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សន្ធិសញ្ញា ទកី្រងុប ៉េក ាំងសតពីីករសម្តតងបោតទសសន្៍ 
មាតិក 

 ុពវរថា 
មារា១: ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសញ្ញា និងសនធិសញ្ញា ផ្ផេងផ្ទៀត 
មារា២: និយមន័យ 
មារា៣: អនកទទួលផលពីកិចចការពារ 
មារា៤: របរពឹតតកមមជាតិ 
មារា៥: សិទិធសីលធម៌ 
មារា៦: សិទិធផ្បតិកភណ្ឌ របស់អនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលមិនបានថត

បញ្ចូ ល 
មារា៧: សិទិធផលិតផ្ឡើងវញិ 
មារា៨: សិទិធម្ចកចាយ 
មារា៩: សិទិធជួល 
មារា១០: សិទិធដាក់ផាយការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ ល 
មារា១១: សិទិធផាយាមទូរផាយនិងផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ 
មារា១២: ការផ្ផទរសិទិធ 
មារា១៣: ការករមិតនិងការផ្លើកម្លង 
មារា១៤: រយៈផ្ពលននកិចចការពារ 
មារា១៥: កាតពវកិចចចំផ្ពាោះវធិានការបផ្ចចកវជិាា  
មារា១៦: កាតពវកិចចចំផ្ពាោះសិទិធរគប់រគងព័ត៌មាន 
មារា១៧: លកខខណ្ឌ ទរមង់ 
មារា១៨: ខរកាសិទិធ និងផ្សចកតីជូនែំណឹ្ង 
មារា១៩: ការអនុវតតកនុងផ្ពលផ្វលា 
មារា២០: បទបបញ្ាតតិចំផ្ពាោះការអនុវតតសិទិធ 
មារា២១: សននិបាត 
មារា២២: ការយិាល័យអនតរជាតិ 
មារា២៣: លកខខណ្ឌ ផ្ែើមបីកាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា  

                                                           

 សនធិសញ្ញា ននេះររូវបានអនុម័រនោយសននិសីទកាទូរសតីពីកិច្ចការពារការសម្មតងនោរទសសន៍នៅទីរកុង 
ន ៉េកាាំងចុ្េះថ្ងៃទី២៤ ម្ែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
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មារា២៤: សិទិធនិងកាតពវកិចចាមសនធិសញ្ញា  
មារា២៥: ការចុោះហតថផ្លខាផ្លើសនធិសញ្ញា  
មារា២៦: ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា  
មារា២៧: កាលបរផិ្ចេទសុពលភាពផ្ែើមបីកាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា  
មារា២៨: ការរបកាសែកខលួនផ្ចញពីសនធិសញ្ញា  
មារា២៩: ភាសាកនុងសនធិសញ្ញា  
មារា៣០: កម្នលងតមកល់ 

 ុពវរថា 
ភាគីហតថផ្លខីទំងឡាយ 
 ផ្ដាយផ្ចតនា ផ្ែើមបីអភិវឌ្ឍនិងរកាកិចចការពារសិទិធអនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងផ្សាត-
ទសេន៍របស់ខលួន របកបផ្ដាយរបសិទិធភាពនិងឯកសណ្ឋា នភាពាមម្ែលអាចផ្ធវើផ្ៅបាន។ 
 ផ្ដាយយល់ផ្ឃើញអំពីសារៈសំខាន់ននអនុសាសន៍ចំផ្ពាោះកមមវធីិអភិវឌ្ឍ ម្ែលបានអនុ-
ម័តកនុងឆ្ន ំ២០០៧ ផ្ដាយមហាសននិបាតននអនុសញ្ញា សតីពីការបផ្ងកើតអងគការកមមសិទិធបញ្ញា
ពិភពផ្លាក ម្ែលមានផ្ោលផ្ៅផ្ែើមបធីានាថាការពិចារណ្ឋផ្ែើមបអីភិវឌ្ឍជាម្ផនកននកិចចការ
ទំងមូលរបស់អងគការ។ 
 ផ្ដាយទទួលសាគ ល់ នូវតរមូវការកនុងការបញ្ចូ លវធិានអនតរជាតិថមីៗផ្ែើមបីផតល់ែំផ្ណ្ឋោះ
ស្រសាយសមរមយចំផ្ពាោះបញ្ញា ម្ែលផ្កើតផ្ឡើងពីការអភិវឌ្ឍន៍ទក់ទងនឹង ផ្សែាកិចច សងគម 
វបបធម៌ និង បផ្ចចកវជិាា ។ 
 ផ្ដាយទទួលសាគ ល់ នូវឥទធិពលខាល ំងកាល ននការអភិវឌ្ឍន៍និងផ្ែើមបីឱ្យមានផ្ោលផ្ៅម្តមួ- 
យ ចំផ្ពាោះព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងបផ្ចចកវជិាា ចំផ្ពាោះការផលិតនិងការផ្របើរបាស់ ការសម្មតង
ផ្សាតទសេន៍។ 
 ផ្ដាយទទួលសាគ ល់ នូវតរមូវការផ្ែើមបរីកាឱ្យមានតុលយភាពរវាងសិទិធអនកសម្មតងចំផ្ពាោះ
ការសម្មតងផ្សាតទសេន៍របស់ខលួន និងផលរបផ្យាជន៍សាធារណ្ៈជនភាគផ្រចើន ជាពិផ្សស
ចំផ្ពាោះការអប់រ ំការស្រសាវរជាវ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មាន។ 
 ផ្ដាយទទួលសាគ ល់ថា សនធិសញ្ញា អងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាកសតីពីការសម្មតងនិង
ហវូណូ្រកាមម្ែលបានផ្ធវើផ្ៅទីរកងុហេឺម្ណ្វ  ចុោះនថៃទី២០ម្ខធនូឆ្ន ំ១៩៩៦មិនបានពរងីកកិចច- 
ការពារែល់អនកសម្មតង ចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាត- 
ទសេន៍របស់ខលួន។ 
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 ផ្ដាយផ្យាងាម ែំផ្ណ្ឋោះស្រសាយទក់ទងនឹងការសម្មតងផ្សាតទសេន៍ម្ែលបានអនុ- 
ម័តផ្ដាយសននិសីទកាទូត សតីពីបញ្ញា សិទិធអនកនិពនធនិងសិទិធរបហាក់របម្ហលមួយចំនួនចុោះ 
នថៃទី២០ម្ខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៦ 
 បានយល់រពមែូចខាងផ្រកាមៈ 

មាក្ា១ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសញ្ញា និងសនធិសញ្ញា ផ្ផេងផ្ទៀត 

