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អនុសញ្ញា ទកី្រងុរ  ៉ូម ១៩៦១ 
អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតពីរីិច្ចការពារ 

អនរសម្មតង ផលតិររហ្វ៉ូណ៉ូ ក្កាម និងអងគភាពទ៉ូរផាយ 
 

ធធវើធៅទីររុងរ  មូ ចុុះថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៦១ 
មាតិកា 

មារា ១: រិចចការពារសិទិធអ្នរនិពនធ 
មារា ២: រិចចការពារខែលអ្នុសញ្ញា ផតល់ឱ្យ និយមន័យថ្នរបរពឹតតរមមជាតិ 
មារា ៣: និយមន័យៈ (រ)អ្នរសខមតង (ែ)ហ្វូណូរកាម (គ)ផលិតររហ្វូណូរកាម 

(ឃ)ការធ ុះពុមពផាយ (ង)ការផលិតធ ើងវញិ (ច)ទូរផាយ (ឆ)ការ 
ផាយាមទូរផាយធ ើងវញិ 

មារា ៤: ការសខមតងខែលទទួល នរិចចការពារៈ លរខែណឌ ខែលរតូវការពារ
ចាំធពាុះអ្នរសខមតង 

មារា ៥: ហ្វូណូរកាមខែលទទួល នរិចចការពារៈ ១.លរខែណឌ ខែលរតូវការពារ 
ចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាម ២. ការថតផាយស្សបធពលជាមួយគ្នន  
៣.អ្ាំណាចធែើមបែីរធចញលរខណៈវនិិចឆ័យមួយចាំនួន 

មារា ៦: ទូរផាយខែលទទួល នរិចចការពារៈ ១.លរខែណឌ ខែលរតូវការពារ
ចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ ២. អ្ាំណាចធែើមបធីធវើែររាសិទិធ 

មារា ៧: រិចចការពារអ្បបរមាចាំធពាុះអ្នរសខមតងៈ ១.សិទិធពិធសស ២.ទាំនារ់ទាំនង 
រវាងអ្នរសខមតងនិងអ្ងគភាពទូរផាយ 

មារា ៨: អ្នរសខមតងរមួគ្នន  
មារា ៩: សិលបៈររធផេងៗនិងសិលបៈររធសៀរ 
មារា១០: សិទិធផលិតធ ើងវញិរបស់ផលិតររហ្វូណូរកាម 
មារា១១: លរខែណឌ ទរមង់ថ្នហ្វូណូរកាម 
មារា១២: ការធរបើរ ស់បនាទ ប់បនេាំថ្នហ្វូណូរកាម 
មារា១៣: សិទិធអ្បបរមាថ្នអ្ងគភាពទូរផាយ 
មារា១៤: រយៈធពលអ្បបរមាថ្នរិចចការពារ 

                                                           
 មាតិកាធនុះរតូវ នបខនថមធែើមបីជួយសរមួលអ្នរអាន។ មាតិកាធនុះមិនមានរនុងអ្តថបទធែើមថ្នអ្នុសញ្ញា  

ធ ើយ។ 
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មារា១៥: ការធលើរខលងខែល នអ្នុញ្ញា តៈ ១.ការររមិតជារ់លារ់ ២.ភាពសម
មូលធៅនឹងសិទិធអ្នរនិពនធ 

មារា១៦: ែររាសិទិធ 
មារា១៧: របធទសមួយចាំនួនខែលអ្នុវតតខតលរខណៈវនិិចឆ័យថ្ន”ការថតបញ្ចូ ល” 
មារា១៨: ការែរែររាសិទិធ 
មារា១៩: សិទិធអ្នរសខមតងរនុងខែេភាពយនត 
មារា២០: អ្របតិសរមម 
មារា២១: រិចចការពារាមមធធោ យធផេងធទៀត 
មារា២២: រិចចរពមធរពៀងពិធសស 
មារា២៣: ការចុុះហ្តថធលខានិងការតមកល់ 
មារា២៤: ការកាល យជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា  
មារា២៥: ការចូលជាធរមាន 
មារា២៦: ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា ាមបទបបញ្ាតតិថ្នចាប់ជាតិ 
មារា២៧: ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា រនុងខែនែីមួយចាំនួន 
មារា២៨: ការរបកាសែរែលួនធចញពីអ្នុសញ្ញា  
មារា២៩: ការខរខរបអ្នុសញ្ញា  
មារា៣០: ការធ ុះស្ាយវវិាទ 
មារា៣១: ការររមិតែររាសិទិធ 
មារា៣២: គណៈរមាម ធិការអ្នតររ ា ភិ ល 
មារា៣៣: ភាា 
មារា៣៤: ធសចរតីជូនែាំណឹង 
 ធ យមានធចតនា ការពារសិទិធអ្នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម និងអ្ងគភាពទូរផាយ 
រែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ 
  នយល់រពមគ្នន ែូចខាងធរកាមៈ 
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មាក្ា១ 
[រិចចការពារសិទិធអ្នរនិពនធ] 

 រិចចការពារខែលផតល់ឱ្យាមអ្នុសញ្ញា ធនុះ រតូវររាែខែលនិងមិនរតវូធធវើឱ្យប ុះពាល់
ែល់រិចចការពារសិទិធអ្នរនិពនធថ្នាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈធ ើយ។ ែូធចនុះបទបបញ្ាតតិថ្ន
អ្នុសញ្ញា ធនុះមិនអាចរតូវបរស្ាយ ខែលធធវើឱ្យប ុះពាល់ែល់រិចចការពារធនុះធ ើយ។ 

មាក្ា២ 
[រិចចការពារខែលអ្នុសញ្ញា ផតល់ឱ្យ និយមន័យថ្នរបរពឹតតរមមជាតិ] 

 ១. រនុងធគ្នលបាំណងថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ របរពឹតតរមមជាតិរតូវមានន័យថាជារបរពឹតតរមម
ខែល នផតល់ឱ្យធ យចាប់ជាតិថ្នរែាហ្តថធលែីខែល នអ្ុះអាងឱ្យមានរិចចការពារៈ 
  (រ) ចាំធពាុះអ្នរសខមតងខែលជាពលរែារបស់ែលួនចាំធពាុះការសខមតងខែល នផាយ
ាមទូរផាយ ឬខែល នថតបញ្ចូ លជាធលើរែាំបូង ធៅធលើខែនែីរបស់ែលួន 
  (ែ) ចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាមខែលជាពលរែារបស់ែលួន ចាំធពាុះហ្វូណូរកាម
ខែល នថតបញ្ចូ លឬ នថតផាយធលើរែាំបូងធៅធលើខែនែីរបស់ែលួន 
  (គ) ចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយខែលមានទីាន រ់ការធៅរនុងខែនែីរបស់ែលួន ចាំធពាុះ
ទូរផាយខែល នផាយធចញពីឧបររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងរនុងខែនែីររបស់ែលួន។ 
 ២. របរពឹតតរមមជាតិ នឹងកាល យជារមមវតថុថ្នរិចចការពារខែល នធានាយ ងជារ់លារ់
ធហ្ើយជារមមវតថុថ្នការររមិតយ ងជារ់លារ់ែូចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញា ធនុះ។ 

