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សនធិសញញ សតពី ី
កមមសទិធបញញ ទកទ់ងនងឹេសៀគវីបរងមួ 

 
អនុម័តេនទីរកុង វ៉សីុនេតន ចុះៃថងទី ២៦ ែខ មិន ឆន ំ ១៩៨៩ 

 
មតិក 

មរត១ ករបេងកតសហភព 

មរត២  និយមន័យ 

មរត៣  កមមវតថុៃនសនធិសញញ  
មរត៤  ទរមង់ផលូវចបប់ៃនកិចចករពរ 
មរត៥ របរពឹតតិកមមជតិ 
មរត៦ វសិលភពៃនកិចចករពរ 
មរត៧ ករេធវអជីវកមម  ករចុះបញជ ី  ករបងហ ញ  
មរត៨  រយៈេពលករពរ 

មរត៩ សននិបត 
មរត១០  ករយិល័យអនតរជតិ 
មរត១១ វេិសធនកមមបទបបញញតតិមួយចំនួនៃនសនធិសញញ  
មរត១២ កិចចករពរៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសីនិងអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន 
មរត១៣ ខដក់លកខខណឌ  
មរត១៤ ករេដះរសយជំេលះ  

មរត១៥ ករកល យជភគីៃនសនធិសញញ  
មរត១៦ ករចូលជធរមនៃនសនធិសញញ  
មរត១៧  កររបកសដកខលួនពីសនធិសញញ  
មរត១៨  អតថបទៃនសនធិសញញ  
មរត១៩ ករតមកល់ 
មរត២០  ករចុះហតថេលខ    
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មរត ១ 
        ករបេងកតសហភពករបេងកតសហភពករបេងកតសហភពករបេងកតសហភព    
 ភគីហតថេលខីទំងឡយ រតូវបេងកតសហភពមួយកនុងេគលបំណងៃនសនធិសញញ
េនះ។ 

មរត ២ 
និយមន័យនិយមន័យនិយមន័យនិយមន័យ    

សរមប់េគលបំណង ៃនសនធិសញញ េនះ: 
 (i) េសៀគវីបរងួម មនន័យថ ជផលិតផលមួយ កនុងទរមង់ជផលិតផលសេរមច ឬ កនុង 
ទរមង់ពក់កណត លសេរមច ែដលមនធតុមួយ យ៉ងេហចណស់ជធតុសកមម េហយ 
អនតរទំនក់ទំនងខលះឬទំងអស់ ជែផនកទំងមូលេនខងកនុងនិង/ឬខងេលឧបករណ៍ណ 
មួយេហយែដលមនបំណងបំេពញមុខងរេអទបិចរតូនិចមួយ 
 (ii)គំនូរបងហ ញ (ឋនេលខ) មនន័យថ ជករេរៀបចំទរមង់បីខន តៃនធតុទំងឡយ 
េទះបី បនបងហ ញកនុងទរមង់ណក៏េដយ ែដលយ៉ងេហចណស់ធតុមួយជធតុសកមម 
េហយ ជករេរៀបចំទរមង់បីខន តៃនអនតរទំនក់ទំនងខលះឬទំងអស់េសៀគវីបរងួមមួយឬជ 
ករេរៀបចំទរមង់បីខន តែដលេធវេឡងសរមប់េសៀគវីបរងមួកនុងបំណងផលិតកមម 
 (iii) មច ស់សិទិធមនន័យថ ជរបូវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល េយងតមចបប់ែដលអនុវតត ែដល 
រតូវចត់ទុកជអនកទទួលរបេយជន៏ពីកិចចករពរដូចមនែចងកនុងមរត៦ 
(iv) គំនូរបងហ ញែដលរតូវករពរ (ឋនេលខ) មនន័យថជ គំនូរបងហ ញមួយ (ឋន 
េលខ) ែដលបនបំេពញលកខខណឌ ៃនកិចចករពរដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ េនះ 
(v)ភគីហតថេលខី មនន័យថ ជរដឋ ឬអងគករអនតរ រដឋ ភិបល ែដល បនបំេពញលកខខណ 
ៃនចំនុច(x) ែដលជភគីៃនសនធិសញញ េនះ 
(vi) ែដនដីៃនភគីហតថេលខី មនន័យថ ជែដនដីៃនរដឋេនះ េនេពលែដលភគីហតថ 
េលខីជរដឋ េហយជែដនដីែដលអនុវតតសនធិសញញ បេងក់តអងគករអនតររដឋ ភិបលេនះ េន 
េពលែដលភគីហតថេលខីជអងគករអនតររដឋ ភិបល  
 (vii) សហភព មនន័យថ ជសហភពដូចមនែចងកនុងមរត១ 
 (viii) សននិបត មនន័យថ ជសននិបតដូចមនែចងកនុងមរត៩ 
 (ix) អគគនយក មនន័យថ ជអគគនយកៃនអងគករកមមសិទិធបញញ ពិភពេលក 
 (x) អងគករអនតររដឋ ភិបលមនន័យថ ជអងគករមួយែដលបេងកតេទបងេដយេហយមន
សមសភពរដឋៃនតំបន់ណមួយកនុងពិភពេលក ែដលមនសមតថកិចចពក់ព័នធនឹងបញហ  
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ែដលរគប់រគងេដយសនធិសញញ េនះ ែដលមនចបប់របស់ខលួនែចងពីកិចចករពរកមមសិទិធ 
បញញ ទក់ទងនឹងគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)និងភជ ប់កតពវកិចចចំេពះ រដឋជសមជិក ខលួន 
ទំងអស់ េហយរតូវបនអនុញញ តរតឹមរតូវ ឱយចុះហតថេលខ ផតល់សចច ប័ន ទទួលយក 
យល់ រពម ឬចូលជសមជិកសនធិសញញ េនះ      អនុេលមតមនីតិវធីិៃផទកនុងរបស់ខលួន។ 

មរត ៣ 
កមមវតថុៃនសនធិសញញកមមវតថុៃនសនធិសញញកមមវតថុៃនសនធិសញញកមមវតថុៃនសនធិសញញ     

 

