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  ច្បាប់បំពេញបន្ថែមទកី្រងុស្តរុខលុច្បុុះថ្ងៃទី១៤ ន្ខររកដា ឆ្ន ១ំ៩៦៧ 
ដដលបានធធវើវធិោធនកមមធៅថ្ថៃទី២៨ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ 

 
មាតិកា 

 
មារា   ១ :   និយមន័យ 
មារា   ២ :  សននិបាត 
មារា   ៣ :  ការយិាល័យអនតរជាតិ 
មារា   ៤  :  ហិរញ្ាវតថុ 
មារា   ៥  :  វធិោធនកមមមារា២ដល់មារា៥ 
មារា   ៦  :  វធិោធនកមមចាប់ឆ្ន ាំ ១៩៣៤ និងចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ 
មារា   ៧ :  វធិោធនកមមចាប់ឆ្ន ាំ ១៩៦០ 
មារា   ៨  :  ការផតល់សច្ចា ប័ន និងការចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញបដនថម 
មារា   ៩  :  ការចូលជាធរមានថ្នចាប់បាំដបញបដនថម 
មារា   ១០ :  ការទទួលយកជាសវ័យរបវតតិនូវបទបបញ្ាតតិមួយចាំនួនធោយ 
                        របធទសមួយចាំនួន 
មារា   ១១ :  ការចុុះហតថធលខា ។ល។ ថ្នចាប់បាំធពញបដនថម 
មារា   ១២ :  អនតរបបញ្ាតតិ 
 

មាក្ា១ 
 [ និយមន័យ ]  

 
កនុងធោលបាំណងថ្នចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ   : 

“ ចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ” សាំធៅធលើចាប់ ដដលបានចុុះហតថធលខាធៅទីរកុងទបុង   ធៅថ្ថៃទី២ ដែ 
មិថុនាឆ្ន ាំ១៩៣៤ ថ្នកិចារពមធរពៀងទីរកុងទាធអសតីពីការតមកល់ជាអនតរជាតិថ្នគាំនូរឧសាហ 
កមម។ 
“ ចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ” សាំធៅធៅធលើចាប់ដដលបានចុុះហតថធលខាធៅទីរកងុទាធអ ធៅថ្ថៃទី 
២៨ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៦០ ថ្នកិចារពមធរពៀងទីរកុងទាធអសតីពីការការតមកល់ជាអនតរជាតិថ្នគាំ 
នូរឧសាហកមម ។ 
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“ ចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ ” សាំធៅធៅធលើចាប់ដដលបានចុុះហតថធលខាធៅទីរកុងម ូណាកូ 
ធៅថ្ថៃទី ១៨ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៦១ ដដលបដនថមធលើចាប់ឆ្ន ាំ ១៩៣៤ ។ 
“ អងគការ ” សាំធៅធៅធលើអងគការកមមសិទធិបញ្ញា ពិភពធោក ។ 
“ ការយិាល័យអនតរជាតិ ” សាំធៅធៅធលើការយិាល័យកមមសិទធិបញ្ញា អនតរជាតិ ។ 
“ អគគនាយក ” សាំធៅធៅធលើអគគនាយកថ្នអងគការ ។ 
“ សហភាពពិធសស ” សាំធៅធៅធលើសហភាពទីរកុងទាធអដដលបានបធងកើតធទបើងធោយកិចា 
រពមធរពៀងទីរកុងទាធអ ចុុះថ្ថៃទី៦ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩២៥ សតីពីការតមកល់ជាអនតរជាតិថ្នគាំនូរ 
ឧសាហកមម  និងរតវូបានរកាធោយចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤និងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ចាប់បដនថមឆ្ន ាំ 
១៩៦១ និងធោយចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ។ 
 

មាក្ា២ 
[ សននិបាត ] 

១- 
 ក- សហភាពពិធសសរតូវមានសននិបាតមួយ ដដលរមួមានរបធទសទាំងទាយដដល 
បានផតល់សច្ចា ប័ន ឬចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ។ 
 ែ- រោា ភិបាលថ្នរបធទសនីមួយៗរតូវតាំណាងធោយរបតិភូមួយរបូ ដដលអាចអម 
ធោយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកា និងអនកជាំនាញមួយចាំនួន ។ 
 គ- ការចាំណាយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជាបនទុករបស់រោា ភិបាលដដលដតងាាំង 
គណៈរបតិភូធនុះ ។ 
២- 
 ក- សននិបាតរតូវៈ 

(i) ពិភាការាល់បញ្ញា ទាំងអស់ដដលទក់ទងនឹងការរកានិងការអភិវឌ្ឍន៍ 
ថ្នសហភាពពិធសស និងការអនុវតតន៍កិចារពមធរពៀងធនុះ ។ 

