
កិច្ចព្រមពព្រៀងស្ដរីី 

លកខន្ដិកៈ ព្រំដែន្រវាង 

សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ង សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

ចុ្ុះថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្ន  ំ១៩៨៣ 

 

  

រដាឋ ភិបាល ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ងរដាឋ ភិបាល ថ្ន្សាធារណរែឋ ស្ងគមនិ្យម ព ៀត
ណាម ពដាយដអែកពលើស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ន្ដិភារមិតដភារ និ្ងស្ហព្រតិរតដិការរវាង សាធារណរែឋព្រជា
មានិ្តកមពុជា និ្ង សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម ដែលចុ្ុះ ហតថពលខា នាថ្ងៃទី ១៨ កុមភៈ 
១៩៧៩ ។ 

  

ដែលមាន្រំណងរពងកើតព្រំដែន្ ស្ន្ដិភារ និ្ងមិតដភារស្ថិតពស្ថរមួយរវាងរែឋទំងរីរពលើ មូលដាឋ ន្ ថ្ន្
ការពោររឯករាជ្យ អធិរពតយយភារ និ្ងរូរណភារដែន្ែី ថ្ន្រែឋនី្មួយៗ និ្ងកនុង អតថព្រពោជ្ន៍្ ថ្ន្
ទំនាក់ទំន្ង រិពស្ស្កមពុជា-ព ៀតណាម សំ្ពៅរព្ងឹងស្ន្ដិសុ្ែ កនុងរណាដ  តំរន់្ ព្រំដែន្រវាង
ព្រពទស្ទំងរីរ ៖ 
  

បាន្ព្រមពព្រៀងោន ែូច្តពៅ ៖ 
  

I- គំនូ្ស្ព្រំដែន្ និ្ងរណាដ តំរន់្ព្រំដែន្ 

  

ព្រការ ១ 

    រហូតែល់មាន្ការគូស្កំណត់ជាសាថ ររ ព្រំដែន្រែឋរវាងសាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ង
សាធារណ រែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម គឺជាព្រំដែន្ មាន្រចួ្មកពហើយ ដែលមាន្គូស្ពលើ ដអន្ទី
ខាន ត ១/១០០.០០០ ររស់្ព្កុមភូមិសាស្ដស្ដ ឥណឌូ ចិ្ន្ ដែលដាក់ឱ្យពព្រើការមុន្ឆ្ន ំ ១៩៥៤ ឬពៅកាល
ររពិច្េទដែលពកៀករំអុតនឹ្ងឆ្ន ំ ១៩៥៤ ែូច្បាន្កំណត់កនុងព្រការទី១ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ដីរី ពោល
ការណ៍ពែើមបពីដាុះស្រសាយរញ្ញា ព្រំដែន្ រវាង សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ងសាធារណរែឋ
ស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម ដែលចុ្ុះហតថពលខា នាថ្ងៃទី ២០ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨៣។ 

  

ព្រការ ២ 

 ព្តូ ដតពោររព្រំដែន្រែឋរវាងព្រពទស្ទំងរីរ។ ព្តូ ដតការរបររពលគ លព្រំដែន្។ មផមដាចដ ច់្មិន្ ឱ្ 
យរងខិត ឬពធវើឱ្យែូច្ខាតែល់រពលគ លព្រំដែន្ព ើយ។ 



  

ព្រការ ៣ 

   ភាគីទំងរីរបាន្ព្រមពព្រៀងោន រពងកើតពៅពលើដែន្ែីពរៀងែលួន្ នូ្ តំរន់្មួយពៅថា តំរន់្ ព្រំដែន្
ដែល មាន្រណាដ  ឃំុ ឬអងគភាររែឋបាលមាន្ថាន ក់ពស្មើនឹ្ងឃំុ ពដាយមាន្ព្រំព្រទល់ជាន់្ ពលើព្រំដែន្ 
រែឋរវាងកមពុជា និ្ងព ៀតណាម កនុងពោលរំណងស្ព្មួលការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ ររស់្រលរែឋដែលស្ថិត 
ពៅស្ងខាងព្រំដែន្ ពឆ្លើយតរនឹ្ងពស្ច្កដីព្តូ ការស្រស្រច្ារ់ព្រចំថ្ងៃ ររស់្រលរែឋទំងពន្ុះ និ្ង
ធានាស្ន្ដិសុ្ែ ថ្ន្តំរន់្នី្មួយៗ និ្ងព្រពទស្នី្មួយៗ។ 

  

ភាគីទំងរីរនឹ្ងអដល់ឱ្យោន ពៅ ញិពៅមកនូ្ រញ្ជ ី ឃំុ ឬអងគភាររែឋបាលដែលមាន្ថាន ក់ពស្មើនឹ្ង ឃំុ 
ែូច្បាន្ដច្ងខាងពលើពដាយរញ្ញជ ក់ច្ាស់្នូ្ ច្ពលក មរែឋបាលររស់្ឃំុ ឬអងគភារ រែឋបាល ទំងពន្ុះ 
“ស្រស្ុក-ពែតដ”។ 

  

II- រទរបញ្ាតដិព្គរ់ព្គងរណាដ តំរន់្ព្រំដែន្ 

ព្រការ ៤ 

  ក- រណាដ រលរែឋ ថ្ន្ភាគីនិ្មួយៗ ដែលព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យរស់្ពៅកនុងរណាដ តំរន់្ព្រំដែន្ ដែល
ដច្ងកនុង ព្រការ ៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ អាយុចរ់រី ១៥ ឆ្ន ំព ើងពៅព្តូ មាន្ អតដស្ញ្ញា ណរ័ណណ
ព្រំដែន្ពច្ញឱ្យ ពដាយរែឋអំណាច្មាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្រពទស្ែលួន្ និ្ងមាន្ ស្ញ្ញា រិពស្ស្ដែលភាគី
ទំងរីរស្រស្ុុះស្រស្ួលោន  ពែើមបីសំ្ោល់រលរែឋទំងពន្ុះពអេងរីរណាដ  ជ្ន្ដែលស្ថិតពៅពព្ៅតំរន់្ព្រំ
ដែន្។ 

  

ែ- រណាដ ស្មាស្ភារអាព្កក់ ដែលអាច្រណាដ លឱ្យរ ុះរបល់ ែល់ការរកាស្ន្ដិសុ្ែ ន្ពោបាយ 
និ្ងរពរៀរពរៀររយស្ងគម និ្ងពស្ែឋកិច្ចថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្មិន្ព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យ រស់្ពៅកនុងតំរន់្ព្រំ
ដែន្ពនាុះ។ 

  

