កិច្ព្ច រមពព្រៀងស្ដរ
ី ី
លកខន្ិក
ដ ៈ ព្រំដែន្រវាង
សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពជា
ុ ន្ិង សាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម
ច្ុុះថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣

រដាឋភិ បាល ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពុជា ន្ិងរដាឋភិ បាល ថ្ន្សាធារណរែឋ ស្ងគមន្ិ យម ព ៀត
ណាម ពដាយដអែកពលើស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ន្ដិភារមិតដភារ ន្ិងស្ហព្រតិរតដិការរវាង សាធារណរែឋព្រជា

មាន្ិ តកមពុជា ន្ិង សាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម ដែលច្ុ ុះ ហតថពលខា នាថ្ងៃទី ១៨ កុមភៈ
១៩៧៩ ។

ដែលមាន្រំណងរពងកើតព្រំដែន្ ស្ន្ដិភារ ន្ិងមិតភា
ដ រស្ថិតពស្ថរមួយរវាងរែឋទំងរីរពលើ មូលដាឋ ន្ ថ្ន្
ការពោររឯករាជ្យ អធិរពតយយភារ ន្ិងរូ រណភារដែន្ែី ថ្ន្រែឋន្ីមួយៗ ន្ិ ងកនុង អតថព្រពោជ្ន្៍ ថ្ន្
ទំ នាក់ទំន្ង រិ ពស្ស្កមពុជា-ព ៀតណាម ស្ំពៅរព្ងឹ ងស្ន្ដិស្ុែ កនុងរណា
ដ
តំ រន្់ ព្រំ ដែន្រវាង
ព្រពទស្ទំងរីរ ៖
បាន្ព្រមពព្រៀងោនែូច្តពៅ ៖
I- គំន្ូស្ព្រំដែន្ ន្ិងរណា
ដ តំរន្់ព្រំដែន្
ព្រការ ១
រហូតែល់មាន្ការគូ ស្កំ ណត់ ជាសាថររ ព្រំដែន្រែឋរវាងសាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពុជា ន្ិង

សាធារណ រែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម គឺជាព្រំដែន្ មាន្រួច្មកពហើយ ដែលមាន្គូស្ពលើ ដអន្ទី

ខានត ១/១០០.០០០ ររស្់ព្កុមភូមិសាស្ដស្ដ ឥណូឌ ច្ិ ន្ ដែលដាក់ឱ្យពព្រើ ការមុ ន្ឆ្នំ ១៩៥៤ ឬពៅកាល
ររ ិពច្េទដែលពកៀករំអុតន្ឹងឆ្នំ ១៩៥៤ ែូ ច្បាន្កំណត់ កុងព្រការទី
ន
១ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ដីរី ពោល

ការណ៍ពែើ មបីពដាុះស្រសាយរញ្ញ
ា ព្រំ ដែន្ រវាង សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពុជា ន្ិ ងសាធារណរែឋ
ស្ងគមន្ិ យមព ៀតណាម ដែលច្ុុះហតថពលខា នាថ្ងៃទី ២០ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣។
ព្រការ ២
ព្តូ ដតពោររព្រំដែន្រែឋរវាងព្រពទស្ទំងរីរ។ ព្តូ ដតការរបររពលគលព្រំដែន្។ មផមដាចដច្់មិន្ ឱ្
យរងខិត ឬពធវើឱ្យែូច្ខាតែល់រពលគលព្រំដែន្ព

ើយ។

ព្រការ ៣
ភាគី ទំងរី របាន្ព្រមពព្រៀងោនរពងកើតពៅពលើដែន្ែី ពរៀងែលួន្ ន្ូ តំ រន្់ មួយពៅថា តំ រន្់ ព្រំ ដែន្

ដែល មាន្រណា
ដ ឃុំ ឬអងគភាររែឋបាលមាន្ថានក់ពស្មើន្ឹងឃុំ ពដាយមាន្ព្រំព្រទល់ជាន្់ ពលើព្រំដែន្

រែឋរវាងកមពុជា ន្ិ ងព ៀតណាម កនុងពោលរំ ណងស្ព្មួលការឆ្លងកាត់ ព្រំ ដែន្ ររស្់រលរែឋដែលស្ថិត
ពៅស្ងខាងព្រំដែន្ ពឆ្លើយតរន្ឹងពស្ច្កដីព្តូ ការស្រស្រច្ារ់ព្រចំថ្ងៃ ររស្់រលរែឋទំងពន្ុះ ន្ិង
ធានាស្ន្ដិស្ុែ ថ្ន្តំរន្់ន្ីមួយៗ ន្ិងព្រពទស្ន្ីមួយៗ។
ភាគីទំងរី រន្ឹ ងអដល់ឱ្យោនពៅ ិញពៅមកន្ូ រញ្ជី ឃុំ ឬអងគភាររែឋបាលដែលមាន្ថានក់ ពស្មើន្ឹង ឃុំ
ែូ ច្បាន្ដច្ងខាងពលើពដាយរញ្ញ
ជ ក់ច្ាស្់ន្ូ ច្ពលកមរែឋបាលររស្់ឃុំ ឬអងគភារ រែឋបាល ទំងពន្ុះ
“ស្រស្ុក-ពែតដ”។
II- រទរបញ្ាតិព្ដ គរ់ព្គងរណា
ដ តំរន្់ព្រំដែន្
ព្រការ ៤
ក- រណា
ដ រលរែឋ ថ្ន្ភាគី ន្ិមួយៗ ដែលព្តូ បាន្អន្ុ ញ្ញាតឱ្យរស្់ពៅកនុងរណា
ដ តំរន្់ ព្រំ ដែន្ ដែល

ដច្ងកនុង ព្រការ ៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ អាយុចរ់រី ១៥ ឆ្នំព ើងពៅព្តូ មាន្ អតដស្ញ្ញាណរ័ណណ
ព្រំ ដែន្ពច្ញឱ្យ ពដាយរែឋអំណាច្មាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្រពទស្ែលួន្ ន្ិងមាន្ ស្ញ្ញារិពស្ស្ដែលភាគី
ទំងរី រស្រស្ុុះស្រស្ួលោន ពែើមបីស្ំោល់រលរែឋទំងពន្ុះពអេងរីរណា
ដ ជ្ន្ដែលស្ថិតពៅពព្ៅតំរន្់ព្រំ
ដែន្។
ែ- រណា
ដ ស្មាស្ភារអាព្កក់ ដែលអាច្រណា
ដ លឱ្យរុះរបល់ ែល់ការរកាស្ន្ដិស្ុែ ន្ពោបាយ
ន្ិ ងរពរៀរពរៀររយស្ងគម ន្ិងពស្ែឋកិច្ថ្ច ន្តំ រន្់ ព្រំ ដែន្មិន្ព្តូ បាន្អន្ុ ញ្ញាតឱ្យ រស្់ពៅកនុងតំរន្់ ព្រំ
ដែន្ពនាុះ។
ព្រការ ៥
ក- រណា
ដ រលរែឋតំរន្់ព្រំដែន្ ររស្់ភាគីមាខងព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យពៅកាន្់តំរន្់ព្រំដែន្ ររស្់ភាគី
មាខងពទៀត ពែើមបីទិញែូរ ពដាុះែូរទំន្ិញចំបាច្់ស្ំរារ់ជ្ី ភារព្រចំថ្ងៃ ន្ិងពស្ច្កដី ព្តូ ការពែើមបី
អលិតកមម សាកស្ួរស្ុែទុកខព្គួសារ ន្ិងទស្េនា ភារយន្ដ ស្ិលបៈ ពអេងៗ ។ល។