(ii) ដណនាាំការយិាល័យអនតរជាតិអាំពីការធរៀបចាំសននិសីទដកដរប ធោយ 
ពិច្ចរណាធលើមតិធយាបល់ថ្នរបធទសទាំងទាយកនុងសហភាពពិ 
ធសស ដដលមិនបានផតល់សច្ចា ប័នឬចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញ 
បដនថមធនុះ ។ 

(iii) ដកសរមលួបទបញ្ញា  រមួបញ្ាូ លទាំងការកាំណត់បរមិាណថ្នកថ្រមពាក់ 
ព័នធនឹងការតមកល់ជាអនតរជាតិថ្នគាំនូរឧសាហកមម ។ 
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(iv) រតួតពិនិតយ និងអនុម័តរបាយការណ៍ និងសកមមភាពរបស់អគគនាយក 
ដដលទក់ទងនឹងសហភាពពិធសស ធហើយដណនាាំាមការច្ចាំបាច់ 
ដល់អគគនាយក ទក់ទងនឹងបញ្ញា ថ្នសមតថកិចារបស់សហភាពពិ 
ធសស ។ 

(v) កាំណត់កមមវធីិនិងអនុម័តថវកិារពីរឆ្ន ាំមតងថ្នសហភាពពិធសស និង 
អនុម័តការបិទបញ្ា ីគណនី ។ 

(vi) អនុម័តបទបញ្ញា សតីពីហិរញ្ាវតថុរបស់សហភាពពិធសស ។ 
(vii) បធងកើតគណៈកមាម ធិការជាំនាញនិងរកមុការងារដដលច្ចាំបាច់ធដើមបី 

សធរមចធោលបាំណងរបស់សហភាពពិធសស ។ 
(viii) កាំណត់ឱ្យចូលរមួកនុងកិចារបជុាំ កនុងឋានៈជាអនកសធងកតការណ៍ចាំធពាុះ 

របធទសដដលមិនដមនជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសស និងអងគការ 
អនតររោា ភិបាលនិងអងគការអនតរជាតិមិនដមនរោា ភិបាល ។ 

(ix) អនុម័តវធិោធនកមមមារា២ ដល់ មារា៥ ។ 
(x) ច្ចត់វធិានការសមស្សបធផេងធទៀតធដើមបីសធរមចធោលបាំណងរបស់ 

សហភាពពិធសស ។ 
(xi) បាំធពញមុែងារធផេងធទៀតដដលស្សបាមចាប់បដនថមធនុះ ។ 

ែ- ចាំធពាុះបញ្ញា ដដលពាក់ព័នធនឹងផលរបធយាជន៍ផងដដរ របស់សហភាពធផេង 
ធទៀតដដលរគប់រគងធោយអងគការ សននិបាតរតូវធធវើការសធរមច បនាទ ប់ពីបានោត ប់ធយាបល់ 
របស់ គណៈកមាម ធិការសរមបសរមលួថ្នអងគការ ។ 
៣- 
 ក- របធទសនីមួយៗជាសមាជិកថ្នសននិបាតមានសាំធលងធឆ្ន តដតមួយ ។ 
 ែ- កូរ  មុថ្នសននិបាតរតូវមានចាំនួនពាក់កណាត លថ្នរបធទសជាសមាជិក ។ 
 គ - ថវីធបើមានដចងកនុងបទបបញ្ាតតិថ្នអនុកថាែណឌ (ែ)ក៏ធោយ កនុងសម័យរបជុាំនីមួយ 
ៗ របសិនធបើចាំនួនរបធទសតាំណាងមានតិចជាងមួយភាគពីរ(១/២) ប ុដនតធសមើឬធរចើនជាងមួយ 
ភាគបី(១/៣)ថ្នរបធទសជាសមាជិកទាំងទាយថ្នសននិបាត សននិបាតអាចធធវើធសចកតី 
សធរមចបាន ប ុដនតធសចកតីសធរមចទាំងធនុះ រតូវយកមកអនុវតតបានដតកនុងករណីបានបាំធពញ 
លកខែណឌ កាំណត់ដូចខាងធរកាម ធលើកដលងដតធសចកតីសធរមចធនាុះទក់ទងជាមួយនីតិ 
វធីិរបស់សននិបាតផ្ទទ ល់ ។ ការយិាល័យអនតរជាតិរតូវជូនដាំណឹងអាំពីធសចកតីសធរមចធនុះ 
ធៅរបធទសសមា ជិកសននិបាតទាំងទាយដដលោម នវតតមាន និងរតូវអធញ្ា ើញរបធទសទាំង 
ធនុះឱ្យធបាុះធឆ្ន តជាោយលកខណ៍អកេរ ឬធបាុះធឆ្ន តអនុបបវាទ កនុងរយៈធពលបី(៣)ដែ 
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ច្ចប់ពីថ្ថៃជូនដាំណឹង ។ ធបើផុតរយៈធពលធនុះ របសិនធបើចាំនួនថ្នរបធទសដដលបានធបាុះ 
ធឆ្ន តឬធបាុះធឆ្ន តអនុបបវាទ  ធសមើនឹងចាំនួនដដលែវុះ សរមាប់កូរ  មុកនុងសម័យរបជុាំ ធសចកតី 
សធរមចធនុះនឹងអាចយកមកអនុវតតបាន ឱ្យដតបានរគប់សាំធលងភាគធរចើនដដលរតូវការ ។ 
 ឃ- ធលើកដលងដតបទបបញ្ាតតិថ្នមារា៨(២) ធសចកតីសធរមចថ្នសននិបាតរតូវធធវើធទបើង 
ធោយសាំធលងពីរភាគបី(២/៣) ថ្នសាំធលងធឆ្ន តដដលបានធបាុះ ។ 
 ង- អនុបបវាទមិនរតូវច្ចត់ទុកជាសាំធលងធឆ្ន តធទ ។ 
 ច- របតិភូមាន ក់អាចតាំណាង ធហើយធបាុះធឆ្ន តបានកនុងនាមរបធទសដតមួយគត់ ។ 
 ឆ- របធទសទាំងទាយថ្នសហភាពពិធសសដដលមិនដមនជាសមាជិកសននិបាតរតូវ 
អនុញ្ញា តឱ្យចូលរមួរបជុាំកនុងឋានៈជាអនកសធងកតការណ៍ ។ 
៤-  
 ក- សននិបាតរតូវរបជុាំជាោមញ្ាធរៀងរាល់ពីរឆ្ន ាំមតង ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អគគនា 
យក ធហើយធបើោម នករណីពិធសស រតូវរបជុាំកនុងធពលនិងកដនលងដូចោន នឹងមហាសននិបាត 
របស់អងគការ ។ 
 ែ- ាមសាំធណើ សុាំពីរបធទសជាសមាជិកសននិបាតចាំនួនមួយភាគបួន(១/៤) សននិបាត 
រតូវរបជុាំជាវោិមញ្ាបាន ាមការធកាុះរបជុាំរបស់អគគនាយក ។  
 គ- រធបៀបវារៈថ្នការរបជុាំនីមួយៗរតូវធរៀបចាំធោយអគគនាយក ។  
៥- សននិបាតរតូវអនុម័តបទបញ្ញា ថ្ផទកនុងរបស់ែលួន ។ 
 

