវបញ្ូជ នចាប់ចមលងពីរចាប់ ថ្នសនធិសញ្ញានិ ងបទបញ្ញ
ជ បដលបានបញ្ញ
ជ រ់
ថារតិឹមរតិូវធដាយអលគនយរ
ធៅអងគការអនតររដាាភិបាល

ធៅរដាាភិ បាលថ្នរដាទាំងអស់ដូចមានបចងរនុងមារា១៥(១)

បដលអាចដារ់ធសចរតីរបកាសាមមារា៩(១)(រ)និងធៅរដាា

ភិបាលថ្នរដាធផេងធទៀតិាមការធសនើសុាំ។
(៣) អលគនយររតិូវចុុះបញ្ជីសនធិសញ្ញាធនុះធៅធលខា្ិការដាានថ្នអងគការស

របជាជាតិិ។

(៤) អលគនយររតិូវបញ្ូជ នចាប់ចមលងពីរចាប់ ថ្នវ ិធសា្នរមមណាមួយថ្នសនធិសញ្ញាធនុះនិង
បទបញ្ញ
ជ បដលបានបញ្ញ
ជ រ់ថារតិឹមរតិូវធដាយអលគនយរ ធៅរដា
ការរមមសិទិធឧសា

តិថធលែីទាំងអស់ ធៅអងគ

រមមអនតររដាាភិបាលទាំងអស់ និង ាមការធសនើសុាំ ធៅរដាាភិបាលថ្ន

រដាធផេងធទៀតិ និងធៅអងគការអនតររដាាភិបាលធផេងធទៀតិបដលអាចដារ់ធសចរតីរបកាសាម
មារា៩(១)(រ)។
ាក្តា២០
ការជូនដាំណឹង
អលគនយររតិូវជូនដាំណឹងធៅរដា
បាលនិងរដាបដលមិនបមនជាសមាជិរស
សតីពីរិចកា
ច រពាររមមសិទិឧ
ធ សា
(i) ការចុុះ

តិថធលែី

អងគការរមមសិទិឧ
ធ សា

ភាព បតិជាសមាជិរស

រមម នូវៈ

តិថធលខាាមមារា១៨
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រមមអនតររដាាភិ

ភាពអនតរជាតិិ(បា៉ែ រ ីស)

(ii) ការតិមកល់លិែិតិុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាចប័ន

ឬការចូលជាសមាជិរាម

មារា១៥(២)
(iii) ធសចរតីរបកាសបដលបានដារ់ាមមារា៩(១)(រ)

និងការជូនដាំណឹងពីការ

ដរធចញាមមារា៩(២)ឬ(៣)
(iv) កាលបរ ិធចឆទចូលជា្រមានថ្នសនធិសញ្ញាធនុះាមមារា១៦(១)
(v) ធសចរតីជូនដាំណឹងាមមារា៧និងមារា៨ និងធសចរតីសធរមចាមមារា៨
(vi) ការទទួលយរវ ិធសា្នរមមថ្នសនធិសញ្ញាធនុះាមមារា១៤(៣)
(vii) វ ិធសា្នរមមណាមួយថ្នបទបញ្ញ
ជ

(viii) កាលបរ ិធចឆទចូលជា្រមានថ្នវ ិធសា្នរមមសនធិសញ្ញាធនុះនិ ងបទបញ្ញ
ជ
(ix) ការរបកាសដរែលួនធចញបដលទទួ លបានាមមារា១៧។
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