ព្រការ ៥ 

ក- រណាដ រលរែឋតំរន់្ព្រំដែន្ ររស់្ភាគីមាខ ងព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យពៅកាន់្តំរន់្ព្រំដែន្ ររស់្ភាគី
មាខ ងពទៀត ពែើមបទិីញែូរ ពដាុះែូរទំនិ្ញចំបាច់្សំ្រារ់ជី្ ភារព្រចំថ្ងៃ និ្ងពស្ច្កដី ព្តូ ការពែើមបី
អលិតកមម សាកសួ្រសុ្ែទុកខព្គួសារ និ្ងទស្េនា ភារយន្ដ សិ្លបៈ ពអេងៗ ។ល។ 

  



ែ- ភាគីទំងរីរនឹ្ងកំណត់រញ្ជ ីព ម្ ុះ និ្ង ចំ្នួ្ន្ទំនិ្ញដែលរលរែឋ ថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្ មាខ ងព្តូ បាន្ 
អនុ្ញ្ញា តឱ្យនំាយកពៅតំរន់្ព្រំដែន្មាខ ងពទៀតកនុងព្ករែ័ណឌ  កថាែ័ណឌ  “ក” ថ្ន្ព្រការពន្ុះ។ មុែ
ទំនិ្ញទំង ពន្ុះព្តូ បាន្រចួ្អុតរីទព្មង់ការ និ្ងរន្ធគយ។ 

  

គ- មុែទំនិ្ញដែលដច្ងកនុងកថាែ័ណឌ  “ក” និ្ង “ែ” ថ្ន្ព្រការពន្ុះសំ្រារ់ដតពដាុះែូរ ពៅអារដែល រែឋ
អំណាច្ស្លខ ង ពរើកកនុងតំរន់្ព្រំដែន្ និ្ងព្តូ ស្ថិតពៅពព្កាមច្ារ់នឹ្ងរទ រញ្ញជ  ថ្ន្ភាគីនិ្មួយៗ។  

  

ព្រការ ៦ 

ក- រណាដ រលរែឋពៅតាមតំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្ភាគីមាខ ងមិន្ព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យតំាង លំពៅដាឋ ន្ 
ស្ង់អទុះ ស្ដមបង ដំាែុុះ យកអលថ្ព្រព ើ ររបាញ់ស្តវ ឃ្វវ លពោព្ករី និ្ងស្តវសាល រ ។ល។ និ្ង
ពន្សាទព្តី រលគ រ រងកងពៅពលើដែន្ែីភាគីមាខ ងពទៀតព ើយ ពលើកដលងដតកនុងករណីដែល រលរែឋ
ទំងពន្ុះព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តពដាយ រែឋអំណាច្ ថ្ន្ភាគីទំងរីរចរ់រីរែឋអំណាច្ ថាន ក់ស្រស្កុព ើងពៅ។ 
កនុងករណីដែលរលរែឋទំងពន្ុះបាន្តំាងលំពៅដាឋ ន្ បាន្ស្ង់អទុះ ស្ដមបងររស់្ែលួន្អទុយនឹ្ងរទរប
ញ្ាតដិពន្ុះ រនាទ រ់រីកិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ចូ្លជាធរមាន្រលរែឋ ទំងពន្ុះព្តូ ដតរុុះពរ ើអទុះស្ដមបង ររស់្
ែលួន្ពច្ញពហើយ លិពៅកាន់្ព្រពទស្ពែើម ររស់្ែលួន្ ញិ កនុង រយៈពរលព្បំាមួយដែ។ 

  

ែ- កនុងករណីដែលជ្ន្មាន ក់កំរុងពធវើការដំាែុុះពលើដែន្ែី ថ្ន្ភាគីមាខ ងពទៀត ពៅពរលដែល កិច្ចព្រម
ពព្រៀង ពន្ុះចូ្លជាធរមាន្ ពហើយដែលែលួន្មិន្ព្ត ូបាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យរន្ដស្កមមភារពន្ុះ ជ្ន្ពន្ុះព្តូ 
បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យ ឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ពែើមបីដងទំ ែំណំាព្រចំរែូ ពហើយនិ្ងពែើមព ើ និ្ងែំណំាយូរ
អដងវង ររស់្ែលួន្រហូតែល់ ពរលព្រមូលអល ពហើយព្តូ  រ់ពៅពរលព្រមូល អលពន្ុះ ពរើែំណំា
ពន្ុះមិន្ទន់្បាន្ព្រមូលអល។ ចំ្ពរបុះពែើមព ើ និ្ងែំណំាយូរអដងវង ោ ងយូររំអុតមួយឆ្ន ំ ចរ់រី
ការចូ្លជាធរមាន្ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ជ្ន្ពនាុះព្តូ លក់ ពែើមព ើ និ្ងែំណំាទំងពនាុះពៅរែឋ
អំណាច្តំរន់្ជាមាច ស់្អទុះ ដែលព្តូ ពច្ញតថ្មលែំណំាពៅ សាមីជ្ន្តាមតថ្មលមួយដែលព្រមពព្រៀងគ 
នា។ 

  

គ- ពៅពរលរំពរញស្កមមភារអលិតកមម ពៅកនុងតំរន់្ព្រំដែន្ ររស់្ភាគីមាខ ងពទៀត ែូច្ដច្ង ខាង
ពលើ សាមីជ្ន្ព្តូ ពោររច្ារ់ និ្ងរទរញ្ញជ ររស់្ភាគីពន្ុះ ។ 

  

ព្រការ ៧ 

ចំ្ពរបុះរលរែឋស្លូតព្តង់ ររស់្ភាគីមាខ ងដែលបាន្ពៅតំាងលំពៅពលើដែន្ែី ថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្ ភាគី
មាខ ងពទៀត តំាងរីយូរោរមកមុន្ពរលកិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះចូ្លជាធរមាន្ ពហើយបាន្ ពោររជានិ្ច្ច



នូ្ ច្ារ់ ទំពន្ៀមទំលារ់ ររស់្ព្រពទស្មាច ស់្អទុះ រែឋអំណាច្មូលដាឋ ន្ ថ្ន្ព្រពទស្ ពនាុះរងកលកខណៈ 
ពែើមបីឱ្យជ្ន្ទំងពន្ុះ រន្ដរស់្ពៅ និ្ងព្រករការលរពៅទីពនាុះ។ រណាដ  ស្មាស្ភារអាព្កក់ ដែលធ 
ព ើស្កមមភារែុស្ច្ បារ់ មិន្ស្ថិតពៅកនុង រទរបញ្ាតដិពន្ុះពទ។ 

  