 (១)  [កតពវកិចចករពរគំនូសបំរពង(ឋនេលខ)] 
(ក) ភគីហតថេលខីនីមួយៗ រតូវមនកតពវកិចចធនករពរកមមសិទិធបញញ កនុងែដន 

ដីរបស់ខលួនទក់ទងនឹងគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)តមសនធិសញញ េនះ។ ជពិេសស របេទស 
ហតថេលខីនីមួយៗ រតូវធនឱយមនមេធយបយសមរមយេដមបទីប់សក ត់សកមមភពទំង 
ឡយ ែដលចត់ទុកថខុសចបប់តមមរត៦ េហយធនឱយមនដំេណះរសយផលូវចបប់ 
សមរមយ េនេពលែដលមនកររបរពឹតតិអំេពខុសចបប់ទំងេនះ។ 

(ខ)សិទិធរបស់មច ស់សិទិធពក់ព័នធនឹងេសៀគវីបរងួមរតូវអនុវតត េទះបីជេសៀគវីបរងួម 
េនះរតូវបន បញចូ លឬមិនបនបញចូ លកនុងឧបករណ៍ណមួយក៏េដយ។ 

(គ) ថវីេបមនែចងកនុងមរត២(i)ក៏េដយ ភគីហតថេលខីណែដលមនចបប់របស់ 
ខលួន ករមិតកិចចករពរគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)េទជគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)ៃនសឺមី កុង
ដក់ទ័រ រតូវមនេសរភីពកនុងករអនុវតតន៍ករករមិតេនះឱយែតចបប់របស់ខលួនែចងអំពីករ 
ករមិតេនះ។  
(២) [លកខខណឌ ៃនភពេដម] 

(ក) កតពវកិចចដូចមនែចងកនុងកថខណឌ  (១)(ក) រតូវអនុវតតេលគំនូរបងហ ញ (ឋន
េលខ)ែដលមនលកខណៈេដម កនុងន័យថគំនូសបំរពងេនះេកតេចញករខិតខំែផនកបញញ
ផទ ល់ខលួនរបស់អនកបេងកត េហយែដលគម នលកខណៈ សមញញចំេពះ អនកបេងកតទំងឡយៃន
គំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) និងផលិតករៃនេសៀគវីបរងមួេនេពលែដលបេងកតេសៀគវីបរងួម
េនះ។ 

(ខ)គំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)មួយែដលេកតេចញពីបងគុំៃនធតុនននិងអនតរទំនក់
ទំនងននែដលមនលកខណៈសមញញ រតូវបនករពរចំេពះែតបងគុំទំងមូលែដលបន
បំេពញលកខខណឌ នន កនុងអនុកថខណឌ (ក)។ 

មរត ៤ 
ទរមង់ទរមង់ទរមង់ទរមង់ផលូវចបប់ៃនកិចចផលូវចបប់ៃនកិចចផលូវចបប់ៃនកិចចផលូវចបប់ៃនកិចចករពរករពរករពរករពរ    
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    ភគីហតថេលខីនីមួយៗ រតូវមនេសរកីនុងករអនុវតតន៍កតពវកិចចរបស់ខលួនតមសនធិ 
សញញ េនះតមរយៈចបប់ពិេសសមួយសតីពីគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) ឬតមចបប់សតីពី 
សិទិធអនកនិពនធ របកសនីយបរតតកកកមម មូែដលមនអតថរបេយជន៏ គំនូរឧសសហកមម 
កររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ ឬចបប់េផសងេទៀតណមួយ ឬបណតុំ ៃនចបប់ទំងេនះ។ 

មរត ៥ 
របរពឹតតិកមមរបរពឹតតិកមមរបរពឹតតិកមមរបរពឹតតិកមមជតិជតិជតិជតិ    

 

 (១) [របរពឹតតកមមថន ក់ជតិ] 
 េដយអនុេលមតមកតពវកិចចរបស់តមមរត៣(១)(ក) ភគីហតថេលខីនីមួយៗ 
ចំេពះកិចចករពរកមមសិទិធបញញ ៃនគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) រតូវផតល់របរពឹតតិកមមដូចគន
េទនឹងរបពឹតតិកមមែដលខលួនផតល់ឱយពលរដឋរបស់ខលួន កនុងែដនដីរបស់ខលួនៈ 

(i) ឱយរបូវន័តបុគគលែដលជពលរដឋឬមនលំេនឋនកនុងែដនដីៃនភគីហតថេលខីណ
មួយេផសង េទៀត េហយ 

(ii) ឱយនីតិបុគគល ឬ របូវន័តបុគគល កនុងែដនដីៃនភគីហតថេលខីណមួយេផសងេទៀត 
ែដលមនរគឹះសថ នពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករ េដមបីបេងកតគំនូរបងហ ញ 
(ឋនេលខ) ឬេដមបី ផលិតកមមេសៀគវីបរងមួ   

(២) [ភន ក់ងរ អសយដឋ នសរមប់េសវកមម នីតិវធីិតុលករ] 
 ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (១)ក៏េដយ ភគីហតថេលខីណមួយមនេសរភីពមិន 
អនុវតតរបរពឹតតកមមជតិទក់ទងេទនឹងកតពវកិចចៃនករែតងតំងភន ក់ងរ ឬកំណត់អសយ 
ដឋ នសរមប់េសវកមម ឬទក់ទងេទនឹងវធិនពិេសសែដលអនុវតតចំេពះជនបរេទសកនុង 
នីតិវធីិតុលករ។ 
(៣)[ ករអនុវតតកថខណឌ (១) និង(២)ចំេពះអងគករអនតររដឋ ភិបល] 

េនេពលែដលភគីហតថេលខី ជអងគករអនតររដឋ ភិបល ពលរដឋកនុងកថខណឌ (១) 
មនន័យ ថពលរដឋៃនរដឋជសមជិកណមួយៃនអងគករេនះ។ 

