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កិច្ចព្រមពព្រៀងទីព្កុងស្ត្រា ស្បរួ 
 ស្ារីីច្ំណាត់ថ្នា ក់ព្រកាស្នីយរព្តតកកកមមអនារជាតិ 

២៤ មីនា ១៩៧១ 
បានធ្វើវធិោ្នកមម ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ១៩៧៩ 

 ភាគីហត្ថធលែីទាំងឡាយ 
 ធោយពិចារណាធ ើញថាការអនុម័ត្យកជាោកលថ្នររព័នធឯកសណាា នមួយថ្នចាំ
ណាត់្ថាន ក់  ររកាសនីយររត្ត្កកកមម វញិ្ញដ រនររត្ត្កកករ វញិ្ញដ រនររត្ម ូខដលមានអត្ថ
ររធោជន៍ និងវញិ្ញដ រនររត្មានអត្ថររធោជន៍ គឺធដើមបីរាំធរ ើផលររធោជន៍ទូធៅ ខដលនឹង
រធងកើត្ឱ្យមានកិចចសហររតិ្រត្តិការកាន់ខត្ជិត្សនិទធកនុងវស័ិយកមមសិទធិឧសាហកមមនិង
ជាវភិាគទនធដើមបឱី្យមានសុែដុមនីយដកមមថ្នចារ់ជាតិ្កនុងវស័ិយធនុះ 
 ធោយទទួលោគ ល់ោរៈសាំខាន់ថ្នអនុសញ្ញដ អឺរ  រុសតីពីចាំណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ថ្ន 
ររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើត្កកកមម ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ខដលរកុមររឹកា
អឺរ  រុបានរធងកើត្ឱ្យមាន ចាំណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ថ្នររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើត្កកកមម 
 ធោយគិត្គូរដល់ពត្ថ្មលជាោកលថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ធនុះនិងោរៈសាំខាន់ថ្នចាំណាត់្
ថាន ក់ធនុះចាំធពាុះររធទសទាំងឡាយជាសមាជិកអនុសញ្ញដ ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចចការពារកមម 
សិទធិឧសាហកមម 
 ធោយគិត្គូរដល់ោរៈសាំខាន់ថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ធនុះចាំធពាុះររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ  
ខដលរងកភាពងាយស្សលួកនុងការទទួលបានរធចចកវទិាទាំធនើរៗខដលធចុះខត្ធកើនធឡើងឥត្
ឈរ់ឈរ 
 ធោយពិចារណាធលើមារា១៩ថ្នអនុសញ្ញដ ទីរកងុបា រសីសតីពីកិចចការពារកមមសិទធិ   
ឧសាហកមម ចុុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ១៨៨៣ ខដលបានខកខររធៅទីរកងុ ររុយខសល ចុុះថ្ងៃ
ទី១៤ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ១៩០០ ធៅទីរកងុ វ សីុនធាន ចុុះថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩១១   ធៅទីរកងុ 
ឡាធអ ចុុះថ្ងៃទី៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩២៥   ធៅទីរកងុ ឡុង ចុុះថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ១៩៣៤   ធៅ
ទីរកុង លីធសាន ចុុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងធៅទីរកុង សតុកហូម ចុុះថ្ងៃទី១៤ 
ខែកកកោ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ 
 រពមធរពៀងដូចត្ធៅៈ 

មាព្ា១ 
ការរធងកើត្សហភាពពិធសស  ការអនុម័ត្ចាំណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ 

 ររធទសខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះអនុវត្ត រត្ូវរធងកើត្សហភាពពិធសសមួយ និងអនុ 
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ម័ត្ចាំណាត់្ថាន ក់រមួថ្នររកាសនីយររត្ត្កកមមធលើត្កកកមម វញិ្ញដ រនររត្ត្កកករ វញិ្ញដ រនររត្ 
ម ូខដលមានអត្ថររធោជន៍និងវញិ្ញដ រនររត្មានអត្ថររធោជន៍         ខដលចាត់្ជាចាំណាត់្ 
ថាន ក់ររកាសនីយររត្ត្កកកមមអនតរជាតិ្ ( ត្ធៅធៅថា ចាំណាត់្ថាន ក់)។ 

មាព្ា២ 
និយមន័យថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ 

(១) 
 (ក) ចាំណាត់្ថាន ក់រមួមានៈ 

(i)  អត្ថរទខដលរធងកើត្ធឡើង ាមរទរបញ្ដត្តិថ្នអនុសញ្ញដ អឺរ  រុសតីពីចាំ
ណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ថ្នររកាសនីយររត្ត្កកកមមធលើត្កកកមម ចុុះថ្ងៃទី១៩ 
ខែ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤( ត្ធៅធៅថា អនុសញ្ញដ អឺរ  រុ) ធហើយខដលបាន ចូលជា
្រមាននិងធបាុះពុមពផាយធោយអគគធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺរ  រុ ចុុះ
ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ១៩៦៨ 

(ii) វធិោ្នកមមទាំងឡាយខដលបានចូលជា្រមានាមមារា២(២)ថ្នអនុ
សញ្ញដ អឺរ  រុ មុនការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ 

(iii) វធិោ្នកមមទាំងឡាយខដលធ្វើធឡើងរនាទ រ់ាមមារា៥ ខដលចូល
ជា្រមានាមរទរបញ្ញដ ត្តិថ្នមារា៦។ 

(ែ) ការខែនាាំ និងកាំែត់្ពនយល់ទាំងឡាយខដលរញ្ចូ លកនុងអត្ថរទថ្នចាំណាត់្
ថាន ក់ក៏រត្ូវចាត់្ទុកជាខផនកថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ផងខដរ។ 
(២) 
 (ក) អត្ថរទខដលធោងាមកថាែែឌ ទី(១)(ក)(i) រត្ូវមានចារ់ចមលងយថាភាព២ 
(ពីរ) ខដលចារ់ចមលងយថាភាពនីមួយៗជាភាោអង់ធគលសនិងជាភាោបារាំង។ធៅធពល
ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះធរើកចាំហសរមារ់ចុុះហត្ថធលខា អត្ថរទមួយរត្ូវត្មកល់ជូនអគគ
ធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺរ  រុ និងមួយធទៀត្រត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយកថ្នអងគការកមមសិទធិ
រញ្ញដ ពិភពធលាក(ត្ធៅធៅធរៀងគ្នន ថា អគគនាយក និង អងគការ)ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយ
អនុសញ្ញដ  ១៤ កកកោ ១៩៦៧  ។ 
 (ែ) វធិោ្នខដលធោងាម កថាែែឌ ទី(១)(ក)(ii) រត្ូវត្មកល់ចារ់ចមលងយថា 
ភាព២(ពីរ)ខដលចារ់ចមលងនីមួយៗជាភាោអង់ធគលសនិងជាភាោបារាំង។ ចារ់ចមលង
មួយរត្ូវត្មកល់ជូនអគគធលខា្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺរ  រុ ធហើយចារ់ចមលងមួយធទៀត្រត្ូវត្មកល់
ជូនអគគនាយក។ 
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 (គ) វធិោ្នកមមខដលធោងាម កថាែែឌ ទី(១)(ក)(iii)រត្ូវត្មកល់ចារ់ចមលងយថា 
 ភាពខត្មួយជាភាោអង់ធគលសនិងភាោបារាំងជូនអគគនាយក។  