ព្រការ ៨ 

ក- ពៅទីណាដែលព្រំដែន្រុុះចំ្របក់កណាដ លអលូ ទឹក ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជី្ក ែងអូរ រលរែឋ ថ្ន្
តំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្គូភាគីព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យពព្រើព្បាស់្ទឹកសំ្រារ់ជី្ ភារព្រចំថ្ងៃ ពន្សាទព្តី រលគ
ររងកង ពធវើច្រាច្រ ទូក និ្ងកបា ល់តាមធមមតា រ ុដន្ដមិន្អាច្ព ើងពោកពលើព្ចំង ថ្ន្ភាគីមាខ ងពទៀត 
ពលើកដលងដត កនុងករណីមាន្ពព្ោុះថាន ក់ ពហើយកនុងករណីដររពន្ុះភាគី ទំងរីរ នឹ្ងជួ្យោន ពៅ ញិ
ពៅមក ពែើមបជួី្យ ស្ពគលគ ុះជ្ន្រងពព្ោុះ។ 

  

ែ- ពៅទីណាដែលព្ចំងអលូ ទឹកមួយ ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជី្ក ែងអូរ ព្ត ូបាន្កំណត់ យកជាព្រំ
ដែន្រលរែឋ ថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្មួយពទៀតពៅដតព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យ ពព្រើព្បាស់្ ទឹកសំ្រារ់ ជី្ ភារ
ព្រចំថ្ងៃ និ្ងពធវើច្រាច្រទូក និ្ងកបា ល់តាមធមមតា រ ុដន្ដមិន្ព្តូ បាន្អនុ្ញ្ាត ឱ្យពន្សាទព្តី រលគ រ 
រងកង ពលើកដលងដតករណី ដែលបាន្ការអនុ្ញ្ញា តរីរែឋអំណាច្ ថ្ន្ គូភាគីចរ់រីថាន ក់ស្រស្ុកព ើងពៅ 
ពហើយកនុងការពធវើស្កមមភារទំង អស់្ពន្ុះព្តូ ពោររ អធិរពតយយភារ និ្ងច្ារ់ និ្ងរទរញ្ញជ  ថ្ន្រែឋ
ជាមាច ស់្អលូ ទឹកទំងពនាុះ។ 

  

គ- រលរែឋតំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្គូភាគីអាច្ស្ង់សំ្ណង់ធារាសាស្ដស្ដធុន្តូច្ពៅកនុងអលូ ទឹក ព្រំដែន្ ទពន្ល 
ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជី្ក ែងអូរ។ មុន្នឹ្ងចរ់ពធវើសំ្ណង់ព្រពភទពន្ុះ រែឋអំណាច្ថាន ក់ស្រស្ុក ថ្ន្ភាគី
ដែលមាន្ រំណងពធវើសំ្ណង់ ព្តូ រិភាការញ្ញា ពន្ុះ ជាមួយនិ្ងទទួលការយល់ព្រម រីរែឋអំណាច្
ថាន ក់ស្រស្ុក ថ្ន្ភាគីមាខ ង ពទៀតកនុងពោលរំណង ធានាអលព្រពោជ្ន៍្រមួ ថ្ន្គូភាគី និ្ងពច្ៀស្វាងពធវើ
ឱ្យរដូរទិស្ ររស់្ស្ទឹងដព្រក ដព្រកជី្ក ែងអូរទំងពនាុះ។ 

  

ការពធវើសំ្ណង់ធារាសាស្ដស្ដធុន្មធមយ និ្ងធុន្ធំកនុងអលូ ទឹកព្រំដែន្ ទពន្ល ស្ទឹង ដព្រក ដព្រកជី្ក ែងអូរ 
ព្តូ បាន្រិភាកាពដាយរែឋអំណាច្ថាន ក់ពែតដថ្ន្គូភាគី មុន្នឹ្ងដាក់សំុ្ការយល់ព្រមរី រដាឋ ភិបាល
ទំងរីរ។ 

  

ព្រការ ៩ 

ក- ភាគីទំងរីរព្តូ ចត់ ធិាន្ការចំបាច់្ ពែើមបីការរបរថ្ព្រព ើ និ្ងចំ្ការទំងឡាយ ពៅតាម រណ 
ពដាយ ព្រំដែន្។ 



ែ- ពៅពរលដែលភាគីមាខ ងទទួលរងពព្ោុះ ពដាយជំ្ងឺរាតតាត ឬ ស្តវលែិតសីុ្រំដាចល ញែំណំា ពែើម
ព ើ ឬ ពភលើងពឆ្ុះថ្ព្រ ភាគីពន្ុះព្តូ ចត់ ធិាន្ការស្កដិសិ្ទធិជារនាទ ន់្ ពែើមបកំីចត់ ពព្ោុះមហន្ដរាយ 
រន្លត់ពភលើង ព្រមជាមួយ ពនាុះអដល់រ័ត៌មាន្រីរញ្ញា ពន្ុះពៅរែឋអំណាច្ ថ្ន្ ភាគីមាខ ងពទៀត ពែើមបីឱ្យ
ចត់ ធិាន្ការការរបរ ទន់្ពរលព លា។ តាមសំ្ណូមររររស់្ភាគី រងពព្ោុះ ភាគីមាខ ងពទៀតនឹ្ងអដល់
ជំ្នួ្យស្កមមទន់្ពរលព លាែល់ ភាគីរងពព្ោុះកនុងព្ករ ែណឌ មពធោបាយររស់្ែលួន្។ 

  

ព្រការ ១០ 

ក- កនុងពរលមាន្ជំ្ងឺរាតតាតរ ុះរបល់មនុ្ស្េ ឬស្តវររស់្ភាគីណាមួយភាគីពន្ុះ ចំបាច់្ព្តូ  ចត់
ព្គរ់ ធិាន្ការ ពែើមបីកំចត់ និ្ងទរ់សាក ត់ការរកីរាលដាលររស់្វាព្រមជាមួយ ពនាុះអដល់ រ័ត៌មាន្រី
រញ្ញា ពន្ុះ ពៅភាគីមាខ ងពទៀត។ តាមសំ្ណូមររររស់្ភាគីរងពព្ោុះ ភាគីមាខ ងពទៀត អដល់ជំ្នួ្យស្កមម
ទន់្ពរលព លា កនុងព្ករែណឌ មពធោបាយររស់្ែលួន្។ 

  