ែ- ភាគី ទំងរីរន្ឹងកំណត់រញ្ជីព្មុះ ន្ិង ច្ំន្ួន្ទំន្ិញដែលរលរែឋ ថ្ន្តំរន្់ព្រំដែន្ មាខងព្តូ បាន្
អន្ុ ញ្ញាតឱ្យនាំយកពៅតំរន្់ព្រំដែន្មាខងពទៀតកនុងព្ករែ័ណឌ កថាែ័ណឌ “ក” ថ្ន្ព្រការពន្ុះ។ មុែ
ទំ ន្ិញទំង ពន្ុះព្តូ បាន្រួច្អុតរីទព្មង់ការ ន្ិងរន្ធគយ។

គ- មុែទំ ន្ិញដែលដច្ងកនុងកថាែ័ ណឌ “ក” ន្ិង “ែ” ថ្ន្ព្រការពន្ុះស្ំរារ់ដតពដាុះែូរ ពៅអារដែល រែឋ
អំ ណាច្ស្លខង ពរើ កកនុងតំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ន្ិ ងព្តូ ស្ថិតពៅពព្កាមច្ារ់ន្ឹងរទ រញ្ញ
ជ ថ្ន្ភាគីន្ិមួយៗ។
ព្រការ ៦
ក-

រណា
ដ រលរែឋពៅតាមតំរន្់ព្រំដែន្

ស្ង់ អទុះ ស្ដមបង ដាំែុុះ យកអលថ្ព្រព

ថ្ន្ភាគីមាខងមិន្ព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យតាំង

លំពៅដាឋន្

ើ ររបាញ់ស្តវ ឃ្វវលពោព្ករី ន្ិងស្តវសាលរ ។ល។ ន្ិង

ពន្សាទព្តី រលគរ រងកងពៅពលើដែន្ែីភាគីមាខងពទៀតព

ើយ ពលើកដលងដតកនុងករណីដែល រលរែឋ

ទំងពន្ុះព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតពដាយ រែឋអំណាច្ ថ្ន្ភាគីទំងរីរចរ់រីរែឋអំណាច្ ថានក់ស្រស្ុកព

ើងពៅ។

កនុងករណីដែលរលរែឋទំងពន្ុះបាន្តាំងលំពៅដាឋន្ បាន្ស្ង់អទុះ ស្ដមបងររស្់ែួន្អទ
ល ុយន្ឹ ងរទរប
ញ្ា តិ ពដ ន្ុះ រនាទរ់រីកិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ច្ូលជាធរមាន្រលរែឋ ទំងពន្ុះព្តូ ដតរុុះពរ ើអទុះស្ដមបង ររស្់
ែលួន្ពច្ញពហើយ ិលពៅកាន្់ ព្រពទស្ពែើម ររស្់ែួន្
ល ិញ កនុង រយៈពរលព្បាំមួយដែ។
ែ- កនុងករណីដែលជ្ន្មានក់ កំរុងពធវើការដាំែុុះពលើដែន្ែី ថ្ន្ភាគី មាខងពទៀត ពៅពរលដែល កិច្ចព្រម
ពព្រៀង ពន្ុះច្ូលជាធរមាន្ ពហើយដែលែលួន្មិន្ព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យរន្ដស្កមមភារពន្ុះ ជ្ន្ពន្ុះព្តូ
បាន្អន្ុ ញ្ញាតឱ្យ ឆ្លងកាត់ព្រំ ដែន្ពែើមបីដងទំ ែំណាំព្រចំរែូ ពហើយន្ិងពែើមព

ើ ន្ិងែំណាំយូរ

អដងវង ររស្់ែួន្រហូ
ល
តែល់ ពរលព្រមូលអល ពហើយព្តូ
រ់ ពៅពរលព្រមូ ល អលពន្ុះ ពរើែំណាំ
ពន្ុះមិ ន្ទន្់បាន្ព្រមូលអល។ ច្ំពរបុះពែើមព ើ ន្ិងែំណាំយូរអដងវង ោងយូររំអុតមួយឆ្នំ ចរ់រី
ការច្ូ លជាធរមាន្ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ជ្ន្ពនាុះព្តូ លក់ ពែើមព

ើ ន្ិងែំណាំទំងពនាុះពៅរែឋ

អំ ណាច្តំរន្់ជាមាចស្់អទុះ ដែលព្តូ ពច្ញតថ្មលែំណាំពៅ សាមីជ្ន្តាមតថ្មលមួយដែលព្រមពព្រៀងគ
នា។
គ- ពៅពរលរំ ពរញស្កមមភារអលិតកមម ពៅកនុងតំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ររស្់ភាគីមាខងពទៀត ែូច្ដច្ង ខាង
ពលើ សាមី ជ្ន្ព្តូ ពោររច្ារ់ ន្ិងរទរញ្ញ
ជ ររស្់ភាគីពន្ុះ ។
ព្រការ ៧
ច្ំ ពរបុះរលរែឋស្តព្តង់
ររស្់ភាគី មាខងដែលបាន្ពៅតាំងលំពៅពលើដែន្ែី ថ្ន្តំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ភាគី
ូល

មាខងពទៀត តាំងរីយូរោរមកមុន្ពរលកិច្ព្ច រមពព្រៀងពន្ុះច្ូលជាធរមាន្ ពហើយបាន្ ពោររជាន្ិច្ច