មាព្ា៣ 
ភាោថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ 

(១) ចាំណាត់្ថាន ក់រត្ូវធ្វើធឡើងជាភាោអង់ធគលសនិងភាោបារាំង ធហើយ អត្ថរទទាំងពីរធនុះ
មានយថាភាពដូចគ្នន ។ 
(២) អត្ថរទផលូវការថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ជា ភាោអាឡឺម ង់ ភាោជរ ុន ភាោព័រទុយហ្គគ ល់ 
ភាោរសុ្ុី ភាោធអសា ញ និងភាោធផ្ងធទៀត្ ខដលសននិបាត្អាចកាំែត់្ដូចមានខចង
កនុងមារា៧ រត្ូវធ្វើធឡើងធោយការោិល័យអនតរជាតិ្ថ្នអងគការ(ត្ធៅធៅថា ការោិល័យ
អនតរជាតិ្) ធោយររឹកាជាមួយរោា ភិបាលពាក់ព័នធ និងធលើមូលោា នថ្នការរកខរររញ្ជូ ន
ធោយរោា ភិបាលទាំងធនាុះ ឬ ធោយមធ្ាបាយធផ្ងៗធទៀត្ ខដលមិនរ ុះពាល់ដល់រញ្ញា
ហិរញ្ដវត្ថុថ្នងវកិាររស់សហភាពពិធសស ឬររស់អងគការ។ 

មាព្ា៤ 
ការធររើរបាស់ចាំណាត់្ថាន ក់ 

(១) ចាំណាត់្ថាន ក់ធនុះមានចារកិលកខែៈរដាបាលខត្រ ុធណាណ ុះ។ 
(២) ររធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសសរត្ូវមានសិទធិធររើរបាស់ចាំណាត់្ថាន ក់ជាររព័នធ
ធគ្នលឬររព័នធរនាទ រ់រន្ាំ។ 
(៣) អាជាញ ្រមានសមត្ថកិចចកនុងររធទសថ្នសហភាពពិធសសរត្ូវរញ្ចូ លៈ  

(i) កនុងររកាសនីយររត្ត្កកកមម វញិ្ញដ រនររត្ត្កកករ វញិ្ញដ រនររត្ម ូខដលមាន
អត្ថររធោជន៍និងវញិ្ញដ រនររត្មានអត្ថររធោជន៍ខដលធចញធោយអាជាញ
្រទាំងធនុះនិងសាំែុាំ លិែិត្ធសនើសុាំទាំងឡាយខដលពាក់ព័នធធទុះរីធរើរត្វូបាន
ធបាុះពុមពផាយឬរគ្នន់ខត្ោក់ឱ្យោធារែៈជនអធងកត្ធោយអាជាញ ្រទាំង
ធនុះក៏ធោយ  ធហើយ 

(ii) កនុងកាំែត់្ពនយល់ខដលមានកនុងរពឹត្តិរ័រត្ផលូវការខដលបានធបាុះពុមពផាយ 
ឬការោក់ជាោធារែៈនូវឯកោរដូចមានខចងកនុងអនុកថាែែឌ (i) 

នូវនិមិត្តសញ្ញដ ធពញធលញថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ខដលអនុវត្តចាំធពាុះត្កកកមមខដលជាកមមវត្ថុ
ថ្នឯកោរ ដូចមានខចងកនុងអនុកថាែែឌ (i) ។ 
(៤) ធៅធពលចុុះហត្ថធលខាកិចចរពមធរពៀងធនុះ ឬធៅធពលត្មកល់លិែិតុ្រករែ៍ថ្នការ 
ផតល់សចាច រ័នឬការចូលជាសមាជិកៈ 
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(i) ររធទសណាមួយអាចររកាសថាែលួនមិនសនារញ្ចូ លនិមិត្តសញ្ញដ ពាក់ព័នធនឹង 
រកុមឬអនុរកុមថ្នចាំណាត់្ថាន ក់កនុងសាំែុាំ លិែិត្ធសនើសុាំដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ
ទី៣ ខដលរគ្នន់ខត្ោក់ឱ្យោធារែៈជនអធងកត្និងកនុងកាំែត់្ពនយល់ខដលពាក់
ព័នធនឹងចាំណាត់្ថាន ក់ ធហើយ 

(ii) ររធទសណាមួយខដលមិនរត្ួត្ពិនិត្យ ភាពងមី ធទុះជាភាល មៗ ឬមានការពនាធពល 
  ធហើយខដលនីតិ្វ ិ្ ីផតល់ររកាសនីយររត្ត្កកកមម ឬររធភទធផ្ងធទៀត្ថ្នកិចចការពារ
មិនមានខចងអាំពីការស្ោវរជាវោន ថ្ដខដលមាន អាចររកាសថាែលួនមិនសនា
រញ្ចូ លនិមិត្តសញ្ញដ ពាក់ព័នធនឹងរកុមនិងអនុរកុមថ្នចាំណាត់្ថាន ក់កនុងឯកោរនិង
កាំែត់្ពនយល់ដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ទី៣។ ររសិនធរើ លកខែែឌ ទាំងធនុះ 
មានចាំធពាុះខត្ររធភទថ្នកិចចការពារមួយចាំនួនឬវស័ិយមួយចាំនួនថ្នរធចចកវទិា 
ររធទសទាំងធនុះ អាចធ្វើែោក់លកខែែឌ ខត្រតឹ្មខដលលកខែែឌ ទាំងធនុះអនុវត្ត។ 

(៥) និមិត្តសញ្ញដ ថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ ខដលមានសរធសរពាកយ ចាំណាត់្ថាន ក់ររកាសនីយររត្
ត្កកកមមអនតរជាតិ្ឬពាកយកាត់្ខដលកាំែត់្ធោយគែៈកមាម ្ិការជាំនាញដូចមានខចងកនុង
មារា៥ រត្ូវធបាុះពុមពជាអក្រដុត្ៗឬកនុងលកខែៈខដលអាចធមើលធ ើញចាស់ កនុងចាំែង
ធជើងឯកោរ នីមួយៗដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ទី៣(i)ខដលរត្ូវរញ្ចូ លនិមិត្តសញ្ញដ ។ 
(៦) ររសិនធរើររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសសផតល់សិទធិផតល់ររកាសនីយររត្ត្កក 
កមមធៅអាជាញ ្រអនតររោា ភិបាលមួយ  ររធទសធនុះរត្ូវចាត់្រល់វធិានការធដើមបធីានាថា
អាជាញ ្រធនុះធររើរបាស់ចាំណាត់្ថាន ក់ឱ្យស្សរាមមារាធនុះ។ 

មាព្ា៥ 
គែៈកមាម ្ិការជាំនាញ 

(១) គែៈកមាម ្ិការជាំនាញរត្វូរធងកើត្ធឡើងធោយមានត្ាំណាងពីររធទសនីមួយៗថ្នសហ
ភាពពិធសស។ 
(២) 
 (ក) អគគនាយករត្ូវអធញ្ជ ើញអងគការអនតររោា ភិបាលខដលជាំនាញកនុងវស័ិយររកាស
នីយររត្ត្កកកមមធហើយោ ងធហ្គចណាស់ររធទសជាសមាជិកមួយថ្នសមាជិកទាំងឡាយ 
ជាភាគីថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ រត្ូវត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងកិចចររជុាំគែៈកមាម
្ិការជាំនាញ។  