 (១) សនធិសញ្ញា ផ្នោះមិនរតូវម្ចងផទុយពីកាតពវកិចចម្ែលមានស្រសាប់ ម្ែលភាគីហតថផ្លខី 
ទំងឡាយមានចំផ្ពាោះោន ផ្ៅវញិផ្ៅមក ាមសនធិសញ្ញា អងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក 
សតីពីការសម្មតងនិងហវូណូ្រកាម ឬអនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីកិចចការពារអនកសម្មតង ផលិតករ
ហវូណូ្រកាមនិងអងគភាពទូរផាយ ម្ែលបានផ្ធវើផ្ៅទីរកុងរ មមូចុោះនថៃទី២៦ ម្ខតុលាឆ្ន  ំ
១៩៦១។ 
 (២) កិចចការពារម្ែលផតល់ឱ្យាមសនធិសញ្ញា ផ្នោះ រតូវរកាែម្ែលនិងមិនរតូវផ្ធវើឱ្យបមោះ
ពាល់ែល់កិចចការពារសិទិធអនកនិពនធននសាន នែអកេរសាស្តសតនិងសិលបៈផ្ឡើយ។ ែូផ្ចនោះបទបប- 
ញ្ាតតិននសនធិសញ្ញា ផ្នោះមិនអាចរតូវបកស្រសាយ ម្ែលផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់កិចចការពារផ្នោះផ្ទ។ 
 (៣) សនធិសញ្ញា ផ្នោះមិនរតូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយសនធិសញ្ញា ណ្ឋមួយផ្ផេងពីសនធិ-
សញ្ញា អងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាកសតីពីការសម្មតងនិងហវូណូ្រកាម ឬក៏មិនរតូវបមោះពាល់ 
ែល់សិទិធនិងកាតពវកិចចម្ែលមានកនុងសនធិសញ្ញា ផ្ផេងផ្ទៀតផ្ឡើយ1,2។ 

មាក្ា២ 
និយមន័យ 

 កនុងផ្ោលបំណ្ងននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ: 

                                                           
1
 នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១: ររូវយល់ថាសនធិសញ្ញា ននេះមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់សិទិធនិង

ការពវកិច្ចណាមួយាមសនធិសញ្ញា អងគការកមមសិទិធ ញ្ញា ពិភពនោកសតីពីការសម្មតងនិងវូវូកូរកាម(WPPT) ឬការ ក 
ស្រោយរ ស់សនធិសញ្ញា ននេះ នវូើយររូវយល់ នតនទៀរថាកថាែកឌ (៣)មិន នងកើរឱ្យមានការពវកិច្ចណាមួយច្ាំនពាេះភាគី 
វូរថនលែីថ្នសនធិសញ្ញា ននេះនែើមបីផ្តល់សច្ចច  ័ន ឬចូ្លជាសមាជិកថ្នសនធិសញ្ញា អងគការកមមសិទិធ ញ្ញា ពិភពនោកសតីពីការ 
សម្មតងនិងវូវូកូរកាម ឬអនុនោមាម ទ បញ្ារតិណាមួយថ្នសនធិសញ្ញា ននេះ។ 

2
   នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១(៣): ររូវយល់ថាភាគីវូរថនលែីម្ែលជាសមាជិកថ្នអងគការ

ពាកិជជកមមពិភពនោក(WTO) ទទួលោគ ល់នូវនោលការក៍និងនោលនៅទាាំងអស់ថ្នកិច្ចរពមនរពៀងសតីពីទិែឋភាពពាកិ- 
ជជកមមទាក់ទងនឹងកមមសិទិធ ញ្ញា  នវូើយយល់ថាសនធិសញ្ញា ននេះមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់ ទ បញ្ារតិថ្នកិច្ចរពមនរពៀងសតីពីទិែឋ- 
ភាពពាកិជជកមមទាក់ទងនឹងកមមសិទិធ ញ្ញា (កិច្ចរពមនរពៀងTRIPS) និងយល់ថាសនធិសញ្ញា ននេះមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់ ទ- 
 បញ្ារតិថ្នកិច្ចរពមនរពៀងTRIPSនោយរា ់ ញ្ចូ ល  ៉េុម្នតមិនករមិរច្ាំនពាេះ ទ បញ្ារតិទាាំងឡាយទាក់ទងនឹងការអនុវរតផ្ទុយ 
នឹងការរ កួររ ម្ជង។ 
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 (ក) “ អនកសម្មតង” ជាសិលបៈករ អនកចផ្រមៀង តន្រនតីករ អនករបំា និងបុគគលផ្ផេងផ្ទៀតម្ែល 
ផ្ែើរតួ ផ្រចៀង សូរត ម្ថលងជំទស់ សម្មតងតួ បកស្រសាយ ឬសម្មតងសាន នែអកេរសាស្តសតឬ 
សិលបៈផ្ផេងផ្ទៀត ឬសម្មតងការបង្ហា ញរបំារបនពណី្3។ 
 (ខ) “ការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍” មានន័យថាជាការបញ្ចូ លរបូភាពមានចលនា ផ្ទោះ
បីមានឬោម នសផ្មលងឬនិមិតតសញ្ញា ននសផ្មលងក៏ផ្ដាយ ម្ែលអាចរតូវបានទទួល រតូវផលិត
ផ្ឡើងវញិឬរតូវផេពវផាយាមរយៈឧបករណ៍្ណ្ឋមួយ4 
 (គ) “ទូរផាយ” ជាការផាយាមមផ្ធាបាយឥតម្ខេផ្ែើមបីឱ្យសាធារណ្ៈជនទទួលបាន
នូវសផ្មលង ឬរបូភាព ឬរបូភាពនិងសផ្មលង ឬនិមិតតសញ្ញា ននសផ្មលងឬរបូភាព។ ការផាយ
ាមផ្កក យរណ្បក៏ជា“ទូរផាយ”ផងម្ែរ  ការផាយាមសញ្ញា ផ្លខកូែជា”ទូរផាយ”ផ្ៅ
ផ្ពលម្ែលមផ្ធាបាយននការផ្ដាោះផ្លខកូែ រតវូបានផតល់ឱ្យសាធារណ្ៈជនផ្ដាយអងគភាព
ទូរផាយ ឬផ្ដាយមានការយល់រពមពីអងគភាពផ្នោះ។ 
 (ឃ) “ការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ”ននការសម្មតងមានន័យថា ជាការផាយផ្ៅសាធារ- 
ណ្ៈជនាមមផ្ធាបាយផេពវផាយណ្ឋមួយននការសម្មតងម្ែលមិនបានថតបញ្ចូ ល ឬការ 
សម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ផ្រៅពីការផាយាមទូរ-
ផាយ។ កនុងបំណ្ងននមារា១១“ការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ” រតូវរាប់បញ្ចូ លទំងការ 
បផ្ងកើតការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ម្ែលអាចផ្ធវើឱ្យ 
សាធារណ្ៈសាត ប់ឮបាន ឬផ្មើលផ្ឃើញបាន ឬសាត ប់ឮនិងផ្មើលផ្ឃើញបាន។ 

មាក្ា៣ 
អនកទទួលផលពីកិចចការពារ 

 (១) ភាគីហតថផ្លខី រតូវផតល់កិចចការពារម្ែលមានម្ចងាមសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ចំផ្ពាោះអនក- 
សម្មតង ម្ែលជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀត។ 
 (២) កនុងបំណ្ងននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ អនកសម្មតងម្ែលមិនម្មនជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខី 
បមុម្នតមានលំផ្ៅឋានអចិនន្រនតយ៍ផ្ៅកនុងរបផ្ទសមួយម្ែលជាភាគីហតថផ្លខី រតូវចាត់ទុកែូច
ជាពលរែាននភាគីហតថផ្លខីម្ែរ។ 

                                                           
3
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា២(ក): ររូវយល់ថានិយមន័យពាកយ”អនកសម្មតង” រមួ ញ្ចូ ល

ទាាំងជនម្ែលន្វើការសម្មតងោន ថ្ែអកសរោស្តសតនិងសិលបៈម្ែលបាន នងកើរន ើងឬ ងរ ញ្ចូ លនលើកែាំ ូងកនុងនពល 
សម្មតង។ 

4
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា២(ែ): ាមន័យននេះ ញ្ញជ ក់ថានិយមន័យពាកយ ”ការងរ ញ្ចូ