ែ- កនុងពរលមាន្ជំ្ងឺរាតតាតរ ុះរបល់មនុ្ស្េ ឬ ស្តវថ្ន្ភូមិភាគព្រំដែន្មួយរលរែឋ ថ្ន្ តំរន់្ព្រំ
ដែន្ ទំងរីរដកបរភូមិភាគពនាុះ ព្តូ បាន្មផមឃ្វត់ជារពណាដ ុះអាស្ន្ន មិន្ឱ្យឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្ពធវើការ
ដាចល ស់្រដូរទំនិ្ញ ពៅ ញិពៅមក និ្ងដាចល ស់្រដូរទីកដន្លងស្តវរបហន្ៈ កនុងតំរន់្ ព្រំដែន្ទំងពនាុះក៏ែូច្
ជាទីជិ្តខាង។ រណាដ  ធិាន្ ការមផមព្បាមរពណាដ ុះអាស្ន្ន ទំងពន្ុះ ព្តូ បាន្ស្ពព្មច្ពដាយរែឋ
អំណាច្ពែតដ។ 

  

ព្រការ ១១ 

កនុងករណីដែលជ្ន្មាន ក់ ឬពព្ច្ើន្នាក់មាន្ជំ្ងឺ ឬមាន្ពព្ោុះថាន ក់ព្តូ ការរោបាលជារនាទ ន់្ រលរែឋ
តំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្ភាគីមាខ ងអាច្ទក់ទងពដាយដាចទ ល់ជាមួយមន្ទីររោបាល ដែលស្ថិត ពៅជិ្តរំអុត
ររស់្ភាគីមាខ ងពទៀត ពែើមបីពស្នើការជួ្យឧរតថមភ ទន្ទឹមនឹ្ងពនាុះអដល់រ័ត៌មាន្ រីរញ្ញា ពន្ុះមករែឋ
អំណាច្ខាងែលួន្ ពែើមបីឱ្យទក់ទងជាមួយ រែឋអំណាច្មាខ ងពទៀត រំពរញ នូ្ ដររ រទចំបាច់្ ។ 

  

III- ការព្តតួរិនិ្តយការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ 

 ព្រការ ១២ 

ក- ភាគីទំងរីរព្រមពព្រៀងោន ពរើកព្ច្កឆ្លងកាត់ព្បំារីកដន្លងពលើអលូ ពោក និ្ង អលូ ទឹកែូច្តពៅ ៖ 
កមពុជា ព ៀតណាម 

អលូ ពលែ ១៩ 

- អណដូ ងពរព្ជ្ ព  ថាញ់ 

អលូ ពលែ ១ 



- អូរ រាងំ រ ូ ព្បាង 

អលូ ពលែ ១៣ 

- ស្នួល រពណ 

អលូ ពលែ ៧ អលូ ពលែ ២២ ពរ 

- ព្តញំងអលុង សាមា ច់្ 

អលូ ពលែ ១ អលូ ពលែ ២២ អា 

- ភនំ ែិន្ ទិញ ពរៀន្ 

អលូ ពលែ ១៧ 

- លក សាសា  
ទពន្លពមគងគ គូ ុង សុ្ងពទៀន្ 

កែមសំ្ណ ពកាុះរកា  ញិ ពស្ឿង ពធឿង ពភឿក 

  

ែ- ភាគីទំងរីរ នឹ្ងតំាងរពងកើតពរៀងៗ ែលួន្នូ្ រ ុស្្ដោមតាមព្ច្កឆ្លងកាត់សំ្ខាន់្ៗ ពែើមបីទទួល 
រន្ទុកព្តួតរិនិ្តយមនុ្ស្េ ភារ តថុទំនិ្ញ និ្ងមពធោបាយែឹកជ្ញ្ជូ ន្ដែលឆ្លង កាត់ព្រំដែន្ពដាយ 
អនុ្ពលាមតាមរញ្ាតដិ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ឬតាមរញ្ាតដិទំងឡាយ ស្រស្រនឹ្ងរញ្ញា ពន្ុះដែល រែឋ
ទំងរីរបាន្ព្រមពព្រៀងោន  និ្ងតាមច្ារ់ និ្ងរទរញ្ញជ ស្មស្រស្រ ថ្ន្រែឋនិ្មួយៗ។ 

  

គ- ពៅទីកដន្លងដែលស្ថិតពៅឆ្ៃ យរីព្ច្កឆ្លងកាត់ដែលដច្ងកនុងកថាែណឌ  “ក” ថ្ន្ព្រការពន្ុះ រែឋ
អំណាច្ ពែតដ ថ្ន្គូភាគីអាច្ព្រមពព្រៀងោន ពរើកព្ច្ករដន្ថមតាមអលូ គមនាគមន៍្រវាងភូមិ ឬអលូ លំ ពែើមបី
សំ្រលួច្រាច្រ ែល់រលរែឋតំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្គូភាគី។ 

  

ឃ- ការព្តួតរិនិ្តយការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ តាមព្ច្កឆ្លងកាត់រដន្ថម ព្តូ បាន្ទទួលរា រ់រងពដាយ រ ុស្្ដឆ្ម ំ 
ព្រំដែន្ពៅនឹ្ងមូលដាឋ ន្ពនាុះ។ 

  

ព្រការ ១៣ 

ពែើមបីឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ រណាដ រលរែឋ កមាម ភិបាល កងទ័រ និ្ងទំនិ្ញ ថ្ន្រែឋទំងរីរ ព្តូ ពោររ តាម 
រណាដ រញ្ាតដិ ខាងពព្កាមពន្ុះ ៖ 
ក- កមាម ភិបាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្រណាដ ដអនកពអេងៗ ថ្ន្ភាគីនី្មួយៗ រមួទំងកងទ័រអង ដែល
ឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ដតឯកឯង ឬពដាយព្កុម ពែើមបីពៅរំពរញពរស្កកមមអលូ ការ ទស្េន្កិច្ច ជាមិតដភារ 
ពៅរមួកនុង គគសិ្កា ពៅរោបាលជំ្ងឺ ឬពដាយមូលពហតុពអេងៗពទៀត ព្រមទំង រណាដ អាណិកជ្ន្ 
ថ្ន្ភាគីនី្មួយៗ ដែលព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យព្ត រ់មក ឬចកពច្ញរី ព្រពទស្ែលួន្ ព្តូ ដតមាន្



លិែិតឆ្លងដែន្ ឬលិែិតសាន មមាន្ តថ្មលពស្មើនឹ្ងលិែិតឆ្លងដែន្ ដែលព្កសួ្ងការររពទស្ ថ្ន្ព្រពទស្
ែលួន្ពច្ញឱ្យ។ 

  