មាក្ា៣ 
[និយមន័យៈ (រ)អ្នរសខមតង (ែ)ហ្វណូូរកាម (គ)ផលិតររហ្វណូូរកាម (ឃ)ការធ ុះពុមពផាយ 

(ង)ការផលិតធ ើងវញិ (ច)ទូរផាយ (ឆ)ការផាយាមទូរផាយធ ើងវញិ] 
 រនុងធគ្នលបាំណងថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ: 
 (រ) “អ្នរសខមតង” ជាសិលបៈររ អ្នរចធរមៀង តន្រនតីររ អ្នររ ាំ និងបុគគលធផេងធទៀតខែល 
ធែើរតួ ធរចៀង សូរត ខថលងជាំទស់ សខមតងតួ ឬសខមតងាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតឬសិលបៈធផេងធទៀត 
 (ែ) “ហ្វូណូរកាម” មានន័យថាជាការថតបញ្ចូ លសធមលងធ យផ្តត ច់មុែនូវសធមលនានាថ្ន
ការសខមតង ឬសធមលងធផេងធទៀត 
 (គ) “ផលិតររហ្វូណូរកាម” មានន័យថាជារបូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលខែល ថតបញ្ចូ លជា
ធលើរែាំបូងនូវសធមលងថ្នការសខមតងឬសធមលងធផេងធទៀត 

                                                           
 មារាទាំងឡាយរតូវ ន រ់ចាំណងធជើងធែើមបីស្សួលររអ្តតសញ្ញា ណរមម។ រនុងអ្តថបទខែលចុុះហ្តថធលខា
គ្នម នចាំណងធជើងធទ។ 
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 (ឃ) “ការធ ុះពុមពផាយ” មានន័យថា ជាការផតល់ឱ្យាធារណៈជននូវចាប់ចមលងថ្ន
ហ្វូណូរកាមរនុងបរមិាណសមរមយ 
 (ង) “ការផលិតធ ើងវញិ” មានន័យថាជាការបធងកើតចាប់ចមលងមួយឬធរចើនថ្នការថត 
បញ្ចូ ល 
 (ច) “ទូរផាយ” មានន័យថា ជាការផាយាមមធធោ យឥតខែេធែើមបីឱ្យាធារណៈជន
ទទួល ននូវសធមលង ឬរបូភាពនិងសធមលង 
 (ឆ) “ការផាយាមទូរផាយធ ើងវញិ” មានន័យថា ជាការផាយាមទូរផាយស្សប
ធពលជាមួយគ្នន ធ យអ្ងគភាពទូរផាយមួយ ចាំធពាុះការផាយរបស់អ្ងគភាពទូរផាយធផេង
ធទៀត។ 

មាក្ា៤ 
[ការសខមតងខែលទទួល នរិចចការពារៈ លរខែណឌ ខែលរតវូការពារចាំធពាុះអ្នរសខមតង] 

 រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះអ្នរសខមតង របសិនធបើលរខែណឌ
ណាមួយែូចខាងធរកាម នបាំធពញៈ 
 (រ) ការសខមតងខែល នរបរពឹតតធ ើងធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត 
 (ែ)  ការសខមតងខែល នថតបញ្ចូ លជាហ្វូណូរកាមខែលទទួល នរិចចការពារ ាម
មារា៥ថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ 
 (គ) ការសខមតងខែលមិនទន់ នថតបញ្ចូ លរនុងហ្វូណូរកាម ប ុខនត នផេពវផាយាម
ទូរផាយខែលទទួល នរិចចការពារាមមារា៦ថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ។ 

មាក្ា៥ 
[ហ្វណូូរកាមខែលទទួល នរិចចការពារៈ ១.លរខែណឌ ខែលរតវូការពារ 
ចាំធពាុះផលិតររហ្វណូូរកាម ២. ការថតផាយស្សបធពលជាមួយគ្នន  

៣.អ្ាំណាចធែើមបែីរធចញលរខណៈវនិិចឆ័យមួយចាំនួន] 
 ១. រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូរកាម របសិនធបើ 
លរខែណឌ ណាមួយែូចខាងធរកាម នបាំធពញៈ 
  (រ) ផលិតររហ្វូណូរកាម ជាពលរែាថ្នរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខណៈវនិិចឆ័យថ្ន
សញ្ញជ តិ) 
  (ែ) ការថតបញ្ចូ លសធមលងជាធលើរែាំបូង ធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខណៈ
វនិិចឆ័យថ្នការថតបញ្ចូ ល) 
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  (គ) ហ្វូណូរកាមខែលថតផាយជាធលើរែាំបូងធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត(លរខ- 
ណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតផាយ)។ 
 ២. របសិនធបើហ្វូណូរកាម នថតផាយជាធលើរែាំបូង ធៅរនុងរែាខែលមិនខមនជារែា
ហ្តថធលែី ប ុខនតរបសិនធបើហ្វូណូរកាមធនាុះរតវូ នថតផាយផងខែរ រនុងរយៈធពល៣០
(ាមសិប)ថ្ថៃថ្នការថតផាយជាធលើរែាំបូងរបស់ែលួន រនុងរែាហ្តថធលែីមួយ(ការថតផាយ
ស្សបធពលជាមួយគ្នន ) ហ្វូណូរកាមធនាុះរតូវចាត់ទុរថា នថតផាយជាធលើរែាំបូងធៅរនុង
រែាហ្តថធលែីធនុះ។ 
 ៣. ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងខែល រ់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ
រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសថា ែលួននឹងមិនអ្នុវតតលរខណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតផាយ ឬ
លរខណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតបញ្ចូ លធផេងធទៀត។ ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះអាច រ់រនុងធពលឬ
ាមធពលបនាទ ប់ណាមួយរ៏ នថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ។ 
រនុងររណីចុងធរកាយធសចរតីជូនែាំណឹងនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរនុងរយៈធពល៦(រ ាំមួយ)ខែ
បនាទ ប់ពី ន រ់។ 

មាក្ា៦ 
[ទូរផាយខែលទទួល នរិចចការពារៈ ១.លរខែណឌ ខែលរតវូការពារចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ 