លនោរទសសន៍” ម្ែលមានកនុងមារា២(ែ)មិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់ែល់មារា២(គ)ថ្នសនធិសញ្ញា WPPTន ើយ។  
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មាក្ា៤ 
របរពឹតតកមមជាតិ 

 (១) ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗរតូវផតល់ឱ្យពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀត នូវរបរពឹតត
កមមម្ែលភាគីហតថផ្លខីបានផតល់ចំផ្ពាោះ ពលរែារបស់ខលួនទក់ទងនឹងសិទិធផ្កត ច់មុខ ម្ែល
បានផតល់ឱ្យជាក់លាក់ាមសនធិសញ្ញា ផ្នោះ និងចំផ្ពាោះសិទិធទទួលបានលាភការសមរមយម្ែល
មានម្ចងាមមារា១១ននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 
 (២) ភាគីហតថផ្លខីមួយមានសិទិធករមិតវសិាលភាពនិងរយៈផ្ពលននកិចចការពារ ម្ែល 
ផតល់ឱ្យពលរែាននភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀតាមកថាខណ្ឌ (១) ចំផ្ពាោះសិទិធម្ែលបានផតល់ឱ្យ
ាមមារា១១(១)និងមារា១១(២)ននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ទក់ទងនឹងសិទិធទំងឡាយម្ែលពល 
រែារបស់ខលួនទទួលបានកនុងភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀត ។ 
 (៣) កាតពវកិចចម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ (១) មិនអនុវតតចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខីមួយផ្ៅ 
ផ្ពលម្ែលភាគីហតថផ្លខីមួយផ្ផេងផ្ទៀតបានផ្របើរបាស់ខរកាសិទិធ ម្ែលមារា១១(៣) នន 
សនធិសញ្ញា ផ្នោះបានអនុញ្ញា ត ផ្ហើយក៏មិនអនុវតតចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខីណ្ឋមួយម្ែលបាន 
ផ្ធវើខរកាសិទិធផ្នោះ។ 

មាក្ា៥ 
សិទិធសីលធម៌ 

 (១) ផ្ដាយឯករាជយពីសិទិធផ្បតិកភណ្ឌ របស់អនកសម្មតង និងផ្ទោះបីបនាទ ប់ពីការផ្ផទរសិទិធ
ទំងផ្នោះក៏ផ្ដាយ ចំផ្ពាោះការសម្មតងផ្កទ ល់ឬការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ - 
លផ្សាតទសេន៍ អនកសម្មតងរតូវមានសិទិធៈ 
  (i) ទមទរឱ្យមានការទទួលសាគ ល់ផ្ ម្ ោះជា អនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងរបស់

ខលួនផ្លើកម្លងម្តវធីិផ្របើរបាស់ននការសម្មតងផ្នាោះមិនតរមវូឱ្យដាក់ផ្ ម្ ោះ និង 
  (ii) ជំទស់នូវរាល់ការបំផ្ផលើស ការកាត់តខលឹមសារ ឬការម្កម្របខលឹមសារ ននការ 

សម្មតងជាផ្ហតុផ្ធវើឱ្យខូច         អនកសម្មតង ផ្ដាយគិតផ្ៅផ្លើលកខណ្ៈននការ 
ថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍។ 

 (២)         បាន    ឱ្យ   សម្មតង  កថាខណ្ឌ (១) បនាទ ប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនក 
សម្មតង       ទុក         រតឹមផ្ពលផុតកំណ្ត់                        
                           ឬ        បានអនុញ្ញា តផ្ដាយ  ប់របស់ភាគី 
ហតថផ្លខី   រតូវបានអោះអាងឱ្យការពារ។ បមុម្នត               ឬ   ជាសមាជិក 
ននសនធិសញ្ញា     ភាគីហតថផ្លខី   ចាប់របស់ខលួបមិនម្ចងអំពី        សិទិធទំង 
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ឡាយបនាទ ប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនកសម្មតង ាមកថាខណ្ឌ ខាងផ្លើអាចម្ចងថាសិទិធមួយ
ចំនួន ម្លងរតូវរកាទុកបនាទ ប់ពីមរណ្ៈភាពរបស់អនកសម្មតង។ 
 (៣)      យជួសជុលការខូចខាតផ្ែើមបីរកាសិទិធាមមារាផ្នោះ               
      ភាគីហតថផ្លខី   រតូវបានអោះអាងឱ្យការពារ5។ 

មាក្ា៦ 
សិទិធផ្បតិកភណ្ឌ របស់អនកសម្មតងចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលមិនបានថតបញ្ចូ ល 

 អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា តចំផ្ពាោះការសម្មតងរបស់ខលួនៈ 
(i) ការផាយាមទូរផាយនិងការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈននការសម្មតង ម្ែល 
មិនទន់បានថតបញ្ចូ ល ផ្លើកម្លងម្តការសម្មតងផ្នោះជាការសម្មតងម្ែលបាន
ផាយាមទូរផាយរចួផ្ហើយ និង 
(ii) ការថតបញ្ចូ លនូវការសម្មតងរបស់ខលួនម្ែលមិនទន់បានថតបញ្ចូ ល។ 

មាក្ា៧ 
សិទិធផលិតផ្ឡើងវញិ 

 អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ផ្ដាយផ្កទ ល់ឬមិនផ្កទ ល់កនុងការ 
ផលិតផ្ឡើងវញិនូវការសម្មតងរបស់ខលួន ម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេ-
ន៍ ាមរផ្បៀបឬទរមង់ណ្ឋមួយក៏ផ្ដាយ6។ 
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  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៥: កនុងនោល ាំកងថ្នសនធិសញ្ញា ននេះនិងមិនន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់

ែល់សនធិសញ្ញា ណាមួយនផ្សងនទៀរ នោយពិច្ចរណាែល់លកខកៈថ្នការងរ ញ្ចូ លនោរទសសន៍ ការផ្លិរនិងការម្ច្ក 
ច្ចយ ររូវយល់ថា ការម្កម្រ ែលឹមោរថ្នការសម្មតងម្ែលមានកនុងនពលន្វើអាជីវកមមជារ រករីថ្នការសម្មតង ែូច្ជាការនបាេះ 
ពុមពផ្ាយ ការ ញ្ចូ ល ការ ញ្ចូ លសនមលង ឬការនរៀ ច្ាំអរថ ទ កនុងោរព័រ៌មានឬការនរៀ ច្ាំម្ែលមានស្រោ ់ឬងមី និងម្ែល 
មានកនុងនពលនរ ើរបាស់ម្ែលមានការអនុញ្ញា រពីអនកសម្មតង ការម្កម្រ ែលឹមោរននេះ នឹងមិនររូវជាការម្កម្រ ែលឹមោរ
ាមអរថន័យថ្នមារា៥(១)(ii)ន ើយ។ សិទិធទាាំងឡាយម្ែលមានកនុងមារា៥(១)(ii) ាមកមមវរថុទាក់ទងម្រនឹងការផ្លល ស់ តូរ 
ម្ែលជាកមមវរថុម្ែលន្វើឱ្យ ៉េេះពាល់យ៉េងខ្ល ាំងែល់នករ ្ តន ម្ េះអនកសម្មតង។ ក៏ររូវយល់ផ្ងម្ែរថាររឹមម្រការនរ ើរបាស់នូវ 
 នច្ចកវជិាជ  ឬោរព័រ៌មានងមី ឬមានការផ្លល ស់ តូរ គឺមិនម្មនជាការម្កម្រ ែលឹមោរាមអរថន័យថ្នមារា៥(១)(ii)ន ើយ។ 