(ែ) អគគនាយកអាចអធញ្ជ ើញធហើយររសិនធរើមានសាំធែើ ពីគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ  
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រត្ូវអធញ្ជ ើញត្ាំណាងថ្នអងគការអនតររោា ភិបាលនិងអងគការមិនខមនរោា ភិបាលអនតរជាតិ្
ធផ្ងៗ ធទៀត្ឱ្យចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាពីផលររធោជន៍ខដលទក់ទងនឹងអងគការទាំង     
ធនុះ។  
(៣) គែៈកមាម ្ិការជាំនាញរត្វូៈ 

(i) ធ្វើវធិោ្នកមមចាំណាត់្ថាន ក់ 
(ii) ផតល់អនុោសន៍ដល់ររធទសថ្នសហភាពពិធសសកនុងធគ្នលរាំែងជួយ 

សរមួលដល់ការធររើរបាស់ចាំណាត់្ថាន ក់និងជាំរញុឱ្យមានឯកសណាា នភាព 
ចាំធពាុះការអនុត្តន៍ 

(iii) ជួយជាំរញុកិចចសហររតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្កនុងការចាត់្ថាន ក់ធឡើងវញិថ្នសាំែុាំ
ឯកោរខដលធររើរបាស់សរមារ់រត្ួត្ពិនិត្យត្កកកមម ធោយពិចារណាពីត្រមូវ
ការថ្នររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ 

(iv) ចាត់្រល់វធិានការធផ្ងៗធទៀត្ខដលអាចផតល់វភិាគទនដល់ការជួយ  
សរមួលការអនុវត្តន៍ចាំណាត់្ថាន ក់ធោយររធទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ ខដលមិនរ ុះ
ពាល់ដល់រញ្ញា ហិរញ្ដវត្ថុថ្នងវកិាររស់សហភាពពិធសស ឬ ររស់អងគការ 

(v) មានសិទធិរធងកើត្អនុគែៈកមាម ្ិការនិងរកមុការងារ។ 
(៤) គែៈកមាម ្ិការជាំនាញរត្ូវអនុម័ត្រទរញ្ញជ ថ្ផទកនុងររស់ែលួន។  រទរញ្ញជ ទាំងធនុះ 
រត្ូវផតល់លទធភាពឱ្យមានការចូលរមួពីអងគការអនតររោា ភិបាល ដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ
ទី២(ក)កនុងកិចចររជុាំអនុគែៈកមាម ្ិការនិងរកុមការងារ ខដលអាចរាំធពញការងារជាោរវនត
កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ចាំណាត់្ថាន ក់។ 
(៥) សាំធែើ ធ្វើវធិោ្កមមចាំណាត់្ថាន ក់ អាចធ្វើធឡើងធោយអាជាញ ្រមានសមត្ថកិចចររស់
ររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសស ធោយការោិល័យអនតរជាតិ្ ធោយអងគការអនតររោា
ភិបាលណាមួយខដលមានត្ាំណាងកនុងគែៈកមាម ្ិការជាំនាញាមកថាែែឌ ទី២(ក) និង
ធោយអងគការធផ្ងៗធទៀត្ ខដលអធញ្ជ ើញជាពិធសសធោយគែៈកមាម ្ិការជាំនាញឱ្យោក់
សាំធែើ ធនុះ។  រល់សាំធែើ រត្ូវជូនដាំែឹងធៅការោិល័យអនតរជាតិ្ ខដលរត្ូវរញ្ជូ ន
សាំធែើ ទាំង ធនុះធៅសមាជិកថ្នគែៈកមាម ្ិការជាំនាញនិងធៅអនកសធងកត្ការែ៍ មិនឱ្យ
ធលើសពី២(ពីរ)ខែ មុនសម័យររជុាំគែៈកមាម ្ិការជាំនាញធលើកយកសាំធែើ មកពិចារណា។  
(៦) 
 (ក) ររធទសជាសមាជិកនីមួយៗថ្នគែៈកមាម ្ិការជាំនាញរត្ូវមានសាំធលងធឆ្ន ត្ខត្ 
មួយ។ 
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 (ែ) ធសចកតីសធរមចថ្នគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ ទមទរសាំធលងធឆ្ន ត្ភាគធរចើន      
្មមាថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងខដលបានធបាុះធឆ្ន ត្។  
 (គ) ធសចកតីសធរមចថ្ន១/៥(មួយភាគរបាាំ)ថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងបានធបាុះ
ធឆ្ន ត្យល់ធ ើញថារ ពាល់ដល់ការផ្លល ស់រតូររចនាសមព័នធជាមូលោា នថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ ឬ 
ខដលរ ុះពាល់ដល់ការងារជាោរវនតថ្នការចាត់្ថាន ក់ធឡើងវញិទមទរសាំធលងភាគធរចើន 
៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នររធទសខដលមានត្ាំណាងនិងបានធបាុះធឆ្ន ត្។ 
 ( ) អនុរបវទមិនរត្វូចាត់្ទុកជាសាំធលងធឆ្ន ត្ធទ។ 

មាព្ា៦ 
ការជូនដាំែឹង ការចូលជា្រមាន  ការធបាុះពុមពផាយថ្នវធិោ្នកមម 

និងធសចកតីសធរមចធផ្ងធទៀង 
(១)  រល់ធសចកតីសធរមចររស់គែៈកមាម ្ិការជាំនាញពាក់ព័នធនឹងការអនុម័ត្វធិោ្នកមម 
ចាំណាត់្ថាន ក់និងអនុោសន៍គែៈកមាម ្ិការជាំនាញ ការោិល័យអនតរជាតិ្រត្វូជូនដាំែឹង
ធៅអាជាញ ្រមានសមត្ថកិចចទាំងឡាយថ្នររធទសកនុងសហភាពពិធសស។ វធិោ្នកមមរត្ូវ
ចូលជា្រមាន៦(របាាំមួយ)ខែររ់ចារ់ពីការរញ្ជូ នធសចកតីជូនដាំែឹងធនុះ។ 
(២) ការោិល័យអនតរជាតិ្រត្ូវរញ្ចូ លកនុងចាំណាត់្ថាន ក់នូវវធិោ្នកមមទាំងឡាយខដលបាន 
ចូលជា្រមាន។ ធសចកតីររកាសថ្នវធិោ្នកមមរត្ូវធបាុះផាយកនុងរពឹត្តិរ័រត្ ដូចបាន
កាំែត់្ធោយសននិបាត្ដូចមានខចងកនុងមារា៧។  

មាព្ា៧ 
សននិបាត្ថ្នសហភាពពិធសស 

(១)  
(ក) សហភាពពិធសសរត្ូវមានសននិបាត្មួយ ខដលរមួមានររធទសទាំងអស់ថ្នសហ 

ភាពពិធសស។ 
 (ែ) រោា ភិបាលថ្នររធទសនីមួយៗដូចមានខចងកនុងមារា៥(២)(ក) រត្ូវត្ាំណាង
ធោយររតិ្ភូមួយររួ ខដលអាចអមធោយ ររតិ្ភូសតីទី ទីររឹកា និងអនកជាំនាញមួយចាំនួន។ 
 (គ) អងគការអនតររោា ភិបាលណាមួយ ដូចមានខចងកនុងមារា៥(២)(ក) អាចត្ាំណាង
ធោយអនកសធងកត្ការែ៍មួយររូកនុងកិចចររជុាំទាំងឡាយថ្នសននិបាត្ ធហើយររសិនធរើ
សននិបាត្សធរមចខររធនុះ អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍មួយររូកនុងកិចចររជុាំ គែៈ
កមាម ្ិការ ឬរកុមការងារខដលបានរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្។  
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 ( ) រល់ការចាំណាយររស់គែៈររតិ្ភូនីមួយៗ ជារនទុកររស់រោា ភិបាលខដល
ខត្ងាាំងគែៈររតិ្ភូធនាុះ។  
(២) 
 (ក) ធលើកខលងខត្រទរបញ្ដត្តិថ្នមារា៥ សននិបាត្រត្ូវៈ  