ែ- កមាម ភិបាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្ដអនកពអេងៗ និ្ងថ្ន្រណាដ ពែតដមិន្ជារ់ព្រំដែន្ ររស់្ ព្រពទស្
និ្មួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ ពទុះពដាយព្កុមកដី ដតឯកឯងកដី ពែើមបីរំពរញ ពរស្កកមមដែល មន្ទីរ
ព្កសួ្ង ែលួន្ព្រគល់ឱ្យកនុងព្ករែណឌ  ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងណាមួយ រវាងភាគីទំងរីរព្តូ ដតមាន្លិែិត 
ពរើកអលូ ដែល អងគភារមាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្កសួ្ងមមផថ្អទ ឬថ្ន្ព្កសួ្ងការររពទស្ ររស់្ព្រពទស្និ្មួ
យៗពច្ញឱ្យ។ 

  

គ- រណាដ អងគភារ កងទ័រ ឬយុទធជ្ន្មាន ក់ៗ ថ្ន្ភាគីនិ្មួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ ពែើមបីពៅ រំពរញ
ពរស្កកមម ដែលព្កសួ្ងការរបរព្រពទស្ ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរីរព្រមពព្រៀងោន  ព្តូ ដតមាន្ លិែិតឧពទទស្ 
នាមឱ្យឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្ពច្ញពដាយ ព្កុមមាន្ស្មតថកិច្ចររស់្កងទ័រ ដែល ព្កសួ្ងការរបរព្រពទស្ 
ថ្ន្ព្រពទស្ទំង រីរព្រមពព្រៀងោន ចត់តំាង ។ 

  

ឃ- កមាម ភិបាល អនករែឋការ កមមករ ថ្ន្រណាដ ពែតដព្រំដែន្ររស់្ព្រពទស្មួយដែល ឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្
ពៅ កាន់្ពែតដព្រំដែន្ ថ្ន្ព្រពទស្មួយពទៀតពទុះជាព្កុមកដី ដតឯកឯងកដី ពែើមបីពៅ រំពរញពរស្កកមម 
ឬទស្េន្កិច្ច ជាមិតដភារ ព្តូ ដតមាន្ លិែិតពរើកអលូ ព្រំដែន្ដែលរែឋ អំណាច្ពែតដថ្ន្ព្រពទស្និ្មួយៗ
ពច្ញឱ្យ។ លិែិត ពរើកអលូ ព្រំដែន្ទំងពន្ុះមាន្តថ្មលសំ្រារ់ដត ពៅពែតដព្រំដែន្ដែលព្តូ ពៅកាន់្រ ុណ 
ពណាុះ។ 

  

ង- រលរែឋ ថ្ន្ព្រពទស្និ្មួយៗ ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ជាឯកជ្ន្ែូច្ជាពៅសួ្រសុ្ែទុកខព្គួសារ ឬ មិតដ
ភ័កដិ ពៅដងរកា ឬរដួរទីកដន្លងអនូរ... ព្តូ មាន្លិែិតមាន្តថ្មលពស្មើនឹ្ងលិែិត ឆ្លងដែន្ដែល អងគភារ 
មាន្ស្មតថកិច្ច ថ្ន្ព្កសួ្ងមមផថ្អទ ឬថ្ន្ព្កសួ្ងការររពទស្ ររស់្ព្រពទស្និ្មួយៗ ពច្ញឱ្យ។ 

  

ច្- រលរែឋ ថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្មួយ ដែលពៅកាន់្តំរន់្ព្រំដែន្មួយពទៀត កនុងព្ករែណឌ  កថាែណឌ  “ក” 
ថ្ន្ព្រការ ៥ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ ព្តូ មាន្អតដស្ញ្ញា ណរ័ណណព្រំដែន្។ ព្រសិ្ន្ពរើរលរែឋទំងពនាុះ 
មាន្ រំណងសាន ក់ពៅទីពនាុះពលើស្រីរីថ្ងៃ សាមីជ្ន្ព្តូ មាន្ការ អនុ្ញ្ញា តជាក់ល័កខណ៍រីរែឋអំណាច្ 
ថ្ន្ឃំុ ររស់្ែលួន្ ឬ ររស់្អងគភារឆ្ម ំព្រំដែន្ ដែលតំាង ពៅចំ្ណុច្ដែលជិ្តរំអុត។ ជ្ន្ទំងពន្ុះព្តូ 
រលា ញ អតដស្ញ្ញា ណរ័ណណ ព្រំដែន្ររស់្ែលួន្ និ្ងជាយថាពហតុនូ្ លិែិតអនុ្ញ្ញា តររស់្ែលួន្ ែល់រែឋ
អំណាច្ឃំុដែលែលួន្ ពៅកាន់្ស្រស្រតាម ព្រការ ១៥ “ែ” ខាងពព្កាម។ 

  



ឆ្- ស្មាជិ្កព្កុមនា កិររស់្នាវាទំងឡាយ ថ្ន្ភាគីមាខ ងដែលឆ្លងចូ្លដែន្ែី ថ្ន្ភាគីមាខ ង ពទៀត 
ព្តូ  មាន្អតដស្ញ្ញា ណរ័ណណនា កិររស់្ែលួន្ 

  

ជ្- ទំនិ្ញទំងឡាយព្គរ់ព្រពភទ ដែលព្តូ បាន្ែឹកនំាពៅមាខ ងពទៀតថ្ន្ព្រំដែន្ ពលើកដលង ដតទំនិ្ញ
ររស់្កងទ័រ ព្តូ មាន្ភាជ រ់ពស្ច្កដីរញ្ញជ ក់ររស់្អងគភារជាអនកពអញើ និ្ងព្តូ ពោររតាម រទរញ្ញជ គយ 
រទរញ្ញជ  ព្តួតរិនិ្តយសុ្ខាភិបាល និ្ងរទរញ្ញជ ភូតោម អនាម័យ និ្ងរទរញ្ញជ  ស្មស្រស្រែថ្ទ
ពទៀតថ្ន្ភាគីនិ្មួយៗ។ 

  

ព្រការ ១៤ 

ភាគីទំងរីរឯកភារោន ពលើគំរលិូែិតពរើកអលូ ព្រំដែន្ដែលដច្ងកនុងព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ
ពហើយនឹ្ង រញ្ជូ ន្ ឱ្យោន ពៅ ញិពៅមកនូ្ សំ្ពៅហតថពលខា និ្ងព្តាររស់្ែលួន្។ លិែិត ពរើកអលូ ព្រំ
ដែន្ព្តូ ពធវើ ព ើងជារីរ ភាសាដែមរ និ្ង ព ៀតណាម។ 

  