មាក្ា៣ 
 [ ការយិាល័យអនតរជាតិ ] 

១- 
 ក- ការតមកល់ជាអនតរជាតិថ្នគាំនូរឧសាហកមម រពមទាំងករណីយកិចាទាំងទាយ 
ដដលពាក់ព័នធ ក៏ដូចជាការងាររដាបាលធផេងធទៀតរបស់សហភាពពិធសស រតូវបាំធពញធោយ 
ការយិាល័យអនតរជាតិ ។ 
 ែ- ជាពិធសស ការយិាល័យអនតរជាតិរតូវធរៀបចាំការរបជុាំ និងរតូវបាំធរ ើការងារជាធលខា 
ធិការោា នសរមាប់សននិបាត និងសរមាប់គណៈកមាម ធិការជាំនាញនិងរកុមការងារដដលអាច 
នឹងបធងកើតធទបើងធោយសននិបាត ។ 
 គ- អគគនាយករតវូជានាយករបតិបតតិថ្នសហភាពពិធសសនិងជាតាំណាងសហភាពពិ 
ធសស ។ 
២- អគគនាយក និងបុគគលិកណាមាន ក់ដដលរតូវច្ចត់ាាំងធោយអគគនាយករតូវចូលរមួរាល់កិចា  
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របជុាំរបស់សននិបាត  និងរបស់គណៈកមាម ធិការជាំនាញ     ឬរកុមការងារដដលនឹងអាចបធងកើត 
ធទបើងធោយសននិបាត ដតោម នសិទធិធបាុះធឆ្ន តធទ ។ អគគនាយក ឬបុគគលិកណាមាន ក់ដដល 
រតូវច្ចត់ាាំងធោយអគគនាយក គឺជាធលខាធោយសវ័យរបវតតិរបស់អងគភាពទាំងធនាុះ ។ 
៣- 
 ក- ាមធសចកតីដណនាាំរបស់សននិបាត ការយិាល័យអនតរជាតិរតូវធរៀបចាំសននិសីទដក 
ដរបបទបបញ្ាតតិថ្នកិចារពមធរពៀង ។ 
 ែ- ការយិាល័យអនតរជាតិអាចរបឹកាជាមួយអងគការអនតររោា ភិបាលនិងអងគការអនតរ 
ជាតិមិនដមនរោា ភិបាល ពាក់ព័នធនឹងការធរៀបចាំសននិសីទដកដរបធនុះ ។ 
 គ- អគគនាយកនិងបុគគលដដលរតូវច្ចត់ាាំងធោយអគគនាយក រតូវចូលរមួកនុងកិចាពិ  
ភាកាកនុងសននិសីទទាំងធនាុះ ដតោម នសិទធិធបាុះធឆ្ន តធទ ។ 
៤- ការយិាល័យអនតរជាតិរតូវអនុវតតការងារធផេងៗធទៀតដដលបានរបគល់ឱ្យ ។ 
 