(i) ពិភាការល់រញ្ញា ទាំងអស់ខដលទក់ទងនឹងការរកានិងការអភិវឌ្ឍន៍
សហភាពពិធសស និងការអនុវត្តន៍កិចចរពមធរពៀងធនុះ 

(ii) ខែនាាំការោិល័យអនតរជាតិ្អាំពីការធរៀរចាំសននិសីទខកខររ  
(iii) រត្ួត្ពិនិត្យនិងអនុម័ត្របាយការែ៍និងសកមមភាពអគគនាយកខដល

ពាក់ព័នធនឹងសហភាពពិធសស ធហើយផតល់ការខែនាាំាមការចាាំបាច់
ដល់អគគនាយកពាក់ព័នធនឹងរញ្ញា កនុងសមត្ថកិចចររស់សហភាពពិធសស   

(iv) កាំែត់្កមមវ ិ្ ី និងអនុម័ត្ងវកិាពីរឆ្ន ាំមតងថ្នសហភាពពិធសស និងអនុ
ម័ត្ការរិទរញ្ជ ីគែនី 

(v) អនុម័ត្រទរញ្ញជ សតីពីហិរញ្ដវត្ថុររស់សហភាពពិធសស 
(vi) សធរមចរធងកើត្អត្ថរទផលូវការថ្នចាំណាត់្ថាន ក់ជាភាោធផ្ង ធរៅពី   

ភាោអង់ធគលស ភាោបារាំង  និងភាោដូចមានខចងកនុងមារា៣(២) 
(vii) រធងកើត្គែៈកមាម ្ិការនិងរកុមការងារខដលចាាំបាច់ធដើមបីសធរមច   

ធគ្នលរាំែងររស់សហភាពពិធសស 
(viii) ធលើកខលងខត្កថាែែឌ ទី១(គ) កាំែត់្ឱ្យចូលរមួកនុងកិចចររជុាំ 

កនុងឋានៈជាអនកសធងកត្ការែ៍ ចាំធពាុះររធទសខដលមិនខមនជាសមា
ជិកសហភាពពិធសសនិង អងគការអនតររោា ភិបាលនិងអងគការអនតរជាតិ្
មិនខមនរោា ភិបាល និងចាំធពាុះគែៈកមាម ្ិការឬរកុមការងារខដល
រធងកើត្ធោយសហភាព 

(ix) ចាត់្វធិានការសមស្សរធផ្ងធទៀត្ធដើមបីសធរមចធគ្នលរាំែងររស់
សហភាពពិធសស 

(x) រាំធពញមុែងារធផ្ងធទៀត្ខដលស្សរាមអនុសញ្ញដ ធនុះ។ 
(ែ) ចាំធពាុះរញ្ញា ខដលពាក់ព័នធផងខដរនឹងផលររធោជន៍ររស់សហភាពធផ្ងធទៀត្

ខដលរគរ់រគងធោយអងគការ សននិបាត្រត្ូវធ្វើការសធរមច  រនាទ រ់ពីបានោត រ់ធោរល់ររស់ 
គែៈកមាម ្ិការសរមរសរមួលថ្នអងគការ។ 
(៣ ) 
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 (ក)  ររធទសនីមួយៗជាសមាជិកថ្នសននិបាត្មានសាំធលងធឆ្ន ត្ខត្មួយ។ 
 (ែ) កូរ  មុថ្នសននិបាត្រត្ូវមានចាំនួនពាក់កណាត លថ្នររធទសជាសមាជិកសននិបាត្។ 
 (គ)  កនុងករែីមិនរគរ់កូរ  មុ សននិបាត្អាចធ្វើធសចកតីសរមចបាន រ ុខនតធសចកតី
សធរមចទាំងធនុះរត្ូវយកមកអនុវត្តបាន ខត្កនុងករែីបានរាំធពញលកខែែឌ កាំែត់្ដូចខាង
ធរកាម ធលើកខលងខត្ធសចកតីសធរមចធនាុះទក់ទងនឹងនីតិ្វ ិ្ ីររស់សននិបាត្។   ការោិល័យ
អនតរជាតិ្រត្ូវជូនដាំែឹងអាំពីធសចកតីសធរមចធនុះ ធៅររធទសជាសមាជិកសននិបាត្ទាំង
ឡាយខដលគ្នម នវត្តមាន និងរត្ូវអធញ្ជ ើញររធទសទាំងធនុះ ឱ្យធបាុះធឆ្ន ត្ជាលាយលកខែ៍
អក្រឬធបាុះធឆ្ន ត្អនុរបវទ កនុងរយៈធពល៣(រី)ខែររ់ចារ់ពីថ្ងៃជូនដាំែឹង។ ធរើផុត្រយៈ
ធពលធនុះ ររសិនធរើចាំនួនថ្នររធទសខដលបានធបាុះធឆ្ន ត្ឬធបាុះធឆ្ន ត្អនុរបវទ ធសមើនឹង
ចាំនួនររធទសខដលែវុះសរមារ់កូរ  មុកនុងសម័យររជុាំ ធសចកតីសធរមចធនុះនឹងអាចយកមក
អនុវត្តបាន  ឱ្យខត្បានរគរ់សាំធលងភាគធរចើនខដលទមទរ ។ 
 ( ) ធលើកខលងខត្រទរបញ្ដត្តិថ្នមារា១១(២) ធសចកតីសធរមចររស់សននិបាត្រត្ូវធ្វើ
ធឡើងធោយសាំធលងភាគធរចើន២/៣(ពីរភាគរី)ថ្នសាំធលងធឆ្ន ត្ខដលបានធបាុះ។ 
 (ង) អនុរបវទមិនរត្ូវចាត់្ទុកជាសាំធលងធឆ្ន ត្ធទ។ 
 (ច) ររតិ្ភូមាន ក់អាចជាត្ាំណាង  និងធបាុះធឆ្ន ត្កនុងនាម ឱ្យររធទសមួយខត្រ ុធណាណ ុះ។ 
(៤) 
 (ក) សននិបាត្រត្ូវររជុាំោមញ្ដធរៀងរល់ពីរឆ្ន ាំមតង ាមការធកាុះររជុាំររស់អគគនាយក 
ធហើយធរើគ្នម នករែីពិធសស រត្ូវររជុាំកនុងធពលនិងកខនលងដូចគ្នន នឹងមហ្គសននិបាត្ររស់
អងគការ។  
 (ែ) ាមសាំធែើ សុាំពីររធទសជាសមាជិកសននិបាត្ចាំនួន១/៤(មួយភាគរួន) សននិបាត្
រត្ូវររជុាំវោិមញ្ដបាន ាមការធកាុះររជុាំររស់អគគនាយក ។  
 (គ) អគគនាយកជាអនកធរៀរចាំរធរៀរវរៈកិចចររជុាំនីមួយៗ។ 
(៥) សននិបាត្រត្ូវអនុម័ត្រទរញ្ញជ ថ្ផទកនុងររស់ែលួន។ 