មរត ៦ 
វសិលភពៃនកិចចវសិលភពៃនកិចចវសិលភពៃនកិចចវសិលភពៃនកិចចករពរករពរករពរករពរ    

 (១) សកមមភពែដលទមទរឱយមនករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធ 
 (ក) ភគីហតថេលខីណមួយ រតចូត់ទុកថខុសចបប់នូវសកមមភព ននដូច ខង 

េរកម របសិនេបរបរពឹតតេដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធៈ 
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(i) េទះបីេបមនឬគម នបញចូ លកនុងេសៀគវីបរងមួក៏េដយសកមមភពៃនករ  
ផលិតេឡងវញិនូវគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) ែដលរតូវបនករពរទំង 

មូល ឬមួយែផនក េលកែលងែតសកមមភពៃនករផលិតេឡងវញិនូវែផនក 

ណមួយែដលមិនរសបេទនឹងលកខខណឌ ៃនភពេដម ដូចមនែចងកនុង 

មរត៣(២) 
(ii)  សកមមភពៃនករនំចូល ករលក់ ឬ ករែចកចយេផសងេទៀតកនុងេគល 

បំណងពណិជជកមមនូវគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)ែដលបនករពរ ឬ 

េសៀគវីបរងួមែដលមនបញចូ លនូវគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) ែដលបន 

ករពរ ។ 

(ខ) ភគីហតថេលខីណមួយ រតូវមនេសរភីពកនុងករចត់ទុកថខុសចបប់ផងែដរ 
សកមមភពនន េរកពីសកមមភពែដលបនកំណត់កនុងអនុកថខណឌ (១) របសិនេបបន 
របរពឹតតេដយគម នករអនុញញ ត ពីមច ស់សិទិធ។ 
(២) [សកមមភពែដលមិនទមទរឱយមនករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធ] 

(ក) ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (១)ក៏េដយ គម នភគីហតថេលខីណ រតូវចត់ទុក
ថខុសចបប់េទបយ  កររបរពឹតតេដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធ នូវសកមមភពៃនករ
ផលិតេឡងវញិដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១)(ក)(i) េនេពលែដលសកមមភពេនះរតូវបន
របរពឹតតេដយភគីទីបីេដមបីរបេយជន៍ឯកជន ឬ សរមប់ែតេគលបំណងៃនករវយតៃមល 
ករវភិគ កររសវរជវ ឬករបេរងៀន។ 

(ខ) េដយែផអកេល ករវយតៃមល ឬករវភិគ ៃនគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) ែដលបន
ករពរ(“គំនូរបងហ ញ(ឋនេលខទីមួយ)” )  េនេពលែដលភគីទីបីដូចមនែចងកនុងអនុកថ
ខណឌ (ក) បេងកតគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)េដយេគរពេទតមលកខខណឌ ៃនភពេដមដូច
មនែចងកនុង មរត៣(២) គំនូរបងហ ញ(ឋនេលខទីពីរ)កនុង  េសៀគវីបរងួមមួយ ឬបំេពញ
សកមមភពណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១) ទក់ទងនឹងគំនូសបំរពង(ឋនេលខ
ទីពីរ)មិនរតូវចត់ទុកថជកររេំលភសិទិធមច ស់សិទិធគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខទីមួយ)េឡយ។ 

 

(គ) មច ស់សិទិធ អចមិនអចអនុវតតសិទិធរបស់ខលួនចំេពះគំនូរបងហ ញ (ឋនេលខទី
មួយ)េដមែដលរសេដៀងគន  ែដលបេងកតេទបងេដយឯករជយេដយភគីទីបី។ 

(៣) [វធិនករននពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់េដយគម នករយល់រពមពីមច ស់សិទិធ] 
(ក) ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (១)ក៍េដយ  ភគីហតថេលខីណមួយកនុងចបប់ 

របស់ខលួន អចែចងពីលទធភពរបស់អជញ ធររបតិបតតិឬតុលករកនុងករផតល់អជញ ប័ណញ មិន 

ផត ច់មុខ កនុងកលៈេទសៈមិនធមមត ែចងពីករអនុវតតសកមមភពណមួយតមកថខណឌ  
(១)េដយភគីទីបីេដយគម ន ករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធ(អជញ ប័ណណបញជ ) បនទ ប់ពីមនករ 
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ខំរបឹងែរបងមិនបនសេរមចេដមបទីទួលបនករអនុញញ តេនះេដយភគីទីបី ែដលរសប 

តមករអនុវតតន៍ជធមមតែផនកពណិជជកមម េនេពលែដលអជញ ធរែដលផតល់អជញ ប័ណណ 
យល់ថករផតល់អជញ ប័ណណបញជ មនភពចំបច់កនុងករករពរផលរបេយជន៍ជតិែដល 

អជញ ធរេនះយល់ថសំខន់បំផុត។ អជញ ប័ណណបញជ អច េធវអជីវកមមបនែតកនុងែដនដីៃន 

របេទសេនះែតបុ៉េណណ ះ េហយភគីទីបីរតូវបង់លភករសមរមយេទឱយមច ស់សិទធិ។ 

(ខ)បទបបញញតិទំងឡយៃនសនធិសញញ េនះ មិនរតូវប៉ះពល់ដល់េសរភីពភគីហតថ 
េលខីណមួយ កនុងករអនុវតតវធិនករននរមួទំងករេចញអជញ ប័ណណបញជ  បនទ ប់ពីមន 

នីតិវធីិផលូវករែដលចត់េដយអជញ ធររបតិបតិតឬតុលកររបស់ខលួន  កនុងករអនុវតតន៍ចបប់
េដមបធីនឱយមនកររបកួតរបែជងេដយេសរ ី និងេដមបីររងំមិនឱយមនកររេំលភបំពន 

េដយមច ស់សិទិធ។ 

(គ) ករេចញអជញ ប័ណណបញជ ណមួយដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក)ឬ(ខ) 
ជកមមវតថុៃនករបតឹងេទតុលករ។ អជញ ប័ណណបញជ ណមួយដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ  
(ក) រតូវដកមកវញិេនេពលែដលែលងបនបំេពញលកខខណឌ ដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ  
េនះ។ 