ពៅពរលដែលភាគីមាខ ងរដូរហតថពលខា និ្ងព្តា ភាគីពន្ុះព្តូ រញ្ជូ ន្សំ្ពៅព្តា និ្ង ហតថពលខាងមី 
៣០ថ្ងៃ មុន្ ពៅភាគីមាខ ងពទៀត ពែើមបីភាគីពព្កាយពន្ុះអាច្ឱ្យរ័ត៌មាន្ពៅរណាដ  រ ុស្្ដព្តតួរិនិ្តយតាម
ព្ច្ក ឆ្លងកាត់ រណាដ រ ុស្្ដ ឆ្ម ំព្រំដែន្ និ្ងរែឋអំណាច្ឃំុពៅតំរន់្ព្រំដែន្។ 

  

ព្រការ ១៥ 

ការឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ព្តូ ស្ថិតពៅពព្កាមរញ្ាតដិែូច្តពៅ ៖ 

ក- ពែើមបីឆ្លងកាត់ព្រំដែន្រវាងព្រពទស្ទំងរីរ រណាដ អនកែំពណើ រ ភារ តថុ ទំនិ្ញ មពធោបាយែឹក 
ជ្ញ្ជូ ន្ររស់្ភាគី ទំងរីរព្តូ មាន្លិែិតសាន មដែលតព្មូ តាមព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ ព្តូ 
ឆ្លងកាត់តាម ព្ច្កអនុ្ញ្ញា ត ដែលដច្ងកនុងលិែិតពធវើែំពណើ រ ព្តូ រលា ញលិែិតររស់្ ែលួន្ពៅរ ុស្្ដ 
ព្តួតរិនិ្តយ ពែើមបីចុ្ុះរញ្ជ ិកា និ្ងដាក់ែលួន្ឱ្យ ព្តួតរិនិ្តយចំបាច់្។ 

  

មផមមិន្ឱ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ អនកែំពណើ ររមួទំងភារ តថុ ទំនិ្ញ និ្ងមពធោបាយែឹក ជ្ញ្ជូ ន្ដែល រំុ
មាន្ លិែិតសាន ម ចំបាច់្ ឬដែលមាន្លិែិតសាន មចំបាច់្មិន្ព្គរ់ព្ោន់្។ 

  

ែ- រលរែឋ ថ្ន្តំរន់្ព្រំដែន្មួយដែលរស់្ពៅឆ្ៃ យរីព្ច្កឆ្លងកាត់សំ្ខាន់្ៗ អាច្ឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្
ព្តង់ ព្ច្កឆ្លង កាត់រដន្ថម។ ពៅពរលឆ្លងកាត់ព្រំដែន្ជ្ន្ទំងពនាុះព្តូ រលា ញ លិែិត សាន មររស់្ែលួន្
ពៅរ ុស្្ដឆ្ម ំ ព្រំដែន្ ឬែល់អងគភារឆ្ម ំព្រំដែន្ ដែលទទួលភារកិច្ចព្តតួរិនិ្តយ ពៅទីកដន្លងពនាុះ។ ពៅ
ទីណាដែលោម ន្រ ុស្្ដ ឬអងគភារព្តតួរិនិ្តយ សាមីជ្ន្ព្តូ រលា ញ អតដស្ញ្ញា ណរ័ណណព្រំដែន្ែល់រែឋ



អំណាច្ឃំុដែលែលួន្ពៅកាន់្ ទីពនាុះ។ ព្រសិ្ន្ពរើការសាន ក់ ពៅកនុងតំរន់្ព្រំដែន្ ថ្ន្ភាគីមាខ ង ពទៀត
ពលើស្រី រី “៣” ថ្ងៃសាមីជ្ន្ព្តូ រលា ញរដន្ថមពទៀត នូ្ លិែិតអនុ្ញ្ញា តជាក់ល័កខណ៍ដែលដច្ងកនុង
កថាែណឌ  “ច្” ថ្ន្ព្រការ ១៣ ថ្ន្កិច្ចព្រមពព្រៀង ពន្ុះ។ 

  

គ- រណាដ ជ្ន្ដែលរំុកាន់្ស្ញ្ញា តិកមពុជា ឬស្ញ្ញជ តិព ៀតណាម ពហើយដែលច្ង់ឆ្លងកាត់ ព្រំដែន្រវាង 
ព្រពទស្ទំងរីរ ព្តូ បាន្អនុ្ញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ដតតាមព្ច្កអនុ្ញ្ញា ត ពលើអលូ ជាតិ ពលែ ១ ខាងកមពុជា 
ឬពលែ ២២ អា ខាងព ៀតណាម ទពន្លពមគងគខាងកមពុជា ឬសុ្ងគូ ុង-សុ្ងពទៀន្ ខាងព ៀតណាម និ្ង
ព្តូ ពៅពព្កាម ការព្តួតរិនិ្តយររស់្រ ុស្្ដព្តួតរិនិ្តយ ដែលស្ថិពៅព្ច្កទំងពនាុះ។ 

  

ព្រការ ១៦ 

ភាគីទំងរីររពងកើន្ស្ហព្រតិរតដិការ ពែើមបីធានាឱ្យមាន្រពរៀរពរៀររយ និ្ងស្ន្ដិសុ្ែរមួកនុង រណាដ
តំរន់្ ព្រំដែន្ ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរីរ។ 

  

ក- ពៅពរលដែលភាគីមាខ ងព្រទុះពឃើញស្កមមភារររស់្កងឆ្មក់ ចររុរស្ រួកពស្ស្ ស្ល់រីទ័រ
រររចស់្ និ្ងស្មាស្ភារអាព្កក់ពអេងពទៀត ភាគីពន្ុះព្តូ ដតជូ្ន្រ័ត៌មាន្រី រញ្ញា ពន្ុះ ទន់្ពរល
ព លាពៅ ភាគីមាខ ង ពទៀត និ្ងពធវើស្កមមភារ រមួោន ទរ់ទល់ពរើចំបាច់្ ។ 

  

ែ- កនុងករណីរលរែឋ ថ្ន្ព្រពទស្មួយពលមើស្ច្ារ់ និ្ងរទរញ្ញជ  ថ្ន្ព្រពទស្មួយពទៀត “អំពរើឆ្ក់រលន់្ 
អំពរើពឃ្វរពៅ ពព្រើកមាល ំង អំពរើរត់រន្ធ ។ល។” រែឋអំណាច្មូលដាឋ ន្ថ្ន្ព្រពទស្ រងពព្ោុះព្តូ រញ្ឈរ់ 
ឱ្យទន់្ពរលព លាពធវើកំណត់ពហតុ រចួ្ព្រគល់ជ្ន្ជារ់ពចទ និ្ងលិែិត តិកតាងពៅរែឋអំណាច្ថ្ន្
ព្រពទស្ ររស់្ជ្ន្ជារ់ពចទពែើមបីពដាុះស្រសាយ 

  