មាព្ា៨ 
[ ការោិល័យអនតរជាតិ្ ] 

(១) 
 (ក) ការងាររដាបាលររស់សហភាពពិធសសរត្ូវរាំធពញធោយការោិល័យអនតរ
ជាតិ្។   
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(ែ) ជាពិធសស ការោិល័យអនតរជាតិ្រត្ូវធរៀរចាំកិចចររជុាំនិងរាំធរ ើការងារជាធលខា
្ិការោា ន សរមារ់សននិបាត្ សរមារ់គែៈកមាម ្ិការជាំនាញ និងគែៈកមាម ្ិការនិង
រកុមការងារធផ្ងធទៀត្ ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្ ឬធោយគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ។ 
 (គ) អគគនាយកថ្នអងគការរត្ូវជានាយកររតិ្រត្តិថ្នសហភាពពិធសសនិងជា ត្ាំណាង 
សហភាពពិធសស។ 
(២)     អគគនាយក និងរុគគលិកណាមាន ក់ខដលរត្ូវចាត់្ាាំងធោយអគគនាយករត្ូវចូលរមួរល់ 
កិចចររជុាំ សននិបាត្ គែៈកមាម ្ិការជាំនាញ និងគែៈកមាម ្ិការនិងរកុមការងារធផ្ងៗ
ធទៀត្ខដលរធងកើត្ធឡើងធោយសននិបាត្ ឬគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ ខត្គ្នម នសិទធិធបាុះ
ធឆ្ន ត្ធទ។  អគគនាយក ឬរុគគលិកណាមាន ក់ខដលរត្ូវចាត់្ាាំងធោយអគគនាយក គឺជាធលខា
ធោយសវ័យររវត្តិររស់អងគភាពទាំងធនុះ។  
(៣) 
 (ក) ាមធសចកតីខែនាាំររស់សននិបាត្   ការោិល័យអនតរជាតិ្រត្ូវធរៀរចាំសននិសីទ
ខកខររ។  
 (ែ) ការោិល័យអនតរជាតិ្អាចររឹកាជាមួយអងគការអនតររោា ភិបាលនិងអងគអនតរជាតិ្
មិនខមនរោា ភិបាល ពាក់ព័នធនឹងការធរៀរចាំសននិសីទខកខររធនុះ។ 
 (គ) អគគនាយកនិងរុគគលខដលរត្វូចាត់្ាាំងធោយអគគនាយករត្វូចូលរមួកនុងកិចច      
ពិភាកាកនុងសននិសីទខកខររទាំងធនុះ ខត្គ្នម នសិទធិធបាុះធឆ្ន ត្ធទ។ 
(៤)  ការោិល័យអនតរជាតិ្រត្ូវអនុវត្តការងារធផ្ងៗធទៀត្។  

មាព្ា៩ 
[ ហិរញ្ដវត្ថុ ] 

(១) 
(ក)  សហភាពពិធសសរត្ូវមានងវកិាររស់ែលួន។ 

 (ែ) ងវកិាររស់សហភាពពិធសសរមួមានែទង់ចាំនូលនិងែទង់ចាំណាយផ្លទ ល់ររស់សហ
ភាពពិធសស វភិាគទនចាំធពាុះងវកិាសរមារ់ការចាំណាយរមួររស់សហភាព និងធរើមាន 
ចាំនួនទឹករបាក់ខដលមានកនុងងវកិាររស់សននិសីទថ្នអងគការ។ 
 (គ) ការចាំណាយខដលមិនខមនជាចាំនាយផ្លត ច់មុែររស់សហភាពពិធសស     រ ុខនតជា 
ការចាំណាយររស់សហភាពមួយ ឬធរចើនធផ្ងធទៀត្ខដលសថិត្ធរកាមការរគរ់រគងររស់
អងគការ រត្វូចាត់្ទុកជាចាំណាយរមួររស់សហភាព។ ចាំខែកថ្នសហភាពពិធសសកនុង
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ែទង់ចាំណាយរមួធនុះរត្ូវសមាមារត្នឹងផលររធោជន៍ខដលសហភាពពិធសសទទួលបាន
កនុងចាំនាយរមួធនុះ។ 
(២) ងវកិាររស់សហភាពពិធសសរត្ូវរធងកើត្ធឡើយ ធោយខផែកធលើត្រមូវការសរមរសរមួល
ជាមួយងវកិាថ្នសហភាពធផ្ងធទៀត្ខដលរគរ់រគងធោយអងគការ។ 
(៣) ងវកិាររស់សហភាពពិធសសទទួលបានពីររភពនានាដូចខាងធរកាមៈ 

(i)   វភិាគទនពីររធទសថ្នសហភាពពិធសស 
(ii) កថ្រមនិងថ្ងលឈនួលធសវកមមខដលផតល់ឱ្យធោយការោិល័យអនតរជាតិ្

កនុងនាមសហភាពពិធសស 
(iii) ការលក់ ឬលាភការ ពីការធបាុះពុមពផាយររស់ការោិល័យអនតរជាតិ្

ពាក់ព័នធនឹងសហភាពពិធសស 
(iv) អាំធណាយ អចច័យទន និងឧរត្ថមភ្ន 
(v) ការជួល ការរបាក់ និងចាំនូលធផ្ងៗធទៀត្។ 

(៤) 
(ក) ធដើមបីរធងកើត្ជាវភិាគទនថ្នងវកិាដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ៣(i) ររធទស

នីមួយៗថ្នសហភាពពិធសសរត្វូសថិត្កនុងថាន ក់ដូចគ្នន ដូចធៅនឹងចាំណាត់្ថាន ក់ររស់សហ 
ភាពកនុងអនុសញ្ញដ ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចចការពារកមមសិទធិឧសាហកមម ធហើយរត្វូរង់វភិាគ
ទនររចាាំឆ្ន ាំខផែកាមចាំនួនដូចគ្នន ថ្នឯកា ដូចខដលបានកាំែត់្សរមារ់ចាំណាត់្ថាន ក់កនុង
សហភាពធនាុះ។ 
 (ែ)  វភិាគទនររចាាំឆ្ន ាំថ្នររធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសស រត្ូវមានចាំនួនសមា
មារត្គ្នន នឹងចាំនួនសររុខដលបានធ្វើវភិាគទនធៅងវកិាររស់សហភាពពិធសសធោយ
ររធទសទាំងអស់ដូចនឹងចាំនួនឯការរស់ែលួនធៅចាំនួនសររុថ្នឯកាថ្នររធទសផតល់វភិាគ
ទនទាំងអស់។  
 (គ) ការរង់វភិាគទនរត្វូធ្វើធឡើងធៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករ ជាធរៀងរល់ឆ្ន ាំ។  
 ( )  ររធទសខដលយឺត្ោ វកនុងការរង់វភិាគទន មិនអាចអនុវត្តសិទធិធបាុះធឆ្ន ត្
ររស់ែលួនកនុងអងគភាពថ្នសហភាពពិធសស ររសិនធរើចាំនួនខដលមិនបានរង់មានចាំនួនធសមើ 
ឬធលើសពីចាំនួនថ្នវភិាគទនរត្ូវរង់ចាំនួនពីរឆ្ន ាំធពញ។   រ ុខនតអងគភាពណាមួយថ្នសហភាព 
ពិធសស អាចអនុញ្ដត្ឱ្យររធទសខដលយឺត្ោ វអាចរនតអនុវត្តសិទធិធបាុះធឆ្ន ត្កនុងអងគភាព 
ធនាុះបាន ដររណាបានផតល់ធហតុ្ផលរតឹ្មពីការយឺត្ោ វកនុងការរង់វភិាគទន ធោយ 
កាលៈធទសៈពិធសស និងមិនអាចធជៀសវងបាន។  
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 (ង) ររសិនធរើ ងវកិាមិនរត្ូវបានអនុម័ត្មុនការចារ់ធផតើមថ្នរយៈធពលហិរញ្ដវត្ថុងមីធទ  
ងវកិាធនាុះរត្ូវខត្ចាត់្ទុកថាមានករមិត្ធសមើគ្នន ធៅនឹងងវកិាឆ្ន ាំមុន ដូចមានខចងកនុងរទរញ្ញជ
ហិរញ្ដវត្ថុ។  
(៥) ររមិាែថ្នកថ្រមនិងថ្ងលឈនួលធសវកមមខដលផតល់ឱ្យធោយការោិល័យអនតរជាតិ្កនុង
នាមសហភាពពិធសសនឹងរត្ូវកាំែត់្ ធហើយរយការែ៍ធៅសននិបាត្ធោយអគគនាយក។  
(៦)  