6
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៧: ែូច្មានម្ច្ងកនុងមារា៧ សិទិធផ្លិរន ើងវញិនិង ការ 

នលើកម្លងម្ែលអនុញ្ញា រាមមារា១៣ររូវអនុវរតទាាំងស្រសុងកនុង រ ិទឌីជីងល ជាពិនសសច្ាំនពាេះការនរ ើរបាស់ការសម្មត- 
ងកនុងទរមង់ឌីជីងល។ ររូវយល់ថាការរកាទុកការសម្មតងម្ែលបានការពារកនុងទរមង់ឌីជីងលាមមន្ោបាយនអ ិច្ររូ- 
និច្ណាមួយ ជាការផ្លិរន ើងវញិាមអរថន័យថ្នមារាននេះ។ 
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មាក្ា៨ 
សិទិធម្ចកចាយ 

 (១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ឱ្យដាក់ផាយជាសាធារ- 
ណ្ៈនូវការសម្មតងរបស់ខលួន ម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ចាប់ 
ផ្ែើមនិងចមលងាមរយៈការលក់ឬការផ្ផទរសិទិធផ្ផេងផ្ទៀត។ 
 (២) សនធិសញ្ញា ផ្នោះមិនរតូវម្ចងបមោះពាល់ែល់ផ្សរភីាពរបស់ភាគីហតថផ្លខី កនុងការ
កំណ្ត់លកខខណ្ឌ  របសិនផ្បើមាន កនុងការអនុវតតការអស់សិទិធននកថាខណ្ឌ (១) បនាទ ប់ពីការ
លក់ផ្លើកែំបូងឬការផ្ផទរសិទិធននការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ ល ជាចាប់ផ្ែើមឬចមលងផ្ផេង
ផ្ទៀតផ្ដាយមានការអនុញ្ញា តពីអនកសម្មតង7។ 

មាក្ា៩ 
សិទិធជួល 

 (១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ចំផ្ពាោះការជួលលកខណ្ៈ 
ពាណិ្ជាកមម ជាសាធារណ្ៈនូវការសម្មតងរបស់ខលួនម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ ល
ផ្សាតទសេន៍ ចាប់ផ្ែើមនិងចមលងែូចមានម្ចងកនុងចាប់ជាតិននភាគីហតថផ្លខី ផ្ទោះបីបនាទ - 
ប់ពីមានការម្ចកចាយផ្ដាយអនកសម្មតងឬមានការអនុញ្ញា តពីអនកសម្មតងក៏ផ្ដាយ។ 
 (២) ភាគីហតថផ្លខីអាចរចួផុតពីកាតពវកិចចននកថាខណ្ឌ (១) លុោះរាម្តការជួលលកខណ្ៈ 
ពាណិ្ជាកមមនំាឱ្យរកីែុោះដាលនូវការចមលងននការថតបញ្ចូ ល ផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់សិទិធផ្កត ច់មុខ 
កនុងការផលិតផ្ឡើងវញិរបស់អនកសម្មតង8។ 

មាក្ា១០ 
សិទិធដាក់ផាយការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ ល 

 អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ឱ្យដាក់ផាយជាសាធារណ្ៈនូវ 
ការសម្មតងរបស់ខលួនម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ាមមផ្ធាបាយ 
មានម្ខេឬឥតម្ខេ ាមរផ្បៀបម្ែលជនណ្ឋមាន ក់អាចទទួលបានសាន នែទំងផ្នោះពីកម្នលង និង 
ផ្ពលផ្វលាម្ែលផ្រជើសផ្រ ើសផ្ដាយជនផ្នោះ។ 
                                                           

7
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៨និង៩: ែូច្ម្ែលបាននរ ើកនុងមារាទាាំងននេះ ពាកយ”ច្ា ់

នែើមនិងច្មលង” ម្ែលជាកមមវរថុថ្នសិទិធម្ច្កច្ចយនិងសិទិធជួលាមមារាខ្ងនលើ ជាការនយងនោយម្ កែល់ច្ា ់ច្មលង
ម្ែលបាន ញ្ចូ លម្ែលអាច្ោក់ឱ្យច្រាច្រជាវរថុរ ិូយ។ 

8
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា៨និង៩: ែូច្ម្ែលបាននរ ើកនុងមារាទាាំងននេះ ពាកយ”ច្ា ់

នែើមនិងច្មលង” ម្ែលជាកមមវរថុថ្នសិទិធម្ច្កច្ចយនិងសិទិធជួលាមមារាខ្ងនលើ ជាការនយងនោយម្ កែល់ច្ា ់ច្មលង
ម្ែលបាន ញ្ចូ លម្ែលអាច្ោក់ឱ្យច្រាច្រជាវរថុរ ិូយ។ 
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មាក្ា១១ 
សិទិធផាយាមទូរផាយនិងផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ 

 (១) អនកសម្មតងរតូវទទួលបានសិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ឱ្យផាយាមទូរផាយនិង
ផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ នូវការសម្មតងរបស់ខលួនម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ ល
ផ្សាតទសេន៍។ 
 (២) ជំនួសឱ្យសិទិធកនុងការអនុញ្ញា តម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ (១) ភាគីហតថផ្លខីអាច
របកាសកនុងផ្សចកតីជូនែំណឹ្ង ម្ែលតមកល់ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភព-
ផ្លាកថា ខលួននឹងបផ្ងកើតសិទិធទទួលបានលាភការសមរមយចំផ្ពាោះការផ្របើរបាស់ផ្ដាយផ្កទ ល់ឬ
របផ្យាល ននការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ផ្ែើមបផីាយ 
ាមទូរផាយឬការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ។ ភាគីហតថផ្លខីក៏អាចរបកាសថា នឹងកំណ្ត់
លកខខណ្ឌ កនុងចាប់របស់ខលួនផ្ែើមបីអនុវតតសិទិធទទួលបានលាភការសមរមយ។ 
 (៣) ភាគីហតថផ្លខីណ្ឋមួយ អាចរបកាសថាខលួននឹងអនុវតតបទបបញ្ាតិតននកថាខណ្ឌ (១) 
ឬ(២) ម្តចំផ្ពាោះការផ្របើរបាស់មួយចំនួន ឬរបកាសថាខលួននឹងករមិតការអនុវតតបទបបញ្ាតតិ
ទំងផ្នោះាមរផ្បៀបផ្ផេងផ្ទៀត ឬរបកាសថាខលួននឹងមិនអនុវតតបទបបញ្ាតិតននកថាខណ្ឌ (១)
និង(២)ផ្នោះម្តមតង។ 