(៤) [ករលក់និងករែចកចយ េសៀគវីបរងួមខុសចបប់ែដលទទួលបនេដយសុចចរតិ]  

 ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (១)(ក)(ii )ក៏េដយ  គម នភគីហតថេលខីណមូយ រតូវ 
បនចត់ទុកថខុសចបប់ចំេពះកររបរពឹតតសកមមភពណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ  
េនះ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួមែដលបនបញចូ លគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) ែដលបនផលិត 

េឡងវញិេដយខុសចបប់ េនេពលែដល បុគគលេនះបនរបរពឹតត ឬបញជ សកមមទំងេនះ មិន 

បនដឹងនិងគម នេហតុផលសមរមយថបនដឹងេពលែដលបនទទួលេសៀគវីបរងួមេនះ ថ
េសៀគវីបរងួមេនះ មនបញចូ លគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)ែដលបនផលិតេឡងវញិេដយ ខុស 

ចបប់។ 

(៥) [កររលត់សិទិធ] 
 ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ (១)(ក)(ii )ក៏េដយ េដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទិធ 
ភគីហតថេលខីណមូយ អចចត់ទុកថរសបចបប់ ចំេពះកររបរពឹតតសកមមភពណ មួយ 

ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ េនះ  េនេពលែដលសកមមភពេនះរតូវបនរបរពឹតតចំេពះគំនូរ
បងហ ញ(ឋនេលខ)ែដលបនករពរឬចំេពះេសៀគវីបរងួមែដលមនបញចូ លគំនូរបងហ ញ 
(ឋនេលខ)ែដលបនករពរ ែដលបនដក់លក់េនេលទីផសរេដយមច ស់សិទធិ ឬមនករ 
យល់រពមពីមច ស់សិទិធ។ 

 

មរត ៧ 
ករេធវអជីវកមម ករចុះបញជ ី ករបងហ ញករេធវអជីវកមម ករចុះបញជ ី ករបងហ ញករេធវអជីវកមម ករចុះបញជ ី ករបងហ ញករេធវអជីវកមម ករចុះបញជ ី ករបងហ ញ    

(១) [លទធភពែដលទមទរឱយេធវអជីវកមម] 
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 ភគីហតថេលខីណមួយ មនេសរភីពមិនករពរគំនូរបងហ ញ (ឋនេលខ) រហូត 
ដល់គំនូរបងហ ញេនះរតវូបនេធវអជីវកមមែផនកពណិជជកមមជធមមត ដច់េដយែទបក     ឬ 
បញចូ លកនុងេសៀគវីបរងួមេនកែនលងណមួយៃនពិភពេលក ។ 
(២) [លទធភពែដលទមទរឱយចុះបញជ ី  ឱយបងហ ញ] 

 (ក) ភគីហតថេលខីណមួយ រតូវមនេសរភីពមិនករពរគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) 
រហូតដល់គំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)ែដលជកមមវតថុៃនករដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី រតូវបន
ដក់កនុងទរមង់កំណត់េនអជញ ធរសធរណៈែដលមនសមតថកិចច ឬែដលជកមមវតថុៃនករ
ចុះបញជ ីេនអជញ ធរេនះ។ អចរតូវបនតរមវូថពកយេសនសំុរតូវភជ ប់មកជមួយករដក់
ចបប់ចមលងឬគំនូសបងហ ញៃនគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ) េហយេនេពលែដលេសៀគវីបរងមួ
រតូវេធវអជីវកមមែផនកពណិជជកមម រតូវភជ ប់មកជមួយគំនូសបងហ ញៃនគំរេូសៀគវីបរងួមេនះ  
រមួនឹងព័ត៌មនែដលកំណត់ពីមុខងរេអទបចិរតនិូចែដលេសៀគវីបរងមួរតវូបំេពញ។ បុ៉ែនត អនក
ដក់ពកយេសនសំុ អចមិនបញចូ លែផនកេនះៃនចបប់ចមលងឬគំនូសបងហ ញែដលទក់ទងនឹង 
លកខណៈផលិតកមមៃនេសៀគវីបរងួម ឱយែតែផនកែដលរតូវដក់ទំងេនះមនលកខណៈរគប់
រគន់កនុងករកំណត់អតតសញញ ណៃនគំនូរបងហ ញ(ឋនេលខ)។ 

 (ខ) េនេពលែដលតរមូវឱយមនករដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីតមអនុកថខណឌ (ក) 
ភគីហតថេលខីអចតរមូវថករដក់ពកយេនះរតវូេធវកនុងអំទបុងេពលជក់លក់មួយ ចប់ពី
កលបរេិចឆទែដលមច ស់សិទិធេធវអជីវកមមែផនកពណិជជកមមជធមមតេលកដំបូងៃនគំនូរ
បងហ ញ(ឋនេលខ)ៃនេសៀគវីបរងួម េនកែនលងណក៏េដយកនុងពិភពេលក។ អំទបុងេពល
េនះ មិនរតូវតិចជង២(ពីរ)ឆន ំរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទខងេល។ 
 (គ) ករចុះបញជ ីតមអនុកថខណឌ (ក)អចជកមមវតថុៃនករបង់កំៃរ។ 

មរត ៨ 
រយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលករពរករពរករពរករពរ    

កិចចករពររតូវមនរយៈេពលយ៉ងេហចណស់៨(របំបី)ឆន ំ។    
មរត ៩ 
សនិនបតសនិនបតសនិនបតសនិនបត    

(១) [សមសភព] 
 (ក)  សហភពរតូវមនសនិនបតមួយែដលរមួមនភគីហតថេលខីទំងឡយ។ 
 (ខ) ភគីហតថេលខីនីមួយៗ រតូវតំណងេដយរបតិភូមន ក់ ែដលអចអមេដយ

របតិភូសតីទី ទីរបឹកស និងអនកជំនញមួយចំនួន។ 
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(គ) េលកែលងែតអនុកថខណឌ (ឃ) ករចំណយរបស់គណៈរបតិភូនីមួយៗជ
បនទុកៃនភគីហតថេលខីែដលចត់តំងគណៈរបតិភូេនះ។ 

