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        ២៤           ១៩៧១ 

     នធធវើវធិោធនកមម 
       ២៨          ១៩៧៩ 

 
                 

                                  
        ៩          ១៨៨៦ 

       ធៅ            ចុុះ     ៤          ១៨៩៦ 
           ធៅ              ចុុះ     ១៣             ១៩០៨ 

       ធៅ           ចុុះ     ២០   មី     ១៩១៤ 
           ធៅ           ចុុះ     ២            ១៩២៨ 
ធៅ          យ    ចុុះ     ២៦            ១៩៤៨ 
ធៅ              ចុុះ     ១៤           ១៩៦៧ 
   ធៅ            ចុុះ     ២៤           ១៩៧១ 

         វធិោធនកមម ចុុះ     ២៨          ១៩៧៩ 
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   កា* 
   ១               
   ២                       : ១. “                    ”    

២.       ឱ្យ  ការភ្ជា ប់ ៣.        ៤.             ៥.ការចងរកង  
៦.            អនកទទួលផលរបធោជន៍ពី                     
៧.                                    ៨.        

   ២                                      : ១.                 
២.                                 ៣.     សមូហកមមនន 
           

   ៣                           : ១.                           
                    ២.     ឋា               ៣.      
              ៤.                              

   ៤                                                              
                     

   ៥              :  ១   ២.           ធដើម            ៣.       
     ធដើម   ៤.      ធដើម 

មារា៦ ការករមិត ចំធពាុះកិចចការពារោន នដមួយចំនួនរបស់ពលរដឋននរបធទស 
ធរៅសហភ្ជព : ១. ធៅកនុង     ននការធ ុះពុមពផាយធលើកដំបូង    
                 ២.           ៣.            

   ៦                 : ១.       ទាមទារឋានៈ                     នូវ   
                សកមមភ្ជពរបមាថ ២.                     
       ៣.មធធោ យជួសជុលការខូចខាត 

   ៧                  : ១. លកខណៈ     ២.           ៣. 
         និងោន នដ        ៤.                       
       ៥. ការចាប់     ននការរាប់       ៦.            ៧.     
         ៨. ចាប់ដដលរតូវអនុវតត ”            ”        

   ៧                                   

                                                           
*
                                                                (          )         
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   ៨            
   ៩                        :១.           ២.              

   ៣.                    
 

   ១០                             នៈ ១.         ២.        
ឱ្យ                      ៣.                        -
      

   ១០                                     តៈ ១.              
         និង    ននអងគភ្ជព      មួយចំនួន  ២.          
                                    បចចុបបននភ្ជព 

   ១១                               រយតន្នតីៈ ១.                   
                                          ង   ២. 
        

   ១១                                        ១.            
                                         
                                      
                                             
ដដលមានលកខណៈដូចគ្នន  ២.             ៣.               
             

   ១១    (៣)                         ស្តសតៈ១.                      
និង សិទិធ             នន         ២.         

   ១២                សិទិធ         សិទិធ  ដរប         
   ១៣ លទធភ្ជព            បញ្ចូ ល                 ទំនុកធរចៀងដដលមាន

ភ្ជា ប់ជាមួយ: ១.              ២.                ៣.     
                                               
           

   ១៤              ភ្ជពយនត                  : ១.         
  ភ្ជពយនត                                  
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           ដដល ន             ២.        ការ 
ផលិតភ្ជពយនត      ៣.      ប័ណណ    

   ១៤                                     :     ១. ការរបដូច     - 
        ២. ឋានៈជាអនកនិពនធ             របស់អនកចូលរមួ           
៣.       រមួ         

   ១៤    (៣)         ចំធពាុះ            អតថបទ     ធោយនដ: ១.     ទទួល 
 ន       ចំធពាុះ              ២. ចាប់ដដលរតូវអនុវតត 

 ៣.         
   ១៥ សិទិធកនុងការអនុវតតសិទិធដដល នការពារ ១.                 

                     ធៅធពលដដល                 
                                   ២.    នន     
ភ្ជពយនត  ៣.                         ៤.     នន  - 
  មួយចំនួនដដល            ផាយ ធោយមិនោគ ល់ធ ម្ ុះអនក- 
និពនធ 

   ១៦                     : ១.           ២.               
ការ        ៣. ចាប់ដដលរតូវអនុវតត 

   ១៧                                                      
     

   ១៨ ោន នដធពលដដល              : ១.អាចការពារ នធៅធពល 
ដដលកិចចការពារមិនទាន់ផុតអាជាា យុកាលកនុងរបធទសធដើម ២.មិនអាច 
ការពារ នធៅធពលដដលកិចចការពារ នផុតអាជាា យុកាល ធៅកនុង 
របធទសដដលអុះអាងឱ្យការពារ  ៣.   អនុវតត                
៤.           

   ១៩              រ                               
   ២០       មធរពៀង                           
   ២១               ទាក់ទងនឹង                 ន៍ : ១.ការ   ធៅ 

ធលើចាប់      ២. ដផនក     ននចាប់ 
   ២២       : ១.                   ២.        ៣.             

       ស      ណ៍  ៤.             ៥.              
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   ២៣                    : ១.           ២.        ៣.       
       ៤.                                                  
៥.        ករមិតការ      ឱ្យ                        
           ៦.        ៧.             ៨.                     
៩.    ស    ការណ៍        ១០.              

   ២៤ ការោិល័យអនតរជាតិ : ១. កិចចការទូធៅ  អគគនាយក  ២. ព័ត៌មានទូធៅ 
៣. ទសសនាវដតី  ៤.       ព័ត៌មានធៅរបធទសទំាងឡាយ  ៥.ការសិកា 
និងធសវាកមម  ៦. ការចូលរមួរបជំុ  ៧. សននិសីទសតីពីការដកដរប  ៨.ការងារ 
ធផសងៗ 

   ២៥ ហិរញ្ញវតថុ : ១.ថវកិា  ២. ការសរមបសរមលួជាមួយសហភ្ជពធផសងធទៀត 
៣.       ៤.          លទធភ្ជព              ៥.        
            ៦.                ៧.                   
         ៨.                

   ២៦           : ១.                                     
                ២.           ៣.            

    ២៧         : ១.           ២.           ៣.          
   ២៨ ការទទួលយក                    សរមាប់     នន  -

  :  
 ១.                           លទធភ្ជពននការ   អនុវតត

                     ដកការមិនអនុវតត  ២.            
   ១   មារា២១   ចាប់     ៣.               ២២ 
   មារា៣៨ 

   ២៩ ការទទួលយក              សរមាប់     ធៅធរៅ     
:  ១.              ២.             

   ២៩                                        ១៤(២) 
        អងគការកមមសិទិធបញ្ញញ ពិភពធោក 

   ៣០ ខរកាសិទិធ : ១.        លទធភ្ជពននការោក់ខរកាសិទិធ  ២. ខរកា
សិទិធធលើកមុន ខរកាសិទិធចំធពាុះសិទិធននការបកដរប       ខរកាសិទិធ 
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   ៣១   អនុវតត                   : ១.          ២.           
     ៣.                 ៤.      ោគ ល់     អងគ
ធហតុដដលមិន នដចង 

    ៣២       អនុវតត                        : ១.រវាង     ដដល កាល យ
      នន    រចួធហើយ  ២. រវាង                
     ននសហភ្ជព         ដ៏នទធទៀតដដល      នន  
   ៣.  អនុវតតចាប់                             

   ៣៣      : ១.                                 ២. ខរកាសិទិធ 
                  ៣.     ខរកាសិទិធ 

   ៣៤                          នមួយចំនួន : ១.                  
២. ពិធីោរ                    

   ៣៥                  ការរបកាសដកខលួនធចញ :  ១.          
  ណ     ២. លទធ ពននការរបកាសដកខលួនធចញ ៣.          
អានុ    ការរបកាសដកខលួនធចញ ៤.  រផ្អា កការដកខលួនធចញ  

   ៣៦   អនុវតត       : ១.                           ២. កាល 
បរធិចេទបធងកើត      ចច 

   ៣៧             : ១.   នន      ២.        ៣.               
៤.            ៥.            

   ៣៨             : ១.   អនុវតត   “               ”  ២.            
                     ៣.                    - 
             

ច្បាប ់   ម 
                                   ន៍ 

    ១ លទធភ្ជពដដលផតល់ឱ្យរបធទស           ន៍ : ១.អតថិភ្ជពនន      
មួយចំនួន                ២.                          
៣.ការ ត់បង់ឋានៈជារបធទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ៤.             
          ៥.                                  ៦.ការករមិត
      រ 
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    ២                        : ១.          អាច    ឱ្យ    
     មាន         ២.   ៤.                         ៥. 
                            ៦.   បញ្ច ប់         
៧.       មានភ្ជគធរចើនជារបូភ្ជព       ៨.              
    ធធវើចរាចរណ៍ ៩.                        

    ៣                               : ១.           អាច    ឱ្យ 
                    ២   ៥.                        
៦.                  ៧.              កនុង       

    ៤          រមួ            ាម   ២      ៣: ១   ២.           
៣.                                         ៤.       
             ៥.           ៦.     សំណង 

    ៥                                  : ១.                  
       ១៨៨៦          ១៨៩៦   ២.                ននន    
        ាម   ២  ៣.រយៈធពល                            

    ៦                                             ចាប់     
   នឹងជាប់កាតពវកិចចធោយចាប់ធនុះ:  ១.               ២.      
                                    

      ទំាងឡាយនន              ដូចគ្នន ធដើមបី     ឱ្យ      
                ឯកសណ្ឋឋ នភ្ជពនូវ              ចំធពាុះ                
      
         នូវ          ការងារ                            
         ធៅ                   ១៩៦៧ 
                                     សននិសីទទីរកងុសតុកហូម 
ធោយរកាទុកមិនធធវើការផ្អល ស់បតូរ មារា១ដល់មារា២០ និង មារា២២ដល់មារា២៦នន 
ចាប់ធនុះ។ 
 អាស្ស័យធហតុធនុះ ឯកអគគរដឋទូតធពញសមតថភ្ជពដដល នចុុះហតថធលខាខាង 
ធរកាម និង នបងាា ញនូវលិខិតរបទានសិទិធ ដដលរតូវ នទទួលោគ ល់ត្រតឹមរតូវាម 
ទរមង់ និងចាប់  នយល់រពមគ្នន ាមបទបបញ្ញតតិដូចខាងធរកាមៈ 
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   ១ 
[             ]១ 

    សទំាងឡាយដដលអនុវតតអនុសញ្ញញ ធនុះ រតវូ          មួយ           
                                 ។ 

   ២ 
[                       : ១. “                    ”    

២. ការតរមវូឱ្យមានការភ្ជា ប់ ៣.           ៤.               ៥. ការចងរកង   
៦.             អនកទទួលផលរបធោជន៍ពី          ៧.                 

                          ៨.        ] 
 (១)      “                    ” រមួ             ផល        
                              បីការសដមតង    មានរធបៀបឬ         
                                         ការនិពនធធផសងធទៀត       
                            ធផសងធទៀតដដលមានរបធភទដូចគ្នន       - 
                               ការ                 កាយវកិារ      
                                    និងោន នដទំាងឡាយដដលបងាា ញ 
ដំធណើ រការដូចគ្នន នឹងការថតភ្ជពយនត     ជាផ្អទ ំង                           
    មាល ក់      មាល ក់ ោន នដពុមពថមចមាល ក់          និងោន នដទំាងឡាយបងាា ញដំធណើ រ 
ការដូចគ្នន នឹងការថតរបូ                                           ស      
  នដ                                                   ។ 
 (២) ប ុដនតចាប់របស់     នន                    ជា     របធភទ 
ជាក់ោក់ណ្ឋមួយ      មិនរតូវការពារ កាលធបើោន នដទំាងធនុះមិនរតូវភ្ជា ប់កនុងទរមង់ 
សមាា រៈណ្ឋមួយ។ 
 (៣)                                        ដរប    ធទៀត      
                                        ប ុះពាល់ដល់សិទិធអនកនិពនធ 
ោន នដធដើម។ 
 (៤) ចាប់របស់     នន    អាចកំណត់ឱ្យការពារអតថបទផលូវការដផនក           
     និងដផនកតុោការនិង              នន     ទំាងធនុះ។  

                                                           
១

                           ច្បាប់                                                       
                         ជ ើង          
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 (៥) សមូហកមម                       ឯកោរ     និងករមងោន នដ 
ធោយមូលធហតុននការ                        ដដលជាការ      ដផនកបញ្ញញ  រតូវ
ការពារដបបធនាុះ ធោយមិនប ុះពាល់                         ៗដដលជាដផនកនន 
សមូហកមម       ។ 
 (៦)                          រតូវ              ពី         
         ។            រតូវធធវើ              ស់            អនកទទួល 
សិទិធ។ 
 (៧) ធលើកដលងដត              ៧(៤)            ចាប់របស់     នន
    អាចកំណត់ដដនអនុវតតននចាប់ចំធពាុះោន នដ                  ឧសាហកមម   
      មានអតថរបធោជន៍          នានា                  ធនុះ        
      ។ ោន នដដដល នការពារកនុងរបធទសធដើម ជាគំនូរនិងម ូដដលកនុង     មួយ
              រតូវ              ពិធសស ដូចដដល              
ឱ្យចំធពាុះ គំនូរនិងម ូដដល។ ប ុដនត   គ្នម នកិចចការពារពិធសសកនុងរបធទសធនាុះធទ ោន នដទំាង
ធនុះ                  ។ 
 (៨) កិចចការពារកនុង            អនុវតត ចំធពាុះ              រពឹតតិ    
    ៗ                         ធនាុះធទ។ 

   ២      
[                                  : ១.                                                                                               

២.                                     
៣.      សមូហកមមនន    ទំាងធនុះ] 

 (១) ចាប់របស់     នន                             ាម   
           សងកកត្ន         សងកកត្ដដលធធវើធឡើងកនុងនីតិវធីីតុោការ។ 
 (២) ចាប់របស់     នន                     ដដល អតថបទ      
               មានលកខណៈដូចដនទ     ដដល នធធវើ       រតូវផលិត
ធឡើងវញិ                       រតូវ                    និងរតូវ
                          ាម   ១១    (១)            ធៅធពល
ដដលការធរបើរ ស់ធធវើធឡើងកនុងធគ្នលធៅព័ត៌មាន។ 
 (៣)                           ទទូល ន                  ធធវើសមូហ- 
កមម             ាម          ។ 
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   ៣ 
[                           : ១.                           