មាក្ា៤ 
[ ហិរញ្ាវតថុ ] 

១-  
 ក- សហភាពរតូវមានថវកិារបស់ែលួន ។ 
 ែ- ថវកិារបស់សហភាពពិធសសរមួមានែទង់ចាំនូលនិងែទង់ចាំណាយផ្ទទ ល់របស់សហ 
ភាពពិធសស វភិាគទនចាំធពាុះថវកិាសរមាប់ការចាំណាយរមួរបស់សហភាព និងធបើមាន 
ចាំនួនទឹករបាក់ដដលមានកនុងថវកិាថ្នសននិសីទរបស់អងគការ ។  
 គ- ការចាំណាយដដលមិនដមនជាចាំណាយផ្ទត ច់មុែរបស់សហភាពពិធសសប ុដនតជា 
ការចាំណាយរបស់សហភាពមួយឬធរចើនធផេងធទៀត ដដលសថិតធរកាមការរគប់រគងរបស់អងគ 
ការ រតូវច្ចត់ទុកជាចាំណាយរមួរបស់សហភាព ។ ចាំដណកថ្នសហភាពពិធសសកនុងែទង់ចាំ 
ណាយរមួធនុះ រតូវសមាមារតនឹងផលរបធយាជន៍ដដលសហភាពពិធសសទទួលបានកនុង 
ចាំណាយធនាុះ ។ 
២- ថវកិារបស់សហភាពពិធសសរតូវបធងកើតធទបើងធោយដផែកធលើតរមូវការសរមបសរមលួ 
ជាមួយថវកិាថ្នសហភាពធផេងធទៀតដដលរគប់រគងធោយអងគការ ។ 
៣- ថវកិារបស់សហភាពពិធសសទទួលបានពីរបភពនានាដូចខាងធរកាមៈ 

(i)  កថ្រមថ្នការតមកល់ជាអនតរជាតិនិងកថ្រមធផេងៗធទៀតរពមទាំងថ្ថលឈនួលធសវា 
កមមធផេងៗធទៀតដដលផតល់ឱ្យធោយការយិាល័យអនតរជាតិទក់ទងនឹងសហភាពពិធសស  
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(ii)  ការលក់ ឬោភការ ពីការធបាុះពុមពផាយរបស់ការយិាល័យអនតរជាតិពាក់ 
ព័នធនឹងសហភាពពិធសស  