(ឃ) សននិបត អចេសនឱយអងគករកមមសិទិធបញញ ពិភពេលកផតល់ជំនួយហិរញញវតថុ 
េដមបជួីយសរមួលដល់ករចូលរមួរបស់គណៈរបតិភូៃនភគីហតថេលខី ែដលរតូវបនចត់
ទុកជរបេទសកំពុងអភិវឌឍ  អនុេលមតមករអនុវតតន៍ពីមុនៃនមហសននិបតអងគករសហ
របជជតិ។ 
(២) [មុខងរ] 

(ក) សននិបតរតូវេដះរសយរល់បញហ ទក់ទងនឹងកររកសនិងករអភិវឌឍន៍ៃនសហ
ភព និង ករអនុវតតន៍និងកររបរពឹតតិេទៃនសនធិសញញ េនះ។ 

 (ខ) សននិបតរតូវសេរមចេកះរបជំុសននិសីទករទូតសរមប់ែកែរបសនធិសញញ េនះ 
និងផតល់ករែណនំចំបច់ដល់អគគនយកអំពីករេរៀបចំសននិសីទករទូតេនះ។  

 (គ) សននិបតរតូវបំេពញមុខងរននែដលចត់តំងមកខលួនតមមរត១៤ េហយ
រតូវបេងកតនីតិវធីិលមអិតដូចមនែចងកនុងមរតេនះ រមួទំងហិរញញបបទនៃននីតិវធីិេនះ។ 
(៣) [ករេបះេឆន ត] 
 (ក) ភគីហតថេលខីនីមួយៗែដលជរដឋ រតូវមនសេមលងេឆន តមួយ និងរតូវេបះេឆន ត 
ែតកនុងនមខលួនផទ ល់។ 

 (ខ)ភគីហតថេលខីណមួយែដលជអងគករអនតររដឋ ភិបល 
រតូវអនុវតតសិទិធេបះេឆន តរបស់ខលួន ជួសឱយរដឋទំងឡយជសមជិករបស់ខលួន េដយចំនួន
សេមលងេឆន តេសមនឹងចំនួន រដឋជសមជិករបស់ខលួនែដលជភគីសនធិសញញ េនះ  េហយែដល
មនវតតមនេនេពលេបះេឆន ត។ អងគករអនតររដឋ ភិបលេនះ មិនរតូវអនុវតតសិទិធេបះេឆន ត
របស់ខលួន របសិនេបរដឋជសមជិកណមួយរបស់ខលួនចូលរមួកនុងករេបះេឆន តេនះ។ 
(៤) [កិចចរបជំុសមញញ] 
 សននិបតរតូវរបជំុសមញញេរៀងរល់២(ពីរ)ឆន ំមតងតមករេកះរបជំុរបស់អគគនយក។ 
(៥) [បទបញជ ៃផទកនុង] 

សននិបតរតូវបេងកតបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខលួន រមួទំងករេកះរបជំុវសិមញញ លកខ
ខណឌ ៃនកូរ ៉មុនិងករទមទរសេមលងភគេរចនចំេពះរបេភទេផសងៗៃនេសចកតីសេរមច 
េយងតមបទបបញញតតិៃនសននិសញញ េនះ។ 

មរត ១០ 
កររយិល័យអនតរជតិកររយិល័យអនតរជតិកររយិល័យអនតរជតិកររយិល័យអនតរជតិ    
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(១) [ករយិល័យអនតរជតិ] 
 (ក) ករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករកមមសិទិធបញញ ពិភពេលករតូវៈ 
(i) បំេពញករងររដឋបលពក់ព័នធនឹងសហភព ក៏ដូចជករងរននែដលរបគល់

ឱយជពិេសស េដយសននិបត 
(ii) តមថវកិែដលមន ផតល់ជំនួយបេចចកេទស តមករេសនសំុ េទរដឋ ភិបលទំង

ឡយៃនភគីហតថេលខីែដលជរដឋ េហយែដលរតូវចត់ទុកជរបេទសកំពុងអភិ
វឌឍ អនុេលមតមករអនុវតតន៍ពីមុនៃនមហសននិបតអងគករសហរបជជតិ។ 

(ខ) ភគីហតថេលខី មិនរតូវមនកតពវកិចចហិរញញវតថុណមួយេទ។ ជពិេសស ភគី
ហតថេលខី មិនតរមូវឱយបង់វភិគទនេទកររយិល័យអនតរជតិេដយសរសមជិកភព
របស់ខលួនកនុងសហភព។ 
(២) [អគគនយក] 
 អគគនយក រតូវជនយករបតិបតិតៃនសហភពនិងរតូវតំណងឱយសហភព។ 

 

មរត ១១ 
វេិសធនកមមបទបបញតតិវេិសធនកមមបទបបញតតិវេិសធនកមមបទបបញតតិវេិសធនកមមបទបបញតតិមួយចំនួនៃនសនធិសញញមួយចំនួនៃនសនធិសញញមួយចំនួនៃនសនធិសញញមួយចំនួនៃនសនធិសញញ     

(១)  [វេិសធនកមមបទបបញតតិមួយចំនួនេដយសននិបត] 
 សននិបត អចេធវវេិសធនកមមនិយមន័យែដលមនកនុងមរត២(i)និង(ii) ក៏ដូចជ 
មរត៣ (១)(គ) មរត៩(១)(គ)និង(ឃ)  មរត៩(៤) មរត១០(១)(ក) និងមរត១៤។ 
(២) [ករផតួចេផតមនិងកំណត់ៃនសំេណ េធវវេិសធនកមម] 

 (ក) សំេណ ទំងទបយតមមរតេនះចំេពះវេិសធនកមមបទបបញញតតិៃនសនធិសញញ
េនះដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១) អចផតួចេផតមេដយភគីហតថេលខីណមួយ ឬេដយ
អគគនយក។ 

 (ខ) អគគនយករតូវជូនដំណឹងពីសំេណ េនះេទភគីហតថេលខីននយ៉ងេហច 
ណស់៦(របំមួយ)ែខមុនសននិបតេលកយកមកពិចរណ។ 