                     ២.     ឋា                ៣.                     
៤.                               ] 

 (១) កិចចការពារកនុង         អនុវតត  ធពាុះ  
  ( ) អនកនិពនធដដលជាពលរដឋរបស់របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជព         
របស់ខលួន                                   
  ( ) អនកនិពនធដដលមិនដមនជាពលរដឋរបស់របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជព ដដល
ោន នដរបស់ខលួន នធ ុះពុមពផាយធលើកដំបូងកនុងរបធទសណ្ឋមួយ ឬ នធ ុះពុមពផាយ 
ស្សបធពលជាមួយគ្នន ធៅកនុងរបធទសមួយធរៅសហភ្ជព និងធៅកនុងរបធទសមួយននសហ- 
ភ្ជព។  
 (២) អនកនិពនធដដលមិនដមនជាពលរដឋរបស់របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជព      ប ុដនតមាន   
         អចិន្នតយ៍ធៅ         ណ្ឋមួយននសហភ្ជព កនុងធគ្នលបំណងននអនុសញ្ញញ
ធនុះរតូវចាត់ទុកត្ពលរដឋនន     ធនាុះ។ 
 (៣)      “        ន          ”               រតូវ   
                 យល់                 បីធបើការផលិតអតថបទធនាុះធធវើធឡើង 
ាមមធធោ យណ្ឋក៏ធោយ ឱ្យដតការោក់ឱ្យមានអតថបទទំាងធនុះ នបំធពញធសចកតីរតូវ
ការសមធហតុផលរបស់ោធារណៈជន ធោយពិចារណ្ឋធលើរបធភទននោន នដធនាុះ។     
                                                             
ោន នដ      ឬោន នដតូរយតន្នតី                                
  វទិយុ                                                         
                    ។ 
 (៤)                                                    
                                                                
            ៣០   ចាប់ពី                     ។ 

   ៤ 
[                                                  

                     ]  
                ៣                ធោយ ក៏កិចចការពារកនុងអនុសញ្ញញ  

ធនុះរតូវអនុវតតចំធពាុះ : 
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 (ក)                          ករ                  ឋា អចិនន្នតយ៍ 
           ណ្ឋមួយននសហភ្ជព។ 
 (ខ)                              ង់         មួយនន       
             ៗ       ភ្ជា ប់ធៅនឹងអាគ្នរ                              
         ។ 

   ៥ 
[              : ១     ២.           ធដើម   ៣.            ធដើម   

 ៤. “     ធដើម” ] 
 (១) ធោយ    ចំធពាុះ        នការពារាមអនុសញ្ញញ ធនុះ            នន 
    ធរៅពីរបធទសធដើម                    ទំាងឡាយ ដដល    របស់      
នីមួយៗ    ឱ្យឬអាចផតល់ឱ្យនាធពលបនាទ ប់ធៅពលរដឋរបស់ខលួន            ទំាងឡាយ 
             ន    ឱ្យ      ។ 
 (២) ការទទួល ននិង  អនុវតតសិទិធទំាងធនុះមិនតរមវូឱ្យធគ្នរពរាមទរមង់ណ្ឋមួយ 
ធទ។ការទទួល ននិងការអនុវតតសិទិធទំាងធនុះ រតូវឯករាជយពីកិចចការពារធៅកនុងរបធទស 
ធដើមននោន នដ។           ធរៅពី                                         
      យជួសជុលការខូចខាតដដល នធានារចំធពាុះ                           
គ្នត់                                      អុះអាងឱ្យការពារ។ 
 (៣)                    ធដើម                  ជាតិ។ប ុដនតធៅធពលដដល 
               ពលរដឋនន     ធដើម ដដល  នដរបស់គ្នត់រតវូ នការពារាម 
អនុសញ្ញញ ធនុះ         ក៏រតូវទទួល នសិទិធដូចគ្នន នឹង            ពលរដឋ        
   ដដរ។ 
 (៤) ចាត់ទុកត្ជា     ធដើមៈ 
  ( ) កនុងករណីដដលោន នដរតវូ នធ ុះពុមពផាយជាធលើកដំបូង កនុងរបធទសណ្ឋ 
មួយននសហភ្ជព គឺរបធទសននការធ ុះពុមពផាយជាធលើកដំបូង។ គឺជារបធទសដដលចាប់ 
របស់ខលួន នផតល់នូវកិចចការពារខលីជាងធគ ធៅធពលដដលោន នដរតូវ នធ ុះពុមពផាយ 
ស្សបធពលជាមួយគ្នន កនុងរបធទស ធផសងធទៀតននសហភ្ជពដដលផតល់រយៈធពលការពារ
ធផសងៗពីគ្នន ។ 
  ( ) កនុងករណីោន នដ នធ ុះពុមពផាយស្សបធពលជាមួយគ្នន          សមួយ 
ធរៅសហភ្ជព    កនុង     មួយនន     គឺជារបធទសកនុងសហភ្ជព។ 
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  ( ) កនុងករណីដដលោន នដមិន នធ ុះពុមពផាយឬោន នដរតូវ នធ ុះពុមពផាយ 
ធលើកដំបូងកនុងរបធទសធរៅសហភ្ជព ធោយពំុមានការធ ុះពុមពផាយ ស្សបធពលគ្នន ធៅកនុង 
របធទសមួយននសហភ្ជព គឺជារបធទសននសហភ្ជពដដលមានពលរដឋខលួនជាអនកនិពនធឱ្យ 
ដតៈ 
   (i) ធៅធពលដដលជា          ផលិតករ            ដដលមាន

         អចិនន្នតយ៍         មួយនន     ជារបធទសធដើមគឺរបធទ-
សធនុះ ធហើយ 

   (ii)  ធៅធពលដដលជាោន នដោថ បតយកមម ដដល នោងសង់កនុងរបធទស
មួយននសហភ្ជព ឬ             ៗ       ភ្ជា ប់ធៅនឹងអាគ្នរ  
                                       ជារបធទសធដើមគឺ 
របធទសធនុះ។ 

មាត្រា៦ 
[ការករមិតចំធពាុះកិចចការពារោន នដមួយចំនួនរបស់ពលរដឋ ននរបធទសធរៅសហភ្ជព :  

១. ធៅកនុង     ននការធ ុះពុមពផាយធលើកដំបូង                     
២.           ៣.           ] 

 (១)      ដដល     ធរៅ    ណ្ឋមួយ            ឱ្យ  រគប់ 
រគ្នន់                            ននរបធទសមួយរបស់សហភ្ជព របធទសធនុះ 
អាច             ដដល នផតល់ឱ្យ              នធ ាមកាលបរធិចេទននការធ ុះ- 
ពុមពផាយធលើកដំបូង ដដលជាពលរដឋននរបធទសធផសងធហើយមិនដមនជានិធវសនឋាន
អចិនន្នតយ៍         មួយនន    ។                                
      នទទួលផលរបធោជន៍ពីសិទិធធនុះ      ធផសងធទៀតនន    មិន     ឱ្យ 
  ល់ចំធពាុះោន នដដដល នោក់ឱ្យសថិតធៅធរកាម                 នូវកិចចការពាររបធសើរ
ជាង               ឱ្យោន នដទំាងធនុះកនុង                            ។ 
 (២)           ណ្ឋមួយាម             ប ុះពាល់ដល់សិទិធអនកនិពនធ 
   អាច     នចំធពាុះ                                មួយ    -
                  ចូលជាធរមាន។ 
 (៣)      ទំាងឡាយ              កិចចការពារសិទិធអនកនិពនធ ាមមារា 
ធនុះ             ធៅ                               (តធៅធៅត្”អគគ- 
នាយក”)      ធសចកតី                                    
       កិចចការពារ និងបញ្ញា ក់ពីការករមិតសិទិធអនកនិពនធដដលជាពលរដឋននរបធទស ទំាង 
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ធនាុះ។       រតូវជូនដំណឹងអំពីធសចកតីរបកាស      ធៅ     ទំាងអស់នន 
    ។ 

   ៦      
[            : ១.       ទាមទារឋានៈ                     នូវ                

   សកមមភ្ជពរបមាថ ២.                           
៣.     យជួសជុលការខូចខាត] 

 (១) ធោយឯករាជយពីសិទិធធបតិកភណឌ របស់អនកនិពនធ និងធទាុះបីជាបនាទ ប់ពីការធផទរសិទិធ
ធបតិកភណឌ  អនកនិពនធមានសិទិធទាមទារឋានៈជាអនកនិពនធននោន នដ និងមានសិទិធជំទាស់នូវ 
រាល់ការបំធផលើស ការកាត់ធចាលខលឹមោរ ឬការដកដរបខលឹមោរ        របមាថននោន នដ 
   ធធវើឱ្យខូច        ឬ             អនកនិពនធ។ 
 (២)          ន    ឱ្យ          កត្ខណឌ       បនាទ ប់ពីមរណៈភ្ជពរបស់ 
អនកនិពនធ       ទុក         រតឹមធពលផុតកំណត់                     
                                ឬ           នអនុញ្ញញ តធោយ    នន 
        រតូវ នអុះអាងឱ្យការពារ។ ប ុដនត               ឬ   ជាសមាជិកនន 
                មានចាប់ដដលមិនដចងអំពី        សិទិធទំាងឡាយ បនាទ ប់ពី 
មរណភ្ជពរបស់អនកនិពនធ ាមកត្ខណឌ ខាងធលើអាចដចងត្សិទិធទំាងធនុះដលងរតូវរកា
ទុកបនាទ ប់ពីមរណៈភ្ជពរបស់អនកនិពនធ។ 
 (៣)      យជួសជុលការខូចខាតធដើមបរីកាសិទិធាមមារាធនុះ               
              រតវូ នអុះអាងឱ្យការពារ។ 

   ៧ 
[                 : ១. លកខណៈ     ២.            

៣.          និងោន នដ        ៤.                               
៥. ការចាប់     ននការរាប់       ៦.            ៧.              

៨. ចាប់ដដលរតវូអនុវតត ”           ”       ] 
 (១)                                                ឱ្យ            
                           ៥០                               ។ 
 (២) ប ុដនតកនុងករណី               ទំាងឡាយនន      កំណត់រយៈ 
ធពលការពារផុតកំណត់៥០   បនាទ ប់ពី    ធនុះ         ជូន      ជន    
    អនុញ្ញញ តពី          ធពលខកខានមិន  ោក់ជូនោធារណៈជនកនុងរយៈធពល 
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៥០ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីការបធងកើតោន នដគិត        ោន នដធនាុះ ន     តធឡើង រតូវការពារកនុង
រយៈធពល៥០ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីការបធងកើតោន នដធនុះ។ 
 (៣)                                                  ធនុះ 
 នផតល់ឱ្យគឺ         ៥០   បនាទ ប់ពី        រតូវ នោក់ជូន     ជនធោយ 
ស្សបចាប់។       ធៅធពលដដលរហសសនាម                     ធគ    អតត- 
សញ្ញញ ណរបស់គ្នត់        រយៈធពលននកិចចការពារគឺរយៈធពលដដលមានដចងកនុង 
     (១)។                                     បងាា ញ      - 
                                      រយៈធពលននកិចចការពារដដលអាច 
អនុវតត នគឺ រយៈធពលដដលមានដចងកនុងកត្ខណឌ (១)។      ទំាងឡាយ       
  ន ន     ឱ្យការពារោន នដ             ធៅធពលដដល  ធហតុផលដដល 
រតូវសនមត          ននោន នដទំាងធនុះ ន         ៥០       ។ 
 (៤) ចាប់របស់     នន                               និង 
               លុុះរាដតរតូវ នការពារជាោន នដ     ។                     - 
  រតូវមានោ ងធោចណ្ឋស់ធពលផុតកំណត់ ២៥   បនាទ ប់ពីធពល        នដ។ 
 (៥)                 បនាទ ប់ពី                           ដូច   
            (២)      (៣)       ណឌ (៤) រតូវ                    
ការទទួល       កាលបរធិចេទននរពឹតតិការណ៍ដូច                           
         ដតងដតរតវូគិតចាប់  នថៃទី០១ ដខ មករា ននឆ្ន ំ                     
 រពឹតតិការណ៍ខាងធលើ។ 
 (៦      ទំាងឡាយនន                                   
                      ។ 
 (៧)      ទំាងឡាយនន      លចងភ្ជា ប់                           
    ធៅកនុងចាប់ជាតិរបស់ខលួនដដលចូលជាធរមានធៅធពល                    
ដដល              ខលីជាង     នកំណត់                         
      ធនុះធៅធពល            ចូលជាសមាជិកននចាប់ធនុះ ។ 
 (៨) កនុងករណីណ្ឋក៏ធោយ       ធនុះ           ធោយចាប់          រតូវ 
 នអុះអាងឱ្យការពារ។             ធនុះ                       ន      
        ធដើម                 ចាប់             ធផសងពីធនុះ។ 

   ៧      
[                               ] 
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                                                    រ លុុះ
រាដត       ដដលរាប់ចាប់ពីមរណភ្ជពអនកនិពនធ រតូវ នរាប់ចាប់ពីមរណភ្ជព   -
                      ។ 

   ៨ 
[            ] 

                                           ន    មាន      
                  និង សិទិធ      ឱ្យ                 ស្សបធៅាមរយៈធពល 
ការពារសិទិធោន នដធដើម។ 

   ៩ 
 [                       :១.           ២.                 

៣.                     ] 
 (១)                        សិលបៈ ដដលអនុសញ្ញញ ធនុះ ន     មាន 
សិទិធ       អនុញ្ញញ តឱ្យផលិតធឡើងវញិោន នដទំាងធនុះ ាមរធបៀបឬទរមង់ណ្ឋក៏ធោយ។ 
 (២) ចាប់របស់     នន            តឱ្យ               ទំាងធនុះ 
                        លុុះរាដតការផលិតធឡើងវញិ   ធធវើឱ្យ       ល់    
   ជារបរកតីននោន នដ     មិនធធវើឱ្យខូចខាតធោយមិន        ធៅធលើផលរបធោ-
ជន៍ ស្សបចាប់របស់អនកនិពនធ។ 
 (៣)                                            ញ កនុងធគ្នល 
បំណងនន         ។ 

   ១០ 
[                                ១.          ២.        ឱ្យ                                                             

                 ៣.                               ]  
 (១) អាចអនុញ្ញញ តឱ្យស្សង់      ធចញពីោន នដដដល នផសពវផាយរតឹមរតូវាម 
ចាប់ធៅោធារណៈជន លុុះរាដតការស្សង់អគតោឋ នធនុះស្សបនឹងការអនុវតតធទៀងរតង់ 
ធហើយមិនរតូវធធវើឱ្យហួសពីធគ្នលធៅដដលរតវូបំធពញ ធោយរាប់បញ្ចូ លការស្សង់អគតោឋ ន  
                                            ព័ត៌មាន។ 
 (២) ចាប់របស់របធទសននសហភ្ជព                ពិធសស     ស្ោប់ 
 ដដលនឹងមានរវាងរបធទសនានាននសហភ្ជព អាចអនុញ្ញញ តឱ្យធរបើរ ស់ ស្សបនឹងធគ្នល 
ធៅដដលរតូវបំធពញ                   ាមរយៈ  បញ្ញា ក់ឱ្យ នចាស់ធៅកនុង
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ការ                                                      ន 
លុុះរាដត          ស្សបនឹងការអនុវតតធទៀងរតង់។ 
  (៣) ធៅធពលដដល ន             ាម                       
                           របសិនធបើមាន    និងរបភព។ 

   ១០      
[                                តៈ ១.                       

និង    ននអងគភ្ជព      មួយចំនួន  ២.                
                              បចចុបបននភ្ជព] 

(១) ចាប់របស់របធទសននសហភ្ជព      តឱ្យ                         
ការផាយាម                                     ដដល ន
ធ ុះពុមព   រចួធហើយ                           បចចុបបននភ្ជពននបញ្ញា  ធសដឋកិចច 
     ឬ       ការផាយ    ធផសងៗធទៀតដដលមានលកខណៈ ដូច   
កនុងករណីដដលការផលិតធឡើងវញិ ការផាយាមទូរផាយ ឬក៏ការផសពវផាយទំាងធនុះ 
មិន នបញ្ញា ក់ជាក់ោក់ធទ។ ប ុដនត                     ឱ្យ         ។ 
   កផលូវចាប់    បំពាន                                   ដដលអុះអាងឱ្យ
ការពារ។ 
 (២) ចាប់របស់របធទសននសហភ្ជព                                 
     ជូន     ជន                                           ឮ
ធពលកំពុងមាន                      ផតល់ព័ត៌មានចំធពាុះការរាយការណ៍        - 
  បចចុបបននភ្ជព   ឡាយ                         ភ្ជពយនត         
                              ។ 

   ១១ 
[                              រយតន្នតីៈ ១.                        