IV- រញ្ាតដិទូពៅ 

ព្រការ ១៧ 

កនុងករណីមាន្ វិាទពៅតាមព្រំដែន្ រែឋអំណាច្មូលដាឋ ន្ថ្ន្ព្រពទស្ទំងរីរពៅតាមស្ភារ ថ្ន្
ករណីនិ្មួយៗ ព្តូ ជួ្រជំុ្ោន ទន់្ពរលព លា ពែើមបរិីភាការុិះរកែំពណាុះស្រសាយមួយ ពលើសាម រតីមិត 
ែភារ និ្ងទំនាក់ទំន្ងរិពស្ស្រវាងព្រពទស្ទំងរីរ។ ចំ្ពរបុះករណីមាន្ជំ្ពលាុះ ពរឿងដែន្ែី រែឋ
អំណាច្មូលដាឋ ន្ថ្ន្ ភាគីនិ្មួយៗ ពធវើរបាយការណ៍ពរឿងពន្ុះមករដាឋ ភិបាល ែលួន្ពែើមបីពដាុះស្រសាយ។ 
កនុងពរលរង់ចំែំពណាុះស្រសាយ ភាគីទំងរីរ ែិតែំរកា ទំនាក់ទំន្ង ជាធមមតា និ្ងមិន្ពធវើឱ្យ ស្ភារ
ការណ៍កាន់្ដតស្មុគសាម ញ។ 

ព្រការ ១៨ 



រណាដ ដអនកដែលរបក់រ័ន្ធកនុងការការរបរស្ន្ដិសុ្ែតាមព្រំដែន្ និ្ងរែឋអំណាច្ពែតដតាមព្រំដែន្ ថ្ន្ភា
គី ទំងរីរ ព្តូ ជួ្រជំុ្ោន  ពែើមបរិីភាការី ធិាន្ការអនុ្ តដកិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ។ 

ព្រការ ១៩ 

ក- កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះមាន្តថ្មលសំ្រារ់រយៈពរលព្បំាឆ្ន ំ គិតរីពរលចូ្លជាធរមាន្ ថ្ន្ ស្ន្ធិស្ញ្ញា ស្ដី
រី ពោលការណ៍ ពែើមបែំីពណាុះស្រសាយព្រំដែន្ រវាងសាធារណរែឋព្រជាមានិ្ត កមពុជា និ្ងសាធារណ
រែឋស្ងគមនិ្យម ព ៀតណាម ដែលចុ្ុះ ហតថពលខា នាថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨៣។ 

  

កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះ នឹ្ងព្ត ូបាន្រន្ដសំ្រារ់រយៈពរលព្បំាឆ្ន ំងមីពទៀតជាស្វ័យព្រ តដិ ព្រសិ្ន្ពរើ រីដែមុន្ 
ពរលអស់្ព្រសិ្ទធភាររំុមាន្ភាគីចុ្ុះកិច្ចស្ន្ោណាមួយសំ្ដែងរំណង រញ្ច រ់កិច្ច ព្រមពព្រៀងពន្ុះ
ពទ។ 

  

ែ- កិច្ចព្រមពព្រៀងពន្ុះអាច្ព្តូ រដន្ថម ឬដកដព្រពដាយការព្រមពព្រៀងរវាងភាគីទំងរីរ។ 

  

ពធវើពៅភនំពរញ ថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨៣ 

ជារីរច្ារ់ជាភាសាដែមរ និ្ងព ៀតណាម។ អតថរទ ទំងរីរមាន្តថ្មលែូច្ោន ។ 

ជ្.រដាឋ ភិបាលថ្ន្សាធារណរែឋ ជ្.រដាឋ ភិបាលថ្ន្សាធារណរែឋ 
ព្រជាមានិ្តកមពុជា ស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

ហតថពលខា ហតថពលខា 

ហ នុ្ ដស្ន្ ពងវៀន្ កឺថាច់្ 

រែឋមគន្ដីការររពទស្ថ្ន្ រែឋមគន្ដីការររពទស្ថ្ន្ 

សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



ស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ដរីីពោលការណ៍ ពែើមបែំីពណាុះស្រសាយព្រំដែន្រវាង 

សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ងសាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

ចុ្ុះថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្ន  ំ១៩៨៣ 

  

ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា និ្ង ព្កមុព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋស្ងគម និ្យម
ព ៀតណាម ពដាយមាន្រំណងរព្ងឹង និ្ងរព្ងីកឥត រ់ រ នូ្ ទំនាក់ទំន្ង រិពស្ស្រវាងកមពុជា 
និ្ងព ៀតណាម ពលើមូលដាឋ ន្ពោររពៅ ញិពៅមក នូ្ ឯករាជ្យ អធិរពតយយភារ និ្ងរូរណភារដែន្
ែី ថ្ន្រែឋនិ្មួយៗ និ្ង រពងកើន្យុទធសាមគគីភារ និ្ងការជួ្យ ឧរតថមភោន  កនុងព្គរ់ ស័ិ្យពែើមបីភារសំ្រូ
ររងុពរឿង ថ្ន្រែឋនិ្មួយៗ និ្ងពែើមបីសុ្ភមងគលថ្ន្ ព្រជាជ្ន្ែលួន្។ 

  

ពដាយអនុ្ តដព្រការ ៤ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ន្ដិភារ មិតដភារ និ្ងស្ហព្រតិរតដិការរវាង សាធារណរែឋ
ព្រជាមានិ្ត កមពុជា និ្ងសាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម ដែលបាន្ ចុ្ុះហតថពលខានាថ្ងៃទី ១៨ 
ដែ កុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ សំ្ពៅកសាងព្រំដែន្ ស្ន្ដិភារ និ្ងមិតដភារ ស្ថិតស្ ពងររវាងរែឋទំងរីរ។ 

  

បាន្សំ្ពរច្ចុ្ុះហតថពលខា ពលើស្ន្ធិស្ញ្ញា ពន្ុះ ពហើយកនុងពោលរំណងពនាុះ បាន្ចត់តំាង ជា
តំណាងពរញសិ្ទធិ ពរៀងែលួន្នូ្  ៖ 
  

- ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា ៖ រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្សាធារណរែឋ ព្រជាមា
និ្ត កមពុជា ហ ុន្ ដស្ន្ 

  

-ព្កុមព្រឹការែឋ ថ្ន្សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម ៖ រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្ សាធារណរែឋ
ស្ងគមនិ្យម ព ៀតណាម ពងវៀន្ កឺថាច់្ តំណាងពរញសិ្ទធិទំងពន្ុះ រនាទ រ់រីបាន្ ឧពទទស្នាមពៅ ញិ
ពៅមកនូ្ លិែិតព្រទន្សិ្ទធិ ររស់្ែលួន្ដែល ព្តូ បាន្ ទទួលសាគ ល់ថា ព្តឹមព្តូ តាមច្ារ់ បាន្ព្រម
ពព្រៀងោន ែូច្តពៅ ៖ 
  