ន្ូ ច្ារ់ ទំ ពន្ៀមទំលារ់ ររស្់ព្រពទស្មាចស្់អទុះ រែឋអំណាច្មូលដាឋន្ ថ្ន្ព្រពទស្ ពនាុះរងកលកខណៈ
ពែើ មបីឱ្យជ្ន្ទំងពន្ុះ រន្ដរស្់ពៅ ន្ិងព្រករការលរពៅទីពនាុះ។ រណា
ដ ស្មាស្ភារអាព្កក់ ដែលធ
ព ើស្កមមភារែុស្ច្បារ់ មិ ន្ស្ថិតពៅកនុង រទរបញ្ា តិ ពដ ន្ុះពទ។
ព្រការ ៨
ក- ពៅទីណាដែលព្រំ ដែន្រុ ុះច្ំ របក់ កណា
ដ លអលូ ទឹក ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជ្ី ក ែងអូ រ រលរែឋ ថ្ន្
តំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ថ្ន្គូភាគីព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យពព្រើព្បាស្់ទឹកស្ំរារ់ជ្ី ភារព្រចំថ្ងៃ ពន្សាទព្តី រលគ
ររងកង ពធវើច្រាច្រ ទូក ន្ិងកបាល់តាមធមមតា រុដន្ដមិន្អាច្ព

ើងពោកពលើព្ចំង ថ្ន្ភាគី មាខងពទៀត

ពលើកដលងដត កនុងករណីមាន្ពព្ោុះថានក់ ពហើយកនុងករណីដររពន្ុះភាគី ទំងរី រ ន្ឹងជ្ួ យោនពៅ ិញ
ពៅមក ពែើ មបីជ្ួយ ស្ពគលគុះជ្ន្រងពព្ោុះ។
ែ- ពៅទី ណាដែលព្ចំងអលូ ទឹ កមួ យ ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជ្ី ក ែងអូ រ ព្តូ បាន្កំ ណត់ យកជាព្រំ

ដែន្រលរែឋ ថ្ន្តំរន្់ព្រំដែន្មួយពទៀតពៅដតព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យ ពព្រើព្បាស្់ ទឹកស្ំរារ់ ជ្ី ភារ
ព្រចំថ្ងៃ ន្ិងពធវើច្រាច្រទូក ន្ិងកបាល់តាមធមមតា រុដន្ដមិន្ព្តូ បាន្អន្ុញ្ាត ឱ្យពន្សាទព្តី រលគរ
រងកង ពលើកដលងដតករណី ដែលបាន្ការអន្ុញ្ញាតរីរែឋអំណាច្ ថ្ន្ គូភាគីចរ់រីថានក់ស្រស្ុកព

ើងពៅ

ពហើយកនុងការពធវើស្កមមភារទំង អស្់ពន្ុះព្តូ ពោររ អធិរពតយយភារ ន្ិងច្ារ់ ន្ិងរទរញ្ញ
ជ ថ្ន្រែឋ
ជាមាចស្់អូល ទឹកទំងពនាុះ។

គ- រលរែឋតំរន្់ព្រំដែន្ ថ្ន្គូភាគីអាច្ស្ង់ស្ំណង់ធារាសាស្ដស្ដធុន្តូ ច្ពៅកនុងអលូ ទឹក ព្រំ ដែន្ ទពន្ល
ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជ្ីក ែងអូរ។ មុន្ន្ឹងចរ់ពធវើស្ំណង់ព្រពភទពន្ុះ រែឋអំណាច្ថានក់ស្រស្ុក ថ្ន្ភាគី

ដែលមាន្ រំណងពធវើស្ំណង់ ព្តូ រិភាការញ្ញ
ា ពន្ុះ ជាមួយន្ិងទទួលការយល់ព្រម រីរែឋអំណាច្
ថានក់ ស្រស្ុក ថ្ន្ភាគី មាខង ពទៀតកនុងពោលរំ ណង ធានាអលព្រពោជ្ន្៍រម
ួ ថ្ន្គូភាគី ន្ិងពច្ៀស្វាងពធវើ
ឱ្យរដូរទិ ស្ ររស្់ស្ឹង
ទ ដព្រក ដព្រកជ្ីក ែងអូរទំងពនាុះ។
ការពធវើស្ំណង់ ធារាសាស្ដស្ដធុន្មធមយ ន្ិ ងធុន្ធំកុងអល
ន ូ ទឹកព្រំ ដែន្ ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជ្ី ក ែងអូ រ
ព្តូ បាន្រិ ភាកាពដាយរែឋអំណាច្ថានក់ ពែតដថ្ន្គូភាគី

មុន្ន្ឹងដាក់ស្ុំការយល់ព្រមរី

រដាឋភិបាល

ទំងរី រ។
ព្រការ ៩
ក- ភាគីទំងរី រព្តូ ចត់ ិធាន្ការចំបាច្់ ពែើ មបីការរបរថ្ព្រព
ពដាយ ព្រំ ដែន្។

ើ ន្ិ ងច្ំ ការទំងឡាយ ពៅតាម រណ

ែ- ពៅពរលដែលភាគីមាខងទទួលរងពព្ោុះ ពដាយជ្ំងឺរាតតាត ឬ ស្តវលិត
ែ ស្ុីរំដាចលញែំណាំ ពែើម
ព

ើ ឬ ពភលើងពឆ្ុះថ្ព្រ ភាគី ពន្ុះព្តូ ចត់ ិធាន្ការស្កដិស្ិទិជា
ធ រនាទន្់ ពែើមបីកំចត់ ពព្ោុះមហន្ដរាយ