                                    ង   ២.        ] 
 (១)                                                                    
      ឱ្យ    

 (i)                             រមួមានការសដមតងជាោធារណៈ 
ាមវធីិ ឬរធបៀបណ្ឋមួយ 

 (ii)                          ោន នដរបស់ខលួន។ 
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 (២)                                   រតូវមានសិទិធដូចគ្នន ចំធពាុះ        
    ទំាងធនុះ    អំឡុង     ការអនុវតត      ធលើោន នដធដើមរបស់ខលួន ។ 

   ១១      
[                                   ១.                   
                                                   

                                                    
                   ដដលមានលកខណៈដូចគ្នន  ២.             ៣.          

                ] 
 (១)                              រតូវទទួល ន                   
        
  (i)      ាមទូរផាយនន             ឬ                
នូវោន នដទំាងធនុះ ាមរយៈវធីិណ្ឋមួយ          ដដល                    
        
  (ii)                                     ការផាយ 
               ផសពវ                                     
     ធដើម។ 
  (iii)                 ាមរយៈ                        
             ោន នដ                    ។ 
 (២) ចាប់របស់របធទសននសហភ្ជព                                ាម
           ប ុដនត                                      ណ្ឋ
ដដល     នូវលកខខណឌ ទំាងធនាុះ       ។       ទំាងធនុះ        ធធវើឱ្យប ុះពាល់
កនុងករណីណ្ឋក៏ធោយ                                 រមយ        
         រតូវ                                    ររពម     ។ 
 (៣)            ដចងផទុយពីធនុះ         ាម     (១)            រតូវ
                                               ណ៍       
            ។       ចាប់របស់     នន             វធិាន         
                          ាមរយៈការ                          
ធរបើរ ស់សរមាប់             ។                                   
   ផលូវការ                      ធោយមូលធហតុននចរកិ          
របស់ឯ   ។ 
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   ១១     ៣ 
[                        ស្តសតៈ១.                      

និងសិទិធ             នន         ២.        ] 
 (១)                      រតូវទទួល ន                          
  (i)                             រមួទាំងការសូរតជាោធារណៈ
ាមរយៈវធីិណ្ឋមួយ ឬរធបៀបណ្ឋមួយ 
  (ii)                នន      ោន នដរបស់ខលួន។ 
 (២)                      រតូវទទួល នសិទិធដូចគ្នន ចំធពាុះ           
ទំាងធនុះ     អំឡុង     ការអនុវតត     ធលើោន នដធដើមរបស់ខលួន។ 

   ១២ 
 [               សិទិធ         សិទិធ  ដរប        ] 

                            រតូវទទួល ន                         
ឱ្យ                         ដកដរប                         ។ 

   ១៣ 
[លទធភ្ជព            បញ្ចូល                 ទំនុកធរចៀងដដលមានភ្ជា ប់ជាមួយ:  

១.              ២.                 ៣.                   
                                            ] 

 (១)      នីមួយៗនន             ឱ្យមានខរកាសិទិធ         សតីពី 
សិទិធផ្អត ច់មុខដដលផតល់ឱ្យ អនកនិពនធោន នដតូរយតន្នតីនិងអនកនិពនធទំនុកធរចៀង ដដលការថត 
ទុកទំនុកធរចៀងរមួបញ្ចូ លជាមួយោន នដតូរយតន្នតី  នទទួលការអនុញ្ញញ តរចួធហើយពីអនក-
និពនធនូវសិទិធ          ទុក      នន              រមួទាំង          របសិន
ធបើមាន។ ប ុដនតខរកាសិទិធនិង                                      ណ្ឋ 
ដដល     នូវខរកាសិទិធនិងលកខខណឌ ទំាងធនុះដត        ធហើយមិនរតូវធធវើឱ្យប ុះពាល់ 
កនុងករណីណ្ឋក៏ធោយ        របស់អនកនិពនធទំាងធនុះកនុងការ            រមយ 
   រតវូ                                    រ        ។ 
 (២)                              បធងកើត           មួយនន   ព 
     ១៣(៣)         នានា                           ចុុះ     ២   
         ១៩២៨                យ   ចុុះនថៃ  ២៦            ១៩៤៨          
                               គ្នម នការ                             
          ដល់កាលកំណត់២   បនាទ ប់ពី         នចង              ។ 
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 (៣)        ដដលធធវើ       (១)   (២)         ធហើយ         -
                 ពាក់ព័នធ         មួយ ដដលរតូវ នចាត់ទុកត្ នរធំោភ 
បំពានការថតទុកធនុះអាច             ន។ 

   ១៤ 
[             ភ្ជពយនត                   : ១.           ភ្ជពយនត 
                                                  
                               ដដល ន             

២.        ការផលិតភ្ជពយនត      ៣.      ប័ណណ   ] 
 (១)                           រតូវ                            

(i)                                  ភ្ជពយនត               
    ទំាងធនុះ   រតវូ           ឬរតវូ              
(ii)                                            
                            ។ 

 (២)          កនុង              ៗណ្ឋមួយ       ផលភ្ជពយនតដដល
ធកើតធចញពី             ឬ          មាន                             
ធោយ   ធធវើឱ្យខូចខាតចំធពាុះ                          ផលភ្ជពយនត    ។ 
 (៣)               ១៣(១)                    ។ 

   ១៤      
[                                :     ១. ការរបដូច              

២.                       របស់អនកចូលរមួ           ៣.       រមួ        ] 
(១)       ប ុះពាល់                     ណ្ឋមួយដដលអាច        

ឬ                ភ្ជពយនត                              ។         អនកនិ- 
ពនធ    ភ្ជពយនតរតូវ          នឹងអនក                            ាម     
   ។ 

(២)  
 ( ) ឋានៈជាអនកនិពនធោន នដភ្ជពយនត រតូវកំណត់ធោយចាប់នន         

  អុះអាងឱ្យការពារ។ 
 ( )       កនុង     នានានន    ដដលចាប់ទទួលោគ ល់ត្ ជាមាច ស់សិទិធ 

អនកនិពនធោន នដភ្ជពយនតផងដដរ គឺអនកនិពនធទំាងឡាយដដល នចូលរមួវភិ្ជគទានបធងកើត
ោន នដ។                        រមួ       ធបើគ្នម នបទបបញ្ញតិតផទុយឬបទបបញ្ញតតិ
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ពិធសស អនកនិពនធ                                            
                                                -
                                            ងននអតថបទ របស់
ោន នដ។ 

 ( ) ធដើមបីអនុវតតអនុកត្ខណឌ (ខ)ខាងធលើ សំនួរត្ធតើទរមង់ននកិចចរពមធរពៀងដូច
មានដចងខាងធលើរតវូធធវើឬមិនរតវូធធវើ ជាកិចចសនោោយលកខណ៍អកសរ ឬ លិខិត  -
                       រតូវកំណត់ធោយចាប់របស់របធទសនន ទីោន ក់ការ ឬ 
ទីលំធៅអចិនន្នតយ៍របស់ផលិតករោន នដភ្ជពយនតធនាុះ។ ប ុដនតចាប់របស់របធទសននសហ-
ភ្ជពដដល នអុះអាងឱ្យការពារ ជាអនកកំណត់ត្កិចចរពមធរពៀងខាងធលើរតូវធធវើជាកិចច 
សនោោយលកខណ៍អកសរ ឬលិខិតោយលកខណ៍អកសរដដលមានតនមលធសមើ។ របធទស
ទំាងឡាយដដលមានចាប់ដចងដបបធនុះ រតូវជូនដំណឹងធៅអគគនាយកាមរយៈធសចកតី 
របកាសជាោយលកខណ៍អកសរ ធហើយអគគនាយករតូវជូនដំណឹងភ្ជល មធៅរបធទសធផសងធទៀត
ទំាងអស់ននសហភ្ជព។ 

 ( ) ាមរយៈ “បទបបញ្ញតតិផទុយឬពិធសស” មានន័យត្លកខខណឌ        ណ្ឋមួយ
ដដលទាក់ទងធៅនឹងកិចចរពមធរពៀងខាងធលើ។ 

(៣)                   ២( )         រតវូ                             - 
                                                 កនុងធពល        ភ្ជពយនត 
 មិនអនុវតត     សមិទធិករ            ធឡើយ ធលើកដលងដតចាប់ជាតិដចងផទុយពីធនុះ។ 
ប ុដនតរបធទសទំាងឡាយននសហភ្ជពដដលគ្នម នចាប់ ដចងអំពីវធិាន កនុងការអនុវតតកត្ខណឌ ២(ខ) 
ចំធពាុះសមិទធិករ រតវូជូនដំណឹងធៅអគគនាយកាមរយៈធសចកតីរបកាសជាោយលកខណ៍អកសរ 
ធហើយអគគនាយករតូវជូនដំណឹងភ្ជល មធៅរបធទសធផសងធទៀតទំាងអស់ននសហភ្ជព។  

   ១៤     ៣ 
[         ចំធពាុះ             អតថបទ     ធោយ   :  

១.      ទទួល ន     ន៍ ចំធពាុះ             
២. ចាប់ដដលរតវូអនុវតត  ៣.          ] 

 (១)               ធដើម   ងអតថបទសរធសរធោយ                      
    អនកនិពនធបទធភលង អនកនិពនធឬបនាទ ប់ពីមរណភ្ជពរបស់អនកនិពនធ            ទំាង 
ឡាយ    ចាប់ជាតិ នអនុញ្ញញ ត រតូវទទួល ន                ដូរ  ដដល 
មាន       ចំធពាុះ     ោន នដណ្ឋមួយបនាទ ប់ពីមានការធផទរធលើកដំបូងធោយ អនក- 
និពនធននោន នដ។ 
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 (២)         ាម                   អុះអាងកនុង      នន     
លុុះណ្ឋដតចាប់ននរបធទសរបស់អនកនិពនធ                     អុះអាងឱ្យ    
      ។ 
 (៣)         និងចំនួនននការរបមូលកនរម                    ។ 

   ១៥ 
[ សិទិធកនុងការអនុវតតសិទិធដដល ន     : ១.                          
            ធៅធពលដដល                               
                      ២.     នន    ភ្ជពយនត ៣.               

          ៤.    នន            ដដលមិន នធ ុះពុមពផាយ ធោយមិនោគ ល់ 
ធ ម្ ុះអនកនិពនធ ] 

 (១)       ឱ្យ                          នន                     
                    ននូវកិចចការពារ ធហើយមានសិទិធបតឹងាមនីតិវធីិននរបធទសរបស់
សហភ្ជព   ធ ម្ ុះរបស់អនកនិពនធរតវូ នបងាា ញជាធមមាធលើោន នដធនាុះ។      ធនុះ
រតូវយកមក       ន     ចំធពាុះរហសសនាម ឱ្យដតរហសសនាមដដលអនកនិពនធ នយក
ធរបើ                                        ពនធ។ 
 (២)                                         ភ្ជពយនតកនុងលកខណៈ
ធមមា                       ករនន                          
    ។ 
 (៣)                            ធផសង           ដចង       -
   (១)ខាងធលើ           ផាយ                               
                               អនកធ ុះពុមពផាយមាន     ការពារ     អនុវតត
                                   ។                             
           ធៅធពល            ឱ្យ            របស់ខលួន ធហើយ     រ       
ឋានៈជាអនកនិពនធធលើោន នដ។ 
 (៤) 
  ( )                                                  
                           មូលោឋ ន                          អនកនិពនធជា 
ពលរដឋរបស់     នន     ចាប់ននរបធទសធនាុះ                  - 
    ចចឱ្យ             ធហើយមាន     ការពារ   អនុវតត             កនុងរបធទសនន
សហភ្ជព។ 
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  ( ) របធទសទំាងឡាយននសហភ្ជព                ធរកាមលកខខណឌ ននបទ
បបញ្ញតិតធនុះ                                                 
             រគប់រគ្នន់                           ។ ធហើយ    - 
  រតូវផសពវផាយ              ភ្ជល មធៅកាន់     ធផសងធទៀត      ននសហ-
ភ្ជព។ 

   ១៦ 
[                      : ១.            ២.           ធពាុះការ             

៣. ចាប់ដដលរតវូអនុវតត ] 
 (១) ការ                  នន    មួយ                         
ណ្ឋមួយនន     ធៅធពល                            ។ 
 (២)                       រតូវ                                 
                    ធនាុះ                                     
     ។ 
 (៣)         រតូវ                          ៗ។ 

   ១៧ 
[                                                  ព័រ       ]  

   បប                    អាច    ឱ្យ              របស់       នន
     នីមួយៗនន           ឬ                  ធដើមបី           ឬ 
                                              ទំនិញ     
                          ចំា ច់                    ។ 

   ១៨ 
 [ោន នដធពលដដល              : ១.អាចការពារ នធៅធពលដដលកិចចការពារ 
មិនទាន់ផុតអាជាា យុកាល កនុងរបធទសធដើម ២.មិនអាច ការពារ នធៅធពលដដលកិចចការពារ 
 នផុតអាជាា យុកាលធៅកនុង របធទសដដលអុះអាងឱ្យការពារ ៣.                 
         ៤.          ] 
 (១)                        អនុសញ្ញញ ធនុះរតូវ                   
                 នោក់ជារទពយ     ជន         ធដើម   រយៈ     
កំណត់        ។ 
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 (២)         រយៈ     កំណត់          ដដល នផតល់ឱ្យពីមុន របសិនធបើ     
ដដល នោក់ជារទពយ     ជន                នអុះអាងឱ្យការពារោន នដ 
ធនាុះនឹង                        ។ 

(៣)                    នឹង    ធធវើធឡើងស្សបាម         ណ្ឋមួយ ដដល
មានកនុងអនុសញ្ញញ ពិធសស   មានស្ោប់  អនុសញ្ញញ    នឹង    ធឡើង       សនានា
នន    ។                        ធទ      នីមួយៗ                 
ធរៀងៗខលួនធដើមប ី              ធនុះ។ 

(៤)               ក៏      មក        ដដរ កនុងករណីការចូលជាសមាជិកថមីនន
សហភ្ជព និងចំធពាុះករណីដដលកិចចការពាររតូវពរងីកវោិលភ្ជពាមការអនុវតតមារា៧ឬ 
ាមរយៈការការធ ុះបង់ធចាលខរកាសិទិធ។ 

   ១៩ 
[                                              ]  

                     មិនរតូវរារាងំអតថរបធោជន៍ននការទាមទាកិចចការពារ
ណ្ឋមួយរបធសើរជាងធនុះ ដដលអាចផតល់ឱ្យាមចាប់ជាតិកនុងរបធទសននសហភ្ជព ។ 

   ២០ 
[        ធរពៀង                           ] 

       របស់     ទំាងឡាយនន    រកា      ធដើមបីចុុះ             
           លុុះរាដត                   ឱ្យ                                
 ន    ឱ្យ           មាន                                       ។ 
                       មានស្ោប់                        ដតរតូវ       
  ។ 

   ២១ 
[   បប          ទាក់ទងនឹង                ន៍ : ១. ការ   ធៅធលើចាប់បដនថម     

 ២. ដផនកបដនថមននចាប់ ] 
 (១)               ទាក់ទងនឹង                ន៍                ចាប់
     ។ 
 (២) ធលើកដលងដត              ២៨(១)(ខ) ដដលចាប់     ជាដផនក       
ធនុះ។ 