២. អ្ាំណាចធែើមបធីធវើែររាសិទិធ] 
 ១. រែាហ្តថធលែីនីមួយៗរតូវផតល់របរពឹតតរមមជាតិចាំធពាុះអ្ងគភាពទូរផាយ របសិនធបើ 
លរខែណឌ ណាមួយែូចខាងធរកាម នបាំធពញៈ 
  (រ) ទីាន រ់ការរបស់អ្ងគភាពទូរផាយមានទីាាំងធៅរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត 
  (ែ) ទូរផាយ ខែល នផាយធចញពីឧបររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងធៅរនុងរែា
ហ្តថធលែីធផេងធទៀត។ 
 ២.  ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងខែល រ់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ
រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសថា ែលួននឹងការពារការផាយលុុះរាខតទីាន រ់ការរបស់
អ្ងគភាពទូរផាយមានទីាាំងរនុងរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត ធហ្ើយខែល នផាយធចញពីឧប-
ររណ៍ផាយខែលមានទីាាំងរនុងរែាហ្តថធលែីមួយធនុះ។ ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះអាច រ់ 
រនុងធពលឬាមធពលបនាទ ប់ណាមួយរ៏ នថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជា
សមាជិរ។ រនុងររណីចុងធរកាយធសចរតីជូនែាំណឹងនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរនុងរយៈធពល៦
(រ ាំមួយ)ខែបនាទ ប់ពី ន រ់។ 
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មាក្ា៧ 
[រិចចការពារអ្បបរមាចាំធពាុះអ្នរសខមតងៈ១.សិទិធពិធសស ២.ទាំនារ់ទាំនង 

រវាងអ្នរសខមតងនិងអ្ងគភាពទូរផាយ] 
 ១. រិចចការពារអ្នរសខមតងែូចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញា ធនុះរតូវរាប់បញ្ចូ លទាំងលទធភាពថ្ន
ការការពារៈ 
  (រ)  ការផាយាមទូរផាយនិងការផេពវផាយជាាធារណៈ ថ្នការសខមតងរបស់
ែលួនធ យគ្នម នការអ្នុញ្ញា ត ធលើរខលងខតការសខមតងខែលធរបើរ ស់រនុងការផាយាមទូរ-
ផាយឬផេពវផាយជាាធារណៈធនាុះ ជាការសខមតងខែល នផាយាមទូរផាយរចួ 
ធហ្ើយ ឬជាការសខមតងខែលបធងកើតធចញពីការថតបញ្ចូ ល។ 
  (ែ) ការថតបញ្ចូ លការសខមតងខែលមិនទន់ នថតបញ្ចូ ល ធ យគ្នម នការ
អ្នុញ្ញា ត 
  (គ) ការផលិតធ ើងវញិថ្នការថតបញ្ចូ លការសខមតងរបស់ែលួន ធ យគ្នម នការអ្នុ-

ញ្ញា តៈ 
   (i) របសិនធបើការថតបញ្ចូ លធែើមធនាុះ នបធងកើតធ យគ្នម នការអ្នុញ្ញា ត 
   (ii) របសិនធបើការផលិតធ ើងវញិ ខែលបធងកើតរនុងធគ្នលបាំណងធផេងពីអី្វ
ខែលអ្នរសខមតង នអ្នុញ្ញា ត 
   (iii) របសិនធបើការថតបញ្ចូ លធែើមធនាុះ  នបធងកើតអ្នុធលាមាមបទបបញ្ាតតិ
ថ្នមារា១៥ ធហ្ើយការផលិតធ ើងវញិ នបធងកើតរនុងធគ្នលបាំណងធផេងពីអ្វីខែលមានខចង 
រនុងបទបបញ្ាតតិទាំងធនាុះ។  
 ២. 
  (១) របសិនធបើការផាយាមទូរផាយមានការអ្នុញ្ញា តពីអ្នរសខមតង ចាប់ជាតិ
របស់រែាហ្តថធលែីខែល នអ្ុះអាងឱ្យការពារ រតូវររមិតរិចចការពារទល់នឹងការផាយាម
ទូរផាយធ ើងវញិ ការថតបញ្ចូ លរនុងបាំណងផាយាមទូរផាយ និងការផលិតធ ើងវញិ 
ថ្នការថតបញ្ចូ លធនុះរនុងបាំណងផាយាមទូរផាយ។ 
  (២) រយៈធពលនិងលរខែណឌ ទាំងឡាយខែលរគប់រគង ការធរបើរ ស់ធ យអ្ងគ- 
ភាពទូរផាយចាំធពាុះការថតបញ្ចូ លខែលបធងកើតធ ើងរនុងបាំណងផាយាមទូរផាយ រតូវ
 នរាំណត់ធ យអ្នុធលាមាមចាប់ជាតិរបស់រែាហ្តថធលែីខែល នអ្ុះអាងឱ្យការពារ។ 
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  (៣) ប ុខនត ចាប់ជាតិខែលធយងាមអ្នុរថាែណឌ (១)និង(២)ថ្នរថាែណឌ ធនុះមិន
រតូវបែិធសធន៍សមតថភាពអ្នរសខមតង រនុងការរគប់រគងទាំនារ់ទាំនងរបស់ែលួនជាមួយអ្ងគភាព 
ទូរផាយ ាមរិចចសនោធ ើយ។ 

មាក្ា៨ 
[អ្នរសខមតងរមួគ្នន ] 

 ាមចាប់ជាតិនិងបទបញ្ញជ ទាំងឡាយរបស់ែលួន រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចបញ្ញជ រ់ពី
រធបៀបខែលអ្នរសខមតងនឹងរតូវតាំណាង រនុងការអ្នុវតតសិទិធរបស់ែលួន របសិនធបើអ្នរសខមតង
ែលុះ នចូលរមួរនុងការសខមតងែូចគ្នន ។ 

មាក្ា៩ 
[សិលបៈររធផេងៗនិងសិលបៈររធសៀរ] 

 ាមចាប់ជាតិនិងបទបញ្ញជ របស់ែលួន រែាហ្តថធលែីអាចពរងីររិចចការពារ ខែលមាន
ខចងរនុងអ្នុញ្ញា ធនុះ ចាំធពាុះសិលបៈររខែលមិន នសខមតងាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ 

មាក្ា១០ 
[សិទិធផលិតធ ើងវញិរបស់ផលិតររហ្វណូូរកាម] 

 ផលិតររហ្វូណូរកាមរតូវទទួល នសិទិធរនុងការអ្នុញ្ញា ត ឬហាមឃាត់ធ យផ្តទ ល់ឬ
របធយល រនុងការផលិតហ្វូណូរកាមរបស់ែលួនធ ើងវញិ។ 

មាក្ា១១ 
[លរខែណឌ ទរមង់ថ្នហ្វណូូរកាម] 