(iii)  អាំធណាយ អចា័យទន និងឧបតថមភធន 
(iv) ការជួល ការរបាក់ និងចាំណូលធផេងៗធទៀត  

៤- 
 ក- បរមិាណថ្នកថ្រមដូចមានដចងកនុងកថាែណឌ (៣)(i) រតូវកាំណត់ធោយសននិបាត 
ាមសាំធណើ របស់អគគនាយក ។ 
 ែ-  បរមិាណថ្នកថ្រមធនុះ រតូវដតកាំណត់ដបបធនុះធដើមបីឱ្យ ចាំណូលរបស់សហភាព 
ពិធសសដដលបានពីកថ្រមនិងរបភពធផេងៗធទៀត យា ងធហាចណាស់រតូវដតរគប់រោន់ធដើមប ី
រគប់រគងការចាំណាយរបស់ការយិាល័យអនតរជាតិពាក់ព័នធនឹងសហភាពពិធសស ។  
 គ- របសិនធបើថវកិាមិនរតូវបានអនុម័តមុនការច្ចប់ធផតើមថ្នរយៈធពលហិរញ្ាវតថុថមីធទ 
ថវកិាធនុះ រតូវដតមានករមិតធសមើោន ធៅនឹងថវកិាឆ្ន ាំមុន ដូចមានដចងកនុងបទបញ្ញា ហិរញ្ាវតថុ ។ 
៥- ធលើកដលងបទបបញ្ាតតិថ្នកថាែណឌ (៤)(ក) បរមិាណថ្នកថ្រមនិងថ្ថលឈនួលធសវាកមមធផេង 
ៗដដលបានផតល់ឱ្យធោយការយិាល័យអនតរជាតិពាក់ព័នធនឹងហភាពពិធសស រតូវធធវើធទបើង 
និងរតូវរាយការណ៍ជូនសននិបាតធោយអគគនាយក ។  
៦- 
 ក- សហភាពពិធសសរតវូមានមូលនិធិទុនបងវិលដដលរតូវបធងកើតធទបើងធោយចាំណូល 
ដដលធលើស និង របសិនធបើចាំនួនដដលធលើសធនុះមិនរគប់រោន់ ធោយការបង់របាក់សរបុរមួ 
ដតមួយពីរបធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសស ។ របសិនធបើមូលនិធិធនុះ មិនរគប់រោន់ 
សននិបាតអាចសធរមចបធងកើនមូលនិធិធនុះបាន ។ 
 ែ- បរមិាណថ្នការបង់កថ្រមដាំបូងរបស់របធទសនីមួយៗចាំធពាុះមូលនិធិធនុះ  ឬ 
ចាំធពាុះការចូលរមួរបស់ែលួនកនុងការបធងកើនមូលនិធិ រតូវសមាមារតនឹងវភិាគទនថ្នរបធទស 
ធនុះដដលជាសមាជិកថ្នសហភាពទីរកងុបា រសីសតីពីកិចាការពារកមមសិទធិឧសាហកមម ចាំធពាុះ 
ថវកិាថ្នសហភាពធនុះសរមាប់ឆ្ន ាំថ្នការបធងកើតមូលនិធិធនុះ ឬសរមាប់ឆ្ន ាំថ្នការសធរមច 
បធងកើនមូលនិធិ។ 
 គ- សមារត និងរយៈថ្នការបង់របាក់រតូវកាំណត់ធោយសននិបាតាមសាំធណើ  
របស់អគគនាយក និងបនាទ ប់ពីបានោត ប់ធយាបល់របស់គណៈកមាម ធិការសរមបសរមលួថ្ន 
អងគការ ។  
៧ - 
 ក- ធៅកនុងកិចារពមធរពៀងទីោន ក់ការ ដដលបានចុុះជាមួយរបធទសដដលអងគការោក់  
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ទីោន ក់ការធៅធលើទឹកដីរបធទសធនាុះ រតូវដចងថា ធៅធពលណាដដលមូលនិធិទុនបងវិលមិន 
រគប់រោន់ របធទសធនុះរតូវបង់របាក់ជាមុន ។ ចាំនួនថ្នរបាក់បង់ជាមុន  និងលកខែណឌ ថ្នការ   
បង់ជាមុន រតូវកាំណត់ធោយកិចារពមធរពៀងធោយដទបកពីោន រវាងរបធទសធនុះនិងអងគការ 
ាមករណីនីមួយៗ ។ 
 ែ-  របធទសដូចមានដចងកនុងអនុកថាែណឌ (ក) និងអងគការ  រតូវមានសិទធិបដិធសធ 
កាតពវកិចាបង់របាក់ជាមុន ធោយធសចកតីជូនដាំណឹងជាោយលកខណ៍អកេរ។ ការបដិធសធ 
ធនុះ រតូវមានអានុភាពកនុងរយៈធពលបី(៣)ឆ្ន ាំ បនាទ ប់ពីបាំណាច់ឆ្ន ាំថ្នការជូនដាំណឹង ។  
៨- សវនកមមគណនី រតូវធធវើធទបើងធោយរបធទសមួយឬធរចើនថ្នសហភាពពិធសស ឬធោយ 
សវនករខាងធរៅ ដូចមានដចងកនុងបទបញ្ញា ហិរញ្ាវតថុ ។ សវនករ រតូវច្ចត់ាាំងធោយសននិ 
បាត ធោយមានការយល់រពមពីសវនករធនុះ ។ 
 

មាក្ា៥ 
 [ វធិោធនកមមមារា២ ដល់មារា៥ ] 

 
១- សាំធណើ សុាំវធិោធនកមមថ្នចាប់បាំធពញ បដនថមធនុះអាចរតូវផតួចធផតើមគាំនិតធោយរបធទស 
សមាជិកណាមួយថ្នសននិបាត ឬធោយអគគនាយក ។ សាំធណើ ធនុះរតូវជូនដាំណឹងធោយ 
អគគនាយកធៅកាន់របធទសដដលជាសមាជិកសននិបាត យា ងធហាចណាស់កនុងរយៈធពល 
របាាំមួយ(៦) ដែ មុនធពលសននិបាតធលើកសាំធណើ ធនុះមកពិច្ចរណា ។ 
២- វធិោធនកមមដូចមានដចងកនុងកថាែណឌ (១) រតូវអនុម័តធោយសននិបាត ។ ការអនុម័ត 
ធនុះទមទរឱ្យមានសាំធលងធឆ្ន តបីភាគបួន(៣/៤) ដតវធិោធនកមមមារា២ និងកថាែណឌ  
ធនុះ ទមទរឱ្យមានសាំធលងធឆ្ន តបួនភាគរបាាំ(៤/៥) ។ 
៣- វធិោធនកមមណាមួយដូចមានដចងកនុងកថាែណឌ (១) រតូវចូលជាធរមានកនុងរយៈធពល 
មួយ(១)ដែ បនាទ ប់ពីអគគនាយកទទួលបានធសកតីជូនដាំណឹងថ្នការយល់រពម ដដលបានធធវើ 
ធទបើងស្សបាមរដាធមមនុញ្ាថ្នរបធទសធរៀងៗែលួន ធោយរបធទសបីភាគបួន(៣/៤) ដដលជា 
សមាជិកសននិបាតធហើយមានវតតមានធៅធពលអនុម័តវធិោធនកមមធនុះ ។ វធិោធនកមម 
ណាមួយដដលរតូវបានទទួលយក មានអានុភាពចងរបធទសទាំងទាយដដលជាសមាជិក 
សននិបាត ធៅធពលដដលវធិោធនកមមទាំងធនាុះចូលជាធរមាន ឬកាល យជាសមាជិកនា 
ធពលធរកាយ ។ 
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មាក្ា៦ 
[ វធិោធនកមមចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ និងចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ ] 