   ២២ 
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[        : ១.                     ២.         ៣.                  
   ស      ណ៍   ៤.              ៥.              ] 

 (១) 
 (ក) សហភ្ជពរតូវមានសននិ តមួយ ដដលរមួមានរបធទសននសហភ្ជពដដលចង
ភ្ជា ប់ធោយមារា២២ ដល់មារា២៦។ 
 (ខ) រោឋ ភិ លននរបធទសនីមួយៗរតូវតំណ្ឋងធោយរបតិភូមួយរបូ ដដលអាចអម
ធោយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកា និងអនកជំនាញមួយចំនួន។ 
 (គ) ការចំណ្ឋយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជាបនទុករបស់រោឋ ភិ លដដលដតង
ាំងគណៈរបតិភូធនុះ។ 
 (២) 

 (ក) សននិ តរតូវៈ 
(i) ពិភ្ជការាល់បញ្ញា ទំាងអស់ដដលទាក់ទងនឹង ការរកានិងការអភិវឌ្ឍន៍ នន

សហភ្ជពនិងការអនុវតតអនុសញ្ញញ ធនុះ។  
(ii) ដណនំាអំពីការធរៀបចំសននិសីទដកដរប ជូនការោិល័យអនតរជាតិកមមសិទធិ

បញ្ញញ  (តធៅធៅត្“ការោិល័យអនតរជាតិ”)ដដល នកំណត់កនុងអនុសញ្ញញ
សតីពីការបធងកើតអងគការកមមសិទធិបញ្ញញ ពិភពធោក  ( តធៅធៅត្  ”អងគការ” ) 
ធោយពិចារណ្ឋធលើមតិធោបល់ននរបធទសកនុងសហភ្ជព ដដលមិន ន
ចងភ្ជា ប់ធោយ មារា២២ ដល់ មារា២៦។ 

(iii) រតួតពិនិតយ និងអនុម័តរ យការណ៍ និងសកមមភ្ជពដដលទាក់ទងនឹង
សហភ្ជពននអគគនាយករបស់អងគការ ធហើយដណនំាាមការចំា ច់ដល់
អគគនាយកដដលទាក់ទងនឹងបញ្ញា ននសមតថកិចចរបស់សហភ្ជព។ 

(iv) ធ ុះធឆ្ន តធរជើសធរ ើសសមាជិកននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិរបស់សននិ ត 
(v) ពិនិតយនិងអនុម័តរ យការណ៍និងសកមមភ្ជព របស់គណៈកមាម ធិការ-

របតិបតតិ ធហើយផតល់ការដណនំាដល់គណៈកមាម ធិការធនុះ 
(vi) កំណត់កមមវធីិនិងអនុម័តថវកិាពីរឆ្ន ំមតងននសហភ្ជព ធហើយអនុម័តការបិទ

បញ្ា ីគណនី 
(vii) អនុម័តបទបញ្ញា សតីពីហិរញ្ញវតថុរបស់សហភ្ជព 
(viii) បធងកើតគណៈកមាម ធិការជំនាញនិងរកមុការងារ ដដលចំា ច់សរមាប់ការ-

ងាររបស់សហភ្ជព 
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(ix) កំណត់ឱ្យចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ កនុងឋានៈជាអនកសធងកតការណ៍ ចំធពាុះ 
របធទសដដលមិនដមនជាសមាជិកននសហភ្ជព និង អងគការអនតររោឋ ភិ ល 
និងអងគការអនតរជាតិមិនដមនរោឋ ភិ ល 

(x) អនុម័តវធិោធនកមម មារា២២ ដល់ មារា២៦ 
(xi) ចាត់វធិានការសមស្សបធផសងធទៀត ធដើមបសីធរមចធគ្នលបំណងរបស់

សហភ្ជព 
(xii) បំធពញមុខងារធផសងធទៀតដដលស្សបាមអនុសញ្ញញ ធនុះ 
(xiii) អនុវតតសិទធិដដលរបគល់ឱ្យធោយអនុសញ្ញញ សតីពីការបធងកើតអងគការ ធបើសននិ-

 ទយល់រពម។ 
 (ខ) ចំធពាុះបញ្ញា ដដលពាក់ព័នធនឹងផលរបធោជន៍របស់សហភ្ជពធផសងធទៀត ដដល 
រគប់រគងធោយអងគការ សននិ តរតូវធធវើការសធរមចបនាទ ប់ពី នោត ប់ធោបល់របស់គណៈ- 
កមាម ធិការសរមបសរមលួននអងគការ។ 
 (៣) 
 (ក) របធទសនីមួយៗជាសមាជិកននសននិ តមានសំធលងធឆ្ន តដតមួយ។ 
 (ខ) កូរ  មុននសននិ តរតូវមានចំនួនពាក់កណ្ឋត លននរបធទសជាសមាជិក។ 

 (គ) ថវីធបើមានដចងកនុងបទបបញ្ញតតិននអនុកត្ខណឌ (ខ) កនុងសម័យរបជំុនីមួយៗ 
របសិនធបើចំនួនរបធទសតំណ្ឋងមានតិចជាង១/២(មួយភ្ជគពីរ)     ប ុដនតធសមើឬធរចើនជាង១/៣ 
(មួយភ្ជគបី)ននរបធទសជាសមាជិកទាំងឡាយននសននិ ត សននិ តអាចធធវើធសចកតីសរមច
 ន ប ុដនតធសចកតីសធរមចទំាងធនុះរតូវយកមកអនុវតត ន ដតកនុងករណី នបំធពញលកខ- 
ខណឌ កំណត់ដូចខាងធរកាម ធលើកដលងដតធសចកតីសធរមចធនាុះទាក់ទងនឹងនីតិវធីិរបស់ 
សននិ ត។ ការោិល័យអនតរជាតិរតូវជូនដំណឹងអំពីធសចកតីសធរមចធនុះធៅរបធទសសមា- 
ជិកសននិ តទំាងឡាយដដលអវតតមាន និងរតូវអធញ្ា ើញរបធទសទំាងធនុះ ឱ្យធ ុះធឆ្ន តជា 
ោយលកខណ៍អកសរឬធ ុះធឆ្ន តអនុបវាទ កនុងរយៈធពល៣(បី)ដខចាប់ពីនថៃជូនដំណឹង។ ធបើ 
ផុតរយៈធពលធនុះ របសិនធបើចំនួនននរបធទសដដល នធ ុះធឆ្ន តឬធ ុះធឆ្ន តអនុបវាទ ធសមើ 
នឹងចំនួនរបធទសដដលខវុះសរមាប់កូរ  មុកនុងសម័យរបជំុ ធសចកតីសធរមចធនុះនឹងអាចយកមក 
អនុវតត ន  ឱ្យដត នរគប់សំធលងភ្ជគធរចើនដដលរតូវការ ។ 
 (ឃ) ធលើកដលងដតបទបបញ្ញតតិននមារា២៦(២) ធសចកតីសធរមចននសននិ តរតូវ
ធធវើធឡើងធោយសំធលងភ្ជគធរចើន២/៣ (ពីរភ្ជគបី)ននសំធលងធឆ្ន តដដល នធ ុះ។ 
 (ង) អនុបវាទមិនរតូវចាត់ទុកជាសំធលងធឆ្ន តធទ។ 
 (ច) របតិភូមាន ក់អាចតំណ្ឋង និង ធ ុះធឆ្ន ត នកនុងនាមរបធទសដតមួយគត់ 
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 (ឆ) របធទសទំាងឡាយននសហភ្ជពដដលមិនដមនជាសមាជិកសននិ ត រតូវអនុ-
ញ្ញញ តឱ្យចូលរមួរបជំុកនុងឋានៈជាអនកសធងកតការណ៍។  
 (៤) 
 (ក) សននិ តរតូវរបជំុជាោមញ្ញធរៀងរាល់២(ពីរ)ឆ្ន ំមតង ាមការធកាុះរបជំុរបស់
អគគនាយក ធហើយធបើគ្នម នករណីពិធសសរតូវរបជំុកនុងធពលនិងកដនលងដូចគ្នន នឹងមោសននិ- 
 ទរបស់អងគការ។  
 (ខ) ាមសំធណើ សំុពីគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ ឬពីរបធទសជាសមាជិកសននិ ត
ចំនួន១/៤(មួយភ្ជគបួន) សននិ តរតវូរបជំុជាវោិមញ្ញ នាមការធកាុះរបជំុរបស់អគគនា-
យក ។  
 (៥) សននិ តរតូវអនុម័តបទបញ្ញា នផទកនុងរបស់ខលួន។ 

   ២៣ 
[                    : ១.            ២.         ៣.               

៤.                                        ៥.          ករមិតការ   
    ឱ្យ                                    ៦.         ៧.              

៨.                     ៩.    ស    ការណ៍   ១០.              ] 
 (១) សននិ តរតូវមានគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិមួយ។ 
 (២) 
  (ក) គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិមានសមាជិកជារបធទសដដល នធរជើសធរ ើសធោយ
សននិ តកនុងចំធណ្ឋមរបធទសជាសមាជិកទំាងឡាយននសននិ ត។ ជាងធនុះធៅធទៀត
របធទសដដលាំងទីោន ក់ការរបស់អងគការ ធលើកដលងដតបទបបញ្ញតតិមារា២៥(៧)(ខ) រតូវ 
មានអាសនៈមួយជាសវ័យរបវតតិកនុងគណៈកមាម ធិការធនុះ។ 
  (ខ) រោឋ ភិ លននរបធទសនីមួយៗននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតូវតំណ្ឋងធោយ
របតិភូមួយរបូ ដដលអាចអមធោយរបតិភូសតីទី ទីរបឹកា និងអនកជំនាញមួយចំនួន។  
  (គ) ការចំណ្ឋយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗ ជាបនទុករបស់រោឋ ភិ លដដលដតង
ាំងគណៈរបតិភូធនុះ។ 
 (៣) ចំនួនរបធទសជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតវូធសមើនឹងចំនួន១/៤(មួយ 
ភ្ជគបួន)ននចំនួនរបធទសជាសមាជិកសននិ ត។ កនុងការកំណត់ចំនួនអាសនៈដដលរតូវ
បំធពញ អាសនៈដដលធៅសល់ពីការដបងដចកជាបួនធហើយ  មិនរតូវយកមកពិចារណ្ឋធទ។ 
 (៤) កនុងការធរជើសធរ ើសសមាជិកននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ សននិ តរតូវពិចារណ្ឋធលើ
ការដបងដចកាមភូមិោស្តសតឱ្យសមធម៌និងពិចារណ្ឋធលើភ្ជពចំា ច់ននរបធទស ដដលជា 
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ភ្ជគីននកិចចរពមធរពៀងពិធសស ដដលនឹងអាចរតវូបធងកើតកនុងទំនាក់ទំនង ជាមួយសហភ្ជព 
ធដើមបីឱ្យកាល យជា របធទសដដលបធងកើតគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិផងដដរ។ 
 (៥) 
  (ក) សមាជិកនីមួយៗននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតូវចូលបំធរ ើការចាប់ពីធពលបិទ
សម័យរបជំុសននិ តដដល នធរជើសធរ ើសខលួន រហូតដល់ធពលបិទរបជំុោមញ្ញធលើកធរកាយ 
ននសននិ ត។ 
  (ខ) សមាជិកននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ អាចឈរធ ម្ ុះឱ្យធគធ ុះធឆ្ន តោរជា
ថមី ន ប ុដនតមិនអាចធលើសពី ២/៣(ពីរភ្ជគបី)ននសមាជិកគណៈកមាម ធិការបតិបតតិធឡើយ។ 
  (គ) សននិ តរតូវបធងកើតដបបបទលមាិត ននការធ ុះធឆ្ន តនិងដបបបទននការធ ុះ
ធឆ្ន តោរជាថមីរបស់សមាជិកគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ។ 
 (៦) 
  (ក) គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិរតូវៈ 

(i) ធរៀបចំធសចកតីរពាងរធបៀបវារៈរបស់សននិ ត 
(ii) ោក់ជូនសននិ តនូវសំធណើ ដដលទាក់ទងធៅនឹង ធសចកកីរពាងកមមវធីិ និង

ថវកិាពីរឆ្ន ំមតងរបស់សហភ្ជពដដលធរៀបចំធោយ អគគនាយក 
(iii) [ លុបធចាល ] 
(iv) ោក់ជូនសននិ ត រមួជាមួយធោបល់ នូវរ យការណ៍របស់អគគនាយក 

និងរ យការណ៍សវនកមមគណនីរបចំាឆ្ន ំ 
(v) ចាត់វធិានការចំា ច់ ធដើមបីធានាការអនុវតតកមមវធីិរបស់សហភ្ជពាម

រយៈអគគនាយក ធោយធោងាមធសចកតីសធរមចរបស់សននិ ត និង
ធោងាមកាលៈធទសៈដដលធកើតមានធឡើង ចធនាល ុះសម័យរបជំុោមញ្ញ 
ទំាងពីររបស់សននិ ត។  

(vi) អនុវតតតួនាទីធផសងៗធទៀតដដល នផតល់ឱ្យធោយអនុសញ្ញញ ធនុះ។ 
  (ខ) ចំធពាុះបញ្ញា  ដដលពាក់ព័នធនឹងផលរបធោជន៍របស់សហភ្ជពធផសងធទៀត
ដដលរគប់រគងធោយអងគការ គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិរតូវធធវើការសធរមច បនាទ ប់ពី ន   
ោត ប់ធោបល់របស់គណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលននអងគការ។ 
 (៧) 
  (ក) គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតូវរបជំុជាោមញ្ញធរៀងរាល់ពីរឆ្ន ំមតង ាមការធកាុះ
របជំុរបស់អគគនាយក ធហើយធបើអាចធធវើធៅ ន រតូវរបជំុកនុងធពលនិងកដនលងដូចគ្នន នឹង 
គណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលននអងគការ។  
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  (ខ) ាមគំនិតផតួចធផតើមរបស់គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ ឬាមសំធណើ របស់នាយក 
ឬរបស់សមាជិក១/៤(មួយភ្ជគបួន) គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតូវរបជំុជាវោិមញ្ញ នាម
ការធកាុះរបជំុរបស់អគគនាយក ។  
 (៨) 
  (ក) របធទសនីមួយៗជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ មានសំធលងធឆ្ន ត 
ដតមួយ។ 
  (ខ) កូរ  មុននគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ រតូវមានចំនួនពាក់កណ្ឋត លននសមាជិក
គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ។ 
  (គ) ធសចកតីសធរមចរតូវធធវើធឡើង ធោយសំធលងភ្ជគធរចើនធមមាននសំធលងធឆ្ន ត
ដដល នធ ុះ។ 
  (ឃ) អនុបវាទមិនរតូវចាត់ទុកជាសំធលងធឆ្ន តធទ។ 
  (ង) របតិភូមាន ក់អាចតំណ្ឋង ធហើយធ ុះធឆ្ន ត នកនុងនាមរបធទសដតមួយគត់។ 
 (៩) របធទសទំាងឡាយននសហភ្ជព ដដលមិនដមនជាសមាជិកគណៈកមាម ធិការរបតិ- 
បតតិរតូវអនុញ្ញញ តឱ្យចូលរមួរបជំុកនុងឋានៈជាអនកសធងកតការណ៍។ 
 (១០) គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិរតូវអនុម័តបទបញ្ញា នផទកនុងរបស់ខលួន។ 