 ជាលរខែណឌ ថ្នរិចចការពារសិទិធផលិតររហ្វូណូរកាម ឬសិទិធអ្នរសខមតង ឬសិទិធរបស់អ្នរ
ទាំងពីរចាំធពាុះហ្វូណូរកាម ាមចាប់ជាតិរបស់ែលួន របសិនធបើភាគីហ្តថធលែីមួយទមទរឱ្យ 
ធគ្នរពលរខែណឌ ទរមង់ លរខែណឌ ទរមង់ធនុះរតវូចាត់ទុរថា នបាំធពញ របសិនធបើចាប់ការ 
ចមលងលរខណៈពាណិជជរមមថ្នហ្វូណូរកាមខែលថតផាយ ឬធៅរនុងគាំរបហ្វូណូរកាមធនាុះមាន 
សមាគ ល់ថ្ននិមិតតសញ្ញា (P) អ្មធ យឆ្ន ាំថ្នការថតផាយជាធលើរែាំបូង ខែលសរធសរាម 
រធបៀប ខែលអាចសមាគ ល់ នយ ងសមរមយអ្ាំពីការទមទរឱ្យការពារ។ របសិនធបើចាប់
ចមលងឬគាំរបហ្វូណូរកាមមិនសមាគ ល់ ននូវ ផលិតររ ឬអ្នរទទួលអាជាា ប័ណណពីផលិតររ
(ធ យមាន រ់ធ ម្ ុះរបស់គ្នត់ មា រ ឬការសមាគ ល់សមរមយធផេងធទៀត) រាំណត់សមាគ ល់រតូវ
មានផងខែរនូវ ធ ម្ ុះមាច ស់សិទិធ ធ ម្ ុះផលិតររ ធហ្ើយជាងធនុះធទៀតរបសិនធបើចាប់ចមលងឬ
គាំរបមិនបញ្ញជ រ់ពីអ្នរសខមតងសាំខាន់ៗ រាំណត់សមាគ ល់រ៏រតូវ រ់ផងខែរនូវធ ម្ ុះរបស់បុគគល
ខែលកាន់កាប់សិទិធអ្នរសខមតងទាំងធនុះ រនុងរបធទសខែល នធធវើការថតបញ្ចូ ល។ 
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មាក្ា១២ 
[ការធរបើរ ស់បនាទ ប់បនេាំថ្នហ្វណូូរកាម] 

 របសិនធបើហ្វូណូរកាម នថតផាយរនុងបាំណងអាជីវរមម ឬការផលិតធ ើងវញិថ្នហ្វូណូ
រកាមធនុះ  នធរបើរ ស់ធ យផ្តទ ល់រនុងការផាយាមទូរផាយឬការផេពវផាយជាាធារ 
ណៈណាមួយ លាភការសមរមយខតមួយធលើរគត់ខែលរតូវបង់ធ យអ្នរធរបើរ ស់ ែល់អ្នរ
សខមតង ឬផលិតររហ្វូណូរកាម ឬរ៏បុគគលទាំងពីរធនុះ។ ធបើគ្នម នរិចចរពមធរពៀងរវាងភាគីទាំង 
ធនុះធទ ចាប់ជាតិអាចរាំណត់លរខែណឌ ថ្នការខបងខចរលាភការទាំងធនុះ។ 

មាក្ា១៣ 
[សិទិធអ្បបរមាថ្នអ្ងគភាពទូរផាយ] 

 អ្ងគភាពទូរផាយរតវូទទួល នសិទិធរនុងការអ្នុញ្ញា តឬហាមឃាត់ៈ 
 (រ) ការផាយាមទូរផាយធ ើងវញិនូវការផាយរបស់ែលួន 
 (ែ) ការថតបញ្ចូ លការផាយរបស់ែលួន 
 (គ) ការផលិតធ ើងវញិៈ 
  (i) នូវការថតបញ្ចូ លការផាយរបស់ែលួន ធ យគ្នម នការអ្នុញ្ញា ត 
  (ii) ការថតបញ្ចូ លការផាយរបស់ែលួន ស្សបាមបទបបញ្ាតតិថ្នមារា១៥ របសិនធបើ
ការផលិតធ ើងវញិធធវើធ ើងរនុងបាំណងែុសពីបញ្ាតតិខែលមានរាំណត់រនុងបទបបញ្ាតតិទាំងធនុះ។ 
 (ឃ) ការផេពវផាយជាាធារណៈថ្នការផាយាមទូរទសេន៍របស់ែលួន របសិនធបើការផេពវ
ផាយធនុះ នធធវើធ ើងរនុងទីាាំងខែលធបើរជូនាធារណៈជន ជាថនូរថ្នការបង់រថ្រមចូល។  
ចាប់ជាតិរបស់រែាខែល នអ្ុះអាងឱ្យការពារសិទិធ ជាអ្នររាំណត់លរខែណឌ ថ្នការអ្នុវតតធនុះ។ 

មាក្ា១៤ 
[រយៈធពលអ្បបរមាថ្នរិចចការពារ] 

 រយៈធពលថ្នរិចចការពារខែលអ្នុសញ្ាធនុះផតល់ឱ្យ រតូវមានយ ងធហាចណាស់២០(ថ្មៃ)ឆ្ន ាំ 
គិតចាប់ពីែាំណាច់ឆ្ន ាំខែលៈ 
 (រ) មានការថតបញ្ចូ ល ចាំធពាុះហ្វូណូរកាមនិងចាំធពាុះការសខមតងខែល នថតបញ្ចូ លរនុង
ហ្វូណូរកាម 
 (ែ) មានការសខមតង ចាំធពាុះការសខមតងខែលមិនទន់ នថតបញ្ចូ លរនុងហ្វូណូរកាម 
 (គ) មានការផាយាមទូរផាយ ចាំធពាុះការផាយនានា។ 
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មាក្ា១៥ 
[ការធលើរខលងខែល នអ្នុញ្ញា តៈ ១.ការររមិតជារ់លារ់ ២.ភាពសមមូល 

ធៅនឹងសិទិធអ្នរនិពនធ] 
 ១. រនុងចាប់ជាតិនិងបទបញ្ញជ របស់ែលួន រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចខចងអ្ាំពីការធលើរខលង
ចាំធពាុះរិចចការពារខែលធានាធ យអ្នុសញ្ញា ធនុះចាំធពាុះ:  
  (រ) ការធរបើរ ស់លរខណៈឯរជន 
  (ែ) ការធរបើរ ស់ធសចរតីែរស្សង់ែលីៗ ទរ់ទងនឹងធសចរតីរាយការណ៍បចចុបបននភាព 
  (គ) ការថតបញ្ចូ លបធណាត ុះអាសនន ធ យអ្ងគភាពទូរផាយណាមួយាមរយៈឧបររ 
ណ៍ផ្តទ ល់របស់ែលួននិងសរមាប់ខតការផាយផ្តទ ល់ែលួនប ធណាណ ុះ។ 
  (ឃ) ការធរបើរ ស់សរមាប់ខតធគ្នលបាំណងថ្ន ការបធរងៀនឬការស្ាវរជាវវទិោា-
ស្តសត។ 
 ២. ធ យមិនគិតែល់រថាែណឌ ១ថ្នមារាធនុះ រនុងចាប់ជាតិនិងបទបញ្ញជ របស់ែលួនរែា- 
ហ្តថធលែីណាមួយអាចខចងឱ្យមានការររមិតែូចគ្នន  ចាំធពាុះរិចចការពារអ្នរសខមតង ផលិតររ
ហ្វូណូរកាម និងអ្ងគភាពទូរផាយ ែូចខែលរបធទសធនុះ នខចងរនុងចាប់ជាតិនិងបទ
បញ្ញជ របស់ែលួន ទរ់ទងនឹងរិចចការពារសិទិធអ្នរនិពនធាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ ប ុខនត
អាចខចងអ្ាំពីអាជាា ប័ណណបញ្ញជ  នលុុះរាខតខចងស្សបនឹងអ្នុសញ្ញា ធនុះ។ 

មាក្ា១៦ 
[ែររាសិទិធ] 