(ក) សហភាពពិធសសរត្ូវមានមូលនិ្ិទុនរងវិលខដលទទួលបានពីការរង់របាក់ 
សររុរមួខត្មួយពីររធទសនីមួយៗថ្នសហភាពពិធសស។ ររសិនធរើមូលនិ្ិធនុះមិនរគរ់
រគ្នន់ សននិបាត្អាចសធរមចរធងកើនមូលនិ្ិធនុះបាន។  

(ែ) ចាំនួនថ្នការរង់របាក់ដាំរូងររស់ររធទសនីមួយៗកនុងមូលនិ្ិធនុះ ឬថ្នការចូល
រមួររស់ែលួនកនុងការរធងកើនមូលនិ្ិ រត្ូវសមាមារត្នឹងវភិាគទនថ្នររធទសធនាុះសរមារ់
ឆ្ន ាំថ្នការរធងកើត្មូលនិ្ិធនុះ ឬឆ្ន ាំថ្នការសធរមចរធងកើនមូលនិ្ិ។  
 (គ) សមាមារត្ និងលកខែែឌ ថ្នការរង់របាក់រត្ូវកាំែត់្ធោយសននិបាត្ាមសាំធែើ
ររស់អគគនាយក និងរនាទ រ់ពីបានោត រ់ធោរល់ររស់គែៈកមាម ្ិការសរមរសរមលួថ្ន
អងគការ។  
(៧) 
 (ក) ធៅកនុងកិចចរពមធរពៀងទីោន ក់ការខដលបានចុុះជាមួយររធទសខដលអងគការោក់
ទីោន ក់ការធៅធលើទឹកដីររធទសធនាុះ រត្ូវខចងថាធៅធពលណាខដលមូលនិ្ិទុនរងវិលមិន
រគរ់រគ្នន់ ររធទសធនាុះរត្ូវរង់របាក់ជាមុន។ ចាំនួនថ្នរបាក់រង់ជាមុននិងលកខែែឌ ថ្នការ
រង់ជាមុន រត្ូវកាំែត់្ធោយកិចចរពមធរពៀងធោយខឡកពីគ្នន រវងររធទសធនាុះនឹងអងគការ។  
 (ែ) ររធទសដូចមានខចងកនុងអនុកថាែែឌ (ក) និងអងគការ រត្ូវមានសិទធិរដិធស្
កាត្ពវកិចចរង់របាក់ជាមុន ធោយជូនដាំែឹងជាលាយលកខែ៍អក្រ។ ការរដិធស្ធនុះ 
រត្ូវមានអានុភាពកនុងរយៈធពលរី(៣)ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីរាំណាច់ឆ្ន ាំថ្នការជូនដាំែឹង។  
(៨) សវនកមមគែនី រត្ូវធ្វើធឡើងធោយររធទសមួយឬធរចើនថ្នសហភាពពិធសស ឬធោយ
សវនករខាងធរៅ ដូចមានខចងកនុងរទរញ្ញជ ហិរញ្ដវត្ថុ ធហើយរត្ូវចាត់្ាាំងធោយសននិបាត្
ធោយមានការយល់រពមពីសវនករធនុះ។  

មាព្ា១០ 
ការខកខររកិចចរពមធរពៀង 
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(១) កិចចរពមធរពៀងធនុះអាចរត្ូវបានខកខររបានធពលណាក៏បានធោយសននិសីទពិធសសថ្ន
ររធទសទាំងឡាយររស់សហភាពពិធសស។ 
(២) ការធកាុះររជុាំសននិសីកខកខរររត្ូវសធរមចធោយសននិបាត្។ 
(៣) មារា ៧ មារា ៨ មារា ៩ និងមារា ១១ អាចធ្វើវធិោ្នកមមធោយសននិសីទខកខររ
ឬាមរទរបញ្ដត្តិថ្នមារា ១១ ក៏បាន។ 

មាព្ា១១ 
វធិោ្នកមមរទរបញ្ដត្តិមួយចាំនួនថ្នកិចចរពមធរពៀង 

(១)  សាំធែើ ធ្វើវធិោ្នកមមមារា៧ មារា៨ មារា៩ និងមារាធនុះ អាចធផតើមគាំនិត្ធោយ
ររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសស ឬធោយអគគនាយក។  អគគនាយករត្ូវជូនដាំែឹងពី
សាំធែើ ធនុះធៅររធទសទាំងឡាយថ្នសហភាពពិធសស ោ ងធហ្គចណាស់ ៦(របាាំមួយ)ខែ
មុនសននិបាត្ធលើកយកមកពិចារណា។ 
(២) វធិោ្នកមមមារាទាំងឡាយដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ទី(១) រត្ូវអនុម័ត្ធោយ 
សននិបាត្។ ការអនុម័ត្រត្ូវទមទរសាំធលងធឆ្ន ត្៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នសាំធលងធឆ្ន ត្ខដលបាន
ធបាុះ  ខត្ចាំធពាុះវធិោ្នកមមមារា៧និងចាំធពាុះកថាែែឌ ធនុះរត្ូវទមទរសាំធលង៤/៥(រួន
ភាគរបាាំ)ថ្នសាំធលងធឆ្ន ត្ខដលបានធបាុះ។ 
(៣) 
 (ក)  វធិោ្នកមមមារាណាមួយដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ទី(១) រត្ូវចូលជា្រមាន 
១(មួយ)ខែរនាទ រ់ពីអគគនាយកទទួលបានការជូនដាំែឹងជាលាយលកខែ៍អក្រខដលធ្វើ 
ធឡើងស្សរាមដាំធែើ រការរដា្មមនុញ្ដថ្នររធទសនីមួយៗ  ចាំនួន៣/៤(រីភាគរួន)ថ្នររធទស
ជាសមាជិកសហភាពពិធសសធៅធពលខដលវធិោ្នកមមធនាុះបានអនុម័ត្ ។ 
 (ែ) វធិោ្នកមមណាមួយចាំធពាុះមារាទាំងធនុះ ខដលបានទទួលយករត្ូវចងភាជ រ់         
ររធទសទាំងអស់ខដលជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសសធៅធពលខដលវធិោ្នកមមទាំង
ធនាុះ  ចូលជា្រមាន។ ចាំធពាុះវធិោ្នកមមខដលរធងកើនកាត្ពវកិចចហិរញ្ដវត្ថុររស់ររធទសថ្ន
សហភាព ពិធសសរត្ូវចងភាជ រ់ខត្ររធទសខដលបានជូនដាំែឹងពីការទទួលយកររស់ពួកធគ
ចាំធពាុះវធិោ្នកមមធនាុះ។  
 (គ) វធិោ្នកមមណាមួយខដលទទួលយកាមរទរបញ្ដត្តិថ្នអនុកថាែែឌ (ក)
រត្ូវចងភាជ រ់ររធទសទាំងអស់ ខដលកាល យជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសសរនាទ រ់ពីកាល   
ររធិចឆទខដលវធិោ្នកមមចូលជា្រមានស្សរាមរទរបញ្ដត្តិថ្នអនុកថាែែឌ (ក)។  
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មាព្ា១២ 
ការកាល យជាសមាជិកកិចចរពមធរពៀង 