 
១-  
 ក- ការធយាងកនុងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ដល់ “ ការយិាល័យអនតជាតិកមមសិទធិឧសាហ  
កមមទីរកងុដប៊ែន ”   “ ការយិាល័យអនតរជាតិទីរកុងដប៊ែន ” ឬក៏ “ ការយិាល័យអនតរជាតិ ”   ររូវ 
បកស្រាយថាជាការយោងដល់ ការោិល័យអនតរជារិដូចមានចចងកនុងមារា១ ននចាប់ 
បំយេញបចនែមយនេះ ។  
 ខ- មារា ១៥ ននចាប់ឆ្ន ំ១៩៣៤ ររូវបាននិរាករណ៍ ។ 

 គ- វយិាធនកមមណាមួយននបទបញ្ជា ដូចមានចចងកនុងមារា២០ ននចាប់ឆ្ន ំ ១៩៣៤ 
ររូវយធវើយទបើងស្ររបាមនីរិវធីិចដលបានកំណរ់ាមមារា២(២)(ក)(iii) និងមារា២(៣)(ឃ)  
។ 

 ឃ-កនុងមារា២១ននចាប់ឆ្ន ំ១៩៣៤ ពាកយ “ បានដកដរបកនុងឆ្ន ាំ១៩២៨” រតូវបាន 
ជាំនួសធោយពាកយថា “ សតីពីកិចាការពារោន ថ្ដអកេរោស្រសតនិងសិលបៈ ” វញិ ។ 

 ង- ការយោងកនុងមារា២២ននចាប់ឆ្ន ំ១៩៣៤ដល់មារា១៦ ១៦រទួន និងមារា 
១៧រទួន នន “ អនុសញ្ញា ទូធៅ ” រតូវបកស្ោយ ថាជាការធយាងដល់បទបបញ្ាតតិទាំងទាយ 
ថ្នចាប់ទីរកុងសតុកែុល ថ្នអនុសញ្ញា ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចាការពារកមមសិទធិឧសាហកមម  
ដដលទក់ទងនឹងមារា១៦ មារា១៦សទួន និងមារា១៧សទួនថ្នចាប់មុនៗ របស់ 
អនុសញ្ញា  ទីរកុងបា រសីកនុងចាប់សតុកែុលធនុះ ។ 
២-  
 ក- ការផ្ទល ស់បតូរណាមួយថ្នកថ្រមដូចមានដចងកនុងមារា៣ ថ្នចាប់បដនថមឆ្ន ាំ ១៩៦១ 
រតូវធធវើធទបើងស្សបាមនីតិវធីិដដលបានកាំណត់ាមមារា ២(២)(ក)(iii)  និង ២(៣)(ឃ) ។ 

 ែ- មារា៤(១)ថ្នចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១  និងពាកយថា “ យៅយេលចដលមូលនិធិបំរងុ 

បានយកើនដល់ចំនួនយនេះ” កនុងមារា៤(២) ររូវនិរាករណ៍ ។ 

 គ- ការធយាងកនុងមារា៦(២) ថ្នចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ ដល់ មារា១៦ និង១៦សទួន 
ថ្នអនុសញ្ញា ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចាការពារកមមសិទធិឧសាហកមមរតូវបកស្ោយថា ជាការ 
ធយាងដល់ បទបបញ្ាតតិទាំងទាយថ្នចាប់ទីរកងុសតុកែុលថ្នអនុសញ្ញា ធនុះ ដដលទក់ទង 
នឹងមារា១៦ និង១៦សទួនថ្នចាប់មុនៗរបស់អនុសញ្ញា ទីរកងុបា រសី កនុងចាប់ទីរកងុសតុក 
ហូម ។ 
 ឃ- ការធយាងកនុងកថាែណឌ ៧(១) និងកថាែណឌ ៧(៣) ថ្នចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ 
ដល់ រោា ភិបាលថ្នសហព័នធសវីស រតូវបកស្ោយថាជាការធយាងដល់ អគគនាយក ។ 
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មាក្ា៧ 
[វធិោធនកមមចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ] 