ព្រការ ១ 

ពៅពលើដអនកដែន្ែីពោក ភាគីទំងរីរចត់ទុកព្រំដែន្ ដែលមាន្រចួ្មកពហើយ រវាងរែឋទំងរីរ ដែល
គូស្ ពៅពលើដអន្ទីខាន ត ១/១០០.០០០ ររស់្ព្កុមភូមិសាស្ដស្ដឥណឌូ ចិ្ន្ ដាក់ឱ្យពព្រើព្បាស់្ មុន្ឆ្ន  ំ
១៩៥៤ ឬពៅ កាលររពិច្េទពកៀករំអុតនឹ្ងឆ្ន ំ ១៩៥៤ “ភាជ រ់មកនូ្ សំ្ពៅ ២៦ស្ន្លឹក ថ្ន្ដអន្ទីពន្ុះ
ដែលព្តូ បាន្អនុ្ម័ត ពដាយភាគីទំងរីរ” ថាជាព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។ 

  



ចំ្ពរបុះទីកដន្លងដែលមិន្ទន់្បាន្គូស្ពលើដអន្ទី ឬ កដន្លងដែលភាគីទំងរីរយល់ថា មិន្ស្ម ពហតុ
អល ភាគី ទំងរីរនឹ្ងពធវើការរិភាកាពែើមបសំី្ពរច្បាន្នូ្ ែំពណាុះស្រសាយមួយកនុង សាម រតី ស្មភារ 
និ្ងការពោររ ោន ពៅ ញិ ពៅមក កនុងអលព្រពោជ្ន៍្ ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងរិពស្ស្ កមពុជា-ព ៀតណាម 
ពដាយអនុ្ពលាមតាមច្ារ់ និ្ងការ អនុ្ តដជាក់ដស្ដងអន្ដរជាតិ ។ 

  

ព្រការ ២ 

  ពៅពលើដអនកដែន្ែីពោក ភាគីទំងរីរចត់ទុកព្រំដែន្ ដែលមាន្រចួ្មកពហើយ រវាងរែឋទំងរីរ ដែល
គូស្ ពៅពលើដអន្ទីខាន ត ១/១០០.០០០ ររស់្ព្កមុភូមិសាស្ដស្ដឥណឌូ ចិ្ន្ ដាក់ឱ្យពព្រើព្បាស់្ មុន្ឆ្ន  ំ
១៩៥៤ ឬពៅ កាលររពិច្េទពកៀករំអុតនឹ្ងឆ្ន ំ ១៩៥៤ “ភាជ រ់មកនូ្ សំ្ពៅ ២៦ស្ន្លឹក ថ្ន្ដអន្ទីពន្ុះ
ដែលព្តូ បាន្អនុ្ម័ត ពដាយភាគីទំងរីរ” ថាជាព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។ 

  

ចំ្ពរបុះទីកដន្លងដែលមិន្ទន់្បាន្គូស្ពលើដអន្ទី ឬ កដន្លងដែលភាគីទំងរីរយល់ថា មិន្ស្ម ពហតុ
អល ភាគីទំងរីរនឹ្ងពធវើការរិភាកាពែើមបសំី្ពរច្បាន្នូ្ ែំពណាុះស្រសាយមួយកនុង សាម រតី ស្មភារ 
និ្ងការពោររ ោន ពៅ ញិពៅមក កនុងអលព្រពោជ្ន៍្ ថ្ន្ទំនាក់ទំន្ងរិពស្ស្ កមពុជា-ព ៀតណាម 
ពដាយអនុ្ពលាមតាមច្ារ់ និ្ងការអនុ្ តដជាក់ដស្ដងអន្ដរជាតិ ។ 

  

ព្រការ ៣ 

  ពៅពរលព លាែ៏ស្មស្រស្រ ដែលភាគីទំងរីរយល់ព្រម នឹ្ងព្តូ រពងកើតនូ្ គណៈកមមការ ចំ្រុុះមួយ 
ដែលភាគីទំងរីរព្តូ បាន្តំណាងពដាយព្រតិភូមាន្ចំ្នួ្ន្ពស្មើោន  ពែើមបីកំណត់ ព្រំដែន្ែីពោក និ្ង
ព្រំដែន្ស្មុព្ទ ស្រស្រតាមព្រការ ១ និ្ងព្រការ ២ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា ពន្ុះ និ្ងពែើមបីព្របងស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ដីរី
ការកំណត់ព្រំដែន្រែឋ រវាងព្រពទស្ទំងរីរ ។ 

  

ព្រការ ៤ 

 ស្ន្ធិស្ញ្ញា ពន្ុះ នឹ្ងព្តូ ដាក់សំុ្ស្ចច រ័ន្ ពហើយនឹ្ងចូ្លជាធរមាន្ ចរ់រីថ្ងៃរដូរ ស្មាភ រៈ ស្ចច រ័ន្ ។ 

ស្ន្ធិស្ញ្ញា ពន្ុះនឹ្ងអស់្ព្រសិ្ទធភារភាល មរនាទ រ់រីការចូ្លជាធរមាន្ ថ្ន្ស្ន្ធិស្ញ្ញា  ស្ដីរីការ កំណត់
ព្រំដែន្ រែឋរវាង ព្រពទស្ ទំងរីរ ដែលដច្ងកនុងព្រការ ៣ ខាងពលើ ។ 

ពធវើពៅភនំពរញ ថ្ងៃទី ២០ ដែ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨៣ 

ជារីរច្ារ់ជាភាសារដែមរ និ្ង ព ៀតណាម ។ អតថរទ ទំងរីរមាន្តថ្មលែូច្ោន  ។ 

  

ព្រតិភូពរញសិ្ទធិ ថ្ន្ព្កមុព្រឹការែឋ ព្រតិភូពរញសិ្ទធិ ថ្ន្ព្កមុព្រឹការែឋ 
ថ្ន្ ថ្ន្ 



សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

ហ នុ្ ដស្ន្ ពងវៀន្ កឺថាច់្ 

រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្ រែឋមគន្ដីការររពទស្ ថ្ន្ 

សាធារណរែឋព្រជាមានិ្តកមពុជា សាធារណរែឋស្ងគមនិ្យមព ៀតណាម 

 

ព្រភរ៖http://www.pressocm.gov.kh/site/detail/2700#.VczS97Kqqko 