 (គ) មិនរតូវេធវសំេណ េនះ មុនផុតកំណត់រយៈេពល៥(របំ)ឆន ំចប់ពីកលបរេិចឆទ
ចូលជធរមនៃនសនធិសញញ េនះតមមរត១៦(១)។ 
 (៣) [សំេលងភគេរចនែដលទមទរ] 
 ករអនុម័តេដយសននិបតនូវវេិសធនកមមណមួយតមកថខណឌ (១) រតូវទមទរ
ឱយមនសំេលងេឆន តែដលបនេបះចំនួន៤/៥ ។ 
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 (៤) [ ករចូលជធរមន] 
 (ក) វេិសធនកមមណមួយចំេពះបទបបញញតិតៃនសនធិសញញ េនះដូចមនែចងកនុងកថ 
ខណឌ (១)រតូវចូលជធរមន៣(បី)ែខ បនទ ប់ពីអគគនយកទទួលបនករជូនដំណឹងជលយ
លកខណ៍អកសរៃនករទទួលយក ែដលបនេធវេឡងតមដំេណ រកររដឋធមមនុញរបស់ខលួន  
ពីចំនួន៣/៤(បីភគបួន)ៃនភគីហតថេលខីែដលជសមជិកសននិបត េនេពលែដលសននិ
បតអនុម័តវេិសធនកមមេនះ។ ករទទួលយកវេិសធនកមមណមួយចំេពះបទបបញញតតិទំង
េនះ រតូវចងភជ ប់រដឋនិងអងគករអនតររដឋ ភិបលទំងអស់ែដលជភគីហតថេលខី េនេពល
ែដលសននិបតអនុម័តវេិសធនកមមេនះ ឬ ែដលកល យជភគីហតថេលខីេនេពលបនទ ប់ 
េលកែលងែតភគីហតថេលខីទំងឡយែដលបនជូនដំណឹងពីកររបកសដកខលួនេចញពី
សនធិសញញ េនះ អនុេលមតមមរត១៧ មុនករចូលជធរមនៃនវេិសធនកមមេនះ។ 

 (ខ) េដមបីកំណត់សំេលង៣/៤(បីភគបួន)ែដលទមទរដូចមនែចងកនុងអនុកថ
ខណឌ (ក) េសចកតីជូនដំណឹងែដលេធវេទបងេដយអងគករអនតររដឋ ភិបល រតូវបនពិចរណ 
ែតរបសិនេបគម នរដឋជសមជិកណមួយរបស់ខលូនបនេធវេសចកតីជូនដំណឹង។ 

មរត ១២ 
កិចចកិចចកិចចកិចចករពរៃនអនុសញញករពរៃនអនុសញញករពរៃនអនុសញញករពរៃនអនុសញញ ទីរកវុប៉រសីទីរកវុប៉រសីទីរកវុប៉រសីទីរកវុប៉រសីនិងនិងនិងនិងទីរកងុទីរកងុទីរកងុទីរកងុែប៊នែប៊នែប៊នែប៊ន    

 សនធិសញញ េនះ មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់កតពវកិចចែដលភគីហតថេលខីណមួយ 
អចមនតមអនុសញញ ទីរកុងប៉រសីសតីពីកិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម ឬតមអនុសញញ
ទីរកុងែប៊នសតីពីកិចចករពរសន ៃដអកសរសរសតនិងសន ៃដសិលបៈ។ 

មរត ១៣ 
ខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌ     

ចំេពះសនធិសញញ េនះមិនរតូវេធវខដក់លកខខណឌ េឡយ។ 
មរត ១៤ 

ករករករករដំេណះរសយជេមល ះដំេណះរសយជេមល ះដំេណះរសយជេមល ះដំេណះរសយជេមល ះ 

(១) [ករពិេរគះេយបល់] 
 (ក) េនេពលែដលមនជេមល ះណមួយេកតេទបងពក់ព័នធនឹងករបករសយ ឬករ
អនុវតតន៍សនធិសញញ េនះ ភគីហតថេលខីអចេលបញហ េនះឱយភគីហតថេលខីណមួយេផសង
េទៀតដឹង េហយអចេសនឱយភគីេនះចូលរមួពិេរគះេយបល់ជមួយខលួន។  

 (ខ) ភគីហតថេលខីែដលរតូវបនេសនដូេចនះ រតូវផតល់ឱកសភល មនិងរគប់រគន់
សរមប់សំេណ សំុកិចចពិេរគះេយបល់េនះ។ 
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  (គ) ភគីហតថេលខីែដលពក់ព័នធកនុងកិចចពិេរគះេយបល់ រតូវរបឹងែរបងេដះ
រសយជេមល ះឱយមនលទធផលគួរជទីេពញចិតតេរៀងៗខលួន កនុងរយៈេពលសមរមយ។ 
 (២) [ មេធយបយេផសងេទៀតៃនដំេណះរសយ] 