 ១. ធៅធពលកាល យជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ រែាណាមួយរតូវចងភាជ ប់ធ យកាតពវរិចច
ទាំងឡាយធហ្ើយរតវូទទួលយរនូវអ្តថរបធយជន៍ទាំងឡាយពីអ្នុសញ្ញា ធនុះផងខែរ។ ប ុខនត
ាមធសចរតីជូនែាំណឹងខែលជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ របធទសណាមួយ
នាធពលណារ៏ ន អាចរបកាសថាៈ 
  (រ) ចាំធពាុះមារា១២: 
   (i) ថាែលួនមិនអ្នុវតតបទបបញ្ាតតិថ្នមារាធនុះធទ 
   (ii) ថាែលួនមិនអ្នុវតតបទបបញ្ាតតិថ្នមារាធនុះធទ ចាំធពាុះការធរបើរ ស់មូយ 

ចាំនួន 
   (iii) ថាែលួនមិនអ្នុវតតមារាធនុះធទ ចាំធពាុះហ្វូណូរកាម ខែលផលិតររមិនខមន 
ជាពលរែារបស់រែាហ្តថធលែីធផេងធទៀត 
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   (iv) ចាំធពាុះហ្វូណូរកាម ខែលផលិតររជាពលរែារបស់រែាហ្តថធលែីធផេង 
ធទៀត ែលួននឹងររមិតវាិលភាពនិងរយៈធពលថ្នរិចចការពារែូចមានខចងរនុងមារាធនុះ
ខែលរែាហ្តថធលែីធផេងធទៀតធនុះ ផតល់រិចចការពារចាំធពាុះហ្វូណូរកាមខែល នថតបញ្ចូ ល
ជាធលើរែាំបូងធ យពលរែាថ្នរែាខែល នធធវើធសចរតីរបកាស។ ប ុខនតការណ៍ខែលរែាហ្តថ- 
ធលែី ខែលផលិតររជាពលរែារបស់ែលួនមិនការពារអ្នរទទួលផលណាមួយ ែូចគ្នន នឹងរែា 
ខែលធធវើធសចរតីរបកាស មិនរតូវចាត់ទុរថាជាការែុសគ្នន ចាំធពាុះវាិលភាពថ្នរិចចការពារ 
ធ ើយ។ 
  (ែ) ចាំធពាុះមារា១៣ ែលួននឹងមិនអ្នុវតតចាំនុច(ឃ)ថ្នមារាធនុះ។ របសិនធបើរែា 
ហ្តថធលែីធធវើធសចរតីរបកាស រែាហ្តថធលែីធផេងធទៀតគ្នម នកាតពវរិចចផតល់សិទិធធ យធយង 
ាមមារា១៣ចាំនុច(ឃ) ែល់អ្ងគភាពទូរផាយខែលមានទីាន រ់ការធៅរនុងរែាធនុះ។ 
 ២. របសិនធបើធសចរតីជូនែាំណឹងធយងាមរថាែណឌ ១ថ្នមារាធនុះ  នធធវើបនាទ ប់ពី
កាលបរធិចឆទតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ 
ធសចរតីរបកាសធនុះនឹងមានអានុភាពអ្នុវតតរនុងរយៈធពល៦(រ ាំមួយ)ខែបនាទ ប់ពី នតមកល់។ 

មាក្ា១៧ 
[របធទសមួយចាំនួនខែលអ្នុវតតខតលរខណៈវនិិចឆ័យថ្ន”ការថតបញ្ចូល”] 

 រតឹមថ្ថៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៦១ រែាណាមួយខែលផតល់រិចចការពារចាំធពាុះផលិតររហ្វូណូ- 
រកាមធ យធយងខតធៅធលើលរខណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតបញ្ចូ ល ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹង 
ខែល រ់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធៅធពលផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរ 
ឬការចូលជាសមាជិរ អាចរបកាសថាែលួននឹងអ្នុវតតលរខណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតបញ្ចូ លខតប ុ- 
ធណាណ ុះរនុងធគ្នលបាំណងថ្នមារា៥ និងលរខណៈវនិិចឆ័យថ្នការថតបញ្ចូ លជាំនួសឱ្យលរខណៈ
វនិិចឆ័យថ្នសញ្ញជ តិរនុងធគ្នលបាំណងថ្នរថាែណឌ ១(រ)(iii)និង(iv)ថ្នមារា១៦។ 

មាក្ា១៨ 
[ការែរែររាសិទិធ] 

 រែាណាមួយខែលតមកល់ធសចរតីជូនែាំណឹង ាមរថាែណឌ ៣ថ្នមារា៥ រថាែណឌ ២ថ្ន
មារា៦ រថាែណឌ ១ថ្នមារា១៦ឬមារា១៧ ាមរយៈធសចរតីជូនែាំណឹងថមីមួយខែល រ់ជូន
អ្គគធលខាធិការអ្ងគការសហ្របជាជាតិ អាចបនថយវាិលភាពនិងែរធសចរតីជូនែាំណឹងធចញ 
 ន។ 
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មាក្ា១៩ 
[សិទិធអ្នរសខមតងរនុងខែេភាពយនត] 

 ធ យមិនគិតពីបទបបញ្ាតិតណាមួយរនុងអ្នុសញ្ញា ធនុះ មារា៧មិនរតវូយរមរអ្នុវតត
ធ ើយ ធៅធពលខែលអ្នរសខមតង នអ្នុញ្ញា តធែើមបីឱ្យថតបញ្ចូ ល នូវការសខមតងរបស់ែលួនរនុង 
ការថតបញ្ចូ លជារបូភាព ឬជាធាតទសេន៍។ 

មាក្ា២០ 
[អ្របតិសរមម] 

 ១.  អ្នុសញ្ញា ធនុះ មិនរតវូប ុះពាល់ែល់សិទិធទាំងឡាយខែលទទួល នរនុងរែាហ្តថធលែី
ណាមួយ មុនកាលបរធិចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ ចាំធពាុះរែាធនុះ។ 
 ២. គ្នម នរែាហ្តថធលែីណាមួយ រតវូ នជាប់កាតពវរិចចអ្នុវតតបទបបញ្ាតិតទាំងឡាយថ្ន
អ្នុសញ្ញា ធនុះ ចាំធពាុះការសខមតង ឬការផាយខែល នធធវើធ ើង ឬចាំធពាុះហ្វូណូរកាមខែល
 នថតបញ្ចូ ល មុនកាលបរធិចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ ចាំធពាុះរែាធនុះ។ 

មាក្ា២១ 
[រិចចការពារាមមធធោ យធផេងធទៀត] 

 រិចចការពារែូចមានខចងរនុងអ្នុសញ្ញា ធនុះមិនរតូវប ុះពាល់ែល់ រិចចការពារធផេងធទៀត
ខែល នផតល់ចាំធពាុះ អ្នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម និងអ្ងគភាពទូរផាយធ ើយ។ 

មាក្ា២២ 
[រិចចរពមធរពៀងពិធសស] 

 រែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ ររាសិទិធធែើមបីចុុះរិចចរពមធរពៀងពិធសសរវាងគ្នន  ឱ្យខតរិចចរពម
ធរពៀងធនុះផតល់ឱ្យ អ្នរសខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម ឬអ្ងគភាពទូរផាយនូវសិទិធធរចើនជាងសិទិធ
ខែល នផតល់ឱ្យធ យអ្នុសញ្ញា  ឬឱ្យខតរិចចរពមធរពៀងធនុះមានបទបបញ្ាតិតធផេងធទៀតខែល
មិនផទុយនឹងអ្នុសញ្ញា ធនុះ។ 

មាក្ា២៣ 
[ការចុុះហ្តថធលខានិងការតមកល់] 

 អ្នុសញ្ញា ធនុះរតវូតមកល់ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ។ អ្នុសញ្ញា ធនុះ 
ធៅខតធបើរចាំហ្រសរមាប់ការចុុះហ្តថធលខា រហូ្តែល់ថ្ថៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្ន ាំ១៩៦២ ធ យរែា 
ណាមួយខែល នអ្ធញ្ជ ើញចូលរមួរនុងសននិសីទការទូតសតីពីរិចចការពារអ្នតរជាតិចាំធពាុះ អ្នរ 
សខមតង ផលិតររហ្វូណូរកាម និងអ្ងគភាពទូរផាយ ខែលជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ជាសរល
សតីពីសិទិធអ្នរនិពនធ ឬជាសមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិសតីពីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសត
និងសិលបៈ។ 
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មាក្ា២៤ 
[ការកាល យជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ] 

 ១. អ្នុសញ្ញា ធនុះរតវូ រ់ឱ្យធធវើសចាច ប័នឬទទួលយរ ធ យរែាហ្តថធលែី។ 
 ២. អ្នុសញ្ញា ធនុះធៅខតធបើរចាំហ្រសរមាប់ការចូលជាសមាជិរ ធ យរែាណាមួយ
ខែល នអ្ធញ្ជ ើញចូលរមួរនុងសននិសីទធ យធយងាមមារា២៣ និងធ យរែាជាសមាជិ- 
រណាមួយរបស់អ្ងគការសហ្របជាជាតិ ឱ្យខតរែាធនុះជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ារលសតីពីសិទិធ 
អ្នរនិពនធឬជាសមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិសតីពីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ 
 ៣. ការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិររតវូធធវើធ ើងាមការតមកល់
លិែិតតុបររណ៍ ជូនអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ។ 

មាក្ា២៥ 
[ការចូលជាធរមាន] 

 ១. អ្នុសញ្ញា ធនុះរតូវចូលជាធរមានរនុងរយៈធពល៣(បី)ខែ បនាទ ប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការ
តមកល់លិែិតតុបររណ៍ទី៦(រ ាំមួយ)ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមា
ជិរ។ 
 ២. ធហ្តុធនុះ អ្នុសញ្ញា ធនុះរតូវចូលជាធរមានចាំធពាុះរែានីមួយៗ រនុងរយៈធពល៣(បី)
បនាទ ប់ពីកាលបរធិចឆទ ថ្នតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការ 
ចូលជាសមាជិរ។ 

មាក្ា២៦ 
[ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា ាមបទបបញ្ាតតិថ្នចាប់ជាតិ] 

 ១. អ្នុធលាមាមរែាធមមនុញ្ារបស់ែលួន រែាហ្តថធលែីនីមួយៗសនោនឹងអ្នុម័តវធិាន
ការនានាខែលចាាំ ច់ធែើមបីធានាការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា ធនុះ។ 
 ២. ធៅធពលតមកល់លិែិតតុបររណ៍ថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជា 
សមាជិររបស់ែលួន រែានីមួយៗរតូវចាត់ខចងផតល់អានុភាពធៅឱ្យអ្នុសញ្ញា ធនុះ ឱ្យស្សបធៅ 
នឹងចាប់ជាតិរបស់ែលួន។ 

មាក្ា២៧ 
[ការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា រនុងខែនែីមួយចាំនួន] 

 ១. ធៅធពលផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរឬការចូលជាសមាជិរ ឬាមធពលណាមួយ
ធរកាយធទៀត រែាណាមួយអាចរបកាសាមការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការស- 

ហ្របជាជាតិថា អ្នុសញ្ញា ធនុះរតូវលាតសនធឹងធលើខែនែីទាំងអ្ស់ឬខែនែីណាមួយ ចាំធពាុះ
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ទាំនារ់ទាំនងអ្នតរជាតិខែលែលួនទទួលែុសរតវូ ឱ្យខតអ្នុសញ្ញា ជាសរលសតីពីសិទិធអ្នរនិពនធ 
ឬអ្នុសញ្ញា អ្នតរជាតិសតីពីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ អ្នុវតតធលើខែនែីឬខែន- 
ែីណាមួយពារ់ព័នធ។ ធសចរតីជូនែាំណឹងធនុះរតវូមានអានុភាពអ្នុវតតរនុងរយៈ ធពល៣(បី)ខែ
បនាទ ប់ពីកាល បរធិចឆទខែលទទួល នធសចរតីជូនែាំណឹង។ 
 ២. ធសចរតីជូនែាំណឹងអ្នុធលាមាមរថាែណឌ ៣ថ្នមារា៥ រថាែណឌ ២ថ្នមារា៦ 
រថាែណឌ ១ថ្នមារា១៦ និងមារា១៧និងមារា១៨ អាចរតូវ នពនាល តធែើមបីរគប់រគងធលើ
ខផនរទាំងអ្ស់ឬខផនរណាមួយថ្នខែនែីាមរថាែណឌ ១ថ្នមារាធនុះ។ 

មាក្ា២៨ 

[ការរបកាសែរែលួនធចញពីអ្នុសញ្ញា ] 
 ១. រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចរបកាសែរែលួនធចញពីអ្នុសញ្ញា ធនុះ រនុងនាមែលួនឬរនុង
នាមខែនែីទាំងអ្ស់ ឬរនុងនាមខែនែីណាមួយាមមារា២៧។ 
 ២. ការរបកាសែរែលួនធចញរតូវធធវើធ ើង ាមការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលខាធិការថ្ន
អ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធហ្ើយរតូវមានអានុភាពអ្នុវតតរនុងរយៈធពល១២(ែប់ពីរ)ខែបនាទ ប់ពី 
កាលបរធិចឆទខែលទទួល នធសចរតីជូនែាំណឹង។ 
 ៣. សិទិធរបកាសែរែលួនធចញ មិនរតូវ នអ្នុវតតធ យរែាហ្តថធលែី មុនផុតរយៈធពល
៥(រ ាំ)ឆ្ន ាំគិតចាប់ពីកាលបរធិចឆទខែលអ្នុសញ្ញា  នចូលជាធរមាន ចាំធពាុះរែាធនុះ។ 
 ៤. រែាហ្តថធលែីមួយ ខលងរតូវចាត់ទុរជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះបនតធៅធទៀត ធៅធពល
ខែលរែាធនុះមិនខមនជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ជាសរលសតីពីសិទិធអ្នរនិពនធ ធហ្ើយរ៏មិនខមនជា
សមាជិរថ្នសហ្ភាពអ្នតរជាតិសតីពីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ 
 ៥. អ្នុសញ្ញា ធនុះ ខលងរតូវអ្នុវតតចាំធពាុះខែនែីណាមួយែូចមានខចងរនុងមារា២៧ 
បនតធៅធទៀត ធៅធពលខែលអ្នុសញ្ញា ជាសរលសតីពីសិទិធអ្នរនិពនធ ឬអ្នុសញ្ញា អ្នតរជាតិ 
សតីពីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈមិនអ្នុវតតចាំធពាុះខែនែីធនុះ។ 