 
១- ការធយាងកនុងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ដល់ “ការយិាល័យថ្នសហភាពអនតរជាតិសតីពីកិចាការពារ 
កមមសិទធិឧសាហកមម” ឬ “ការយិាល័យអនតរជាតិ” រតូវបកស្ោយថាជាការធយាងដល់ 
ការយិាល័យអនតរជាតិដូចមានដចងកនុងមារា១ ថ្នចាប់ចាំធពញបដនថមធនុះ ។ 
២- មារា១៩ ២០ ២១ និងមារា២២ ថ្នចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ រតូវនិរាករណ៍ ។ 
៣-ការធយាងកនុងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ដល់ រោា ភិបាលថ្នសហព័នធសវីស រតូវបកស្ោយថាជា 
ការធយាងដល់ អគគនាយក ។ 
៤- កនុងមារា២៩ ថ្នចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ពាកយ “រពឹតតិបរត”      (កថាែណឌ ២៩(១))       និងពាកយ  
“ ថ្នគណៈ កមាម ធិការគាំនូរអនតរជាតិឬ ” ( កថាែណឌ ២៩(២))  រតូវបានលុបធច្ចល ។ 
 

មាក្ា៨ 
[ ការផតល់សច្ចា ប័ន និងការចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញបដនថម ] 

១-  
 ក- មុនថ្ថៃទី១៣ ដែមករា ឆ្ន ាំ១៩៦៨ របធទសទាំងទាយដដលបានផតល់សច្ចា ប័ន 
ចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ឬចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ និងរបធទសទាំងទាយដដលបានចូលជាសមាជិកយា ង 
ធហាចណាស់ថ្នចាប់មួយកនុងចាំធណាមចាប់ទាំងពីរធនុះ អាចចុុះហតថធលខានិងផតល់សច្ចា  
ប័នធលើចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ឬអាចចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ។ 
 ែ- ការផតល់សច្ចា ប័នឬការចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បាំធពញបដនថមធនុះធោយរបធទស 
ដដលបានចងភាា ប់ធោយចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ដដលមិនបានចងភាា ប់ផងដដរធោយចាប់បដនថម 
ឆ្ន ាំ១៩៦១  តរមូវឱ្យផតល់សច្ចា ប័ន ឬចូលជាសមាជិកថ្នចាប់បដនថមឆ្ន ាំ១៩៦១ ជាសវ័យ 
របវតតិ ។  
២- លិែិតតុបករណ៍ថ្នការផតល់សច្ចា ប័ននិងការចូលជាសមាជិករតូវតមកល់ជូនអគគនាយក ។  
 

មាក្ា៩ 
[ ការចូលជាធរមានថ្នចាប់បាំធពញបដនថម] 

 
១- ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះរតូវចូលជាធរមានកនុងរយៈបី(៣)ដែ បនាទ ប់ពីការតមកល់លិែិតតុប  
ករណ៍ថ្នការផតល់សច្ចា ប័នឬការចូលជាសមាជិកទីរបាាំ   ចាំធពាុះរបាាំរបធទសដាំបូងដដលបាន  
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តមកល់លិែិតតុបករណ៍ថ្នការផតល់សច្ចា ប័នឬការចូលជាសមាជិករបស់ែលួន ។ 
២- ចាំធពាុះរបធទសណាមួយធផេងធទៀត ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ រតូវចូលជាធរមានកនុងរយៈ 
ធពលបី(៣)ដែ បនាទ ប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការជូនដាំណឹងអាំពីការផតល់សច្ចា ប័ន ឬការចូលជា 
សមាជិកធោយអគគនាយក ធលើកដលងដតកាលបរធិចឆទបនាទ ប់បានបងាា ញធៅកនុងលិែិត 
តុបករណ៍ថ្នការផតល់សច្ចា ប័នឬការចូលជាសមាជិក ។ កនុងករណីធរកាយធនុះ ចាប់បាំធពញ 
បដនថមធនុះរតូវចូលជាធរមានចាំធពាុះរបធទសធនាុះ ាមកាលបរធិចឆទដដលបានកាំណត់ ។ 
 

មាក្ា១០ 
[ កាទទួលយកជាសវយ័របវតតិនូវបទបបញ្ាតតិមួយចាំនួនធោយរបធទសមួយចាំនួន] 