របសិនេបមិនអចឈនដល់ដំេណះរសយគួរជទីេពញចិតតេរៀងៗខលួន កនុងរយៈ
េពលសមរមយតមរយៈកិចចពិេរគះេយបល់ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១)  ភគីននៃន
ជេមល ះ អចយល់រពមេរបរបស់មេធយបយេផសងេទៀតែដលបនកំណត់េដមបីឈមេទរក
ដំេណះរសយជេមល ះរបស់ខលួនេដយសនតវធីិ ដូចជ ករសរមបសរមួល ករផសះផសរ 
សនធ នកមម និងមជឈតតកមម ជេដម។ 
(៣) [រកុមេដះរសយជេមល ះ] 
 (ក) របសិនេបជេមល ះ មិនរតូវបនេដះរសយគួរជទីេពញចិតតតមរយៈករពិេរគះ
េយបល់ ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១)ឬរបសិនេប មេធយបយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ
(២) មិនរតូវបនេរបរបស់ ឬមិនឈនដល់ដំេណះរសយេដយសនតិវធីិកនុងរយៈេពលសម
រមយ សននិបត តមសំេណ ជលយលកខណ៍ពីភគីណមួយ រតូវេកះរបជំុរកុមេដះរសយ
ជេមល ះែដលមនសមជិក៣(បី)របូេដមបពិីនិតយបញហ េនះ។ សមជិកទំងឡយៃនរកុមេដះ
រសយជេមល ះមិនរតូវយកពីភគីណមួយៃនជេមល ះេឡយ េលកែលងែតភគីជេមល ះរពម
េរពៀងេផសងពីេនះ។ រកុមេដះរសយជេមល ះ រតូវបនេរជសេរ សេចញពីបញជ ីែដលបេងកត
េឡងេដយសននិបតៃនអនកជំនញែដលរដឋ ភិបលបនចត់តំង។ លកខខណឌ ករងរៃន
រកុមេដះរសយជេមល ះរតូវមនករយល់រពមពីភគីជេមល ះ។ របសិនេបមិនសេរមចបនកិចច
រពមេរពៀងេនះកនុងរយៈេពល៣(បី)ែខ សននិបត រតូវបេងកតលកខខណឌ ករងរេផសងេទៀត
ៃនរកុមេដះរសយជេមល ះ បនទ ប់ពីបនពិេរគះេយបល់ជមួយភគីជេមល ះ និងសមជិក
រកុមេដះរសយជំេលះ។ រកុមេដះរសយជេមល ះ រតូវផតល់ឳកសេពញេលញដល់ភគី
ជេមល ះ និងភគីហតថេលខីែដលមនរបេយជន៍េផសងេទៀតណមួយេដមបីបេញច ញទសសនៈ
របស់ខលួន។ របសិនេបភគីទំងសងខងៃនជេមល ះ េសនសំុ រកុមេដះរសយជេមល ះរតូវ
បញឈប់ករងររបស់ខលួន។ 

 (ខ) សននិបត រតូវអនុម័តវធិនសតីពីករបេងកតបញជ ីអនកជំនញ និងរេបៀបេរជស
េរ សសមជិករកុមេដះរសយជេមល ះែដលជអនកជំនញរបស់រដឋ ភិបលៃនភគីហតថេលខី 
និងរេបៀបេធវករៃនរកុមេដះរសយជេមល ះ រមួទំងបទបបញញតិតសតីពីកររកសករ សមង ត់ៃន
ករងរ  និងករសមង ត់ៃនសមភ រៈែដលចត់ជករសមង ត់េដយអនកចូលរមួណមួយកនុងករ
ងរេនះ ។ 



12 
 

 (គ) េលកែលងែតភគីជេមល ះឈនដល់កររពមេរពៀង មុនរកុមេដះរសយជេមល ះ
េធវករងររបស់ខលួន រកមុេដះរសយជេមល ះ រតវូេរៀបចំរបយករណ៍ជលយល័កខណ៍អកសរ
ភល ម េហយរបគល់ឱយភគីជេមល ះេដមបពិីនិតយ។ ភគីជេមល ះ រតូវមនរយៈេពលសមរមយ
ែដលរយៈេពលេនះនឹងរតូវកំណត់េដយរកមុេដះរសយជេមល ះឱយផតល់េយបល់េលរបយ
ករណ៍េទរកុមេដះរសយជេមល ះ េលកែលងែតភគីជេមល ះយល់រពមឱយមនរយៈេពល
េវលែវងជងេនះ កនុងករខឹតខំរបស់ខលួនេដមបឈីនដល់ដំេណះរសយគួរជទីេពញចិតត
េរៀងៗខលួន។ រកមុេដះរសយជេមល ះ រតូវពិចរណេលេយបល់នននិងរតូវបញជូ នរបយ
ករណ៍របស់ខលនភល មេទសននិបត។ របយករណ៍រតូវមនអងគេហតុនិងអនុសសន៍សរមប់
ដំេណះរសយជេមល ះ េហយរតវូភជ ប់មកជមួយេយបល់ជលយលកខណ៍អកសរៃនភគី
ជេមល ះ របសិនេបមន។ 
(៤) [អនុសសន៍េដយសននិបត] 
 សននិបត រតូវយករបយករណ៍ៃនរកុមេដះរសយជេមល ះដក់ឱយពិចរណភល ម។ 
ែផអកតមករបករសយៃនសនធិសញញ េនះ និងរបយករណ៍ៃនរកុមេដះរសយជេមល ះ 
សននិបត រតូវផតល់អនុសសន៍ដល់ភគីននៃនជេមល ះ េដយសំេលងឯកចឆ័ន។ 

មរត ១៥ 
ករកល យជភគីករកល យជភគីករកល យជភគីករកល យជភគីសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ  

(១) [លកខខណឌ ] 
(ក) រដឋណមួយែដលជសមជិកអងគករកមមសិទិធបញញ ពិភពេលក ឬអងគករសហ

របជជតិ អចកល យជភគីៃនសនធិសញញ េនះ។   
 (ខ) អងគករអនតររដឋ ភិបលណមួយែដលបំេពញលកខខណឌ ៃនមរត២(x) អចកល យ 
ជភគីសនធិសញញ េនះ។ អងគករេនះរតវូជូនដំណឹងពីសមតថកិចចរបស់ខលួនេទអគគនយកនិង
ពីករផល ស់បតូរេពលេរកយណមួយកនុងសមតថកិចចរបស់ខលួនចំេពះបញហ ននែដលរគប់រគង
េដយសនធិសញញ េនះ។ បុ៉ែនត អងគករនិងរដឋជសមជិករបស់ខលួន េដយមិនេធវឱយប៉ះពល់
កតពវកិចចននតមសនធិសញញ េនះ អចសេរមចតមទំនួលខុសរតូវេរៀងខលួនកនុងករបំេពញ
កតពវកិចច តមសនធិសញញ េនះ។  
(២) [ករចូលជសមជិក] 

រដឋ ឬអងគករអនតររដឋ ភិបល រតូវកល យជសមជិកសនធិសញញ េនះេដយៈ 
(i) ចុះហតថេលខ បនទ ប់ពីករតមកល់លិខិតុបករណ៍ៃនករផតល់សចច ប័ន ករ