រន្លត់ពភលើង ព្រមជាមួយ ពនាុះអដល់រ័ត៌មាន្រីរញ្ញ
ា ពន្ុះពៅរែឋអំណាច្ ថ្ន្ ភាគី មាខងពទៀត ពែើមបីឱ្យ
ចត់ ិធាន្ការការរបរ ទន្់ ពរលព លា។ តាមស្ំណូមររររស្់ភាគី រងពព្ោុះ ភាគី មាខងពទៀតន្ឹងអដល់
ជ្ំ ន្ួយស្កមមទន្់ពរលព លាែល់ ភាគីរងពព្ោុះកនុងព្ករ ែណឌមពធោបាយររស្់ែួន្។
ល
ព្រការ ១០
ក- កនុងពរលមាន្ជ្ំងឺរាតតាតរុះរបល់មន្ុ ស្េ ឬស្តវររស្់ភាគី ណាមួ យភាគី ពន្ុះ ចំបាច្់ ព្តូ ចត់
ព្គរ់ ិធាន្ការ ពែើមបីកំចត់ ន្ិ ងទរ់សាកត់ការរ ីករាលដាលររស្់វាព្រមជាមួយ ពនាុះអដល់ រ័ត៌មាន្រី
រញ្ញ
ា ពន្ុះ ពៅភាគីមាខងពទៀត។ តាមស្ំណូមររររស្់ភាគីរងពព្ោុះ ភាគីមាខងពទៀត អដល់ជ្ំន្ួយស្កមម
ទន្់ ពរលព លា កនុងព្ករែណឌមពធោបាយររស្់ែួន្។
ល
ែ- កនុងពរលមាន្ជ្ំងឺរាតតាតរុះរបល់មន្ុ ស្េ ឬ ស្តវថ្ន្ភូមិភាគព្រំ ដែន្មួយរលរែឋ ថ្ន្ តំរន្់ ព្រំ
ដែន្ ទំងរី រដកបរភូមិភាគពនាុះ ព្តូ បាន្មផមឃ្វត់ ជារពណា
ដ ុះអាស្ន្ន មិន្ឱ្យឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្ពធវើការ
ដាចលស្់រូរទំ
ដ ន្ិញ ពៅ ិញពៅមក ន្ិងដាចលស្់រូរទី
ដ កដន្លងស្តវរបហន្ៈ កនុងតំ រន្់ ព្រំ ដែន្ទំងពនាុះក៏ែូច្
ជាទី ជ្ិតខាង។ រណា
ដ ិធាន្ ការមផមព្បាមរពណា
ដ ុះអាស្ន្ន ទំងពន្ុះ ព្តូ បាន្ស្ពព្មច្ពដាយរែឋ
អំ ណាច្ពែតដ។
ព្រការ ១១
កនុងករណីដែលជ្ន្មានក់ ឬពព្ច្ើ ន្នាក់ មាន្ជ្ំ ងឺ ឬមាន្ពព្ោុះថានក់ ព្តូ ការរោបាលជារនាទន្់ រលរែឋ
តំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ថ្ន្ភាគីមាខងអាច្ទក់ទងពដាយដាចទល់ជាមួយមន្ទីររោបាល ដែលស្ថិត ពៅជ្ិតរំអុត
ររស្់ភាគី មាខងពទៀត

ពែើមបីពស្នើការជ្ួយឧរតថមភ

ទន្ទឹមន្ឹងពនាុះអដល់រ័ត៌មាន្

រីរញ្ញ
ា ពន្ុះមករែឋ

អំ ណាច្ខាងែលួន្ ពែើមបីឱ្យទក់ ទងជាមួ យ រែឋអំណាច្មាខងពទៀត រំ ពរញ ន្ូ ដររ រទចំបាច្់ ។
III- ការព្តួតរិន្ិតយការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្
ព្រការ ១២
ក- ភាគី ទំងរី រព្រមពព្រៀងោនពរើ កព្ច្កឆ្លងកាត់ ព្បាំរីកដន្លងពលើអូល ពោក ន្ិង អលូ ទឹ កែូ ច្តពៅ ៖
កមពុជា

- អណូដ ងពរព្ជ្

ព ៀតណាម

អលូ ពលែ ១៩
អលូ ពលែ ១

ព

ថាញ់

- អូរ រាំង
- ស្នួល
អលូ ពលែ ៧

រូ ព្បាង
អលូ ពលែ ១៣

អលូ ពលែ ២២ ពរ
សាមាច្់

- ព្តញំងអលុង
អលូ ពលែ ១
- ភនំ ែិន្
- លក

រពណ

អលូ ពលែ ២២ អា
ទិញ ពរៀន្
អលូ ពលែ ១៧

ទពន្លពមគងគ

សាសា
គូ

ុង ស្ុងពទៀន្
ិញ ពស្ឿង ពធឿង ពភឿក

កែមស្ំណ ពកាុះរកា

ែ- ភាគី ទំងរី រ ន្ឹ ងតាំងរពងកើតពរៀងៗ ែលួន្ន្ូ រុស្្ោ
ដ មតាមព្ច្កឆ្លងកាត់ស្ំខាន្់ ៗ ពែើ មបីទទួល
រន្ទុកព្តួតរិ ន្ិតយមន្ុ ស្េ ភារ តថុទំ ន្ិញ ន្ិ ងមពធោបាយែឹ កជ្ញ្ូជ ន្ដែលឆ្លង កាត់ ព្រំ ដែន្ពដាយ
អន្ុ ពលាមតាមរញ្ាតិ ដ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ឬតាមរញ្ាតិទ
ដ ំងឡាយ ស្រស្រន្ឹងរញ្ញ
ា ពន្ុះដែល រែឋ
ទំងរី របាន្ព្រមពព្រៀងោន ន្ិងតាមច្ារ់ ន្ិងរទរញ្ញ
ជ ស្មស្រស្រ ថ្ន្រែឋន្ិមួយៗ។
គ- ពៅទី កដន្លងដែលស្ថិតពៅឆ្ៃយរី ព្ច្កឆ្លងកាត់ដែលដច្ងកនុងកថាែណឌ “ក” ថ្ន្ព្រការពន្ុះ រែឋ

អំ ណាច្ ពែតដ ថ្ន្គូភាគីអាច្ព្រមពព្រៀងោនពរើកព្ច្ករដន្ថមតាមអលូ គមនាគមន្៍ រវាងភូ មិ ឬអលូ លំ ពែើ មបី
ស្ំរល
ួ ច្រាច្រ ែល់រលរែឋតំរន្់ព្រំដែន្ ថ្ន្គូភាគី។

ឃ- ការព្តួតរិន្ិតយការឆ្លងកាត់ ព្រំ ដែន្ តាមព្ច្កឆ្លងកាត់រដន្ថម ព្តូ បាន្ទទួលរារ់ រងពដាយ រុ ស្្ឆ្
ដ មំ
ព្រំ ដែន្ពៅន្ឹងមូលដាឋន្ពនាុះ។
ព្រការ ១៣
ពែើ មបីឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ រណា
ដ រលរែឋ កមាមភិបាល កងទ័រ ន្ិងទំន្ិញ ថ្ន្រែឋទំងរីរ ព្តូ ពោររ តាម
រណា
ដ រញ្ា តិ ដ ខាងពព្កាមពន្ុះ ៖
ក- កមាមភិ បាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្រណា
ដ ដអនកពអេងៗ ថ្ន្ភាគីន្ីមួយៗ រួមទំងកងទ័រអង ដែល
ឆ្លងកាត់ ព្រំ ដែន្ដតឯកឯង ឬពដាយព្កុម ពែើមបីពៅរំ ពរញពរស្កកមមអូល ការ ទស្េន្កិច្ច ជាមិតដភារ
ពៅរួមកនុង គគស្ិកា ពៅរោបាលជ្ំងឺ ឬពដាយមូ លពហតុ ពអេងៗពទៀត ព្រមទំង រណា
ដ អាណិកជ្ន្
ថ្ន្ភាគី ន្ីមួយៗ ដែលព្តូ បាន្អន្ុ ញ្ញាតឱ្យព្ត