មាក្ា១២ 
ការផ្ផទរសិទិធ 

 (១) កនុងចាប់ជាតិរបស់ខលួន ផ្ៅផ្ពលម្ែលអនកសម្មតងបានយល់រពមឱ្យមានការថត 
បញ្ចូ លការសម្មតងរបស់ខលួនកនុងការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ភាគីហតថផ្លខីអាចម្ចងថា  
សិទិធផ្កត ច់មុខកនុងការអនុញ្ញា ត ម្ែលមានម្ចងកនុងមារា៧ែល់មារា១១ននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ 
អាចរតូវកាល យជាកមមសិទិធឬអនុវតតផ្ដាយ ឬផ្ផទរផ្ៅឱ្យផលិតករននការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេ- 
ន៍ផ្នោះ ផ្លើកម្លងម្តមានកិចចសនាម្ចងផទុយរវាងអនកសម្មតងនិងផលិតករននការថតបញ្ចូ ល 
ផ្សាតទសេន៍ ែូចម្ែលបានកំណ្ត់កនុងចាប់ជាតិ។ 
 (២) ចំផ្ពាោះការថតបញ្ចូ លផ្សាតទសេន៍ ម្ែលបានផលិតផ្ឡើងាមចាប់ជាតិរបស់ខលួន 
ភាគីហតថផ្លខីអាចតរមូវថា ការយល់រពមឬកិចចសនាខាងផ្លើរតូវផ្ធវើជាលាយលកខណ៍្អកេរ 
ផ្ហើយរតូវចុោះហតថផ្លខាផ្ដាយភាគីទំងពីរននកិចចសនា ឬផ្ដាយអនកតំណ្ឋងរបស់ភាគី
ម្ែលបានទទួលការអនុញ្ញា រតឹមរតូវ។ 
 (៣) ផ្ដាយឯករាជយពីការផ្ផទរសិទិធផ្កត ច់មុខែូចម្ែលបានផ្រៀបរាប់ខាងផ្លើ ចាប់ជាតិឬ 
ឯកតតបុគគល សមូហភាព ឬកិចចរពមផ្រពៀងផ្ផេងផ្ទៀតអាចផតល់ឱ្យអនកសម្មតងនូវសិទិធទទួល 
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បានលាភការឬកនរមសមរមយ សរមាប់ការផ្របើរបាស់ការសម្មតង ែូចមានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញា  
ផ្នោះរមួមានមារា១០និងមារា១១។ 

មាក្ា១៣ 
ការករមិតនិងការផ្លើកម្លង 

 (១) កនុងចាប់ជាតិរបស់ខលួន ភាគីហតថផ្លខីអាចម្ចងការករមិតឬការផ្លើកម្លងែូចោន  
ចំផ្ពាោះកិចចការពារអនកសម្មតង ម្ែលរបផ្ទសទំងផ្នោះបានម្ចងកនុងចាប់ជាតិរបស់ខលួនទក់
ទងនឹងកិចចការពារសិទិធអនកនិពនធននសាន នែអកេរសាស្តសតនិងសិលបៈ ។ 
 (២) ភាគីហតថផ្លខីរតូវកំណ្ត់ការករមិតឬការផ្លើកម្លងសិទិធណ្ឋមួយ ម្ែលបានម្ចង
កនុងសនធិសញ្ញា ផ្នោះចំផ្ពាោះករណី្ពិផ្សសមួយចំនួន ម្ែលមិនផ្ធវើឱ្យបមោះពាល់ែល់អាជីវកមមជា 
របរកតីននការសម្មតង និងមិនផ្ធវើឱ្យខូចខាតផ្ដាយមិនសមផ្ហតុផលផ្ៅផ្លើផលរបផ្យាជន៍
ស្រសបចាប់របស់អនកសម្មតង9។ 

មាក្ា១៤ 
រយៈផ្ពលននកិចចការពារ 

 រយៈផ្ពលននកិចចការពារម្ែលបានផតល់ឱ្យអនកសម្មតង ាមសនធិសញ្ញា ផ្នោះ រតូវមាន 
យាមងផ្ហាចណ្ឋស់៥០(ហាសិប)ឆ្ន ំ គិតចាប់ពីែំណ្ឋច់ឆ្ន ំម្ែលការសម្មតងបានថតបញ្ចូ ល។ 

មាក្ា១៥ 
កាតពវកិចចចំផ្ពាោះវធិានការបផ្ចចកវជិាា  

 ភាគីហតថផ្លខីរតូវផតល់កិចចការពារស្រសបចាប់សមរមយ និងវធិានការផ្ដាោះស្រសាយស្រសប 
ចាប់ឱ្យមានរបសិទិធភាព ទល់នឹងការបផ្ងវៀងវធិានបផ្ចចកវជិាា ម្ែលមានរបសិទិធភាពផ្ហើយ 
ម្ែលរតវូបានផ្របើរបាស់ផ្ដាយអនកសម្មតង  ទក់ទងនឹងការអនុវតតសិទិធរបស់ខលួនាមសនធិ-
សញ្ញា ផ្នោះ និងម្ែលករមិតសកមមភាពមួយចំនួនចំផ្ពាោះការសម្មតងរបស់ខលួន ម្ែលអនក-
សម្មតងមិនអនុញ្ញា តឬចាប់មិនអនុញ្ញា ត10,11។ 
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  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៣: នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា
១០(សតីពីការករមិរនិងការនលើកម្លង) ថ្នសនធិសញ្ញា អងគការកមមសិទិធ ញ្ញា ពិភពនោកសតីពីសិទិធអនកនិពនធ(WCT)ររូវអនុវរត 
ែូច្ោន ផ្ងម្ែរច្ាំនពាេះមារា១៣(សតីពីការករមិរនិងការនលើកម្លង)ថ្នសនធិសញ្ញា ននេះ។ 

10
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៥ម្ែលទាក់ទងនឹងមារា១៣: ររូវយល់ថាោម នមារា

ណាមួយរារាាំងភាគីវូរថនលែីមិនឱ្យអនុម័រវធិានការច្ចាំបាច់្និងមានរ សិទិធភាពនែើមបីធានាថា អនកទទួលផ្លអាច្ទទួល 
ការករមិរនិងការនលើកម្លងម្ែលមានម្ច្ងកនុងច្ា ់ជារិរ ស់ភាគីវូរថនលែីននេះ ស្រស ាមមារា១៣ នៅនពលម្ែល
វធិានការ នច្ចកវជិាជ ររូវបានអនុវរតច្ាំនពាេះការសម្មតងនោរទសសន៍ នវូើយអនកទទួលផ្លមានសិទិធស្រស ច្ា ់ច្ាំនពាេះការ 
សម្មតងននេះ កនុងកាលៈនទសៈនានាែូច្ជានៅនពលម្ែលមាច ស់សិទិធមិនបានច្ចរ់វធិានការសមរមយនិងមានរ សិទិធភាពទាក់ 
ទងនឹងការសម្មតងនែើមបឱី្យអនកទទួលផ្លទទួលបានការករមិរនិងនលើកម្លងាមច្ា ់ជារិរ ស់ភាគីវូរថនលែី។ 
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មាក្ា១៦ 
កាតពវកិចចចំផ្ពាោះសិទិធរគប់រគងព័ត៌មាន 

 (១) ភាគីហត្ថលលខីរត្ូវផ្តល់នូវវធិានការល ោះស្រាយសមរមយ និងមានររសិទិិធភាពស្រសរ 
ច្បារ់ទិល់នឹងរុគគលណាល យលច្បត្នាដែលបានរររពឹត្តនូវសកមមភាពណាមួយ ែូច្បខាង 
លរកាមល យបានែឹង ឬចំ្បល ោះសំណងរែឋរបលវណីមានមូលលហតុ្សមរមយថាែឹង ថាអំលពើ 
លនោះនឹងល្វើឱ្យ ជរមញុ ជួយសរមួលឬលាក់បំាង ចំ្បល ោះការរលំលាភសិទិិធណាមួយដែលមាន 
ដច្បងកនុងសនធិសញ្ញា លនោះ : 
 (i) លែើមបីែកលច្បញ ឬដកដររនូវព័ត៌្មានសតីពីការរគរ់រគងសិទិិធតាមទិរមង់លអឡិច្បរត្ូនិច្ប 