   ២៤ 
[ ការោិល័យអនតរជាតិ  : ១. កិចចការទូធៅ  អគគនាយក    ២. ព័ត៌មានទូធៅ ៣. ទសសនាវដតី   
៤.       ព័ត៌មានធៅរបធទសទំាងឡាយ  ៥. ការសិកា និងធសវាកមម   ៦. ការចូលរមួរបជំុ 

៧. សននិសីទសតីពីការដកដរប   ៨. ការងារធផសងៗ ] 
 (១) 
  (ក) ការងាររដឋ លរបស់សហភ្ជពរតូវបំធពញធោយការោិល័យអនតរជាតិ ដដល
បនតពីការោិល័យសហភ្ជព   រមួបញ្ចូ លជាមួយការោិល័យសហភ្ជពដដលរតូវ នបធងកើត
ធោយអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសតីកិចចការពារកមមសិទិធឧសាហកមម។  
  (ខ) ជាពិធសសការោិល័យអនតរជាតិរតូវបធរមើការងារជាធលខាធិការោឋ នសរមាប់ 
អងគភ្ជពនានាៗននសហភ្ជព។ 
  (គ) អគគនាយកននអងគការ         រតូវជានាយករបតិបតតិននសហភ្ជពនិងជាតំណ្ឋង 
សហភ្ជព។ 
 (២) ការោិល័យអនតរជាតិមាននាទីរបមូលផតុំនិងផសពវផាយព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងកិចចការ 
សិទធិអនកនិពនធ។ របធទសនីមួយៗននសហភ្ជពរតូវធធវើទំនាក់ទំនងភ្ជល មធៅការោិល័យអនតរ-
ជាតិនូវរាល់ចាប់ថមី និងអតថបទផលូវការទំាងឡាយទាក់ទងនឹងកិចចការពារសិទធិអនកនិពនធ។ 
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 (៣) ការោិល័យអនតរជាតិរតវូធធវើការធ ុះពុមពផាយជារបចំាដខ។ 
 (៤) ធបើមានការធសនើសំុ ការោិល័យអនតរជាតិ    រតូវផតល់ដល់របធទសណ្ឋមួយននសហ-
ភ្ជពនូវព័ត៌មានសតីពីបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងកិចចការពារសិទធិអនកនិពនធ។  
 (៥) ការោិល័យអនតរជាតិរតវូធធវើការសិកានិងរតវូផតល់ធសវាកមមធដើមបីជួយសរមួលដល់
កិចចការពារសិទិធអនកនិពនធ។ 
 (៦) អគគនាយក និងបុគគលិកណ្ឋមាន ក់    ដដលរតូវចាត់ាំងធោយអគគនាយករតូវចូលរមួ 
រាល់កិចចរបជំុសននិ ត គណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ និងគណៈកមាម ធិការជំនាញនិងរកុមការងារ 
ធផសងៗធទៀត ដតគ្នម នសិទធិធ ុះធឆ្ន តធទ។   អគគនាយកឬបុគគលិកណ្ឋមាន ក់ដដលរតូវចាត់ាំង 
ធោយអគគនាយក គឺជាធលខាធោយសវ័យរបវតតិរបស់អងគភ្ជពទំាងធនុះ។  
 (៧) 
  (ក) ាមធសចកតីដណនំារបស់សននិ ត     និងធោយមានកិចចសហការរបតិបតតិការ
ជាមួយគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ     ការោិល័យអនតរជាតិរតូវធរៀបចំសននិសីទដកដរបបទបប-
ញ្ញញ តតិននអនុសញ្ញញ  ធលើកដលងដតមារា២២ ដល់ មារា២៦។ 
  (ខ) ការោិល័យអនតរជាតិអាចរបឹកាជាមួយអងគការអនតររោឋ ភិ លនិង      អងគការ 
អនតរជាតិមិនដមនរោឋ ភិ ល ពាក់ព័នធនឹងការធរៀបចំសននិសីទដកដរបធនុះ។ 
  (គ) អគគនាយកនិងបុគគលដដលរតូវចាត់ាំងធោយអគគនាយក  រតូវចូលរមួកនុងកិចច
ពិភ្ជកាកនុងសននិសីទទំាងធនាុះដតគ្នម នសិទធិធ ុះធឆ្ន តធទ។ 
 (៨) ការោិល័យអនតរជាតិរតូវអនុវតតការងារធផសងៗធទៀតដដលរបគល់ឱ្យ។ 

មាត្រា២៥ 
[ ហិរញ្ញវតថុ : ១. ថវកិា   ២. ការសរមបសរមលួជាមួយសហភ្ជពធផសងធទៀត   ៣.         
៤.          លទធភ្ជព              ៥.                      ៦.         

           ៧.                             ៨.                ] 
 (១) 
  (ក) សហភ្ជពរតូវមានថវកិារបស់ខលួន។ 
  (ខ) ថវកិារបស់សហភ្ជពរមួមានខទង់ចំនូលនិងខទង់ចំណ្ឋយផ្អទ ល់របស់សហភ្ជព 
វភិ្ជគទានចំធពាុះថវកិាសរមាប់ការចំណ្ឋយរមួរបស់សហភ្ជព និងធបើមានចំនួនទឹករ ក់
រតូវធរបើសរមាប់សននិសីទរបស់អងគការ។ 
  (គ) ការចំណ្ឋយដដលមិនដមនជាចំណ្ឋយផ្អត ច់មុខរបស់សហភ្ជព  ប ុដនតជាការ
ចំណ្ឋយរបស់សហភ្ជពមួយឬធរចើនធផសងធទៀត ដដលសថិតធរកាមការរគប់រគងរបស់អងគការ 



 

 30 

រតូវចាត់ទុកជាចំណ្ឋយរមួរបស់សហភ្ជព។ ចំដណកននសហភ្ជពកនុងខទង់ចំណ្ឋយរមួធនុះ
រតូវសមាមារតនឹងផលរបធោជន៍ដដលសហភ្ជពទទួល នកនុងចំណ្ឋយធនាុះ។ 
 (២) ថវកិារបស់សហភ្ជពរតូវបធងកើតធឡើយ ធោយដផាកធលើតរមូវការសរមបសរមួល
ជាមួយថវកិាននសហភ្ជពធផសងធទៀតដដលរគប់រគងធោយអងគការ។ 
 (៣) ថវកិារបស់សហភ្ជពទទួល នពីរបភពនានាដូចខាងធរកាមៈ 

(i) វភិ្ជគទានពីរបធទសននសហភ្ជព 
(ii) កនរមនិងនថលឈនួលធសវាកមម ដដលផតល់ឱ្យធោយការោិល័យអនតរជាតិកនុងនាម

សហភ្ជព 
(iii) ការលក់ ឬោភការ ពីការធ ុះពុមពផាយរបស់ការោិល័យអនតរជាតិពាក់ព័នធ

នឹងសហភ្ជព 
(iv) អំធណ្ឋយ អចច័យទាន និងឧបតថមាធន 
(v) ការជួល ការរ ក់ និងចំណូលធផសងៗធទៀត។ 

 (៤) 
  (ក) ធដើមបីបធងកើតជាវភិ្ជគទានននថវកិា របធទសនីមួយៗននសហភ្ជព   រតូវចាត់ជា
ចំណ្ឋត់ត្ន ក់ ធហើយរតវូបង់វភិ្ជគទានរបចំាឆ្ន ំដផាកធលើចំនួនឯកាននចំណ្ឋត់ត្ន ក់កំណត់ 
ដូចខាងធរកាមៈ   
 ត្ន ក់ទី I ២៥ 
 ត្ន ក់ទី II ២០ 
 ត្ន ក់ទី III ១៥ 
 ត្ន ក់ទី IV ១០ 
 ត្ន ក់ទី V ៥ 
 ត្ន ក់ទី VI ៣ 
 ត្ន ក់ទី VII ១ 
  (ខ) ធលើកដលងដត នធធវើចំណ្ឋត់ត្ន ក់រចួធហើយ  របធទសនីមួយៗរតូវបញ្ញា ក់ពី 
ចំណ្ឋត់ត្ន ក់ដដលធគចង់ ន   ធៅធពលតមកល់លិខិតូបករណ៍ននការផតល់សចាច ប័ន ឬការ 
ចូលជាសមាជិក។ របធទសនីមួយៗអាចបតូរចំណ្ឋត់ត្ន ក់ ន។ របសិនធបើរបធទសណ្ឋមួយ
ធរជើសធរ ើសចំណ្ឋត់ត្ន ក់ទាប  របធទសធនាុះរតូវរបកាសពីការផ្អល ស់បតូរធនុះកនុងសម័យរបជំុ 
ោមញ្ញណ្ឋមួយននសននិ ត។    ការផ្អល ស់បតូរណ្ឋមួយនឹងមានសុពលភ្ជពធៅធដើមឆ្ន  ំ
របរកតិទិនបនាទ ប់ពីកិចចរបជំុ។ 
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  (គ) វភិ្ជគទានរបចំាឆ្ន ំននរបធទសនីមួយៗ    រតូវមានចំនួនសមាមារតគ្នន នឹងចំនួន 
សរបុដដល នធធវើវភិ្ជគទានធៅថវកិារបចាំឆ្ន ំរបស់សហភ្ជព ធោយរបធទសទំាងអស់ដូច 
នឹង ចំនួនឯការបស់ខលួនធៅចំនួនសរបុននឯកាននរបធទសផតល់វភិ្ជគទានទំាងអស់។ 
  (ឃ) ការបង់វភិ្ជគទានរតវូធធវើធឡើងធៅនថៃទី ១ ដខ មករា ជាធរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 
  (ង) របធទសដដលយឺតោ វកនុងការបង់វភិ្ជគទាន មិនអាចអនុវតតសិទធិធ ុះធឆ្ន ត 
របស់ខលួនកនុងអងគភ្ជពននសហភ្ជពដដលខលួនជាសមាជិក របសិនធបើចំនួនដដលមិន នបង់ 
មានចំនួនធសមើឬធលើសពីចំនួនននវភិ្ជគទានរតូវបង់ចំនួនពីរ(២)ឆ្ន ំធពញ។   ប ុដនតអងគភ្ជពណ្ឋ 
មួយននសហភ្ជព អាចអនុញ្ញតឱ្យរបធទសដដលយឺតោ វអាចបនតអនុវតតសិទធិធ ុះធឆ្ន ត កនុង 
អងគភ្ជពធនាុះ ន ដរាបណ្ឋ នផតល់ធហតុផលរតឹមពីការយឺតោ វកនុងការបង់វភិ្ជគទាន 
ធោយ កាលៈធទសៈពិធសស និងមិនអាចធជៀសវាង ន។  
  (ច) របសិនធបើថវកិាមិនរតូវ នអនុម័តមុនការចាប់ធផតើមននរយៈធពល ហិរញ្ញវតថុថមី 
ធទ  ថវកិាធនាុះរតូវដតចាត់ទុកត្មានករមិតធសមើគ្នន ធៅនឹងថវកិាឆ្ន ំមុន     ដូចមានដចងកនុង 
បទបញ្ញា ហិរញ្ញវតថុ។ 
 (៥) បរមិាណននកនរមនិងនថលឈនួលធសវាកមមដដលផតល់ឱ្យធោយការោិល័យអនតរជាតិ 
កនុងនាមសហភ្ជពនឹងរតវូកំណត់ នឹងរតូវរាយការណ៍ធៅសននិ តនិងគណៈកមាម ធិការ-
របតិបតតិធោយអគគនាយក។  
 (៦) 
  (ក) សហភ្ជពរតូវមានមូលនិធិទុនបងវិលដដលទទួល នពីការបង់រ ក់សរបុរមួ 
ដតមួយពីរបធទសនីមួយៗននសហភ្ជព។ របសិនធបើមូលនិធិធនុះមិនរគប់រគ្នន់ សននិ តអាច
សធរមចបធងកើនមូលនិធិធនុះ ន។ 
  (ខ) ចំនួនននការបង់រ ក់ដំបូងរបស់របធទសនីមួយៗកនុងមូលនិធិធនុះ ឬននការ
ចូលរមួរបស់ខលួនកនុងការបធងកើនមូលនិធិ រតូវសមាមារតនឹងវភិ្ជគទានននរបធទសធនាុះ
សរមាប់ឆ្ន ំននការបធងកើតមូលនិធិធនុះ ឬឆ្ន ំននការសធរមចបធងកើនមូលនិធិ។ 
  (គ) សមាមារត និងលកខខណឌ ននការបង់រ ក់រតូវកំណត់ធោយសននិ តាម 
សំធណើ របស់អគគនាយក និងបនាទ ប់ពី នោត ប់ធោបល់របស់គណៈកមាម ធិការសរមប-
សរមួលននអងគការ។ 
 (៧) 
  (ក) ធៅកនុងកិចចរពមធរពៀងទីោន ក់ការ ដដល នចុុះជាមួយរបធទសដដលអងគការ 
ោក់ទីោន ក់ការធៅធលើទឹកដីរបធទសធនាុះ រតូវដចងត្ធៅធពលណ្ឋដដលមូលនិធិទុន-
បងវិលមិនរគប់រគ្នន់ របធទសធនាុះរតូវបង់រ ក់ជាមុន។ ចំនួនននរ ក់បង់ជាមុននិងលកខ-
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ខណឌ ននការបង់ជាមុនរតវូកំណត់ធោយកិចចរពមធរពៀងធោយដឡកពីគ្នន រវាងរបធទសធនាុះជា
មួយអងគការ។ ដរាបណ្ឋរបធទសធនាុះធៅដតមានកាតពវកិចចបង់រ ក់ជាមុន របធទសធនាុះ 
រតូវមានអាសនៈជាសវ័យរបវតតិកនុងគណៈកមាម ធិការរបតិបតតិ។ 
  (ខ) របធទសដូចមានដចងកនុងអនុកត្ខណឌ (ក) និងអងគការ រតូវមានសិទធិបដិធសធ 
កាតពវកិចចបង់រ ក់ជាមុន ធោយជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរ។ ការបដិធសធធនុះ 
រតូវមានអានុភ្ជពកនុងរយៈធពល ៣(បី)ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីបំណ្ឋច់ឆ្ន ំននការជូនដំណឹង។ 
 (៨) សវនកមមគណនីរតូវធធវើធឡើងធោយរបធទសមួយឬធរចើនននសហភ្ជពឬ ធោយសវ 
នករខាងធរៅ ដូចមានដចងកនុងបទបញ្ញា ហិរញ្ញវតថុ ធហើយរតូវចាត់ាំងធោយសននិ ត
ធោយមានការយល់រពមពីរបធទសឬសវនករធនុះ។ 

   ២៦ 
[           : ១.                                                    ២.   