រ់ មក ឬចកពច្ញរី

ព្រពទស្ែលួន្

ព្តូ ដតមាន្

លិែិតឆ្លងដែន្ ឬលិែិតសានមមាន្ តថ្មលពស្មើន្ឹងលិែិតឆ្លងដែន្ ដែលព្កស្ួងការររពទស្ ថ្ន្ព្រពទស្
ែលួន្ពច្ញឱ្យ។
ែ- កមាមភិ បាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្ដអនកពអេងៗ ន្ិងថ្ន្រណា
ដ ពែតដមិន្ជារ់ព្រំដែន្ ររស្់ ព្រពទស្
ន្ិ មួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ ពទុះពដាយព្កុមកដី ដតឯកឯងកដី ពែើមបីរំពរញ ពរស្កកមមដែល មន្ទីរ
ព្កស្ួង ែលួន្ព្រគល់ឱ្យកនុងព្ករែណឌ ថ្ន្កិ ច្ចព្រមពព្រៀងណាមួយ រវាងភាគីទំងរីរព្តូ ដតមាន្លិែិត
ពរើ កអលូ ដែល អងគភារមាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្កស្ួងមមផថ្អទ ឬថ្ន្ព្កស្ួងការររពទស្ ររស្់ព្រពទស្ន្ិ មួ
យៗពច្ញឱ្យ។

គ- រណា
ដ អងគភារ កងទ័រ ឬយុទធជ្ន្មានក់ៗ ថ្ន្ភាគីន្ិមួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ ពែើមបីពៅ រំពរញ
ពរស្កកមម ដែលព្កស្ួងការរបរព្រពទស្ ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរី រព្រមពព្រៀងោន ព្តូ ដតមាន្ លិែិតឧពទទស្
នាមឱ្យឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្ពច្ញពដាយ ព្កុមមាន្ស្មតថកិច្ចររស្់កងទ័រ ដែល ព្កស្ួងការរបរព្រពទស្
ថ្ន្ព្រពទស្ទំង រីរព្រមពព្រៀងោនចត់តាំង ។
ឃ- កមាមភិ បាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្រណា
ដ ពែតដព្រំដែន្ររស្់ព្រពទស្មួយដែល ឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្
ពៅ កាន្់ ពែតដព្រំដែន្ ថ្ន្ព្រពទស្មួយពទៀតពទុះជាព្កុមកដី ដតឯកឯងកដី ពែើមបីពៅ រំពរញពរស្កកមម
ឬទស្េន្កិ ច្ច ជាមិ តភា
ដ រ ព្តូ ដតមាន្ លិែិតពរើកអលូ ព្រំ ដែន្ដែលរែឋ អំណាច្ពែតដថ្ន្ព្រពទស្ន្ិមួយៗ

ពច្ញឱ្យ។ លិែិត ពរើ កអលូ ព្រំ ដែន្ទំងពន្ុះមាន្តថ្មលស្ំរារ់ ដត ពៅពែតដព្រំ ដែន្ដែលព្តូ ពៅកាន្់ រុ ណ
ពណាុះ។

ង- រលរែឋ ថ្ន្ព្រពទស្ន្ិមួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ជាឯកជ្ន្ែូច្ជាពៅស្ួរស្ុែទុកខព្គួសារ ឬ មិតដ
ភ័ កិ ដ ពៅដងរកា ឬរដួរទីកដន្លងអនូរ... ព្តូ មាន្លិែិតមាន្តថ្មលពស្មើន្ឹងលិែិត ឆ្លងដែន្ដែល អងគភារ
មាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្កស្ួងមមផថ្អទ ឬថ្ន្ព្កស្ួងការររពទស្ ររស្់ព្រពទស្ន្ិមួយៗ ពច្ញឱ្យ។
ច្- រលរែឋ ថ្ន្តំ រន្់ ព្រំ ដែន្មួ យ ដែលពៅកាន្់ តំរន្់ ព្រំ ដែន្មួ យពទៀត កនុងព្ករែណឌ កថាែណឌ “ក”
ថ្ន្ព្រការ ៥ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ព្តូ មាន្អតដស្ញ្ញាណរ័ណណព្រំដែន្។ ព្រស្ិន្ពរើរលរែឋទំងពនាុះ
មាន្ រំ ណងសានក់ពៅទីពនាុះពលើស្រីរីថ្ងៃ សាមីជ្ន្ព្តូ មាន្ការ អន្ុញ្ញាតជាក់ល័កខណ៍រីរែឋអំណាច្
ថ្ន្ឃុំ ររស្់ែួន្
ល ឬ ររស្់អងគភារឆ្មំព្រំ ដែន្ ដែលតាំង ពៅច្ំ ណុច្ដែលជ្ិ តរំ អុត។ ជ្ន្ទំងពន្ុះព្តូ
រលាញ អតដស្ញ្ញាណរ័ ណណ ព្រំ ដែន្ររស្់ែួន្
ល ន្ិងជាយថាពហតុ ន្ូ លិែិតអន្ុ ញ្ញាតររស្់ែួន្
ល ែល់រែឋ
អំ ណាច្ឃុំដែលែលួន្ ពៅកាន្់ ស្រស្រតាម ព្រការ ១៥ “ែ” ខាងពព្កាម។

ឆ្- ស្មាជ្ិកព្កុមនា ិកររស្់នាវាទំងឡាយ ថ្ន្ភាគីមាខងដែលឆ្លងច្ូលដែន្ែី ថ្ន្ភាគីមាខង ពទៀត
ព្តូ មាន្អតដស្ញ្ញាណរ័ណណនា ិកររស្់ែួន្
ល
ជ្- ទំ ន្ិញទំងឡាយព្គរ់ព្រពភទ ដែលព្តូ បាន្ែឹកនាំពៅមាខងពទៀតថ្ន្ព្រំដែន្ ពលើកដលង ដតទំន្ិញ
ររស្់កងទ័ រ ព្តូ មាន្ភាជរ់ ពស្ច្កដីរញ្ញ
ជ ក់ររស្់អងគភារជាអនកពអញើ ន្ិងព្តូ ពោររតាម រទរញ្ញ
ជ គយ
រទរញ្ញ
ជ ព្តួតរិន្ិតយស្ុខាភិបាល ន្ិងរទរញ្ញ
ជ ភូតោម អនាម័យ ន្ិងរទរញ្ញ
ជ ស្មស្រស្រែថ្ទ
ពទៀតថ្ន្ភាគីន្ិមួយៗ។
ព្រការ ១៤
ភាគី ទំងរី រឯកភារោនពលើគំរល
ូ ិែិតពរើ កអលូ ព្រំ ដែន្ដែលដច្ងកនុងព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ
ពហើយន្ឹ ង រញ្ូជ ន្ ឱ្យោនពៅ ិញពៅមកន្ូ ស្ំពៅហតថពលខា ន្ិងព្តាររស្់ែួន្។
ល
លិែិត ពរើកអលូ ព្រំ
ដែន្ព្តូ ពធវើ ព ើងជារីរ ភាសាដែមរ ន្ិង ព ៀតណាម។