ណាមួយល យគ្មម នការអនុញ្ញា ត្ 
 (ii) លែើមបីដច្បកចាយ នំាចូ្បលលែើមបីដច្បកចាយ ផ្ាយតាមទូិរផ្ាយ ផ្សពវផ្ាយឬ ក់ជូន

ជាាធារណៈល យគ្មម នការអនុញ្ញា ត្នូវការសដមតង ឬច្បារ់ច្បមលងននការសដមតងដែល 
បានថត្រញ្ចូ លកនុងការថត្រញ្ចូ លលាត្ទិសសន៍ ល យែឹងថាព័ត៌្មានសតីពីការរគរ់រគង 
សិទិិធតាមទិរមង់លអឡិច្បរត្ូនិច្បរត្ូវបានលគលុរលចាលឬដកដរររចួ្បលហើយ ល យគ្មម នការ 
អនុញ្ញា ត្។ 

 (២) ែូច្បមានដច្បងកនុងមារតាលនោះ “សិទិិធរគរ់រគងព័ត៌្មាន” មានន័យថា ជាព័ត៌្មានដែល
ផ្តល់អត្តសញ្ញា ណចំ្បល ោះអនកសដមតង ការសដមតងររស់អនកសដមតង ឬមាច ស់សិទិិធណាមួយនន
ការសដមតង ឬជាព័ត៌្មានអំពីរយៈលពលនិងលកខខណឌ ននការលររើរបាស់ការសដមតង និងលលខ 
ឬលលខកូែដែលដច្បងឱ្យែឹងនូវព័ត៌្មានទំងលនាោះ លៅលពលដែលធាតុ្ននព័ត៌្មានទំងលនោះ 

ភាា រ់នឹងការសដមតងដែលបានថត្រញ្ចូ លកនុងការថត្រញ្ចូ លលាត្ទិសសន៍12។ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

នោយមិន ៉េេះពាល់ែល់កិច្ចការពារស្រស ច្ា ់ថ្នោន ថ្ែនោរទសសន៍ ម្ែលមានការងរ ញ្ចូ លការសម្មតងររូវយល់ ម្នថម 
នទៀរថាការពវកិច្ចាមមារា១៥ មិនររូវបានអនុវរតច្ាំនពាេះការសម្មតងម្ែលមិនបានកិច្ចការពារឬម្លងររូវបានការពារាម 
ច្ា ់ជារិម្ែលផ្តល់អានុភាពច្ាំនពាេះសនធិសញ្ញា ននេះ។ 

11
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៥: ពាកយ”វធិានការ នច្ចកវជិាជ នរ ើរបាស់នោយអនកសម្មតង” 

ែូច្ករកីម្ែលទាក់ទងនឹងសនធិសញ្ញា WPPT គួរ កស្រោយឱ្យទូោយ នោយនយងផ្ងម្ែរែល់ជនណាម្ែលន្វើកនុងនាម 
អនកសម្មតងរា ់ ញ្ចូ លទាាំងអនករាំណាង អនកទទួលអាជាា  ័កណឬអនកទទួលសិទិធែូច្ជា ផ្លិរករ អនកផ្តល់នសវា និង ុគគល 
ទាាំងឡាយម្ែលបានចូ្លរមួកនុងការផ្សពវផ្ាយឬការផ្ាយាមទូរផ្ាយ នោយនរ ើរបាស់ការសម្មតងម្ែលមានការអនុ- 
ញ្ញា រររឹមររូវ។ 

12
  នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា១៦: នសច្កតីអេះអាងម្ែលបានរពមនរពៀងទាក់ទិននឹងមារា 

១២(សតីពីការពវកិច្ចច្ាំនពាេះសិទិធរគ ់រគងព័រ៌មាន)ថ្នសនធិសញ្ញា WCT  ររូវអនុវរតែូច្ោន ផ្ងម្ែរច្ាំនពាេះមារា១៦ (សតីពីការ- 
ពវកិច្ចច្ាំនពាេះសិទិធរគ ់រគងព័រ៌មាន)ថ្នសនធិសញ្ញា ននេះ។ 
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មាក្ា១៧ 
លកខខណ្ឌ ទរមង់ 

 ការទិទួិលបានសិទិិធនិងការអនុវត្តសិទិិធ ដែលបានកំណត់្កនុងសនធិសញ្ញា លនោះមិនដមនជា 
កមមវត្ថុននលកខខណឌ ទិរមង់ណាមួយលឡើយ។ 

មាក្ា១៨ 
ខរកាសិទិធនិងផ្សចកតីជូនែំណឹ្ង 

 (១) ផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ាតតិននមារា១១(៣) សនធិសញ្ញា ផ្នោះមិនអនុញ្ញា តឱ្យមានខ- 
រកាសិទិធផ្ទ។ 
 (២) ផ្សចកតីជូនែំណឹ្ងណ្ឋមួយាមមារា១១(២)ឬ១៩(២) អាចរតូវបានផ្ធវើកនុងលិខិត 
តុបករណ៍្ននការផតល់សចាច ប័នឬចូលជាសមាជិក ផ្ហើយកាលបរផិ្ចេទសុពលភាពននផ្សចកតី 
ជូនែំណឹ្ងរតូវែូចោន នឹងកាលបរផិ្ចេទននការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ចំផ្ពាោះភាគី- 
ហតថផ្លខីម្ែលបានជូនែំណឹ្ង។ ផ្សចកតីជូនែំណឹ្ងផ្នោះក៏អាចរតូវបានផ្ធវើនាផ្ពលបនាទ ប់ក៏ 
បាន ផ្ហើយកនុងករណី្ផ្នោះផ្សចកតីជូនែំណឹ្ងរតវូមានអានុភាព ៣(បី)ម្ខបនាទ ប់ពីអគគនាយក 
ននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាកទទួលបានផ្សចកតីជូនែំណឹ្ងផ្នោះ ឬាមកាលបរផិ្ចេទ
ផ្រកាយផ្ទៀតម្ែលបញ្ញា ក់កនុងផ្សចកតីជូនែំណឹ្ង។ 