 
១- ធលើកដលងបទបបញ្ាតតិថ្នមារា៨និងកថាែណឌ ដូចខាងធរកាម របធទសណាមួយដដល 
មិនបានផតល់សច្ចា ប័នឬចូលជាសមាជិកចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ រតូវចងភាា ប់ធោយចាប់បដនថម 
ឆ្ន ាំ១៩៦១ និងធោយមារា១ដល់មារា៦ថ្នចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ច្ចប់ពីកាលបរធិចឆទ 
ថ្នការចូលជាសមាជិករបស់ែលួនធៅនឹងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៣៤ដដលចូលជាធរមាន ឱ្យដតាម 
កាលបរធិចឆទធនុះ របសិនធបើ ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះមិនទន់ចូលជាធរមានធៅាមមារា 
៩(១) បនាទ ប់មករបធទសធនុះនឹងរតូវចងភាា ប់ធោយមារាទាំងធនុះ ថ្នចាប់បាំធពញបដនថមដត 
ច្ចប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នចាប់បាំធពញបដនថម ាមមារា៩(១)ដតប ុធណាណ ុះ 
។ 
២-ធលើកដលងបទបបញ្ាតតិថ្នមារា៨និងកថាែណឌ មុន របធទសណាមួយដដលមិនបានផតល់ 
សច្ចា ប័នឬចូលជាសមាជិកចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ រតូវចងភាា ប់ធោយមារា១ដល់មារា៧ថ្ន 
ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ច្ចប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការផតល់សច្ចា ប័នឬចូលជាសមាជិករបស់ 
ែលួន ធៅនឹងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៦០ដដលចូលជាធរមាន ឱ្យដតាមកាលបរធិចឆទធនុះ របសិនធបើ 
ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះមិនទន់ចូលជាធរមានធៅាមមារា៩(១) បនាទ ប់មករបធទសធនុះ 
នឹងរតូវចងភាា ប់ធោយមារាទាំងធនុះថ្នចាប់បាំធពញបដនថម ដតច្ចប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការ 
ចូលជាធរមានថ្នចាប់បាំធពញបដនថមាមមារា៩(១)ដតប ុធណាណ ុះ ។  

 
មាក្ា១១ 

[ ការចុុះហតថធលខា។ល។ថ្នចាប់បាំធពញបដនថម ] 
 
១-  
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 ក- ចាប់បដនថមធនុះរតូវចុុះហតថធលខាជាឯកោរដតមួយ ជាភាោបារាាំង និងរតវូ 
តមកល់ជូនរោា ភិបាលថ្នរបធទសស៊ែុយដអ៊ែត ។ 
 ែ- អតថបទផលូវការនានានឹងរតូវធធវើធទបើងធោយអគគនាយក  បនាទ ប់ពីពិភាកាជាមួយ 
នឹងរោា ភិបាលដដលពាក់ព័នធ ជាភាោធផេងៗធទៀតដដលសននិបាតអាចកាំណត់ ។ 
២- ចាប់បាំធពញបដនថមធនុះធៅដតធបើកចាំហសរមាប់ការចុុះហតថធលខា ធៅទីរកងុសតុកែុល 
រហូតដល់ថ្ថៃទី១៣ ដែមករា ឆ្ន ាំ១៩៦៨ ។ 
៣- អគគនាយករតូវបញ្ាូ នចាប់ចមលងពីរចាប់ ថ្នអតថបទដដលបានចុុះហតថធលខាថ្នចាប់បាំ 
ធពញបដនថមធនុះ ដដលបញ្ញា ក់ថារតឹមរតូវធោយរោា ភិបាលរបធទសស៊ែុយដអ៊ែតធៅរោា ភិបាល 
ថ្នរបធទសទាំងអស់កនុងសហភាពពិធសស និងធៅរោា ភិបាលថ្នរបធទសធផេងធទៀតាម 
ការធសនើសុាំ ។  
៤- អគគនាយករតូវចុុះបញ្ា ីចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ ធៅធលខាធិការោា នថ្នអងគការសហរប 
ជាជាតិ ។ 
៥- អគគនាយករតូវជូនដាំណឹងដល់រោា ភិបាលថ្នរបធទសទាំងអស់កនុងសហភាពពិធសសអាំពី 
ការចុុះហតថធលខា ការតមកល់លិែិតតុបករណ៍ថ្នការផតល់សច្ចា ប័នឬការចូលជាសមាជិក 
ការចូលជាធរមាន និងធសចកតីជូនដាំណឹងធផេងធទៀតទាំងអស់ដដលពាក់ព័នធ   ។  
 

មាក្ា១២ 
 [អនតរបបញ្ាតតិ ] 

 
 រហូតដល់អគគនាយកដាំបូងចូលកាន់តាំដណង ការធយាងកនុងចាប់បាំធពញបដនថមធនុះ 
ដល់ការយិាល័យអនតរជាតិថ្នអងគការ ឬដល់អគគនាយក រតូវបកស្ោយថាជាការធយាង 
ដល់ការយិាល័យថ្នសហភាពដដលបានបធងកើតធទបើងធោយអនុសញ្ញា ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចា 
ការពារកមមសិទធិឧសាហកមម ឬនាយកការយិាល័យ ាមករណីនីមួយៗ ។ 