មាក្ា២៩ 
[ការខរខរបអ្នុសញ្ញា ] 

 ១. ៥ឆ្ន ាំបនាទ ប់ពីអ្នុសញ្ញា ធនុះ នចូលជាធរមាន ាមរយៈការជូនែាំណឹងធៅអ្គគធល- 
ខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ រែាហ្តថធលែីណាមួយអាចធសនើសុាំឱ្យធកាុះរបជុាំសននិសីទ 
ធែើមបីខរខរបអ្នុសញ្ញា ។ អ្គគធលខាធិការរតវូជូនែាំណឹងធៅរែាហ្តថធលែីទាំងអ្ស់អ្ាំពីសាំ- 
ធណើ ធនុះ។ រនុងរយៈធពល៦(រ ាំមួយ)ខែបនាទ ប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការជូនែាំណឹងធ យអ្គគ- 
ធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ របសិនធបើរែាហ្តថធលែីមិនតិចជាងពារ់រណាត ល ន 
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ជូនែាំណឹងធៅអ្គគធលខាធិការ ពីការរពមធរពៀងចាំធពាុះសាំធណើ ធនុះ អ្គគធលខាធិការរតូវជូន 
ែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការយិល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជា- 
ជាតិធែើមបីការអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិងវបបធម៌ និងនាយរការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសតីពី 
រិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ ខែលរតូវធកាុះរបជុាំសននិសីទខរខរបធ យសហ្- 
ការជាមួយគណៈរមាម ធិការអ្នតររ ា ភិ លែូចមានខចងរនុងមារា៣២។ 
 ២. ការអ្នុម័តយល់រពមធលើការខរខរបណាមួយថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ ទមទរឱ្យមានការ
ធ ុះធឆ្ន តយល់រពមចាំនួន២/៣(ពីរភាគបី) ថ្នរែាខែល នចូលរមួរនុងសននិសីទខរខរបធនុះ 
ឱ្យខតមតិភាគធរចើនធនុះមានរែាជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ចាំនួន២/៣(ពីរភាគបី) ធៅធពលធធវើសននិ- 
សីទខរខរប ។  
 ៣. ធៅធពលខែលមានការអ្នុម័ត អ្នុសញ្ញា ថមីសតីពីការខរខរបអ្នុសញ្ញា ធនុះទាំងមូល
ឬធ យខផនរ ធហ្ើយឱ្យខតអ្នុសញ្ញា ថមីមិន នខចងផទុយៈ  
  (រ) អ្នុសញ្ញា ធនុះខលងរតូវធបើរចាំហ្រ ធែើមបផីតល់សចាច ប័ន ទទួលយរឬចូលជា
សមាជិរ ចាប់ពីកាលបរធិចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញា ថមីខែល នខរខរប។ 
  (ែ) អ្នុសញ្ញា ធនុះធៅខតមានសុពលភាពអ្នុវតត ចាំធពាុះទាំនារ់ទាំនងរវាងរែាហ្តថ- 
ធលែីនិងរែាហ្តថធលែី ឬជាមួយរែាហ្តថធលែីខែលមិនទន់កាល យជាភាគីថ្នអ្នុសញ្ញា ថមី 
ខែល នខរខរប។ 

មាក្ា៣០ 
[ការធ ុះស្ាយវវិាទ] 

 វវិាទណាមួយខែលអាចធរើតធ ើងរវាងរែាហ្តថធលែី២(ពីរ)ឬធរចើន ទរ់ទងនឹងការបរ
ស្ាយឬការអ្នុវតតអ្នុសញ្ញា ធនុះ ធហ្ើយខែលមិន នធ ុះស្ាយាមការចរចាាមសាំ- 
ធណើ របស់ភាគីណាមួយថ្នភាគីវវិាទ រតវូ នបញ្ចូ នធៅតុលាការយុតតិធម៌អ្នតរជាតិធែើមបី
សធរមច ធលើរខលងខតភាគីវវិាទរពមទទួលនូវវធីិធ ុះស្ាយធផេងធទៀត។ 

មាក្ា៣១ 
[ការររមិតែររាសិទិធ] 

 ធ យមិនប ុះពាល់ែល់បទបបញ្ាតតិថ្នរថាែណឌ ៣ថ្នមារា៥ រថាែណឌ ២ថ្នមារា៦
រថាែណឌ ១ថ្នមារា១៦ និងមារា១៧ អ្នុសញ្ញា ធនុះមិនអ្នុញ្ញា តឱ្យមានែររាសិទិធធទ។ 