មាក្ា១៩ 
ការអនុវតតកនុងផ្ពលផ្វលា 

 (១) ភាគីហតថផ្លខីរតវូផតល់កិចចការពារម្ែលផតល់ឱ្យាមសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ចំផ្ពាោះការ
សម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លម្ែលមាន ស្រសបផ្ពលម្ែលការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា
ផ្នោះ និងចំផ្ពាោះការសម្មតងទំងអស់ម្ែលបានបផ្ងកើតផ្ឡើងបនាទ ប់ពីការចូលជាធរមាននន 
សនធិសញ្ញា ផ្នោះសរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។ 
 (២) ផ្ដាយមិនគិតែល់បទបបញ្ាតតិននកថាខណ្ឌ (១) ភាគីហតថផ្លខីអាចរបកាសកនុងផ្ស- 
ចកតីជូនែំណឹ្ង ម្ែលតមកល់ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក ថាខលួននឹង 
មិនអនុវតតបទបបញ្ាតតិននមារា៧ែល់មារា១១ននសនធិសញ្ញា ផ្នោះឬ មារាណ្ឋមួយកនុង
ចំផ្ណ្ឋមមារាទំងផ្នោះ ចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែលបានថតបញ្ចូ លម្ែលមានស្រសបផ្ពលម្ែល 
ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា ផ្នោះសរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។ ចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខី 
ផ្នោះ ភាគីហតថផ្លខីផ្ផេងផ្ទៀតអាចករមិតការអនុវតតមារាខាងផ្លើចំផ្ពាោះការសម្មតងម្ែល 
បានបផ្ងកើតផ្ឡើងបនាទ ប់ពីការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ សរមាប់ភាគីហតថផ្លខីផ្ផេង 
ផ្ទៀតផ្នោះ។ 
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 (៣) កិចចការពារម្ែលបានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញា ផ្នោះ មិនរតូវបមោះពាល់ែល់សកមមភាពណ្ឋ 
មួយម្ែលបានរបរពឹតតចំផ្ពាោះកិចចរពមផ្រពៀងម្ែលបានចុោះហតថផ្លខា ឬសិទិធម្ែលទទួលបាន 
មុនការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ សរមាប់ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗ។ 
 (៤) មុនការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ កនុងចាប់ជាតិរបស់ខលួន ភាគីហតថផ្លខី
ទំងឡាយអាចបផ្ងកើតអនតរបបញ្ាតតិ ចំផ្ពាោះបុគគលណ្ឋម្ែលបានផ្ធវើសកមមភាពស្រសបចាប់កនុង 
ការសម្មតង ចំផ្ពាោះការសម្មតងែូចោន ផ្នោះអាចបំផ្ពញសកមមភាពនានាកនុងរកបខណ្ឌ ននសិទិធ 
ម្ែលមានម្ចងកនុងមារា៥និងមារា៧ែល់មារា១១បនាទ ប់ពីសនធិសញ្ញា ផ្នោះចូលជាធរមាន  
ចំផ្ពាោះភាគីហតថផ្លខីផ្រៀងៗខលួន។ 

មាក្ា២០ 
បទបបញ្ាតតិចំផ្ពាោះការអនុវតតសិទិធ 

 (១) អនុផ្លាមាមរបព័នធចាប់របស់ខលួន ភាគីហតថផ្លខីសនានឹងអនុម័តវធិានការ នា- 
នាម្ែលចំាបាច់ផ្ែើមបីធានាការអនុវតតសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 
 (២) ភាគីហតថផ្លខីរតូវធានាឱ្យមាននីតិវធីិអនុវតតកនុងចាប់របស់ខលួន ផ្ែើមបអីនុញ្ញា តឱ្យ 
មានបណ្តឹ ងទល់នឹងសកមមភាពណ្ឋមួយននការរផំ្លាភសិទិធ ម្ែលមានម្ចងកនុងសនធិសញ្ញា  
ផ្នោះរមួទំងវធិានការផ្ដាោះស្រសាយបនាទ ន់ផ្ែើមបីរារាងំការរផំ្លាភសិទិធ និងវធិានការផ្ដាោះស្រសាយ 
នានាម្ែលផ្ធវើឱ្យរាងចាលចំផ្ពាោះការរផំ្លាភសិទិធផ្រកាយៗផ្ទៀត។ 

មាក្ា២១ 
សននិបាត 

 (១) (ក)  ភាគីហតថផ្លខីរតូវមានសននិបាតមួយ។ 
 (ខ) ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗរតូវតំណ្ឋងកនុងសននិបាតផ្ដាយរបតិភូមួយរបូ ម្ែលអាចអម
ផ្ដាយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកា និងអនកជំនាញការមួយចំនួន។ 
 (គ) ការចំណ្ឋយរបស់គណ្ៈរបតិភូនីមួយៗជាបនទុករបស់ភាគីហតថផ្លខី ម្ែលម្តង
ាំងគណ្ៈរបតិភូផ្នោះ។ សននិបាតអាចផ្សនើរសំុផ្ៅអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក ផ្ែើមបី
ផតល់ហិរញ្ាវតថុជួយសរមលួការចូលរមួរបស់គណ្ៈរបតិភូននភាគីហតថផ្លខី ម្ែលរតូវបាន
ចាត់ទុកថាជារបផ្ទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដាយអនុផ្លាមាម ការអនុវតតពីមុនរបស់មហាសននិ
បាតននអងគការសហរបជាជាតិ ឬជារបផ្ទសម្ែល្នផ្ៅរកផ្សែាកិចចទីផារ។ 
 (២) (ក) សននិបាតរតូវពិភាការាល់បញ្ញា ទំងអស់ម្ែលទក់ទងនឹង ការរកាការអភិវ-
ឌ្ឍន៍សនធិសញ្ញា ផ្នោះ  ការអនុវតតនិងការរបរពឹតតផ្ៅននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 
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 (ខ) សននិបាតរតូវបំផ្ពញការង្ហរម្ែលមានម្ចងកនុងមារា២៣(២) ទក់ទងនឹងការទទួល
យកអងគការអនតររដាា ភិបាលមួយចំនួនផ្ែើមបកីាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 
 (គ) សននិបាតរតូវសផ្រមចផ្កាោះរបជំុសននិសីទកាទូតសរមាប់ផ្ធវើការម្កម្រប សនធិសញ្ញា ផ្នោះ 
និងផតល់ការម្ណ្នំាចំាបាច់ ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាកផ្ែើមបីផ្រៀបចំ
សននិសីទកាទូតផ្នោះ។ 
 (៣)(ក) ភាគីហតថផ្លខីនីមួយៗម្ែលជារែា មានសផ្មលងផ្ឆ្ន តមួយ ផ្ហើយអាចផ្បាោះ
ផ្ឆ្ន តកនុងនាមខលួនម្តបមុផ្ណ្ឋណ ោះ។ 
 (ខ) ភាគីហតថផ្លខីម្ែលជាអងគការអនតររដាា ភិបាលអាចចូលរមួផ្បាោះផ្ឆ្ន ត ផ្ែើមបីជំនួស
រែាជាសមាជិករបស់ខលួនាមចំនួនសផ្មលងផ្ឆ្ន ត ម្ែលផ្សមើនឹងចំនួនរែាជាសមាជិកម្ែលជា
ភាគីននសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ អងគការអនតររដាា ភិបាលផ្នោះមិនរតូវចូលរមួផ្បាោះផ្ឆ្ន តផ្ឡើយរបសិន
ផ្បើរែាសមាជិកណ្ឋមួយបានអនុវតតសិទិធផ្បាោះផ្ឆ្ន តរបស់ខលួន។ របសិនផ្បើរែាជាសមាជិកណ្ឋ
មួយមិនបានអនុវតតសិទិធផ្បាោះផ្ឆ្ន តរបស់ខលួន ផ្នាោះអងគការអនតររដាា ភិបាលផ្នោះរតូវចូលរមួ
ផ្បាោះផ្ឆ្ន តបាន។ 
 (៤) សននិបាតរតូវរបជំុាមការផ្កាោះរបជំុ របស់អគគនាយកផ្ហើយផ្បើោម នកាលៈផ្ទសៈ
ពិផ្សសរតូវរបជំុាមផ្ពលនិងទីកម្នលង ែូចនឹងមហាសននិបាតរបស់អងគការកមមសិទិធបញ្ញា  
ពិភពផ្លាក ។ 
 (៥) សននិបាតរតូវពាយាមសផ្រមចផ្សចកតីជាឯកចេ័នទ និងរតូវអនុម័តបទបញ្ញា នផទកនុង
របស់ខលួន រមួទំងការផ្កាោះរបជំុវសិាមញ្ា លកខខណ្ឌ កូរ មមុ ផ្ហើយផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ាតតិ
សនធិសញ្ញា ផ្នោះម្ចងផទុយ សផ្មលងភាគផ្រចើនម្ែលរតូវការសរមាប់ផ្សចកតីសរមចមួយចំនួន ។ 