         ៣.            ] 
 (១) សំធណើ សំុវធិោធនកមមមារា២២ មារា២៣ មារា២៤ មារា២៥ និងមារាធនុះ
អាចរតូវផតួចធផតើមគំនិតធោយរបធទសសមាជិកណ្ឋមួយននសននិ ត    ធោយគណៈកមាម ធិ-
ការរបតិបតតិ ឬធោយអគគនាយក។ សំធណើ ធនុះរតូវជូនដំណឹងធៅឱ្យរបធទសជាសមាជិក    
សននិ ត   ធោយអគគនាយកោ ងធោចណ្ឋស់រយៈធពល៦(រ ំមួយ)ដខមុនធពលសននិ ត 
ធលើកសំធណើ ធនុះមកពិចារណ្ឋ។ 
 (២) វធិោធនកមមមារាាមកត្ខណឌ (១)រតូវអនុម័តធោយសននិ ត។ ការអនុម័ត
ធនុះទាមទារឱ្យមានសំធលងធឆ្ន ត៣/៤(បីភ្ជគបួន) ដតវធិោធនកមមមារា២២និងកត្ខណឌ  
ធនុះ ទាមទារឱ្យមានសំធលងធឆ្ន ត៤/៥(បួនភ្ជគរ ំ)។ 
 (៣) វធិោធនកមមណ្ឋមួយចំធពាុះមារាកនុងកត្ខណឌ (១) រតូវចូលជាធរមានកនុង
រយៈធពល១(មួយ)ដខ ធរកាយពីអគគនាយកទទួល នធសចកតីជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍
អកសរដដល នធធវើធឡើងស្សមាមរដឋធមមនុញ្ញ  ធោយរបធទស៣/៤ (បីភ្ជគបួន)ដដលជា
សមាជិកសននិ តធហើយមានវតតមានធៅធពលអនុម័តវធិោធនកមមធនុះ។ វធិោធនកមម
មារាទំាងធនុះ ធហើយដដលរតូវ នទទួលយក មានអានុភ្ជពចងភ្ជា ប់របធទសទំាងឡាយ
ដដលជាសមាជិកសននិ ត ធៅធពលដដលវធិោធនកមមទំាងធនាុះចូលជាធរមានឬកាល យជា
សមាជិកនាធពលធរកាយ។ វធិោធនកមមណ្ឋដដលបធងកើនកាតពវកិចចហិរញ្ញវតថុ របស់របធទស
ននសហភ្ជពមានអានុភ្ជពចង ដតរបធទសណ្ឋដដលរបកាសយល់រពមវធិោធនកមមធនុះ 
ប ុធណ្ឋណ ុះ។ 

    ២៧ 
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[         : ១.           ២.           ៣.          ] 
 (១) អនុសញ្ញញ ធនុះនឹងោក់ឱ្យដកដរប ធដើមបឱី្យរបព័នធននសហភ្ជពមានលកខណៈកាន់ដត
របធសើរធឡើង។ 
 (២) សរមាប់ធគ្នលបំណងធនុះ សននិសីទរតូវរ រពធធធវើជាបនតបនាទ ប់កនុងរបធទសមួយនន
បណ្ឋត របធទសកនុងសហភ្ជព ធោយរបតិភូននរបធទសទំាងធនុះ។    
 (៣) ធលើកដលង              ២៦                                 
២២   មារា២៦                             ចាប់            ឱ្យ   
          ឯ ចេ័   ។ 

   ២៨ 
[ ការទទួលយក        ល           សរមាប់     នន     : ១. 

                           លទធភ្ជពនន                              
    ការមិនអនុវតត   ២.           នន   ១    មារា២១    ចាប់       

៣.                ២២    មារា៣៨ ]  
 (១) 
  (ក) របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជព      ដដល នចុុះហតថធលខាធលើចាប់ធនុះអាច
ផតល់សចាច ប័ន ន ធហើយរបសិនធបើមិន នចុុះហតថធលខា អាចចូលជាសមាជិកននចាប់
ធនុះ ន។ លិខិតុបករណ៍ននការផតល់សចាច ប័ននិងការចូលជាសមាជិករតូវតមកល់ជូនអគគ-
នាយក។ 
  (ខ) របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជពអាចរបកាសធៅកនុងលិខិតុបករណ៍ននការផតល់
សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិក ត្ការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិករបស់ខលួនមិនរតូវ
អនុវតតចំធពាុះ: មារា១ ដល់ មារា២១និងចាប់បដនថម លុុះរាដត របសិនធបើរបធទសធនុះ
 នធធវើធសចកតីរបកាសរចួធហើយាមមារា៦(១)ននចាប់ បនាទ ប់មករបធទសធនុះអាចរបកា- 
សកនុងលិខិតតុបករណ៍ខាងធលើត្ការផតល់សចាច ប័ន ឬការចូលជាសមាជិករបស់ខលួនមិន 
អនុវតតមារា១ ដល់មារា២០។ 
  (គ) ាមអនុកត្ខណឌ (ខ) របធទសណ្ឋមួយននសហភ្ជពដដល នដកអានុភ្ជព
ធចញពីការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិកនូវបទបបញ្ញតិតាមអនុកត្ខណឌ ធនុះ នា
ធពលណ្ឋមួយធរកាយធទៀតក៏ ន អាចរបកាសទទួលយកអានុភ្ជពននការផតល់សចាច ប័ន
ឬការចូលជាសមាជិករបស់បទបបញ្ញតិតទំាងធនាុះ។ ធសចកតីរបកាសធនុះរតូវតមកល់ជូនអគគនា- 
យក។ 
 (២) 
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  (ក) មារា១ដល់មារា២១និងចាប់បដនថម                      ៣   
                                      
   (i)                                           

                             ធធវើ          ាម
     (១)(ខ)។ 

   (ii)                                    រ             
                                              
                       ចុុះ     ២៤           ១៩៧១។ 

  ( )           ននអនុកត្ខណឌ ( )                           
  នន                                                
     ដដលគ្នម នធសចកតីរបកាសាម     (១)( )                  ៣   
(  )               ធនុះ។ 
  ( )           ណ្ឋមួយនន       ពំុ        ងអនុកត្ខ   ( ) 
                                        ពំុ នធធវើ           
       (១)( )    ១   មារា២១   ចាប់      រតូវ               
   ៣(បី)   បនាទ ប់  កាលបរធិចេទ                                    -  
                              ដដលពាក់ព័នធ ធលើកដលង           
បនាទ ប់មិន នបងាា ញ               ដដល       ។             ធនុះ    ១
   មារា២១   ចាប់      រតូវ        ចំធពាុះ                  
ដដល       ។ 
  ( )          នន        ( )ដល់( ) មិន           អនុវតត   ៤
  ចាប់       ។ 
 (៣)          សទំាងឡាយនន                               
            ន ពំុ នធធវើ                 (១)( )    ២២   ៣៨ 
រតូវ                  ៣(បី)   បនាទ ប់  កាលបរធិចេទ              
                                                    ដដលពាក់ព័នធ 
ធលើកដលង           បនាទ ប់មិន នបងាា ញ                ដដល       ។      
  ណី    ធនុះ    ២២   មារា៣៨ រតូវ        ចំធពាុះ          
        ដដល       ។ 
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   ២៩ 
[ ការទទួលយក              សរមាប់     ធៅធរៅ     :               

 ១.               ២.            ] 
 (១) របធទសធរៅសហភ្ជពណ្ឋមួយ អាចចូលជាសមាជិកននចាប់ធនុះ ធហើយបនាទ ប់
កាល យជាភ្ជគីននអនុសញ្ញញ ធនុះ ធហើយកាល យជាសមាជិកននសហភ្ជព។ លិខិតុបករណ៍ននការ
ចូលជាសមាជិករតូវតមកល់ជូនអគគនាយក។ 
 (២) 
  ( ) ធលើកដលង        ( )          រតូវ                  
ធរៅ              ៣(បី)   បនាទ ប់  កាលបរធិចេទ                   
                                  ធលើកដលង           បនាទ ប់មិន ន 
បងាា ញ               ដដល       ។                ធនុះ អនុសញ្ញញ ធនុះរតូវ 
        ចំធពាុះ                  ដដល       ។ 
  ( )                             ( ) មាន           - 
       ១   មារា២១   ការចូលជាធរមានននចាប់      ាម   ២៨(២)( ) 
ចធនាល ុះធពលធនុះ                     ធោយមារា១ដល់មារា២០ននចាប់របរុយ- 
ដសលរបស់អនុសញ្ញញ ធនុះ ជំនួស   ១   ២១និងជំនួសចាប់បដនថម ។   

   ២៩      
[                                    ១៤(២)         

អងគការកមមសិទិធបញ្ញញ ពិភពធោក ]  
                                      របស់     ណ្ឋមួយ   
                ២២   មារា៣៨                   របស់          
               អនុវតត   ១៤(២)                    មានតនមលជាសចាច ប័ន 
ឬការចូលជាសមាជិកនន                 ធនុះ ធលើកដលងដតការករមិតាម   ២៨
(១)( )(i)ននចាប់ធនុះ។ 

   ៣០ 
[ ខរកាសិទិធ : ១.        លទធភ្ជពននការោក់ខរកាសិទិធ២. ខរកាសិទិធធលើកមុន 

ខរកាសិទិធចំធពាុះសិទិធននការបកដរប ការដកខរកាសិទិធ] 
 (១) ធលើកដលងដតអញ្ញរតកមមាម     (២)         ាម   ២៨(១)( ) 
ាម   ៣៣(២)    ាមចាប់    ម                                 ឱ្យ 
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    ទទួលោគ ល់        តតិចំធពាុះ                      ទំាងអស់នន   -
   ធនុះ។ 
 (២) 
  ( ) ធលើកដលងដត   ៥(២)  ចាប់           ណ្ឋមួយនន       
                                                      ខរកា
សិទិធ         ធធវើ      កនុង      ដដលរបធទសធនុះធធវើ                 
         តូ                                ។ 
  ( ) ធពល                       ធលើកដលង   ៥(២)   ចាប់ 
           ធរៅ    ណ្ឋមួយ                            
                ៨                           ធនុះ               
   ៥               ១៨៨៦                                ១៨៩៦ 
                                                      
                                       ។ ធលើកដលង   ១(៦)(ខ)   
ចាប់      ចំធពាុះសិទិធ                  ធដើម      មួយ           
ខរកាសិទិធ    របធទសណ្ឋក៏ធោយក៏មានសិទិធទទួល នកិចចការពារធសមើនឹងកិចចការពារ 
ដដលរបធទសធដើម នផតល់ឱ្យ។ 
  ( )      ណ្ឋមួយ    ខរកាសិទិធ ធៅធពលណ្ឋក៏ នាមការជូនដំណឹង 
        ។ 

   ៣១ 
[   អនុវតត                   : ១.              ២.        កតី       ៣. 

                ៤.       ោគ ល់     អងគធហតុដដលមិន នដចង ] 
 (១)      ណ្ឋមួយ ក៏                                          
      ឬ   ជូនដំណឹង        ជាោយលកខណ៍អកសរនាធពលបនាទ ប់ណ្ឋក៏ 
 ន ត្         អាច       នធលើរគប់ដដនដីឬធោយដផនកននដដនដីទំាងធនាុះ ដូច
   មាន                     រ         ចំធពាុះទំនួលខុសរតូវននទំនាក់ទំនង 
ខាងធរៅរបស់ខលួន។ 
 (២)      ណ្ឋមួយ     ធធវើ                   ដបបធនុះ អាច   ព័ត៌- 
មាន                             ធនុះ                   
រគប់ដដនដីឬដផនកននដដនដីទំាងធនុះ។ 
 (៣) 
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  ( )                             (១) រតូវមានអានុភ្ជពអនុវតត 
កនុងកាលបរធិចេទដូចគ្នន នឹងកាលបរធិចេទននការ                           
      ធហើយ          ណ្ឋមួយ                  ធនុះ រតូវមានអានុភ្ជព 
អនុវតត          ៣                               ។ 
  ( )           ណ្ឋមួយាម     (២) រតូវអានុភ្ជពអនុវតត           
១២                 ន    ការជូនដំណឹងធនុះ។ 
 (៤)              យល់ជាការ         ការទទួល           ពី      
នន    នូវោថ នភ្ជពអងគធហតុទាក់ទងនឹងដដនដីមួយ             យកធៅ 
អនុវតត        មួយធទៀតនន                 នន     (១)។ 

   ៣២ 
[             ធនុះ                   : ១. រវាងរបធទសដដលកាល យ      

នន    រចួធហើយ   ២. រវាង                    ននសហភ្ជព និង     
ដ៏នទធទៀតដដល      នន     

៣.         ចាប់                             ] 
 (១)                              ទំាងឡាយនន              
               ធនុះ         ធោយ                 ចុុះ     ៩          ១៨៨៦ 
           ន              ។   ប់ដដលចូលជាធរមាន     ៗ រតូវ   
      ទំាងមូលឬ កនុងករណីដដលចាប់ធនុះមិនជំនួសធោយចាប់មុនៗាមអតថន័យនន 
វាកយខណឌ ខាងធលើ ចំធពាុះទំនាក់ទំនងជាមួយ     ទំាងឡាយនន            
                                   ។ 
 (២) ធលើកដលង     (៣)      ធរៅ    ទំាងឡាយ             
        រតូវ             ចំធពាុះ     ណ្ឋមួយនន            ន      
          ឬ ន                ក៏ធោយ ដត នធធវើ          ាម
   ២៨(១)(ខ)។ កនុងទំនាក់ទំនងជាមួយ     ធរៅសហភ្ជព របធទសទំាងធនុះទទួល 
ោគ ល់ត្របធទសខាងធលើននសហភ្ជពៈ 
  (i)                         ៗ                        
  (ii) ធលើកដលង   ១(៦)ននចាប់បដនថម       យកលំនំាាម         

កនុង រមិត   មានដចងកនុង       ។ 
 (៣)      ណ្ឋមួយ             ននលទធ  ណ្ឋមួយ ដូចមាន       ចាប់ 
           តត           ចាប់                លទធភ្ជពឬ លទធភ្ជពដដល ន 
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ធរបើរ ស់កនុងទំនាក់ទំនងជាមួយ របធទសននសហភ្ជពដនទធទៀត ដដលមិន នចងភ្ជា ប់ 
ធោយចាប់ធនុះ លុុះរាដត     ននសហភ្ជពដ                           - 
                       ។ 

   ៣៣ 
[      : ១.                                   