មាក្ា៣២ 
[គណៈរមាម ធិការអ្នតររ ា ភិ ល] 
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 ១. គណៈរមាម ធិការអ្នតររ ា ភិ ល រតូវ នបធងកើតធែើមបីបាំធពញភារៈរិចចទាំងឡាយ
ែូចខាងធរកាមៈ 
  (រ) សិរាធលើបញ្ញា ទាំងឡាយ ទរ់ទងនឹងការអ្នុវតតនិងរបតិបតតិការថ្ន
អ្នុសញ្ញា ធនុះ ធហ្ើយ 
  (ែ) របមូលសាំធណើ សុាំនិងធរៀបចាំសាំណុាំ ឯរារធែើមបីខរខរបអ្នុសញ្ញា ធនុះ 
របសិនធបើមាន។ 
 ២. គណៈរមាម ធិការរតូវមានអ្នរតាំណាងជារែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ ខែលរតូវ ន
ធរជើសធរ ើសាមការខបរខចរទីាាំងភូមិាស្តសតរបរបធ យសមធម៌។ 
ចាំនួនសមាជិររតូវមាន៦(រ ាំមួយ)របូរបសិនធបើរែាហ្តថធលែីមានចាំនួន១២(ែប់ពីរ)
ឬតិចជាងធនុះ ៩(រ ាំបួន)របូរបសិនធបើរែាហ្តថធលែីមានចាំនួនពី១៣(ែប់បី)ធៅ
១៨(ែប់រ ាំបី) ធហ្ើយរតូវមាន១២(ែប់ពីរ)របូរបសិនធបើ 
រែាហ្តថធលែីមានចាំនួនធរចើនជាង១៨(ែប់រ ាំបី)។ 
 ៣. គណៈរមាម ធិការរតូវ នបធងកើតរនុងរយៈធពល១២(ែប់ពីរ)ខែ បនាទ ប់ពីអ្នុសញ្ញា
ចូលជាធរមាន ាមរយៈការធ ុះធឆ្ន តខែលធរៀបចាំរនុងចាំធណាមរែាហ្តថធលែីទាំងឡាយ
ធ យរែាមួយរតូវមានសធមលងធឆ្ន តមួយ ធ យអ្គគនាយរថ្នការយិល័យពលរមមអ្នតរជាតិ 
អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបកីារអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសត និងវបបធម៌ និងនាយរ
ការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសរមាប់រិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ 
ធ យអ្នុធលាមាមវធិាន ខែល នយល់រពមពីមុនធ យរែាហ្តថធលែីភាគធរចើន។ 
 ៤. គណៈរមាម ធិការរតូវធ ុះធឆ្ន តធរជើសធរ ើសរបធាននិងមន្រនតីរបស់ែលួន។ 
គណៈរមាម ធិការរតូវបធងកើតបទបញ្ញជ ថ្ផទរនុងរបស់ែលួន។ បទបញ្ញជ ថ្ផទរនុងធនុះ
រតូវខចងជាពិធសសអ្ាំពីការរបរពឹតតធៅនាធពលអ្នាគតរបស់គណៈរមាម ធិការ និងអ្ាំពី 
រធបៀបថ្នការធរជើសធរ ើសសមាជិររបស់ែលួននាធពលអ្នាគតធែើមបីធានាឱ្យមានការផ្តល ស់ធវន
គ្នន រនុងចាំធណាមរែាហ្តថធលែីធផេងៗ។ 
 ៥. បុគគលិរថ្នការយិល័យពលរមមអ្នតរជាតិ បុគគលិរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបី
ការអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិងវបបធម៌ និងបុគគលិរថ្នការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិ
សរមាប់រិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ ខែលខតងាាំងធ យអ្គគនាយរនិង
នាយរថ្នអ្ងគការទាំងធនុះ ជាធលខាធិការ ា នថ្នគណៈរមាម ធិការ។ 
 ៦. រិចចរបជុាំរបស់គណៈរមាម ធិការខែលរតូវធកាុះរបជុាំ ធៅធពលណាខែលសមាជិរ
របស់ែលួនភាគធរចើនយល់ថាចាាំ ច់ រតូវធធវើធ ើងជាបនតបនាទ ប់ធៅទីាន រ់ការ របស់ការយិ



16 

ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ របស់អ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបីការអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិងវបបធម៌ 
និងរបស់ការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិសរមាប់រិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសត
និងសិលបៈ។ 
 ៧. ការចាំណាយរបស់សមាជិរទាំងឡាយថ្នគណៈរមាម ធិការ ជាបនទុររបស់រ ា ភិ
 លធរៀងៗែលួន។ 

មាក្ា៣៣ 
[ភាា] 

 ១. អ្នុសញ្ញា ធនុះ រតូវធធវើធ ើងជាភាាអ្ង់ធគលស ភាា រាាំងនិងភាាធអ្សា ញ។ 
អ្តថបទទាំងបីមានតថ្មលធសមើៗគ្នន ។ 
 ២. អ្តថបទផលូវការថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ រតូវធធវើបខនថមជាភាាអា ឺម ង់ ភាាអីុ្ាលី 
និងភាាព័រទុយហាក ល់។  

មាក្ា៣៤ 
[ធសចរតីជូនែាំណឹង] 

 ១. អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ រតូវជូនែាំណឹងចាំធពាុះរែាទាំងឡាយខែល
 នអ្ធញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួរនុងសននិសីទែូចមានខចងរនុងមារា២៣ និងចាំធពាុះរែាទាំងអ្ស់
ខែលជាសមាជិរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិ ធហ្ើយរ៏ជូនែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការយិ
ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបកីារអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិង
វបបធម៌ និងនាយរការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិធែើមបីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិង
សិលបៈ : 
  (រ) អ្ាំពីការតមកល់ លិែិតតុបររណ៍នីមួយៗថ្នការផតល់សចាច ប័ន ការទទួលយរ
ឬការចូលជាសមាជិរ 
  (ែ) អ្ាំពីកាលបរធិចឆទថ្នការចូលជាធរមានថ្នអ្នុសញ្ញា ធនុះ 
  (គ) អ្ាំពីធសចរតីជូនែាំណឹង ធសចរតីរបកាសឬការជូនព័ត៌មានទាំងអ្ស់ ខែលមាន
ខចងរនុងអ្នុសញ្ញា ធនុះ 
  (ឃ) អ្ាំពីការធរើតធ ើងថ្នាថ នភាពណាមួយ ាមរថាែណឌ ៤និង៥ថ្នមារា២៨។
 ២. អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិរ៏រតូវជូនែាំណឹងធៅអ្គគនាយរថ្នការយិ
ល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិធែើមបកីារអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិង 
វបបធម៌ និងនាយរថ្នការយិល័យសហ្ភាពអ្នតរជាតិធែើមបីរិចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសត 
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និងសិលបៈ អ្ាំពីសាំធណើ ខែល នជូនែាំណឹងមរែលួនាមមារា២៩ រ៏ែូចជាការជូនព័ត៌មាន
ណាមួយខែលទទួល នពីរែាហ្តថធលែីទាំងឡាយទរ់ទងនឹងការខរខរបអ្នុសញ្ញា ។ 
  ធែើមបីទុរជាារេី ហ្តថធលែីខាងធរកាមខែលរតូវ នអ្នុញ្ញា តរតឹមរតូវ  នចុុះ
ហ្តថធលខាធលើអ្នុញ្ញា ធនុះ។  
  ធធវើធៅទីររុងរ  មូ ចុុះថ្ថៃទី២៦ខែតុលាឆ្ន ាំ១៩៦១ រនុងអ្តថបទខតមួយជាភាាអ្ង់
ធគលស ភាា រាាំង និងភាាធអ្សា ញ។ អ្គគធលខាធិការថ្នអ្ងគការសហ្របជាជាតិរតូវ
បញ្ជូ នអ្តថបទចមលងខែលបញ្ញជ រ់ថារតឹមរតូវ ធៅកាន់រែាទាំងអ្ស់ខែល នអ្ធញ្ជ ើញឱ្យចូល
រមួរនុងសននិសីទាមមារា២៣ ធហ្ើយធៅកាន់រែាជាសមាជិរទាំងអ្ស់ថ្នអ្ងគការសហ្ 
របជាជាតិ រ៏ែូចជាធៅកាន់អ្គគនាយរថ្នការយិល័យពលរមមអ្នតរជាតិ អ្គគនាយរថ្នអ្ងគ
ការសហ្របជាជាតិធែើមបកីារអ្ប់រ ាំ វទិោាស្តសតនិងវបបធម៌ និងនាយរថ្នការយិល័យសហ្- 
ភាពអ្នតរជាតិធែើមបរិីចចការពារាន ថ្ែអ្រេរាស្តសតនិងសិលបៈ។ 

 
 
 
 
 
 
 