(១) ររធទសណាមួយជាភាគីថ្នអនុសញ្ញដ ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចចការពារកមមសិទធិឧសាហកមម 
អាចកាល យជាភាគីថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះធោយៈ 

(i) ចុុះហត្ថធលខារនាទ រ់ពីត្មកល់លិែិតុ្រករែ៍ថ្នការផតល់សចាច រ័ន ឬ 
(ii) ត្មកល់លិែិតុ្រករែ៍ថ្នការចូលជាសមាជិក 

(២) លិែិតុ្រករែ៍ថ្នការផតល់សចាច រ័ន ឬការចូលជាសមាជិករត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយក។ 
(៣) រទរបញ្ដត្តិមារា២៤ ថ្នចារ់សតុកហូម ថ្នអនុសញ្ញដ ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចចការ
ពារកមមសិទធិឧសាហកមម រត្ូវអនុវត្តចាំធពាុះកិចចរពមធរពៀងធនុះ។ 
(៤) កថាែែឌ ទី(៣) មិនរត្ូវយល់ថាជាការទទួលោគ ល់ឬ ជាការទទួលយកធោយតុ្ែាី
ភាពធោយររធទសមួយថ្នសហភាពពិធសសចាំធពាុះោថ នភាពជាក់ខសតងពាក់ព័នធនឹងខដនដី 
ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះអាចអនុវត្តបានធោយររធទសមួយធផ្ងធទៀត្ាមអត្ថន័យថ្នកថា
ែែឌ ខាងធលើ។  

មាព្ា១៣ 
ការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ 

(១) 
 (ក) កិចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវចូលជា្រមាន១(មួយ)ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីលិែិតុ្រករែ៍ ថ្នការ
ផតល់សចាច រ័ន ឬការចូលជាសមាជិកបានត្មកល់ធោយៈ 

(i) ររធទស២/៣(ពីរភាគរី)ខដលជាភាគីអនុសញ្ញដ អឺរ  រុាមកាលររធិចឆទ
ខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះបានធរើកចាំហសរមារ់ចុុះហត្ថធលខា និង 

(ii) ររធទសចាំនួន៣(រី) ខដលជាភាគីអនុសញ្ញដ ទីរកុងបា រសីសតីពីកិចចការ
ពារកមមសិទធិឧសាហកមម ខដលពីមុនមិនខមនជាភាគីអនុសញ្ញដ អឺរ  រុ 
ធហើយខដលោ ងធហ្គចណាស់ររធទសមួយជាររធទសខដលបានោក់
សាំែុាំ លិែិត្ធសនើសុាំររកាសនីយររត្ត្កកកមមឬ វញិ្ញដ រនររត្ត្កកករ
ធរចើនជាង៤០,០០០ ធោយយកាមសថិតិ្ររចាាំឆ្ន ាំងមីរាំផុត្ខដលបានធបាុះ
ផាយធោយការោិល័យអនតរជាតិ្ ាមកាលររធិចឆទត្មកល់លិែិតុ្-
រករែ៍ថ្នការផតល់សចាច រ័នឬការចូលជាសមាជិកររស់ែលួន។  

(ែ) ចាំធពាុះររធទសណាមួយ ធរៅពីររធទសខដលកិចចរពមធរពៀងធនុះបានចូលជា្រ 
មានាមអនុកថាែែឌ (ក) រត្ូវចូលជា្រមាន ១ (មួយ)ឆ្ន ាំររ់ចារ់ពី កាលររធិចឆទខដល ការ 
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ផតល់សចាច រ័ន ឬការចូលជាសមាជិកថ្នររធទសធនុះ រត្ូវបានជូន ដាំែឹងធោយអគគនាយក 
ររសិនធរើគ្នម នការចងែុលរងាា ញពីកាលររធិចឆទរនាទ រ់ណាមួយធៅកនុងលិែិតុ្-
រករែ៍ថ្នការផតល់សចាច រ័នឬការចូលជាសមាជិក។ ករែីធរកាយធនុះ កិចចរពមធរពៀងធនុះ 
រត្ូវចូលជា្រមានចាំធពាុះររធទសធនាុះធៅកាលររធិចឆទ ខដលបានចងែុលរងាា ញ។ 

(គ) ររធទសទាំងឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដ អឺរ  រុខដលផតល់សចាច រ័ន ឬចូលជាសមាជិក
អនុសញ្ញដ ធនុះ ត្រមូវឱ្យររកាសដកែលួនធចញពីអនុសញ្ញដ ធនុះ ោ ងយូររាំផុត្ចារ់ថ្ងៃ ខដល
កិចចរពមធរពៀងធនុះចូលជា្រមានចាំធពាុះររធទសទាំងធនុះ។ 
(២) ការផតល់សចាច រ័នឬការចូលជាសមាជិក ត្រមូវជាសវ័យររវត្តិឱ្យយល់រពមទទួល
យករល់ែ និងអត្ថររធោជន៍ទាំងអស់ថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ។  

មាព្ា១៤ 
រយៈធពលថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ 

 កិចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវមានរយៈធពលការពារ ដូចធៅនឹងអនុសញ្ញដ ទីរកងុបា រសីសតីពី 
កិចចការពារកមមសិទធិឧសាហកមម។  

មាព្ា១៥ 
ការររកាសដកែលួនធចញ 

(១)  ររធទសណាមួយថ្នសហភាពពិធសសអាចររកាសដកែលួនធចញពីកិចចរពមធរពៀងធនុះ 
ធោយជូនដាំែឹងធៅអគគនាយក។ 
(២) ការររកាសដកែលួនធចញរត្ូវមានអានុភាព១(មួយ)ឆ្ន ាំររ់ចារ់ពីថ្ងៃ ខដលអគគនាយក
ទទួលបានការជូនដាំែឹង។ 
(៣) សិទធិររកាសដកែលួនធចញខដលបានខចងកនុងមារាធនុះ មិនរត្ូវអនុវត្តធោយររធទស
ណាមួយមុនផុត្កាំែត់្រយៈធពល៥(របាាំ)ឆ្ន ាំររ់ចារ់ពីកាលររធិចឆទខដលររធទសធនាុះកាល យ
ជាសមាជិកសហភាពពិធសសធនុះ។ 