២. ខរកាសិទិធ                   ៣.     ខរកាសិទិធ] 
 (១)             នន                          ស្ោយ         
                               ធោយ                   
        អាច                                                      
                                                              
                       ធទៀត។                                   
ព័ត៌មាន                ។        អនតរជាតិរតូវ    យក         ឱ្យ 
របធទសធផសងធទៀតននសហភ្ជពចាប់      ។
 (២)                                                           
                       ៗ                                   
       (១)       ។          ណ្ឋមួយ        ធនុះ         នន
សហភ្ជព                        (១)                     ។ 
 (៣)      ណ្ឋមួយ     ធធវើ                             (២) 
                                                       - 
  ។ 

   ៣៤ 
[                           មួយចំនួន : ១.                                          

២. ពិធីោរ                    ]  
 (១) ធលើកដលង   ២៩                                     
               ដដលមាន                             ១   មារា២១ 
    ចាប់      ន        ។ 
 (២)           ១   មារា២១   ចាប់      ន                 
      ធធវើ               ៥   ពិធីោរទាក់ទងនឹង             -
   ន៍ដដលភ្ជា ប់នឹង                        ។ 
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   ៣៥ 
[                  ការរបកាសដកខលួនធចញ :  ១.            ណ      

២. លទធ ពននការរបកាសដកខលួនធចញ ៣.          អានុ    ការ
របកាសដកខលួនធចញ ៤.  រផ្អា កការដកខលួនធចញ ] 

 (១) អនុសញ្ញញ ធនុះមានអានុភ្ជពរហូត ធោយមិនកំណត់ធពលធវោ។ 
 (២) របធទសណ្ឋមួយអាចរបកាសដកខលួនធចញពីចាប់ធនុះ ធោយជូនដំណឹងធៅអគគ-
នាយក។ ការរបកាសដកខលួនធចញធនុះក៏រតូវចាត់ទុកជាការដកខលួនធចញពីចាប់មុនៗទាំង
អស់ ធហើយប ុះពាល់ចំធពាុះដតរបធទសដដល នរបកាសដកខលួនដតប ុធណ្ឋណ ុះ។អនុសញ្ញញ ធនុះ 
ធៅដតអនុវតត ន និងមានអានុភ្ជពចំធពាុះរបធទសធផសងធទៀតននសហភ្ជព។ 
 (៣) ការរបកាសដកខលួនធចញ រតូវមានអានុភ្ជពកនុងរយៈធពលមួយ(១)ឆ្ន ំធរកាយនថៃ 
ដដលអគគនាយក នទទួលធសចកតីជូនដំណឹង។ 
 (៤) សិទធិរបកាសដកខលួនធចញ ដដល នដចងកនុងមារាធនុះ មិនអាចអនុវតតធោយ 
របធទសណ្ឋមួយ មុនផុតរយៈធពលរ ំ(៥)ឆ្ន ំ ធោយរាប់ចាប់ពីកាលបរធិចេទដដលរបធទស 
ធនុះកាល យជាសមាជិកសហភ្ជព។ 

   ៣៦ 
[                : ១.             ត                            

២.កាលបរធិចេទបធងកើត      ចច ] 
 (១) របធទសណ្ឋមួយជាភ្ជគីននអនុសញ្ញញ ធនុះ សនោត្នឹងអនុម័តវធិានការចំា ច់ 
ធដើមបីធានាការអនុវតតអនុសញ្ញញ ធនុះ ធោយអនុធោមាមរដឋធមមនុញ្ញរបស់របធទសខលួន។ 
 (២) រតូវយល់ត្ ធៅធពលដដលរបធទសមួយ នចងភ្ជា ប់ធោយអនុសញ្ញញ ធនុះ  ចាប់ 
ជាតិជាអនកផតល់អានុភ្ជពអនុវតតបទបបញ្ញតតិននអនុសញ្ញញ ធនុះ។ 

   ៣៧ 
[             : ១.   នន       ២.          ៣.                               

៤.            ៥.            ] 
 (១)  

 ( ) ធលើកដលង     (២)             ន                    
                                          ជូនអគគនាយក ។ 

 (ខ) អតថបទផលូវការរតូវធធវើធឡើងធោយអគគនាយក បនាទ ប់ពីពិភ្ជកាជាមួយនឹង   
រោឋ ភិ លដដលពាក់ព័នធ ជាភ្ជោ អារា ប់ អាឡឺម ង់ អីុាលី ព័រទុយោគ ល់ និងធអសា ញ 
និងភ្ជោដនទធទៀតដដលសននិ តអាចកំណត់។ 
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 (គ) ករណីមានធោបល់ខុសគ្នន  ធលើការបកស្ោយអតថបទធផសងៗ  អតថបទជា
ភ្ជោ រាងំរតូវយកជាធគ្នល។ 

(២) ចាប់ធនុះធៅដតធបើកចំហសរមាប់ការចុុះហតថធលខា រហូតដល់នថៃទី៣១ដខមករា 
ឆ្ន ំ១៩៧២។ រហូតដល់កាលបរធិចេទធនុះ  ចាប់ចមលងាមកត្ខណឌ (១)(ក) រតូវ នោក់ 
តមកល់ជូនរោឋ ភិ លននោធារណៈរដឋ រាងំ។ 

(៣) អគគនាយករតូវ បញ្ញា ក់ត្រតឹមរតូវនិង បញ្ាូ នចាប់ចមលងពីរ(២)ចាប់ននអតថបទដដល
 នចុុះហតថធលខាននចាប់ធនុះ ធៅរោឋ ភិ លននរបធទសទំាងអស់ននសហភ្ជព និងធៅ 
រោឋ ភិ លននរបធទសណ្ឋមួយធផសងធទៀតាមការធសនើសំុ។ 

(៤) អគគនាយករតូវចុុះបញ្ា ីចាប់ធនុះធៅធលខាធិការោឋ នននអងគការសហរបជាជាតិ។ 
(៥)  អគគនាយករតូវជូនដំណឹងដល់រោឋ ភិ លននរបធទសទំាងអស់ននសហភ្ជពអំពីការ

ចុុះហតថធលខា  ការតមកល់លិខិតុបករណ៍ននការផតល់សចាច ប័នឬការចូលជាសមាជិក និង 
ធសចកតីរបកាសណ្ឋមួយដដលមានភ្ជា ប់ធៅកនុងលិខិតុបករណ៍ទំាងធនាុះ ឬ ធសចកតីរបកាស
ដដលធធវើធឡើងាមមារា២៨(១)(គ) ៣០(២)(ក)និង(ខ) និង មារា៣៣(២)  ការចូលជា
ធរមានននបទបបញ្ញតតិណ្ឋមួយននចាប់ធនុះ ធសចកតីជូនដំណឹងននការរបកាសដកខលួនធចញ 
និង  ធសចកតីជូនដំណឹងាមមារា៣០(២)(គ) មារា៣១(១)និង(២) មារា៣៣(៣) និង 
មារា៣៨(១) ក៏ដូចជាចាប់បដនថម។  

   ៣៨ 
[             : ១.             “               ”   ២.                   
            ៣.                                 ]  

 (១) រហូតដល់នថៃទី ២៦ដខ ធមោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ របធទសទំាងឡាយននសហភ្ជពដដលមិន
 នផតល់សចាច ប័នឬចូលជាសមាជិកននចាប់ធនុះនិង ដដលមិនចងភ្ជា ប់ាមមារា២២ 
ដល់មារា២៦ននចាប់ទីរកុងសតុកហូមននអនុសញ្ញញ ធនុះ ធបើចង់អាចអនុវតតសិទធិាមមារា
ខាងធលើ ោក់បីដូចជារបធទសទំាងធនុះចងភ្ជា ប់ាមមារាទំាងធនាុះដដរ។ របធទស
ណ្ឋមួយដដលចង់អនុវតតសិទធិធនុះ រតូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរធៅអគគនាយក។ 
ការជូនដំណឹងធនុះរតូវមានអានុភ្ជពគិតចាប់ពីកាលបរធិចេទននការទទួល។ របធទសទំាងធនុះ
រតូវចាត់ទុកជាសមាជិកសននិ ត រហូតដល់ធពលផុតកំណត់ននរយៈធពលធនុះ។ 
 (២) ធៅធពលដដលរបធទសទំាងឡាយននសហភ្ជព មិនទាន់កាល យជាសមាជិកននអងគ-
ការ ការោិល័យអនតរជាតិននអងគការរតូវធដើរតួជាការោិល័យននសហភ្ជព ធហើយអគគ- 
នាយក ជានាយកននការោិល័យផងដដរ។ 
 (៣) ធៅធពលដដលរបធទសទំាងឡាយននសហភ្ជព    នកាល យជាសមាជិកននអងគការ 
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សិទធិ កាតពវកិចច និងរទពយសមបតតិននការោិល័យននសហភ្ជព     រតូវរបគល់ឱ្យការោិល័យ 
អនតរជាតិននអងគការ។ 
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ច្បាប ់   ម 
              ទាក់ទងនងឹ                ន៍ 

    ១ 
[ លទធ         ឱ្យ                ន៍ : ១. អតថិភ្ជពនន     មួយចំនួន      

     ២.                            ៣. ការ ត់   ឋានៈជា          
      ន៍ ៤.                         ៥.                                  

៦.ការករមិត      ] 
 (១)      ណ្ឋមួយ   រតូវ ន                       ន៍      ការ
អនុវតតដដលមានពីមុនរបស់        នន                          -
    ចូលជាសមាជិកននចាប់ធនុះ ធហើយដដលមានចាប់បដនថមជាដផនកទំាងស្សងុ ធហើយធបើ 
គិតអំពី                                                        អាច       
         ឱ្យ ន   ៗ                                            
                     ជូន                                        
      ឬ           របស់ខលួន  ធលើកដលងដត   ៥(១)(គ) ធៅធពលបនាទ ប់ 
ណ្ឋមួយក៏ ន   របកាសត្               លទធភ្ជព ាម   ២    ៣  
លទធភ្ជពទំាងពីរធនុះ។      ឱ្យ          លទធភ្ជពាម   ២     ធនុះ     
                     ៥(១)(ក) ។ 
 (២)  
  ( )              ាម     (១)                          
       ១០                            ១      ២១    ចាប់     
           ២៨(២)    រតូវ  អានុភ្ជពអនុវតត          រយៈធពល  
   ។                                       សរមាប់      ១០      
                             ជូន                     ១៥   
           ៣     ផុតរយៈធពល១០   ។ 

 ( )               ាម     (១)                           
   រយៈធពល១០                           ១      ២១    ចាប់     
         ២៨(២)    រតវូ  អានុភ្ជពអនុវតត       ផុតរយៈធពល១០   ។    
                           ាមវាកយខណឌ ២ននអនុកត្ខណឌ (ក)។ 
 (៣)       ណ្ឋមួយនន                                  ន៍    
                      (១) ដលងមាន                      ាម 
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     (២) ធហើយធទាុះបី                             ក៏ធោយ      
ធនុះរតូវ នដកធចញពីការធរបើរ ស់លទធភ្ជពាម     (១) ធោយគិត        រយៈ
ធពល១០    ធោយគិត        រយៈធពល៣                ធនុះ   រតវូ ន   
                  ឌ្ឍន៍ ធោយយកកាលបរធិចេទដដលចប់ធរកាយធគ។   
 (៤)                ាម     (១)      (២)            -
                          ដដលផលិតធឡើងាម           ផតល់ឱ្យ       
ចាប់បដនថម                                             ។ 
 (៥)                                                   
                                ៣១(១) ចំធពាុះការ             កនុង
                                ធនុះអាច           ធៅនឹងោថ ន- 
ភ្ជពនន        មានដចង         (១)   ធធវើ                 (១) 
ចំធពាុះដដនដីធនុះ ធហើយធធវើ              ាម     (២)។            
                                           ចាប់           
                                                          ។ 
 (៦)   

 ( )  រណ៍                     លទធភ្ជពាម     (១) ការណ៍ធនុះ
មិនអនុញ្ញញ ត     ដនទធទៀតផតល់កិចច     ចំធពាុះោន នដននរបធទសធដើមដដលជារបធទ
ស នធរបើរ ស់លទធភ្ជពធនុះ តិចជាងអវីដដល នតរមូវ       ១       ២០  ។ 

 ( ) សិទិធកនុងការអនុវតតបដិការ ាម   ៣០(២)( )វាកយខណឌ   ២            
                        ធដើម          មួយ      ធសចកតី      
   ៥(១)( )        ធពលបញ្ច ប់កាលបរធិចេទននរយៈដដលអនុវតតាមមារា១(៣)។ 

    ២ 
[                        : ១.               ឱ្យ                     
២   ៤.                          ៥.                          

 ៦.   បញ្ច ប់          ៧.        មានភ្ជគធរចើនជារបូភ្ជពពនយល់ 
 ៨.                 ធធវើចរាចរណ៍   ៩.                        ] 

 (១)      ណ្ឋមួយ                  លទធ  ាម       ចំធពាុះ
ោន នដទំាងឡាយណ្ឋដដល នធ ុះពុមពផាយកនុងទរមង់ននការផលិតធឡើងវញិ ជាការធ ុះ
ពុមពឬទរមង់ដដលមានលកខណៈស្សធដៀង មានសិទិធជំនួសសិទិធផ្អត ច់មុខកនុងការបកដរបាម
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មារា៨ ធោយរបព័នធអាជាា ប័ណណមិនផ្អត ច់មុខ                     ឱ្យ    -
                                     ៤។ 
 (២) 
  ( ) ធលើកដលងដត     (៣)           រយៈធពល៣    ផុត      ណ្ឋ 
មួយដដល         ធហើយ                           ធនាុះ ធោយ    
     កាលបរធិចេទ                                             ធនុះមិន 
 ន             មួយឱ្យធរបើជា                                 
                                    ណ្ឋមាន ក់                
 ជាា                          ខាងធលើ ធហើយអាចធ ុះពុមព          
កនុងទរមង់ននការផលិតធឡើងវញិ ជាការធ ុះពុមព ឬទរមង់ដដលមានលកខណៈស្សធដៀង។   
  ( )                                ក៏      ផងដដរ         
រាល់ធលើកននការបកដរបដដល នធ ុះពុមពផាយកនុងភ្ជោធនាុះ មិនអាចធ ុះពុមពបនតធៅ
ធទៀត ន។ 
 (៣)  
  ( )       ១                        ៣    ាម     (២)(ក)       
                                                     
           ន៍ណ្ឋមួយដដលជាសមាជិកសហភ្ជព។ 
  ( )      ណ្ឋមួយដូច    ង           ១ ដដលមាន              
ឯ ចេ័នននរបធទសអភិវឌ្ឍន៍         នន     ធហើយ                 
កនុងករណីននការបកដរបជាភ្ជោធនាុះ អាច           ៣   ាម     (២)( ) 
               ដូច                         ធនុះ ដតមិនឱ្យតិចជាង
មួយឆ្ន ំ។                                                          
                      ។                                           
                        ។ 
 (៤)  
  ( ) អាជាា ប័ណណាមមារាធនុះ មិនអាចផតល់ឱ្យមុនផុតរយៈធពល បដនថម៦(រ ំមួយ)
ដខ ចំធពាុះអាជាា ប័ណណដដលអាចទទួល នធពលបញ្ច ប់រយៈធពល៣(បី)ឆ្ន ំ ធហើយមិនអាច
ផតល់ឱ្យមុនផុតរយៈធពលបដនថម៩(រ ំបួន)ដខ ចំធពាុះអាជាា ប័ណណដដលអាចទទួល នធពល
បញ្ច ប់រយៈធពល១(មួយ)ឆ្ន ំ។ 
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 (i)         កាលបរធិចេទ                                
៤(១)   

  (ii)      មិនោគ ល់                                      
        កាលបរធិចេទ                                      
                                    ឱ្យធចញ         
ាម   ៤(២) ។ 

  ( ) កនុងអំឡុងធពល៦(រ ំមួយ)ឬ៩(រ ំបួន)ដខខាងធលើ                  
                                             ទិធននការបកដរប
              ពី         មិនរតវូផតល់អាជាា ប័ណណាមមារាធនុះធឡើយ។ 
 (៥)        ណ្ឋមួយ       ង                     ដត          
                ឬ             ។ 
 (៦)                                                       
                                          រមយ ធបើធរបៀបធធៀបជាមួយ 
តនមលដដលយកជាធមមាធៅកនុងរបធទសធនាុះចំធពាុះ             ល        ណ្ឋ 
                                   មាន       មាន        ធហើយ 
ដដល  មាតិកា                                យាម       ធនាុះ។ 
                                                           
                       ។ 
 (៧)                                                     
              កដរប                 ការ     អតថបទ    អាជាា ប័ណណ           
           ធដើមបី                                ឱ្យដតធពលដដល ន 
បំធពញ      ទំាងឡាយនន   ៣។ 
 (៨)                                                           
ចាប់ចមលងទំាងអស់ននោន នដរបស់គ្នត់ធចញពី          ។ 
 (៩)  
  ( )                                 ធ ុះពុមពផាយកនុងទរមង់ 
ននការផលិតធឡើងវញិ ជាការធ ុះពុមពឬទរមង់ដដលមានលកខណៈស្សធដៀង         
    ឱ្យផងដដរធៅ           ណ្ឋ                        មួយ ដូចមាន 
            (១) បនាទ ប់ពីអងគភ្ជពទូរផាយ នោក់ពាកយសំុធៅអាជាា ធរ      -
               លុុះរាដត ន                     : 
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 (i)                     ដដល នផលិត និង នទទួលស្សបាម 
           ធនាុះ 