ពៅពរលដែលភាគី មាខងរដូរហតថពលខា ន្ិ ងព្តា ភាគី ពន្ុះព្តូ រញ្ូជ ន្ស្ំពៅព្តា ន្ិ ង ហតថពលខាងមី
៣០ថ្ងៃ មុ ន្ ពៅភាគីមាខងពទៀត ពែើមបីភាគី ពព្កាយពន្ុះអាច្ឱ្យរ័ត៌មាន្ពៅរណា
ដ រុ ស្្ព្ដ តួតរិន្ិតយតាម
ព្ច្ក ឆ្លងកាត់ រណា
ដ រុ ស្្ដ ឆ្មំព្រំ ដែន្ ន្ិងរែឋអំណាច្ឃុំពៅតំរន្់ ព្រំ ដែន្។
ព្រការ ១៥
ការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ព្តូ ស្ថិតពៅពព្កាមរញ្ាតិែ
ដ ូច្តពៅ ៖
ក- ពែើ មបីឆ្ង
ល កាត់ ព្រំ ដែន្រវាងព្រពទស្ទំងរី រ រណា
ដ អនកែំ ពណើរ ភារ តថុ ទំ ន្ិញ មពធោបាយែឹក
ជ្ញ្ូជ ន្ររស្់ភាគី ទំងរីរព្តូ មាន្លិែិតសានមដែលតព្មូ តាមព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ ព្តូ

ឆ្លងកាត់ តាម ព្ច្កអន្ុញ្ញាត ដែលដច្ងកនុងលិែិតពធវើែំពណើរ ព្តូ រលាញលិែិតររស្់ ែលួន្ពៅរុ ស្្ដ
ព្តួតរិន្ិតយ ពែើ មបីច្ុុះរញ្ជិកា ន្ិ ងដាក់ ែួន្ឱ្យ
ល
ព្តួតរិន្ិតយចំបាច្់ ។
មផមមិ ន្ឱ្យឆ្លងកាត់ ព្រំ ដែន្ អនកែំ ពណើររួមទំងភារ តថុ ទំ ន្ិញ ន្ិងមពធោបាយែឹ ក ជ្ញ្ូជ ន្ដែល រុំ
មាន្ លិែិតសានម ចំបាច្់ ឬដែលមាន្លិែិតសានមចំបាច្់មិន្ព្គរ់ព្ោន្់។
ែ- រលរែឋ ថ្ន្តំរន្់ព្រំ ដែន្មួយដែលរស្់ពៅឆ្ៃយរីព្ច្កឆ្លងកាត់ស្ំខាន្់ៗ អាច្ឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្
ព្តង់ ព្ច្កឆ្លង កាត់រដន្ថម។ ពៅពរលឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្ជ្ន្ទំងពនាុះព្តូ រលាញ លិែិត សានមររស្់ែួន្
ល
ពៅរុ ស្្ឆ្
ដ ម ំ ព្រំ ដែន្ ឬែល់អងគភារឆ្មំព្រំ ដែន្ ដែលទទួ លភារកិ ច្ចព្តួតរិន្ិតយ ពៅទី កដន្លងពនាុះ។ ពៅ
ទី ណាដែលោមន្រុ ស្្ដ ឬអងគភារព្តួតរិន្ិតយ សាមី ជ្ន្ព្តូ រលាញ អតដស្ញ្ញាណរ័ណណព្រំដែន្ែល់រែឋ

អំ ណាច្ឃុំដែលែលួន្ពៅកាន្់ ទី ពនាុះ។ ព្រស្ិន្ពរើការសានក់ ពៅកនុងតំ រន្់ ព្រំដែន្ ថ្ន្ភាគី មាខង ពទៀត
ពលើស្រី រី “៣” ថ្ងៃសាមីជ្ន្ព្តូ រលាញរដន្ថមពទៀត ន្ូ លិែិតអន្ុ ញ្ញាតជាក់ ល័កខណ៍ដែលដច្ងកនុង
កថាែណឌ “ច្” ថ្ន្ព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ។

គ- រណា
ដ ជ្ន្ដែលរុំកាន្់ស្ញ្ញាតិ កមពុជា ឬស្ញ្ញ
ជ តិព ៀតណាម ពហើយដែលច្ង់ ឆ្លងកាត់ ព្រំ ដែន្រវាង

ព្រពទស្ទំងរីរ ព្តូ បាន្អន្ុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់ដតតាមព្ច្កអន្ុ ញ្ញាត ពលើអូល ជាតិ ពលែ ១ ខាងកមពុជា
ឬពលែ ២២ អា ខាងព ៀតណាម ទពន្លពមគងគខាងកមពុជា ឬស្ុងគូ ុង-ស្ុងពទៀន្ ខាងព ៀតណាម ន្ិង
ព្តូ ពៅពព្កាម ការព្តួតរិន្ិតយររស្់រុ ស្្ព្ដ តួតរិ ន្ិតយ ដែលស្ថិពៅព្ច្កទំងពនាុះ។
ព្រការ ១៦
ភាគី ទំងរី ររពងកើន្ស្ហព្រតិ រតដិការ ពែើមបីធានាឱ្យមាន្រពរៀរពរៀររយ ន្ិ ងស្ន្ដិស្ុែរួមកនុង រណា
ដ
តំ រន្់ ព្រំ ដែន្ ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរីរ។