មាក្ា២២ 
ការយិាល័យអនតរជាតិ 

 ការយិាល័យអនតរជាតិរបស់អងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក រតូវបំផ្ពញការង្ហររែា- 
បាលទក់ទងនឹងសនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 

មាក្ា២៣ 
លកខខណ្ឌ ផ្ែើមបកីាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា  

 (១) រែឋជាសមាជិកណាមួយររស់អងគការកមមសិទិិធរញ្ញា ពិភពលលាក អាច្បកាល យជាភាគី 
ននសនធិសញ្ញា លនោះ។ 
 (២) សននិបាត្អាច្បសលរមច្បទិទួិលអងគការអនតររ ឋ ភិបាលណាមួយ លែើមបីកាល យជាភាគី 
ននសនធិសញ្ញា លនោះ ដែលបានររកាសថាខលួនមានសមត្ថកិច្បច លហើយមានច្បារ់ផ្ទទ ល់ខលួនដែល 
ច្បងភាា រ់រែឋជាសមាជិកទំងអស់ ចំ្បល ោះរញ្ញា ទំងឡាយដែលមានដច្បងកនុងសនធិសញ្ញា លនោះ 
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លហើយដែលបានររកាសថាខលួនរត្ូវបានអនុញ្ញា ត្រតឹ្មរត្ូវតាមវធិាននផ្ទកនុងររស់ខលួន លែើមបី
កាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា លនោះ។ 
 (៣) សហភាពអឺរ  រុ ដែលបានល្វើលសច្បកតីររកាសតាមកថាខណឌ ខាងលលើកនុងសននិសីទិ- 
ការទូិត្ដែលបានអនុម័ត្សនធិសញ្ញា លនោះអាច្បកាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា លនោះបាន។ 

មាក្ា២៤ 
សិទិធនិងកាតពវកិចចាមសនធិសញ្ញា  

 ផ្លើកម្លងម្តបទបបញ្ាតតិជាក់លាក់ណ្ឋមួយម្ែលផទុយនឹងសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ភាគីហតថ- 
ផ្លខីនីមួយៗរតូវទទួលបានសិទិធទំងអស់ ផ្ហើយរតវូសនមត់ថាទទួលយករាល់កាតពវកិចច 
ទំងអស់កនុងសនធិសញ្ញា ផ្នោះផងម្ែរ។ 

មាក្ា២៥ 
ការចុោះហតថផ្លខាផ្លើសនធិសញ្ញា  

 សនធិសញ្ញា ផ្នោះផ្ៅម្តផ្បើកចំហសរមាប់ការចុោះហតថផ្លខា ផ្ៅទីសាន ក់ការអងគការកមម
សិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក ផ្ដាយភាគីណ្ឋមួយម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌ កនុងរយៈផ្ពល១
(មួយ)ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីការទទួលយកសនធិសញ្ញា ។ 

មាក្ា២៦ 
ការចូលជាធរមានននសនធិសញ្ា 

 សនធិសញ្ញា ផ្នោះរតូវចូលជាធរមានកនុងរយៈផ្ពល៣(បី)ម្ខ បនាទ ប់ពីមានការតមកល់លិខិត
តុបករណ៍្នន ការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិក របស់ភាគីម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌ  
ចំនួន៣០(សាមសិប) ែូចមានម្ចងកនុងមារា២៣ ។ 

មាក្ា២៧ 
កាលបរផិ្ចេទសុពលភាពផ្ែើមបកីាល យជាភាគីននសនធិសញ្ញា  

 សនធិសញ្ញា ផ្នោះរតូវចងភាា ប់ៈ 
(i) ភាគីម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌ ចំនួន៣០(សាមសិប) ែូចមានម្ចងកនុងមារា២៦ 

គិតចាប់ពីកាលបរផិ្ចេទម្ែលសនធិសញ្ញា ផ្នោះចូលជាធរមាន។ 
(ii) ភាគីម្ែលបំផ្ពញរគប់លកខខណ្ឌ ផ្ផេងផ្ទៀតែូចមានម្ចងកនុងមារា២៣ គិតចាប់

ពីការផុតរយៈផ្ពល៣(បី)ម្ខ ផ្ដាយរាប់ពីកាលបរផិ្ចេទម្ែលភាគីផ្នាោះបានតមកល់លិខិតតុប-
ករណ៍្ននការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិករបស់ខលួន ជូនអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធ 
បញ្ញា ពិភពផ្លាក។ 
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មាក្ា២៨ 
ការរបកាសែកខលួនផ្ចញពីសនធិសញ្ញា  

 ភាគីហតថផ្លខីអាចរបកាសែកខលួនផ្ចញពីសនធិសញ្ញា ផ្នោះ ាមការជូនែំណឹ្ងផ្ៅអគគ- 
នាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក។ ការរបកាសែកខលួនផ្ចញណ្ឋមួយរតូវមាន 
អានុភាពអនុវតត កនុងរយៈផ្ពល១ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីកាលបរផិ្ចេទម្ែលអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធ 
បញ្ញា ពិភពផ្លាកបានទទួលផ្សចកតីជូនែំណឹ្ងផ្នោះ។ 

មាក្ា២៩ 
ភាសាកនុងសនធិសញ្ញា  

(១)សនធិសញ្ញា ផ្នោះរតូវបានចុោះហតថផ្លខា ផ្លើចាប់ផ្ែើមម្តមួយគត់ជាភាសា អង់ផ្គលស 
ភាសាអារាម ប់ ភាសាចិន ភាសាបារាងំ ភាសារសូេុី និងភាសាផ្អសាមញ។ អតថបទននភាសា 
ទំងផ្នោះមានតនមលផ្សមើៗោន ។ 

(២) អតថបទផលូវការជាភាសាណ្ឋមួយ ផ្រៅពីភាសាម្ែលមានម្ចងកនុងកថាខណ្ឌ (១)រតូវ 
បផ្ងកើតផ្ឡើងផ្ដាយអគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក ាមការផ្សនើសំុរបស់ភាគី 
ម្ែលពាក់ព័នធនិងបនាទ ប់ពីកិចចពិភាកាផ្យាបល់ជាមួយភាគីទំងផ្នាោះ។ កនុងផ្ោលបំណ្ង 
ននកថាខណ្ឌ ផ្នោះ“ភាគីម្ែលពាក់ព័នធ”មានន័យថា រែាជាសមាជិកណ្ឋមួយរបស់អងគការកមម- 
សិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាកម្ែលមានភាសាផលូវការ ឬភាសាមួយកនុងចំផ្ណ្ឋមភាសាផលូវការ ផ្ហើយ 
សហភាពអឺរ មបុនិងអងគការអនតររដាា ភិបាលណ្ឋមួយផ្ផេងផ្ទៀត ម្ែលអាចកាល យជាភាគីនន 
សនធិសញ្ញា ផ្នោះរបសិនផ្បើមានភាសាផលូវការណ្ឋមួយកនុងចំផ្ណ្ឋមភាសាទំងឡាយ។ 

មាក្ា៣០ 
កម្នលងតមកល់ 

អគគនាយកននអងគការកមមសិទិធបញ្ញា ពិភពផ្លាក ជាកម្នលងតមកល់សនធិសញ្ញា ផ្នោះ។ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