 (ii)                សរមាប់ដតការធរបើរ ស់             សរមាប់ដតការ
        សរមាប់ការ                      បធចចកធទស ឬ 
        ឯកធទសឱ្យធៅ   ឯកធទសកនុង        ធោយដឡក     

 (iii)                ជាក់ោក់សរមាប់       ទំាងឡាយ       
             (ii)     ការផសពវផាយស្សបចាប់            សរមាប់ 
អនកទទួលកនុង            ធនាុះ ធោយ           ការផសពវ   
ធោយធធវើធឡើង                ឬថត                  
សរមាប់ដត         ការ          

 (iv)                  ទំាងអស់ រតូវធធវើធឡើងធោយគ្នម នបំណងពាណិជា- 
កមម។ 

  ( )     ទុក      ឬ                                   - 
     ផាយណ្ឋ         ណណ           កនុងធគ្នលបំណងនិងាមលកខ- 
ខណឌ ដូចមានដចងកនុងអនុកត្ខណឌ (ក) និងមានការយល់រពមពីអងគភ្ជពទូរផាយក៏អាច 
រតូវ នធរបើរ ស់ធោយអងគភ្ជពទូរផាយធផសងធទៀត                        
ធនាុះធហើយ                               រចួធហើយ។     
  ( )          នបំធពញរគប់     វនិិចេ័យ       ខណឌ ាមអនុកត្ខណឌ - 
( ) ក៏អាចផតល់       ផងដដរចំធពាុះ                               ន 
            ោន នដ         ធៅធពល   ការបញ្ចូ លធនុះរតូវ នធរៀបចំ និង 
ធ ុះពុមពផាយសរមាប់ដត        ធរបើរ ស់                           
ដតប ុធណ្ឋណ ុះ។ 
  ( ) ធលើកដលងដតអនុកត្ខណឌ ( )ដល់(គ)                      រតូវ    
                  និងការអនុវតត       ណ្ឋ    នផតល់កនុង        ។ 

 
    ៣ 

[                               : ១.           អាច    ឱ្យ           
           ២   ៥.                           ៦.                   

៧.              កនុង       ]  
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 (១)       មួយ                          លទធ  ាម       
រតូវ                                          ាម   ៩            
                                ដដល    ឱ្យ                   
ាម      ដូច               ៤។ 
 (២) 
  ( )                          (៧)                         
   

 (i)           ន              (៣)         កាលបរធិចេទនន  
                     ចំនួនធ ុះពុមពផាយជាក់ោក់ននោន នដ ឬ 

 (ii)          ជាងធនុះណ្ឋមួយ                ជាតិ        
ណ្ឋមួយាម     (១)         កាលបរធិចេទដូចគ្នន ។ 

                                     ទាន់       កនុងរបធទស
ធនាុះធៅកាន់ោធារណៈជន ឬដចកចាយទាក់ទងនឹងសកមមភ្ជពអប់រជំារបព័នធ        
                                   ពី                    រមយ ធបើ
ធរបៀបធធៀបជាមួយ តនមលដដលយកជាធមមាធៅកនុងរបធទសធនាុះចំធពាុះ         
    ល      ណ្ឋមាន ក់                                           
             ននការធ ុះពុមពធនុះ                       យទាប       ការ
ធរបើរ ស់ទាក់ទងនឹង                  ។ 
  ( )                                        ននការធ ុះពុមព 
                                   អនុកត្ខណឌ ( ) ក៏          ឱ្យ
     -   ាម                 រយៈធពលដដលអនុវតត របសិនធបើ
    ចមលង  ការ                       ឱ្យ                ៦       
               ធៅកាន់ោធារណៈជនឬទាក់ទងនឹងសកមមភ្ជពអប់រជំារបព័នធ     
      រមយ ធបើធរបៀបធធៀបជាមួយតនមលដដលយកជាធមមាធៅកនុងរបធទសធនាុះចំធពាុះ
             ល។ 
 (៣)                               (២)( )(i)  កំណត់៥        
      

(i)                    ធមមជាតិ    របូវទិោ ធោយ  មបញ្ចូ ល         
    ោន នដ                រតវូកំណត់៣    
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(ii)                                                                
      រតូវកំណត់៧    ។ 

 (៤) 
  ( ) អាជាា ប័ណណដដលអាចទទួល នបនាទ ប់ពីផុតរយៈធពល៣(បី)ឆ្ន ំមិនអាចផតល់
 នធឡើយ ាមមារាធនុះ រហូតផុតរយៈធពល៦(រ ំមួយ)ដខ 
   (i)         កាលបរធិចេទ                                
             ាម   ៤(១)   
   (ii)      មិនោគ ល់                                
           ាម   ៤(២)      កាលបរធិចេទ                           
                  កាន់                កនុងការផតល់       ។ 
  ( )         ទទួល        នាម                      ៤(២) 
អាច    តត ន មិនអាចផតល់        នធឡើយរហូតដល់ផុតរយៈធពល៣(បី)ដខ គិត
ចាប់ពីកាលបរធិចេទននការបញ្ចូ នចាប់ចមលងននការ         ។ 
  ( )     អំឡុង   ៦(រ ំមួយ)   ៣(បី)   ាម        ( )   ( ) 
        មាន           នធរៀបរាប់         (២)( )        មិនអាចផតល់ 
 នធឡើយាមមារាធនុះ។ 
  ( )                                                      
           ទំាងអស់ននការ       ធដើមបី               នូវ            
    នោក់ពាកយសំុ       ។ 
 (៥)        មាន                                               
    មួយ                            : 
  (i)                                                
                                 
  (ii)                                  ធៅ          
                         ។ 
 (៦)                                មួយ                      
ាម     (១) ធៅកាន់ោធារណៈជនទូធៅ ឬទាក់ទងនឹងសកមមភ្ជពអប់រជំារបព័នធ 
ធោយមាច ស់សិទិធ                              ពី                  
  រមយ ធបើធរបៀបធធៀបជាមួយតនមលដដលយកជាធមមាធៅកនុងរបធទសធនាុះចំធពាុះ    
         ល        ណ្ឋ                                   
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  ធ ុះពុមពធនុះ មាន        ធហើយដដល  មាតិកាននការធ ុះពុមពដូចគ្នន ភ្ជគធរចើន
ធៅនឹងការធ ុះពុមពដដល នធធវើាម       ធនុះ។                  
                                                            
    ។ 
 (៧) 
  ( ) ធលើកដលងអនុកត្ខណឌ ( )                               
     ចំធពាុះោន នដទំាងឡាយណ្ឋ ដដល នធ ុះពុមពផាយកនុងទរមង់ននការផលិតធឡើង
វញិ ជាការធ ុះពុមព ឬទរមង់ដដលមានលកខណៈស្សធដៀង។ 
  ( )                     ផងដដរ                         
        ចំធពាុះការថតបញ្ចូ លធោតទសសន៍ ដដលធធវើធឡើងធោយ       ធោយរាប់
បញ្ចូ ល       ដដល នការពារណ្ឋមួយ   ភ្ជា ប់កនុងការថតបញ្ចូ លធនាុះ ធហើយ 
អនុវតត                 ដដលភ្ជា ប់និងការថតបញ្ចូ ល                     
                    ន          លុុះរា    ថតបញ្ចូ ល        ធនុះ 
                                     ដតមួយគត់ធដើមបីធរបើរ ស់ទាក់ទងនឹង 
                  ។ 

    ៤ 
[          រមួ            ាម   ២       ៣ : ១   ២.          ៣.    
                                         ៤.                                     

៥.           ៦.     សំណង ] 
 (១)   នីតិវធីិ                         ាម   ២      ៣       
      ឱ្យ លុុះរា           សំុបងាា ញត្គ្នត់                 ពី         
       កដរប                                                  ផាយនន
ការធ ុះពុមពាមករណីនីមួយៗ ប ុដនតរតូវ នបដិធសធន៍ ឬបងាា ញត្បនាទ ប់ពី នខិតខំយក
ចិតតទុកោក់ោ ងណ្ឋក៏ធោយ គ្នត់ពំុអាចរកធឃើញមាច ស់សិទិធ។                
                                                    ឬ    -   ណ្ឋមួយ
ាម     (២)។ 
 (២)                                                                
                                              ធចញ        
  ឱ្យ          ផាយ           ធលើ          ឱ្យ             
           ណ្ឋមួយ            ចាត់                       



 

 50 

          ផាយ     ន              កណ្ឋត លធៅកនុងរបធទសធនាុះ ធោយ   
     ធៅ      ។ 
 (៣)                                        ទំាងអស់             
                          ាម        នន   ២    ៣។    
              ោក់             ទំាងអស់។ កនុងករណីនន            
                   ន   រគប់ករណី              ទំាងអស់ខាងធលើ ។ 
 (៤) 
  ( )      ២ ឬ   ៣                                 ចំធពាុះ 
វោិលភ្ជពននការនំាធចញ                       រតូវ         រតឹម  
                    ឬការធ ុះពុមពផាយ             ាមករណីនីមួយៗ  
                                          ។ 
  ( ) ជាធគ្នលបំណងននអនុកត្ខណឌ ( ) សញ្ញញ ណនន           រមួ      
                 ពីដដនដីមួយធៅឱ្យរបធទសដដលធធវើធសចកតីរបកាស     ១(៥) 
ចំធពាុះដដនដីធនាុះ។ 
  ( )      ដដលអងគភ្ជព         អងគភ្ជព     ធផសងធទៀត   
     មួយ     ន                       ាម   ២            
                          រតូវ                                 
   ាម       ធនុះ  ឱ្យ            ។ ជាធគ្នលបំណងអនុកត្ខណឌ ( )
                 ធនុះ   រតូវ       ការ        របសិនធបើ          -
        មៈ 
   (i)         បុគគលដដលជា                         - 

        ធចញ             ការ                   ធនុះ   
   (ii)                                រតឹមដតជាការ       ការ

សិកា       វ 
   (iii)       រ            ការ           ឱ្យ           

                   ធហើយ 
   (iv)         ទទួលចាប់                           

                នធចញ        ធដើមបីអនុញ្ញញ តឱ្យមានការ
                                 យ            
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       ដដលផតល់        រតូវ        ធៅ                 
        ។ 

 (៥)         ទំាងអស់                ាម       នន   ២     
៣     មាន       មួយ                                     
   ន                    ល             ខាងធលើ       ។ 
 (៦)  
  ( ) រតូវបធងកើតឱ្យមានបទបបញ្ញតតិសមរមយកនុងត្ន ក់ជាតិធដើមបធីានា: 
   (i)       ណណ ជារបធោជន៍ននមាច ស់សិទិធអនកបកដរប ឬសិទិធផលិតធឡើង 

វញិ ាមករណីនីមួយៗ ដចងឱ្យមានសំណងសមរមយដដលស្សបាមសតង់ោ 
ោភការ  ដដលធមមាទទួល នពីអាជាា ប័ណណដដល នចរចាធោយ 
សរររីវាងបុគគលនានាកនុង របធទសដដលពាក់ព័នធទាំងពីរ ធហើយ 

   (ii)      កនរម        រសំណងៈ  ធបើមានបទបបញ្ញតិតជាតិសតីពីរបិូយវតថុ 
អាជាា ធរមានសមតថកិចចរតូវខិតខំឱ្យអស់លទធភ្ជព ធោយធរបើរ ស់យនតការ 
អនតរជាតិ ធដើមបធីានាឱ្យមានការធផទរជារបិូយវតថុដដលអាចបតូរ នជាអនតរ 
ជាតិ ឬរបិូយវតថុរបោក់របដហល។ 

  ( ) រតូវបធងកើតឱ្យមានបទបបញ្ញតតិសមរមយកនុងត្ន ក់ជាតិធដើមបធីានាឱ្យមានការបក
ដរបឱ្យ នរតឹមរតូវននោន នដ ឬធានាឱ្យមានការផលិតធឡើងវញិឱ្យ នរតឹមរតូវ ាម ការ
ធ ុះពុមពជាក់ោក់ ាមករណីនីមួយៗ។ 

    ៥ 
[                                  : ១.                          ១៨៨៦ 

          ១៨៩៦   ២.                 ននន           ាម   ២   ៣. 
រយៈធពល                            ] 

 (១) 
  ( )       មួយ   មានសិទិធ                     លទធ     
 នផតល់       ២                                    អាចៈ 
   (i)         ជា     ដដលយកមារា៣០(២)( )មកអនុវតត អាចធធវើ

          ាម         ធនុះ ចំធពាុះ            
   (ii)         ជា     ដដលមិនយកមារា៣០(២)( )មកអនុវតត ធហើយធបើ

ធទាុះបីជាពំុដមនជារបធទសធរៅសហភ្ជព អាចធធវើធសចកតីរបកាសាម    
៣០(២)(ខ)វាកយ ខណឌ ទី១ ។ 
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  ( )                                            ន៍ ាម   
១(១)ធសចកតីរបកាសមួយ នបធងកើត ស្សបាមកត្ខណឌ ធនុះរតូវមានសុពលភ្ជព     
   កាលបរធិចេទ                ដដលរតូវអនុវតតាម   ១(៣)។ 
  ( )      ណ្ឋមួយ   លធធវើ                         បនត
        លទធភ្ជពាម   ២              ធនុះ                   
   ។ 
 (២) ធលើកដលង     (៣)      ណ្ឋមួយ             លទធ     
ផតល់ឱ្យ ាម   ២      បនតធធវើ                         ១    ។ 
 (៣)      ណ្ឋមួយ                                  ១(១)   
ធធវើ                ៣០(២)( )វាកយខណឌ   ១           មិនធលើសពី ២      
   កំណត់រយៈធពលរតវូអនុវតតាម   ១(៣) ធោយមិនគិតត្ជារបធទសធរៅសហ-
ភ្ជព។              រតូវ        ធពលបញ្ច ប់កាលបរធិចេទរយៈធពលនន 
   ១(៣)។ 

    ៦ 
[      អនុវតត                បប               ចាប់      

      ជាប់កាតពវកិចចធោយចាប់    : ១.            ២.            និង 
                            ] 

 (១) ាម                   ធហើយធៅ   ណ្ឋមួយក៏ ន   ការ      
ធោយ    ១      ២១    ធោយចាប់              ណ្ឋមួយនន   ពៈ 
  (i)          ន       ធោយ   ១   មារា២១   ធោយចាប់     

    ធហើយជា     មួយដដលនឹង               លទធ  ាម   ១(១) 
អាចរបកាសត្ ខលួននឹង                    ២    ៣ នន          
         របស់     ធដើម          ទទួលោគ ល់            
      ធៅធលើ    ខាងធលើាមចំនុច(ii)ខាងធរកាម ឬរបធទសដដលចងភ្ជា ប់ 
ធោយមារា១ដល់មារា២១ និងធោយចាប់បដនថមធនុះ។                  
       ៥                ២  ។ 

  (ii) អាចរបកាសត្ខលួនទទួលអនុវតតចាប់                  នន     
ធដើមាមរយៈរបធទស     ធធវើ                 (i)       ាម
រយៈការ        នន   (១)។ 
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 (២)           ណ្ឋមួយ    នធធវើ       (១)                 
            ជូន      ។                         គិត   
  កាលបរធិចេទននការ     ។ 

 