ក- ពៅពរលដែលភាគីមាខងព្រទុះពឃើញស្កមមភារររស្់កងឆ្មក់ ចររុរស្ រួកពស្ស្ ស្ល់រីទ័រ
រររចស្់ ន្ិងស្មាស្ភារអាព្កក់ពអេងពទៀត ភាគីពន្ុះព្តូ ដតជ្ូន្រ័ត៌មាន្រី រញ្ញ
ា ពន្ុះ ទន្់ពរល
ព លាពៅ ភាគីមាខង ពទៀត ន្ិងពធវើស្កមមភារ រួមោនទរ់ទល់ពរើចំបាច្់ ។
ែ- កនុងករណីរលរែឋ ថ្ន្ព្រពទស្មួយពលមើស្ច្ារ់ ន្ិ ងរទរញ្ញ
ជ ថ្ន្ព្រពទស្មួយពទៀត “អំពរើឆ្ក់រន្
ល ់
អំ ពរើ ពឃ្វរពៅ ពព្រើកមាលំង អំពរើរត់រន្ធ ។ល។” រែឋអំណាច្មូលដាឋន្ថ្ន្ព្រពទស្ រងពព្ោុះព្តូ រញ្ឈរ់
ឱ្យទន្់ ពរលព លាពធវើកំណត់ពហតុ រួច្ព្រគល់ជ្ន្ជារ់ពចទ ន្ិងលិែិត តិកតាងពៅរែឋអំណាច្ថ្ន្
ព្រពទស្ ររស្់ជ្ន្ជារ់ពចទពែើមបីពដាុះស្រសាយ
IV- រញ្ា តិទ
ដ ូពៅ
ព្រការ ១៧
កនុងករណីមាន្ ិវាទពៅតាមព្រំ ដែន្ រែឋអំណាច្មូលដាឋន្ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរី រពៅតាមស្ភារ ថ្ន្
ករណីន្ិ មួយៗ ព្តូ ជ្ួរជ្ុំោនទន្់ពរលព លា ពែើមបីរិភាការ ិុះរកែំពណាុះស្រសាយមួយ ពលើសាមរតីមិត
ែភារ ន្ិ ងទំនាក់ទំន្ងរិពស្ស្រវាងព្រពទស្ទំងរីរ។ ច្ំពរបុះករណីមាន្ជ្ំពលាុះ ពរឿងដែន្ែី រែឋ
អំ ណាច្មូ លដាឋន្ថ្ន្ ភាគីន្ិមួយៗ ពធវើរបាយការណ៍ពរឿងពន្ុះមករដាឋភិ បាល ែលួន្ពែើមបីពដាុះស្រសាយ។
កនុងពរលរង់ចំែំពណាុះស្រសាយ ភាគីទំងរីរ ែិតែំរកា ទំនាក់ទំន្ង ជាធមមតា ន្ិងមិន្ពធវើឱ្យ ស្ភារ
ការណ៍កាន្់ ដតស្មុគសាមញ។
ព្រការ ១៨

រណា
ដ ដអនកដែលរបក់ រ័ន្ក
ធ ុងការការរបរស្ន្ដ
ន
ិស្ុែតាមព្រំ ដែន្ ន្ិ ងរែឋអំណាច្ពែតដតាមព្រំដែន្ ថ្ន្ភា
គី ទំងរី រ ព្តូ ជ្ួរជ្ុំោន ពែើមបីរិភាការី ិធាន្ការអន្ុ តដកិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ។
ព្រការ ១៩
ក- កិ ច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះមាន្តថ្មលស្ំរារ់រយៈពរលព្បាំឆ្នំ គិតរីពរលច្ូលជាធរមាន្ ថ្ន្ ស្ន្ធិស្ញ្ញាស្ដី
រី ពោលការណ៍ ពែើមបីែំពណាុះស្រសាយព្រំដែន្ រវាងសាធារណរែឋព្រជាមាន្ិ ត កមពុជា ន្ិងសាធារណ
រែឋស្ងគមន្ិ យម ព ៀតណាម ដែលច្ុុះ ហតថពលខា នាថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣។

កិ ច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ន្ឹងព្តូ បាន្រន្ដស្ំរារ់រយៈពរលព្បាំឆ្នំងីពម ទៀតជាស្វ័យព្រ តដិ ព្រស្ិន្ពរើ រីដែមុន្
ពរលអស្់ព្រស្ិទធភាររុំមាន្ភាគី ច្ុុះកិច្ចស្ន្ោណាមួយស្ំដែងរំណង រញ្ចរ់កិច្ច ព្រមពព្រៀងពន្ុះ
ពទ។
ែ- កិ ច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះអាច្ព្តូ រដន្ថម ឬដកដព្រពដាយការព្រមពព្រៀងរវាងភាគីទំងរី រ។
ពធវើពៅភនំពរញ ថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣
ជារីរច្ារ់ជាភាសាដែមរ ន្ិងព ៀតណាម។ អតថរទ ទំងរីរមាន្តថ្មលែូច្ោន។
ជ្.រដាឋភិបាលថ្ន្សាធារណរែឋ

ជ្.រដាឋភិបាលថ្ន្សាធារណរែឋ

ព្រជាមាន្ិតកមពុជា

ស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម

ហតថពលខា

ហតថពលខា

ហន្
ុ ដស្ន្

ពងវៀន្ កឺថាច្់

រែឋមគន្ដីការររពទស្ថ្ន្

រែឋមគន្ដីការររពទស្ថ្ន្

សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិ តកមពុជា

សាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម

ស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ដរ
ី ីពោលការណ៍ ពែើមបីែំពណាុះស្រសាយព្រំដែន្រវាង
សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពជា
ុ ន្ិងសាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម
ច្ុុះថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣

ព្កុមព្រឹ ការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិតកមពុជា ន្ិ ង ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋស្ងគម ន្ិ យម
ព ៀតណាម ពដាយមាន្រំណងរព្ងឹង ន្ិ ងរព្ងី កឥត

រ់

រ ន្ូ ទំ នាក់ ទំន្ង រិ ពស្ស្រវាងកមពុជា

ន្ិ ងព ៀតណាម ពលើមូលដាឋន្ពោររពៅ ិញពៅមក ន្ូ ឯករាជ្យ អធិរពតយយភារ ន្ិងរូរណភារដែន្
ែី ថ្ន្រែឋន្ិមួយៗ ន្ិ ង រពងកើន្យុទធសាមគគីភារ ន្ិងការជ្ួ យ ឧរតថមភោន កនុងព្គរ់ ិស្័យពែើមបីភារស្ំរូ
ររុងពរឿង ថ្ន្រែឋន្ិមួយៗ ន្ិងពែើ មបីស្ុភមងគលថ្ន្ ព្រជាជ្ន្ែលួន្។
ពដាយអន្ុ តដព្រការ ៤ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ន្ដិភារ មិតដភារ ន្ិងស្ហព្រតិរតដិការរវាង សាធារណរែឋ
ព្រជាមាន្ិត កមពុជា ន្ិងសាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម ដែលបាន្ ច្ុុះហតថពលខានាថ្ងៃទី ១៨
ដែ កុ មភៈ ឆ្នំ ១៩៧៩ ស្ំពៅកសាងព្រំដែន្ ស្ន្ដិភារ ន្ិងមិតដភារ ស្ថិតស្ពងររវាងរែឋទំងរីរ។
បាន្ស្ំពរច្ច្ុ ុះហតថពលខា ពលើស្ន្ធិស្ញ្ញាពន្ុះ ពហើយកនុងពោលរំ ណងពនាុះ បាន្ចត់តាំង ជា
តំ ណាងពរញស្ិទិ ធ ពរៀងែលួន្ន្ូ ៖

- ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមាន្ិ តកមពុជា ៖ រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្សាធារណរែឋ ព្រជាមា
ន្ិ ត កមពុជា ហុន្ ដស្ន្

-ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋស្ងគមន្ិយមព ៀតណាម ៖ រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្ សាធារណរែឋ
ស្ងគមន្ិ យម ព ៀតណាម ពងវៀន្ កឺ ថាច្់ តំណាងពរញស្ិទិ ទ
ធ ំងពន្ុះ រនាទរ់រីបាន្ ឧពទទស្នាមពៅ ិញ
ពៅមកន្ូ លិែិតព្រទន្ស្ិទិ ធ ររស្់ែួន្ដែល
ល
ព្តូ បាន្ ទទួ លសាគល់ថា ព្តឹមព្តូ តាមច្ារ់ បាន្ព្រម
ពព្រៀងោនែូ ច្តពៅ ៖
ព្រការ ១
ពៅពលើដអនកដែន្ែីពោក ភាគីទំងរីរចត់ទុកព្រំដែន្ ដែលមាន្រួច្មកពហើយ រវាងរែឋទំងរីរ ដែល
គូ ស្ ពៅពលើដអន្ទីខានត ១/១០០.០០០ ររស្់ព្កុមភូ មិសាស្ដស្ដឥណូឌ ច្ិន្ ដាក់ ឱ្យពព្រើ ព្បាស្់ មុ ន្ឆ្នំ
១៩៥៤ ឬពៅ កាលររ ិពច្េទពកៀករំអុតន្ឹងឆ្នំ ១៩៥៤ “ភាជរ់មកន្ូ ស្ំពៅ ២៦ស្ន្លឹក ថ្ន្ដអន្ទីពន្ុះ
ដែលព្តូ បាន្អន្ុម័ត ពដាយភាគីទំងរីរ” ថាជាព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។

ច្ំ ពរបុះទី កដន្លងដែលមិន្ទន្់បាន្គូស្ពលើដអន្ទី ឬ កដន្លងដែលភាគីទំងរីរយល់ថា មិន្ស្ម ពហតុ
អល ភាគី ទំងរីរន្ឹងពធវើការរិភាកាពែើមបីស្ំពរច្បាន្ន្ូ ែំ ពណាុះស្រសាយមួយកនុង សាមរតី ស្មភារ

ន្ិ ងការពោររ ោនពៅ ិញ ពៅមក កនុងអលព្រពោជ្ន្៍ ថ្ន្ទំ នាក់ ទំន្ងរិ ពស្ស្ កមពុជា-ព ៀតណាម
ពដាយអន្ុ ពលាមតាមច្ារ់ ន្ិងការ អន្ុ តដជាក់ដស្ដងអន្ដរជាតិ ។
ព្រការ ២
ពៅពលើដអនកដែន្ែីពោក ភាគីទំងរីរចត់ទុកព្រំដែន្ ដែលមាន្រួច្មកពហើយ រវាងរែឋទំងរីរ ដែល
គូ ស្ ពៅពលើដអន្ទីខានត ១/១០០.០០០ ររស្់ព្កុមភូ មិសាស្ដស្ដឥណូឌ ច្ិន្ ដាក់ ឱ្យពព្រើ ព្បាស្់ មុ ន្ឆ្នំ
១៩៥៤ ឬពៅ កាលររ ិពច្េទពកៀករំអុតន្ឹងឆ្នំ ១៩៥៤ “ភាជរ់មកន្ូ ស្ំពៅ ២៦ស្ន្លឹក ថ្ន្ដអន្ទីពន្ុះ
ដែលព្តូ បាន្អន្ុម័ត ពដាយភាគីទំងរីរ” ថាជាព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។
ច្ំ ពរបុះទី កដន្លងដែលមិន្ទន្់បាន្គូស្ពលើដអន្ទី ឬ កដន្លងដែលភាគីទំងរីរយល់ថា មិន្ស្ម ពហតុ
អល ភាគី ទំងរីរន្ឹងពធវើការរិភាកាពែើមបីស្ំពរច្បាន្ន្ូ ែំ ពណាុះស្រសាយមួយកនុង សាមរតី ស្មភារ
ន្ិ ងការពោររ ោនពៅ ិញពៅមក កនុងអលព្រពោជ្ន្៍ ថ្ន្ទំ នាក់ ទំន្ងរិ ពស្ស្ កមពុជា-ព ៀតណាម
ពដាយអន្ុ ពលាមតាមច្ារ់ ន្ិងការអន្ុ តដជាក់ដស្ដងអន្ដរជាតិ ។
ព្រការ ៣
ពៅពរលព លាែ៏ស្មស្រស្រ ដែលភាគីទំងរីរយល់ព្រម ន្ឹងព្តូ រពងកើតន្ូ គណៈកមមការ ច្ំរុះុ មួយ
ដែលភាគីទំងរីរព្តូ បាន្តំណាងពដាយព្រតិភូមាន្ច្ំន្ួន្ពស្មើោន ពែើមបីកំណត់ ព្រំដែន្ែីពោក ន្ិង
ព្រំ ដែន្ស្មុព្ទ ស្រស្រតាមព្រការ ១ ន្ិងព្រការ ២ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញាពន្ុះ ន្ិងពែើមបីព្របងស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ដីរី
ការកំ ណត់ ព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។
ព្រការ ៤
ស្ន្ធិស្ញ្ញាពន្ុះ ន្ឹងព្តូ ដាក់ ស្ុំស្ចចរ័ ន្ ពហើយន្ឹងច្ូ លជាធរមាន្ ចរ់ រីថ្ងៃរូរដ ស្មាភរៈ ស្ចចរ័ ន្ ។

ស្ន្ធិស្ញ្ញាពន្ុះន្ឹងអស្់ព្រស្ិទធភារភាលមរនាទរ់រីការច្ូលជាធរមាន្ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ដីរីការ កំណត់
ព្រំ ដែន្ រែឋរវាង ព្រពទស្ ទំងរីរ ដែលដច្ងកនុងព្រការ ៣ ខាងពលើ ។

ពធវើពៅភនំពរញ ថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្នំ ១៩៨៣

ជារី រច្ារ់ ជាភាសារដែមរ ន្ិង ព ៀតណាម ។ អតថរទ ទំងរីរមាន្តថ្មលែូច្ោន ។
ព្រតិភូពរញស្ិទិ ធ ថ្ន្ព្កុមព្រឹការែឋ

ព្រតិភូពរញស្ិទិ ធ ថ្ន្ព្កុមព្រឹការែឋ
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