មាព្ា១៦ 
ការចុុះហត្ថធលខា ភាោ ការជូនដាំែឹង មុែងារត្មកល់ 

(១) 
 (ក) កិចចរពមធរពៀងធនុះរត្ូវចុុះហត្ថធលខាធៅកនុងអត្ថរទធដើមមួយ ជាភាោអង់ធគលស 
និងភាសបារាំង។ អត្ថរទទាំងពីរមានយថាភាពដូចគ្នន ។ 
 (ែ) កិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅខត្ធរើកចាំហសរមារ់ចុុះហត្ថធលខាធៅទីរកងុស្ត្ោត សបួរ 
រហូត្ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ ១៩៧១។ 
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 (គ) អត្ថរទធដើមថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅធពលរញ្ឈរ់ការធរើកចាំហសរមារ់ការចុុះ
ហត្ថធលខា រត្ូវត្មកល់ជូនអគគនាយក។ 
(២) អត្ថរទផលូវការរត្វូរធងកើត្ធឡើងធោយអគគនាយក រនាទ រ់ពីររឹកាជាមួយរោា ភិបាល 
ពាក់ព័នធ ជាភាោអាឡឺម ង់ ភាោជរ ុន ព័រទុយហ្គគ ល់ ភាោរសុ្ី ភាោធអសា ញ
និងភាោ ធផ្ងធទៀត្ខដលកាំែត់្ធោយសននិបាត្។  
(៣) 
 (ក)  អគគនាយករត្ូវរញ្ជូ នចារ់ចមលង២(ពីរ)ចារ់ថ្នអត្ថរទចុុះហត្ថធលខាថ្នកិចចរពម 
ធរពៀងធនុះ ខដលរញ្ញជ ក់ថារតឹ្មរត្ូវធោយអគគនាយក ធៅរោា ភិបាលថ្នររធទសទាំងឡាយ
ខដលបានចុុះហត្ថធលខា និង ាមការធសនើសុាំ ធៅរោា ភិបាលររធទសធផ្ងៗធទៀត្។ 
អគគនាយករត្ូវរញ្ជូ នផងខដរនូវចារ់ចមលងមួយចារ់ ខដលរញ្ញជ ក់ថារតឹ្មរត្ូវ ធៅអគគធលខា
្ិការថ្នរកុមររឹកាអឺរ  រុ។ 
 (ែ) អគគនាយករត្ូវរញ្ជូ នចារ់ចមលង២(ពីរ)ចារ់ថ្នវធិោ្នកមមណាមួយថ្នកិចចរពម
ធរពៀងធនុះ ខដលរញ្ញជ ក់ថារតឹ្មរត្ូវធោយអគគនាយក ធៅរោា ភិបាលថ្នររធទសទាំងឡាយ
ថ្នសហភាពពិធសស ធហើយ ាមការធសនើសុាំ ធៅរោា ភិបាលថ្នររធទសធផ្ងៗធទៀត្។ អគគ
នាយករត្ូវរញ្ជូ នផងខដរនូវចារ់ចមលងមួយចារ់ ខដលរញ្ញជ ក់ថារតឹ្មរត្វូ ធៅអគគធលខា្ិ
ការថ្នរកុមររឹកាអឺរ  រុ។ 
 (គ) ាមការធសនើសុាំ អគគនាយករត្ូវផតល់ឱ្យរោា ភិបាលថ្នររធទសណាមួយខដលបាន 
ចុុះហត្ថធលខាធលើកិចចរពមធរពៀងធនុះ ឬចូលជាសមាជិកកិចចរពមធរពៀងធនុះ នូវចារ់ចមលងថ្ន  
ចាំណាត់្ថាន ក់ ខដលបានរញ្ញជ ក់ថារតឹ្មរត្ូវធោយអគគនាយក ជាភាោអង់ធគលស ឬភាោ
បារាំង។ 
(៤) អគគនាយករត្វូចុុះរញ្ជ ីកិចចរពមធរពៀងធនុះ ធៅឯធលខា្ិការោា នថ្នអងគការសហររជា
ជាតិ្។ 
(៥)  អគគនាយករត្វូជូនដាំែឹងដល់រោា ភិបាលថ្នររធទសទាំងអស់ខដលជាភាគីអនុសញ្ញដ ទី
រកុងបា រសីសតីពីកិចចការពារកមមសិទធិឧសាហកមម និង អគគធលខា្ិការោា នថ្នរកុមររឹកា
អឺរ  រុពីៈ 

(i) ការចុុះហត្ថធលខា 
(ii) ការត្មកល់លិែិតុ្រករែ៍ថ្នការផតល់សចាច រ័ន ឬការចូលជាសមាជិក 
(iii) កាលររធិចឆទការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ 
(iv) ែោក់លកខែែឌ សតីពីការធររើរបាស់ចាំណាត់្ថាន ក់ 
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(v) ការទទួលយកវធិោ្នកមមថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ 
(vi) កាលររធិចឆទខដលវធិោ្នកមមទាំងធនុះចូលជា្រមាន 
(vii) និងការទទួលបានការររកាសដកែលួនធចញ។ 

មាព្ា១៧ 
អនតររទរបញ្ដត្តិ 

(១) អាំឡុងធពល២(ពីរ)ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ ររធទសទាំង 
ឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដ អឺរ  រុ ខដលមិនទន់ជាសមាជិកថ្នសហភាពពិធសសធនុះ អាច
ទទួលបានសិទធិដូចគ្នន កនុងគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ ដូចនឹងររធទសជាសមាជិកថ្នសហ  
ភាពពិធសស ររសិនធរើររធទសទាំងធនុះចង់បាន។  
(២)  អាំឡុងធពល២(ពីរ)ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីផុត្អាជាញ យុកាលថ្នរយៈធពលដូចខចងកនុងកថាែែឌ ទី
(១) ររធទសទាំងឡាយដូចមានខចងកនុងកថាែែឌ ធនុះអាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍
កនុងរល់កិចចររជុាំគែៈកមាម ្ិការជាំនាញ ធហើយររសិនធរើគែៈកមាម ្ិការធនុះសធរមច
ដូធចនុះ អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងអនុគែៈកមាម ្ិការឬរកុមការងារខដល
រធងកើត្ធោយគែៈកមាម ្ិការធនុះ។ កនុងអាំឡុងធពលដូចគ្នន  ររធទសទាំងឡាយអាចរញ្ជូ ន
សាំធែើ សុាំវធិោ្នកមមចាំណាត់្ថាន ក់ ដូចមានខចងកនុងមារា៥(៥)  និងរត្ូវបានជូនដាំែឹង
ពីធសចកតីសធរមចនិងអនុោសន៍ថ្នគែៈកមាម ្ិការជាំនាញដូចមានខចងកនុងមារា៦(១)។ 
(៣) អាំឡុងធពល៥(របាាំ)ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីការចូលជា្រមានថ្នកិចចរពមធរពៀងធនុះ ររធទសទាំង 
ឡាយជាភាគីអនុសញ្ញដ អឺរ  រុ ខដលមិនទន់ជាភាគីថ្នសហភាពពិធសស អាចត្ាំណាងធោយ
អនកសធងកត្ការែ៍កនុងកិចចររជុាំទាំងអស់ថ្នសននិបាត្ 
ធហើយររសិនធរើសននិបាត្សធរមចដូធចនុះ 
អាចត្ាំណាងធោយអនកសធងកត្ការែ៍កនុងគែៈកមាម ្ិការណាមួយ ឬរកុមការងារខដល 
រធងកើត្ធោយសននិបាត្។ 