ទទួលយក ឬករយល់រពម ឬ 
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(ii)  ករតមកល់លិខិតុបករណ៏ៃនករចូលជសមជិក។ 
(៣) [ករតមកល់លិខិតុបករណ៍] 

លិខិតុបករណ៏ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (២) រតវូតមកល់ជូនអគគនយក។ 
មរត ១៦ 

ករចូលធរមនៃនសនធិសញញ េនះករចូលធរមនៃនសនធិសញញ េនះករចូលធរមនៃនសនធិសញញ េនះករចូលធរមនៃនសនធិសញញ េនះ 

(១) [ករចូលជធរមនដំបូង] 
 សនធិសញញ េនះ រតូវចូលជធរមន រយៈេពល៣(បី)ែខបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទែដល
លិខិតុបករណ៏ៃនករផតល់សចច ប័ន ករទទួលយក ករយល់រពម ឬករចូលជសមជិក
ទីរបំរតវូបនតមកល់ ចំេពះរដឋឬអងគករអនតររដឋ ភិបលរបំដំបូងែដលបនតមកល់លិខិតុប
ករណ៏ៃនករផតល់សចច ប័ន ករទទួលយក ករយល់រពម ឬករចូលជសមជិករបស់ខលួន។ 
(២) [រដឋនិងអងគករអនតររដឋ ភិបល ែដលមិនសិថតេរកមករចូលជធរមនដំបូង] 

សនធិសញញ េនះ រតូវចូលជធរមនចំេពះរដឋឬអងគករអនតររដឋ ភិបល ែដលមិនសិថត
េរកមកថខណឌ (១) រយៈេពល៣(បី)ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទែដលរដឋឬអងគករអនតររដឋ ភិ
បលេនះបនតមកល់លិខិតុបករណ៏ៃនករផតល់សចច ប័ន ករទទួលយក ករយល់រពម ឬ
ករចូលជសមជិករបស់ខលួន េលកែលងែតមនកលបរេិចឆទេរកយណមួយរតូវបន
បងហ ញកនុងលិខិតុបករណ៏។ កនុងករណីេនះ សនធិសញញ េនះ រតវូចូលជធរមនចំេពះរដឋ ឬ
អងគករអនតររដឋ ភិបលេនះតមកលបរេិចឆទែដលបនបងហ ញេរកយេនះ។ 
(៣) [កិចចករពរគំនូសបំរពង(ឋនេលខ) ែដលមនេនេពលចូលជធរមន] 

ភគីហតថេលខីណមួយ រតូវមនសិទិធមិនអនុវតតសនធិសញញ េនះ ចំេពះគំនូសបំរពង
(ឋនេលខ) ែដលមនេនេពលសនធិសញញ េនះចូលជធរមនចំេពះភគីហតថេលខីេនះ
ឱយែត បទបបញញតិតេនះមិនប៉ះពល់ដល់កិចចករពរណមួយែដលគំនូសបំរពង(ឋនេលខ)
េនះ អច េនេពលេនះ ទទួលបនកនុងែដនដីភគីហតថេលខីេនះេដយកតពវកិចចអនតរជតិ 
េរកពីកតពវកិចចៃនសនធិសញញ េនះ ឬចបប់ៃនភគីហតថេលខីខងេល។ 

មរត ១៧ 
ករករករកររបកសរបកសរបកសរបកសដកខលួនដកខលួនដកខលួនដកខលួនេចញេចញេចញេចញពីសនធិសញញពីសនធិសញញពីសនធិសញញពីសនធិសញញ  

(១)[ករជូនដំណឹង] 
 ភគីហតថេលខីណមួយអចរបកសដកខលួនេចញពីសនធិសញញ េនះេដយជូនដំណឹង
េទអគគនយក។ 
 (២) [កលបរេិចឆទអនុភព] 
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    កររបកសដកខលួនេចញ រតូវមនអនុភពអនុវតត១(មួយ)ឆន ំបនទ ប់ពីៃថងែដលអគគ
នយកទទួលបនករជូនដំណឹងពីកររបកសដកខលួនេចញ។ 
 

មរត ១៨ 
អតថបទអតថបទអតថបទអតថបទៃនៃនៃនៃនសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ  

(១) អតថបទេដម 
 សនធិសញញ េនះ រតូវបនបេងកតេទបងកនុងទរមង់េដមែតមួយជភសអង់េគលស ភស
អរ៉ប់ ភសចិន ភសបរងំ ភសរសុសុី និងភសេអសប៉ញ េហយអតថបទទំងអស់េនះ
មនយថភពដូចគន ។ 
(២) [អតថបទផលូវករ] 
 អតថបទផលូករ រតូវបេងកតេឡងេដយអគគនយក បនទ ប់ពីបនពិេរគះេយបល់ជមួយ
រដឋ ភិបលពក់ព័នធ ជភសេផសងេទៀតដូចែដលសននិបតអចកំណត់។ 

មរត ១៩ 
កែនលងកែនលងកែនលងកែនលងតមកល់តមកល់តមកល់តមកល់ 

អគគនយក ជកែនលងតមកល់សនធិសញញ េនះ។ 
 

មរត ២០ 
ករចុះករចុះករចុះករចុះហតថេលខហតថេលខហតថេលខហតថេលខ 

 សនធិសញញ េនះ រតវូេបកចំហសរមប់ករចុះហតថេលខរវងៃថងទី ២៦ ែខឧសភ 
ឆន ំ១៩៨៩ និង ៃថងទី ២៥ ែខសីហ ឆន ំ១៩៨៩ េនរដឋ ភិបលសហរដឋអេមរកិ និងរវង ៃថងទី 
២៦ ែខសីហ ឆន ំ១៩៨៩ និងៃថងទី ២៥ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩០ េនទីសន ក់ករៃនអងគករកមម
សិទធិបញញ ពិភពេលក។   
 

.................................... 
 

េដមបីជសកខីភពហតថេលខីទំងអស់បនចុះហតថេលខេលសនធិសញញេនះ។  
េធវេនទីរកុង វ៉សីុនេតន ចុះៃថងទី ២៦ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៨៩។ 


